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HALLITUKSEN 
TOIMINTAKERTOMUS 
2019 

 
SUOMEN MERIMIESKIRKKO 
KUMPPANISI KOTONA JA MAAILMALLA 

 

TOIMINTA-AJATUS 

Merimieskirkko kohtaa lähimmäisiä ulkomailla, Suomen satamissa ja laivoilla. Toiminnassaan 
Merimieskirkko rakentaa välittäviä yhteisöjä.  

Lähimmäinen on ulkosuomalainen, merenkulkija, liikkeellä oleva suomalainen tai muu 
Merimieskirkon toimintaan osallistuva ihminen.  Kohtaaminen on tasavertaista läsnäoloa. 

Toiminnassaan Merimieskirkko välittää sanomaa armollisesta ja rakastavasta Jumalasta. 
Välittävän yhteisön tuntomerkkejä ovat vieraanvaraisuus, avoimuus, vuorovaikutteisuus, 
lähimmäisenrakkaus, ihmisten oman toiminnan ja sitoutumisen mahdollistaminen ja tukeminen 
sekä suomalaisen kieli- ja kulttuuriperinnön välittäminen uusille sukupolville. 

KOLME TOIMINTAKENTTÄÄ 

Ulkomailla. Suomalaiset merimieskirkot ulkomailla palvelevat kirkkoina, sosiaalisina ja 
kulttuurisina kohtaamispaikkoina kaikkia toimialueellaan asuvia ja liikkuvia suomalaisia sekä heidän 
perheenjäseniään. 

Ulkomaan toimintaa on Alankomaissa, Belgiassa, Espanjassa, Isossa-Britanniassa, Kreikassa, 
Luxemburgissa ja Saksassa kaikkia suomalaisia ja heidän perheenjäseniään palvellen. Lisäksi 
harjoitetaan liikkuvaa työtä Irlannissa, Puolassa, Malesiassa, Vietnamissa, Singaporessa ja 
Filippiineillä. 

Suomen satamissa. Kansainväliset merimieskirkot kotimaassa palvelevat satama-alueella 
HaminaKotkan satamassa, Helsingin Hernesaaressa, Kemi-Torniossa, Kokkolassa, Naantalissa, 
Oulussa, Porissa ja Raumalla  sekä suljetun satama-alueen ulkopuolella Helsingin Vuosaaressa ja 
Turussa. 

Laivoilla. Päätoimiset ja vapaaehtoiset laivakuraattorit työskentelevät ulkomaan rahti- ja 
matkustajaliikenteen laivoilla ja pitävät seilaustensa välillä tarpeen mukaista yhteyttä miehistöön. 
Kriisityö laivoilla on osa laivakuraattorityötä. 
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LUONTEENOMAISIA PIIRTEITÄ 

Vapaaehtoistyö on Merimieskirkolle kaikessa toiminnassa erittäin tärkeää. Merimieskirkon 
vapaaehtoisverkostossa on vapaaehtoisia, harjoittelijoita, kirkkotoimikuntien ja kirkkoraatien 
jäseniä ja henkilöitä, jotka antavat eri muodoissa tukeaan ja työpanostaan Merimieskirkon 
toiminnan hyväksi.  

Kansainvälinen ja ekumeeninen yhteistyö toteutuu käytännön tasolla ulkomailla ja 
kotimaassa. Merimieskirkot erityisesti kotimaassa ovat osa ekumeenista ja kansainvälistä 
International Christian Maritime Associationin (ICMA) palveluverkostoa, joka palvelee maailman n. 
1,2 miljoonaa merenkulkijaa 125 maassa noin 450 merimieskirkon voimin.   

 

TOIMINTA 
Suomen Merimieskirkon toiminta kohdistuu ulkomailla asuviin, työskenteleviin tai liikkeellä oleviin 
suomalaisiin perheenjäsenineen, merenkulkijoihin sekä raskaan liikenteen kuljettajiin.   

SUOMALAISET ULKOMAILLA 

Siirtolaisuusinstituutin arvion mukaan ulkosuomalaisten lukumäärä lähentelee 1,6 miljoonaa, joista 
Suomen kansalaisia on noin 300 000. Suomesta muuttaa vuosittain noin 10 000 henkilöä 
ulkomaille. Muuttoliike on kaksisuuntaista, myös Suomeen palataan. Viime vuosina on lähtijöitä 
ollut enemmän kuin palaajia. Oleskelu ulkomailla on usein aikaisempaa lyhytkestoisempaa ja voi 
suuntautua useaan eri maahan sekä on useimmiten väliaikaiseksi tarkoitettua.  

Suomalaiset merimieskirkot sijaitsevat nykyään kaikki Euroopassa, joskin liikkuvan työn kautta 
toiminta ulottuu myös Kaakkois-Aasian suomalaisiin.  

Ulkomaan toiminta-alueillaan asuvia ja liikkuvia ihmisiä Merimieskirkko kohtasi 229 705 (2018: 214 
342) kertaa.  

MERENKULKIJAT 

Vuonna 2018 Suomen satamiin saapui suoraan ulkomailta 24 103 alusta, näistä 12 085 (50 %) 
sellaisiin satamiin, joissa toimii merimieskirkko. Ulkomailta suoraan saapuneiden alusten 
lukumäärä laski hieman edellisestä vuodesta. Suomalaisten alusten osuus ulkomaan 
meriliikenteen kuljetuksista oli noin 30 %.  

Merimieskirkon toiminnassa vuonna 2019 merenkulkija kohdattiin yhteensä 26 119 (2018: 27 385) 
kertaa, näistä 20 607 kotimaan satamissa, 3 793 ulkomailla ja 1 718 laivakuraattorityössä.  

Merimiestilastojen mukaan merenkulkijoiden henkilötyövuosien määrä suomalaisissa aluksissa 
kasvoi hieman. Joulukuun 31. päivänä 2018 suomalaisilla aluksilla oli 2 946 henkilöä. Vuonna 2018 
tehtiin merimiesammateissa 6 710 henkilötyövuotta. Vuonna 2018 merimiesammateissa 
työskenteli 9 421 eri henkilöä. Ulkomaalaisten merimiesten osuus vuonna 2018 oli 14 %. 
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RASKAAN LIIKENTEEN KULJETTAJAT 

Keski-Euroopan liikenteessä työskentelevien raskaan liikenteen kuljettajien määrä on pudonnut 
voimakkaasti. Cemt-liikenteessä olevien kuljettajien määristä ei ole luotettavia tietoja. 
Rekkamiesten kohtaamisia kirjattiin 2 559. Suomalaisia rekkakuljettajia kohdattiin eniten Turussa, 
Vuosaaressa ja Lyypekissä, ulkomaalaisia raskaan liikenteen kuljettajia Suomen satamissa. 

PALUUMUUTTAJAT  

Ulkomaan toimipaikoissa viestitään paluumuuttoon liittyvistä asioista sekä seurakuntien 
mahdollisuuksista kohdata paluumuuttajat.  

 

TOIMINTASUUNNITELMAN TOTEUTUMINEN 
Vuonna 2019 toiminta noudatti olennaisilta osiltaan vahvistettua toimintasuunnitelmaa. 
Merimieskirkon toiminnasta saa yleiskuvan tilastotiedoista. Tässä kuvataan muutamia yksittäisiä 
vuoden 2019 tapahtumia ja asioita. Jokainen merimieskirkko on laatinut oman 
toimintakertomuksensa ja ne ovat luettavissa nettiosoitteessa merimieskirkko.fi/medialle. 

TOIMINNASSA KOHDATTIIN NOIN 285 000 IHMISTÄ 

Vuonna 2019 Merimieskirkon toiminnassa kohdattiin noin 285 000 ihmistä (2018: n. 275 000).  
Kohtaamisten määrä kasvoi ulkomaan kirkoilla sekä laivakuraattorityössä kun taas kotimaan 
kirkoilla kohtaamisten määrä väheni.  

NEUVOTTELUT LAAJENTUVASTA YHTEISTYÖSTÄ 

Kirkon ulkosuomalaistyön ehdotuksesta aloitettiin neuvottelut laajentuvasta yhteistyöstä kirkon 
ulkosuomalaistyössä. Ehdotuksen mukaan Merimieskirkko hoitaisi vuoden 2025 alusta koko kirkon 
ulkosuomalaistyön. Jos neuvottelut etenevät, alustavia päätöksiä asiassa on tarkoitus tehdä 
vuoden 2020 lopussa ja työ siirtyisi vaiheittain Merimieskirkolle vuoden 2025 alkuun mennessä. 

SOSIAALITYÖN ALOITTAMINEN AURINKORANNIKOLLA 

Yhteistyössä Aurinkorannikon suomalaisen seurakunnan ja muiden paikallisten toimijoiden kanssa 
Merimieskirkko valmisteli Aurinkorannikon sosiaalityön hanketta. Sosiaali- ja terveysministeriö 
päätti kolmivuotisen STEA-rahoitteisen hankkeen aloittamisesta alkuvuodesta 2020 ja hanke 
käynnistyy keväällä 2020. 

SOSIAALITYÖN ALOITTAMINEN BERLIINISSÄ 

Yhteistyössä Berliinin suomalaisen seurakunnan ja Berliinin Suomi-keskuksen kanssa Pohjois-
Saksan merimieskirkko valmisteli Berliinissä Hampurista käsin tehtävän sosiaalityön aloittamista. 
Hanke käynnistyi vuoden 2020 alusta tavoitteenaan Berliinissä tehtävän sosiaalityön tarpeen ja 
sisällön kartoitus. 
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LIIKKUVAN TYÖN VAHVISTAMINEN 

Merimieskirkko kohtaa ulkomailla asuvia ja liikkuvia suomalaisia koko toimialueellaan. Monessa 
kotimaan toimipisteessä toimitaan kahden sataman alueella.  Kaikissa toimipisteissä vahvistettiin 
toimipisteen ulkopuolella tapahtuvaa liikkuvaa työtä. Isossa-Britanniassa tapahtuva liikkuva työ 
vahvistui siihen saadun STEA-rahoituksen myötä. 

MERENKULKIJATYÖN ALOITTAMINEN PORISSA 

Deutsche Seemannsmission (Saksan Merimieskirkko) päätti lopettaa työnsä Porin satamassa 
vuoden 2019 lopussa. Merimieskirkko valmisteli yhdessä paikallisten toimijoiden kanssa 
merenkulkijatyön aloittamista Porin satamassa ja työ alkoi Raumalta käsin vuoden 2020 
alkupuolella. 

MERENKULUN JOHTAMISVALMENNUS 

Merimieskirkko toimi kokoonkutsujana vuonna 2019 toteutetussa merenkulun 
johtamisvalmennuksen kehittämishankkeessa. Yhteistyökumppaneina hankkeessa ovat 
Merimieseläkekassa, merenkulun ammattiliitot, Suomen Varustamot ry, Aboa Mare -
merenkulkuoppilaitos sekä varustamoista ESL-shipping, Finnlines sekä Tallink Silja. 

ICMAN MAAILMANKONFERENSSI SEKÄ NORDIC COUNCILIN KOKOUS 

International Christian Maritime Association (ICMA) maailmankonferenssi, teemalla ”50 years of 
working together for seafarers, fishers and their families”, pidettiin 21.-25.10.2019 Taiwanilla. 
Konferenssi oli myös ICMAn 50-vuotisjuhla. Konferenssin pääpuheen piti Manilan arkkipiispa Luis 
Antonio Cardinal Tagle. Merimieskirkosta konferenssiin osallistui kymmenen henkilöä. 

Pohjoismaiden ulkomaan kirkkojen ja merimieskirkkojen neuvoston (Nordic Council) kokous 
pidettiin 21.-22.5.2019 Helsingissä. Kokouksen teemana oli kirkkojen toimintaympäristön muutos 
sekä sen vaikutukset ulkomaan kirkkojen ja merimieskirkkojen työhön. Kirkon ulkosuomalaistyön 
toimisto ja Merimieskirkko järjestivät kokouksen yhteistyössä. 

RIPPIKOULUT ATEENASSA, LONTOOSSA JA BENELUX-MAISSA 

Merimieskirkon järjestämät rippikoulut Ateenassa ja Lontoossa pääasiassa Suomesta tulleille 
rippikoululaisille olivat hyvin suosittuja. Lisäksi Benelux-maissa ja Lontoossa järjestettiin rippikoulut 
siellä asuville suomalaisnuorille.  

KEMIN MERIMIESKIRKKO 80 VUOTTA 

Kemi-Tornion merimieskirkon 80-vuotisjuhlia vietettiin 29.9.2019.  Juhlamessun toimitti kirkkoherra 
Tuomas Tölli ja messussa saarnasi Jaakko Laasio sekä avustivat Sanna Rasi ja Hannu Suihkonen. 

 KESÄJUHLAT KAJAANISSA  

Merimieskirkon kesäjuhlat olivat 9.–11.8. Kajaanissa Kajaanin seurakunnan ja Kajaanin 
merimieskirkkopiirin isännöimänä teemalla ”Kainuun mereltä maailman merille”. Juhlien aikana 
nousi esille erityisesti Kajaanin merimieskirkkopiirin pitkäaikainen toiminta merimieskirkkotyön 
hyväksi. Juhlamessussa Kajaanin kirkossa saarnasi piispa Jari Jolkkonen. Messussa siunattiin 
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tehtäväänsä Kemi-Tornion merimieskirkon satamakuraattori Sanna Rasi sekä Lontoon 
merimieskirkon sosiaalikuraattori Salla Korteniemi. Sunnuntain messuissa lähialueen kirkoissa 
saarnasi yhteensä neljä merimiespappia. Kesäjuhlat ja niiden järjestelyt saivat runsaasti myönteistä 
palautetta. Kesäjuhlien onnistuneista ja hyvistä järjestelyistä vastasivat Kajaanin seurakunnan 
kirkkoherra Marko Miettinen tiiminsä kanssa sekä Kajaanin merimieskirkkopiiri.  

SEA SUNDAY MERENKULUN TURVALLISUUSPALKINTO 

Merenkulun turvallisuuspalkinto Sea Sunday myönnettiin vuonna 2019 merikapteeni Ove 
Hagerlundille. Merenkulun turvallisuuspalkinto Sea Sunday on viranomaisten sekä ammatti- ja 
vapaa-ajan merenkulun järjestöjen vuonna 1996 perustama tunnustuspalkinto. 
Palkintotoimikunnan puheenjohtajaorganisaatio on Suomen Merimieskirkko ry. Palkinto jaettiin 21. 
kerran. Palkinnon luovutti liikenne- ja viestintäministeri Sanna Marin. 

MERISUNNUNTAI 

Merisunnuntai - Sjösöndag - Sea Sunday on kansainvälisen mallin mukainen kirkkopyhä, jota 
vietettiin 15.9.2019. Merimiespapit saarnasivat useissa Suomen seurakunnissa, ja muihin 
seurakuntiin toimitettiin virikemateriaalia. Merisunnuntain kolehti kannetaan kaikissa Suomen 
ev.lut. kirkoissa Suomen Merimieskirkon työn hyväksi. 

WANTED VAPAAEHTOINEN 

Wanted vapaaehtoinen -kampanjalla nostettiin esiin vapaaehtoistyön merkitystä Merimieskirkossa. 
Kampanja toteutettiin pääosin sosiaalisessa mediassa ja kampanjan aikana koottiin 
vapaaehtoisten kokemuksia vapaaehtoistyöstä Merimieskirkolla. 

AMMATTITAIDON YLLÄPITOA JA TYÖN KEHITTÄMISTÄ 

Merimieskirkon koko henkilöstöä koskevat koulutuspäivät järjestettiin huhtikuussa Turun 
kristillisellä opistolla. Koulutuspäivien teemana oli vapaaehtoistyö ja varainhankinta. Yhteisten 
koulutuspäivien lisäksi eri henkilöstöryhmillä oli omia koulutuksiaan.  

SUOMEN INNOSTAVIMMAT TYÖPAIKAT -TUNNUSTUS 

Vuonna 2019 suoritetun henkilöstötutkimuksen perusteella Merimieskirkko sai Suomen 
innostavimmat työpaikat -tunnustuksen. Suomen innostavimmat työpaikat -tunnustus myönnetään 
henkilöstötutkimustulosten perusteella parhaisiin tuloksiin yltäneille suomalaisille organisaatioille. 
Tunnustus myönnetään työpaikoille, joissa on omistautunut henkilöstö. Kyseessä on organisaatio, 
jossa henkilöstö on sitoutunut sen arvoihin sekä valmis tekemään enemmän kuin heiltä odotetaan 
organisaatiolle tärkeiden tavoitteiden saavuttamiseksi.  

JÄTTIMÄISET JOULUMYYJÄISET 

Joulumyyjäiset ovat ulkomaan merimieskirkoilla merkittäviä toiminnallisia ja varainhankinnallisia 
tapahtumia. Kävijämäärältään ja liikevaihdoltaan suurimmat myyjäiset pidetään Hampurissa, missä 
pääsiäismyyjäiset mukaan lukien oli 45 000 kävijää. Yhteensä myyjäisvieraita ulkomailla oli yli 74 
500, lähinnä paikallista väestöä. Myyjäisten toteuttamisessa tarvittavat sadat vapaaehtoiset olivat 
suomalaisia, paikallisia tai Suomesta tulevia vapaaehtoisia. Myyjäiset pidettiin Ateenassa, 
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Brysselissä, Hampurissa, Lontoossa ja Rotterdamissa sekä lyhyempinä tapahtumina 
merimieskirkoilta tehtävien vierailujen yhteydessä.  

Kotimaan kirkot järjestivät myynnillisiä joulutapahtumia Haminassa, Kokkolassa, Raumalla, 
Porvoossa, Lohjalla, Kemissä ja Turussa. 

KAAKKOIS-AASIAN JOULUKIRKKOKIERROS 

Vuonna 2019 Kaakkois-Aasian joulukirkkokierros toteutettiin   Kirkon ulkosuomalaistyön ja Suomen 
Lähetysseuran kanssa tehdyn yhteistyösopimuksen mukaisesti. Bangkokissa toimiva pastori Jyrki 
Markkanen piti joulukirkon Merimieskirkon edustajana Singaporessa, Kuala-Lumpurissa, 
Manilassa, Hanoissa ja Ho Chi Minhissä. 

JOULUPAKETTI ”TUNTEMATTOMALLE MERENKULKIJALLE” 

Merimieskirkoilta on jaettu laivoille joulupaketteja ”tuntemattomalle merimiehelle” jo 1800-luvulta 
alkaen. Perinne elää edelleen, ja ”tuntemattomalle merienkulkijalle” valmistui myös jouluksi 2019 
noin 1 500 joulupakettia, jotka toimitettiin laivoille niin kotimaan kuin ulkomaan merimieskirkoilta. 

 

KESKEISIÄ YHTEYKSIÄ 
JULKINEN HALLINTO  

Merimieskirkko oli aktiivisesti yhteydessä valtiovaltaan. Toiminnallisissa asioissa keskustellaan 
ulkoasiainministeriön ja sen edustustojen, työministeriön ja sen alaisen Merimiespalvelutoimiston 
edustajien kanssa. Resursoinnista asioidaan eduskunnan, opetus- ja kulttuuriministeriön sekä 
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen STEAn kanssa. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi Merimieskirkolle yleisavustusta 82 000 € sekä 52 000 € 
Lontoon merimieskirkon peruskorjaukseen. 

Suomen Merimieskirkko on Suomen ulkomailla toimivien kulttuuri- ja tiedeinstituuttien (SKTI) 
verkostoon kuuluvan Suomen Benelux-instituutin ja sen säätiön perustajajäsen. Merimieskirkon 
edustajana säätiön hallituksessa toimivat pääsihteeri Hannu Suihkonen (varapuheenjohtaja) ja 
piispa Kaarlo Kalliala (varalla). 

Ulkoasiainministeriön edustustojen kanssa paikallinen yhteistyö oli vilkasta varsinkin 
konsulaariasioissa. Lontoon suurlähettiläs, Hampurin ja Antwerpenin kunniakonsulit olivat 
merimieskirkon paikallisen juridisen henkilön puheenjohtajia.  

Sosiaali- ja terveysministeriön toimialaan kuuluva STEA myönsi 500 000 € ulkomailla asuvien ja 
liikkuvien suomalaisten hyvinvoinnin vahvistamiseen ja ylläpitämiseen. Tuki kohdistui 
sosiaalikuraattorien työhön. STEA:n lisätuen avulla palkattiin liikkuva sosiaalikuraattori Isoon-
Britanniaan. 
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KIRKOLLISET TOIMIJAT 

Merimieskirkko oli jatkuvassa yhteistoiminnassa monien kirkollisten toimijoiden kanssa 
paikallisella, kansallisella, pohjoismaisella, globaalilla sekä ekumeenisella tasolla. 

Suomen Merimieskirkko ry:n jäsenenä oli 186 seurakuntaa. Yhteistyö-, nimikko- tai 
laivakuraattorisopimuksia oli 35 seurakunnan tai seurakuntayhtymän kanssa.  

Seurakunnissa toimi yhteensä 33 merimieskirkko-, lähetys- tai diakoniapiiriä, joilta Merimieskirkko 
sai taloudellista tukea. Piireistä 12 oli ruotsinkielisiä.  

Suurten seurakuntayhtymien taloudellinen tuki on mittavaa. Erityisesti Helsinki, Turku ja Espoo ovat 
tässä suhteessa merkittäviä kumppaneita. Seurakunnissa kerättiin Merisunnuntaina 15.9. virallinen 
kolehti Merimieskirkolle. 

Yhteistyösopimus kirkkohallituksen kanssa on toistaiseksi voimassa oleva. Yhteistyösopimuksen 
mukaisia tapaamisia Kirkon ulkosuomalaistyön johtajan ja Merimieskirkon pääsihteerin kesken oli 
säännöllisesti. Kirkkohallitus määräsi kerättäväksi Suomen Merimieskirkon hyväksi yhden virallisen 
kolehdin ja suositti seurakunnille yhden kolehdin keräämistä valinnaisena päivänä.  

Yhteistyö kirkon ruotsinkielisen työn ja Porvoon hiippakunnan kanssa jatkui tiiviinä. Porvoon 
hiippakunnan lähetystoimikunnan jäsenenä toimi Jaakko Laasio ja varajäsenenä Hanna Vuollo. 

Pääsihteeri Hannu Suihkonen toimi kirkon järjestöyhteistyön neuvottelukunnan ja kirkon 
ulkosuomalaistyön toimikunnan jäsenenä.  

Kirkon kansainvälisen työn koulutuksen seurantaryhmässä oli Jaakko Laasio. 

Merimieskirkko on pysyvä jäsen pääkaupunkiseudun kirkollisen kriisityön HeHu-ryhmässä 
(henkinen huolto). Kansainvälisen HeHu-toiminnan suunnitteluryhmässä Merimieskirkkoa edusti 
Jaakko Laasio.  

Turun arkkihiippakunnan kanssa toteutettiin työntekijävaihtoon liittyvää yhteistyötä teemalla 
”Kirkkona postmodernissa Euroopassa”. 

Suomen Pipliaseuran kanssa on vuodesta 1994 ollut voimassa sopimus erikielisten raamattujen 
saatavilla olemisesta kotimaan kansainvälisissä merimieskirkoissa.  

Merimieskirkko käytti ortodoksisen kulttuurikeskus Sofian tiloja eri tapahtumissa.  

MERENKULKU 

Merimieskirkolla on yhteistyösopimus useiden suomalaisten varustamojen kanssa 
laivakuraattoritoiminnasta. Merimieskirkon edustajia oli kutsuttuna monissa varustamojen 
järjestämissä sidosryhmätilaisuuksissa.  

Merenkulun turvallisuuspalkinto Sea Sunday myönnettiin merikapteeni Ove Hagerlundille. 
Palkintotoimikunnan puheenjohtajana toimi Hannu Suihkonen. 

Perinteinen merenkulkujärjestöjen kunniakäynti mereen jääneiden muistomerkillä Ursinin kalliolla, 
Merisatamanrannassa Helsingin Eirassa järjestettiin pyhäinpäivänä 2.11. Tilaisuudessa puhui 
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rovasti Kauko Puranen. Musiikista vastasi Mikaelin laulajat. Rajavartiolaitoksen edustajat laskivat 
seppeleen merenkulkijoiden muistomerkille. Suomen Meripelastusseuran alukset tekivät 
kunniakäynnin aikana ohimarssin. Tilaisuuden jälkeen oli kahvitarjoilu Agricolan kirkon kryptassa. 
Muistohetken järjestelyistä vastaa yhteensä 13 merenkulkujärjestöä ja viranomaista. Tilaisuuden 
käytännön järjestelyt hoitaa vuosittain Suomen Merimieskirkko ry. 

Merimieskirkon pääsihteeri on lakimääräisesti Merimiespalvelutoimiston (MEPA) hallituksen 
puhevaltainen jäsen. Yhteistyö MEPAn kanssa on tiivistä ja erittäin hyvin toimivaa. Merimieskirkko 
ja Mepa solmivat vuonna 2016 yhteistyötä koskevan yhteistyöasiakirjan. Merimieskirkko toimii 
kokoonkutsujana merenkulun johtamisvalmennuksen kehittämishankkeessa. Merimieskirkko on 
myös mukana merenkulkijoiden hyvinvointia tukevassa Formare-hankkeessa. 

Merimieseläkekassa tukee Merimieskirkon tekemää laivakuraattorityötä. Tärkeitä 
yhteistyökumppaneita ovat myös satamakaupungit ja niiden satamalaitokset, alan 
työmarkkinaosapuolet sekä useat satamissa ja ulkomailla toimivat yritykset. Merimieskirkon 
edustaja oli kutsuttuna useissa alan seminaareissa, teemapäivillä ja sidosryhmätilaisuuksissa. 
Merimieskirkko on jäsen Meriliitossa ja Suomen Merihistoriallisessa yhdistyksessä. 

KANSAINVÄLINEN YHTEISTYÖ 

Merimieskirkko on International Christian Maritime Associaton (ICMA) jäsen. Merimieskirkko on 
myös Pohjoismaisen merimies- ja ulkomaankirkkojen neuvoston jäsen. 

Merenkulkijatyön johtaja Jaakko Laasio toimi pysyvän ICMA-delegaation jäsenenä YK:n 
merenkulujärjestö IMOssa ja työjärjestö ILOssa.  

Kansainväliset yhteydet ja tapahtumiin osallistuminen tai niiden järjestelyyn osallistuminen kuuluvat 
toimintarutiiniin Merimieskirkon toimintamaissa.  

RASKAS MAANTIELIIKENNE 

Manner-Euroopassa toimivien suomalaisten raskaan liikenteen kuljettajien määrä on edelleen 
pieni. Tämä näkyi myös kohdattujen rekkamiesten määrissä.  Eniten raskaan liikenteen kuljettajia 
kohdattiin Turun ja Vuosaaren merimieskirkoilla sekä Lyypekissä. Raskaan liikenteen kuljettajia 
koskevaa yhteistyötä Merimieskirkko tekee mm. Rahtarit ry:n kanssa.  

SÄÄTIÖYHTEISTYÖ  

Jenny ja Antti Wihurin rahasto jatkoi vakaan rahoittajan asemaansa. Se myönsi Merimieskirkolle 
150 000 €:n suuruisen apurahan merenkulkijoiden parissa tehtävään työhön.  

Emilie ja Rudof Geselliuksen säätiö myönsi Merimieskirkolle 45 000 €, Stiftelsen Tre Smeder 10 
000 €, A. ja T. Mattilan säätiö 3000 € sekä Tunkelon säätiö 2500 €. 
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VIESTINTÄ JA VARAINHANKINTA 

Viestinnän painopiste oli viestintästrategian mukaisesti sähköisessä mediassa. Viestinnässä 
korostui varainhankinnallinen ote. Sosiaalisen median käyttöä tehostettiin ja sen sisältöä 
yhtenäistettiin. 

Merimieskirkon kokonaisviestinnän linjoja suunnitteli, koordinoi ja sparrasi vuonna 2017 aloittanut 
viestintätyöryhmä, joka kokoontui vuoden 2019 aikana kolme kertaa. 

SOSIAALINEN MEDIA 

Pääasiallinen somekanava oli Facebook, jonka sivuilla pyrittiin kertomaan toiminnasta ”täynnä 
elämää” -tyyppisellä kuvituksella ja kerronnalla. Informointi- ja aktivointikäytössä Facebook oli niin 
keskustoimistolla kuin kaikilla ulkomaan ja kotimaan toimipaikoilla. 

Kuvanjakopalvelu Instagramissa jaettiin toimintaan liittyviä informatiivisia valokuvia. Instagramin 
tarinasovelluksen käyttöä lisättiin. Lisäksi Merimieskirkko päivitti kahtena viikkona Kirkko 
Suomessa -instagramia. 

Keskustoimiston ja ulkomaan kirkkojen Twitter- ja LinkedIn-tileillä jaettiin asia- ja rekrytointitietoa. 
Verkkopalveluista tarjolla oli myös blogi ja Youtube. 

VERKKOSIVUSTOT 

Merimieskirkko.fi-verkkosivustot (7 kpl) olivat ulkoisen viestinnän alustana, johon ohjattiin 
liikennettä myös sosiaalisen median kanavilta. Sivujen ja niiden sisältöjen löydettävyyttä 
hakukoneilla (Google) optimoitiin ja päivitettiin aktiivisesti. Verkkosivuston palvelusopimus sen 
ylläpidosta jatkui Aste Helsingin kanssa. 

Verkkosivustot toimivat erilaisten lomakkeiden, kuten palaute-, työhönhaku-, työharjoittelu- ja 
vapaaehtoislomakkeiden alustana. Merimieskirkon pääsivustolle liitettiin Tawk.to-chattipalvelu. 
Ajankohtaisuutisia, tapahtumatiedotusta, erilaisia artikkeleja ja lehdistötiedotteita julkaistiin pitkin 
vuotta eri sivustoilla. 

Vuoden 2019 aikana systematisoitiin verkon lahjoitussivun ja asiakastietojärjestelmän käytön 
lahjoitusten pyytämisessä, vastaanottamisessa sekä hallinnoinnissa sekä vahvistettiin pyytämisen 
kulttuuria. Henkilöstökoulutus rohkaisi jokaista työntekijää aktiiviseen lahjoitusten pyytämiseen. 
Lahjoittajarekisteri mahdollisti säännöllisen yhteydenpidon lahjoittajiin. Asiakastietojärjestelmän 
avulla pystyttiin myös tunnistamaan ja viestimään potentiaalisille uusille tukijoille.  

Merimieskirkko sai valtaosan lahjoituksista lahjoitussivun kautta. Edellisvuonna käyttöönotetun 
Facebookin lahjoitustyökalun kautta saatiin etenkin merkkipäivälahjoituksia. 
Tekstiviestilahjoituksen pystyy kohdistamaan suoraan tietyn kotimaan toimipaikan hyväksi. Vuoden 
aikana otettiin käyttöön uutena lahjoitusten maksutapana MobilePay. 

MEDIATIEDOTTEET 

Lehdistötiedotteet lähetetiin medialle Liana Technologies/Koodiviidakon ePressi-palvelun kautta. 
Tiedotteiden keskimääräinen avaajamäärä oli 273 ja avausprosentti 15,4. Luetuin tiedote koski 
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joulumyyjäisiä ja sen avasi 729 toimittajaa. Merimieskirkko oli esillä vuoden mittaan useita kertoja 
niin paikallisessa, alueellisessa kuin valtakunnallisessa mediassa. 

UUTISKIRJEET 

Merimieskirkon sähköinen uutiskirje (noin 600 tilaajaa) samoin kuin ulkomaan kirkkojen uutiskirjeet 
(yhteensä noin 3 500 tilaajaa) lähetettiin tilaajille MailChimp-palvelusta. Isoilla toimipaikoilla oli 
uutiskirjeen lisäksi käytössä eri toimintoihin tai tapahtumiin liittyviä sähköisiä kirjeitä. 
Hartauskirjoitus Sisua ja Siunausta lähetettiin kerran viikossa sen 133 tilaajalle. Postipalvelu 
MailChimp on integroitu CRM-asiakkuudenhallintajärjestelmään. 

Merimieskirkko-lehti ilmestyi kolme kertaa ensimmäisen numeron ollessa toimintakertomus. 
Lehden painosmäärä oli 3 000 ja se painettiin edelleen Hämeen kirjapainossa. Ulkomaan 
toimipaikoista Ateena julkaisi oman lehden (KasKas). Merimieskirkon yleisesitteestä painettiin 
lisäpainos. 

PRINTTIMEDIA 

Merimieskirkko-lehti ilmestyi kolme kertaa ensimmäisen numeron ollessa toimintakertomus. 
Lehden painosmäärä oli 3 000 ja se painettiin edelleen Hämeen kirjapainossa. Ulkomaan 
toimipaikoista Ateena julkaisi oman lehden (KasKas). Merimieskirkon yleisesitteestä painettiin 
lisäpainos. 

Merimieskirkko-lehden numerot 2 ja 3 samoin kuin yleisesite olivat jaossa Suomen kaikille 
opettajille SubjectAid-palvelun kautta. Eri kouluihin jaettiin palvelun kautta yhteensä 1 939 
yleisesitettä ja 1 239 Merimieskirkko-lehtiä. 

Flyereita tehtiin vapaaehtoisten rekrytointiin, rekkakuljettajien houkuttelemiseksi Vuosaaren 
merimieskirkolle sekä majoittujien houkuttelemiseksi Lontoon ja Hampurin merimieskirkolle. Lisäksi 
tehtiin tapahtumaflyereitä ja -julisteita sekä eri tapahtumissa pidettiin esillä Merimieskirkon roll 
upeja ja beach flagejä. 

Perinteinen kirjepostilla lähetettävä jäsenkirje postitettiin keskustoimistolta yhdistyksen jäsenille 
kolme kertaa vuoden aikana. Ensimmäisen jäsenkirjeen mukana lähetettiin Viking Linen tarjoama 
risteilyetukuponki. 

SISÄINEN VIESTINTÄ 

Sisäinen viestintä keskittyi Microsoft 365 -sovelluksen intraan, joka sisältää mm. SharePoint-, 
Yammer- ja OneDrive-palvelut. Useat eri toimintoihin liittyvät työryhmät kokoontuivat säännöllisesti 
Skypessä ja Teamsissa. Toimipaikoilla ja merimieskirkkojen eri työryhmissä tiedon välittämiseen 
käytettiin myös pikaviestipalvelu WhatsAppia. 

VARAINHANKINTAKAMPANJAT 

Suomen Merimieskirkko jatkoi VaLa ry:n jäsenenä. Vala on varainhankintaa harjoittavien 
yleishyödyllisten yhteisöjen yhteistyöverkosto. VaLa määrittelee ja edistää hyvän hallinnon ja hyvän 
varainhankinnan periaatteita.  



11 
 

Merimieskirkko oli yhtenä järjestönä mukana VaLa ry:n organisoimassa Vastuullisen lahjoittamisen 
marraskuussa. Marraskuun ajan kampanjassa mukana olevat asianajajat laativat testamentteja 
maksutta mm. Merimieskirkolle. Viestimme tästä mahdollisuudesta somekanavissamme. 

Merimieskirkko osallistui myös kansainväliseen #tekojentiistai-somekampanjaan 3.12. 
TekojenTiistai on osa kansainvälistä #GivingTuesday-kampanjaa, joka pyrkii lisäämään 
keskustelua ja tietoisuutta antamisesta: ajan, avun, hyvänmielentekojen sekä lahjoitusten 
muodossa. Yhteydenottojemme kannustamana kampanjaan lähti mukaan vajaa 10 yritystä 
Suomessa tekemällä tuotelahjoituksia. Kampanjan avulla keräsimme myös yksityisiä lahjoituksia. 

VARAINHANKINTAKEINOJA 

Merimieskirkon yhdessä pääkaupunkiseudun partiolippukuntien kanssa organisoima Konttitori-
peräkonttikirppis jatkoi toimintaansa kesäsunnuntaisin 19.5.-22.9. Keskimäärin kirppismyyjiä 
Vermon raviradan parkkialueella oli 126. 

Merimieskirkon Kirkkoviini siirtyi Alkon verkkokaupan tilausvalikoimaan vuonna 2018. Tämän 
jälkeen sekä seurakunnat että yksityishenkilöt ovat voineet tilata Kirkkoviiniä lähimpään Alkon 
myymälään. Kirkkoviinin maahantuoja Uniq Drinks Finland tilittää jokaisesta Alkoon toimitetusta 
pullosta komission Merimieskirkolle. 

MYYJÄISET 

Joulun suurmyyjäisillä on suuri merkitys Merimieskirkon toiminnalle, sillä niistä saadaan merkittävä 
osa ulkomaan kirkkojen vuosibudjeteista. Samalla ne näyttävät Merimieskirkon vapaaehtoisten 
todellisen voiman. Myyjäisten toteuttamisessa tarvittavat sadat vapaaehtoiset olivat suomalaisia, 
paikallisia tai Suomesta tulevia vapaaehtoisia.  

Suomesta myyjäisiin lähti yhteensä 7 rekkaa ja 4 merikonttia suomalaisia elintarvikkeita ja 
lahjatavaroita. 

KERÄYSLUVAT 

Merimieskirkolla oli keräysluvat Suomessa Ahvenenmaa mukaan lukien. Poliisihallitus oli 
myöntänyt vuosiksi 2019–2020 rahankeräysluvan Merimieskirkolle koko Suomea (Ahvenanmaa 
pois lukien) varten. Ahvenanmaan maakuntahallitus uusi luvan Ahvenanmaata varten vuodeksi 
2020. 

 

TULEVAISUUDENNÄKYMIÄ 
Maailmassa vaikuttavista useista epävarmuustekijöistä huolimatta taloudellinen sekä ihmisten ja 
kansallisuuksien välinen keskinäisriippuvuus on vahvaa. On edelleen todennäköistä, että 
kansainvälisyys ihmisten elämässä kasvaa ja että yhä useampi suomalainen asuu ja työskentelee 
ulkomailla. Ilmastonmuutos sekä digitalisaatio eri muodoissaan vaikuttavat ihmisten elämään sekä 
eri organisaatioiden toimintaan. 

Ulkosuomalaisten parissa tehtävässä työssä rotaatiosuomalaisten määrä lisääntyy. 
Monipaikkaisuus elämäntapana näyttää vahvistuvan. Monipaikkaisuus on yhdistelmä asumista, 
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työtä, yhteisöllisyyttä, palveluita, kokemuksia, liikkumista ja harrastuksia. Ihmiset liikkuvat itselleen 
merkityksellisten kotimaisten ja ulkomaisten paikkojen välillä. Jos neuvottelut Kirkon 
ulkosuomalaistyön kanssa johtavat siihen, että Merimieskirkko hoitaa koko kirkollisen 
ulkosuomalaistyön vuoden 2025 alusta, tarkoittaa se Merimieskirkon työn merkittävää 
laajentumista.  

Suomi on merenkulun maa. Suomen viennistä noin 90 % ja tuonnista 80 % kulkee meriteitse. 
Suomalainen kauppalaivasto kuljettaa noin 30 % Suomen merirahdeista. Sekä suomalaisen että 
kansainvälisen laivaliikenteen merkitys on tulevaisuudessa tärkeä. Digitalisaatio ja automatisaatio 
sekä ilmastonmuutoksen huomioiminen vaikuttavat tulevaisuudessa merkittävässä määrin 
merenkulkuun. 

Suomalaisten raskaan liikenteen kuljettajien osuus kansainvälisessä liikenteessä ja siten 
Merimieskirkon käyttäjäkunnassa vähenee edelleen. Eri kansallisuuksien rekkamiehiä tavoitetaan 
kuitenkin merkittävässä määrin useissa Merimieskirkon toimipisteissä. 

 
KESKEISET RISKIT 

Edellä mainittujen maailmalla vaikuttavien epävarmuustekijöiden konkretisoituminen on riskitekijä. 
Esimerkiksi toteutuva Brexit todennäköisesti rajoittaa vapaata liikkuvuutta EU-maiden ja Britannian 
välillä. Kansalaisjärjestöjen ja julkisen vallan suhde niiden roolien ja kansalaisjärjestöjen 
rahoituksen määrittelyjen suhteen on huomioitava tulevaisuudessa. Toisaalta julkisen vallan 
vastuun ja tehtävien väheneminen avaa kansalaisjärjestöille mahdollisuuksia kansalaisten 
osallisuuden ja hyvinvoinnin lisäämisessä. 

Kirkon jäsenmäärän vähentyminen voi pitkällä aikavälillä vaikuttaa merkittävästi seurakuntien 
Merimieskirkolle antamaan tukeen. 

Merimieskirkon tavoitteiden saavuttamisen riskitekijöitä ovat myös paikallisen sitoutumisen ja 
osallisuuden vähäisyys, varainhankintakeinojen onnistuminen, kiinteistöjen kunnon ylläpitäminen 
sekä henkilöstö- ja vapaaehtoisresurssien riittämättömyys. Rekrytointien onnistuminen on 
olennainen asia. 

 

KEHITYSTARPEITA 
Merimieskirkon strategiassa on neljä strategista tavoitetta, jotka toimivat myös kehittämiskohteina. 
Strategiset tavoitteet ovat:  

• Vahvistamme yhteisöllisyyttä ja osallisuutta toiminnassamme. Kehitämme olemassa olevia 
työmuotoja sekä löydämme uusia tapoja toimia. Merimieskirkossa yhteisöt, vapaaehtoiset 
ja työntekijät toimivat kumppaneina. 

• Löydämme uusia yhteistyön muotoja Merimieskirkon sisällä ja yhteistyökumppanien 
kanssa. Uudistamme työmme organisointia vahvistaen paikallista vastuunkantoa. 



13 
 

• Lisäämme Merimieskirkon tunnettuutta monipuolisella viestinnällä.  

• Pidämme talouden tasapainossa. 

 

TIETOJA HALLINNOSTA 
YHDISTYKSEN JÄSENET 

Henkilöjäseniä 1.3.2020 oli 539 (samana ajankohtana v. 2019 561). Seurakuntajäseniä oli vuoden 
päättyessä 186 (193). Kunniajäseniä oli 6. 

Jäsenmaksuja korotettiin viimeksi vuosikokouksessa 2013. Henkilöjäsenen jäsenmaksu on 50 €, 
perheenjäseneltä 20 €, ainaisjäseneltä 20 x 50 € ja seurakuntajäsenen kannatusraja oli 250 €. 
Kunniajäsenet ja hallituksen jäsenet on vapautettu jäsenmaksusta. 

SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET 

Suomen Merimieskirkko ry:n vuosikokous pidettiin 9.4. Helsingissä ja vaalikokous 10.8. Kajaanissa. 

YHDISTYKSEN HALLITUS 

Hallituksen puheenjohtajana toimi toiminnanjohtaja Timo Lappalainen ja varapuheenjohtajana 
hallintosihteeri Paula Raitis.  

Hallituksen muita jäseniä vuoden 2019 alkaessa olivat: päätoimittaja Jaakko Heinimäki, Vice 
President Katarina Hildén, ulkoasiainneuvos Mikko Jokela, varatuomari Tarja Larmasuo, diakoni 
Hannele Koivisto, kuljetusalan kouluttaja Jarkko Nisula, toiminnanjohtaja Sami Ojala, 
toimitusjohtaja Jukka Salo, hallintojohtaja Juha Tuohimäki ja sidosryhmäpäällikkö Asta Turtiainen.  

Vaalikokouksessa 10.8. erovuoroiset Katarina Hildén, Mikko Jokela ja Sami Ojala valittiin 
uudelleen. Uutena jäsenenä hallitukseen valittiin Lena Grenat. Heidän toimikautensa kestää kolme 
vuotta, kauden 2019-2022.   

Hallituksen esittelijänä ja sihteerinä toimii pääsihteeri Hannu Suihkonen. Kokouksiin osallistuivat 
asiantuntijoina merenkulkijatyön johtaja, yhteyspäällikkö Jaakko Laasio ja talousjohtaja Eija 
Kaukonen. 

Hallitus kokoontui vuoden aikana kuusi kertaa, joista yksi oli Rotterdamin merimieskirkon 
toimintaan tutustuminen. Hallituksen jäsenille ei maksettu palkkiota.  

VALIOKUNNAT JA TYÖRYHMÄT 

Yhdistyksen vuosikokous valitsi vaalivaliokunnan jäseniksi, asiantuntija Helena Tuomisen ja 
kirkkoherra Juha Rintamäen. Valiokunnan ulkopuoliseksi sihteeriksi kutsuttiin Hannu Suihkonen. 
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Hallituksen valitseman työvaliokunnan puheenjohtajana toimi Paula Raitis, varapuheenjohtajana 
Timo Lappalainen sekä työvaliokunnan muina jäseninä Tarja Larmasuo ja Asta Turtiainen sekä 
Jukka Salo. 

Muita pysyväluonteisia toimielimiä olivat Talousvaliokunta, Turvallisuus- ja kriisivalmiustyöryhmä ja 
Viestintätyöryhmä.  

Vuosaaren merimieskirkon, Helsinki Seafarer’s Centren kiinteistön hallintaosakeyhtiön 
hallituksessa toimivat Jaakko Laasio (pj), Hannu Suihkonen ja toimitusjohtaja Sampsa Sihvola. 

TILINTARKASTAJAT 

Merimieskirkon vaalikokous valitsi tilintarkastusyhteisöksi KPMG:n. Vastaavana tilintarkastajana 
Heidi Vierros, KHT ja varatilitarkastajana Marko Saxell, KHT. Ulkomaan yksiköissä on lisäksi 
paikalliset tilintarkastajat. 

NIMENKIRJOITTAJAT 

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai pääsihteeri kukin 
yksin tai kaksi hallituksen siihen oikeuttamaan henkilöä yhdessä. Jälkimmäisiä olivat Tarja 
Larmasuo ja Eija Kaukonen. 

JÄRJESTÖN JOHTO 

Puheenjohtajistoon kuuluivat hallituksen puheenjohtaja Timo Lappalainen, varapuheenjohtaja 
Paula Raitis, pääsihteeri Hannu Suihkonen ja pääsihteerin sijainen Jaakko Laasio. 
Puheenjohtajisto kokoontui workshopiin kahdesti.  

Johtoryhmään kuuluivat pääsihteeri Hannu Suihkonen (pj), merenkulkijatyön johtaja, 
yhteyspäällikkö Jaakko Laasio, talousjohtaja Eija Kaukonen ja suurten yksiköiden johtajat Marjaana 
Härkönen (Iso Britannia), Tuomas Meurman (Benelux-maat) ja Valtteri Salmi (Pohjois-Saksa). 

MUUTA HALLINTOA 

Jaakko Laasio toimi Merimieskirkon oto. turvallisuuspäällikkönä. 

Palkanlaskenta ja kirjanpito kotimaassa oli Tilistar Oy:n hoidossa. 

Merimieskirkkojen yhteydessä ulkomailla toimii useimmissa tapauksissa paikallinen juridinen 
henkilö, jonka nimissä Suomen Merimieskirkon toiminta ja talous ulkomaan toimipisteessä tapahtuu 
sekä siirtokuntakokouksessa valittu kirkkotoimikunta. Kotimaassa kirkkotoimikunnat on koottu 
kutsumenettelyllä. Suomen Merimieskirkko ry:n hallitus vahvistaa kunkin toimikunnan 
kokoonpanon. 
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TIETOJA HENKILÖSTÖSTÄ 
Toimintavuoden aikana merimieskirkon työntekijöistä kahdellatoista täyttyi yli kymmenen vuoden 
palvelusaika. Palvelusaika on keskimäärin 3 vuotta 5 kuukautta (2018: 7 vuotta). 

VAKITUINEN HENKILÖSTÖ 

Vakituisen henkilöstön lukumäärä toimipisteittäin 31.12.2019 

• Kotimaa, keskustoimisto: 7 
• Kotimaan merimieskirkot: 7 
• Lontoon merimieskirkko: 6 
• Benelux-maiden merimieskirkko: 7 
• Pohjois-Saksan merimieskirkko: 5 
• Ateenan merimieskirkko: 1 
• Henkilöstö yhteensä: 33 

 

Henkilöstön lukumäärä sisältää myös osa-aikaisena työskentelevät vakituiset työntekijät. Vuoden 
2019 aikana osa-aikaisena työskenteleviä työntekijöitä oli yhteensä viisi.  

Henkilöstökulut olivat vuonna 2019 yhteensä 1 790 384 euroa (2018: 1 827 058 €). 

Vakituisista kotimaan työntekijöistä 31.12.2019 naisia oli 11 ja miehiä 3, ulkomaan työntekijöistä 
naisia oli 15 ja miehiä 4. Henkilöstön keski-ikä oli 47,3 vuotta. 

Esimiestehtävissä toimi 31.12.2019 neljä miestä ja kaksi naista. 

VAPAAEHTOISTOIMINTA 

Vuonna 2018 aloittanut vapaaehtoistoiminnan työryhmä jatkoi toimintaansa vapaaehtoistoiminnan 
asiantuntijan johdolla. Työryhmään osallistuu yksi työntekijä jokaisesta ulkomaan toimipisteestä 
sekä yksi työntekijä (tai hänen sijaisensa) kotimaan merimieskirkoilta. Vapaaehtoistoiminnan 
työryhmä keskittyi vapaaehtoistoiminnan prosessien kehittämisen lisäksi laadukkaan 
vapaaehtoistoiminnan määrittelemiseen, mikä mahdollistaa kestävän ja laadullisesti hyvän 
vapaaehtoistoiminnan merimieskirkolla. Työryhmä loi ja toteutti kaksi suurempaa palautekyselyä 
merimieskirkon vapaaehtoisille.  

Merimieskirkon peruskurssin sisältö uudistettiin ja muutettiin vapaaehtoisten peruskurssiksi. 
Vapaaehtoisia tai vapaaehtoiseksi haluavia kurssilaisia kouluttivat vapaaehtoisten ohjaajat 
kotimaasta sekä ulkomailta ja vertaistukea ja osaamistaan jakoivat merimieskirkon entiset ja 
nykyiset vapaaehtoiset. Kurssin uusi kohderyhmä, sisältö ja toteutustapa koettiin hyväksi ja se 
tullaan järjestämään uudestaan vuonna 2020. 

Merimieskirkon vapaaehtoisverkostossa oli 952 vapaaehtoista, jotka antavat eri muodoissa 
tukeaan ja työpanostaan Merimieskirkon hyväksi. Näistä paikallisvapaaehtoisena eli säännöllisesti 
toiminnassa mukana olevia on yli 500, joista Suomessa lähes 80. Vuosivapaaehtoisia eli ulkomaan 
kirkoille vuodeksi kerrallaan valittuja vapaaehtoisia oli 31 ja harjoittelijoita 10. 
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HENKILÖSTÖN OSAAMISEN JA TYÖN KEHITTÄMINEN 

Merimieskirkon koko henkilöstö kokoontui koulutuspäiville huhtikuussa 2019 Turun kristillisellä 
opistolla. Koulutuspäivien teemana olivat varainhankinta ja vapaaehtoistoiminta. Kouluttajana toimi 
Salla Saarinen.  

Yhteisten koulutuspäivien lisäksi toteutettiin eri henkilöstöryhmillä vuoden aikana ammatillista 
lisäkoulutusta. Erityistä huomiota kiinnitettiin osaamisen jakamiseen yli toimipisteiden.  

Vuonna 2019 toteutettiin laajamittainen henkilöstötutkimus. Henkilöstötutkimuksen tuloksien 
perusteella Eezy Spirit myönsi merimieskirkolle Suomen innostavimmat työpaikat 2019 -
tunnustuksen. 

Henkilöstötutkimus sekä henkilöstö- ja koulutussuunnitelma ovat olleet pohjana koko työyhteisön 
hyvinvoinnin ja osaamisen kartuttamiselle sekä työyhteisön toiminnan edelleen kehittämiselle. 
Lisäksi toimintavuoden aikana esimiehet kävivät kehityskeskustelut jokaisen työntekijän kanssa. 
Kehityskeskusteluissa kartutettiin mm. työntekijän henkilökohtaista osaamista ja kehittymistä. 

 

PALKITTUJA 
Suomen Merimieskirkon saavutuspalkinto vuonna 2019 myönnettiin sosiaalikuraattori Ritva 
Lehmannille. Merimieskirkon plaketteja myönnettiin 7 kpl ja kunniamerkkejä 2 kpl. Merimieskirkon 
ansiomerkkejä myönnettiin yhteensä 18 kpl, joista 5 kultaista, 2 hopeista ja 11 pronssista. 

 

TIETOJA TALOUDESTA 
Suomen Merimieskirkko harjoittaa toimintaa Suomen lisäksi Alankomaissa, Belgiassa, 
Englannissa, Kreikassa, Puolassa ja Saksassa. Suomen Merimieskirkko on perustanut 
merimieskirkkotoiminnan harjoittamiseen Belgiassa yhdistyksen Internationale Vereniging Finse 
Zeemanskerk, Lontooseen säätiön The Finnish Church in London Charitable Trust ja Hampuriin 
säätiön Stiftung die Finnische Seemannsmission in Hamburg. Muiden kirkkojen toiminta sisältyy 
Suomen Merimieskirkko ry:n piiriin. 

Tilinpäätöksessä tytäryhteisöt on eriytetty siten, että ulkomailla toimivien yhteisöjen osuudet eivät 
suoraan sisälly Suomen Merimieskirkko ry:n tilinpäätökseen. Suomalaisen 
merimieskirkkotoiminnan talouden kokonaiskuva muodostetaan yhdistämällä ulkomailla toimivien 
säätiöiden ja Suomen Merimieskirkko ry:n tuloslaskelmat ja taseet yhteisötilinpäätökseksi. 
Yhteisötilinpäätös sisältää myös Helsinki Seafarers Centre Oy:n, joka hallinnoi Vuosaaren 
merimieskirkkokiinteistöä. Osakkeenomistajina yhtiössä ovat Suomen Merimieskirkko ry (86 %) ja 
Merimiespalvelutoimisto (14 %). 

Suomen Merimieskirkkoyhteisön tulos osoitti tilivuonna 2019 alijäämää -214 513,29 € ja Suomen 
Merimieskirkko ry:n tulos alijäämää -106 468,77 €. 
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Edellisen tilikauden tulos 2018 pitää sisällään osoitteessa Albertinkatu 2 sijainneiden toimitilojen 
myyntiin liittyviä tuottoja ja kuluja. 

YLEISAVUSTUKSET  

Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi 82 000 € avustusta toimintaan ja kiinteistöjen 
perusparannuksiin 52 000 €.  

Seurakuntien avustukset olivat 509 785 € (2018: 499 099 €). Kirkon keskusrahasto avusti 
merimieskirkkojen perusparannuksia 78 000 €. Kirkkohallituksen toiminta-avustuksen määrä oli 
183 000 €, jonka lisäksi Kirkkohallitus tuki Brysselin merimieskirkon toimintaa 37 000 euron 
avustuksella.  

Jenny ja Antti Wihurin rahasto lahjoitti 150 000 € ja Merimieseläkekassa 40 000 € 
merenkulkijoiden parissa tehtävään työhön.  

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA myönsi avustusta 500 000 € kohdennettuna 
ulkomaan sosiaalityöhön ja sosiaalityön koordinointiin.  

SIJOITUSTOIMINTA  

Sijoitustoiminnan säännölliset tulot muodostuvat huoneistoista saatavista vuokrista. Lisäksi 
yhdistyksellä on sijoituksia osake- ja korkorahastoissa.  

LAINAT  

Suomen Merimieskirkolla oli lainaa 31.12.2019 yhteensä 204 851 €. Lainojen määrä kasvoi 
tilivuonna 83 128 €. 
 
VARAINHANKINTA  

Suomen Merimieskirkon toimintaa ovat tukeneet useat yhteisöt ja yksityiset henkilöt. 
Henkilöjäsenmaksun suuruus on 50 € vuodessa. Vuoden 2019 aikana jäsenmaksuja kertyi 23 
370 € (2018: 24 300 €). 

TUKITOIMINTA 

Vuoden 2019 aikana seurakunnissa kerätyt kolehdit olivat 142 637 € (2018: 141 918 €) ja 
merimieskirkkopiirien tuki 27 796 € (2018: 29 075 €). 


