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Merimieskirkon 145. toimintavuosi oli poik-
keuksellinen sekä merkittävä Merimieskir-
kon tulevaisuuden näkökulmasta. Maaliskuun 
alusta koronavirus vaikutti toimintaamme ja 
talouteemme voimakkaasti. Toiminta siirtyi 

verkkoon ja sosiaaliseen mediaan sekä ulkomailla että Suomessa, 
mikä tarkoitti myös uusien toimintatapojen opettelua. Kirkkojen 
kiinni oleminen merkitsi kohtaamisen määrän laskua, mutta toi-
minnassa tavoitettiin myös uusia ihmisiä.  Lisäksi pandemia-aika 
on lisännyt Merimieskirkon sisäistä yhteistyötä eri tapahtumien 
toteutuksessa. Koronasta huolimatta Merimieskirkko oli viime 
vuonna läsnä  ihmisen ilossa, surussa ja koronan aiheuttamassa 
uudessa tavallisessa. Merimieskirkon henkilöstö ja vapaaehtoiset 
ovat toimineet vaikeassa tilanteessa erinomaisesti. Työntekijät ja 
vapaaehtoiset ovat toimineet sitoutuneesti sekä tukeneet ja koh-
danneet erilaisissa kriisitilanteissa olleita ihmisiä sekä toisiaan. 
Tästä suuri kiitos jokaiselle työssä mukana olevalle!

Viime vuoden lopulla Merimieskirkon ylimääräinen kokous 
hyväksyi Merimieskirkon ja Kirkkohallituksen kanssa solmitun 
yhteistyösopimuksen. Sopimuksen mukaan Merimieskirkko hoitaa 
vuoden 2025 alusta kirkollisen ulkosuomalaistyön operatiivisen 
johtamisen ja koordinoinnin. Neuvotteluprosessi asiasta alkoi 
vuonna 2019, kun Kirkon ulkosuomalaistyön toimisto ehdotti 
Merimieskirkolle neuvottelujen aloittamista. Solmittu sopimus 
vaikuttaa Merimieskirkon tulevaisuuteen merkittävästi ja sopi-
muksen täytäntöön panon valmistelu on aloitettu, jossa yhtenä 
tärkeänä osana on Merimieskirkon uuden strategian laatiminen 
kuluvana vuonna. 

Vuonna 2020 Merimieskirkko aloitti toiminnan myös uudessa 
maassa eli Espanjan Aurinkorannikolla. Jo puolen vuoden koke-
muksen perusteella siellä aloitettu kolmivuotinen sosiaalityön han-
ke on osoittanut tarpeellisuutensa. Merimieskirkolle on kaikessa 
toiminnassa tärkeätä hyvä yhteistyö ja kumppanuus muiden toimi-
joiden kanssa. Näin toimimme myös Aurinkorannikolla, sielläkin 
työtä tehdään tiiviissä yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. 
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SISÄLTÖ

”Haluaisitko, että ystäväverkoston rupatteluseu-
ra soittaisi sinulle?”, kysyttiin merimieskirk-
kojen Facebook-sivuilla koronaviruksesta 
johtuvan kokoontumiskiellon alettua kevääl-

lä 2020. Poikkeustilanne avasi uudenlaisen toimintamuodon, 
jossa puhelinlangat alkoivat laulaa rajoituksia kunnioittaen, 
mutta rajoista välittämättä.

Tuttujen työntekijöiden lisäksi niin ulkomailla olevien ystä-
väverkostojen vapaaehtoiset kuin Suomessa olevien merimies-
kirkkojen satamakuraattoritkin ottivat asiakseen soittaa niin 
Suomessa kuin eri puolilla Eurooppaa asuville suomalaisille.

Monelle etenkin iäkkäämmälle ihmiselle puheluista tuli 
heti poikkeusajan alussa henkireikä neljän seinän ulkopuolelle.

Ulkomailla toimivaa ulkosuomalaisten vapaaehtoiskollek-
tiivi Ystäväverkostoa ylläpitävät vapaaehtoiset ulkosuomalaiset, 
joka haluavat auttaa toista niin kuin ystävää autetaan. 

Rupattelu laajeni pian myös verkon yhteisösovelluksiin, 
kuten Zoomiin. Koronapandemian aikana ystäväverkostolaiset 
ovat olleet järjestämässä Zoom-tapaamisia, toimineet rupatte-
luseurana ja antaneet vinkkejä, jos ulkosuomalaisella on ollut 
tiettyyn työalaan liittyviä kysymyksiä. Normaaliaikana ystävä-
verkostolaiset ulkomailla saattavat käydä sairaalassa tapaamassa 
lähimmäisiä tai vaikkapa toimia varamummona.

Suomessa verkoston muodostavat lukuisat vapaaehtois-
työntekijät pitämällä yhteyttä avun tarvitsijoihin.

MERIMIESKIRKKO TEKEE TÄRKEÄÄ TYÖTÄ KOTONA, 
MERILLÄ JA MAAILMALLA.

Ole mukana, kumppanuus kannattaa!

• Lahjoita tekstiviestillä! Lähetä 20 euron suuruinen kertalahjoitus viestillä 
20E  TUKI numeroon 16588.

• Lahjoita MobilePayllä! Siirrä haluamasi summa numerolla 32400.
• Lahjoita verkossa! Tee kertalahjoitus tai ryhdy kuukausilahjoittajaksi 

Merimieskirkon verkkosivulla merimieskirkko.fi/lahjoita.
• Hae vapaaehtoiseksi täyttämällä lomake verkkosivulla merimieskirkko.

fi/vapaaehtoistyo. Tarvitsemme niin Suomessa kuin muualla Euroopassa 
sijaitsevilla kirkoillamme sekä kiireapulaisia lyhytaikaisiin tehtäviin että 
pidempiaikaisia vapaaehtoisia.

Lisää mielenkiin-
toista luettavaa:
merimieskirkko.
fi/merimieskirk-
ko-lehti
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Lontoon merimieskirkon Ystäväverkostossa toimiva 
Tiina McCreedy auttaa Ison-Britannian ja Irlannin suomalaisia 
esimerkiksi neuvomalla.
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TOIMIPAIKAT ULKOMAILLA

BENELUX-MAAT
BRYSSEL

Belgiassa arvoitiin asuvan 
n. 6 000 suomalaista. Be-

nelux-maiden merimieskirkko 
toteutti strategian mukaista 
perustehtäväänsä poikkeuk-
sellisissa olosuhteissa. Korona-
pandemia muutti toiminnan 
mahdollisuuksia, mutta siitä 
huolimatta toiminta jatkui 
monilta osin aktiivisesti.

Kiinteistöissä tapahtuvan 
toiminnan lisäksi tavoitimme 
liikkuvan työn kautta suuren 
joukon ihmisiä.

Toimintaryhmät siirtyivät 
verkkoon. Mukana oli myös 
ihmisiä Brysselin ja Belgian 
ulkopuolelta mm. Suomesta.

Sosiaalityötä tehtiin Bel-
giassa ja Brysselin merimies-
kirkolla kokoavan, ennaltaeh-
käisevän, liikkuvan, korjaavan 
ja kriisitilanteisiin paneutuvan 
työn merkeissä. Sosiaalityön 
tarve kasvoi selkeästi kesän 
2020 jälkeen.

Hengellinen työ siirtyi pit-
kälti etänä toteutettavaksi.

Kaupan tuotteiden ko-
tiinkuljetuksia tehtiin kevääl-
lä maaliskuusta kesäkuuhun. 
Kuljetuksia tehtiin lähes 500 
kpl. Joulumyyjäiset muutettiin 
joulukaupaksi. Joulutuotteita 
myytiin marraskuusta lähtien 
noudattaen koronarajoituksia.

BENELUX-MAAT
ROTTERDAM

Alankomaissa arvioitiin 
asuvan noin 5 100 suo-

malaista. Suomalaisten opis-
kelijoiden määrä näyttää kas-
vavan.

Rotterdamin merimieskir-
kolla toimii kohtaamiskahvi-
la, Suomi-kauppa, kirjasto ja 
sauna. Maaliskuun puolivälissä 
koronavirus lopetti toiminnan 
kolmeksi viikoksi ja sulki kir-
kon ovet. Koronarajoitukset 
tiukentuivat uudelleen syksyllä 
ja lopetti kaiken kokoavan toi-
minnan sekä esti perinteisen 
joulubasaarin järjestämisen, jo-
ka toteutettiin joulukauppana.

Kahvilan toimintaa jatket-
tiin ravintoloiden sulkeuduttua 
take awayn muodossa. Kaupan 
tuotteita sai tilata kotiin toi-
mitettuna. Matkat toimivat 
samalla tärkeinä kohtaamis-
hetkinä.

Niin tapahtumia kuin kir-
kollisia toimituksia oli vuoden 
aikana vain vähän.

Korona vaikeutti sosiaali-
työtä merkittävästi. Laivoilla 
käynnit olivat vähissä, eikä 
rekkakuskejakaan käynyt kir-
kolla  ruuhkaksi asti. Loppu-
vuodesta aloitettiin ystävätoi-
minta rekrytoimalla ystäviä 
vastaamaan yksinäisyyttä po-
tevien ihmisten puheluihin.

ESPANJA
AURINKORANNIKKO

Espanjan Aurinkoranni-
kolla arvioidaan asuvan 

25 000–30 000 suomalaista. 
Merimieskirkon sosiaalityön 
hanke käynnistetiin STEAn 
rahoituksella keväällä. Koro-
nan vuoksi sosiaalikuraattori 
pääsi aloittamaan työnsä elo-
kuussa. 

Sosiaalikuraattorin valinta 
herätti kiinnostusta mediassa 
ja haastatteluja tehtiin useita.

Hankkeen tavoitteena on 
Aurinkorannikolla asuvien ja 
liikkuvien suomalaisten hyvin-
voinnin edistäminen. 

Kotikäyntejä tehtiin pan-
demian vuoksi hallitusti, ei-
kä laitoskäyntejä voitu tehdä 
ollenkaan. Asunnottomille 
järjestettiin joulujuhla yhteis-
työssä Aurinkorannikon seu-
rakunnan kanssa.

Etsivää työtä tehtiin 
alueen asunnottomien sekä es-
panjalaisissa kouluissa olevien 
suomalaislasten keskuudessa.

Sosiaalikuraattori piti vas-
taanottoa Aurinkorannikon 
seurakuntakodilla Fuengiro-
lassa ja teki yhteistyötä seura-
kunnan diakoniatyön kanssa. 
Yhteistyö oli  tiivistä myös  
Fuengirolan sosiaalitoimen, 
paikallisen poliisin sekä alueen 
laitosten kanssa.

ISO-BRITANNIA
LONTOO

Lontoon suomalaisen me-
rimieskirkon tehtävä on 

olla kirkko, turvapaikka ja 
olohuone suomalaisille ja Suo-
men ystäville Britteinsaarilla.

Maaliskuusta alkaen Co-
vid-19-pandemia muutti 
myös Lontoon merimieskir-
kon suunnitelmat ja koko toi-
mintamallin. Kohtaamispaikat 
siirtyivät sosiaalisen mediaan 
ja verkkoon.

Yhteydet yhteisöön ta-
pahtuivat puhelimitse ja eri 
välineillä viestimällä. Keväällä 
toimitettiin suomalaista loh-
turuokaa kotiinkuljetuksin 
Lontoon alueella ja joulun alla 
verkkokauppa toimi sekä pos-
titus- että click&collect-peri-
aatteella.

Merimieskirkko Isossa 
Britanniassa 140-vuotta -juh-
linta siirtyi pandemian vuoksi 
sosiaaliseen mediaan ja verk-
koon.

Brexitiin valmistautumi-
nen vaikutti edelleen meri-
mieskirkon ja sen yhteisön 
elämään, tuntuvimpana asiana 
Britannian Settlement -ohjel-
maan liittyvissä hakemuksissa 
avustaminen (EU-kansalais-
ten oleskelulupa). Autoimme 
vuoden 2020 aikana tekemään 
143 hakemusta.
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KREIKKA
ATEENA

Ateenan merimieskirkko 
on suur-Ateenan alueel-

la asuvien suomalaisten koti-
kirkko, mutta suomalainen työ 
ulottaa toimintansa kattamaan 
koko Manner-Kreikan.

Työ Ateenassa tapahtuu 
yhteistyössä Ruotsin ulko-
maankirkon kanssa ja Ruotsin 
kirkon isännöimissä tiloissa. 
Työ on osittain yhteistä.

Kirkolla toimii kahvila 
ja kirjasto, käytössä on myös 
koulu- ja kokoustiloja, joita 
vuokrataan seuroille ja yh-
distyksille. Merimieskirkko 
järjestää myös suomenkielisiä 
opastuksia yksityismatkaili-
joille ja pienryhmille.

Covid-19 rajoitti sakraa-
litoimintaa, Ateenassa pidet-
tiin kolme suomenkielistä 
jumalanpalvelusta, joista yksi 
oli lähitilaisuus ja kaksi muuta 
etänä Zoom-ohjelman avulla 
Hampurin merimieskirkolta.

Loimaan seurakunnan rip-
pileiri pidettiin Ateenassa nyt 
jo 8. kerran, muut rippileirit 
jouduttiin perumaan.

Rajoitusten vuoksi ehdit-
tiin tekemään vain muutama 
koti- ja laitoskäynti, mutta 
sosiaalityötä jatkettiin mm. 
puhelimitse ja sähköpostitse.

POHJOIS-SAKSA
HAMPURI

Pohjois-Saksan merimies-
kirkon kiinteä toimipiste, 

Hampurin merimieskirkko, 
sijaitsee ja toimii lähellä Ham-
purin satama-aluetta. Ham-
purin alueella asuu arviolta 
1 000 suomalaista ja Hampu-
rin ympäristössä suomalaisia 
arvioidaan asuvan noin 2 500.

Tapahtumia pidettiin 
mahdollisuuksien mukaan 
Hampurin merimieskirkolla 
ja kirkon ulkopuolella, mutta 
toiminta siirtyi pandemian 
vuoksi suureksi osaksi säh-
köisten kanavien ja etäyhtey-
denpidon varaan.

Koronapandemia lisäsi so-
siaalityön tarvetta. Yksilöohja-
us sekä neuvonta- ja palvelu-
työ lisääntyivät sosiaalityössä 
huomattavasti. 

Pandemia aiheutti suuria 
taloudellisia haasteita. Kah-
vilan toiminta oli rajoitusten 
vuoksi hiljaista ja rajattua. 
Kauppa palveli etupäässä nou-
toasiakkaita.

Pääsiäisen ja joulun aika-
na merimieskirkko toimitti 
tavaroita tilaajille Suur-Ham-
purin alueella. Lisäksi kaupan 
tuotteita postitetiin eri puolille 
Saksaa. Majoitustoiminta oli 
kiinni loppukevään ja saunat 
koko kesäajan.

LIIKKUVA TYÖ

Luxemburgissa arvioitiin 
asuvan noin 1 500 suo-

malaista. Nuortenilta toteutet-
tiin alkuvuonna kaksi kertaa, 
mutta liikkumisrajoitukset 
eivät mahdollistaneet fyysistä 
läsnäoloa enää maaliskuusta 
alkaen. Luxemburgissa ei jär-
jestetty kokoavaa hengellistä 
toimintaa rajoituksista joh-
tuen.

Alankomaissa alettiin 
syksyllä kartoittaa alueen nuo-
ria suomalaisia aikuisia. Maa-
kuntatapaamisia ehdittiin jär-
jestää neljä kertaa, kunnes ko-
ronarajoitukset tiukentuivat.

Kotikäyntejä mm. vanhus-
ten luokse tehtiin tarvittaessa 
ja kutsuttaessa.

Britannian liikkuvassa 
työssä ehdittiin ennen pande-
mian alkua tehdä kolme Suo-
mi-kouluvierailua, yksi työi-
käisten tapaaminen ja neljä 
liikkuvan olohuoneen tapah-
tumaa. Maaliskuusta alkaen 
kaikki työ siirtyi verkkoon ja 
sosiaaliseen mediaan.

Liikkuva sosiaalityö tarjo-
si etänä mm. keskustelutukea 
kriisissä, settled status -avus-
tusta sekä uraohjausta työttö-
myyden keskellä.

Laivatyö kärsi, koska lai-
voihin ei ollut mahdollisuutta 

mennä. Mukana oltiin kui-
tenkin Mepan virtuaalisilla 
aamukahveilla ja yhteyttä pi-
dettiin kapteeneihin tarjoten 
online-tapaamisia.

Hampurin merimieskirk-
ko teki liikkuvaa työtä Poh-
jois-Saksan alueella, lähin-
nä Travemünden, Lyypekin, 
Kielin ja Bremenin satamissa. 
Koronapandemia vaikeut-
ti kuitenkin laivakäyntejä ja 
raskaanliikenteen kuljettajien 
tapaamisia. Palvelua jatkettiin 
mahdollisuuksien rajoissa lä-
hinnä puhelinyhteyksin sekä 
sosiaalisessa mediassa.

Vuonna 2020 käynnis-
tettiin Hampurin merimies-
kirkon sosiaalityö Berliinissä 
STEA-avustuksen turvin.  
Toimintaa Berliinissä kehitet-
tiin yhteistyössä Suomalaisen 
kirkollisen työn keskuksen 
(SKTK) kanssa. Sosiaaliku-
raattorit vierailivat Berliinis-
sä vuoden aikana yhteensä 8 
kertaa. Berliinissä suomalais-
ten määrä on lähes 4 000.

Pääsiäis- ja joulukirkko-
kierrosta ei voitu pandemian 
vuoksi järjestää Kaakkois-Aa-
siassa. Myös messut Varso-
vassa peruuntuivat. Alueiden 
suomalaisia palveltiin etänä 
sähköpostitse.
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TOIMIPAIKAT SUOMESSA

KEMI-TORNIO

Koronapandemia haastoi 
meidät tekemään työtä 

uudella tavalla alkukeväästä 
lähtien. Emme voineet men-
nä enää laivoihin sisälle, ottaa 
ryhmiä kirkolle sisään, tavata 
ihmisiä vapaasti jne. Oli aika 
siirtyä enemmän liikkuvaan ja 
netissä tehtävään työhön.

Koska toimipaikan ovet 
suljettiin keväällä ja uudem-
man kerran syksyllä, kävijöi-
den määrä kirkolla romahti. 
Kohtaamiset siirtyivät laivan 
kannelle, puhelimeen ja sosi-
aaliseen mediaan.

Teimme vuoden aikana 
useamman evakuointiseila-
uksen aluksille jäänmurtajien 
sekä luotsiaseman miehistöjen 
kanssa tukeaksemme kriisiin 
joutuneita merenkulkijoita.

Keväällä kotimaan sata-
makuraattorit auttoivat ulko-
maiden sosiaalikuraattoreita 
tehden sosiaalityön puheluja 
ulkomaille.

Saimme ojentaa auttavan 
käden myös kotiseurakuntien 
puoleen. Kemissä ja Tornios-
sa osallistuimme vähävaraisten 
ruoka-avun keräämiseen ja ja-
kamiseen.

Merimieskirkon tiloihin 
avattiin kuntosali (Satama 
Gym) yhteistyössä Kemin 
Satama Oy:n kanssa.

OULU

Oulun merimieskirkko 
suljettiin maaliskuussa 

ja avattiin taas kesäkuussa. 
Kohtaamisia tapahtui myös 
verkossa, yhteistyön merkitys 
korostui.

Tapahtumia kirkolla oli 
vuoden aikana 12 kpl. Koti-
käyntejä tehtiin kuusi. Kriisi-
työn määrä kasvoi.

Laivakäyntejä tehtiin ti-
lanteen salliessa yhteensä 209 
kertaa. Haasteena olivat rajoi-
tukset, kun merenkulkijat eivät 
päässet liikkumaan maissa.

Teimme palvelujen saa-
tavuuden niin helpoksi kuin 
mahdollista ja hoidimme esim.  
merenkulkijoiden kauppaos-
toksia.

Viestimme aktiivisesti lai-
vojen kanssa, jotta pystyimme 
helpottamaan merenkulkijoi-
den hyvinvointia.

Osallistuimme runoiltaan, 
jonka toteutti Karjasillan seu-
rakunta. Merisunnuntain mes-
su pidettiin Tuiran kirkossa ja 
Oske-tori Diakin kampuksella.

Oulussa työskenteli osa ai-
kainen satamakuraattori ja 15 
vapaaehtoista. Opiskelijoita oli 
vuonna 2020 harjoittelemassa 
kolme, jotka tekivät osan seu-
rakuntatyön harjoittelustaan 
Oulun merimieskirkolla.

KOKKOLA

Kokkolan suurteollisuus- 
ja satama-alueelle tuli 

vierailukielto maaliskuun al-
kupuolella. Merimieskirkon 
ovet suljettiin, kun poikke-
ustilalaki tuli voimaan 16.3. 
Laivakäyntejä tehtiin (vuoden 
aikana yhteensä 280) vain pyy-
dettäessä ja silloinkin tavattiin 
laiturilla tai lankongilla. Mie-
histö ei saanut lähteä maihin 
eikä poistua satama-alueelta. 
Satamakuraattori kävi heidän 
puolesta kaupassa hakemassa 
tarvittavia tavaroita ja vei ne 
lankongille.

Kesäkuun alusta meri-
mieskirkko avattiin jälleen 
siten, että samanaikaisesti kir-
kolla sai olla vain 10 henkilöä. 
Laivakäynneillä kohtaamiset 
pyrittiin pitämään ulkona. 
Kuljetuksiakin järjestettiin, 
mutta kaikkien tuli autossa 
käyttää kasvomaskia.

Kesän ja syksyn aikana 
sekä kirkolla kävijöitä että 
kuljetuksia oli tavanomaista 
vähemmän. Useimmat tapah-
tumat sekä ryhmä- ja piiri- 
vierailut peruttiin. Joulukuussa 
kirkko oli jälleen suljettuna.

Satamassa kävi vuoden 
aikana 597 laivaa, näistä 1 oli 
karanteenissa.

Satamakuraattorin lisäksi 
kirkolla toimi 13 vapaaehtoista.

RAUMA-PORI

Metsäteollisuuden kulje-
tukset laskivat reilusti, 

mikä näkyi laivaliikenteen 
määrän vähenemisessä.

Merimieskirkko oli vuo-
den aikana myös muutamana 
kerran kokonaan suljettu ko-
ronan vuoksi. Työn painopiste 
oli laivakäynneissä, joita teh-
tiin pääosin pyydettäessä yh-
teensä 183.

Rauman merimieskirkko 
täytti 90-vuotta ja sen kun-
niaksi järjestettiin 4.10. juhla-
messu Rauman Pyhän Ristin 
kirkossa sekä pienimuotoinen 
juhlaseminaari seurakuntata-
lossa. 

Rauman työntekijä toi-
mi Merimiespalvelutoimisto 
Mepan asiamiehenä jakamal-
la suomalaisille laivoille lehtiä, 
kirjoja ja elokuvia. 

Satamakuraattori aloitti 
myös käynnit Porin Mänty-
luodon ja Tahkoluodon sata-
missa Saksan Merimieskirkon 
lopetettua toimintansa.

Koronan vuoksi kirkolla 
vieraili vuoden aikana vain 
yksi ryhmä sekä yksittäisiä ih-
misiä. Syvärauman merimies-
kirkkopiiri kokoontui meri-
mieskirkolla seitsemän kertaa 
vuoden aikana.

Satamakuraattorin lisäksi 
kirkolla toimi 3 vapaaehtoista.
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TURKU-NAANTALI

Turun merimieskirkolla 
kävijöiden määrä väheni 

todella paljon, koska kaikki 
ryhmät ja tutustumisvierailut 
jouduttiin perumaan maalis-
kuusta alkaen. Vakituiset kah-
vila-asiakkaat jäivät niin ikään 
koronan vuoksi tulematta.

Lähes kaikki tapahtumat 
ja tilaisuudet peruttiin, mistä 
aiheutui myös taloudellista 
tappiota.

Niin rekka- kuin laivalii-
kennekin väheni Turussa ko-
ronan vuoksi huomattavasti.

Kesäkaudella Mepan asia-
mies muutti satamasta tiloi-
himme.

Kirkolla sai käydä enintään 
10 henkilöä kerrallaan. Rekka-
kuskit pääsivät suihkuun rajoi-
tuksia noudattaen.

Merisunnuntaina syys-
kuussa vietettiin Turun Mi-
kaelinkirkossa Turun meri-
mieskirkon 110-vuotisjuhlaa.

Joulukuun alusta meri-
mieskirkko sulki jällen ovensa  
palvellen kuitenkin raskaan-
kaluston kuljettajia tarjoten 
suihkumahdollisuuden. Lai-
vakäyntejä tehtiin tarvittaessa 
ja pyydettäessä hoitaen myös 
merenkulkijoiden kaupassa-
käynnit.

Satamakuraattorin lisäksi 
kirkolla toimi 15 vapaaehtoista.

VUOSAARI

Vuosaaren merimieskir-
kolla työskennellyt me-

rimiespastori siirtyi toisen 
työnantajan palvelukseen 
maaliskuussa, jolloin kirkko 
myös suljettiin koronan vuok-
si. Uutena työntekijänä aloit-
tanut sosiaalikuraattori avasi 
ovet taas elokuun lopulla.

Työn painopiste oli laivoil-
la merenkulkijoiden parissa 
tehtävässä työssä. Laivakäyn-
tejä tehtiin tauosta huolimatta 
vuoden aikana 104.

Merenkulkijoitden määrä 
kirkolla väheni, koska aluksista 
ei välttämättä saanut poistua. 
Kuusi myanmarilaista me-
rimiestä, jotka olivat jääneet 
laivasta maksamattomien 
palkkojen takia, kävi kirkolla 
lokakuussa useampaan ker-
taan. Suomessa he olivat yli 
kuukauden Myanmarin omien 
koronarajoitusten vuoksi.

Sataman seudulla liikkuvat 
raskaan liikenteen kuljettajat 
olivat alku- ja loppuvuonna 
keskuksen vakioasiakaskuntaa 
heidän käydessään saunomas-
sa ja kahvilla kirkolla.

Ryhmävierailuja toteutui 
vain yksi. Syyskuussa meri-
mieskirkko otti osaa Vuosaa-
ren markkinoille.

Satamakuraattorin lisäksi 
kirkolla toimi 39 vapaaehtoista.

HAMINA-KOTKA

Satamakuraattori hoiti 
osa-aikaisena Hamina-

Kotkan satamien palveluja. 
Työhön sisältyi Mepa-yh-
teistyön myötä lehtipalveluja 
suomalaisille laivoille. 

Koronarajoitukset maalis-
kuun puolivälissä sulkivat kir-
kon. Kevään ja kesän aikana 
tehtiin joitakin laivakäyntejä, 
mutta suuri osa ajasta kului 
työntekijän lomiin. Laivan-
selvitystoimisto Dahlberg’s 
Kotkasta hoiti merimieskir-
kon puolesta puhelukortti-
en myyntiä vuoden loppuun 
saakka.

Työntekijä kävi tammi-
kuussa Antwerpenissä pe-
rehdyttämässä syksyllä työnsä 
aloittanutta sosiaalikuraattoria 
laivakäyntityöhön.

Myyjäisiä ja muita varain-
keruutapahtumia ei vuoden 
aikana voinut järjestää. Ainoa 
tulolähde avustusten lisäksi oli 
agenttien suorittama puhelu-
korttien myynti.

Satamakuraattori irti-
sanoutui syyskuun lopussa, 
jolloin toimipaikka myös sul-
jettiin toistaiseksi. Juoksevia 
asioita hoiti merenkulkijatyön 
johtaja. Marraskuussa kirkolla 
tehtiin tavaroiden inventaari ja 
suursiivous seuraavan vuoden 
toimintaa ajatellen.

LAIVAKURAATTORIT 
JA KRIISITYÖ

Laivakuraattorityö joutui 
tauolle vuoden alussa. 

Sitä ennen ehdittiin tehdä 
neljä seilausta.

Seilaavana laivakuraatto-
rina jatkoi toimensa ohessa 
Oulun satamakuraattori, jo-
hon laivaväellä oli mahdol-
lisuus olla yhteydessä koko 
vuoden. Vapaaehtoisia nimik-
kolaivakuraattoreita oli mu-
kana lähes 20.

Formare-hyvinvointi-
hankkeen kokoontumiset 
peruttiin. Syksyllä aloittaneen 
uuden ryhmän luentoja to-
teutettiin etäyhteyksin. Tree-
nipäiviä  pystyttiin järjestä-
mään rajoitukset huomioiden.

Kriisitukityössä oli kolme 
tapahtumaa, joihin reagoitiin 
tarpeen mukaisesti. Kriisituki-
koulutuksen jälkimmäinen osa 
järjestettiin maaliskuussa juuri 
ennen koronasulkua. Osallis-
tujina oli laiva- ja nimikkoku-
raattoreiden lisäksi satama- ja 
sosiaalikuraattoreita.

Varustamoyhteistyö jatkui 
entisten kanssa, uusia sopi-
muksia ei solmittu. Kaikkiin 
yhteistyövarustamoihin oltiin 
yhteydessä useita kertoja vuo-
den mittaan. ESL:ää ja Borea 
avustettiin korona-aikaisissa 
miehistönvaihdoissa.
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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 toimin-
taan osallistuva ihminen.  Kohtaaminen on tasavertaista läsnäoloa.

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

SUOMEN MERIMIESKIRKKO
Kumppanisi kotona ja maailmalla

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS
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KOLME TOIMINTAKENTTÄÄ

ULKOMAILLA suomalaiset merimieskirkot palvelevat kirk-
koina, sosiaalisina ja kulttuurisina kohtaamispaikkoina kaik-
kia toimialueellaan asuvia ja liikkuvia suomalaisia sekä heidän 
perheenjäseniään.

Ulkomaan toimintaa on Alankomaissa, Belgiassa, Espan-
jassa, Isossa-Britanniassa, Kreikassa, Luxemburgissa ja Sak-
sassa kaikkia suomalaisia ja heidän perheenjäseniään palvellen. 
Lisäksi harjoitetaan liikkuvaa työtä Irlannissa, Puolassa, Ma-
lesiassa, Vietnamissa, Singaporessa ja Filippiineillä.

SUOMEN SATAMISSA. Kansainväliset merimieskirkot 
kotimaassa palvelevat satama-alueella HaminaKotkan sata-
massa, Helsingin Hernesaaressa, Kemi-Torniossa, Kokkolassa, 
Naantalissa, Oulussa, Porissa ja Raumalla sekä suljetun sa-
tama-alueen ulkopuolella Helsingin Vuosaaressa ja Turussa.

LAIVOILLA. Päätoimiset ja vapaaehtoiset laivakuraattorit 
työskentelevät ulkomaan rahti- ja matkustajaliikenteen lai-
voilla ja pitävät seilaustensa välillä tarpeen mukaista yhteyttä 
miehistöön. Kriisityö laivoilla on osa laivakuraattorityötä.

LUONTEENOMAISIA PIIRTEITÄ

VAPAAEHTOISTYÖ on Merimieskirkolle kaikessa toimin-
nassa erittäin tärkeää. Merimieskirkon vapaaehtoisverkostossa 
on vapaaehtoisia, harjoittelijoita, kirkkotoimikuntien ja kirk-
koraatien jäseniä ja henkilöitä, jotka antavat eri muodoissa 
tukeaan ja työpanostaan Merimieskirkon hyväksi.

KANSAINVÄLINEN JA EKUMEENINEN yhteistyö to-
teutuu käytännön tasolla ulkomailla ja kotimaassa. Merimies-
kirkot erityisesti kotimaassa ovat osa ekumeenista ja kansain-
välistä International Christian Maritime Associationin (ICMA) 
palveluverkostoa, joka palvelee maailman n. 1,2 miljoonaa 
merenkulkijaa 125 maassa noin 450 merimieskirkon voimin.

ARVOT

•  Vieraanvaraisuus  •  Rohkeus   •  Vastuullisuus
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Suomen Merimieskirkon toimin-
ta kohdistuu ulkomailla asuviin, 
työskenteleviin tai liikkeellä ole-
viin suomalaisiin perheenjäse-

nineen, 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 vuo-
sittain noin 10 000 henkilöä ulkomaille. 
Muuttoliike on kaksisuuntaista, myös 
Suomeen palataan. Oleskelu ulkomailla 
on usein aikaisempaa lyhytkestoisempaa 
ja voi suuntautua useaan eri maahan sekä 
on useimmiten väliaikaiseksi tarkoitettua.

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

Ulkomaan toiminta-alueillaan oles-
kelevia Merimieskirkko kohtasi 103 244 
(2019: 229 705) kertaa.

MERENKULKIJAT

Vuonna 2020 Suomen satamiin saapui 
suoraan ulkomailta 20 081 alusta, näistä 
10 896 sellaisiin satamiin, joissa toimii 
merimieskirkko. Ulkomailta suoraan 
saapuneiden alusten lukumäärä las-
ki   edellisestä vuodesta. Suomalaisten 
alusten osuus ulkomaan meriliikenteen 
kuljetuksista oli noin 30 %.

Merimieskirkon toiminnassa vuonna 
2020 merenkulkija kohdattiin yhteensä 
9 735 (2019: 26 119) kertaa, näistä 7 340 
kotimaan satamissa, 2 070 ulkomailla ja 
317 laivakuraattorityössä. 

Merimiestilastojen mukaan meren-
kulkijoiden henkilötyövuosien määrä 
suomalaisissa aluksissa kasvoi hieman. 
Joulukuun 31. päivänä 2019 suomalai-
silla aluksilla oli 2 828 henkilöä. Vuonna 
2019 tehtiin merimiesammateissa 6 757  
henkilötyövuotta. Vuonna 2019 meri-
miesammateissa työskenteli 9 374 eri 
henkilöä. Ulkomaalaisten merimiesten 
osuus vuonna 2019 oli 15 %.

RASKAAN LIIKENTEEN 
KULJETTAJAT

Keski-Euroopan liikenteessä työskentele-
vien raskaan liikenteen kuljettajien määrä 
on pudonnut voimakkaasti. Cemt-liiken-
teessä olevien kuljettajien määristä ei ole 
luotettavia tietoja. Raskaan liikenteen 
kuljettajien kohtaamisia kirjattiin 1 282. 
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.

LAAJA ASIAKASKENTTÄTOIMINNAN 
KOHDERYHMÄT
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Merimieskirkon 145. toi-
mintavuosi oli hyvin toi-
senlainen kuin toiminta-
suunnitelmassa oli suun-

niteltu. Covid-19-virus ja sen aiheuttama 
pandemia vaikutti voimakkaasti toimin-
taan sekä ulkomailla että Suomessa. Al-
la kuvataan tarkemmin koronaviruksen 
vaikutuksia sekä muita yksittäisiä vuoden 
2020 merkittäviä tapahtumia ja asioita. 
Jokainen merimieskirkko on laatinut 
oman toimintakertomuksensa ja ne ovat 
luettavissa nettiosoitteessa merimieskirk-
ko.fi/medialle.

KORONAVIRUKSEN 
VAIKUTUKSET TOIMINTAAN 

JA TALOUTEEN

Koronaviruksesta johtuvien rajoitusten 
takia Merimieskirkko joutui sulkemaan 
kirkot ja fyysisen toiminnan ulkomailla ja 
Suomessa maaliskuun 2020 alkupuolella. 
Tuolloin Merimieskirkkoon perustetiin 
varautumistyöryhmä, jonka tehtävänä on 
johtoryhmän ohella seurata ja arvioida 
koronaviruksen aiheuttamia vaikutuksia 
ja toimia Merimieskirkkoon. Tuolloin 
todettiin, että Merimieskirkko toimii 
kussakin toimintamaassaan paikallisten 
rajoitusten ja viranomaisten ohjeiden 
mukaan. Merimieskirkon hallitus linjasi 
keväällä 2020, että vaikeassa kriisitilan-
teessa Merimieskirkon on oltava ihmis-
ten tukena ja läsnä heidän elämässään.

TOIMINTA SIIRTYI PÄÄOSIN 
VERKKOON JA SOMEEN

Merimieskirkon läsnä olevan toiminnan 
ollessa estynyt, ihmisten kohtaaminen 
siirtyi verkkoon ja sosiaaliseen mediaan. 
Ihmisen kokonaisvaltainen kohtaaminen 
ja vieraanvaraisuus ovat Merimieskir-
kon työn ydinasioita. Näiden teemojen 
läsnäolo ja toteutuminen verkossa ja 
sosiaalisessa mediassa eivät ole kuiten-

kaan itsestäänselvyyksiä. Osin toiminta 
verkossa ja sosiaalisessa mediassa oli jo 
entuudestaan tuttua, mutta toisaalta tar-
koitti myös uusien työtapojen oppimista. 
Tässä työntekijät ja vapaaehtoiset toimi-
vat vaikeassa tilanteessa sitoutuneesti ja 
ottivat erinomaisesti haltuunsa uusia ta-
poja kohdata ihmisiä. Hyviksi havaitut 
uudet tavat toimia ovat käytössä myös 
tulevaisuudessa. Pandemia-aika lisäsi 
Merimieskirkon eri toimipisteiden vä-
listä yhteistyötä erilaisten verkossa ja so-
siaalisessa mediassa olevien tapahtumien 
valmistelussa ja toteutuksessa. 

KOHTAMISTEN MÄÄRÄ VÄHENI

Toiminnan rajoitusten takia kohtaami-
sen määrä toiminnassa laski. Toisaalta 
uusien toimintatapojen myötä toimin-
nassa kohdattiin myös uusia ihmisiä. 
Kohtaamisia oli vuonna 2020 noin 
128 000, joista noin 48 000 sosiaalisessa 
mediassa ja verkossa.

VARAINHANKINTA VAIKEUTUI 

Korona-aika vaikutti myös Merimieskir-
kon talouteen voimakkaasti. Erityisesti se 
vaikutti ulkomailla tapahtuvaan omaan 
varainhankintaan sekä kotimaassa mm. 
kolehtituloihin. Normaaleja varainhan-

kinnan tapahtumia ei pystytty ulkomailla 
järjestämään. Myös varainhankinnassa 
otettiin käyttöön uusia varainhankinnan 
muotoja mm. Hampurissa ja Lontoossa 
click & collect- kauppa sekä mm. Brys-
selissä Suomi-kaupan kotiintoimitukset.

Merimieskirkko sai koronaan liitty-
viä lisäavustuksia ITF Seafarers’ Trustilta, 
Orange County Communitylta, Interna-
tional Christian Maritime Associationilta, 
Kirkkohallitukselta, Helsingon kaupungilta 
sekä Hollannin viranomaisilta. Toimin-
nassa saavutettiin myös säästöjä. Näistä 
huolimatta operatiivinen tulos on budje-
toitua selkeästi alijäämäisempi. 

SITOUTUNEET TYÖNTEKIJÄT 
JA VAPAAEHTOISET

Merimieskirkon henkilöstö ja vapaaeh-
toiset ovat toimineet vaikeassa tilantees-
sa erinomaisesti. Myös omaan elämään 
vaikuttaneen tilanteen keskellä työnte-
kijät ja vapaaehtoiset ovat toimineet si-
toutuneesti sekä tukeneet ja kohdanneet 
erilaisissa kriisitilanteissa olleita ihmisiä 
sekä toisiaan. Toiminnassa on löydetty 
uusia tapoja toimia ja kohdata ihmisiä. 
Tästä suuri kiitos jokaiselle työssä mu-
kana olevalle!

POIKKEUKSELLINEN VUOSI

>>

TOIMINTASUUNNITEL-
MAN TOTEUTUMINEN
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LAAJENTUVA YHTEISTYÖ 
KIRKON ULKO- 

SUOMALAISTYÖSSÄ

Kirkon ulkosuomalaistyön ehdotuksesta 
Merimieskirkko aloitti Kirkkohallituksen 
kanssa vuonna 2019 neuvottelut laajen-
tuvasta yhteistyöstä kirkon ulkosuoma-
laistyössä. Ehdotuksen mukaan Meri-
mieskirkko hoitaa vuoden 2025 alusta 
kirkon ulkosuomalaistyön operatiivisen 
johtamisen ja koordinoinnin. Neuvot-
telut saatiin päätökseen loppuvuonna ja 
kummankin osapuolen päättävät elimet 
tekivät asiasta myönteisen päätöksen 
joulukuussa 2020. Päätökseen liittyvän 
siirtosuunnitelman mukaan työ siirtyy 
vaiheittain Merimieskirkolle vuoden 
2025 alkuun mennessä. Ratkaisun ta-
voitteena on turvata kirkollisen ulko-
suomalaistyön resurssit sekä vahvistaa 
kotimaassa tehtävää viestintää ja vaikut-
tamistyötä. Päätös on Merimieskirkon 
kannalta historiallinen ja merkittävä. 
Se laajentaa Merimieskirkon toiminnan 

globaaliksi sekä vahvistaa Merimieskir-
kon toimintaa, tunnettuutta ja profiilia. 

SOSIAALITYÖN ALOITTAMI-
NEN AURINKORANNIKOLLA

Merimieskirkko aloitti elokuussa 2020 
sosiaalityön hankkeen Aurinkorannikolla. 
Hankkeen tavoitteena on erityistä tukea 
ja apua tarvitsevien Aurinkorannikolla 
asuvien ja liikkuvien suomalaisten hyvin-
voinnin edistäminen yhdessä muiden toi-
mijoiden kanssa. Hanke on kolmivuotinen 
ja STEA-rahoitteinen.

SOSIAALITYÖN ALOITTAMI-
NEN BERLIINISSÄ

Yhteistyössä Berliinin suomalaisen seu-
rakunnan ja Berliinin Suomi-keskuksen 
kanssa Pohjois-Saksan merimieskirkko 
valmisteli Berliinissä Hampurista käsin 
tehtävän sosiaalityön aloittamista. Ensi 
vaiheen tavoitteena on Berliinissä tehtä-

vän sosiaalityön tarpeen ja sisällön kar-
toitus. Työn käynnistymiseen vaikuttivat 
koronaviruksesta johtuvat rajoitukset, ja 
toiminta käynnistyy rajoitusten sen mah-
dollistaessa. 

< Suomesta tuodaan elintarvikkeita ul-
komaan toimipaikoille ympäri vuoden. 
Kuorman purkaus on yhteisöllistä talkoo-
työtä. Joose Vesajoki osallistui talkoisiin 
Brysselissä.
Sauvakävelijät-porukka on yksi Poh-
jois-Saksan merimieskirkon toimintaryh-
mistä. Sauvakävelijät kokoontuvat lauan-
taisin. >

Merimieskirkko aloitti sosiaalityön Aurin-
korannikolla elokuussa 2020. Sosiaaliku-
rattori Tia Raunio kirjoittaa mietteitään 
myös Fuengirola.fi-lehden blogiin. 
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KESKUSTOIMISTON 
MUUTTO VUOSAAREEN

Merimieskirkon keskustoimisto muutti 
Vuosaaren merimieskirkolle marras-
kuussa 2020. Muuton myötä Vuosaaren 
tilojen toiminta päiväsaikaan lisääntyy. 
Muutto ei vaikuta Vuosaaren merimies-
kirkon perustoimintaan.

ATEENAN MERIMIESKIRKON 
MUUTTO UUSIIN TILOIHIN

Ateenan merimieskirkko toimii Skan-
dinaviska Kyrkanin tiloissa Ateenassa. 
Vuokrasopimuksen päätyttyä uudet ti-
lat löytyivät entisen toimitilan läheltä 
osoitteesta 7 Sotiros str. 105 58 Plaka, 
Ateena. Uudet tilat siunattiin käyttöön 
tammikuussa 2020. 

LONTOON MERIMIES- 
KIRKKO 140 VUOTTA

Lontoon merimieskirkon 140-vuoti-
sjuhlaa teemalla ”Merimieskirkkotyö 
Isossa-Britanniassa 140-vuotta” vie-

tettiin virtuaalisesti 1–7.6. Ohjelmassa 
nostettiin esille erityisesti liikkuva työ 
Isossa-Britanniassa. 

TURUN MERIMIESKIRKKO 
110 VUOTTA

Turun merimieskirkon 110-vuotisjuh-
laa vietettiin merisunnuntaina 20.9. 
Juhlamessun toimitti kappalainen Ti-
mo Hanttu ja messussa saarnasi Jaakko 
Laasio.  Juhlassa puhui Hannu Suihko-
nen ja juhlassa jaettiin Merimieskirkon 
ansiomerkit ansioituneille merimieskirk-
kotyön vapaaehtoisille. 

RAUMAN MERIMIESKIRKKO 
90 VUOTTA

Rauman merimieskirkon 90-vuotisjuh-
laa vietettiin 4.10. Juhlamessun toimitti 
kirkkoherra Henry Liivola ja messussa 
saarnasi Jaakko Laasio. Juhlamessua seu-
ranneessa merenkulkijatyön seminaaris-
sa  puhui Hannu Suihkonen ja juhlassa 
jaettiin Merimieskirkon ansiomerkit 
ansioituneille merimieskirkkotyön va-
paaehtoisille. 

>>

Merimieskirkon juttukaveri päivysti vuo-
den viimeisimpinä päivinä.

MERENKULKIJATYÖN 
ALOITTAMINEN PORISSA

Deutsche Seemannsmissionin lopetettua 
työnsä Porin satamassa vuoden 2019 
lopussa Merimieskirkko aloitti meren-
kulkijatyön Porin satamassa. Työ alkoi 
Raumalta käsin vuoden 2020 alkupuo-
lella koronarajoitusten puitteissa.  

MERENKULUN 
JOHTAMISVALMENNUS

Merimieskirkko toimi kokoonkutsujana 
vuonna 2020 toteutetussa merenkulun 
johtamisvalmennuksen kehittämishank-
keessa. Yhteistyökumppaneina hank-
keessa ovat Merimieseläkekassa, meren-
kulun ammattiliitot, Suomen Varustamot 
ry, Aboa Mare -merenkulkuoppilaitos sekä 
varustamoista ESL-shipping, Finnlines 
sekä Tallink Silja. 

Pääsiäisen alla Hampurin kaduilla nähtiin 
taksi, joka kuljetti Kymppimämmiä ja mui-
ta Suomi-herkkuja suomalaisten koteihin.

Lontoon merimieskirkon kerhoissa leikit-
tiin, laulettiin ja askarreltiin. Perjantaiker-
ho siirtyi koronan vuoksi verkkoon.

Hampurin ja Lontoon merimieskirkko ava-
sivat suomalaistuotteiden verkkokaupan 
joulun alla.
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KESÄJUHLA

Merimieskirkon kesäjuhla oli suunni-
teltu pidettäväksi Vuosaaressa yhdessä 
Vuosaaren seurakunnan kanssa. Koronavi-
ruksen vuoksi juhlat kuitenkin peruttiin 
ja sovittiin, että kesäjuhlat järjestetään 
Vuosaaressa vuonna 2022.  

MERISUNNUNTAI 

Merisunnuntai - Sjösöndag - Sea Sunday 
on kansainvälisen mallin mukainen kirk-
kopyhä, jota vietettiin 20.9.2020. Seu-
rakuntiin toimitettiin merisunnuntaihin 
liittyvää virikemateriaalia. Merisunnun-
tain kolehti kannetaan kaikissa Suomen 
ev.lut. kirkoissa Suomen Merimieskirkon 
työn hyväksi. 

AMMATTITAIDON YLLÄPI-
TOA JA TYÖN KEHITTÄMISTÄ 

Merimieskirkon koko henkilöstöä kos-
kevat koulutuspäivät järjestettiin huhti-
kuussa etänä. Koulutuspäivien teemana 

oli vapaaehtoistyön ohjaaminen ja krii-
siviestintä. Yhteisten koulutuspäivien 
lisäksi eri henkilöstöryhmillä oli omia 
koulutuksiaan.  

KAAKKOIS-AASIAN 
JOULUKIRKKOKIERROS

Vuonna 2020 Kaakkois-Aasian joulu-
kirkkokierros toteutettiin etänä.  Pastori 
Jyrki Markkanen toimitti jouluhartaus-
materiaalia ja striimasi jouluhartauden 
verkkoon.

JOULUPAKETTI 
”TUNTEMATTOMALLE 
MERENKULKIJALLE”

Merimieskirkoilta on jaettu laivoille 
joulupaketteja ”tuntemattomalle me-
rimiehelle” jo 1800-luvulta alkaen. Pe-
rinne elää edelleen, ja ”tuntemattomalle 
merenkulkijalle” valmistui myös jouluk-
si 2020 noin 1 500 joulupakettia, jotka 
toimitettiin laivoille niin kotimaan kuin 
ulkomaan merimieskirkoilta. 
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EN < Merenkulkujärjestöjen kunniakäynti 
Helsingissä järjestettiin pyhäinpäivänä 
31.10. Tilaisuudessa puhui pastori Maria 
Repo-Rostedt.
Villasukkia merenkulkijoiden joulupa-
ketteihin valmistui koronasta huolimatta 
yhteensä 1 500 paria. Turkulainen Pirkko 
Sysinoro on yksi ahkerista kutojista. >

Merimieskirkon keskustoimisto muutti 
Vuosaaren merimieskirkon tiloihin, jossa 
toimii myös Mepa.
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Maija Reinikainen työskentee viulistina Rotterdamin 
filharmonikoissa. Hän muutti Hollantiin 22 vuotta 
sitten musiikkiopintojen perässä ja jäi sille tielle. Rei-

nikainen vastaili Rotterdamin merimieskirkon Facebook-sivun 
Kirkolla kävijät -sarjan kysymyksiin marraskuussa 2020.

Mainitse muutama tilaisuus, johon olet osallistunut Rotter-
damin merimieskirkolla.

”Olen ollut merimieskirkolla mm. kuuntelemassa Tai-
ka-kuoron joulukonserttia sekä laulamassa kauneimpia joululau-
luja. Myös juhannusjuhlissa on käyty. Näihin tilaisuuksiin otin 
poikani Timon mukaan ihan vain aistimaan äidin kotimaan 
tunnelmaa ja traditioita. Joululauluja hän ei suostunut laula-
maan, mutta tilaisuuden lopussa saliin astunut joulupukki teki 
suuren vaikutuksen. Olen myös itse viulistina esiintynyt kirkolla, 
viimeksi vuoden 2019 joulumarkkinoiden aikaan.”

”Kirkon tapahtumat tuovat tunteen kuin olisi hieman lä-
hempänä koto-Suomea. Rotterdamin kirkolle saapuminen tun-
tuu jo vähän kotiin tulolta, erityisesti nyt kun kotimaassa ei ole 
päässyt käymään pitkään aikaan. Myös Hollannissa syntynyt ja 
kasvanut poikani aistii tämän. Viimeksi kirkolla ollessaan hän 
totesi kaihoisasti, että ’täällä on kuin olisi Suomessa’.”

Miltä tuntui joulumyyjäisten peruuntuminen koronan vuoksi?
”Merimieskirkko oli ratkaissut puuttuvat joulumarkkinat 

hienosti järjestämällä tarpeeksi jouluisia tuotteita myytäväksi 
ja luomalla kirkon tiloihin lämpimän ja jouluisen tunnelman. 
Erityisesti jouluruoat ovat minulle hyvin tärkeitä ja sain han-
kittua niitä kirkolta.”

Miten korona on vaikuttanut arkeesi?
”Olen paljon enemmän kotona, sillä konsertteja ei voi jär-

jestää totuttuun tapaan suurelle yleisölle. Myös kaikki ulkomaan 
kiertueet on toistaiseksi peruttu. Kesäloma Suomessa jäi ensim-
mäistä kertaa väliin, mutta toisaalta tuli löydettyä hienoja loma-
kohteita Hollannista. En ole nähnyt Suomen-sukua ja -perhettä 
lähes vuoteen. Zoom on ollut kovassa käytössä!”

”Kirkon saunalla tuntuu Suomelta”

Mitä Rotterdamin merimieskirkko merkitsee sinulle erityi-
sesti nyt korona-aikaan?

”Niinä viikkoina, kun olen ollut töissä, olen käynyt useam-
paan otteeseen kirkolla saunomassa, syömässä ja rauhoittumas-
sa. Tämä on hieman lieventänyt koti-ikävää. On ollut mukava 
vähän jutella jonkun kanssa tai vaikka vain kuunnella suomen-
kielistä rupattelua. Myös ruokatarpeita, kuten Fazerin suklaata 
ja puolukkahilloa, on joka kerta tullut ostettua mukaan. Nämä 
käynnit ovat olleet nyt erityisen tärkeitä.”

”Olen näiden vuosien aikana käynyt sekä Rotterdamin kir-
kon saunassa että hollantilaissa saunoissa, jotka ovat enemmän 
spa-tyylisiä rentoutumispaikkoja. Ja 9 vuotta sitten rakas mie-
heni rakensi meille kotiin oikean puusaunan! Omassa saunassa 
on se saunan siivoamisen ja lämmittämisen prosessi, ja makeat 
löylyt sieltä saakin, kun kaikki on valmista. Mutta kirkon sau-
nalla tuoksuu ja tuntuu Suomelta. Sinne on muodostunut jon-
kinlainen uskomaton rauhan ilmapiiri. Olen usein orkesterin 
harjoitusten jälkeen tullut kirkolle saunomaan, ja joka kerta ym-
päröivän kaupungin hälinä ja työstressi jää taka-alalle, mieleen 
ja kehoon laskeutuu rauha.”

Terveisesi Alankomaiden suomalaisille?
”Koti-ikävän iskiessä voi aina kääntyä merimieskirkon 

puoleen! Mutta nyt on myös hyvä tilaisuus tutustua Hollannin 
luontoon. Laita kuulokkeisiin Sibelius soimaan ja lähde vaelta-
maan vaikkapa Zuid Kennemerlandin dyyneille tai Limburgin 
idyllisiin maisemiin. Pysykää terveinä ja pitäkää toiveikas mieli 
yllä.”
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JULKINEN HALLINTO

Merimieskirkko oli aktiivisesti yhteydes-
sä valtiovaltaan. Toiminnallisissa asioissa 
keskustellaan ulkoasiainministeriön ja sen 
edustustojen, työ- ja elinkeinoministeriön 
ja sen alaisen Merimiespalvelutoimiston 
edustajien kanssa. Resursoinnista asioi-
daan eduskunnan, opetus- ja kulttuurimi-
nisteriön sekä Sosiaali- ja terveysjärjestö-
jen 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 tie-

deinstituuttien (SKTI) verkostoon kuu-
luvan Suomen Benelux-instituutin ja sen 
säätiön perustajajäsen. Merimieskirkon 
edustajana säätiön hallituksessa toimivat 
pääsihteeri Hannu Suihkonen (varapu-
heenjohtaja) ja piispa Kaarlo Kalliala 
(varalla). 

Ulkoasiainministeriön edustustojen 
kanssa paikallinen yhteistyö oli vilkasta 
varsinkin konsulaariasioissa. Lontoon 
suurlähettiläs, Hampurin ja Antwerpe-
nin kunniakonsulit olivat merimieskir-
kon paikallisen juridisen henkilön pu-
heenjohtajia.  

Sosiaali- ja terveysministeriön toi-
mialaan kuuluva STEA myönsi koh-
dennettua toiminta-avustusta 515 000 

euroa ulkomailla asuvien ja liikkuvien 
suomalaisten hyvinvoinnin vahvista-
miseen ja ylläpitämiseen. Tuki kohdis-
tui sosiaalikuraattorien työhön. STEA 
myönsi myös 77 500 € kolmivuotiseen 
Aurinkorannikon sosiaalityön hankkee-
seen vuodelle 2020. 

KIRKOLLISET TOIMIJAT
Merimieskirkko oli jatkuvassa yhteis-
toiminnassa monien kirkollisten toimi-
joiden kanssa paikallisella, kansallisella, 
pohjoismaisella, globaalilla sekä ekumee-
nisella tasolla. 

Suomen Merimieskirkko ry:n jä-
senenä oli 170 seurakuntaa. Yhteistyö-, 

TAUSTALLA MONIPUOLINEN 
YHTEISTYÖVERKOSTO

KESKEISIÄ 
YHTEYKSIÄ

Merimieskirkko on tiiviissä yhteistoiminnassa monien kirkollisten toimijoiden kanssa paikallisella, kansallisella, pohjoismaisella, globaalilla 
sekä ekumeenisella tasolla. Kuvassa Hampurin merimieskirkon alttari.
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nimikko- tai laivakuraattorisopimuksia 
oli 35 seurakunnan tai seurakuntayhty-
män kanssa.  

Seurakunnissa toimi yhteensä 22 me-
rimieskirkko-, lähetys- tai diakoniapiiriä, 
joilta Merimieskirkko sai taloudellista 
tukea. Piireistä 6 oli ruotsinkielisiä.  

Suurten seurakuntayhtymien taloudel-
linen tuki on mittavaa. Erityisesti Hel-
sinki, Turku, Espoo ja Oulu ovat tässä 
suhteessa merkittäviä kumppaneita. Seu-
rakunnissa kerättiin Merisunnuntaina 
15.9. virallinen kolehti Merimieskirkolle.   

Yhteistyösopimus Kirkkohallituksen 
kanssa on toistaiseksi voimassa oleva. 
Kirkkohallitus määräsi kerättäväksi Suo-
men Merimieskirkon hyväksi yhden vi-
rallisen kolehdin ja suositti seurakunnille 
yhden kolehdin keräämistä valinnaisena 
päivänä.

Yhteistyö kirkon ruotsinkielisen työn ja 
Porvoon hiippakunnan kanssa jatkui tii-
viinä. Porvoon hiippakunnan lähetystoi-
mikunnan jäsenenä toimi Jaakko Laasio 
ja varajäsenenä Hanna Vuollo. 

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

Kirkon kansainvälisen työn koulutuk-
sen seurantaryhmässä oli Jaakko Laasio. 

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

Suomen Pipliaseuran kanssa on vuo-
desta 1994 ollut voimassa sopimus eri-
kielisten raamattujen saatavilla olemises-
ta kotimaan kansainvälisissä merimies-
kirkoissa.  

Merimieskirkko käytti ortodoksisen 
kulttuurikeskus Sofian tiloja eri tapahtu-
missa.

MERENKULKU

Merimieskirkolla on yhteistyösopimus 
useiden suomalaisten varustamojen kans-
sa laivakuraattoritoiminnasta. Merimies-
kirkon edustajia oli kutsuttuna monissa 

varustamojen järjestämissä sidosryhmä-
tilaisuuksissa.  

Merenkulun turvallisuuspalkinto Sea 
Sundayta ei vuonna 2020 myönnetty. Pal-
kintotoimikunnan puheenjohtajana toimi 
Hannu Suihkonen. 

Perinteinen merenkulkujärjestöjen 
kunniakäynti mereen jääneiden muisto-
merkillä Ursinin kalliolla, Merisataman-
rannassa Helsingin Eirassa järjestettiin 
pyhäinpäivänä 31.10. Tilaisuudessa pu-
hui pastori Maria Repo-Rostedt. Mu-
siikista vastasi Mikaelin laulajat. Liiken-
ne- ja viestintävirasto Traficomin edusta-
jat laskivat seppeleen merenkulkijoiden 
muistomerkille. Suomen Meripelastusseu-
ran alukset tekivät kunniakäynnin aikana 
ohimarssin. Muistohetken järjestelyistä 
vastaa yhteensä 13 merenkulkujärjestöä 
ja viranomaista. Tilaisuuden käytännön 
järjestelyt hoitaa vuosittain Suomen Me-
rimieskirkko ry.

Merimieskirkon pääsihteeri on la-
kimääräisesti Merimiespalvelutoimiston 
(MEPA) hallituksen puhevaltainen jäsen. 
Yhteistyö MEPAn kanssa on tiivistä ja 
erittäin hyvin toimivaa. Merimieskirk-
ko ja Mepa solmivat vuonna 2016 yh-
teistyötä koskevan yhteistyöasiakirjan. 
Merimieskirkko toimii kokoonkutsuja-
na merenkulun johtamisvalmennuksen 
kehittämishankkeessa. Merimieskirkko 
on myös mukana merenkulkijoiden hy-
vinvointia tukevassa Formare-hankkeessa. 

Merimieseläkekassa tukee Merimies-
kirkon tekemää laivakuraattorityötä. Tär-
keitä yhteistyökumppaneita ovat myös 
satamakaupungit ja niiden satamalaitok-
set, alan työmarkkinaosapuolet sekä useat 
satamissa ja ulkomailla toimivat yritykset. 
Merimieskirkon edustaja oli kutsuttuna 
useissa alan seminaareissa, teemapäivillä 
ja sidosryhmätilaisuuksissa. Merimies-
kirkko on jäsen Meriliitossa ja Suomen 
Merihistoriallisessa yhdistyksessä.

KANSAINVÄLINEN 
YHTEISTYÖ

Merimieskirkko on International Chris-
tian Maritime Associaton (ICMA) jäsen. 

Merimieskirkko on myös Pohjoismaisen 
merimies- ja ulkomaankirkkojen neuvoston 
jäsen.   

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

Kansainväliset yhteydet ja tapahtu-
miin osallistuminen tai niiden järjeste-
lyyn osallistuminen kuuluvat toimintaru-
tiiniin Merimieskirkon toimintamaissa.  

RASKAS 
MAANTIELIIKENNE

Manner-Euroopassa toimivien suoma-
laisten raskaan liikenteen kuljettajien 
määrä on edelleen pieni. Tämä näkyi 
myös kohdattujen rekkamiesten määris-
sä.  Eniten raskaan liikenteen kuljettajia 
kohdattiin Turun ja Vuosaaren meri-
mieskirkoilla sekä Lyypekissä. Raskaan 
liikenteen kuljettajia koskevaa yhteistyö-
tä Merimieskirkko tekee mm. Rahtarit 
ry:n kanssa.

SÄÄTIÖYHTEISTYÖ

Jenny ja Antti Wihurin rahasto jatkoi va-
kaan rahoittajan asemaansa. Se myönsi 
Merimieskirkolle 150 000 €:n suuruisen 
apurahan merenkulkijoiden parissa teh-
tävään työhön.  

Emilie ja Rudof Geselliuksen säätiö 
myönsi Merimieskirkolle 45 000 €, Stif-
telsen Tre Smeder 5 000 €, A. ja T. Mat-
tilan säätiö 8 400 € sekä Tunkelon säätiö 
500 €.

Muita taloudellisen
tuen lähteitä s 25.
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Vuonna 2020 Suomen Meri-
mieskirkko viesti ja vaikutti 
sekä monikanavaisesti verkos-
sa että kohtaamalla sidosryh-

miä etenkin etätapaamisissa. Viestinnän 
pääkanavat olivat varainhankintaa tuke-
va ja toiminnasta tietoa välittävä verk-
koviestintä, sosiaalinen media ja Meri-
mieskirkko-lehti. 

Merimieskirkon kokonaisviestinnän 
linjoja suunnitteli, koordinoi ja sparrasi 
vuonna 2017 aloittanut viestintätyöryh-
mä, joka kokoontui vuoden 2020 aikana 
kolme kertaa. 

Alkuvuonna perustettiin varain-
hankintatiimi, joka suunnitteli yritys- ja 
yhteisökumppanien kanssa tehtävää va-
rainhankintaa. Keskusteluja käytiin va-
littujen organisaatioiden kanssa, mutta 
jatkosuunnitelmat ja toteutus siirtyivät 
koronan vuoksi lähitulevaisuuteen.

SOSIAALINEN MEDIA
Vuonna 2020 Merimieskirkko toimi 
aktiivisesti sosiaalisessa mediassa, jonka 
merkitys kasvoi Merimieskirkon viestin-
nässä. Facebook oli käytössä niin keskus-
toimistolla kuin kaikilla ulkomaan ja ko-
timaan toimipaikoilla. Merimieskirkon 
Facebook-sivujen yhteenlaskettu määrä 
kasvoi vuonna 2020 lähes 3 500:lla 27 
050:een. Myös lahjoittamista Facebookin 
kautta  pidettiin yllä ja etenkin ulkomail-
la näitä lahjoituksia kertyi mukavasti. 

Kuvanjakopalvelu Instagramissa jaet-
tiin toimintaan liittyviä informatiivisia 
valokuvia ja tiedotettiin etenkin verkossa 

tapahtuvasta toiminnasta. Instagramin 
tarinasovelluksen ja videoiden käyttöä 
lisättiin, ja IG-videoita hyödynnettiin 
etenkin ulkomaan toimipaikoilla ohjel-
mien järjestämisessä. Huomiota kiinni-
tettiin myös Twitterin ja Youtube-kana-
van hyödyntämiseen. 

Keväällä 2020 verkkosivulla ja so-
messa toistettiin vuonna 2018 ensim-
mäistä kertaa toteutettu Ikävä-kampanja 
uudistetussa muodossa. Facebookiin teh-
tiin kampanjaan liittyviä päivityksiä 24, 
joista 9 oli otteita  merikapteenin ja hä-
nen vaimonsa videopäiväkirjasta. Videot 
julkaistiin myös Youtubessa. Päivitykset 
tavoittivat keskimäärin 1 788 katsojaa. 
Kampanjassa julkaistiin ensiesityksenä 
muusikko Vesa Aitokarin Merellä-kap-
paleen video.

Merimieskirkko osallistui 1.12. kan-
sainväliseen #tekojentiistai-somekampan-
jaan, joka pyrkii lisäämään keskustelua 
ja tietoisuutta ajan ja avun antamisesta. 
Suomessa kampanjaa koordinoi VaLa 
ry, jonka jäsen Suomen Merimieskirkko 
on. Vala on varainhankintaa harjoittavien 
yleishyödyllisten yhteisöjen yhteistyöver-
kosto.

VERKKOPALVELUT
Merimieskirkoilla otettiin käyttöön 
Zoom-yhteisöpalvelu. Zoomissa oli 
mahdollista osallistua etätapaamisiin ja 
erilaisiin tapahtumiin pallerokerhoista 
visailuiltoihin. Verkkotapaamisilla ta-
voitettiin myös sellaisia ihmisiä, jotka 
eivät kiireiden tai välimatkojen vuoksi 

VERKKO JA SOME VIESTINNÄN JA 
VARAINHANKINNAN KÄRKENÄ

voi osallistua kirkoilla oleviin tapahtu-
miin tai ryhmiin. Myös Merimieskirkon 
virallisiin kokouksiin oli mahdollista 
osallistua Zoomilla. 

Merimieskirkko.fi-verkkosivustot (7 
kpl) palvelivat ulkoista viestintää ja ne 
toimivat erilaisten lomakkeiden, kuten 
palaute-, työhönhaku-, työharjoittelu- ja 
vapaaehtoislomakkeiden alustana. Ajan-
kohtaisuutisia, tapahtumatiedotusta, 
erilaisia artikkeleita ja lehdistötiedottei-
ta julkaistiin pitkin vuotta eri sivustoilla. 
Yhteensä näille sivustoille kertyi vierailu-
ja noin 300 750 kpl vuoden 2020 aikana.

Verkkosivustoja alettiin muokata saa-
vutettaviksi ja saavutettavuusauditoinnin 
teki LianaTechnologies/Koodiviidakko Oy. 
Verkkosivuston palvelusopimus sen yllä-
pidosta jatkui Aste Helsingin kanssa. 

Vuoden 2020 aikana Merimieskirkko 
sai valtaosan lahjoituksista lahjoitussivun 
kautta, josta yksityishenkilöiden lahjoi-
tuksia kertyi 52 kpl. Sivulla on mahdolli-
suus ryhtyä myös kuukausilahjoittajaksi, 
joiden määrän lisääminen on otettu ta-
voitteeksi.

MEDIATIEDOTTEET
Vuonna 2020 keskustoimiston viestin-
nästä lähetettiin 5 mediatiedotetta. Sel-
västi eniten näkyvyyttä mediassa Meri-
mieskirkko sai vuoden alkupuoliskolla, 
jolloin julkaistiin kaksi tiedotetta Au-
rinkorannikon sosiaalityön hankkeesta. 
Lisäksi keväällä uutisoitiin peruuntunei-
den pääsiäismyyjäisten tilalle käyttöön 
otetuista ”mämmitakseista” sekä joulu-
kuussa Merimieskirkon ja kirkkohalli-
tuksen ulkosuomalaistyön yhteistyön 
tiivistymisestä. Merimieskirkon omassa 
seurannassa kirjattiin yhteensä 50 me-
dia-artikkelia, jossa käsiteltiin Merimies-
kirkkoa, sen toimipaikkoja tai työmuoto-
ja. Lehdistötiedotteet lähetetiin medialle 

FACEBOOK-SEURAAJIA 
YHTEENSÄ NOIN

27 050
MERIMIESKIRKKO.FI- 

SIVUSTOJEN KATSELUJA

300 750

VIESTINTÄ JA 
VARAINHANKINTA
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Liana Technologies/Koodiviidakon ePres-
si-palvelun kautta. Tiedotteiden keski-
määräinen avauskertojen määrä oli 305 
ja avausprosentti noin 17. 

UUTISKIRJE JA 
VIIKKOHATAUS

Suomen Merimieskirkon sähköinen uu-
tiskirje (n. 650 tilaajaa) samoin kuin ul-
komaan kirkkojen kuukausittaiset uutis-
kirjeet (yhteensä noin 3 700 tilaajaa) lä-
hetettiin sen tilanneille MailChimp-pal-
velusta. Isoilla toimipaikoilla oli uutiskir-
jeen lisäksi käytössä eri toimintoihin tai 
tapahtumiin liittyviä sähköisiä kirjeitä. 
Sähköpostiin MailChimpistä lähetettä-
vien erilaisten tiedotuskirjeiden tilaajien 
yhteenlaskettu määrä oli 6 350. 

Tiedotuskirjeiden lisäksi viikoittai-
nen hartauskirjoitus Sisua ja siunausta 
lähetettiin 152 tilaajalle. Vuonna 2020 
palvelusta tehtiin kysely, jonka tulosten 
mukaan hartauskirjoitus on odotettu ja 
toivottu palvelu ja sille annettiin arvosa-
naksi keskimäärin 8. Palvelun tilaajana 
kyselyyn vastanneet ovat olleet keski-
määrin 8 vuotta, osa ihan alusta lähtien 
noin 20 vuotta. Teksteissä arvostettiin 
mm. niiden persoonallisuutta, henkilö-
kohtaisuutta ja Merimieskirkon arvoihin 
ja työmuotoihin liitettävää hengellisyyt-
tä. Viikon Sanan toivotuksi ytimeksi ki-
teytyi rohkaisu ja toivon vahvistaminen. 

PRINTTIMEDIA
Merimieskirkko-lehden sisältöä hyödyn-
nettiin verkossa ja sosiaalisessa mediassa. 
Lehti ilmestyi kolme kertaa ensimmäi-
sen numeron ollessa samalla yhdistyksen 
vuosikertomus. Lehti painettiin edelleen 
Hämeen kirjapainossa, ja painosmäärä oli 
2 500 kpl. 

Merimieskirkon yleisesite oli ja-
ossa Suomen kaikille opettajille Sub-
jectAid-palvelun kautta. Eri kouluihin 
jaettiin palvelun kautta yhteensä 1 695 
yleisesitettä ja edellisvuonna ilmestyneitä 
lehtiä yhteensä 453. 

Perinteinen kirjepostilla lähetettävä 
jäsenkirje sekä merimieskirkkopiirikirje 
postitettiin keskustoimistolta kolme ker-

taa vuoden aikana. Ensimmäisen jäsen-
kirjeen mukana lähetettiin Viking Linen 
tarjoama risteilyetukuponki. 

SISÄINEN VIESTINTÄ
Sisäinen viestintä keskittyi Microsoft 365 
-sovelluksen intraan, joka sisältää mm. 
SharePoint-, Yammer- ja OneDrive-pal-
velut. Useat eri toimintoihin liittyvät 
työryhmät kokoontuivat säännöllisesti 
Teamsissa. Lisäksi toimipaikoilla ja me-
rimieskirkkojen eri työryhmissä tiedon 
välittämiseen käytettiin pikaviestipalvelu 
WhatsAppia. Merimieskirkon viestintä 
laati henkilöstön käyttöön myös kriisii-
viestintäoppaan. 

MYYJÄISET JA 
SUOMI-KAUPPA

Kevään pääsiäismyyjäisiä ja joulun 
suurmyyjäisiä ulkomaan toimipaikoilla 
ei voitu koronan vuoksi järjestää. Suo-
malaisia herkkuja ja muita tuotteita oli 
kuitenkin mahdollista tilata ja noutaa 
toimipaikoilta, jotka myös toimittivat 
tuotteet tarvittaessa asiakkaille postit-
se tai viemällä ne koteihin. Pääsiäis- ja 
joulumyyntiä varten Suomesta lähti suo-
malaisia elintarvikkeita ja lahjatavaroita 
usealla rekkakuljetuksella ja merikon-
teissa.

Hampurin ja Lontoon merimies-
kirkoille pystytettiin joulun alla verk-
kokauppa, josta oli mahdollista tilata 
suomalaisia herkkuja ja muita tuotteita. 
Lisäksi suomalaistuotteita oli saatavilla 

toimipaikkojen Suomi-kaupassa ympäri 
vuoden.

MUITA 
VARAINHANKINTAKEINOJA
Kotimaan kirkkojen taloutta tukivat yh-
teisö- ja yksityislahjoittajat sekä puhe-
linkorttimyynti. Pandemian vuoksi lähes 
kaikki suunnitellut varainhankintatapah-
tumat peruuntuivat ja kanttiinimyynti jäi 
minimiin.

Lahjoitussivun ja Facebook-lahjoi-
tuksen lisäksi mahdollisuus lahjoittaa 
tekstiviestillä ja MobilePayllä tuotti yk-
sittäisiä pienlahjoituksia. 

Merimieskirkon yhdessä pääkau-
punkiseudun partiolippukuntien kanssa 
organisoima Konttitori-peräkonttikirppis 
pääsi alkamaan koronatilanteen vuok-
si poikkeuksellisesti vasta loppukesällä. 
Konttitori järjestettiin sunnuntaisin 2.8.–
20.9. Vermon raviradan parkkialueella. 
Myyjiä oli paikalla keskimäärin 88. 

Seurakuntien ja yksityishenkilöiden 
oli mahdollista tilata Merimieskirkon 
Kirkkoviiniä Alkon verkkokaupasta. Kirk-
koviinin maahantuoja Uniq Drinks Fin-
land tilittää jokaisesta Alkoon toimitetus-
ta pullosta komission Merimieskirkolle. 

KERÄYSLUVAT
Merimieskirkolla oli keräysluvat Suo-
messa. Poliisihallitus oli myöntänyt vuon-
na 2018 rahankeräysluvan Merimieskir-
kolle vuosiksi 2019–2020 koko Suomea 
(Ahvenanmaa pois lukien) varten ja 
Ahvenanmaan maakuntahallitus vuonna 
2019 vuodelle 2020.
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Maailmassa vaikuttavista 
useista epävarmuusteki-
jöistä huolimatta talou-
dellinen sekä ihmisten ja 

kansallisuuksien välinen keskinäisriip-
puvuus on vahvaa. On todennäköistä, 
että myös koronaviruksen jälkeen kan-
sainvälisyys ja monipaikkaisuus ihmisten 
elämässä kasvaa. Ilmastonmuutos sekä 
digitalisaatio eri muodoissaan vaikutta-
vat ihmisten elämään sekä eri organisaa-
tioiden toimintaan. 

Ulkosuomalaisten parissa tehtäväs-
sä työssä rotaatiosuomalaisten määrä 
lisääntyy. Koronavirus vahvistaa moni-
paikkaisuutta elämäntapana. Monipaik-
kaisuus on yhdistelmä asumista, työtä, 

MERIMIESKIRKKOTYÖ VAHVISTUU

Edellä mainittujen maailmalla 
vaikuttavien epävarmuuste-
kijöiden konkretisoituminen 
on riskitekijä. Koronaviruksen 

vaikutuksia ihmisten liikkumiseen ul-
komailla ei voi vielä varmasti arvioida. 
Brexitin toteutuminen rajoittaa vapaata 
liikkuvuutta EU-maiden ja Britannian 
välillä. Kansalaisjärjestöjen ja julkisen 
vallan suhde niiden roolien ja kansa-
laisjärjestöjen rahoituksen määrittelyjen 

yhteisöllisyyttä, palveluita, kokemuksia, 
liikkumista ja harrastuksia. Ihmiset liik-
kuvat itselleen merkityksellisten koti-
maisten ja ulkomaisten paikkojen välillä.

Merimieskirkon ja Kirkkohallituksen 
välillä solmittu sopimus, jonka mukaan 
Merimieskirkko hoitaa kirkon ulkosuo-
malaistyön operatiivisen johdon ja koor-
dinoinnin vuoden 2025 alusta, laajentaa 
ja vahvistaa Merimieskirkon toimintaa 
merkittävästi. Se myös kasvattaa Meri-
mieskirkon tunnettuutta ja yhteistyö-
verkostoa sekä vahvistaa profiilia. Siir-
tymäaika ennen sopimuksen voimaan 
tuloa on tärkeätä käyttää sopimuksen 
täytäntöönpanon hyvään valmisteluun.  

Suomi on merenkulun maa. Suomen 
viennistä noin 90 % ja tuonnista 80 % 
kulkee meriteitse. Suomalainen kaup-
palaivasto kuljettaa noin 30 % Suomen 
merirahdista. Sekä suomalaisen että kan-
sainvälisen laivaliikenteen merkitys on 
tulevaisuudessa tärkeä. Digitalisaatio ja 
automatisaatio sekä ilmastonmuutoksen 
huomioiminen vaikuttavat tulevaisuudes-
sa merkittävässä määrin merenkulkuun.

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

USEITA EPÄVARMUUSTEKIJÖITÄ

OSALLISTAVAA YHTEISTYÖTÄ

suhteen on huomioitava tulevaisuudessa. 
Rahapelitoiminnan tuottojen alenemi-
sen vaikutukset ja sen johdosta tehtävät 
toimenpiteet tuottojen jakamisen tapaan 
vaikuttavat edunsaajaryhmien mahdolli-
suuksiin toimia.  

Kirkkohallituksen kanssa solmitun 
yhteistyösopimuksen täytäntöönpanon 
epäonnistuminen on merkittävä riski. 
Kirkon jäsenmäärän vähentyminen voi 
pitkällä aikavälillä vaikuttaa merkittäväs-

Merimieskirkon strategiassa 
on neljä strategista tavoi-
tetta, jotka toimivat myös 
kehittämiskohteina. Stra-

tegiset tavoitteet ovat:
Vahvistamme yhteisöllisyyttä ja osal-

lisuutta toiminnassamme. Kehitämme 

ti seurakuntien Merimieskirkolle anta-
maan tukeen.

Merimieskirkon tavoitteiden saavut-
tamisen riskitekijöitä ovat myös paikalli-
sen sitoutumisen ja osallisuuden vähäi-
syys, varainhankintakeinojen onnistumi-
nen, kiinteistöjen kunnon ylläpitäminen 
sekä henkilöstö- ja vapaaehtoisresurssien 
riittämättömyys. Rekrytointien onnistu-
minen on olennainen asia.

olemassa olevia työmuotoja sekä löydäm-
me uusia tapoja toimia. Merimieskirkos-
sa yhteisöt, vapaaehtoiset ja työntekijät 
toimivat kumppaneina. 

Löydämme uusia yhteistyön muoto-
ja Merimieskirkon sisällä ja yhteistyö-
kumppanien kanssa. Uudistamme työm-

me organisointia vahvistaen paikallista 
vastuunkantoa. 

Lisäämme Merimieskirkon tunnet-
tuutta monipuolisella viestinnällä.  

Pidämme talouden tasapainossa.

TULEVAISUUDEN- 
NÄKYMIÄ

KESKEISET 
RISKIT

KEHITYS- 
TARPEITA
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YHDISTYKSEN JÄSENET 

Henkilöjäseniä 1.3.2021 oli 499 (samana 
ajankohtana v. 2020: 539). Seurakunta-
jäseniä oli vuoden päättyessä 170 (186) 
ja yhdistysjäseniä yksi. Kunniajäseniä oli 
kuusi.  

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

SÄÄNTÖMÄÄRÄISET 
KOKOUKSET 

Suomen Merimieskirkko ry:n vuosiko-
kous pidettiin 11.8. Helsingissä ja vaali-
kokous 15.9. myös Helsingissä.

Yhdistyksen ylimääräinen kokous pi-
dettiin 17.12. Helsingissä ja etäkokouk-
sena. Kokouksessa hyväksyttiin Meri-
mieskirkon ja Kirkkohallituksen välinen 
yhteistyösopimus sekä päätettiin sopi-
mukseen liittyvästä sääntömuutoksesta 
ja etäosallistumisen mahdollistamisesta 
yhdistyksen kokouksissa.  

YHDISTYKSEN HALLITUS 
Hallituksen puheenjohtajana toimi toi-
minnanjohtaja Timo Lappalainen ja 
varapuheenjohtajana hallintosihteeri 
Paula Raitis. 

Hallituksen muita jäseniä vuoden 
2020 alkaessa olivat: toiminnanjohta-
ja Lena Grenat, päätoimittaja Jaakko 
Heinimäki, Vice President Katarina 
Hildén, ulkoasiainneuvos Mikko Joke-
la, varatuomari Tarja Larmasuo, diakoni 
Hannele Koivisto, kuljetusalan koulut-
taja Jarkko Nisula, toiminnanjohtaja 
Sami Ojala, toimitusjohtaja Jukka Salo, 
hallintojohtaja Juha Tuohimäki ja dia-
koniapäällikkö Asta Turtiainen.  

ETÄKOKOUKSET OSAKSI 
PÄÄTÖKSENTEKOA

Vaalikokouksessa 15.9. erovuoroiset 
jäsenet Jaakko Heinimäki, Paula Raitis 
ja Jukka Salo valittiin uudelleen. Uutena 
jäsenenä hallitukseen valittiin vs.asian-
tuntija, pastori Päivi Vähäkangas. Hei-
dän toimikautensa kestää kolme vuotta, 
kauden 2020–2023. 

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

Hallitus kokoontui vuoden aikana 
kuusi kertaa. Hallituksen jäsenille ei 
maksettu palkkiota.

VALIOKUNNAT 
JA TYÖRYHMÄT 

Yhdistyksen vuosikokous valitsi vaa-
livaliokunnan jäseniksi kirkkoneuvos 
Kimmo Kääriäisen, asiantuntija Helena 
Tuomisen ja kirkkoherra Juha Rinta-
mäen. Valiokunnan ulkopuoliseksi sih-
teeriksi kutsuttiin Hannu Suihkonen. 

Hallituksen valitseman työvaliokun-
nan puheenjohtajana toimi Paula Raitis, 
varapuheenjohtajana Timo Lappalainen 
sekä työvaliokunnan muina jäseninä Tar-
ja Larmasuo, Asta Turtiainen ja Jukka 
Salo. 

Muita pysyväluonteisia toimielimiä 
olivat talousvaliokunta ja viestintätyöryh-
mä.  

Vuosaaren merimieskirkon, Helsinki 
Seafarers’ Centren kiinteistön hallintaosa-
keyhtiön hallituksessa toimivat Jaakko 
Laasio (pj.), Hannu Suihkonen ja toi-
mitusjohtaja Sampsa Sihvola.

TILINTARKASTAJAT 
Merimieskirkon vaalikokous valitsi tilin-
tarkastusyhteisöksi KPMG:n vastaavana 
tilintarkastajana Heidi Vierros, KHT 
ja varatilitarkastajana Kirsi Aromäki, 

KHT. Ulkomaan yksiköissä on lisäksi 
paikalliset tilintarkastajat.

NIMENKIRJOITTAJAT 
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituk-
sen puheenjohtaja, varapuheenjohta-
ja tai pääsihteeri kukin yksin tai kaksi 
hallituksen siihen oikeuttamaa henkilöä 
yhdessä. Jälkimmäisiä olivat Tarja Lar-
masuo ja Eija Kaukonen. 

JÄRJESTÖN JOHTO 
Puheenjohtajistoon kuuluivat hallituksen 
puheenjohtaja Timo Lappalainen, vara-
puheenjohtaja Paula Raitis, pääsihteeri 
Hannu Suihkonen ja pääsihteerin si-
jainen Jaakko Laasio. Puheenjohtajisto 
kokoontui workshopiin kahdesti.  

Johtoryhmään kuuluivat pääsihteeri 
Hannu Suihkonen (pj.), merenkulki-
jatyön 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 koti-
maassa oli Rantalainen Oy:n hoidossa. 

Merimieskirkkojen yhteydessä ul-
komailla toimii useimmissa tapauksissa 
paikallinen juridinen henkilö, jonka ni-
missä Suomen Merimieskirkon toiminta 
ja talous ulkomaan toimipaikassa tapah-
tuu sekä siirtokuntakokouksessa valittu 
kirkkotoimikunta.

Kotimaassa kirkkotoimikunnat on 
koottu kutsumenettelyllä. Suomen Me-
rimieskirkko ry:n hallitus vahvistaa kun-
kin toimikunnan kokoonpanon.

TIETOJA 
HALLINNOSTA
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SITOUTUNUT HENKILÖSTÖ JA 
SUURI VAPAAEHTOISTEN JOUKKO

Toimintavuoden aikana Merimieskirkon työnteki-
jöistä neljällätoista täyttyi yli kymmenen vuoden 
palvelusaika. Palvelusaika on keskimäärin 8 vuotta 
9 kuukautta (2019: 3 v 5 kk, 2018: 7 v).

VAKITUINEN HENKILÖSTÖ

Vakituisen henkilöstön lukumäärä toimipaikoittain 31.12.2020:
 Kotimaa, keskustoimisto   6
 Kotimaan merimieskirkot   6
 Lontoon merimieskirkko   5
 Benelux-maiden merimieskirkko  9
 Pohjois-Saksan merimieskirkko  5
 Ateenan merimieskirkko   1
 Aurinkorannikon merimieskirkkotyö 1
 Henkilöstö yhteensä  33

Henkilöstön lukumäärä sisältää myös osa-aikaisena työskente-
levät vakituiset työntekijät. Vuoden 2020 aikana osa-aikaisena 
työskenteleviä työntekijöitä oli yhteensä kolme.

Vakituisista kotimaan työntekijöistä 31.12.2020 naisia oli 
9 ja miehiä 3, ulkomaan työntekijöistä naisia oli 15 ja miehiä 5. 
Henkilöstön keski-ikä oli 52,3 vuotta.

Esimiestehtävissä 31.12.2020 toimi 4 miestä ja 2 naista. 
Henkilöstökulut olivat vuonna 2020 yhteensä 1 641 082 euroa 

(2019: 1 790 384 €).

VAPAAEHTOISTOIMINTA 

Vuonna 2018 aloittanut vapaaehtoistoiminnan työryhmä jat-
koi toimintaansa vapaaehtoistoiminnan asiantuntijan johdol-
la. Työryhmään osallistuu yksi työntekijä jokaisesta ulkomaan 
toimipaikasta sekä yksi työntekijä (tai hänen sijaisensa) koti-
maan merimieskirkolta.

Työryhmän kokoontui vuoden aikana 9 kertaa. Työryhmä 
aloitti vuoden käymällä läpi vapaaehtoisille tehdyn palauteky-
selyn tuloksia. Palautekyselyt lähetettiin yli 500 ulkomaan kir-
kon vapaaehtoiselle sekä noin 100 kotimaan vapaaehtoiselle. 
Lisäksi työryhmässä koulutettiin CRM-järjestelmän käyttöä 
ja jaettiin vertaistukea vapaaehtoisten ohjaamiseen.  

Merimieskirkon peruskurssia vapaaehtoisille ei voitu jär-
jestää vallitsevan koronatilanteen vuoksi. Vapaaehtoistoimin-
nan työryhmä käynnisti työn kurssin muuttamisesta verkko-
kurssiksi. Uusi moduulimuotoinen vapaaehtoisten peruskurssi 
valmistuu keväällä 2021.

Merimieskirkon vapaaehtoisverkostossa on asiakasrekiste-
rimme mukaan 847 vapaaehtoista, jotka antavat eri muodoissa 
tukeaan ja työpanostaan Merimieskirkon hyväksi. Näistä 146 
on vapaaehtoisina Suomessa ja loput ulkomailla.

HENKILÖSTÖN OSAAMISEN 
JA TYÖN KEHITTÄMINEN 

Merimieskirkon koko henkilöstön koulutus järjestettiin huh-
tikuussa 2020 webinaarina ensimmäistä kertaa Merimieskir-
kon historiassa.  Koulutuspäivien teemana oli Merimieskirkon 
voimavarana vapaaehtoistoiminta. Kouluttajana toimi Anne 
Laimio.  

Yhteisten koulutuspäivien lisäksi toteutettiin eri henki-
löstöryhmillä ammatillista lisäkoulutusta. Merimieskirkko on 
koulutusmyönteinen yhteisö. Vuoden 2020 aikana lähes kaikilla 
työntekijöillä täyttyi Työllisyysrahaston suosittelema vähintään 
kolmen päivin koulutusaika vuodessa. Erillisten koulutuksien 
lisäksi erityistä huomiota kiinnitettiin osaamisen jakamiseen 
yli toimipisteiden eri työryhmissä sekä sisäisissä koulutuksissa. 

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 2020 myön-
nettiin satamakuraattori Arja Suvannolle.

Merimieskirkon plaketteja myönnettiin yksi ja Merimies-
kirkon ansiomerkkejä myönnettiin 15 kpl, joista yksi kultainen, 
kuusi hopeista ja kahdeksan pronssista. 

TIETOJA 
HENKILÖSTÖSTÄ

Turun merimieskir-
kon satamakuraat-
tori Arja Suvanto.
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Keväällä 2020 filippiiniläinen merimies Gabriel louk-
kaantui ja joutui sairaalaan Oulussa.

”Jouduin kamalaan onnettomuuteen. Olin korkealla 
nosturin nokassa maalaamassa laivan kylkeä, kun yhtäkkiä nos-
turi menetti tasapainonsa ja pudotti minut alas.”

”Jumala on todellakin suuri, hän säästi minut. Vaikka sain 
kallooni halkeaman, minua ei tarvinnut leikata. Sairaalassa kaik-
ki olivat ihmeissään siitä, miten olin voinut selvitä onnetto-
muudesta. Minä tiedän, että se on Jumalan ansiota, Jeesus elää.”

Gabriel pääsi sairaalasta hotelliin toipumaan juuri kun koro-
na-aika alkoi muuttua vakavammaksi. Me vapaaehtoiset saimme 
pyynnön Oulun merimieskirkon satamakuraattori Mia Haa-
pakorvalta käydä jututtamassa Gabrielia ja pitämässä hänelle 
seuraa. Vapaaehtoisyhteisömme oli heti valmis olemaan läsnä.

“Hyvät ystäväni Oulun merimieskirkolta kävivät luonani 
hotellissa joka viikko varmistaakseen, että minulla oli kaikki 
hyvin. Tunsin olevani siunattu, kun minulla oli merimieskirkko 
tukenani, kun olin toipilaana ja aloin saada voimani takaisin”, 
Gabriel kirjoitti.

Vierailujen lisäksi pidimme häneen yhteyttä myös puhe-
limitse. Myöhemmin kävimme hänen kanssaan tutustumassa 
Ouluun ja sen ympäristöön Pudasjärven Iso-Syötettä myöten.

Gabrielin kanssa ajan viettäminen antoi rutkasti hyvää 
mieltä ja itsevarmuutta toimia jatkossakin samalla tavalla. Oli 
tärkeää, että saimme ja pystyimme auttamaan ja että meillä oli 
siihen mahdollisuus.

Hyvä mieli auttamisesta

Tällaisessa tapauksessa vapaaehtoistyön merkitys tulee vah-
vana esiin ja työtä tehdessä on hyvä mieli, kun voi olla läsnä ja 
kuunnella toista ihmistä.

“Jumalan armosta olen nyt palannut töihin ja voin oikein 
hyvin”, Gabriel kertoi myöhemmin.

Gabriel on lämmin ja empaattinen ihminen. Pidämme hä-
neen edelleen yhteyttä.

RITVA, ARTO, PEKKA JA TARJA

OULUN MERIMIESKIRKON VAPAAEHTOISET

Elokuun 2020 lopulla Oulun merimieskirkko sai rak-
kauden täyteistä postia, kun kaupungin satamassa käy-
vä P&O Cruises -varustamon aluksen merimies Jayson 

Palaganas Fontanilla välitti Facebook-päivityksensä kirkolle.
Oulusta lähdettyään mies nimittäin kosi 22.8. aluksella 

työskentelevää toista merenkulkijaa Wenonah Scarlettia kol-
legan kuvatessa tilannetta.

Muutama päivä myöhemmin 29.8. päivitys sai jatkoa, kun 
itse laivalla järjestetty häätilaisuus julkaistiin niin ikään Face-
bookissa.

“Tämä oli ihana tapahtuma ja toi hyvää mieltä koronan hal-
litsemaan vuoteen. Onnea ja siunausta tuoreelle avioparille”, 
satamakuraattori Mia Haapakorva ihasteli.

Kosinta laivalla

Kuvakaappauksia Facebook-päivitysten videoista, jotka on 
kuvannut Jha-Jha Arguelles.
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POIMINTOJA

TOIMINNASSA
KOHDATTUJA 
YHTEENSÄ N.

128 200

AURINKO- 
RANNIKOLLA 

KOHDATTUJA N. 

1 400

MERENKULKI- 
JOIDEN OSUUS 

TOIMINNASTA N. 

8 %

KOHTAAMISTEN 
KASVU VIIKON 

SANASSA
 14 %

ULKOMAILLA 
KOHDATTUJEN 

OSUUS N. 

80 %

TOIMINTAA 
TUKEVIA 
PIIREJÄ

 22

Kohtaamiset 
toimipaikoittain

Kohtaamiset 
toiminta- 
muodoittain
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KORONA ISKI TALOUTEEN

Suomen Merimieskirkko harjoittaa toimintaa Suomen 
lisäksi Alankomaissa, Belgiassa, Englannissa, Espan-
jassa, Kreikassa, Puolassa ja Saksassa. Suomen Meri-
mieskirkko on perustanut merimieskirkkotoiminnan 

harjoittamiseen Belgiassa yhdistyksen Internationale Vereniging 
Finse Zeemanskerk, Lontooseen säätiön The Finnish Church in 
London Charitable Trust ja Hampuriin säätiön Stiftung die Fin-
nische Seemannsmission in Hamburg. Muiden kirkkojen toiminta 
sisältyy Suomen Merimieskirkko ry:n piiriin.

Tilinpäätöksessä tytäryhteisöt on eriytetty siten, että ulko-
mailla toimivien yhteisöjen osuudet eivät suoraan sisälly Suo-
men Merimieskirkko ry:n tilinpäätökseen. Suomalaisen me-
rimieskirkkotoiminnan talouden kokonaiskuva muodostetaan 
yhdistämällä ulkomailla toimivien säätiöiden ja Suomen Meri-
mieskirkko ry:n tuloslaskelmat ja taseet yhteisötilinpäätökseksi. 
Yhteisötilinpäätös sisältää myös Helsinki Seafarers’ Centre Oy:n, 
joka hallinnoi Vuosaaren merimieskirkkokiinteistöä. Osakkeen-
omistajina yhtiössä ovat Suomen Merimieskirkko ry (86 %) ja 
Merimiespalvelutoimisto (14 %).

Suomen Merimieskirkkoyhteisön tulos osoitti tilivuonna 
2020 ylijäämää 264 023,18 € ja Suomen Merimieskirkko ry:n 
tulos ylijäämää 468 777, 01 €.

Tilikauden tulos 2020 pitää sisällään kahden asunnon 
myynnistä saadut tulot.

YLEISAVUSTUKSET. Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi 
82 000 € avustusta toimintaan ja kiinteistöjen perusparannuk-
siin 52 000 €.

Seurakuntien avustukset olivat 499 460 € (2019: 509 785 € ). 
Kirkon keskusrahasto avusti merimieskirkkojen perusparannuksia 
56 000 €. Kirkkohallituksen toiminta-avustuksen määrä oli 205 
000 €. Kirkkohallitus tuki Brysselin merimieskirkon toimintaa 
37 000 euron avustuksella. Koronapandemian johdosta Kirk-
kohallitus myönsi lisäksi Suomen Merimieskirkolle 13 000 € 
suuruisen erillisavustuksen.

Jenny ja Antti Wihurin rahasto lahjoitti 150 000 € ja Me-
rimieseläkekassa 40 000 € merenkulkijoiden parissa tehtävään 
työhön.  

SIJOITUSTOIMINNAN säännölliset tulot muodostuvat 
huoneistoista saatavista vuokrista. Tilikauden aikana myytiin 
kaksi sijoitusasuntoa. Lisäksi yhdistyksellä on sijoituksia osake- 
ja korkorahastoissa.

LAINAT. Suomen Merimieskirkolla ei ollut lainaa 
31.12.2020. Lainojen määrä väheni tilivuonna 204 851 €. 

VARAINHANKINTA. Suomen Merimieskirkon toimin-
taa ovat tukeneet useat yhteisöt ja yksityiset henkilöt. Henki-
löjäsenmaksun suuruus on 50 € vuodessa. Vuoden 2020 aikana 
jäsenmaksuja kertyi 21 190 € (2019: 23 370  €). 

TUKITOIMINTA. Vuoden 2020 aikana seurakunnissa 
kerätyt kolehdit olivat 89 016 € (2019: 142 637 €) ja merimies-
kirkkopiirien tuki 10 958 € (2019: 27 796 €).

TIETOJA 
TALOUDESTA
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Merimieskirkon toiminnan rahoitus
Finansieringen av Sjömanskyrkans verksamhet

Merimieskirkon toiminnan kulut
Sjömanskyrkans verksamhetskostnader

• Kanttiini, basaari, majoitus, sijoitus / 
Kantiner, basarer, logi, investeringar 
23 %

• Seurakunnat / Församlingarna 20 %
• Valtio, STEA, kunnat / 

Staten, STEA, kommunerna 21 %
• Muut tuotot / Övriga intäkter 13 %
• Avustukset, rahastot, säätiöt / 

Bidrag, fonder, stiftelser 11 %
• Evankelis-luterilainen kirkko / 

Evangelisk-lutherska kyrkan 10 %
• Virallinen kolehti / Officiell kollekt 3 %

• Henkilöstökulut / Personalkostnader 54 %
• Muut toimintakulut / Övriga verksamhetskostnader 29 %
• Toimitilakulut / Lokalkostnader 16 %

Sjömanskyrkans 145:e verksamhetsår var exceptionellt 
och betydelsefullt för Sjömanskyrkans framtid. Från 
början av mars påverkade coronaviruset vår verksam-
het och vår ekonomi kraftigt. Både i Finland och i 
utlandet flyttades verksamheten till nätet och sociala 

medier, vilket också innebar att vi fick lära oss nya arbetssätt. 
De stängda kyrkorna ledde till färre möten, men verksam-
heten nådde även nya människor. Vidare har pandemin ökat 
Sjömanskyrkans interna samarbete vid genomförandet av oli-
ka evenemang. Trots pandemin var Sjömanskyrkan förra året 
närvarande i människors glädje och sorg och den nya vardagen 
som coronan orsakade. Sjömanskyrkans personal och frivilliga 
har agerat utomordentligt i denna svåra situation. De anställda 
och frivilliga har arbetat engagerat, mött personer i kris och 
gett dem sitt stöd samt stöttat varandra. Ett stort tack till alla 
som deltagit i arbetet!

I slutet av förra året godkände Sjömanskyrkans extrastäm-
ma ett samarbetsavtal mellan Sjömanskyrkan och Kyrkosty-
relsen. Enligt avtalet kommer Sjömanskyrkan från och med 
början av 2025 att sköta den operativa ledningen och koor-
dineringen av det kyrkliga arbetet bland utlandsfinländare. 

ETT ANNORLUNDA ÅR
Processen inleddes 2019, när Kansliet för kyrkans arbete bland 
utlandsfinländare föreslog för Sjömanskyrkan att man skulle 
inleda förhandlingar. Avtalet påverkar Sjömanskyrkans fram-
tid i stor utsträckning och beredningen för att verkställa avtalet 
har inletts. En viktig del av detta arbete i år är utformningen 
av Sjömanskyrkans nya strategi. 

År 2020 inledde Sjömanskyrkan verksamhet i ett nytt land, 
på solkusten i Spanien. Redan efter ett halvår kunde vi kon-
statera nödvändigheten av det treåriga projektet inom socialt 
arbete som påbörjats där. Ett gott samarbete och partnerskap 
med andra aktörer är viktigt i all Sjömanskyrkans verksamhet. 
På detta sätt arbetar vi även på solkusten, i nära samarbete 
med andra aktörer.

 
HANNU SUIHKONEN 
GENERALSEKRETERERARE

LEDARE
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ETT EXCEPTIONELLT 
VERKSAMHETSÅR

Finlands Sjömanskyrka riktar 
sig till finländare som bor, 
arbetar eller vistas utomlands 
och deras familjer samt till 
sjöfarare och förare av tunga 

fordon.
Sjömanskyrkans 145:e verksamhetsår 

skiljde sig mycket från planerna i verk-
samhetsplanen. Coronaviruset och pan-
demin som viruset orsakade påverkade 
verksamheten kraftigt både i utlandet 
och i Finland. Nedan beskrivs effekterna 
av coronaviruset närmare liksom andra 
betydelsefulla händelser under 2020.

Varje sjömanskyrka har upprättat en 
egen verksamhetsberättelse och de finns 
att läsa (på finska) på adressen merimie-
skirkko.fi/medialle.

CORONAVIRUSETS 
INVERKAN PÅ VERKSAM-
HETEN OCH EKONOMIN

På grund av restriktionerna i samband 
med coronaviruset tvingades Sjöman-
skyrkan att stänga kyrkorna och den 
fysiska verksamheten i utlandet och i 
Finland i början av mars 2020. Sjöman-
skyrkan tillsatte en beredskapsgrupp, vars 
uppgift är att vid sidan av ledningsgrup-
pen följa hur coronaviruset påverkar Sjö-
manskyrkan och bedöma vilka åtgärder 
detta medför. Det fastslogs att Sjöman-
skyrkan följer de lokala restriktionerna 
och myndighetsanvisningarna i respek-
tive verksamhetsland.

Våren 2020 utstakade Sjömanskyr-
kans styrelse riktlinjen att Sjömanskyr-
kan ska vara ett stöd för människor och 
närvarande i deras liv i svåra krissitua-
tioner. 

EN STOR DEL AV VERKSAM-
HETEN FLYTTADES TILL NÄTET 

OCH SOCIALA MEDIER

Eftersom Sjömanskyrkans närvarande 
verksamhet var förhindrad flyttades mö-
tena med människor till nätet och socia-
la medier. Helhetsbetonade möten med 
människor och gästfrihet är kärnfrågor 
i Sjömanskyrkans arbete. På nätet och i 
sociala medier är närvaron och förverkli-
gandet av dessa teman ingen självklarhet. 
Verksamhet på nätet och i sociala medier 
var delvis bekant för oss sedan tidigare, 
men det innebar också att vi fick lära 
oss nya arbetssätt. De anställda och fri-
villiga arbetade engagerat i denna svåra 
situation och tog till sig de nya rutinerna 
för att möta människor på ett utomor-
dentligt sätt. De nya välfungerande ar-
betssätten kommer att användas även i 
framtiden. Pandemin ökade samarbetet 
mellan Sjömanskyrkans olika verksam-
hetsställen under förberedelserna och 
genomförandet av olika evenemang på 
nätet och i sociala medier.

ANTALET MÖTEN 
MINSKADE

På grund av begränsningarna av verk-
samheten minskade antalet möten i 
verksamheten. Å andra sidan träffade vi 
också nya människor tack vare de nya 
arbetssätten. År 2020 uppgick antalet 
möten till ungefär 128 000, varav 48 000 
skedde i sociala medier och på nätet.

KAPITALANSKAFFNINGEN 
FÖRSVÅRADES

Coronapandemin påverkade även Sjö-
manskyrkans ekonomi kraftigt. I syn-
nerhet påverkades den egna kapitalan-
skaffningen i utlandet och bland annat 
kollektintäkterna i Finland. I utlandet 
kunde de vanliga evenemangen för ka-
pitalanskaffning inte arrangeras. Även 
nya former av kapitalanskaffning börja-
de användas, bland annat click & col-
lect-affärerna i Hamburg och London 
och hemleveranserna av finska produkter 
i Bryssel. Sjömanskyrkan fick extra bi-
drag på grund av coronan från ITF Se-
afarers’ Trust, Orange County Community, 
International Christian Maritime Associ-
ation, Kyrkostyrelsen, Helsingfors stad och 
de holländska myndigheterna. Det gjor-
des också besparingar i verksamheten. 
Trots detta visar det operativa resultatet 
ett betydligt större underskott än bud-
geterat.

ENGAGERADE ANSTÄLLDA 
OCH FRIVILLIGA 

Sjömanskyrkans personal och frivilliga 
har agerat utomordentligt i denna svåra 
situation. Mitt i denna situation som även 
har påverkat de anställdas och frivilligas 
eget liv, har de arbetat engagerat, mött 
personer i kris och gett dem sitt stöd samt 
stöttat varandra. Man har hittat nya sätt 
att arbeta och att möta människor. Ett 
stort tack till alla som deltagit i arbetet!

   VÄRDEN:
    •  Gästfrihet   •   Mod   •   Ansvar

VERKSTÄLLANDET AV 
VERKSAMHETSPLANEN
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men verksamheten kommer att inledas 
så snart det är möjligt.

ARBETE BLAND SJÖFARARE 
I BJÖRNEBORG 

Efter att Deutsche Seemannsmission avslu-
tat sin verksamhet i Björneborgs hamn i 
slutet av 2019 började i stället Sjöman-
skyrkan bedriva arbete bland sjöfarare på 
samma ställe. Arbetet inleddes i början 
av 2020 och sköttes från Raumo inom 
ramarna för coronarestriktionerna.

LEDARSKAPSUTBILDNING 
FÖR SJÖFARTEN

Sjömanskyrkan var sammankallande 
för ett utvecklingsprojekt där man ge-
nomförde en ledarskapsutbildning för 
sjöfarten 2020. Våra samarbetspartner 
i projektet var Sjömanspensionskassan, 
fackförbunden inom sjöfarten, Rederierna 
i Finland rf, sjöfartsskolan Aboa Mare och 
rederierna ESL-shipping, Finnlines och 
Tallink Silja.

samhet, ökar kännedomen om Sjöman-
skyrkan och befäster vår profil.

SOCIALT ARBETE 
PÅ SOLKUSTEN

I augusti 2020 startade Sjömanskyrkan 
ett projekt inom socialt arbete på solkus-
ten i Spanien. Målet med projektet är att 
tillsammans med andra aktörer främja 
välbefinnandet bland de finländare som 
bor och vistas på solkusten och som be-
höver särskilt stöd och hjälp. Projektet 
pågår i tre år och finansieras av STEA. 

SOCIALT ARBETE 
I BERLIN

I samarbete med Finska församlingen i 
Berlin och Berlins Finlandscentrum bör-
jade sjömanskyrkan i norra Tyskland 
förbereda för socialt arbete i Berlin, som 
utgår från Hamburg. I det inledande 
skedet är målet att kartlägga behovet av 
socialt arbete i Berlin och vad det bör 
innehålla. Till följd av coronarestrik-
tionerna har arbetet ännu inte påbörjas, 

UTVIDGAT SAMARBETE MED 
KYRKANS ARBETE BLAND 

UTLANDSFINLÄNDARE

På förslag av Kyrkans arbete bland ut-
landsfinländare inledde Sjömanskyrkan 
förhandlingar med Kyrkostyrelsen om 
ett utvidgat samarbete inom kyrkans 
arbete bland utlandsfinländare. Enligt 
förslaget kommer Sjömanskyrkan från 
och med början av 2025 att sköta den 
operativa ledningen och koordineringen 
av kyrkans arbete bland utlandsfinlända-
re. Förhandlingarna avslutades i slutet av 
året och båda parters beslutande organ 
fattade ett positivt beslut i ärendet i de-
cember 2020.

Enligt övergångsplanen för beslutet 
kommer arbetet stegvis att överlåtas till 
Sjömanskyrkan fram till början av 2025. 
Syftet med lösningen är att trygga re-
surserna för det kyrkliga arbetet bland 
utlandsfinländare samt att stärka kom-
munikationen och påverkansarbetet i 
Finland.

Beslutet är historiskt och viktigt för 
Sjömanskyrkan. Det gör Sjömanskyrkan 
till en global aktör och stärker vår verk-

En glad beställare av en matkasse fick sina 
finska produkter hemlevererade i Bryssel 
i mars 2020.

Raumo sjömanskyrkas hamnkurator An-
namaria Lehto ringde till äldre personer 
med finländsk bakgrund som befann sig 
utomlands.

De nya lokalerna för Skandinaviska kyrkan 
i Aten och Sjömanskyrkan i Aten invig-
des den 26 januari 2020 under ledning 
av kyrkoherde Björn Kling. Socialkurator 
Mari Hilonen till vänster. Sjömanskyrkans 
arbete i Aten sker i nära samarbete med 
Svenska kyrkan i utlandet. Verksamheten 
bedrivs i deras lokaler och är delvis gemen-
sam.
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CENTRALBYRÅN FLYTTADE TILL 
NORDSJÖ SJÖMANSKYRKA

Sjömanskyrkans centralbyrå flyttade till 
Nordsjö sjömanskyrka i november 2020. 
I och med flytten ökade verksamheten 
på dagtid i lokalerna i Nordsjö. Flytten 
påverkar inte Nordsjö sjömanskyrkas 
kärnverksamhet. 

SJÖMANSKYRKAN I ATEN 
FLYTTADE TILL NYA LOKALER

Sjömanskyrkan i Aten bedriver sin verk-
samhet i Skandinaviska kyrkans lokaler 
i Aten. När det förra hyresavtalet upp-
hörde hittade man nya lokaler nära de 
gamla. Adressen är 7 Sotiros str. 105 58 
Plaka, Aten. De nya lokalerna välsigna-
des och togs i bruk i januari 2020.

LONDONS SJÖMANSKYRKA 
140 ÅR

Londons sjömanskyrka firade sitt 140-års-
jubileum virtuellt den 1–7 juni. Temat var 
”Sjömanskyrkoarbetet i Storbritanninen 
140 år”. Under programmet lyfte man sär-
skilt fram det rörliga arbetet i Storbritan-
ninen. Londons sjömanskyrka firade sitt 
140-årsjubileum virtuellt den 1–7 juni. 
Temat var ”Sjömanskyrkoarbetet i Stor-
britanninen 140 år”. Under programmet 
lyfte man särskilt fram det rörliga arbetet 
i Storbritanninen..

ÅBO SJÖMANSKYRKA 
110 ÅR

Åbo sjömanskyrkas 110-årsjubileum fi-
rades på sjösöndagen den 20 september. 
Festmässan förrättades av kaplan Timo 
Hanttu och på mässan predikade Jaakko 

Laasio. På festen talade Hannu Suihko-
nen och man delade ut Sjömanskyrkans 
förtjänsttecken till meriterade frivilliga 
inom sjömanskyrkoarbetet.

RAUMO SJÖMANSKYRKA 
90 ÅR

Raumo sjömanskyrkas 90-årsjubileum 
firades den 4 oktober. Festmässan förrät-
tades av kyrkoherde Henry Liivola och 
på mässan predikade Jaakko Laasio. På 
seminariet efter festmässan talade Han-
nu Suihkonen och man delade ut Sjö-
manskyrkans förtjänsttecken till merite-
rade frivilliga inom sjömanskyrkoarbetet.

SOMMARFESTEN

Sjömanskyrkans sommarfest skulle en-
ligt planerna hållas i Nordsjö tillsam-
mans med Nordsjö församling. På grund 
av coronaviruset ställdes sommarfesten 
in, men den kommer i stället att firas i 
Nordsjö år 2022. 

SJÖSÖNDAGEN

Sjösöndagen – Sea Sunday är en inter-
nationell kyrkhelg, som firades den 20 
september 2020. Till församlingarna 
levererades inspirationsmaterial som 
hade anknytning till sjösöndagen. Kol-

lekten som tas upp på Sjösöndagen i alla 
evangelisk-lutherska kyrkor i Finland går 
till Sjömanskyrkans arbete.

FORTBILDNING OCH 
UTVECKLING AV ARBETET

Utbildningsdagar för hela Sjömanskyr-
kans personal ordnades på distans i april. 
Temat för utbildningsdagarna var styr-
ningen av frivilligarbetet och kriskom-
munikation. De olika personalgrupperna 
genomgick dessutom egna utbildningar.

JULKYRKORUNDAN 
I SYDOSTASIEN

År 2020 genomfördes julkyrkorundan 
i Sydostasien på distans. Pastor Jyrki 
Markkanen förrättade en julandakt som 
streamades på nätet. 

JULKLAPPAR TILL ”DEN 
OKÄNDA SJÖFARAREN” 

Sedan 1800-talet har sjömanskyrkorna 
delat ut julklappar till ”den okända sjö-
fararen” på fartygen. Traditionen lever vi-
dare och till julen 2020 gjordes omkring 
1 500 julklappar till ”den okända sjöfara-
ren”, som sjömanskyrkorna i Finland och 
i utlandet levererade till fartygen.



30       31       

KOMMUNIKATION OCH 
KAPITALANSKAFFNING

År 2020 kommunicerade och 
påverkade Finlands Sjöman-
skyrka via flera kanaler på 
nätet och genom att träffa 

intressenter framför allt på distansmöten. 
De huvudsakliga kommunikationskana-
lerna för att stöda kapitalanskaffningen 
och informera om verksamheten var 
webben, sociala medier och tidningen 
Merimieskirkko – Sjömanskyrkan.

Riktlinjerna för hela Sjömanskyrkans 
kommunikation planerades, koordinera-
des och förbättrades av kommunikations-
arbetsgruppen, som tillsattes 2017. Under 
2020 sammanträdde gruppen tre gånger.

I början av året grundades ett kapi-
talanskaffningsteam, som planerade ka-
pitalanskaffningen med samarbetande 
företag och samfund. Diskussioner för-
des med utvalda organisationer, men de 
fortsatta planerna och genomförandet 
av dem flyttades till en nära framtid på 
grund av corona.

SOCIALA MEDIER

År 2020 var Sjömanskyrkan aktiv i soci-
ala medier, som fick en större betydelse i 
Sjömanskyrkans kommunikation. Face-
book användes både av centralbyrån och 
av alla verksamhetsställena i utlandet 
och i Finland. Under 2020 ökade Sjö-
manskyrkans sammanlagda antal Fa-
cebook-sidor med nästan 3 500 till 27 
050 sidor. Vi samlade även in gåvor via 
Facebook och framför allt i utlandet kom 
det in en hel del gåvor på detta sätt.

På fotodelningstjänsten Instagram 
publicerade vi informativa bilder från 
vår verksamhet och informerade fram-
för allt om vår verksamhet på nätet. 
Vi ökade användningen av Instagrams 
funktion Stories och publicerade fler 

videor. Instagram-videorna kom särskilt 
till användning när verksamhetsställena 
i utlandet ordnade olika program. Även 
Twitter och Youtube användes i kommu-
nikationen.

Våren 2020 upprepade vi kampan-
jen Ikävä (längtan) i ett nytt format på 
webbplatsen och i sociala medier. Kam-
panjen genomfördes första gången 2018. 
På Facebook gjorde vi 24 uppdateringar 
om kampanjen, varav 9 var utdrag ur 
sjökaptenens och hans frus videodagbok. 
Videorna publicerades även på Youtube. 
Uppdateringarna sågs av i genomsnitt 1 
788 tittare. I kampanjen premiärvisades 
videon till låten Merellä av musikern Ve-
sa Aitokari.

Den 1 december deltog Sjöman-
skyrkan i den internationella kampan-
jen #GivingTuesday på sociala medier. 
Kampanjen strävar efter att öka diskus-
sionerna och medvetenheten om välgö-
renhet i form av tid och hjälp. I Finland 
koordinerades kampanjen av Ansvarsfullt 
Donerande Ando rf, som Finlands Sjö-
manskyrka är medlem i.

WEBBTJÄNSTER

Sjömanskyrkorna började använda mö-
testjänsten Zoom. Via Zoom kan man 
delta i distansmöten och olika evene-
mang, från småbarnsklubbar till fråge-
sportskvällar. På webbmötena träffade vi 
även personer som på grund av tidsbrist 
eller avstånd inte kan delta i evenemang-
en eller grupperna som ordnas i kyrkor-
na. Det var också möjligt att delta i Sjö-
manskyrkans officiella möten via Zoom.

Merimieskirkko.fi-webbplatserna (7 
st.) användes för extern kommunikation 
och fungerade som plattform för olika 
blanketter, till exempel för respons, jobb-

sökning, arbetspraktik och frivilligarbe-
te. Aktuella nyheter, evenemangsinfor-
mation, artiklar och pressmeddelanden 
publicerades på de olika webbplatserna 
under hela året. Under 2020 besöktes al-
la webbplatser tillsammans ungefär 300 
750 gånger. Vi började göra webbplatser-
na mer tillgängliga och tilllgänglighets-
kontrollen utfördes av LianaTechnologi-
es/Koodiviidakko Oy. Serviceavtalet för 
webbplatsen och driften av den fortsatte 
med Aste Helsinki.

PRESSMEDDELANDEN

År 2020 skickades 5 pressmeddelanden 
från centralbyrån. Sjömanskyrkan fick 
klart mest synlighet i medierna i början 
av året när vi publicerade två meddelan-
den om projektet inom socialt arbete på 
solkusten. På våren informerade vi om 
”memmataxin” som ersatte de inställda 
påskbasarerna och i december om Sjö-
manskyrkans och Kyrkostyrelsens tätare 
samarbete inom arbetet bland utlands-
finländare. I Sjömanskyrkans egen upp-
följning registrerades sammanlagt 50 
medieartiklar som handlade om Sjöman-
skyrkan och våra verksamhetsställen eller 
arbetssätt. Pressmeddelanden skickades 
till medierna via Liana Technologies/
Koodiviidakkos tjänst ePress. Pressmed-
delandena öppnades i genomsnitt 305 
gånger, vilket motsvarar 17 procent av 
mottagarna.

NYHETSBREV OCH 
VECKOANDAKT

Finlands Sjömanskyrkas elektroniska 
nyhetsbrev (cirka 650 prenumeranter) 
och de utländska kyrkornas månatliga 
nyhetsbrev (sammanlagt cirka 3 700 
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prenumeranter) skickades via tjänsten 
MailChimp. De större verksamhetsstäl-
lena använde sig dessutom av elektronis-
ka utskick för olika verksamheter eller 
evenemang. De olika e-postutskicken 
via MailChimp hade sammanlagt 6 350 
prenumeranter.

Utöver informationsutskicken 
skickades andaktstexten Sisua ja Siu-
nausta till 152 prenumeranter en gång 
i veckan. Under 2020 genomförde vi en 
enkätundersökning om tjänsten. Enligt 
undersökningen är andaktstexten väl-
kommen och efterlängtad och den fick 
8 i genomsnittsbetyg. De som besvarade 
enkäten hade prenumererat på tjänsten 
i genomsnitt i 8 år, vissa ända från star-
ten i ungefär 20 år. Prenumeranterna 
värdesatte texternas personliga stil, in-
timitet och andligheten som införlivas 
i Sjömanskyrkans värden och arbetssätt. 
Man önskade att kärnan i veckans ord 
skulle uppmuntra och inge hopp.

KAPITALANSKAFFNINGS- 
METODER

Kyrkorna i Finland fick ekonomiskt stöd 
genom gåvor från samfund och privat-
personer och försäljning av telefonkort. 
På grund av pandemin blev nästan alla 
planerade evenemang för kapitalanskaff-
ning inställda och kantinförsäljningen 
var minimal. Förutom via gåvosidan och 
Facebook, kunde man ge gåvor via sms 
och MobilePay, vilket genererade enstaka 
mindre gåvor.

Bakluckeloppisen Konttitori som 
Sjömanskyrkan arrangerar tillsammans 
med huvudstadsregionens scoutkårer 
kunde till följd av coronaläget inte öpp-
nas förrän i slutet av sommaren. Loppi-
sen hölls varje söndag från den 2 augusti 
till den 20 september på parkeringsplat-
sen till Vermo travbana. I genomsnitt 
fanns det 88 säljare på plats per tillfälle.

Församlingar och privatpersoner 
kunde beställa Sjömanskyrkans Kyrkvin 
via Alkos webbutik. Uniq Drinks Finland, 
som importerar kyrkvinet, ger Sjöman-
skyrkan kommission på alla flaskor som 
levereras till Alko.

FRAMTIDSUTSIKTER

Trots alla osäkerhetsfaktorer 
i världen är det ömsesidiga 
beroendet mellan människor 
och nationaliteter starkt. Det 

är sannolikt att internationalismen och 
platsoberoendet ökar i människors liv 
även efter coronapandemin. Klimatför-
ändringarna och digitaliseringen i olika 
former påverkar både människors liv och 
olika organisationers verksamhet.

Inom arbetet bland utlandsfinlän-
dare ökar antalet rotationsfinländare. 
Coronaviruset stärker den platsoberoen-
de livsstilen. Platsoberoendet inkluderar 
boende, arbete, social gemenskap, service, 
upplevelser, motion och fritidsintressen. 
Människor reser mellan de platser i 
hemlandet och utlandet som är relevan-
ta för dem. 

Enligt avtalet mellan Sjömanskyr-
kan och Kyrkostyrelsen ska Sjömanskyr-
kan sköta den operativa ledningen och 
koordineringen av kyrkans arbete bland 
utlandsfinländare från och med början av 
2025, vilket avsevärt utvidgar och stär-

ker Sjömanskyrkans verksamhet. Avtalet 
ökar kännedomen om Sjömanskyrkan, 
bidrar till ett större samarbetsnätverk 
och befäster vår profil. Det är viktigt att 
vi under övergångsperioden innan avtalet 
träder i kraft gör oss väl förberedda på att 
verkställa avtalet. 

Finland är en sjöfartsnation. Cirka 90 
procent av Finlands export och 80 pro-
cent av importen transporteras sjövägen. 
Finlands handelsflotta transporterar cir-
ka 30 procent av Finlands sjöfrakter. Bå-
de den finländska och den internationel-
la fartygstrafiken kommer att ha en stor 
betydelse i framtiden. Digitaliseringen 
och automatiseringen samt beaktandet 
av klimatförändringarna kommer att ha 
stor inverkan på sjöfarten i framtiden.

Andelen finländska förare av tunga 
fordon inom den internationella trafi-
ken och således i Sjömanskyrkans an-
vändarkår minskar fortfarande. På flera 
av Sjömanskyrkans verksamhetsställen 
påträffas dock långtradarchaufförer av 
olika nationaliteter i märkbara antal.

Kärnan i sjömanskyrkoarbetet utgörs av helhetsbetonade möten med människor i utlan-
det, i Finland och till sjöss.
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MERIMIESKIRKKO EUROOPASSA

BELGIA
Brysselin merimieskirkko / Foyer Finlandais / 
Fins Huis
Rue Jacques de Lalaing 33 / 
Jacques de Lalaingstraat 33, 
BE-1040 Bruxelles / Brussel. 
+32 2 2800498
bryssel@merimieskirkko.fi
belgia.merimieskirkko.fi
@BrysselinMerimieskirkko

ALANKOMAAT
Rotterdamin merimieskirkko / 
Finze Zeemanskerk
’s-Gravendijkwal 64, NL-3014EG Rotterdam
+31 10 4366164
rotterdam@merimieskirkko.fi
hollanti.merimieskirkko.fi
@MerimieskirkkoRdam

ISO-BRITANNIA
Lontoon merimieskirkko / 
Finnish church in London
33 Albion Street, GB-London SE16 7HZ
+44 20 7237 4668
lontoo@merimieskirkko.fi
lontoo.merimieskirkko.fi
@LontoonMerimieskirkko

KREIKKA
Ateenan merimieskirkko / Scandinavian church
7 Sotiros str., 105 58 Plaka, Athina
+30 210 4516564
ateena@merimieskirkko.fi
ateena.merimieskirkko.fi
@ateenanmerimieskirkko

SAKSA
Hampurin merimieskirkko / 
Die Finnische Seemannskirche
Ditmar-Koel-Straße 6, DE-20459 Hamburg
+49 40 316971
hampuri@merimieskirkko.fi
pohjoissaksa.merimieskirkko.fi
@pohjoissaksanmerimieskirkko

    LIIKKUVA TYÖ

ANTWERPENISSA
belgia.merimieskirkko.fi 
laivat@merimieskirkko.fi
@Antwerpeninliikkuvamerimieskirkko

LUXEMBURGISSA
luxemburg.merimieskirkko.fi 
@Luxemburginliikkuvamerimieskirkko

BRITANNIASSA
lontoo.merimieskirkko.fi 
@LontoonMerimieskirkko

LYYPEKISSÄ JA BERLIINISSÄ
pohjoissaksa.merimieskirkko.fi 
@pohjoissaksanmerimieskirkko

AURINKORANNIKOLLA
aurinkorannikko.merimieskirkko.fi 
@aurinkorannikonmerimieskirkko
 
VARSOVASSA JA KAAKKOIS-AASIASSA 
merimieskirkko.fi/liikkuva-tyo

MERIMIESKIRKKO SUOMESSA

HAMINA-KOTKA
PL 13, 49401 Hamina
040 539 8143
hamina@merimieskirkko.fi

HELSINKI VUOSAARI
Provianttikatu 4, 00980 Helsinki
040 547 6936
vuosaari@merimieskirkko.fi

KEMI-TORNIO
Ajoksentie 761, 94900 Kemi
0400 227 250
kemi@merimieskirkko.fi

KOKKOLA
Kantasatamantie 51, 67900 Kokkola
0400 227 240
kokkola@merimieskirkko.fi

OULU
Poikkimaantie 4, 90400 Oulu
0400 371 574
oulu@merimieskirkko.fi

RAUMA-PORI
Postiosoite: Hakunintie 28, 
26100 Rauma 
Käyntiosoite: Isohakunintie (varikko)
0400 538 366
rauma@merimieskirkko.fi

TURKU-NAANTALI
Rahtarikuja 2, 20210 Turku
0400 224 248
turku@merimieskirkko.fi

KESKUSTOIMISTO
Suomen Merimieskirkko ry
Provianttikatu 4, 00980 Helsinki
040 5115 298
info@merimieskirkko.fi
etunimi.sukunimi@merimieskirkko.fi
www.merimieskirkko.fi 
@Merimieskirkko

SUOMEN MERIMIESKIRKKO
Kumppanisi kotona ja maailmalla

KERÄYSLUPA - 2021 - INSAMLINGSTILLSTÅND

SuomeSSa / i Finland (poiS lukien ahvenanmaa / Åland 
borträknad): ra/2020/911. poliiSihallituS / poliSSty-
relSen 30.7.2020. lupa voimaSSa toiStaiSekSi / gäller 
tillS vidare.
ahvenanmaalla / pÅ Åland: Ålr 2020/6424. ahve-
nanmaan maakuntahallituS / ÅlandS lanSkapSregering 
25.8.2020. voimaSSa 31.12.2021 aSti / gäller För tiden 
1.1.–31.12.2021.

Keräysalueena on koko Suomi. Kerätyt varat käyte-
tään merimieskirkkotyön toteuttamiseen.
Insamlingsområdet är hela Finland. De insamlade 
medlen används för att bedriva sjömanskyrkoarbetet.

Suomen Merimieskirkko saa toimintaansa avustus-
ta Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskukselta 
(Veikkaus) sekä opetus- ja kulttuuriministeriöltä.

Osoitelähde: Suomen Merimieskirkko ry:n yhteystietorekisteri.


