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Kiitos kutsusta, on ilo olla paikalla tuomassa tervehdys Naantalin Satamalta! 

Kun ajattelen Merimieskirkkoa, tulevat ensimmäisinä laatusanoina mieleeni lämmin vastaanotto, 
yhteisöllisyys, inhimillinen ja turvallinen ympäristö sekä vieraanvaraisuus. Itselläni on kosketuspintaa 
Merimieskirkon toimintaan kahta kautta, joita kokemuksia ja muistoja tässä nyt peilaan. 

Varhaisten työvuosieni kollega, nyttemmin Helsingin Seurakuntayhtymän johtaja, oli 2000-luvun 
alussa Lontoossa sikäläisen Merimieskirkon palveluksessa. Mukana olivat myös vaimo ja heidän 
kolme tytärtään. He viihtyivät siellä hyvin ja kuulin, että itse toiminta oli hyvin moniulotteista, jossa 
myös perhe oli useissa tilanteissa mukana. Tästä jäi mieleeni se yhteisöllisyys ja inhimillinen lämpö, 
jota järjestön toiminta luo. 

Toinen, muutaman vuoden takainen kokemus on työmatkaltani Hampurista, jossa vierailimme 
Merimieskirkon toimipisteessä, aivan sataman kupeessa. Tuolloin paikan johtajattarena ollut Satu 
Oldendorff otti meidät avosylin ja sydämellisesti vastaan, esitteli kirkon toimintaa sekä kestitsi 
vierasryhmämme. Saatu esittely todellakin vaikutti ja vakuutti! Oli hienoa nähdä, miten toiminta oli 
järjestetty. 

Naantalin Satamalla on ollut Sadun kanssa vuosien varrella paljon yhteistyötä, jo ennen omaa aikaani, 
kun hän työskenteli Suomessa ja Turussa ennen siirtymistään Hampuriin. Satamana olemme tukeneet 
Merimieskirkon toimintaa vuosikymmenten ajan, ja sitä aiomme edelleen jatkaa. Näemme yhteistyön 
tärkeänä ja keskeisenä sataman kumppanuutena, osana ympäröivää yhteiskuntaa. 

 

Naantalin Satama on tänä päivänä Suomen 4.–6. vilkkain alus- ja tonnimäärillä laskettuna. Suuri osa 
liikennettä on lauttaliikennettä ja teollisuuden raaka-ainekuljetuksia, mutta myös etenevässä määrin 
matkustajasatama. Naantalin satamassa on kuitenkin edelleen perinteistä tramppi- eli 
hakurahtiliikennettä ja meillä vierailee laivoja melko eksoottisistakin maista. Näiden laivojen 
merimiehet ovat pitkiäkin aikoja poissa kotoaan, eivätkä työolosuhteet välttämättä ole aina niitä 
parhaita. Merimieskirkolla on tässä tärkeä rooli, ei vain suomalaisen merihenkilöstön palvelijana, 
vaan myös kaikkien merenkulkijoiden palvelijana – kansainvälisen vastavuoroisuusperiaatteen 
mukaisesti. Meidän kumppaneitamme palvelee Turun Rahtarikujalla oleva Merimieskirkon piste. 

Merimieskirkko on liikkuvien ihmisten kirkko ja edustaa kävijöilleen kappaletta kotimaata vieraassa 
kulttuurissa ja maassa. Avoimia palveluita käyttävät myös erilaiset ryhmät sekä raskaan liikenteen 
kuljettajat – etenkin Turussa ja Vuosaaressa. Myös Naantalissa voisi tätä ryhmää huomioida vielä 
enemmänkin. 

Teette tärkeätä työtä: kristillistä, sosiaalista, kulttuurillista ja diakonista vaikuttamista 
merenkulkijoiden ja ulkomailla olevien parissa. Pitäkää edelleen johtotähtinä mielessä mm.  alussa 
mainitsemani lämmin vastaanotto, yhteisöllisyys, inhimillinen ja turvallinen ympäristö sekä 
vieraanvaraisuus. Ne ovat hyviä vahvuuksia ja adjektiiveja, joista teidät halutaan tunnistaa. 

Toivotan kesäjuhlille, olosuhteet huomioon ottaen, terveysturvallista ja hedelmällistä 
vuorovaikutusta sekä koko Suomen Merimieskirkolle toimijoineen menestyksekkäitä vuosia tästä 
eteenpäin!” 


