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Merimieskirkon hallitus hyväksyi syyskuun kokouksessaan 
Merimieskirkon uuden strategian vuosille 2022–2026. 
Strategiaa olivat valmistelemassa kaikki työntekijät sekä 

luottamushenkilöstö. Uudessa strategiassa Merimieskirkon perusarvo 
on edelleen vieraanvaraisuus. Avaamme sitä strategiassa seuraavasti: 
”Vieraanvaraisuus on Jumalan rakkauden välittämistä, joka kohdis-
tuu jokaiseen”. Vieraanvaraisuudesta Merimieskirkon tunnistaa myös 
tulevaisuudessa. Uutena arvona strategiassa on turvallisuus. Jo van-
hastaan on ajateltu ja käytännössä todettu, että Merimieskirkko on 
turvapaikka sekä Suomessa että ulkomailla. Tähän liittyen strategian 
uusi arvo turvallisuus muotoiltiin strategiassa näin: ” Merimieskirkossa 
jokaisella on oikeus turvalliseen kohtaamiseen”.

Strategiavuosien yksi keskeinen painopistealue on uusi yhteistyö 
Kirkkohallituksen kanssa. Yhteistyösopimuksen mukaan Merimies-
kirkko hoitaa vuoden 2025 alusta koko kirkollisen ulkosuomalaistyön 
operatiivisen johtamisen ja koordinoinnin. Asian valmistelu on aloi-
tettu hyvässä yhteistyössä Kirkon ulkosuomalaistyön toimiston kanssa. 
Toinen tärkeä strategian painopistealue on muotoiltu: ”Olemme siellä 
missä ihmiset ovat”. Entistä enemmän liikumme ihmisten luokse ja 
vahvistamme työtämme verkossa. Edellä kerrottujen asioiden avul-
la pyrimme siihen, että työmme keskeinen tavoite toteutuu. Tämä 
työmme keskeinen tavoite on strategiassa muotoiltu: ”Ihmisten ja 
yhteisöjen hyvinvointi lisääntyy”.

Viime keväänä Merimieskirkko-lehden tulevaisuudesta tehtiin 
selvitys. Selvityksen taustalla oli kysymys siitä, mihin viestinnän ja 
varainhankinnan rajallisia resursseja on järkevä käyttää. Tehdyn sel-
vityksen tuloksena Merimieskirkon hallitus päätti vähentää Meri-
mieskirkko-lehden ilmestymiskertoja. Ensi vuodesta alkaen Meri-
mieskirkko-lehti ilmestyy kerran vuodessa pitäen sisällään toimitetun 
ja taustoitetun vuosikertomuksen. Jatkossa jäsenkirjettä kehitetään 
palvelemaan paremmin viestintää.

Merimieskirkoilla valmistaudutaan joulun ajan tapahtumiin. Vielä 
ei tiedetä varmasti, voidaanko tapahtumat suunnitellusti toteuttaa. 
Koronaviruksen aiheuttamat rajoitukset ovat rokotusten etenemisen 
myötä helpottuneet ja siksi joulun ajan tapahtumien toteutumiseen 
suhtaudumme toiveikkaasti. Työntekijät ja vapaaehtoiset ovat valmis-
telleet tapahtumia jälleen sitoutuneesti. Suuri kiitos kaikille, jotka ovat 
vaikeana aikana tukeneet Merimieskirkon työtä monin eri tavoin.
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SISÄLTÖ

KORONA: MERENKULKIJOIDEN MIELENTERVEYS KOETUKSELLA

Koronaviruspandemia on vaikuttanut monella tapaa merenkulkuun niin Suomessa kuin kan-
sainvälisesti. Vaikka merenkulkijoiden työ on kansainvälistä ja maiden rajoja ylittävää sekä 
etenkin Suomessa maan huoltovarmuden kannalta tärkeää, eivät merenkulkijat ole kuuluneet 
ensisijaisiin rokotettaviin merenkulkujärjestöjen vetoomuksista huolimatta. Koronaa on maa-
ilmalla estetty tulemasta laivalle pahimmillaan pitämällä merenkulkijoita neljän seinän sisällä 
aluksella yli vuoden. Maahantulorajoitukset ja karanteenimääräykset vaihtelevat. Pandemia 
koettelee merenkulkoijoiden mielenterveyttä. Rokotukset edistyvät eri maissa eri tahtiin. Mui-
ta lyhyenpiä seilauksia tekevien eurooppalaisten merenkulkijoiden saatua ikänsä puolesta ro-
kotteensa on monikansallisille laivoille muodostunut rokotettujen ja rokottamattomien ryhmiä. 
Syksyllä 2021 julkinen terveydenhuolto Suomessa on alkanut rokottaa myös Euroopan unionin 
ulkopuolisia merenkulkijoita.

Filippiiniläiset merenkulkijat saivat koronarokotteen Helsingin Myllypurossa 13.9.2021. Satamakuraattori Mona Valtonen kiittää
Helsingin sosiaali- ja terveystoimialaa rokotusten järjestämisestä. 
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SATAMAN MAAILMA 
AUKEAA

 
Työ Merimieskirkon satamakuraattorina tuo tutuksi paitsi merenkulkijoiden 

myös sataman työntekijöiden arjen. Suomen vilkkaimpiin vientisatamiin 
kuuluva Rauman satama on ollut satamakuraattori Annamaria Lehdon 

työmaana nyt kahden vuoden ajan. 

TEKSTI JA KUVAT LAURA YÖNTILÄ

Annamaria Lehto vie Polaris VG -laivalle nipun lehtiä. Muutaman viikon välein Raumalla käyvä rahtilaiva kuljettaa pääasiassa paperia Euroopan 
vesillä. Miehistö on Lehdolle jo tuttua, ja välillä koronarajoitusten salliessa Lehto käy tapaamassa heitä laivan messissä asti. 
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Juuri laivakäynnille lähtöä tekevä Annamaria Lehto 
on toiminut Rauman merimieskirkon satamakuraattori-
na syksystä 2019 lähtien.

Pitkään seurakunnissa diakonina toimineelle Leh-
dolle satamassa ja laivoilla tehtävä työ on ollut osin täy-
sin uutta.

”Tämä on kansainvälistä diakoniatyötä, sosiaali- ja 
palvelutyötä. Mutta tämä maailma on täysin erilainen, 
kun ei ole aiempaa kokemuspintaa. Että mitä satama 
oikeastaan tarkoittaa.”

”Ennen työn alkamista odotin malttamattomana, että 
millaiseksi maailma aukeaa. Kuinka iso paikka tämä on, 
ja osaanko toimia satama-alueen yhtenä työntekijänä?” 

”Ihmisten kohtaamisesta en kuitenkaan ollut epä-
varma.” 

ITSENÄISTÄ TYÖTÄ
HYVÄSSÄ YHTEISTYÖSSÄ

Usein seurakunnan ainoana diakonina työskennel-
lyt Lehto löytää yhtymäkohdan aiempien ja nykyisen 
toimensa välillä: työtä tehdään satamakuraattorinakin 
itsenäisesti, ilman vierellä olevaa työparia tai kiinteää, 
samassa paikassa toimivaa tiimiä. 

Täysin yksin ei satama-alueella kuitenkaan tarvitse 
olla. Käytännön asioita hoidetaan sataman pääkonttorin 
henkilöstön kanssa, ja ulkomaisten varustamojen aluksiin 
voi saada etukäteen yhteyden laivanselvittäjän eli agentin 

R AUMAN satama sijaitsee noin kahden kilometrin 
päässä Rauman keskustasta ja vanhasta kau-
pungista.

Vanhempina aikoina satama-alueelle oli 
mahdollista päästä vaikka sunnuntai-iltapäivän huviaje-
lulle, mutta nykyisin vierailuun tarvitaan yleisen tavan 
mukaisesti erillinen lupa. 

Satama-alue on ensinäkemältä yllättävän suuri 
– asiakirjojen mukaan 125 hehtaaria – ja aluetta laa-
jennetaan edelleen. Vuonna 2020 satamassa käsiteltiin 
yhteensä viisi miljoonaa tonnia tavaraa ja yli 200 000 
konttiyksikköä. 

Laivapaikkoja on kaksikymmentä. Laivakäyntejä oli 
viime vuoden aikana lähes tuhat.

AUTOLLA LAIVOJEN
SUUNTAAN

Suomen Merimieskirkon Rauman toimipiste löytyy kel-
taisesta peltirakennuksesta sataman pääkonttorin lähel-
tä. Lähimmät laivat näkyvät varastotilojen reunustaman 
tieosuuden päässä, ja jos laivojen luota katselee kaupun-
gin suuntaan, saa samalla näkymän kapean vesiväylän 
toisella puolella olevalle Rauman telakalle.   

Merimieskirkolta kuljetaan laivoille aina autolla. 
Mukaan otetaan myyntiin puhelinkortteja, lataussete-
leitä ja matkamuistoja sekä jaettavaksi Merimieskirkon 
lehtiä. 

>>

Rauman merimieskirkko pitää majaansa 
sataman kirkkaankeltaisessa rakennuk-
sessa. Satamakuraattori Annamaria Leh-
to on lähdössä iltapäivän ensimmäiselle 
laivakäynnille.
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LAIVOJEN NOPEAT
KÄYNNIT

Merimieskirkon tarina Raumalla alkaa vuonna 1930, 
jolloin Rauman satamalähetys perustettiin pitsitalon 
huoneistoon. Saman vuoden lopulla toiminta siirtyi 
satama-alueelle muualta tuotuun vanhaan kouluraken-
nukseen, ja myöhempinä vuosikymmeninä kirkko on 
pitänyt majaansa muun muassa syväsataman vierustan 
toimistorakennuksessa.

Nykyisessä sijainnissaan sataman Iso-Hakunintiellä me-
rimieskirkko on toiminut vuodesta 2013 lähtien. 

Annamaria Lehto kertoo merimieskirkkotyön puit-
teiden muutoksista viime vuosien ja vuosikymmenten 
aikana: laivojen satamassaolon aika on lyhentynyt, aika-
taulut muuttuvat herkästi. Työ vaatii entistä enemmän 
joustoa ja valmiutta nopeisiin muutoksiin.

Sosiaalisesta ja yksilökohtaisestakin palvelutyöstä 
nauttiva Lehto kertoo edelleen totuttelevansa siihen, että 
yhteinen aika jää merimiesten kanssa lopulta vähäiseksi.

”Haluaisin keskustella rauhassa, päästä yhteyteen, 
mutta toimimme tietysti aina miehistön ja laivojen ai-
kataulujen mukaan.”

”Tämä on haastanut minua työssäni eniten.”

välityksellä. Merimieskirkon kanssa samassa rakennuk-
sessa kokoontuvat nosturikuljettajat, joiden kanssa Lehto 
juttelee viikoittain.

Kirkon uusi työntekijä on otettu hyvin vastaan.
”Olen aina saanut apua, kun olen tarvinnut. Täällä 

on avoin ilmapiiri.”
Merimiehiä Lehto kohtaa laivoilla ja jonkin verran 

merimieskirkolla, jonne saatetaan tulla juttelemaan tai 
vaikkapa käyttämään kirkon maksutonta wifi-palvelua. 

Käynti kirkolla suo merenkulkijoille hetken hengäh-
dystauon, ja jotkut kertovat perheestään ja sukulaisistaan, 
joiden toimeentulo saattaa olla täysin merellä työsken-
televän varassa. 

”Merimiehistä suurin osa on Filippiineiltä. Kotiin 
on mahdollista ottaa yhteyttä, mutta korona on varmasti 
lisännyt paineita. Monia mietityttää, miten kotona pär-
jätään.”

“HALUAN KESKUSTELLA
RAUHASSA,

PÄÄSTÄ YHTEYTEEN”
ANNAMARIA

Satamassa kuljetaan autolla. Petäjäksen puolen laiturilta 
lastataan laivoihin niin sanottuja bulk-kuljetuksia eli irto-
tavaraa, esimerkiksi kaoliinia tai viljaa. 

Merimieskirkoilla Suomen satamissa vierailee vuo-
sittain tuhansia ulkomaalaisia merenkulkijoita yli 

50 maasta. Palveluita käyttävät myös sataman työntekijät 
ja erilaiset ryhmät sekä raskaan liikenteen kuljettajat.

Kotimaan merimieskirkot tarjoavat kansainvälisille 
merenkulkijoille turvallisen kohtaamispaikan, johon on 
helppo tulla ja jossa viihtyy. Tarjolla on tavallisesti kah-
vila, vapaa-ajan toimintaa kuten pelejä sekä käytännön 
apua yhteydenpitoon kotiväen kanssa.

Suomen Merimieskirkolla on toimipaikka kotimaas-
sa seitsemällä paikkakunnalla. Jokaisella kirkolla työs-
kentelee satamakuraattori yhdessä vapaaehtoisten kanssa.

* Hamina-Kotka,  * Kemi-Tornio,
* Kokkola,  * Oulu-Raahe,
* Rauma-Pori,  * Turku-Naantali
* Helsinki: Vuosaari ja Hernesaari (kesäkausi)

Merenkulkijoiden käytössä on kansainvälisesti yli 800 
ekumeenista merimieskirkkoa. Ne tarjoavat palveluita 
myös muille liikkeellä oleville ihmisille kansallisuuteen, 
alkuperään, kieleen, uskontoon tai kulttuuriseen taustaan 
katsomatta. Maailmanlaajuista merimieskirkkojen yhte-
ystietorekisteriä ylläpitää International Christian Mari-
time Association, ICMA.

Merimieskirkko Suomen satamissa

https://merimieskirkko.fi/suomen-satamissa/
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Tue merimieskirkkotyötä
• Lahjoita 10 euroa haluamallesi kotimaan merimieskirkolle. 

Lähetä tekstiviesti 10E numeroon 16588 
10E  HAMINA, 10E  KEMI, 10E KOKKOLA, 10E  OULU, 

10E  RAUMA, 10E  TURKU, 10E  VUOSAARI
• Ryhdy kuukausilahjoittajaksi tai tee kertalahjoitus haluamaasi kohteeseen 

verkkosivullamme https://merimieskirkko.fi/lahjoita
• Lahjoita Suomen Merimieskirkolle. Siirrä MobilePaylla 

haluamasi summa numeroon 32400
• Lahjoita Suomen Merimieskirkolle. Siirrä haluamasi summa 

rahankeräystilillemme FI91 1745 3000 0222 79

Lämmin kiitos tuestasi.
KERÄYSLUPANUMERO TAKASIVULLA.  INSAMLINGSTILLSTÅNDNUMMER PÅ SISTA SIDAN.

Merimieskirkko on taas parin vuoden tauon jälkeen mukana Helsingin 
messukeskuksessa järjestettävillä matkamessuilla tammikuussa 2022. 

Osallistumme tapahtumaan yhdessä Kirkon turistityön kanssa. Kirkon tu-
ristityön ja Merimieskirkon työntekijöitä ja vapaaehtoisia löydät osastolta 
6n70. Tervetuloa juttelemaan, kyselemään ja kertomaan omia merimies-
kirkkokokemuksia.

Majoitu Lontoon
tai Hampurin

merimieskirkolla

Lontoon ja Hampurin merimieskirk-
ko tarjoavat mukavan, turvallisen ja 

edullisen majapaikan lähellä suurkau-
pungin nähtävyyksiä.  Majoituksemme 
on avoin kaikille kansallisuuteen tai us-
kontokuntaan riippumatta. Majoittujan 
ei tarvitse olla Merimieskirkon jäsen.

Lontoon merimieskirkon kahdesta nel-
jän hengen huoneesta voi ostaa yhden 
pedin tai vaikka koko vierashuoneen. 
Huoneissa on omat kylpyhuoneet.Tar-
vittaessa myös lasten matkasänky on 
saatavilla.

Hinnat alkaen £35/hlö/yö. Majoi-
tushintaan sisältyvät lakanat, pyyhe ja 
nettiyhteys. Kirkon yleiset tilat, kahvila, 
TV ja lehdet ovat majoittujien käytössä 
kirkon aukioloaikoina.

Lue lisää verkkosivulta lontoo.merimies-
kirkko.fi/palvelut/#majoitus.

Hampurin merimieskirkolla on kolme 
pienempää majoitushuonetta sekä yksi 
ryhmähuone. Isompia ryhmiä voidaan 
majoittaa tarvittaessa myös talon muihin 
huoneisiin.

Hinnat alkaen 21€/hlö/yö. Nor-
maalihintaiseen majoitukseen sisältyy 
saunapäivinä sauna. Aamupala pitää 
sopia erikseen. Alle 4-vuotiaat majoit-
tuvat ilmaiseksi, jos lapsi ei tarvitse omaa 
sänkyä. Kirkon yleiset tilat, kahvila, TV, 
nettiyhteys ja lehdet ovat majoittujien 
käytössä kirkon aukioloaikoina.

Voit varata kirkolta myös autopai-
kan (10 €/yö) tai moottoripyöräpaikan 
(8 €/yö).

Lue lisää verkkosivulta pohjoissaksa.
merimieskirkko.fi/palvelut/#majoitus-
palvelut.

Pidätämme oikeudet muutoksiin.

Kaakkois-Aasian joulukirkkokierrosta ei tänä vuonna voida järjestää Aasian 
maiden maahantulo- ja kokoontumisrajoitusten vuoksi. Tänä vuonna tilai-

suudet pyritään korvaamaan verkkostriimauksilla. Joulukirkkokierros toteutet-
tiin vuoteen 2017 saakka niin, että Merimieskirkon pastori Suomesta teki noin 
kuukauden mittaisen kierroksen Kaakkois-Aasiassa. Vuodesta 2018 lähtien jou-
lukirkkokierroksen on tehnyt Thaimaassa oleva Suomen Lähetysseuran pastori 
Jyrki Markkanen.

https://merimieskirkko.fi/lahjoita
https://lontoo.merimieskirkko.fi/palvelut/#majoitus
https://lontoo.merimieskirkko.fi/palvelut/#majoitus
https://pohjoissaksa.merimieskirkko.fi/palvelut/#majoituspalvelut
https://pohjoissaksa.merimieskirkko.fi/palvelut/#majoituspalvelut
https://pohjoissaksa.merimieskirkko.fi/palvelut/#majoituspalvelut
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Jotta rokotus-
mahdollisuutta 
voidaan Suomessa 
Euroopan ulkopuolisille 
merenkulkijoille 
tarjota, on se vaatinut 
Merimieskirkon 
satamakuraattoreilta 
useita yhteydenottoja 
viranomaisiin.

"VANKINA LAIVALLA"

O ULUN merimieskirkon sata-
makuraattori Mia Haapa-
korva tiedusteli Euroopan 
ulkopuolisten merenkulki-

joiden rokottamista kesällä 2021 sosi-
aali- ja terveysministeriöltä. Vastaus jäi 
ilmeisesti kiireiden ja byrokratian sok-
keloihin.

Kesän jälkeen Vuosaaren merimies-
kirkon satamakuraattori Mona Valto-
nen lähestyi asiassa Helsingin sosiaa-
li- ja terveystoimialaa. Helsingin sote ei 
kauaa ihmetellyt. Suomalaisella työso-
pimuksella työskentelevät ulkomaiset 
merenkulkijat ovat alkusyksystä lähtien 
voineet saada rokotuksen julkisesta ter-
veyshuollosta. 

Merimieskirkko oli yhteydessä myös 
ICMAan (International Christian Mari-
time Association) ja Suomen Varustamot 
ry:hyn. Lokakuun puolivälissä ICMA 
välitti varustamoyhdistyksen lakimiehel-
tä saaneensa vastauksen, jossa vahviste-
taan päätös, että kaikki Suomessa käyvät 
merenkulkijat voivat saada covid-roko-
tuksen Suomessa.

Laivalle rokotuksia ei Suomessa 
kuitenkaan tulla antamaan, vaan sata-
makuraattorit vievät merenkulkijoita 
rokotettavaksi.

Rokotuksilla ja rokotustodistuksilla on 
merkitystä. Esim. rokottamaton filippii-
niläinen voi yhä joutua kahdeksi viikoksi 
karanteeniin ensin Manilassa ja sitten 

KORONA

Finnkraftin filippiiniläiset merenkulkijat olivat niin kiitollisia Suomessa lokakuussa saamas-
taan koronarokotuksesta, että halusivat kuvauttaa itsensä Suomen lipun kanssa. EU:ssa 
saatu rokotustodistus mahdollistaa maihin nousun kaikissa EU-maissa.

Koronapassit kourassa on hyvä hymyillä. Näille merenkulkijoille rokotustodistus tarkoittaa 
kotiinpaluun yhteydessä myös lyhyempää karanteeniaikaa. Kuvattu Vuosaaren satamassa 
marraskuussa 2021.

TEKSTI MARKO TOLJAMO KUVAT MONA VALTONEN
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uudelleen kotipaikkakunnallaan. Kahden 
kuukauden lomasta voi siten mennä puo-
let ajasta karanteenissa. Rokotustodistus 
lyhentää karanteeniajan puoleen.

Mikäli rokotuksia tarvitaan kaksi, 
paperisen todistuksen saa vain samasta 
maasta, jossa jälkimmäinen rokotus on 
annettu. Jos jälkimmäisen rokotuksen 
sai ennen kuin todistus otettiin käyttöön 
tai laiva ei käy pitkään aikaan kyseisessä 
maassa, rinnastetaan tuplarokotettu me-
renkulkija rokottamattomiin.

Haasteita tuottaa edelleen se, hyväk-
syvätkö EU-maat muualla kuin unionin 
maissa saatua koronatodistusta.

Ammattiin perustuvaa mahdollisuut-
ta saada koronarokote ei sote-alan 

työntekijöitä lukuun ottamatta ole.  
Suomessa työterveyshuollon oikeutta 
rokotusten antamiseen odoteltiin sitä-
kin pitkään, mutta tätä mahdollisuutta 
ei merenkulkualalla maassamme ole juu-
rikaan käytetty sen kustannusten vuoksi.

”Merenkulkijat samoin kuin ras-
kaan liikenteen kuljettajat ovat Suomen 
huoltovarmuuden kannalta ratkaisevassa 
roolissa. Ilman heitä ei Suomeen tule ei-
kä Suomessa liiku elintarvikkeet eivätkä 
muutkaan tavarat. Oli pandemia-aika tai 
ei, on mm. näiden ammattilaisten takana 
se, onko lähikaupassamme vaikkapa kah-
via tai banaania”, Valtonen kertoo.

Merenkulkijat samoin kuin monet 
rekkakuskit ylittävät eri maiden rajoja 
jatkuvasti. Samaan aikaan monilla mail-
la on erilaisia maahantulorajoituksia. 
Tilanne helpottuu vain rokotusten edis-
tymisen myötä.

Kansainvälinen kristillinen meren-
kulkujärjestöjen katto-organisaatio IC-
MA on tukenut jäsenjärjestöjensä työtä 
saada menkulkijat priorisoitua covid-19 
rokotuksen saajina.

Suomalaisten merenkulkijoiden saa-
tua ikäryhmittäin annetun rokotteen 

muodostui ongelmaksi samalla aluksella 
olevien muiden merenkulkijoiden kan-
salaisuus. Suomalaisella sopimuksella 
seilaavia Euroopan ulkopuolisia meren-
kulkijoita on paljon, jotka tekevät use-
an, jopa yhdeksän kuukauden mittaisia 
työvuoroja. 

Eri maissa rokotukset edistyvät eri 
tahtia, kehittyvissä maissa kaikkein hi-
taimmin.

”Laivayhteisöön muodostuu kak-
si toisilleen riskin aiheuttavaa ryhmää. 
Suomalaiset tekevät aluksilla lyhyempiä 
vuoroja ja voivat liikkua laivan ulkopuo-
lella vapaasti. Laivalla käy joka tapauk-
sessa myös muitakin ihmisiä, vaikka 
esim. laivanselvitykset on tehty pande-
mia-aikana pääasiassa verkossa. Rokot-
tamattomat, pitkään laivalla olleet voivat 
saada tartunnan suomalaisilta ja päinvas-
toin", Valtonen pohtii.

Monilla kansainvälisillä aluksilla 
koronaa on pyritty välttämään siten, 
että merenkulkija ei pääse laivasta ulos. 
Jotkut ovat joutuneet olemaan ”vankina” 
työpaikallaan yli vuodenkin verran, jos 
miehistön vaihtoa ei ole suoritettu.

Lyhyemmälläkin ajalla neljän seinän 
sisällä on merkitystä työhyvinvoin-

tiin ja mielenterveyteen.
Yalen yliopiston tekemän tutkimuksen 

mukaan korona lisäsi merkittävästi stressiä 
merenkulkijoiden parissa jo ensimmäisenä 
pandemiavuonna. 20 prosenttia vastaajista 
ilmoitti harkinneensa itsemurhaa tai muu-
ta itsensä vahingoittamista.

Stressiä aiheuttavat mm. huoli paitsi 
omasta myös läheisten terveydestä sekä 
epävarmuus tulevaisuudesta ja mahdol-
liset kitkat työyhteisössä.

Kansainvälisen merenkulkijoiden 
tukijärjestön ISVANin (The Interna-
tional Seafarers' Welfare and Assistance 
Network) vastikään julkaisemasta vuosi-
katsauksesta ilmenee, että keväästä 2020 
kevääseen 2021 hätäpuheluja ja -viestejä 
tuli kaikkiaan noin 20 000, joista itse-
murhaan liittyvien yhteydenottojen 
määrä on kaksinkertainen edellisvuosiin 
verrattuna.

Myös Merimieskirkon satamaku-
raattorit ovat kuulleet läheltä piti -tapa-
uksista ja pyrkineet auttamaan ahdistu-
neita keskustelemalla ja kuuntelemalla.

ICMA ja Pohjois-Amerikan me-
renkulkujärjestö NAMMA (The North 
American Maritime Ministry Associati-
on) pitävät yllä luetteloa niistä kaupun-
geista, joissa rokotus on tarjolla kaikille 
merenkulkijoille. Suomesta luettelossa 
ovat Helsinki ja Oulu. 



10       11       

K UN vuonna 1875 suunnitteltiin 
Merimieslähetysseuran tulevaa 
toimintaa, oli yksi seuran tär-
keimmistä tehtävistä julkaista 

oma aikakauslehti, jonka avulla tietoja 
seuran toiminnasta voitaisiin levittää.

Vuoden 1882 alusta alkoivat kuu-
kausittain ilmestyä puolen painoarkin 
kokoinen ja 8-sivuinen suomenkielinen 
Merimiehen Ystävä sekä ruotsinkielinen 
Sjömansvännen. Tai oikeastaan päinvas-
taisessa järjestyksessä, sillä lehti toimitet-
tiin ensin ruotsiksi ja käännettiin sitten 
suomeksi.

Lehden ensimmäinen kirjoitus oli 
nimetty ytimekkäästi: ”Ilmoitus”.

Jumalan nimessä alkaa ”Merimiehen 
Ystävä” työnsä merimieslähetystoimen 
Suomessamme vielä vähäsen tunnetul-
la alalla. - Jo vuosikymmeniä sitten ovat 
muut pohjois kansat lähettäneet kaupan pe-
säpaikkoihin vieraista maista miehiä, jotka 
siellä merimiehiä muistuttavat maallisesta 
ja taivaallisesta isänmaastansa.

Merimieskirkko oli perustettu vuon-
na 1875, ja ensimmäinen suomalainen 
merimiespastori oli lähetetty Englantiin 
Grimsbyhyn ja Hullin satamakaupun-

keihin vuonna 1880.
Lehden tulevaa sisältöä avattiin seu-

raavanlaisesti:
Tehdäksensä tointa tunnetuksi ja miten 

mahdollista hyödyttääksensä heitä, joitten-
ka omaiset ja ystävät kulkevat valtamerel-
lä, tulee ”Merimiehen Ystävä” sisältämään 
kertomuksia merimiehen elämästä ja olois-
ta, merimiestoimemme vuosikertomukset, 
merimiespappein tilit toiminnastansa 
työalallaan, luettelo niistä suomalaisista 
laivoista, joita ulkona tavataan, tietoja 
Amerikkaan siirtyvistä, jotka tavallisesti 
tavataan Englannin lävitse kulkeissaan, 

Merimieskirkon lehti perustettiin vuonna 1882 levittämään tietoa uuden yhdistyksen 
toiminnasta. Yhteydenpitovälineiden ja tekniikan kehittyessä sekä yhdistyksen 

jäsenmäärän laskiessa lehti jatkaa ilmestymistään ensi vuodesta lähtien kerran vuodessa.

SANOMIA, TERVEHDYKSIÄ 
JA TIEDONANTOJA

MERIMIESKIRKKO-LEHDEN HISTORIAA

Ensimmäisten Merimiehen Ystävien 
kansi oli varsin pelkistetty. 

Vuosina 1920–40 kannessa oli myös 
sisällysluettelo.

Ensimmäinen nelivärikansi julkaistiin 
numerossa 3/1992. 
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luettelot ulkomaalla kuolleista suomalaisista 
merimiehistä sekä tili merimiestoimelle an-
netuista lahjoista.

Jo ensimmäisessä numerossa oli ni-
meltä mainittu tieto neljästä vuosina 
1878 ja -79 hukkuneesta suomalaisesta 
merimiehestä sekä kuudesta ahvenan-
maalaisesta uponneesta aluksesta.

Vielä on lehti miten mahdollista oleva 
yhdyssiteenä niiden välillä, jotka ulkomail-
la oleskelevat ja heidän, jotka kotimaassa 
elävät, siten että sen kautta merimiehet 
saavat tietoja omaisistaan, omaiset taasen 
tietoja vierailla mailla olevista, joita me-
rimiespapit tulevat kohtaamaan ja joista 
ovat kotoa saaneet kysymyksiä.

Numerossa 5/1882 on ensimmäinen 
merimiehen omaisille tarkoitettu lyhyt 
artikkeli, jossa kerrotaan Thomas Ma-
tinpojan tapelleen kahden perämiehen 
kanssa ja sen vuoksi joutuneen 18 kuu-
kaudeksi vankilaan Antwerpenissa. ”Var-
sin onnettoman miehen” kerrotaan myös 
tulleen ”järjen vikaan” öisine äänineen.

Jotta tietoisuus Merimieslähetyksen 
työstä kasvaisi, oli lehden tehtävä paitsi 
kertoa työn sisällöstä myös kerätä varoja 
aloitetulle työlle.

Sentähden on meidän kaikkien… työs-
kenteleminen että tieto tästä toimesta ja 
osan-otto siihen yhä leviämistään leviää 
kansassamme. Tähän työhön ryhtyy nyt 
”Merimiehen Ystävä” voimiensa mukaan 
Jumalan, kaikkivaltiaan, nimessä.

POSTITOIMISTO

Lokakuun numerosta 1882 lähtien leh-
den loppuosassa alkoi ilmestyä palsta 
”Sanomia ja tervehdyksiä”. Palsta toimit-
ti niin kuolinilmoituksen kuin hengissä 
olemisen informoimisen virkaa. Mm. 
turkulainen August Jansson ilmoittaa 
vanhemmilleen monen vuoden ulko-
mailla asumisen jälkeen olevansa hengis-
sä, joskaan hän ei viestissään ole varma, 
ovatko vanhempansa enää elossa.

Merimieskirkot olivat samalla erään-
laisia postitoimistoja, jotka välittivät me-
rimiesten ja siirtolaisten kirjeitä omaisille 
ja päinvastoin. Merimiehen Ystävässä 
julkaistiin tiedot henkilöistä, joille kir-

je oli välitetty tai tieto siitä, jos kirjettä 
ei ollut saatu toimitettua perille: Matti 
Hovi ei kerennyt saada viimeistä kirjet-
tänsä Lontoossa. Minä lähetän sen hänen 
peräänsä Australiaan.

Keväästä 1890 Suomen itsenäisty-
miseen saakka lehden lopussa oli myös 
"Tiedonantoja Kenraalikuvernöörin 
kansliasta" -palsta, joka sisälsi mm. vi-
rallisen ilmoituksen suomalaisen meri-
miehen kuolemasta ulkomailla, tämän 
laivasta sekä jälkeensä jättämistä varoista.

Näitä perintöjä nostaakseen, käänty-
kööt asianomaiset Kenraalikuvernöörin 
kansliaan.

TALOUSVAIKEUKSIA

Vuoden 1882 marraskuusta lehti oli 
12-sivuinen Liekö liian edullisen ti-
laushinnan, 1 mk 25 p vuosikerralta, syy-
tä se, että lehdelle pyydettiin ylimääräisiä 
tukimarkkoja.

Samaten kuin merimieslähetystoimi 
itse, toivoo ”Merimiehen Ystävä” kanna-
tusta ei oman voiton tähden, vaan heidän 
tähtensä, merimiestemme, noitten tuhan-
sien, joittenka hyväksi ei kenkään ole teh-

nyt työtä ja jotka kumminkin, koditta kuin 
kulkevat, erinomattain tarvitsevat jotakin 
hengellistä hoitoa.

Ensimmäisiä merimieslähetyksen 
kannatusyhdistyksiä syntyi pääasiassa 
satamakaupunkeihin, mutta jo ensim-
mäinen lehti muistutti, että maailmalle 
lähdettiin kaikkialta Suomesta ja että 
merimieskirkkotyön tukeminen oli koko 
kansan yhteinen asia.

Näistä syistä pyytäen kannatusta, toi-
vomme löytävämme sen ei ainoastaan niis-
tä pitäjistä, joissa meriliikettä löytyy, vaan 
kaikkialla maassamme… Tuskin löytynee 
myös yhtään paikkakuntaa koko maastam-
me, josta ei joku merimiehenä tahi siirto-
laisena kuulu niitten lukuun, joittenka hy-
väksi merimieslähetystoimi tekee tointansa.

Ompeluseuran, merimieslähetyspii-
rin ja sittemmin merimieskirkkopiirin 
perustamisesta on lehdessä kerrottu sen 
alusta lähtien ja piirien juhlavuosistakin 
on mainintoja pitkin matkaa.

HENGELLISYYS JA
RAITTIUSAATE

Lehti oli alkujaan varsin hengellinen, 
jossa monisivuisesti selitettiin Raamatun 
tekstejä ja korostettiin kristillistä lähe-
tystyötä. Raamatun kertomus tuhlaaja-
pojasta esiintyy usein lehden sivuilla ja 
sitä verrataan aitoihin tapahtumiin, joissa 
merimies havahtuu paheelliseen elämän-
tapaansa.

Myös raittiusaatetta pyrittiin edis-
tämään kertomalla mm. humalaisista ja 
ryöstetyiksi tulleista merimiehistä, jotka 
hakivat apua merimiespastoreilta. Vaka-
vahenkiset kirjoitukset eivät kuitenkaan 
tuomitse, vaan iloitsevat siitä, jos kovia 
kokenut lupaa jättää päihteet ja parantaa 
elämäntapansa.

Että kuitenkin joku suomalainen on 
saatu pelastetuksi näihin turmion luoliin, 
siitä on kiittäminen suomalaista merimies-
pappia. 

Keväällä 1930 kirjoitetiin tarkastus-
matkasta Euroopassa oleville merimies-
lähetysasemille:

Ensimmäinen Merimiehen Ystävä ilmestyi 
tammikuussa 1882. Lehden aloitusartikke-
lissa "Ilmoitus" kerrottiin lehden tehtävästä 
ja tulevasta sisällöstä. Merimieskirkon lehti 
on yksi maamme vanhimmista aikakaus-
lehdistä.

>>
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Iloista oli kuulla asemien hoitajien kiit-
televän merimiestemme mallikelpoista käy-
töstä lukusaleissa ja kirjastoissa ja heidän 
runsasta osanottoaan jumalanpalveluksiin 
ja toveri-iltoihin… Usein on Merimieslä-
hetyksen asemille vierailla mailla joutunut 
myös matkailijoita, opiskelijoita ym., jotka 
eivät ole merimiehiä. Hekin ovat saaneet 
osansa siitä rakkaudesta ja ystävällisestä 
palvelevaisuudesta, jota asemillamme on 
harjoitettu.

Lehden sivuilla toistuu pitkään 
kirjoituksia suomalaisten merimiesten 
karkaamisista eli siitä, kun merimies on 
jättänyt saapumatta laivalle.

Epäilemättä karkaaminen suuresti 
riippuu siitä, millaista kohtelu laivalla on. 
Missä merimiehille suodaan inhimillinen 
kohtelu ja hyvä ruoka, siellä on aina vä-
hemmän karkaamisia kuin muualla. Mut-
ta kokonaan ei paha lopu, niinkauan kuin 
saadaan laivaan ottaa merimiehiksi kirjat-
tomia henkilöjä. Kansainvälinen sopimus 
olisi aikaansaatava tähän suuntaan.

Syitä karkaamiseen olivat artikke-
leiden mukaan myös suomalaisaluksilla 
ollut puolta pienempi palkka muihin 
verrattuna sekä päällystön harjoittama 
fyysinen ja henkinen kova kohtelu.

PAIKKAKUNTAKUVAUKSIA

Merimiespastoreiden ”tehdessä tiliä toi-
minnastaan” kirjoituksista saa samalla 
kuvaa paikallisista oloista ja kaupunkien 
ominaispiirteistä. Maaliskuun lehdessä 
1890 Lontoo ei näyttäydy kovinkaan 
kauniina paikkana, joskin silti muihin 
miljoonakaupunkeihin verrattuna ”kau-
hean viehättävänä”.

Lontoossa ovat kaikki rakennukset tuon 
ikuisen sumun vaikutuksesta mustanhar-
maat; ihmisetkin ovat totisennäköisiä, 
harvoin näkee nauravia tai leikkiä las-
kevia, vielä harvemmin kuulee laulua ja 
soitantoa. Kaikki ilmaisee työtä ja kiirettä, 
olemisen taistelua. 

Kauheaa on kirjoittajan mukaan se-
kin, että ”neljä miljoona ihmistä asuu 
niin likettäin”. Ja kun ”niin paljon on 
ihmisiä yhteen sullottu”, tapahtuu kai-

kenlaista, kuten Lontoon poliisin vuosi-
kertomuksesta 1881 kirjoittajan mukaan 
ilmenee: hevosten jalkoihin joutui 3567 
ihmistä, joista 127 kuoliaaksi runneltiin 
ja 3400 haavoittui.

TARVE VÄHENEE

Merimiehen Ystävä oli ukoiselta asul-
taan pitkään melko vaatimaton. Ensim-
mäinen valokuva nähtiin Merimiehen 
Ystävässä nro 1/1901. Kuvassa oli "Vii-
purilainen parkki Sara Bremenhavenin 
satamassa".

Lehden sivukoko kasvoi vuonna 
1900 A2-kokoiseksi eli noin puoleen 
nykykokoosta. Sivuja oli jo 18. Vuonna 
1990 koko jälleen kasvoi ja sivumäärä oli 
jo 24. Vuonna 1992 lehti muuttui noin 
A4-kokoon. 

1970-luvulla lehden sisältö alkoi 
keventyä aikaisemman hengellisten kir-
joitusten ja valistuskirjoitusten kustan-
nuksella. Asioita alettiin kertoa myös 
henkilöhaastattelujen kautta.

Vuoden 3/1992 lehdessä suomen- ja 
ruotsinkieliset painokset yhdistettiin sa-
mojen kansien sisään taloudellisten sääs-
töjen vuoksi. Samassa numerossa julkais-
tiin lehden ensimmäiset nelivärikannet.

Lehden nimikin aikojen saatossa 
muuttunut muutamaan kertaan, ensin 
Ystäväksi (3/1993), sitten MY:ksi (1994, 

lyhennelmä Merimiehen Ystävästä), sen 
jälkeen  parin vuoden (1998–99) ajaksi 
MeDiaksi ja lopulta Merimieskirkon 
125-vuotisjuhlavuonna 2000 Merimies-
kirkko-lehdeksi. Alkuperäinen nimi Me-
rimiehen Ystävä on säilynyt kuitenkin 
koko ajan lehden alaotsikkona.

Enimmillään yhden lehden pai-
nosmäärä suomen- ja ruotsinkieliset 
painokset yhteenlaskettuna on ollut 29 
500 kpl vuonna 1921. Vuonna 1950 leh-
teä painettiin 13 500 kpl, mistä lähtien 
painosmäärä on laskenut noin 3000:lla 
kymmenvuosittain.

Painosmäärän pieneneminen ny-
kyiseen reiluu kertoo paitsi yhdistyksen 
jäsenmäärän ja muiden lehden tilaajien 
määrän laskusta myös muiden alalle tul-
leiden toimijoiden lisääntymisestä sekä 
uusista viestintätavoista.

UUDET VIESTINTÄTAVAT

Tekniikan kehittymisen ja yhteyden-
pitovälineiden monipuolistumisen 
myötä lehden merkitys yhdyssiteenä 
alkoi 1990-luvun lopulla merkittävästi 
pienentyä. Tarvittava tieto saatiin no-
peammin teleksillä, puhelimitse, faksilla 
ja sittemmin internetin ja sähköpostin 
välityksellä.

Ensi vuoden alusta Merimieskirk-
ko-lehti ilmestyy kerran vuodessa ol-
len samalla yhdistyksen vuosikertomus. 
Artikkeleita ja uutisia kirjoitetaan yhä 
verkkojulkaisuiksi. Jäsenille yhdistyksen 
asioista tiedotetaan myös postitse lähe-
tettävällä jäsenkirjeellä.

Verkkoartikkeleiden lisäksi panos-
tamme sosiaaliseen mediaan sekä blogei-
hin ja kolumneihin, joita kirjottavat  mm. 
tästäkin lehdestä tutut Kirta Kuusniemi 
ja Antti Lemmetyinen.

Lisäksi viikoittainen hartauskirjoitus 
Sisua ja siunausta toimitetaan edelleen 
sen tilaajille sähköpostiin. Niin ikään 
ajankohtaista tietoa merimieskirkkotyös-
tä saa jatkossakin niin keskustoimiston 
kuin ulkomaan toimipaikkojen uutiskir-
jeistä, jotka saa tilattua sähköpostiin.

Vuonna 2000 lehden nimi muuttui 
Merimieskirkoksi.
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HUOLETTOMUUS

S YKSYN ensimmäiset kuukaudet ovat kulu-
neet varsin nopeasti uuden työn, pereh-
dytyksen ja arjen merkeissä. Tätä tekstiä 
kirjoittaessani istun junassa matkalla 

kohti Helsinkiä ja katselen yläkerran ikkunasta 
Itä-Suomen maisemia. Viikko on kulunut or-
dinaatiokoulutuksen merkeissä, joka huipentuu 
pappisvihkimykseen 7. marraskuuta.

Marraskuun ensimmäiset päivät vietin pa-
peiksi ja diakoneiksi vihittävien henkilöiden 
kanssa Hvittorpin kartanossa Kirkkonummella. 
Kyseessä oli osa ordinaatiokoulutukseen kuuluvaa 
hiljaisuuden retriittiä. Retriitin päättyessä reflek-
toimme sitä, mitä retriitistä jäi mieleen ja millaisia 
ajatuksia hiljaisuus herätti. Itselleni päällimmäi-
senä ajatuksena mieleeni jäi huolettomuus. Päivä-
ohjelma oli laadittu valmiiksi, ja sain luvan kanssa 
laittaa työpuhelimeni ja kannettavan tietokoneeni 
pois päältä pariksi päiväksi.

Hiljaisuuteen laskeutuessamme päässäni al-
koi soida Matin ja Tepon musiikkikappale Vauhti 
kiihtyy, mistä kerroin myös muille osallistujille. 
En tiedä, mitä alitajuntani yritti viestiä minulle 
kyseisellä kappaleella, mutta se jäi paitsi minun 
myös varmaan muidenkin koulutukseen osallis-
tuneiden mieleen. 

Huolettomuus ajatuksena ei aina välttämättä 
sovi kovin hyvin nyky-yhteiskuntaan. Huoletonta 
ihmistä saatetaan pitää laiskana, hajamielisenä tai 
vaikkapa hieman yksinkertaisena. Huolettomuus 
ei ole pysyvä olotila minullekaan, vaikka näin 
tahtoisin, ja pahimpina päivinä stressi ja murheet 
nousevat esiin nukkumaan mennessä.

Huolettomuudesta puhutaan myös monessa 
Raamatun kohdassa, ja erityisesti Jeesus nosti tä-
män ajatuksen esiin. ”Älkää huolehtiko henges-
tänne, siitä mitä söisitte tai joisitte, älkää ruumiis-
tanne, siitä millä sen vaatettaisitte. Eikö henki ole 

enemmän kuin ruoka ja ruumis enemmän kuin 
vaatteet? Katsokaa taivaan lintuja: eivät ne kylvä, 
eivät ne leikkaa eivätkä kokoa varastoon, ja silti 
teidän taivaallinen Isänne ruokkii ne. Ja olette-
han te paljon enemmän arvoisia kuin linnut! Kuka 
teistä voi murehtimalla lisätä elämänsä pituutta 
kyynäränkään vertaa?” (Matt. 6)

On tärkeää, että ihminen huolehtii ruumiil-
lisen hyvinvoinnin lisäksi myös henkisestä hy-
vinvoinnistaan. Stressi ja murehtiminen syövät 
ihmistä ja hänen jaksamistaan, ja vain harvoin ne 
tarjoavat ratkaisua itse ongelmiin. Itse uskon vah-
vasti johdatukseen ja koen, että usko johdatukseen 
johtaa omalla tavallaan myös huolettomuuteen. 
Usein elämässä kriisit ja vastoinkäymiset ovat 
käännekohtia, joilla on ollut joku syvempi mer-
kitys myöhemmin tarkasteltaessa.

Tällä viikolla osallistuin myös tuomiokapitulin 
järjestämään ordinaatiopubliikkiin. Siinä eräs oh-
jaajista pyysi vastaamaan yhdellä sanalla kysymyk-
seen, mitkä ovat teidän tapanne rauhoittua silloin 
kun vauhti kiihtyy ja silloin kun koette, että oma 
jaksaminen on koetuksella. Vastaukseni taisi olla 
lepo, mutta näin jälkikäteen ajateltuna muuttaisin 
vastaukseksi pysähtymiseksi.

Suosittelen jokaiselle silloin tällöin pysäh-
tymistä kiireen keskellä niin kuin minäkin sain 
pysähtyä ja olla hiljaa ilman minkäänlaisia ulkoi-
sia paineita. Silloin voi pohtia, mikä tuo itselle 
mielenrauhaa ja iloa. Jumala pitää meistä kyllä 
huolen ja on kanssamme niin ilossa kuin surus-
sakin. Hänelle voimme luovuttaa murheemme, 
huolemme ja syntimme.

“Etsikää ennen kaikkea Jumalan valtakuntaa 
ja hänen vanhurskasta tahtoaan, niin teille anne-
taan kaikki tämäkin. Älkää siis huolehtiko huo-
mispäivästä, se pitää kyllä itsestään huolen. Kulle-
kin päivälle riittävät sen omat murheet.” (Matt. 6)

JUSSI SAVOLAINEN
MERIMIESPASTORI, ROTTERDAM

KIRKKO-
LAIVA
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REKKA- 
KULJETTAJA

PIENEN TYTÖN
HAAVEAMMATISSA
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J AKELUAUTON  kuljettaja Johanna 
Pylvänen herää aamukolmelta 
kotonaan Karkkilassa. Työt alka-
vat neljältä, jolloin Johanna aloit-

taa kuorman lastaamisen Hortiherttuan 
puutarhalla Karjalohjalla. Tuotteiden 
jakelu suuntautuu erityisesti pääkaupun-
kiseudulle ja läntiselle Uudellemaalle, ja 
puolenpäivän aikaan työpäivä on jo pit-
källä.

Ajokilometrejä kertyy päivän aikana 
300–400. Hortiherttuan jakeluauto on 
2-akselinen kuorma-auto, johon mahtuu 
18 lavaa. Kuormatilaa voidaan tarpeen 
mukaan lämmittää tai jäähdyttää, jotta 
herkät salaatit ja yrtit säilyvät raikkaina 
koko kuljetuksen ajan.  

RAKKAUDESTA LAJIIN

Johanna suoritti kuorma-auton ajami-
seen oikeuttavan C-ajokortin vuonna 
1998. Myöhemmin opinnot jatkuivat 
Jalasjärven aikuiskoulutuskeskuksessa, 
jossa Johanna suoritti logistiikan perus-
tutkinnon oppisopimuksella ja valmistui 
autonkuljettajaksi vuonna 2006.

Ennen Hortiherttualle siirtymistä 
Johanna ajoi muun muassa DB Schen-
kerin ja Postin alihankkijoiden autoja.

Ajatus alalle ryhtymisestä oli kytenyt 
jo pienestä tytöstä lähtien.

”Eno oli kuljetusyrittäjä ja ollut tässä 
siivittäjänä. Tämä on semmoinen pikku-
tytön haave.” 

”Tämä työ vie mukanaan, ja teen tätä 
niin sanotusti rakkaudesta lajiin.”

NAISET ISOIMMILLA AUTOILLA

Johannan mukaan ammattiajaminen 
vetää naisia puoleensa yhä enemmän. 
Näppituntuma on, että isot ajoneuvot 
kiinnostavat, eikä alalla pärjääminen rii-
pu sukupuolesta.  

”Naiset eivät ole enää niin harvalu-
kuisia. He tekevät vaikkapa maansiirtoa 
ja ajavat täys- ja puoliperävaunuyhdistel-
miä, siirtyvät sinne pienemmistä kuor-
ma-autoista tai ajavat heti alussa ison 
kortin.”

”Sukupuoli ei vaikuta, kun kalustokin 
on erilaista kuin ennen. Nykyvälineistöllä 
pystytään samaan kuin miehet, paketti-
autoista raskaampiin yhdistelmiin.”

”Asenne ratkaisee. Kysytään, ollaan 
avoimia ja mennään rohkeasti.”

RAHTARIT MERIMIESKIRKOLLA

Rahtarit ry on kuljetus- ja logistiik-
ka-aloilla toimivien maanlaajuinen 
yhdistys, jossa Johanna on aktiivijäsen.  
Hänen tämänhetkisiin luottamusteh-
täviin kuuluvat yhdistyksen hallituksen 
varajäsenyys ja Helsingin osaston va-
rapuheenjohtajuus. Helsingin osaston 
varsinaisena puheenjohtajana Johanna 
aloittaa tammikuussa 2022.

Helsingin osaston kuukausittaiset 
kokoukset pidetään Merimieskirkon 
tiloissa Vuosaaressa, ja osaston jäsenet 
ovat tervetulleita samalla saunomaan ja 
tapaamaan toisiaan.

Yhteiset kokoontumiset ovat tär-
keitä siitäkin huolimatta, että nykyisin 
yhteydenpito sujuu helposti sosiaalisen 
median ja puhelinsovellusten välityksellä.

”Yhdessä tätä tehdään. Itse olen vä-
hän vanhanaikainen ja menen mielelläni 
paikan päälle. Parhaimpia hetkiä on, kun 
pääsee konkreettisesti istumaan jonne-
kin”, Johanna kertoo. 

”Toivon, että hyödynnettäisiin sitä, 
mitä kaikkea yhdessä toiminta voi ol-
la, esimerkiksi koulutuksia. Ja toivoisin 
myös, että ihmiset käyttäisivät Meri-
mieskirkon palveluita. Se on siisti mesta.”   

TEKSTI JA KUVAT LAURA YÖNTILÄ

Kuorma-autonkuljettajan työtila.
Kojelaudan laitteistosta voidaan säätää 
muun muassa kuormatilan lämpötilaa.

Nainen ison auton kuljettajana ei ole enää 
menneiden aikojen tapainen harvinaisuus, 
Johanna Pylvänen kertoo. Asenne ratkaisee. 

Johanna Pylvänen ajaa Hortiherttuan ja-
keluautoa. Kuormassa on muun muassa 
salaatteja, yrttejä, tomaatteja ja paprikoita.

”TÄMÄ TYÖ
VIE MUKANAAN!

JOHANNA
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MEREN- 
KULKIJA

JUHLAT MERIMIESKIRKOLLA

J OHANNA JÄ ÄSKELÄINEN  aloitti 
työskentelynsä merenkulkijana 
vuonna 2003, jolloin hän te-
ki keikkatyötä tarjoilijana Silja 

Linen matkustaja-aluksilla Operalla ja 
Symphonylla.

”Olin tehnyt tarjoilijan työtä maissa. 
Laivalla tarjoilijan työtä tekevä kaverini 
houkutteli kokeilemaan merityötä. Ty-
kästyin siihen ja laivan työporukkaan, 
joten sille tielle jäin.”

Vuonna 2009 Johanna siirtyi Viking 
Linen Mariellalle, jossa hän työskenteli 
kevääseen 2020 saakka. Korona ja ristei-

TEKSTI MARKO TOLJAMO

Laivalla tarjoilijana työskentelevä Johanna Jääskeläinen 
keksi juhlistaa syntymäpäiväänsä Vuosaaren 
merimieskirkolla.

lymatkustuksen romahdus toivat lomau-
tuksen pariksi vuodeksi, ja laivakin myy-
tiin toukokuussa ulkomaiselle omistajalle 
Välimeren liikenteeseen.

”Tällä hetkellä tilanne on se, että läh-
den laivalle tarvittaessa. Jos aloittaisin 
nyt työt maissa, olisi siihen rytmiin taas 
melkoinen totutteleminen.”

Vaikka tarjoilijan työ laivalla on 
raskasta ja kiireistä, Johanna sanoo, et-
tä samanhenkinen porukka sekä työn 
ja vapaan vuorottelu painavat vaa’assa 
enemmän.

”Kahdeksan päivän työrupeaman jäl-

keen on saman verran vapaata, onhan se 
luksusta”, hän sanoo.

Helsinkiläisenä Johanna hyötyi sii-
täkin, että Mariella liikennöi Helsingis-
tä, joten työmatka moneen työkaveriin 
verrattuna on ollut lyhyt. Tosin on hän 
välillä tehnyt vuoroja myös Turusta läh-
tevillä Ruotsin-laivoillakin.

TARPEELLISIA PALVELUJA

Marraskuisena iltana 2021 Johanna ystä-
vineen valmistelee Vuosaaren merimies-
kirkkoa huomiseen juhlaan. Luvassa on 

Johanna Jääskeläinen ja Susanna Sammalvaara valmistavat Vuosaaren merimieskirkon salia seuravana päivänä pidettävää Johannan 
50-vuotisjuhlaa varten.
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Johannan 50-vuotisjuhla, joka on koro-
napandemian vuoksi siirtynyt jo pariin 
otteeseen tammikuusta loppuvuoteen.

”Olin täällä viime vuonna Mepan 
järjestämällä espanjan alkeiskurssilla ja 
myöhemmin myös jatkokurssilla. Olin 
etsinyt juhlapaikkaa ja keksin silloin, että 
voin pitää juhlan täällä”, Johanna kertoo.

Vuosaarelaisena matkasta kotoa juh-
lapaikalle tuli siitäkin lyhyt.

Mepan eli Merimiespalvelutoimiston 
lukuisista kursseista Johanna on osallis-
tunut muihinkin: ainakin ratsastus-, 
askartelu- ja eri urheilulajien kokeilu-
ryhmään.

Vaikka Johanna oli jo aiemminkin 
talon ohi ajanut, hän ei tiennyt Vuosaa-
ren merimieskirkon sijaitsevan raken-
nuksessa.

Vuosaaren merimieskeskuksessa 
sijaitsevat niin Merimieskirkko kuin 
Mepan asiamiehen toimisto ja tiloja voi 
vuokrata juhliin, kokouksiin jne. 

Liikunta on Johannalle tärkeää. Hän 
harrastaa kävelyä ja erilaista ryhmälii-
kuntaa. Uintia hän sanoo rakastavansa 
ja kertoo uskaltaneensa mennä veteen 
maaliskuisessa lumisateessa.

”Kokeilin, koska kaverini harrastaa 
avantouintia. Siitä tuli mahtava tunne.”

Myönteisiä ajatuksia hänellä on Me-
rimieskirkostakin. Sen toimipaikoista 
maailmalla Johanna sanoo tienneensä jo 
pitkään. Siljalla työskennellessään hänel-
le oli kerrottu, että esimerkiksi Lontoos-
sa voi majoittua edullisesti. On hän ollut 
vapaaehtoisena mukana sen joulumyy-
jäisissäkin.

”Merimieskirkko on avoin, lämmin 
ja rento paikka, jossa ei uskontoa tupu-
teta. Tarjoatte niin merenkulkijoille kuin 
muillekin tarpeellisia palveluja. Hieno 
järjestö.”

Merenkulkujärjestöjen perinteinen 
kunniakäynti merenkulkijoiden ja 

mereen menehtyneiden muistomerkillä 
Helsingissä järjestettiin pyhäinpäivänä 
6.11.2021.

Puheen piti sosiaalineuvos ja rovasti 
Antti Lemmetyinen. 

”Se, että kokoonnumme tänne juuri 
pyhäinpäivänä, kertoo, että mielessämme 
on erityisesti mereen menehtyneiden ja 
sinne jääneiden muistaminen. Samalla se 
on kunnianosoitus myös kaikille, joiden 
työnä ja tehtävänä on tänäänkin kulkea lai-
voilla maailman merillä – joskus äärimmäi-

Pyhäinpäivän kunniakäynti
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sen vaikeissa ja vaarallisissa olosuhteissa."
Seppeleen laskivat Suomen partiolai-

set ja musiikista vastasi Mikaelin laulajat 
-kuoro johtajanaan Jukka Okkonen.

Kunniakäynnin aikana Suomen Me-
ripelastusseuran alukset ja Suomenlahden 
merivartioston PV08-luokan alus tekivät 
ohimarssin tehden lipputervehdyksen.

"Raamatun mukaan kerran aikojen 
lopussa myös meri antaa kuolleensa – hei-
dät herätetään iankaikkista elämää varten. 
Meripelastusseuran alusten perinteinen 
kunniaa tekevä ohi purjehdus on vaikutta-
va. Se pysäyttää meidät ajattelemaan, että 
meidätkin pelastetaan hukkumasta elämän 
merellä."

Ohimarssin jälkeen alusparaati jatkoi 
Kauppatorin edustalle Kolera-alataaseen, 
jossa alukset olivat yleisön nähtävillä.

"Tänään muistamme heitä, jotka ovat 
jo tulleet perille. Meidän matkamme elä-
män merellä jatkuu.”

Antti Lemmetyinen.

Juhlavuosi
Hampurin merimieskirkon 120-vuotista historiaa juhlittiin syksyn aikana van-
hojen ja uusien kuvien välityksellä Facebook- ja Instagram-tarinoin.

Oulun merimieskirkon 110-vuotisjuhlasmessussa Tuiran kirkossa 12.9.2021 
kuultiin mm. emeritusprofessori Hannu Mustakallion esitelmä Oulun meri-
mieslähetyksen vaiheista sekä vapaaehtoistyöntekijä Ari Rannan kokemuksia.

Kokkolan merimieskirkon 90-vuotistaivalta juhlittiin messulla 19. syyskuuta 
Ykspihlajan kirkossa. Esillä oli myös 1950–70-luvuilla merimiehenä työsken-
nelleen Olavi Kärkkäisen merimiesarkku sisältöineen.

Haminan merimieskirkko täytti 60 vuotta. Varsinaista juhlaa ei Haminassa 
järjestetty.
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”

ULKO-
SUOMALAINEN

MARK LEVENGOOD on tunnet-
tu ja pidetty tv-kasvo, juon-
taja ja suosittu luennoitsija. 
Pistäytyessään marraskuun 

alussa juontokeikalla Suomessa Leven-
good intoutui vertailemaan nuoruutensa 
ajan Suomea ja tämän päivän Suomea.

”Helsinki oli nuoruudessani aivan 
toisenlainen kuin nyt. Silloin ei hymyilty. 
Tai ne, jotka hymyilivät, olivat hulluja tai 
humalaisia”, Mark kärjistää nauraen. ”Se 

Ruotsissa asuva Mark 
Levengood on yksi 
tunnetuimmista 
ulkosuomalaisista.
"Enää en ihmettele, 
miksi suomalaiset on 
valittu taas maailman 
onnellisimmaksi 
kansaksi!”

TEKSTI JA KUVA MARKO TOLJAMO

SUOMI ON MUUTTUNUT 
ILOISEMMAKSI

oli Kekkosen ja YYA:n aikaa.”
”Rippikuvassani minä hymyilen, pap-

pi ei”, kirjoitti Levengood myöhemmin.
Levengoodin muistikuva on, että 

Ruotsi oli tuolloin vapaampi ja avoi-
mempi yhteiskunta. Siellä sai nauraakin.

”Minulle Ruotsinlaivat olivat erään-
lainen elämänlanka. Oli vapauttavaa 
päästä ’maailmalle’.”

Se oli silloin. Juontaessaan Viking 
Linen uuden laivan Viking Gloryn lan-

seeraustilaisuutta marraskuun alussa 
Levengood intoutui kehumaan elämää 
sykkiviä kaupunkejamme.

”Täällä on nyt upea tunnelma. On 
kahviloita ja tapahtumia ja ihmiset jopa 
hymyilevät. Suomi on muuttunut.”

”Tullessani laivalla Suomeen tajusin, 
kuinka erityisen kaunis Suomen saaristo 
on. Enää en ihmettele, miksi suomalaiset 
on valittu taas maailman onnellisimmak-
si kansaksi!”
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PALKITTU TV-KASVO

Mark Levengood syntyi vuonna 1964 
Yhdysvalloissa amerikkalaisen isän ja 
ruotsinsuomalaisen äidin lapseksi. Lap-
suutensa hän vietti Helsingissä, mutta 
muutti Ruotsiin 19-vuotiaana tehden 
aluksi monenlaisia hanttihommia.

Ruotsissa Mark kouluttautui erilais-
ten humanististen tieteenalojen kursseil-
la Tukholman yliopistossa sekä radio-
tuottajaksi Dramatiska Institutenissa. 
Omaperäisten ohjelmiensa ansiosta hän 
on saanut useita tv-alan palkintoja sekä 
Ruotsissa että muissa maissa.

Hän on selostanut televisiossa Ruot-
sin hovin tapahtumia kruununprinsessa 
Victorian häät mukaan lukien. Leven-
good on niin ikään juontanut suuria 
ruotsalaisia tv-gaaloja, kuten Melodi-
festivalenia (Ruotsin euroviisukarsinnat).

Levengood on naimisissa kirjailija, 
koomikko Jonas Gardellin kanssa. Heil-
lä on kaksi lasta, poika ja tyttö.

VAPAUTTA USKONTOON

Levengood kääntyi 1990-luvun alussa 
luterilaisesta katoliseksi, Jonas on bap-
tistitaustainen.

”Uskonto on meille tärkeä asia”, Le-
vengoodon sanonut.

Vuonna 2017 reformaation ja  Mart-
ti Lutherin merkkivuonna Levengood 
perehtyi 4-osaisessa ohjelmasarjassa 
Lutheriin haastatellen valtaa pitäviä, 
piispoja, teologeja, historioitsijoita ja 
kulttuurivaikuttajia niin Suomessa kuin 
Ruotsissa.

Taustalla vaikutti rippikoulu, jonka 
opetuksen Mark oli kokenut niin, että 
kaikki hauska oli väärin ja syntiä. Tv-sar-
jan tekemisen aikana käsitys Lutherista 
muuttui.

”Luther ei pyrkinyt ahdistamaan ih-
mistä – hän halusi päinvastoin vapaut-
taa meidät. Hän tähdensi, miten tärkeää 

on iloita, olla jouten ja nauttia elämästä. 
Martti Luther halusi vapauttaa ihmisen”, 
Levengood kirjoitti sarjaa esitelessään.

Suomen Merimieskirkko on Leven-
goodille tuttu pitkäaikaisen ystävänsä, 
keväällä edesmenneen merimiespastori 
Kim Lückin kautta. Myös hänen kans-
saan keskustellessaan Levengood sai kä-
sitykselleen uskonnosta uusia vapaampia 
näkökulmia.

Luther-sarja on yhä nähtävissä Yle 
Areenassa.

KAHDEN KIELEN VÄLISSÄ

Nykyisin Mark Levengood on yksi tun-
netuimmista ulkosuomalaisista. Tv-työn 
ohella Levengood on kirjoittanut useita 
teoksia, joista osa on käännetty suomeksi.

Vuonna 2015 Levengood palkittiin 
merkittävästä ja näkyvästä urasta Ruot-
sin televisiossa ja kirjailijana Vuoden 
ulkosuomalainen -tittelillä. Suomi-Seu-
ran tunnustuspalkinto on jaettu vuodesta 
1993 alkaen ulkomailla asuvalle suoma-
laiselle tai suomalaisen siirtolaisen jälke-
läiselle.

Levegood tunnetaan niin Suomessa 
kuin Ruotsissa omintakeisesta ja hyvän-
tuulisesta puhetyylistä. Sitä on kutsuttu 
mm. laulavaksi ja naurahtelevaksi suo-
menruotsiksi tai ruotsinsuomeksi kuun-
telijan näkökulmasta riippuen. Kielellisiä 
eroja Levengood on onnistunut tuomaan 
esille myönteisessä valossa molemmin 
puolin Suomenlahtea.

Viking Line mainostaa uutta alus-
taan Viking Glorya ilmastoviisaaksi. 
Sana ei ihan taipunut Levengoodin 
suuhun.

”Voi, miksi tämä suomen kieli on täl-
laista”, hän pudisteli hymyilleen päätään 
ja sai yleisön taas nauramaan.

Viking Linen uusi matkustaja-alus Viking 
Glory aloittaa liikennöintinsä Turku–

Tukholma-välillä maaliskuussa 2022. Yhtiö 
kehuu uutta ”Itämeren kuningatartaan” yh-
deksi maailman ilmastoviisaimmista alukista 
sen edistyksellisten ja innovatiivisten teknis-
ten ratkaisujen ansiosta.

Glory on ensimmäinen alus maailmassa, 
johon on asennettu täysin rikitöntä neste-
mäistä maakaasua (LNG) hyödyntävät mo-
nipolttoainemoottorit, joissa on segmenttinsä 
vähäisin polttoaineenkulutus, mutta samalla 
paras sylinteriteho.

Alus voi käyttää myös biokaasua polt-
toaineenaan, kun sellainen vaihtoehto tulee 
tulevaisuudessa mahdolliseksi.

Glory tulee myös ensimmäisenä maa-
ilmassa ottamaan talteen LNG:stä tulevan 
hukkakylmän ja hyödyntämään sitä kylmä-
laitteisiin ja -tiloihin sekä muihin erikoisti-
loihin.

Laivassa on myös energiankierrätysjär-
jestelmä, joka muuntaa moottoreiden huk-
kalämpöä sähköksi.

Lisäksi laivaan on asennettu energian-
kulutusta säätelevä ilmanvaihto- ja valais-
tusjärjestelmä, jonka ansiosta mm. hytin 
ilmanvaihto ja lämmitys minimoidaan, jos 
hytti on tyhjä. 

Ruoripotkurijärjestelmän ansiosta laivan 
ohjailuun kuluu vähemmän aikaa ja energiaa, 
kun käännökset satamissa sujuvat nopeam-
min ja rungon vastus kulussa on pienempi.

Viking Gloryn rakentaminen Xiamenin 
telakalla Kiinassa on loppusuoralla ja alus 
siirretään viimeisteltäväksi Turun telakalle 
vuodenvaihteessa. 

Edistyksellinen
Viking Glory
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Utö ligger söder om Åland och hör administrativt till Egentliga Finland och Pargas stad. Det är Finlands sydligaste bebodda ö. Utö har mindre 
än femtio permanent bosatta, men sommartid mångdubblas invånarantalet.

UTÖ – ETT PARADIS
FÖR DEN SOM SÖKER LUGNET

På Finlands sydligaste bebodda ö härskar havet och naturen. 

TEXT THURE MALMBERG FOTO THURE MALMBERG OCH MARKO TOLJAMO

REPORTAGE
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"M INST ett par 
gånger per år 
måste jag åka 
till Utö.”

Det säger en ung man på bänken intill. Vi 
sitter ombord på förbindelsebåten Baldur, 
som nyss lagt ut från Pärnäs brygga i Par-
gas. Framför oss har vi en fem timmar 
lång resa genom Skärgårdshavet till Utö, 
Finlands sista utpost i havet.

Liksom jag har han kommit från 
Helsingfors, han direkt med bil, jag med 
buss via Åbo och Pargas med en över-
nattning på vägen.

”Jag behöver tystnaden och lugnet 
här ute”, fortsätter han.

Jag frågar inte vad han jobbar med; 
här är man inte påträngande nyfiken. För 
mig räcker det bra att han söker tystna-
den. Själv njuter jag gärna tyst tillsam-
mans med honom.

På övre däck diskuterar en grupp 
fågelskådare lågmält men intensivt. De 
har nyss sett någon sällsynt art och räknar 
med att få bonga ännu fler på Utö.

Baldur gör kanske tio knop och anlö-
per flera bryggor på vägen.

En äldre man, som uträttat ärenden 
på fastlandet, intervjuas ivrigt av ett yngre 
par på väg till Aspö. Paret förefaller vilja 
veta allt om mannen och hans liv; gran-
nar, arbete, fiske, om man kan räkna med 
att hitta svamp.

Den äldre mannen tar det hela med 
ro; han har levt i skärgårdens tystnad och 
verkar tålmodigt road av de frågvisa tu-
risterna. De har ju hittat ett original, en 
livslevande skäribo, och måste få veta allt.

Jag går upp till fågelskådarna och 
följer med när vi går in till Jurmo, där 
Baldur förefaller backa in akterrampen 
rakt mot klippan. Här lägger sig tyst-
naden mjukt över fartyget, och på land 
syns ingen aktivitet när vi stävar vidare 
mot Utö.

På Utö är det mera liv med mötande 
som tar emot post och varor till butiken. 
Turistsäsongen är förbi, och Baldurs 

vintertidtabell ger nästa avgång från Utö 
först om två dagar.

FRÅN RYSK BEFÄSTNING
TILL GARNISON

Från bryggan går en smal grusväg, som 
närmare centrum förbyts i en gammal 
kullerstensväg från Storfurstendömets 
tid, då ryssarna befäste ön som ett led i 
Peter den stores sjöfästning på 1910-ta-
let.

Efter att Finland blev självständigt 
började Försvarsmakten använda ön. 
Utös garnison och beväringsutbildning 
lades ner i årsskiftet 2005–2006 och i 
kasernbyggnaden finns numera ett ho-
tell. En del av ön är fortfarande ett stängt 
militärområde.

Rödmålade strandbodar dekorerade 
med ilandflutna livbojar kantar vägens 
sjösida, och jag läser Gabriella på en av 

dem. Eftersom jag vet att Gabriella hit-
tills haft ett lyckligt liv i Sverigetrafiken, 
kan jag gissa att någon överförfriskad 
festprisse ombord roat sig med att slänga 
livbojen i sjön.

Inåt land reser sig en hög radiomast 
och ett bastant fyrtorn, och under dem 
ligger husen på de ursprungliga fyra 
Utöhemman som överlevt två världskrig, 
skeppsbrott, storskifte och försvarets ex-
propriation.

I Utö Handel summerar företagarna 
Hanna Kovanen (Hannas horisont) och 
butikschefen Susanna Hedberg läget: 

”Vi ligger långt bort från discomusik, 
shoppingparadis, nattklubbar och kara-
oke.”

”Här är det helt andra dimensioner 
som gäller, allt styrs av havet och natu-
ren.”

>>

När förbindelsebåten Baldur närmar sig Utö samlas öborna som beställt varor vid färjeläget. 
Större varor och laster transporteras med fyrhjulingar. Endast de som har dispens får köra 
bil på ön.

Lue artikkeli suomeksi osoitteessa
merimieskirkko.fi/category/

merimieskirkko-lehti

https://merimieskirkko.fi/category/merimieskirkko-lehti/
https://merimieskirkko.fi/category/merimieskirkko-lehti/
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Blir det storm kanske skolbarnen 
från närliggande (en timme med Baldur) 
Jurmo inte kan ta sig till Utö. Eller lot-
sarna vid farleden till Åbo varken borda 
eller lämna fartyg vid Utö.

Med Baldur är kommunikationerna 
nu nästan garanterade i alla väder, men 
Utöborna har lärt sig att det är havet som 
bestämmer.

"DÄR FINLAND BÖRJAR"

Så heter en bok Martin Öhman, själv 
barnfödd på ön, har skrivit om Utö. Han 
skulle normalt kanske ha följt öns tradi-
tioner och blivit lots, men problem med 
ögonen gjorde att han i stället blev histo-
riker. I hela sitt liv har han engagerat sig 
i Utö, forskat och skrivit.

Om man tänker röra sig på egen 
hand på Utö och i Skärgårdshavets natio-
nalpark är Martin Öhmans bok närmast 
oumbärlig. Den är skriven med fakta och 
känsla, och han ger öns främsta yrkes-
grupp, lotsarna, både ansikte och liv. Med 
tanke på turisterna har Öhman översatt 
boken till finska, och den upplagan väntas 
till jul.

Nu gör han guidade rundvandringar 
på ön för ”turisterna”, som alla främman-
de kallas. Det är en uppgift han delar med 
Hanna Kovanen, som driver guide- och 
logiföretaget Hannas horisont. Vill man 

klättra upp i fyrtornet eller se minnena av 
Park Victorys skeppsbrott bör man ansluta 
sig till deras rundvandringar på Utö.

Hannas trivsamma presentbutik hit-
tar man ovanför strandpromenaden. Om 
hon hängt ut den internationella signal-
flaggan H (som både står för hennes ini-
tial och betyder ”Jag behöver lots”) är det 
ett tecken på att Hanna är på plats, och 
att hennes souvenirförsäljning och bed- 
and breakfast-rörelse har öppet.

Genom åren har sjövägen varit den 
enda naturliga vägen till Finland. Över 
Östersjön tog man sig, vanligtvis på stra-
patsfyllda, farliga vägar, till vårt land där 
långt borta i nordost.

ETT VITT SEGEL KALLADE
TILL GUDTJÄNST

Martin Öhmans bok har också ett kapitel 
om det andliga livet på Utö. Så här skri-
ver han om sjömansmissionen, Sjöman-
skyrkans föregångare i Finland:

”Sjömansmissionens präster, till 
exempel Orädd och Lejonmarck, var 
mycket populära på Utö. Programmet 
under sjömansmissionens fester var också 
lättare än under evangeliefesterna. Lot-
sen Ivar Sjöberg och fyrvaktaren Erik 
Westerholm hade ansvar för evangelie-
föreningens tillställningar medan lotsen 
Karl-Erik Österlund fungerade som 

Fyrkyrkan. Martin Öhman i Utö fyrkyrka, en troligen även interna-
tionellt sett unik plats. Den stora målningen, Petri fiskafänge, är g jord 
av Bore Forsbäck från Ekenäs.

lokalt ombud för sjömansmissionen.”
Förr brukade man hissa ett vitt segel 

på Utö som tecken på att prästen tagit sig 
till ön och för att kalla folket från kring-
liggande öar till gudstjänst. I dag har man 
gudstjänst en gång på sommaren, om ha-
vet tillåter det.

FYREN SPRÄNGS OCH
BYGGS UPP IGEN

Fyren på Utö är gammal, tänd troligen 
redan i början av 1500-talet för att väg-
leda de sjöfarande. Från 1590 finns en 
uppgift om en mast med en tjärtunna. 
1753 uppfördes den första riktiga fyren 
på ön, skriver Martin Öhman. Den är 
Finlands första ljusfyr.

Under 1808–1809 års krig spräng-
des den, eventuellt av svenskarna, för 
att ersättas av det nuvarande fyrkantiga 
fyrtornet 1814. Fyrens lanternin och 
färgsättning är från slutet av 1800-talet: 
norrsidan är helt vit, medan övriga sidor 
är rödvita. Fyrens rödvita färg är kopplad 
till lotsverksamheten.

Under en tid fanns också en nautofon 
här med en ljudstyrka som var till öbor-
nas förargelse, och själva fyrmekanismen 
och lyktan har i repriser byggts om och 
förbättrats.

År 1935 installerades en radiofyr och 
intill tornet byggdes ett litet elverk som 

I Bönehusets fönster på Utö påminner den här ljusstaken om lastån-
garen Park Victorys förlisning. De tio ljusen hedrar minnet av de tio 
amerikanska sjömän som drunknade här julen 1947.
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Omkomna till sjöss. Utöbon Gösta Berg-
man planerade det här minnesmärket som 
invigdes 1964 av biskopen i Borgå stift, Karl 
Erik Forsell.

försåg hela ön med elektricitet. Radio-
fyren tystnade 1996 precis som övriga 
radiofyrar, eftersom yrkessjöfarten hade 
övergått till satellitnavigering.

Ön och dess fyr anslöts till det riks-
täckande elnätet 1996. Då gick även fy-
rens siste fyrmästare Gunnar Andersson 
i pension.

Högst upp i fyren finns ett kyrkorum 
med stabila och obekväma långbänkar, 
där alla Utösläkter har sina givna platser. 
Efter den mödosamma, nästan lodräta, 
klättringen upp, känns det skönt att slå 
sig ned och begrunda en tavla förestäl-
lande Petri fiskafänge.

EN KAMP MELLAN HAVET
OCH MÄNNISKAN

Knappast någon kommer till Utö utan 
att besöka fyrkyrkan och Bönehuset som 
ligger intill begravningsplatsen.

Begravningsplatsen på den steniga ön 
anlades 1962 med sand som hämtades 
med pråm från Korpo och Pargas. Innan 
dess transporterade Utöborna sina avlid-
na till Jurmo.

Bönehuset är känt för sin tioarmade 
silverljusstake. Ljusen i den påminner om 
de tio amerikanska sjömän som drunkna-
de i stormen när kollastade ss Park Victo-

Motorskonaren Draken sjönk 12 november 
1929 efter att ha gått på grund 150 meter 
utanför Utös kust. 60 år efter haveriet res-
tes ett minnesmärke.

ry förliste vid Utö julen 1947. På väggen 
hänger amerikanska ambassadörens tack 
för Utöbornas insatser att rädda resten av 
besättningen.

Ljusstaken ersätter ett stort paket 
med läckerheter från Amerika sända 
som tack för räddningsinsatsen. Utö-
borna tyckte emellertid att de drunkna-
de var värda något mer handgripligt, 
och auktionerade ut delikatesserna. För 
pengarna lät man sedan göra ljusstaken 
som ett evigt minne av havets kamp med 
människorna.

Vid färjeläget står en lång rad mjölkkärror. 
De tillhör öborna som kärrar hem varorna 
som de har beställt eller tagit med sig från 
fastlandet.

Utö Handel är öns handelsbod och post. I 
affären finns också ett litet läkemedelslager. 
Andelsaffären ägs av en del av Utöborna. 
Genom att handla från Utö Handel stöder 
man affärens existens och stärker däri-
genom bygemenskapen.
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”
MARK LEVENGOOD är 

en känd och omtyckt 
tv-personlighet, pro-
gramledare och en 

populär föreläsare. När han i början av 
november besökte Finland för ett upp-
drag som konferencier jämförde han en-
tusiastiskt Finland under sin ungdoms-
tid och idag.

”I min ungdom var Helsingfors helt 
annorlunda än idag. Då log man inte. 
Eller de som log var galna eller fulla”, 
tillspetsar Levengood och skrattar. ”Det 
var på Kekkonens och VSB-paktens tid.”

”På mitt konfirmationsfoto ler jag. 
Det gör inte prästen”, skrev Levengood 
senare.

Levengood minns det som att Sveri-
ge var ett friare och öppnare samhälle på 
den tiden. Där fick man skratta.

”För mig var Sverigebåtarna ett slags 
livlina. Det var befriande att komma ut 
i ’världen’.”

Det var då det. När Levengood i 
början av november var konferencier vid 
lanseringen av Viking Lines nya fartyg 
Viking Glory pratade han entusiastiskt 
om våra städer som pulserar av liv.

”Nu är atmosfären här fantastisk. Det 
finns caféer och evenemang och männ-
iskorna ler till och med. Finland har för-
ändrats.”

”När jag kom med båten till Finland 
insåg jag hur oerhört vacker den finska 
skärgården är. Jag är inte ett dugg för-
vånad över att finländarna ännu en gång 
har utsetts till världens lyckligaste folk!”

PRISAD TV-PERSONLIGHET

Mark Levengood föddes 1964 i USA. 
Hans far var amerikansk och hans mor 
finlandssvensk. Barndomen tillbringade 
han i Helsingfors, men flyttade till Sve-
rige som 19-åring och hankade sig fram 
på olika ströjobb till en början.

I Sverige gick Mark olika kurser in-
om humaniora på Stockholms universi-
tet och utbildade sig till radioproducent 
på Dramatiska Institutet. Han har blivit 
tilldelad flera priser inom tv-branschen 
både i Sverige och andra länder för sina 
originella program.

Han har kommenterat svenska ho-
vets evenemang i tv, bland annat kron-
prinsessans Victorias bröllop. Levengood 
har också varit programledare för stora 
svenska tv-galor som Melodifestivalen 
(den svenska Eurovisionsfestivalen).

Levengood är gift med författaren 
och komikern Jonas Gardell. De har två 
barn, en pojke och en flicka.

EN FRIARE TRO

I början av 1990-talet konverterade Le-
vengood från lutheran till katolik. Jonas 
har baptistbakgrund.

”Religionen är viktig för oss”, har han 
sagt.

Under Martin Luthers jubileumsår 
2017 fördjupade sig Levengood i Luther 
i en programserie i fyra delar där han in-
tervjuade makthavare, biskopar, teologer, 

FINLAND HAR BLIVIT GLADARE
Mark Levengood 
bor i Sverige och är 
en av de mest kända 
utlandsfinländare. ”Jag 
är inte ett dugg förvånad 
över att finländarna ännu 
en gång har utsetts till 
världens lyckligaste folk!”

TEXT OCH BILD MARKO TOLJAMO
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historiker och inflytelserika kulturperso-
ner i Finland och Sverige. I bakhuvudet 
hade han sin konfirmationsundervisning 
då han hade lärt sig att allt som är roligt 
är fel och en synd. Under arbetet med 
tv-serien ändrades hans uppfattning om 
Luther.

”Luthers ambition var inte att tynga 
människan – tvärtom, han ville befria oss. 
Han betonade hur viktigt det är att glädja 
sig, vara ledig och njuta av livet. Martin 
Luther ville befria människan”, skrev Le-
vengood i sin presentation av serien.

Levengood känner till Finlands Sjö-
manskyrka genom sin vän sedan många 
år tillbaka, sjömanspastor Kim Lück, som 
gick bort i våras. Även genom samtal med 
honom fick Levengood nya, friare per-
spektiv på sin uppfattning om religion.

Serien om Luther kan fortfarande ses 
på Yle Areena.

MELLAN TVÅ SPRÅK

Numera är Mark Levengood en av de 
mest kända finlandssvenskarna. Vid sidan 
av tv-jobbet har Levengood skrivit flera 
böcker och en del av dem har översatts 
till finska.

År 2015 fick Levengood utmärkelsen 
Årets utlandsfinländare för sin anmärk-
ningsvärda och synliga karriär i svensk tv 
och som författare. Finland-Samfundets 
utmärkelse har delats ut sedan 1993 till 
finländare som bor utomlands eller barn 
till finländska emigranter.

Levengood är känd både i Finland 
och Sverige för sitt personliga och glad-
lynta sätt att tala. Det har kallats för 
bland annat sjungande och skrattande 
finlandssvenska eller sverigefinska bero-
ende på lyssnarens perspektiv. Levengood 
har lyckats belysa språkliga skillnader i 
en positiv anda på båda sidor om Finska 
viken.

Viking Line marknadsför sitt nya 
fartyg Viking Glory som klimatsmart, 
på finska ”ilmastoviisas”. Levengood ha-
de lite svårt att uttala det finska ordet. 
”Åh, varför är finskan på det här viset”, 
sade han och ruskade på huvudet med ett 
leende och fick publiken att falla i skratt 
ännu en gång.

På Sjömanskyrkans styrelsemöte i september godkändes Sjömanskyrkans 
nya strategi för 2022–2026. Strategin bereddes av alla anställda och för-
troendevalda. I den nya strategin är Sjömanskyrkans grundläggande värde 

fortfarande gästvänlighet. I strategin uttrycker vi det på följande sätt: ”Gästvän-
lighet handlar om att förmedla Guds kärlek som är allomfattande.” Även i fram-
tiden kommer Sjömanskyrkan att kännetecknas av gästvänlighet. Ett nytt värde 
i strategin är trygghet. Redan tidigare har vi tänkt och i praktiken konstaterat att 
Sjömanskyrkan är en fristad både i Finland och utomlands. I anknytning till detta 
formulerades det nya värdet trygghet så här i strategin: ”Varje människa har rätt 
till ett tryggt bemötande.”

Ett centralt fokusområde under strategiåren är det nya samarbetet med Kyrko-
styrelsen. Enligt samarbetsavtalet kommer Sjömanskyrkan från och med början av 
2025 att sköta den operativa ledningen och koordineringen av kyrkans arbete bland 
utlandsfinländare. Beredningen av ärendet har inletts tillsammans med Kansliet för 
kyrkans arbete bland utlandsfinländare. En annan viktig strategisk tyngdpunkt är 
att ”Sjömanskyrkan finns där människorna finns”. Vi tar oss till människorna i stör-
re utsträckning än tidigare och stärker vårt arbete på nätet. Genom dessa värden 
och tyngdpunkter strävar vi efter att uppfylla det centrala målet med vårt arbete, 
som i strategin lyder ”Ökat välbefinnande bland människor och gemenskaper”.

I ledaren i det förra numret av tidningen Sjömanskyrkan berättade jag att 
tidningens framtid utreddes förra våren. Bakgrunden till utredningen var frågan 
om vad de begränsade resurserna för kommunikation och kapitalanskaffning bör 
användas till på ett förståndigt sätt. Som ett resultat av utredningen beslutade 
Sjömanskyrkans styrelse att minska tidningens utgivningstillfällen. Från och med 
nästa år utkommer tidningen Sjömanskyrkan en gång per år och innehåller då 
den inlämnade årsberättelsen och bakgrunden till den. Framöver utvecklas med-
lemsbrevet så att det fungerar bättre i kommunikationssyfte.

I skrivande stund förbereder sig sjömanskyrkorna på julens evenemang. Ännu 
vet vi inte helt säkert om evenemangen kan genomföras som planerat. Restriktio-
nerna till följd av coronaviruset har lättat i takt med att vaccinationerna framskridit, 
och därför ser vi optimistiskt på julens evenemang. De anställda och frivilliga har 
i vanlig ordning engagerat sig i förberedelserna för evenemangen. Ett stort tack 
till alla som under denna svåra tid på olika sätt har gett Sjömanskyrkans arbete 
sitt stöd.

SJÖMANSKYRKAN FINNS
DÄR MÄNNISKORNA FINNS

LEDARE

HANNU SUIHKONEN
GENERALSEKRETERARE
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ON TORSTAI-ILTAPÄIVÄ Rot-
terdamin merimieskirkolla, 
istahdan Tytti Winterswi-
jkin kanssa kahvikupposen 

ääreen. Tytti, 82, on häärinyt päivän keit-
tiössä korvapuusteja valmistaen. Nyt hä-
nen ajatuksensa ovat siirtyneet tulevien 
viikkojen joulukauppakiireisiin. Minä 
puolestani olen istunut päivän palave-
reissa, ja esimieheni Tuomaksen johdol-
la olemme miettineet mm. sosiaalityön 
kehittämistä Alankomaissa.

Hörppiessämme Tytin kanssa kahvia 
toteamme yhdessä syksyn sateiden alka-
neen ja ihmettelemme koronatartuntojen 

radikaalia nousua. Onneksi merimieskir-
kolla tuoksuu tänäänkin aina niin tuttu 
korvapuusti, kiitos Tytin, se tuo toivon 
ja ilon tähänkin marraskuun harmaaseen 
päivään.

Kohtaaminen on toivoa! Niin Saa-
ra Simonenkin sanoi muutama viikko 
sitten Merimieskirkon vapaaehtoisten 
illassa.

Kohtaaminen kahvikupin ääressä luo 
nytkin todellista toivoa! Olen tuntenut 
Tytin reilun vuoden ajan ja oppinut, että 
kirkolle tullessaan hän tervehtii iloisesti 
ja lukee sen jälkeen kirkon vieraskirjan. 
Hänelle on tärkeää katsoa, keitä kirkolla 

TYTTI WINTERSWIJKILLE
MERIMIESKIRKKO ON

Tytti Winterswijk 
on Rotterdamin 
merimieskirkon 
pitkänlinjan työmyyrä, 
talon ilo ja valo, ihmisten 
kohtaaja.

TEKSTI ELINA VIISANEN

TOINEN KOTI

VAPAAEHTOINEN

Kesäkuussa 2019 Rotterdamin merimieskirkolla juhlittiin Tytin 80-vuotispäivää. Yllä-
tysvieraana juhlassa esiintyi laulajalegenda Eino Grön, Tytin koulutoveri Reposaaresta. 
Mikäpä siinä oli Keesin kanssa panna jalalla koreasti.

https://hollanti.merimieskirkko.fi/
https://hollanti.merimieskirkko.fi/
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Kesäreissu Porin Reposaa-
resta Rotterdamiin muut-
ti Tytti Malmin elämän yli 
60 vuotta sitten, kun hän 
matkusti tapaamaan ko-
nemestarina seilannutta 
poikaystäväänsä Cornelius 
Winterswijkiä. Siitä lähtien 
Tytti on ollut osa Rotter-
damin merimieskirkkoa.

on käynyt. Tyttihän tuntee valtavan jou-
kon ihmisiä, jotka ovat vuosikymmenten 
merimieskirkkotyön kautta tulleet hänel-
le tutuiksi ja tärkeiksi.

MERIMIESKIRKON
LUOTTOTYYPPI

Moni Merimieskirkko-lehden lukijoista 
on tuntenut Tytin pidempään kuin minä. 
Tytti tuli Rotterdamiin 1960-luvun alus-
sa. Rotterdamin kirkolle ja käsityöpiiriin 
hän löysi tiensä ystävänsä Thelman hou-
kuttelemana.

Lastensa syntymän jälkeen Tytti alkoi 
aktiivisesti käydä Rotterdamin merimies-
kirkolla, jossa Tytin reippauteen ja aut-
tamishaluun kiinnitettiin pian huomio-
ta. Niinpä hänestä tuli nopeasti kirkon 
”luottotyyppi”.

Tytti työskenteli merimieskirkol-
la apuemäntänä vuosina 1971–1983 ja 
toisena emäntänä vuosina 1983–2009. 
Kaikkien onneksi hän ei jäänyt meri-
mieskirkkotyöstä pois, vaan on jatkanut 
vapaaehtoisena eläkkeelle siirtymises-
tään lähtien. Niin Tytti kuin hänen kor-
vapuustinsa kuuluvat olennaisena osana 
taloon.

Kysyn Tytiltä, miten hänen miehensä  
Cornelius, Keesinä paremmin tunnet-
tu, on suhtautunut siihen, että Tytti on 
viettänyt paljon aikaa kirkolla. Toki he 
molemmat ovat olleet täysillä mukana 
kirkon arjessa jo vuosikymmeniä.

”Kees on ollut tosi sopeutuvainen ja 

hän on ymmärtänyt sen, että tämä paik-
ka on minun toinen kotini.”

Tytti ja Kees ovat luotsanneet va-
paaehtoisina jo vuosia Rotterdamin 
merimieskirkon senioriryhmää. Mieles-
täni senioriryhmän kokoontumiset ovat 
juuri niin lämminhenkisiä kuin ryhmän 
vetäjätkin ovat. 

Minua kiinnostaa, miten integroitu-
minen 60-luvun Rotterdamiin sujui, kun 
maailma oli niin erilainen silloin.

Tytti toteaa, ettei se helppoa ollut ja 
antaa kiitosta appivanhemmilleen, jot-
ka helpottivat tilannetta merkittävästi. 
Vaikka yhteistä kieltä ei heidän kanssaan 
ollut, ja Kees saattoi olla puolikin vuotta 
merellä töissä, sinnikkäästi Tytti opetteli 
ja oppi kielen käytännön kautta ja appi-
vanhempiensa avustamana.

PERINTEET AUTTAVAT
SOPEUTUMAAN

Muistan, kun Tytti sanoi minulle joskus 
aiemmin, että ensimmäinen joulu Hol-
lannissa oli tosi vaikea. ”Oli niin outoa, 
kun ei ollut joulukuusta ja suomalaisia 
jouluperinteitä.” Suomalaiset joulupe-
rinteet ovat kuitenkin vuosikymmenten 
saatossa tulleet osaksi Winterswijkin 
perhettä ja sukua.

Toteamme yhdessä, että juhlista 
etenkin joulu on tosi tärkeää aikaa ulko-
suomalaisille. Jouluun liittyy paljon tun-
netta ja perinnettä, läheisyyttä ja lämpöä.

Tytti on nähnyt merimieskirkkotyön 

monenlaiset aallot iloineen ja suruinen 
61 vuoden aikana. Vuosien varrelta hän 
haluaa nostaa esille kaikki ihanat ihmiset 
ja kohtaamiset sekä yhteiset reissut.

Hymyillen hän muistelee myös het-
kiä, jolloin pääsi matkustamaan laivalla 
Suomeen: se tuntui aina hyvältä.

KOHTAAMINEN
AVAA OVIA

Olemme vuoden aikana käyneet pitkiä 
keskusteluja siitä, millainen Hollanti ja 
rouhea Rotterdam ovat olleet vuosien 
saatossa. Sen referointi olisi kuitenkin 
ainakin yhden kirjan mittainen.

Päällimmäisenä juttutuokioista jää 
mieleen, että kaikkien näiden vuosien 
jälkeenkin merimieskirkko on yhä Ty-
tille toinen koti. 

Mietin mielessäni jälleen sitä, että 
lähellä olevat ihmiset tekevät valtavan 
paljon uuden ulkosuomalaisen sopeutu-
misprosessissa. Aidon ja oikean kohtaa-
misen merkitystä ei voi väheksyä. Yhdes-
sä olemme vahvempia.

Ihana kahvihetki jälleen Tytin kanssa.

Joulumyyjäiset vuonna 
2000. Tytin vuosikym-
menten ajan kertynyt tie-
totaito on korvaamaton 
resurssi talossa, jossa muut 
vastuunkantajat vaihtuvat.

ELIN
A V

IISA
N

EN

Etsimme jatkuvasti niin Suomessa kuin 
muualla Euroopassa sijaitseville kirkoil-
lemme kiireapulaisia lyhytaikaisiin teh-
täviin sekä vapaaehtoisia, jotka haluavat 
sitoutua pidempiaikaisesti merimies-
kirkkotyöhön. Lue lisää verkkosivulta:
merimieskirkko.fi/vapaaehtoistyo

https://merimieskirkko.fi/vapaaehtoistyo/
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I SÄ-PEKKANI totutti lapsensa parhaisiin 
paperilaatuihin. Lastenhuone oli usein 
rullapaperin peittämä, eikä luovuutemme 
pysähtynyt kynnykselle. Siskoni ei ehkä 

piirtänyt seiniin, mutta minä taisin salaa jatkaa 
kynnyksen ja lattialistankin yli. Piirtoalustaa 
olisi piisannut, kun isä-Pekka oli selluteh-
taalla töissä. Tehtaalta juontuu kai lapsuuden 
suloinen muisto, jos vain osun hakatun puun 
äärelle. Rakastan sitä tuoksua, vaikka ne puut 
oli kuulemma murhattu.

Rikoskumppanuuteni on syventynyt, ja 
myönnän nauttivani Merimieskirkon julkaisu-
jen painojäljestä ja etenkin paperin tunnusta. 
Satagrammainen laatupaperi on jotain aivan 
muuta kuin viikkojulkaisujen lirulehdet, joista 
seuraavan sivun nelivärimainos kuultaa läpi 
todella häiritsevästi. Juorut suttaantuvat.

Isä-Pekalla oli muutakin opetettavaa. Hän 
muistutti, ettei me useinkaan voida olla ajamas-
sa omaa etuamme, ja että kateellinen käyttää 
energiansa muiden tekemisiin, eikä koskaan 
pääse omiin tavoitteisiinsa. Ja vielä, että ajatus 
on vapaa, se voi lähteä karkuun tai livahtaa 
suusta, jolloin napatkaa karkulaisesta kiinni! 
Haastakaa ja täydentäkää. Kieritellään, pyö-
ritellään, asetetaan vastakkain, myötäillään, 
otetaan mittaa ja luikerrellaan sanain ympäri, 
kikkaillaan, haetaan sanaparia ja käytetään 
säettä virkettä kohtaan! Kielellämme kun 
voidaan luoda monenlaisia maailmoja. Usein 
melkein tikahduimme naurusta.

Luontoni on sanallistaa maailmaa. En ole var-
maankaan mistään nauttinut niin paljon ja niin 

PAPERITTOMIIN

pysyvästi. Minua jännittää kirjoittaa jatkossa 
Merimieskirkon digijulkaisuun, koska en ole 
näihin julkaisupilviin lainkaan niin tottunut 
kuin paperiin. Samalla olen kiitollinen mahdol-
lisuudesta jatkaa, koska sen myötä saan pysyä 
kuulolla teistä ulkosuomalaiset, merenkulkijat, 
ja Merimieskirkon tukijat.

Sitä pyydän, että kulloisessakin tilanteessa 
ymmärtäisin oikean meiningin päälle. Tykkään 
sanailla potilaidenkin kanssa, jos tilanne on 
otollinen. Ei siinä tarvita muuta kuin peli-
silmää, myötätuntoa, lämmintä huumoria ja 
satunnaisesti joitain muita inhimillisiä varoja. 
Usein potilaat tuovat diagnosoitavaksi saira-
uksia, joista eivät haluaisi kuullakaan, ja usein 
myös toipuvat niistä. Aamuisin rukoilen, että 
kohtaisin niitä, joita voin auttaa, joten ei tämä 
työ nyt ihan omissa käsissäni ole.

Muutokset ovat ankea paikka. Jalkaväenken-
raali Adolf Ehrnroothin mielipidettä kysyt-
tiin, kun kansallisesti surtiin markasta euroon 
siirtymistä. Minuun teki suuren vaikutuksen 
kenraalin kommentti: "Ei huolta, fyrkka kuin 
fyrkka." Niin minä rohkenin ottaa euronkin 
käyttöön.

Kun päästetään irti paperista, siirrytään kai 
eetteriin, jonkinlaiseen digipilveen. Tulkaa te-
kin. Voi olla, että päästään samalla lähemmäksi 
taivasta.

Hyvää joulunalusaikaa!

Viite: Turun Sanomat 14.3.2004

KIRTA KUUSNIEMI

KOLUMNI

”
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KUULUMISIA ULKOMAAN MERIMIESKIRKOILTA

Ateenan merimieskirkko ja Ateenan suo-
malaiset ja ystävät -yhdistys järjestivät 
7.11. yhteisen patikkaretken Mykeneen. 
Vuoristomaisemassa reippailtiin noin 13 
kilometriä. Järjestelyistä vastasi sosiaali-
kuraattori Mari Hilonen (kasvot kameraan 
päin). Kuva: Jyri Pitkänen.

Poimintoja sosiaalisesta mediasta.

Brysselin merimieskirkon syyskauden vii-
meinen muskari pidettiin 10.11. Kokoon-
tuminen aloitettiin laululla ”Paljon onnea 
vaan" muskarin säestäjän Marttiina Nie-
men synttäreiden kunniaksi! Muskari jat-
kuu jälleen tammikuussa Piia lännenpään 
(kuvassa)  ja Marttiinan ohjaamana. Kuva: 
Tuulevi Kuisma.

Lontoon merimieskirkon joulumyyjäisissä 
oli mahdollisuus hankkia paitsi hyviä kirjoja 
myös omistuskirjoituksia niihin, kun kir-
jailija Eeva Lennon (kuvassa) signeeraasi 
kirjojaan 18.11. ja Antti K. Hakala signeera-
si Sven-teoksiaan 20.–21.11. Kuva: Emilia 
Mertanen.

Tytti Hashemian, Maija Priess, Valtteri 
Salmi ja Eva-Christina Pietarinen Ham-
purin merimieskirkolta osallistuivat Kielin 
suomalaisen seurakunnan 40-vuotisjuh-
laan ja juhlamessuun. 31. lokakuuta. Kie-
liläiset olivat loihtineet lämminhenkiset ja 
maittavat puitteet. Lämmin kiitos vieraan-
varaisuudesta. Sisua ja siunausta kieliläisil-
le! Kuva: Katri Oldendorff.

Merimieskirkon väki on mukana ilossa, 
surussa ja tavallisessa. Rotterdamin me-
rimieskirkolla oli ilon päivä 8.11., kun työ-
porukka oli juna-asemalla vastassa Jussi 
Savolaista, joka palasi Suomesta Alanko-
maihin pastoriksi vihittynä. Pappisvihki-
myksen hän sai Helsingin tuomiokirkossa 
7.11. Kuva: Elina Viisanen.

Lokakuun viimeisenä sunnuntaina 31.10. 
Fuengirolan rantakadulla käveltiin naisil-
le ammatteja Naisten Pankin välityksel-
lä.  Mukana oli iso joukko naisia ja miehiä 
tekemässä hyvää. Kuvassa sosiaalikuraat-
tori Tia Raunion kanssa Aurinkorannikon 
suomalaisen seurakunnassa harjoittelussa 
olevat opiskelijat Nina Frondén ja Lotta 
Jensen. Naisten Pankki tukee naisten kou-
lutusta ammattiin ja yrittäjyyteen Afrikas-
sa, Aasiassa ja Lähi-idässä mm. erilaisten 
tapahtumien osallistumismaksuilla. Kuva: 
Riina Leppäkangas.”Suuret kiitokset niistä tuhansista talkootunneista, joita vapaa-

ehtoiset joulumyyjäisten eteen ovat tehneet. Ilman vapaaeh-
toisten joukkoa ei tällaisia tapahtumia voitaisi järjestää”, kiittää 
Pohjois-Saksan merimieskirkon johtaja Valtteri Salmi.

Vapaaehtoisia eri tehtävissä oli yhteensä noin tuhat. 
Joulumyyjäisten ja joulukauppojen sarja ulkomaan merimieskir-
koilla alkoi 10.11. ja niistä viimeisin päättyy 25.12.2021.
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PERHEPIIRI

Suomen Merimieskirkko 
toivottaa kaikille 

hyvää ja rauhallista joulua 
sekä onnellista uutta 

vuotta!

Finlands Sjömanskyrka 
önskar er alla 

god och fridfull jul 
samt gott nytt år!

Kiitos joulupaketeista!

Tasan kuukausi ennen jouluaattoa sai 
Helsinkiin hetkeksi ankkuroitunut 

ESL Shippingin ms Alppilan henkilös-
tö Merimieskirkon toimittamat joulu-
pakettinsa.

"Kiitämme vilpittömästi koko lai-
vahenkilöstön puolesta näistä paketeis-
ta niin Merimieskirkkoa kuin kaikkia 
sukkien kutojia", sanovat paketit vastaan 
ottaneet Kaj Holmberg, Peppi Törni ja 
Teppo Torniainen.

"Villasukat lämmittävät niin ulkoi-
sesti kuin sisäisesti", jatkaa Torniainen, 
joka on työskennelyt rahtilaivoilla vuo-
desta 1990.

Peppi Törni kertoo olevansa joulun 

Matsruusit Kaj Holmberg ja Peppi Törni sekä kokki-stuertti Teppo Torniainen 
ms Alppilalta kiittävät lämpimästi koko laivan puolesta saamistaan joululahjoista.

ajan töissä laivalla. Niin on ollut usein 
aiemminkin vuodesta 2001 lähtien. "Tä-
mä paketti on yleensä ainoa lahja, joka 
aattona laivalla avataan."

"Kyllä se tosi hyvältä tuntuu. Tällai-
nen merenkulkijoiden muistaminen on 
ainutlaatuista."

Paketteja "tuntemattomalle meren-
kulkijalle" Merimieskirkko on jakanut 
yhdistyksen perustamisesta 1875 läh-
tien.

Vielä ei paketteja Alppilassa avata. 
Torniainen pohtii, mihin lahjakassin sai-
si piilotettua jouluaattoon saakka. "Vielä 
kerran kiitos ja hyvää joulun odotusta 
kaikille."

MARIAM, 8 V. AURINKORANNIKKO

Hyvää joulua!
God jul!
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LYHY T iltakirkko Hampurin merimies-
kirkossa oli päättynyt. Ihmisiä oli ollut 
vähän enemmän kuin tavallisesti, meren-
kulkijoita muutamilta laivoilta ja joitakin 

Hampurin suomalaisia. Sammuttelin kynttilöitä 
ja valoja. Yksi mies istui kuitenkin edelleen kir-
kon penkissä. ”Et sitten antanutkaan ehtoollista”, 
hän sanoi istuttuani hänen viereensä. ”Kyllä se 
edelleen mahdollista – odota pieni hetki.” Sytytin 
kynttilät uudelleen ja sanoin: ”Käyn kysymässä, 
jos joku muukin haluaisi”.

Lukusalin puolella istuttiin jo kahvilla. Kerroin 
seilorin pyynnöstä ja sanoin, että jos joku muu-
kin haluaa ehtoollisen, niin tervetuloa takaisin 
kirkon puolelle. Hain sakastista ehtoollisvälineet, 
leivän ja viinin. Astuttuani kirkon puolelle lä-
hes hämmennyin. Kaikki olivat tulleet takaisin 
kirkkoon. Ehtoollisen vieton jälkeen sama mies 
odotteli minua. Hän hymyili ja sanoi: ”Pyhä te-
kee aina hyvää. Laivalla on aina arki, oli sitten 
joulu tai juhannus.”

Vuosikymmeniä sitten kokemani tulee usein 
mieleeni puhuttaessa pyhästä. Pyhä tekee hyvää! 
Sielulle ja mielelle. Usein kuuluu kysyttävän, mi-
kä sinulle on pyhää. Moni lähestyy kysymystä 
pohtien, mikä minulle on tärkeintä, arvokkain-
ta tai rakkainta. Vastaus on usein esimerkiksi 
perhe. Hieno vastaus onkin. Tuo muistelemani 
merimies mielsi pyhän kuitenkin toisin. Miehen 
pyynnön takana oli usko siihen, että ehtoollisessa 

Kristus itse on salatulla tavalla läsnä. Pyhää on, 
kun tuonpuoleinen koskettaa, kun minua paljon 
suurempi ja käsittämätön tulee lähelle, lohduttaa 
ja virvoittaa. 

Kun työviikko on päättymässä, tapanamme on 
toivottaa ”Hyvää viikonvaihdetta”. Kun joulu ja 
joulun pyhät lähestyvät, saatamme ihan luon-
tevasti sanoa ystäville, työtovereille tai naapu-
reille ”Hyviä pyhiä”. Joulun pyhät osuvat meillä 
vuoden pimeimpään aikaan. Talven pimeys on 
otollinen kontrasti sille, että heikkokin uskomme 
voi nähdä joulun valon. ”Kansa, joka pimeydessä 
vaeltaa näkee suuren valon. Niille, jotka asuvat 
kuoleman varjon maassa, loistaa kirkkaus”, oli 
ennustus Kristuksen syntymästä. ( Jes. 9:1)

”Sydämeeni joulun teen, kun mieleen hiljaiseen 
Jeesus lapsi syntyy uudelleen”, laulamme tutussa 
joululaulussa. Haluamme avata sydämemme py-
hän kosketukselle. Joulun sanoma ei halua meitä 
väistää. Se tulee meitä kohti ehdoitta kuin vas-
tasyntynyt lapsi saadessamme ottaa hänet syliin. 
Jumalan rakkaus meitä kohtaan ei väisty. Hän 
tahtoo armahtaa meidät niin kuin isä armahtaa 
omia lapsiaan. Ehkä juuri jouluna uskallamme 
olla pienen hetken heikkoja ja suojaa vailla, ”lap-
sen kaltaisia” ja siis Jumalan lapsia. Jouluna saam-
me odottaa Pyhän hipaisua ja Ikuisen lohdutusta. 
Antakaamme siis Pyhän tehdä hyvää.

Hyvää matkaa kohti joulua ja hyviä pyhiä!

ELÄMÄN
MERELLÄHYVIÄ PYHIÄ

ANTTI LEMMETYINEN

SUOMEN MERIMIESKIRKON KUNNIAPUHEENJOHTAJA
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Osoitelähde: Suomen Merimieskirkko ry:n yhteystietorekisteri.

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-RAAHE
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

KERÄYSLUVAT /  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. Ålr 2021/7352, 6.9.2021: 1.1.–31.12.2022.

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.
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