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Toisena vuonna peräkkäin Merimieskirkon toimin-
taan ja talouteen vaikutti vahvasti koronapandemia. 
Vuoden 2020 tapaan toimintaa oli paljon verkossa ja 
sosiaalisessa mediassa sekä ulkomailla että Suomes-
sa. Vuonna 2021 pystyimme kuitenkin edellisvuotta 

enemmän kohtaamaan ihmisiä kasvokkain ja läsnä. Myös viime 
vuosi tarkoitti uusien toimintatapojen opettelua ja aikaisemmin 
käyttöön otettujen uusien toimintamallien syventämistä. Toi-
minnassa tavoitettiin edelleen myös uusia ihmisiä. Vuonna 2021 
Merimieskirkko sai yksittäisiä korona-avustuksia ja lahjoituksia, 
joiden ansiosta taloudellinen tulos oli selkeäsi budjetoitua parempi, 
kuitenkin operatiivisen toiminnan osalta tulos oli edelleen negatii-
vinen. Merimieskirkon henkilöstö ja vapaaehtoiset ovat toimineet 
vaikeassa tilanteessa erinomaisesti. Työntekijät ja vapaaehtoiset 
ovat toimineet sitoutuneesti sekä tukeneet ja kohdanneet erilai-
sissa kriisitilanteissa olleita ihmisiä sekä toisiaan. Tästä suuri kiitos 
jokaiselle työssä mukana olevalle!

Vuonna 2021 Merimieskirkko katsoi vahvasti myös tulevaisuu-
teen. Viime vuonna aloitettiin Kirkkohallituksen kanssa sovitun 
uuden yhteistyösopimuksen konkreettinen valmistelu. Sopimuk-
sen mukaan Merimieskirkko hoitaa koko kirkollisen ulkosuoma-
laistyön operatiivisen johtamisen ja koordinoinnin vuoden 2025 
alusta. Suunnitelman mukaan ensimmäisenä, vuoden 2023 kesällä, 
Merimieskirkolle siirtyy turistityö Espanjassa ja itäisellä Välime-
rellä. Uusi sopimus ei muuta Merimieskirkon nykyistä työtä eikä 
se tuo myöskään sille lisää rahoitusta. Tarvitsemme nykyisten ja 
uusien tukijoiden tukea edelleen.

Viime vuonna Merimieskirkolle laadittiin uusi strategia vuo-
sille 2022–2026. Strategian myötä suuntaamme vahvasti tule-
vaisuuteen. Arvomme ovat edelleen vieraanvaraisuus ja rohkeus 
sekä uutena arvona turvallisuus, jonka sanoitimme seuraavasti: 
Merimieskirkossa jokaisella on oikeus turvalliseen kohtaamiseen. 
Jatkossakin olemme toiminta-ajatuksemme ja perustehtävämme 
mukaisesti läsnä ihmisen ja yhteisön ilossa, surussa ja tavallisessa.
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TOIMIPAIKAT ULKOMAILLA

BENELUX-MAAT
BRYSSEL

Belgiassa arvoitiin asu-
van n. 6 000 suomalaista. 

Alankomaissa opiskelijoiden 
määrä nousi edellisiin vuo-
siin verrattuna, mistä johtuen 
Alankomaissa käynnistettiin 
opiskelijatyön kehittäminen.

Brysselin merimieskirkko 
pysyi koko toimintavuoden 
avoinna, mutta toiminta jatkui 
osin etänä rajoituksista johtu-
en. Pandemiatilanteen helpot-
taessa syksyllä toimintaa avat-
tiin hiljalleen ryhmien osalta ja 
lounaspalvelut käynnistettiin 
pitkän tauon jälkeen.

Uusina avauksina aloitet-
tiin ystäväperhetoiminta ja 
tukiperhetoiminta.

Brysselin merimieskirkolla 
tapahtuvan toiminnan lisäk-
si tavoitimme liikkuvan työn 
kautta suuren joukon ihmisiä.

Asiakkaat olivat yhteydessä 
sosiaalikuraattoreihin matalalla 
kynnyksellä sekä suoraan että 
konsulaatin kautta. Kriisitilan-
teet ympäri Belgiaa hoidettiin 
noudattaen turvallisuusohjeita. 

Vuoden 2021 aikana vie-
tettiin 10 jumalanpalvelusta 
Ylösnousemuksen kappelis-
sa. Somehartauksia pidettiin 
Facebookissa.

Joulukauppa oli avoinna 
kuusi viikkoa.

BENELUX-MAAT
ROTTERDAM

Rotterdamin merimieskir-
kon toiminta kattaa koko 

Alankomaiden alueen, jossa 
asuu reilut 5 100 suomalaista. 

Rotterdamin merimies-
kirkolla toimii kahvila, Suo-
mi-kauppa, kirjasto ja sauna.

Tammikuusta kesäkuun 
alkuun Covid-19-rajoitukset  
lopettivat kasvokkain tapahtu-
neen ryhmätoiminnan kirkolla 
ja sulkivat saunan. Ryhmätoi-
minta siirrettiin osaksi Zoo-
miin. Kahvilatoimintaa jatket-
tiin ravintoloiden sulkeuduttua 
noutopalvelumuodossa.

Kevään 2021 aikana yhtey-
denotot sosiaalityöhön lisään-
tyivät. Rajoitusten aikan näitä 
ihmisiä tavattiin Zoomissa. 
Kotikäyntejä tehtiin koko vuo-
den tarpeen mukaan.

Raskaanliikenteen kuljet-
tajia tavattiin enemmän kuin 
edellisenä vuotena, ja suoma-
laisiin laivoihin pääsi käymään 
terveysturvallisuus huomioi-
den useammin kuin edellisenä 
vuonna.

Syksyllä kirkko oli auki, 
mutta joulukuun alussa rajoi-
tukset lopettivat kaiken kokoa-
van toiminnan ja estivät perin-
teisen joulubasaarin järjestämi-
sen. Basaari korvattiin useam-
man viikon joulukaupalla.

 

ESPANJA
AURINKORANNIKKO

Espanjan Aurinkorannikko 
koostuu 17 kunnasta. Suo-

malaisia alueella asuu noin 25 
000–30 000. Merimieskirkon 
sosiaalityön hankkeen Aurin-
korannikolla rahoittaa STEA, 
ja vuosi 2021 oli hankkeen 
ensimmäinen kokonainen toi-
mintavuosi.

Hankkeen tavoitteena on 
Aurinkorannikolla olevien 
suomalaisten hyvinvoinnin 
edistäminen. Hankkeessa an-
netaan myös tietoa siitä, mistä 
apua ja palveluja saa.

Koti- ja laitoskäyntejä teh-
tiin pandemian vuoksi vain 
muutamia. Asiakkaita saatet-
tiin kriisitilanteissa terveyden-
huoltopalveluihin tai autettiin 
muussa asioinnissa.

Auttava Puhelin päätettiin 
kokeilun jälkeen lopettaa: ih-
misiä ohjataan soittamaan jo 
olemassa oleviin suomenkieli-
siin auttaviin puhelimiin.

Sosiaalikuraattori piti vas-
taanottoa Aurinkorannikon 
seurakuntakodilla Fuengiro-
lassa ja teki yhteistyötä seura-
kunnan diakoniatyön kanssa. 
Kohtaamisia toiminnassa oli 
lähes 3 000. 

Yhteistyö oli  tiivistä alueen 
sosiaalitoimen, muiden laitos-
ten ja poliisin kanssa.

ISO-BRITANNIA
LONTOO

Lontoon suomalaisen me-
rimieskirkon tehtävä on 

olla kirkko, turvapaikka ja olo-
huone suomalaisille ja Suomen 
ystäville Britteinsaarilla.

Alkuvuosi vietettiin Bri-
tanniassa koronasulussa. Co-
vid-19-pandemian vuoksi mo-
net suunnitelmat peruuntuivat, 
mutta kohtaamiset jatkuivat 
verkossa ja työtä tehtiin etänä.

Sosiaali- ja diakoniatyössä 
tehtiin Zoomissa myös uusia 
ryhmiä ja kokeiluja: esim. suo-
sittu valitusryhmä.

Kesäkuussa saatiin kirkol-
le ensimmäinen Brexit-ajan 
kuorma Suomesta ja juhan-
nusviikonloppuna vietettiin 
kesätoria koronarajoitusten 
puitteissa.

Syksyn aikana vähitellen 
suuntauduttiin jo kohti uutta 
normaalia. Elokuussa avattiin 
saunavuorot ja syyskauden 
viikkotoiminta kirkolla mah-
dollistui. Joulumyyjäiset oli 
menestys.

Useimpiin kirkolla vietet-
tyihin jumalanpalveluksiin ja 
muihin tilaisuuksiin oli mah-
dollista osallistua myös Zoo-
min kautta.

Yhteistyötahojen kirjo on 
laaja suurlähetystöstä Lontoon 
suomalaiseen teatteriin.
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KREIKKA
ATEENA

Ateenan merimieskirkko  
toimii Ruotsin kirkon 

tiloissa vanhassa kaupungissa. 
Toimialueena on Ateenan seu-
tu sekä koko manner-Kreikka. 
Myös saarille pidetään yhteyttä. 

Kirkolla palvelee pieni-
muotoinen kauppa, kirjasto ja 
kahvila. Tiloja myös vuokra-
taan esim. juhlakäyttöön.

Ulkosuomalaistyö Kreikas-
sa on suureksi osaksi seniori-
työtä. Nuorisotyöhön lukeu-
tuvia vierailevia rippileirejä ei 
covid-19:n aikana ollut.

Koko alkuvuoden tapah-
tumat järjestettiin Zoomissa. 
Myös jumalanpalvelukset yhtä 
lukuun ottamatta järjestettiin 
etänä yhteistyössä Hampurin 
merimieskirkon kanssa.

Sosiaali- ja diakoniatyön 
kohtaamiset järjestettiin ulko-
na. Muuten yhteyttä pidettiin 
puheluin ja viestein.

Ateenan merimieskirkkoa 
tehtiin tunnetuksi opastetuin 
virtuaalikierroksin. Joulumyy-
jäiset voitiin järjestää yhteis-
työssä Ruotsin kirkon kanssa.

Muita yhteistyötahoja ovat 
mm.: Ateenan Suomen suurlä-
hetystö, Ateenan seudun suo-
mikoulu, Ateenan Suomi-ins-
tituutti, Ateenan suomalaiset ja 
ystävät -yhdistys.

POHJOIS-SAKSA
HAMPURI

Hampurin merimieskirkon 
perustehtävä on olla ma-

talan kynnyksen kohtaamis-
paikka alueen suomalaisille 
heidän arjessaan.

Hampurin alueella asuu 
noin 1 000 ja sen ympäristössä 
noin 2 500 suomalaista.

Vuonna 2021 kävijämääriin 
ja toimintaan vaikutti suuresti 
koronapandemiasta aiheutu-
neet rajoitukset. Kevätkau-
della toimintaa ylläpidettiin ja 
yhteyttä pidettiin verkon väli-
tyksellä. Kahvilatoiminta pääs-
tiin käynnistämään kesäkuussa, 
saunoihin ihmiset pääsivät al-
kusyksystä. 

Kesällä keventyneet ko-
ronarajoitukset mahdollistivat 
taas kokoontumiset merimies-
kirkolla ja loppuvuoden ajan 
toiminta pyöri suhteellisen 
normaalisti aina jouluun asti.

Ryhmätoiminnassa vuonna 
2021 korostuivat seniorit, työi-
käiset ja erityisesti lapsiperheet. 
Sosiaalikuraattorit tekivät yh-
teisötyön lisäksi yksilöasiakas-
työtä.

Yhteistyökumppaneita oli-
vat mm. Suomi-Seura, Ulko-
suomalaisparlamentti ja Ber-
liinin Suomen suurlähetystö 
sekä muut Saksassa toimivat 
suomalaisjärjestöt.

LIIKKUVA TYÖ

Luxemburgissa liikku-
va työ otti vuonna 2021 

proaktiivisen otteen Luxem-
burgin suomalaisen yhteisön 
tukemiseen yhteistyöverkosto-
jen kartoittamisella ja yhteyk-
sien luomisella. Syksyn aikana 
käynnistettiin perhekerho ja 
toteutettiin yhteistyökumppa-
nin kanssa tapahtuma. Ennes-
tään tuttuja toimintoja, kuten 
kouluvierailuja ja nuorteniltoja 
jatkettiin.

Alankomaissa tehdyillä 
“maakuntamatkoilla” toimitet-
tiin tavaroita eri puolille maata. 
Matkat toimivat samalla tär-
keinä kohtaamishetkinä myös 
sosiaalityölle. Laivoja autettiin 
mm. miehistövaihdoissa ja 
muissa avunpyyntötilanteissa 
sekä tavarantoimituksissa.

Lontoon merimieskirkon 
sosiaalikuraattorit auttoivat 
Brexitistä johtuvan settled ja 
pre-settled statuksen hankki-
misessa koronarajoitusten salli-
essa eri puolilla Britanniaa sekä 
etätapaamisissa.

Britanniassa järjestettiin 
joululaulutilaisuuksia, joihin 
kokoonnuttiin Glasgow’ssa, 
Edinburghissa, Manchesteris-
sa, Farnborough´ssa, St Alban-
sissa ja Cambridgessa.

Pohjois-Saksan alueella 
sijaitsevat Saksan vilkkaimmat 
satamat Travemünde, Lyy-
pekki, Kiel ja Bremen, joihin 
Hampurin merimieskirkon 
liikkuva työ  on pääasiassa 
kohdistunut.

Koronapandemia vaikeutti 
laivakäyntejä ja raskaanliiken-
teen kuljettajien tapaamisia, 
mutta rajoitusten aikana yh-
teyttä pidettiin kuitenkin pu-
helimitse ja sähköpostitse.

Lisäksi Hampurin alueella 
on paljon ns. liikkuvia suoma-
laisia.

Vuodesta 2020 on sosiaa-
lityötä tehty myös Berliinin 
alueella. Berliinissä suomalai-
sia on lähes 4 000. Rajoitusten 
voimassa ollessa sosiaalityötä 
tehtiin etänä.

Aurinkorannikolla etsi-
vää työtä tehtiin alueen asun-
nottomien sekä espanjalaisissa 
kouluissa olevien suomalais-
lasten keskuudessa.

Kaakkois-Aasian kier-
roksia ei matkustusrajoitusten 
vuoksi toteutettu, mutta pää-
siäisen, helluntain ja adventin 
tilaisuudet oli katsottavissa 
Facebookissa.

Varsovassa ei järjestetty 
toimintaa pandemian vuoksi, 
mutta yhteyttä pidettiin säh-
köpostitse.
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TOIMIPAIKAT SUOMESSA

KEMI-TORNIO

Koronapandemiasta huoli-
matta Kemin merimies-

kirkolle saatiin useita eri ryh-
miä vierailuille. Ryhmät olivat 
sataman yhteistyökumppa-
neita, seurakuntien toimin-
taryhmiä sekä muita tärkeitä 
yhteyksiä, kuten esim. Kemin 
eläkkeensaajat. 

Toiminta vuonna 2021 oli 
ollut suurelta osin perustyöhön 
keskittymistä uudella otteella. 
Useat toiminnot siirtyivät joko 
hybridiksi tai kokonaan etätoi-
minnoiksi tai -palveluiksi.

Muutoksen toimintaan toi 
satamakuraattorin työtehtävien 
muuttuminen myös kotimaan 
kirkkojen esihenkilöksi.

Pandemian aikana on huo-
mattu, että kohtaamisten mää-
rä voi laskea ulkoisten olosuh-
teiden vuoksi, mutta kohtaami-
sen syvyyttä ja sen tuomaa apua 
se vain lisää. Sielunhoidolliset 
keskustelut lisääntyivät. Suuri 
työllistävä vaikutus oli syksyllä 
tapahtunut Stora Enson Veit-
siluodon tehtaan alasajo.

Kirkolla kävi vuoden aika-
na ihmisiä 27:sta eri kansalli-
suudesta.

Vapaaehtoisia oli kolme, 
joiden lisäksi oli iso joukko 
tekemässä taustatyötä. Meri-
mieskirkko osallistui alueen 
ainoaan myyjäistapahtumaan.

OULU-RAAHE

Vuotta 2021 leimasivat ko-
ronarajoitukset. Pääsään-

töisesti toiminnassa keskityt-
tiin laivakäynteihin, kuljetuk-
siin ja asiointiin merenkulki-
joiden puolesta. Laivakäyntien 
määrä kasvoi edelliseen vuo-
teen verrattuna. 

Sielunhoitokeskustelujen 
määrä kasvoi, mikä kertoo 
kuuntelemisen tarpeellisuu-
desta. Työn vaikuttavuus näkyy 
kohtaamisten sisällöissä. 

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

Raskaanliikenteen kuljetta-
jat ottivat yhteyttä puhelimitse 
ja Whatsappilla, muutamia kä-
vi myös kirkolla.

Vuoden aikana osallistutiin 
runoiltaan sekä Merisunnun-
tain messuun Tuiran kirkossa 
ja Oske-toriin Diakin kam-
puksella.

Oulun merimieskirkolla oli 
14 vapaaehtoista. Opiskelijoita 
oli harjoittelemassa kolme.

Lukuisa yhteistyökumppa-
nien joukko on kukin omalla 
panoksellaan ollut tukemassa 
Oulun merimieskirkon työ-
tä. Lahjoituksia saatiin myös 
yksittäisiltä ihmisiltä. Vapaa-
ehtoiset kutojat lahjoittavat 
sukkia joulupaketteihin.

KOKKOLA

Kokkolan merimieskirkko 
oli kiinni vuoden alusta 

maaliskuun loppuun saakka. 
Laivakäyntejä tehtiin pyyn-
nöstä ja tarpeen mukaan, mut-
ta laivan sisätiloihin ei päästy. 
Pyydettäessä merimiesten 
puolesta tehtiin ostoksia, jotka 
toimitettiin laivaan laakongille.

Huhtikuussa kirkolla saat-
toi vierailla yhden laivan hen-
kilöstöä kerrallaan ennen uutta 
sulkua. Yhteyttä laivoihin pi-
dettiin myös WhatsAppin ja 
Facebookin kautta. Alkusyk-
systä kirkon toiminta oli jälleen 
normaalia, joskin monet laivat 
jatkoivat rajoituskäytäntöjään.

Suunnitellut piiri- ja ryh-
mävierailut sekä vappu- ja 
joulumyyjäiset peruuntuivat, 
samoin yhdistysten tori- ja 
muut markkinointitapahtumat.

Syksyllä satamakuraattorin 
työ osa-aikaistettiin 50 pro-
senttiseksi. Tärkeimmiksi työ-
tehtäviksi rajattiin laivakäynnit 
satamassa ja merenkulkijoiden 
henkisen ja hengellisen hyvin-
voinnin lisääminen.

Kokkolan merimieskirkon 
90-vuotisjuhla pidettiin 19.9. 
Ykspihlajan kirkossa.

Satamakuraattorin lisäksi 
kirkolla toimi 11 vapaaehtois-
ta. Joululahjoja jaettiin kahdek-
saan laivaan yhteensä 100 kpl.

RAUMA-PORI

Rauman merimieskirkon 
työn painopiste oli laiva-

käynneissä, joita tehtiin ra-
joitusten puitteissa ja pääosin 
pyydettäessä 105 kpl. Meren-
kulkijoiden kuljetuksia kau-
pungille oli aikaisempaa vä-
hemmän koronan vuoksi.

Satamakuraattori toimi 
Merimiespalvelutoimisto Me-
pan asiamiehenä ja piti työn-
ohjausta neljälle ulkomaan 
kirkolle (Rotterdam, Hampuri, 
Lontoo ja Bryssel).

Koronan vuoksi kirkolla ei 
vieraillut ryhmiä, mutta yksit-
täisiä ihmisiä kävi muutamia. 
Syvärauman merimieskirkko-
piiri kokoontui merimieskir-
kolla 6 kertaa vuoden aikana. 

Pyhäinpäivänä toteutettiin 
järjestyksessä toisen kerran 
hartaushetki hukkuneiden 
merimiesten muistolle yhdessä 
Rauman Merimuseon kanssa.

Yhteistyötä tehtiin lisäksi 
Rauman Satama Oy:n, Porin 
Satama Oy:n, Euroports Rau-
ma Oy:n, Rauman rovastikun-
nan seurakuntien ja Lions Clu-
bin kanssa. Yhteistyökumppa-
neihin pidettiin yhteyttä myös 
etäyhteyksin.

Villasukkapaketteja jaettiin 
laivoille 176 paria. Satamaku-
raattorin lisäksi kirkolla toimi 
kolme vapaaehtoista.
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TURKU-NAANTALI

Turun merimieskirkolla 
vierailevia ryhmiä kävi 

vain muutamia. Näitä olivat  
koronarajoitusten sallittua Pai-
mion seurakunta ja Rahtarit ry 
Turun Tiimi os. 004, joka piti 
kirkolla kaksi kokousta ja jou-
luhartauden.

Laivakäyntejä tehtiin tar-
vittaessa ja pyydettäessä hoi-
taen myös merenkulkijoiden 
kaupassakäynnit.

Kahvio palveli kaikkia kä-
vijöitä rajoitusten ja aukiolojen 
puitteissa. Raskaankaluston 
kuljettavat pääsivät suihkuun 
ja/tai saunaan pandemiatilan-
teen mukaan.

Lähes kaikki tapahtumat 
ja tilaisuudet jouduttiin peru-
maan, mutta muutamissa kui-
tenkin voitiin olla mukana.

Turun merimieskirkko 
oli toteuttamassa Naantalissa 
järjestettyä Merimieskirkon 
kesäjuhlaa.

Myyntipöytä oli Veneet 
esillä -tapahtumassa Ruissa-
lossa, Ohravellitapahtumassa 
Mikaelin seurakunnassa sekä 
joulumyyjäisissä Naantalissa ja 
Mikaelin seurakunnassa.

Satamakuraattorin lisäksi 
kirkolla toimi 13 vapaaehtoista. 
Kirkolla oli kesäkaudella myös 
teologian opiskelija työharjoit-
telussa.

VUOSAARI

Koronarapandemian vuok-
si ryhmävierailut kirkolla 

jäivät vähiin pandemiatilanteen 
takia. Laivavierailuja tehtiin 
vain pyynnöstä ja niitä kertyi 
vuoden aikana 149. Laivakäyn-
tien lisäksi tehtiin paljon me-
renkulkijoiden puolesta ostok-
sia, koska monessa aluksessa oli 
laivalta poistuminen kiellettyä.

Satamakuraattori kävi 
Vuosaaren sataman lisäksi Ha-
minaKotkan satamissa,  sillä 
Haminan uusi satamakuraat-
tori aloitti työnsä vasta syksyllä. 

Rajoitusten vuoksi sauna 
oli kiinni alkuvuodesta monta 
kuukautta. Suihku pidettiin 
kuitenkin auki raskaan liiken-
teen kuljettajille.

Alku- ja loppuvuonna 
niin vapaaehtoisille kuin ylei-
sölle suunnatut tapahtumat 
pidettiin etänä. Kesäkaudella 
päästiin järjestämään mm. pi-
hatalkoot. Elokuussa osallis-
tuttiin Vuosaaressa pidettyyn 
Elojuhlaan ja marraskuussa 
Valon juhlaan.

Vuoden onnistuminen oli 
syyskuussa, kun saatiin en-
simmäiset koronarokotukset 
hoidettua EU:n ulkopuolelta 
tuleville merimiehille yhteis-
työssä Helsingin kaupungin 
sosiaali- ja terveystoimialan 
kanssa.

HAMINA-KOTKA

Satamakuraattorin lopetettua 
työnsä Haminassa syksyllä 

2020 toimipaikka oli kiinni 
vuoden ajan. Uusi satamaku-
raattori aloitti tehtävässään 
syyskuussa 2021. Loppusyksyn 
aikana kirkolla ehdittiin koh-
taamaan kymmeniä ihmisiä ja 
tehdä 34 laivakäyntiä.

Loppuvuoden aikana kes-
kityttiin verkostoyhteistyöhön 
eri toimijoiden kanssa, vapaa-
ehtoistoiminnan uudelleen-
käynnistämiseen sekä infor-
moimaan laivoja HaminaKot-
kan merimieskirkon toiminnan 
uudelleenkäynnistymisestä.

Ryhmien vierailut, tapah-
tumat kirkolla sekä Holviston 
Joulun joulumyyjäiset eivät 
syksyn aikana toteutuneet co-
vid-tilanteen vuoksi.

Satamakuraattorin lisäk-
si toiminnassa oli mukana 10 
vapaaehtoista. Marraskuussa 
toimintaan tuli mukaan seu-
rakunnan kautta palkkatuettu 
henkilö 2 päiväksi viikossa.

Lahjoituksena saatuja vil-
lasukkia jaettiin ennen joulua 
laivoille 80 paria.

Yhteistyötä tehtiin mm. 
Merimiespalvelutoimiston, 
Haminan kaupungin, Kotka-
Haminan Sataman, Ekamin, 
Kotka-Kymin seurakunnan ja 
Haminan seurakunnan kanssa.

LAIVAKURAATTORIT 
JA KRIISITYÖ

Seilauksia ei päästy teke-
mään yhtään johtuen ko-

ronapandemiasta: varustamot 
halusivat turvata miehistön 
työskentelyn vähentämällä 
ulkopuoliset kontaktit mini-
miin. Laivakäyntejä satamissa 
tehtiin kuitenkin jonkin ver-
ran. Yhteydenpitoa oli myös 
puhelimitse ja viestein.

Keväällä aloittanut meren-
kulkijatyön kehittämisryhmä, 
jossa on jäseniä niin ulkomaan 
kuin kotimaan toiminnoista, 
päivitti Suomen Merimieskir-
kon merenkulkijatyön toimin-
tamallia ja pohti merenkulki-
jatyön kokonaisuutta uuden 
strategian ja muuttuneiden 
olosuhteiden valossa. 

Laivakuraattoreille jär-
jestettiin koulutuksia sekä 
Teamsissa että läsnä. Lisäksi 
syksyllä käynnistettiin krii-
sityön peruskoulutus uusille 
työntekijöille. Marraskuussa 
osallistuttiin Maarianhami-
nassa järjestettyyn Sjöfartens 
Dag -tapahtumaan.

Kriisityössä toimeksianto-
ja tuli kolme. Lisäksi tuettiin 
miehistönvaihdon vuoksi ka-
ranteeniin joutunutta suoma-
laislaivan miehistöä.

Laivakuraattorityötä ra-
hoittaa Merimieseläkekassa,  
jonka lisäksi sopimusvarusta-
moilta työhön tulee merkittä-
vää tukea.
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SUOMEN MERIMIESKIRKKO
Kumppanisi kotona ja maailmalla

TOIMINTA-AJATUS

Tuemme ihmisiä ja yhteisöjä ilossa, surussa ja tavallisessa. 
Merimieskirkko on avoin ja välittävä yhteisö sekä kumppani.

KOLME TOIMINTAKENTTÄÄ

ULKOMAILLA. Suomalaiset merimieskirkot ulkomailla pal-
velevat kirkkoina, sosiaalisina ja kulttuurisina kohtaamispaik-
koina kaikkia 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.

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS
PIXA

BAY
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Suomen Merimieskirkon toiminta kohdistuu ulko-
mailla asuviin, työskenteleviin tai liikkeellä oleviin 
suomalaisiin perheenjäsenineen, merenkulkijoihin 
sekä raskaan liikenteen kuljettajiin. 

SUOMALAISET ULKOMAILLA

Siirtolaisuusinstituutin arvion mukaan ulkosuomalaisten lu-
kumäärä lähentelee 1,6 miljoonaa, joista Suomen kansalaisia 
on noin 300 000. Suomesta muuttaa vuosittain noin 10 000 
henkilöä ulkomaille. Muuttoliike on kaksisuuntaista, myös 
Suomeen palataan. Oleskelu ulkomailla on usein aikaisempaa 
lyhytkestoisempaa ja voi suuntautua useaan eri maahan sekä 
on useimmiten väliaikaiseksi tarkoitettua.

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

Ulkomaan toiminta-alueillaan oleskelevia Merimieskirkko 
kohtasi 88 066 (2020: 103 244) kertaa.

MERENKULKIJAT

Vuonna 2021 Suomen satamiin saapui suoraan ulkomailta 20 
739 alusta, näistä 10 997 sellaisiin satamiin, joissa toimii me-

rimieskirkko. Ulkomailta suoraan saapuneiden alusten luku-
määrä nousi hieman edellisestä vuodesta. Suomalaisten alusten 
osuus ulkomaan meriliikenteen kuljetuksista oli noin 30 %.

Merimieskirkon toiminnassa vuonna 2021 merenkulkija 
kohdattiin yhteensä 5 138 (2020: 9 735) kertaa, näistä 3 988 
kotimaan satamissa ja 935 ulkomailla. 

Merimiestilastojen mukaan merenkulkijoiden henkilö-
työvuosien määrä suomalaisissa aluksissa laski pandemiasta 
johtuen. Joulukuun 31. päivänä 2020 suomalaisilla aluksilla 
oli 1 720 henkilöä. Vuonna 2020 tehtiin merimiesammateissa 
4 857 henkilötyövuotta. Vuonna 2020 merimiesammateissa 
työskenteli 8 071 eri henkilöä. Ulkomaalaisten merimiesten 
osuus vuonna 2020 oli 18 %.

RASKAAN LIIKENTEEN KULJETTAJAT

Keski-Euroopan liikenteessä työskentelevien raskaan liikenteen 
kuljettajien määrä on pudonnut voimakkaasti. Cemt-liikenteessä 
olevien kuljettajien määristä ei ole luotettavia tietoja. Raskaan 
liikenteen kuljettajien kohtaamisia kirjattiin 1 272. Suomalaisia 
rekkakuljettajia kohdattiin eniten Turussa, Vuosaaressa ja Lyy-
pekissä, ulkomaalaisia raskaan liikenteen kuljettajia Suomen 
satamissa.

LIIKKUVIEN IHMISTEN KIRKKO TOIMINTA
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Vuonna 2021 Covid-19-virus 
ja sen aiheuttama pandemia 
vaikutti edelleen voimakkaas-
ti toimintaan sekä ulkomailla 

että Suomessa. Alla kuvataan tarkemmin 
koronaviruksen vaikutuksia toimintaan ja 
talouteen sekä muita yksittäisiä vuoden 
2021 merkittäviä tapahtumia ja asioita.

KORONAN VAIKUTUS 
TOIMINTAAN JA TALOUTEEN

Sekä ulkomailla että Suomessa Meri-
mieskirkko toimi viranomaisten asetta-
mien koronarajoitusten puitteissa. Kirk-
koja voitiin pitää auki ja kohdata ihmisiä 
kasvokkain osan aikaa vuodesta. 

Merimieskirkon hallitus linjasi pan-
demian alkaessa keväällä 2020, että vai-
keassa kriisitilanteessa Merimieskirkon 
on oltava ihmisten tukena ja läsnä hei-
dän elämässään. Tätä toimintaa jatkettiin 
myös vuonna 2021.

TOIMINTAA SEKÄ LÄSNÄ 
ETTÄ ETÄNÄ

Pandemian ensimmäisenä vuonna 2020 
ihmisten kohtaaminen siirtyi verkkoon 
ja sosiaaliseen mediaan. Vuonna 2021 
Merimieskirkko toimi hybridimallilla 
kohdaten ihmisiä sekä kasvokkain että 
verkossa. 

Toiminta verkossa ja sosiaalises-
sa mediassa oli jo entuudestaan tuttua, 
mutta toisaalta tarkoitti myös edelleen 
uusien työtapojen oppimista. Verkossa 
tapahtuva toiminta mahdollisti myös 
uusien ihmisten tavoittamisen.

Työntekijät ja vapaaehtoiset ovat toi-
mineet vaikeassa tilanteessa sitoutuneesti 
ja ottaneet erinomaisesti haltuunsa uusia 
tapoja kohdata ihmisiä. Hyviksi havaitut 
uudet tavat toimia ovat käytössä myös 
tulevaisuudessa.

Pandemia-aika on lisännyt Meri-
mieskirkon eri toimipisteiden välistä 

yhteistyötä erilaisten verkossa ja sosi-
aalisessa mediassa olevien tapahtumien 
valmistelussa ja toteutuksessa.

VARAINHANKINTA 
VAIKEUTUI

Korona-aika on vaikuttanut Merimies-
kirkon talouteen voimakkaasti. Erityi-
sesti se on vaikeuttanut ulkomailla ta-
pahtuvaan omaa varainhankintaa sekä 
vähentänyt kotimaassa mm. kolehtitulo-
ja. Vuonna 2021 pystyttiin järjestämään 
varainhankinnan tapahtumia rajoitetusti. 
Keväällä 2021 tehtiin kaikissa yksiköis-
sä ja toiminnoissa toiminnan ja talouden 
tarkasteluprosessi, jossa YT-neuvottelu-
jen seurauksena jouduttiin tekemään 
kahden tehtävän osa-aikaistaminen.   
Toiminnassa saavutettiin myös säästöjä 
mm. matkakustannuksissa. 

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!

LAAJENTUVA YHTEISTYÖ 
KIRKON ULKOSUOMALAIS-

TYÖSSÄ

Joulukuussa 2020 Kirkkohallitus ja Me-
rimieskirkko hyväksyivät sopimuksen 
laajentuvasta yhteistyöstä. Sopimuksen 
mukaan Merimieskirkko hoitaa vuoden 
2025 alusta kirkon ulkosuomalaistyön 
operatiivisen johtamisen ja koordinoin-
nin. Päätökseen liittyvän siirtosuunni-
telman mukaan työ siirtyy vaiheittain 
Merimieskirkolle vuoden 2025 alkuun 
mennessä. Ensimmäisenä siirtyy kirkon 
turistityö heinäkuussa 2023. Ratkaisun 
tavoitteena on turvata kirkollisen ulko-
suomalaistyön resurssit sekä vahvistaa 

MUUTOSTEN VUOSI

Merimieskirkko järjesti monipuolista ja maantieteellisiä rajoja ylittävää toimintaa ver-
kossa koronapandemian aikana.

TOIMINTASUUNNITEL-
MAN TOTEUTUMINEN
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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. 
Päätös ei tuo lisää resursseja Merimies-
kirkon nykyiselle toiminnalle. Vuonna 
2021 aloitettiin laajentuvan yhteistyön 
konkreettinen valmistelu.

UUSI STRATEGIA 
2022–2026

Merimieskirkon hallitus hyväksyi uuden 
strategian vuosille 2022–2026 kokouk-
sessaan syyskuussa. Strategian tekemiseen 
osallistui koko henkilöstö sekä hallitus, ja 
kirkkotoimikunnilta pyydettiin komment-
teja prosessin eri vaiheissa. Merimieskir-
kon uuden strategian mukaiset arvot ovat 
vieraanvaraisuus, rohkeus ja turvallisuus. 
Strategiakauden painopistealueet ovat: ih-
misten ja yhteisöjen hyvinvointi lisääntyy, 
Merimieskirkon ja suomalaisten seura-
kuntien verkosto ulkomailla rakentuu ja 
Merimieskirkko on siellä missä ihmiset 
ovat. Strategian toimeenpanosuunnitelma 
strategiakaudelle laaditaan yksiköittäin se-
kä yhteisesti.

SOSIAALITYÖN HANKE 
 AURINKORANNIKOLLA

Merimieskirkko on jatkanut elokuussa 
2020 aloittamaansa sosiaalityön hanketta 
Aurinkorannikolla. Hankkeen tavoittee-
na on erityistä tukea ja apua tarvitsevien 
Aurinkorannikolla asuvien ja liikkuvien 
suomalaisten hyvinvoinnin edistäminen 
yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Pa-
laute hankkeen tarpeellisuudesta on jo en-
simmäisen täyden toimintavuoden jälkeen 
merkittävää. 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 tehtävän sosiaali-
työn aloittamista. Ensi vaiheen tavoit-
teena oli Berliinissä tehtävän sosiaalityön 
tarpeen ja sisällön kartoitus. Alkuvuon-
na koronaviruksesta johtuvat rajoitukset 
vaikuttivat työn käynnistymiseen, mutta 
se päästiin aloittamaan elokuussa.

MUUTTUVA ULKOSUOMA-
LAISUUS –TUTKIMUS

Vuonna 2021 julkaistiin kyselytutkimus 
maastamuutosta ja ulkosuomalaisuudesta. 
Muuttuva ulkosuomalaisuus -tutkimuk-
sen keskeisiä tuloksia ovat mm: ulkosuo-
malaisten palvelutarpeet ovat moninaisia, 
mutta heille suunnatut palvelut tunnetaan 
melko huonosti. Koronapandemia ja Bre-
xit eivät merkittävästi lisänneet vastaajien 
paluumuuttohalua. Tutkimuksen toteutti 
Siirtolaisuusinstituutti ja tutkimuksen ra-
hoittivat Kirkkohallitus, Merimieskirkko, 
Suomi-Seura ja Kansanvalistusseura.

VIRTUAALINEN
SUOMI-KYLÄ

Merimieskirkko otti osaa Suomi-Seuran 
toteuttamaan virtuaaliseen Suomi-kylään 
kesäkuun alussa. Suomi-kylän tavoitteena 
oli tarjota ulkosuomalaisille kohtaamis-
paikka asuinpaikasta, aikavyöhykkeestä, 
koronapandemiasta johtuvista matkustus- 
ja kokoontumisrajoituksista riippumatta 
vuorokauden ympäri. Tapahtumalla ha-
luttiin avata uudenlaista yhteiskunnallista 
vuoropuhelua ulkosuomalaisuudesta sekä 
esitellä suomalaista osaamista maailmalla.

NOSTOJA TOIMINNASTA

Aurinkorannikon sosiaalityön hanke 
sai runsaasti huomiota mediassa.

>>

Tuomas Meurman oli yksi keskustelija 
Virtuaalikylän merimieskirkkohuoneessa.
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OULUN MERIMIES- 
KIRKKO 110 VUOTTA

12.9.2021 pidetyssä juhlassa emeri-
tusprofessori Hannu Mustakallio piti 
esitelmän Oulun merimieslähetyksen 
historiasta ja Oulun merimieskirkon 
vapaaehtoinen kertoi vapaaehtoistyön 
merkityksestä. Juhlan juonsi Tuiran seu-
rakunnan kirkkoherra Niilo Pesonen.

KOKKOLAN MERIMIES- 
KIRKKO 90 VUOTTA

Kokkolan merimieskirkon 90-vuotisjuh-
laa vietettiin 19.9. Juhlamessun toimitti 
pastori Martti Nykänen ja messussa saar-
nasi Kokkolan merimieskirkon vapaaeh-
toinen José Flores. Messua seuranneessa 
juhlassa puhuivat satamakuraattori 
Anu-Marja Kangasvieri ja pääsihteeri 
Hannu Suihkonen.

KESÄJUHLAT
NAANTALISSA

Merimieskirkon kesäjuhlat olivat 7.–8.8. 
Naantalissa Naantalin seurakunnan isän-
nöimänä. Kesäjuhlat striimattiin myös 
verkkoon. Juhlan iltakonsertissa esiintyi 
laulaja ja lauluntekijä Petri Laaksonen. 
Juhlamessun toimitti kirkkoherra Jani 
Kairavuo ja messussa saarnasi pääsihtee-
ri Hannu Suihkonen. Messussa siunattiin 
tehtäväänsä Vuosaaren merimieskirkon 
satamakuraattori Mona Valtonen, Lon-
toon merimieskirkon sosiaalikuraattori 
Emilia Mertanen ja Aurinkorannikon 
merimieskirkkotyön sosiaalikuraattori 
Tia Raunio. Kesäjuhlien onnistuneista ja 
hyvistä järjestelyistä vastasivat Naantalin 
seurakunnan kirkkoherra Jani Kairavuo 
tiiminsä kanssa sekä Turun merimies-
kirkon satamakuraattori Arja Suvanto 
yhdessä vapaaehtoisten kanssa.

Oulun merimieskirkko täytti viime vuonna 110 vuotta. Ari Ranta on 
toiminut siellä pitkään vapaaehtoisena ja pitää merimieskirkkotyötä 
mielekkäänä ja merkityksellisenä.

Kokkolan merimieskirkon täyttäessä 
90 vuotta Ykspihlajan kirkossa avattiin 
näyttely, jossa oli esillä merimies Olavi 
Kärkkäisen merimiesarkku sisältöineen 
1950–70-luvuilta. Arkun sisältöä Kokkolan 
merimieskirkolla esittelemässä satamaku-
raattori Anu-Marja Kangasvieri.

Kesäjuhlan iltakonsertissa esiintyi laulaja ja 
lauluntekijä Petri Laaksonen.

Naantalin kirkkoherra Jani Kairavuo luovutti kesäjuhlan viestika-
pulat, Siru ja Elis -nuket, toimitettavaksi Vuosaaren seurakunnalle, 
jossa juhla järjestetään  13.–14.8.2022.

MS Viking Amorellan miehistö sai Meren-
kulun turvallisuuspalkinnon 2021.

Merisunnuntaina juhlistetaan meren ja 
merenkulun myönteisiä puolia ja huomi-
oidaan niitä, jotka ansaitsevat elantonsa 
merellä ja merestä.
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MERENKULUN 
JOHTAMISVALMENNUS

Merimieskirkko toimi koordinaattorina 
vuonna 2021 jatkuneessa merenkulun 
johtamisvalmennuksen kehittämishank-
keessa. Hankkeen kehittämistyöryhmäs-
sä ovat Merimieseläkekassa, merenkulun 
ammattiliitot, Suomen Varustamot ry, 
Aboa Mare -merenkulkuoppilaitos sekä 
varustamoista ESL-shipping, Finnlines 
sekä Arctia. Valmennuksesta vastaa Deep 
Lead Oy.

MERISUNNUNTAI 

Merisunnuntai - Sjösöndag - Sea Sunday 
on on kansainvälisen mallin mukainen 
kirkkopyhä, jota vietettiin 19.9.2021. 
Seurakuntiin toimitettiin merisunnun-
taihin liittyvää virikemateriaalia. Meri-
sunnuntain kolehti kannetaan kaikissa 
Suomen ev.lut. kirkoissa Suomen Meri-
mieskirkon työn hyväksi.

SEA SUNDAY MERENKULUN 
TURVALLISUUSPALKINTO 

Merenkulun turvallisuuspalkinto Sea 
Sunday myönnettiin vuonna 2021 M/S 
Viking Amorellan miehistölle. Perusteena 
oli syyskuussa 2020 tapahtuneen aluk-
sen karilleajon jälkeisten evakuointi- ja 
muiden pelastustoimien hoitaminen 
turvallisesti. Merenkulun turvallisuus-
palkinto Sea Sunday on viranomaisten 
sekä ammatti- ja vapaa-ajan merenku-

lun järjestöjen vuonna 1996 perustama 
tunnustuspalkinto. Palkintotoimikunnan 
puheenjohtajaorganisaatio on Suomen 

Mm. Valkealan seurakunnalta lahjoituk-
sena saatuja villasukkia paketoimassa 
HaminaKotkan merimieskirkon vapaa-
ehtoisia joulukuussa 2021.

Merimieskirkko ry. Palkinto jaettiin 22. 
kerran. Palkinnon luovutti liikenne- ja 
viestintäministeri Timo Harakka.

AMMATTITAIDON YLLÄPI-
TOA JA TYÖN KEHITTÄMISTÄ 

Merimieskirkon koko henkilöstöä kos-
kevat koulutuspäivät järjestettiin huhti-
kuussa etänä. Koulutuspäivien teemana 
oli työhyvinvointi sekä uuden strategian 
laatiminen. Yhteisten koulutuspäivien 
lisäksi eri henkilöstöryhmillä oli omia 
koulutuksiaan.

KAAKKOIS-AASIAN 
JOULUKIRKKOKIERROS

Vuonna 2021 Kaakkois-Aasian joulu-
kirkkokierros toteutettiin etänä.  Pastori 
Jyrki Markkanen toimitti pääsiäisen, hel-
luntain ja adventin hartaudet verkossa.

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 2021 noin 1 500 joulupakettia, jotka 
toimitettiin laivoille niin kotimaan kuin 
ulkomaan merimieskirkoilta. 
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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 myön-
si Merimieskirkolle yleisavustuksen sekä 
avustuksen Lontoon merimieskirkon pe-
ruskorjaukseen.   

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 
Paula Raitis ja Iiris Kivimäki (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 toimi-

alaan kuuluva STEA myönsi kohden-
nettua toiminta-avustusta ulkomailla 
asuvien ja liikkuvien suomalaisten hy-
vinvoinnin vahvistamiseen ja ylläpitämi-
seen. Tuki kohdistui sosiaalikuraattorien 
työhön. STEA myönsi myös avustuksen 
kolmivuotiseen Aurinkorannikon sosiaa-
lityön hankkeeseen vuosille 2020–2022. 

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 164 seurakuntaa. Yhteistyö-, 
nimikko- tai laivakuraattorisopimuksia 
oli 12 seurakunnan tai seurakuntayhty-
män kanssa.  

Seurakunnissa toimi yhteensä 19 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.

Yhteistyösopimus Kirkkohallituksen 
kanssa on toistaiseksi voimassa ole-
va. Kirkkohallitus määräsi kerättäväksi 
Suomen Merimieskirkon hyväksi yhden 
virallisen kolehdin (19.9.) ja suositti seu-
rakunnille yhden kolehdin keräämistä 
valinnaisena päivänä.

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

Pääsihteeri Hannu Suihkonen toimi 
kirkon ulkosuomalaistyön toimikunnan 
jäsenenä.  

Kirkon kansainvälisen työn koulutuk-
sen seurantaryhmässä oli Jaakko Laasio. 

Merimieskirkko on pysyvä jäsen 
pääkaupunkiseudun kirkollisen kriisi-
työn HeHu-ryhmässä (henkinen huol-
to). Kansainvälisen HeHu-toiminnan 
suunnitteluryhmässä 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 on Suomen Ekumee-
nisen Neuvoston jäsen.

LAAJA YHTEISTYÖVERKOSTO

Merenkulkujärjestöjen kunniakäynnillä py-
häinpäivänä Helsingissä 2021 seppeleenlas-
kuvuorossa oli Meripartiolaiset. Merenkul-
kijoiden ja mereen menehtyneiden muisto-
merkki valmistui Merisatamanrantaan vuon-
na 1968, jolloin myös kunniakäyntiperinne 
alkoi.

KESKEISIÄ 
YHTEYKSIÄ
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MERENKULKU

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

Perinteinen merenkulkujärjestöjen 
kunniakäynti mereen jääneiden muisto-
merkillä Ursinin kalliolla, Merisataman-
rannassa Helsingin Eirassa järjestettiin 
pyhäinpäivänä 6.11. Tilaisuudessa puhui 
Merimieskirkon kunniapuheenjohtaja, 
rovasti Antti Lemmetyinen. Musiikista 
vastasi Mikaelin laulajat. Meripartio-
laisten edustajat laskivat seppeleen me-
renkulkijoiden muistomerkille. Suomen 
Meripelastusseuran alukset tekivät kun-
niakäynnin aikana ohimarssin. Muis-
tohetken järjestelyistä vastaa yhteensä 
13 merenkulkujärjestöä ja viranomaista. 
Tilaisuuden käytännön järjestelyt hoitaa 
vuosittain Suomen Merimieskirkko ry.

Merimieskirkon pääsihteeri on la-
kimääräisesti Merimiespalvelutoimiston 
(MEPA) hallituksen puhevaltainen jäsen. 
Yhteistyö MEPAn kanssa on tiivistä ja 
erittäin hyvin toimivaa. Merimieskirkko 
ja MEPA solmivat vuonna 2016 yhteis-
työtä koskevan yhteistyöasiakirjan. 

Merimieskirkko toimii kokoonkutsu-
jana 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.

Merimieskirkko on jäsen Meriliitossa 
ja Suomen Merihistoriallisessa yhdistyksessä.

KANSAINVÄLINEN 
YHTEISTYÖ

Merimieskirkko on International Christian 
Maritime Associaton (ICMA) jäsen. Meri-
mieskirkko on myös Pohjoismaisen meri-
mies- ja ulkomaankirkkojen neuvoston jäsen.   

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 raskaan liikenteen 
kuljettajien määrissä.  Eniten raskaan 
liikenteen kuljettajia kohdattiin Turun ja 
Vuosaaren merimieskirkoilla sekä Lyy-
pekissä. Raskaan liikenteen kuljettajia 
koskevaa yhteistyötä Merimieskirkko 
tekee mm. Rahtarit ry:n kanssa.

SÄÄTIÖYHTEISTYÖ

Jenny ja Antti Wihurin rahasto jatkoi 
merkittävää tukeaan ja myönsi Meri-
mieskirkolle apurahan merenkulkijoiden 
parissa tehtävään työhön. Myös Emilie 
ja Rudof Geselliuksen säätiö, Stiftelsen 
Tre Smeder, A. ja T. Mattilan säätiö sekä 
Tunkelon säätiö myönsivät Merimieskir-
kolle avustuksen.

Taloudellisen
tuen lähteitä s. 25.

MONIPUOLISTA VIESTINTÄÄ

Merimieskirkko viesti sekä 
monikanavaisesti verkos-
sa että kohtaamalla sidos-
ryhmiä etenkin etätapaa-

misissa. Viestinnän pääkanavat olivat 
varainhankintaa tukeva ja toiminnasta 
tietoa välittävä verkkoviestintä, sosiaali-
nen media ja Merimieskirkko-lehti. 

Alkuvuonna aloitti toimintansa pro 
bonona toimiva varainhankinnan hau-
tomo, joka suunnitteli yritys- ja yhteisö-
kumppanien kanssa tehtävää varainhan-
kintaa. Kokoonpanon toimenpide-eh-
dotusten toteutus siirtyi koronan vuoksi 
tulevalle vuodelle. >>
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SOSIAALINEN MEDIA
Merimieskirkko panosti someviestinnäs-
sään Facebookiin ja Instagramiin. Meri-
mieskirkon Facebook-sivujen seuraajien 
yhteenlaskettu määrä oli vuodenvaih-
teessa noin 27 500.

Merimieskirkko osallistui marras-
kuussa kansainväliseen #tekojentiistai-so-
mekampanjaan, joka pyrkii lisäämään 
keskustelua ja tietoisuutta ajan ja avun 
antamisesta. Suomessa kampanjaa koor-
dinoi Vastuullinen Lahjoittaminen ry. 
Lisäksi Merimieskirkko osallistui joulu-
kuussa kansainväliseen Vapaaehtoisen päi-
vä -somekampanjaan, jolla kiitettiin kaik-
kia vapaaehtoistyötä tehneitä ja tekeviä.

VERKKOPALVELUT
Verkkopalvelu Zoomissa oli mahdollis-
ta osallistua etätapaamisiin ja erilaisiin 
tapahtumiin ja toimintaryhmiin. Verk-
kotapaamisilla tavoitettiin myös sellaisia 
ihmisiä, jotka eivät muuten olisi voineet 
osallistua kirkoilla oleviin tapahtumiin. 

Merimieskirkko.fi-verkkosivustot (7 
kpl) palvelivat ulkoista viestintää. Yh-
teensä näille sivustoille kertyi vierailuja 
noin 255 300 kpl vuoden 2021 aikana.

Suomen Merimieskirkon sähköinen 
uutiskirje (noin 600 tilaajaa) samoin kuin 
ulkomaan kirkkojen kuukausittaiset uu-
tiskirjeet (yhteensä n. 3 900 tilaajaa) sekä 
tapahtuma- ja toimintaryhmäkirjeet lä-
hetettiin tilaajille MailChimp-palvelusta. 
Erilaisten tiedotuskirjeiden tilaajien yh-
teenlaskettu määrä oli noin 6 550.

Viikoittainen hartauskirjoitus Sisua 
ja siunausta lähetettiin 170 tilaajalle. Vii-
kon Sanan ydinsanomana on rohkaisu ja 
toivon vahvistaminen.

PRINTTIMEDIA
Merimieskirkko-lehti ilmestyi vuonna 
2021 kolme kertaa ensimmäisen nume-
ron ollessa yhdistyksen vuosikertomus. 
Lehti painettiin PunaMusta Oy:ssä, ja 
painosmäärä oli 2 500 kpl.

Perinteinen kirjepostilla lähetettävä 
jäsenkirje sekä merimieskirkkopiirikirje 
postitettiin keskustoimistolta kaksi ker-
taa vuoden aikana.

SISÄINEN VIESTINTÄ
Sisäinen viestintä keskittyi Microsoft 
365 -sovelluksen intraan. Alkuvuonna 
käynnistettiin hanke sisäisen viestinnän 
siirtämiseksi Teamsiin. Useat eri toimin-
toihin liittyvät työryhmät kokoontuivat 
säännöllisesti Teamsissa. Lisäksi tiedon 
välittämiseen käytettiin pikaviestipalvelu 
WhatsAppia.

MEDIA
Mediatiedotteet lähetetiin Liana Techno-
logiesin ePressi-palvelun kautta. Media-
työtä pidettiin yllä myös henkilökohtai-
sin kontaktein. Liana Monitorin media-
seuranta löysi Merimieskirkkoa koskevia 
verkossa olleita artikkeleita yhteensä 111. 
Näiden lisäksi mediassa oli kymmeniä 

muita artikkeleita, jossa käsiteltiin me-
rimieskirkkotyötä.

VARAINHANKINTAKEINOJA
Kevään pääsiäismyyjäisiä ei voitu koro-
nan vuoksi järjestää, mutta joulun alla ta-
pahtuma voitiin toteuttaa joko myyjäisi-
nä tai joulukauppana. Lisäksi suomalaisia 
herkkuja ja muita tuotteita oli mahdollis-
ta tilata ja noutaa toimipaikoilta. Suoma-
laistuotteita oli saatavilla toimipaikkojen 
Suomi-kaupassa ympäri vuoden.

Kotimaan kirkkojen taloutta tukivat 
yhteisö- ja yksityislahjoittajat sekä puhe-
linkorttimyynti. Pandemian vuoksi lähes 
kaikki suunnitellut varainhankintatapah-
tumat peruuntuivat ja kanttiinimyynti jäi 
minimiin edellisvuoden tapaan.

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

Merimieskirkko päätti luopua Kont-
titori-peräkonttikirppiksen järjestämises-
tä ja luovutti sen oikeudet Vermo Oy:lle.

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.

Merimieskirkolla oli Poliisihallituksen 
myöntämä rahankeräyslupa Suomessa 
(Ahvenanmaa pois lukien) ja Ahvenan-
maan maakuntahallituksen myöntämä 
lupa Ahvenenmaalla.

7 päivää -lehti julkaisi artikkelin Merimies-
kirkosta ja sadan villasukkaparin neulojasta 
Reija Puttosesta toukokuussa.

Tekojen tiistai 
-somekampanjal-
la kannustettiin 
tekemään hyviä 
tekoja vastapainona 
Black Friday -alen-
nusmyyntipäivän 
ostoskäyttäytymi-
selle.
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SUOMEN MERIMIESKIRKKO sai vuonna 2020 Euroopan 
unionilta rahoituksen hankkeeseen, jossa tarjotaan 
nuorille 18–29-vuotiaille maahanmuuttajille vapaa-
ehtoistyötä Merimieskirkon kotimaan toimipaikoilla. 

Hanke kohdistuu nuoriin Suomessa oleviin turvapaikanhaki-
joihin ja jo oleskeluluvan saaneisiin.

Hanke oli tarkoitus aloittaa vuonna 2021, mutta koronapan-
demian vuoksi hankkeen aloitus siirtyi aloitetavaksi maaliskuus-
sa 2022. Ensimmäiset osallistujat aloittivat vapaaehtoistyönsä 
maaliskuun puolivälissä Oulun merimieskirkolla. Tämän jälkeen 
vapaaehtoistyön on tarkoitus alkaa myös Kemin, Vuosaaren, 
Rauman, Haminan ja Turun merimieskirkoilla. Vapaaehtoistyö-
jakso kestää yhden vuoden. Kuhunkin toimipaikkaan valitaan 
hakijoiden joukosta 1–3 nuorta.

Vapaaehtoistyössään nuoret osallistuvat toimipaikan nor-
maaliin arkeen tehden 30-tuntisia työviikkoja. Vapaaehtois-
työstä ei makseta palkkaa, mutta EU:n hankerahoitus korvaa 
nuorille matkakustannukset, ateriat ja vakuutusmaksut.

ARVOJEN MUKAISTA SOLIDAARISUUTTA

Osallistumalla hankkeeseen Merimieskirkko panee täytäntöön 
paitsi omia myös EU:n yhteisiä arvoja ihmisten yhdenvertaisuu-
desta ja kansainvälisestä solidaarisuudesta. Euroopan komission 
alaisen Euroopan solidaarisuusjoukot -ohjelman (European So-
lidarity Corps) tarkoitus on tukea nuorten hyvinvointia mm. 
erilaisilla vapaaehtois- ja työharjoittelujaksoilla.

Merimieskirkossa tunnistettiin, että mikäli turvapaikan-
hakijanuorten elämä keskittyy vastaanottokeskuksiin ja siellä 
annettuun kotoutuskoulutukseen, saattaa osallisuuskokemus 
suomalaiseen kulttuuriin ja yhteiskuntaan jäädä heikoksi. Tar-
joamalla vapaaehtoistyötä näille nuorille Merimieskirkko pyrkii 
vahvistamaan paitsi nuorten työelämätaitoja myös kokemusta 
aktiivisesta kansalaisuudesta avaamalla heille suomalaisen yh-
teiskunnan, kulttuurin ja työkulttuurin tapoja.

Vapaaehtoisjaksosta saatu kokemus ja kielitaidon kehitty-
minen edistävät työn tai koulutuspaikan saantimahdollisuuksia. 

MERIMIESKIRKOILLE KANSAIN- 
VÄLISIÄ VAPAAEHTOISIA

On Suomen ja EU:n yhteinen tavoite ja hyöty, että turvapaikan-
hakijat pääsevät työelämään ja rakentavat täysipainoisen elämän 
uuteen maahan integroitumalla osaksi yhteiskuntaa.

Merimieskirkko on niin ikään kiinnostunut nuorten vapaa-
ehtoisten mukanaan tuomista uusista näkökulmista ja tuoreista 
ideoista, jotka voivat inspiroida Merimieskirkkoa kehittämään 
uusia ja luovia tapoja toimia niin paikallisessa kuin kansainvä-
lisessä työympäristössään.

Hanke ei vähennä muiden vapaaehtoisten tarvetta meri-
mieskirkoilla. Hanke tarjoaa merimieskirkoilla jo oleville pai-
kallisille vapaaehtoisille tilaisuuden oppia uutta muista kult-
tuureista ja saada lisää kokemusta kansainvälisestä yhteistyöstä. 
Lisäksi hanke edistää kansainvälisyyttä paikkakunnalla. Maa-
hanmuuttajanuoret ovat mukana järjestämässä ja toteuttamassa 
erilaisia tapahtumia niin kaupungilla kuin yhteistyökumppa-
neittemme tilaisuuksissa.

Hanke toteutetaan yhteistyössä Luona Oy:n Vantaan 
vastaanottokeskuksen ja Oulun vastaanottokeskuksen kans-
sa. Euroopan solidaarisuusjoukkoja Suomessa toimeenpaneva 
kansallinen toimisto on osa Opetushallitusta.

Teksti ja kuva Marko Toljamo

Joulukuun alussa Vuosaaren merimieskirkolla kävi joukko Eu-
roopan solidaarisuusjoukkojen eri hankkeiden toteuttajia useasta 
eri Euroopan maasta. Merimieskirkon hanketta heille esittelivät 
Jaakko Laasio ja Sanna Puumalainen. Musiikkituokion tilaisuudes-
sa tarjosi pitkäaikainen vapaaehtoisemme Anja Hinkkanen.

Hanketta on rahoitettu Euroopan unionin Euroopan solidaarisuusjoukot 
-ohjelmasta. Euroopan komissio ei vastaa julkaisun sisällöstä.

Maahanmuuttajat pääsevät kiinni 
suomalaiseen työkulttuuriin 
Merimieskirkon vapaaehtoishankkeessa.
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SOSTYÖ

MERIMIESKIRKKO AUTTAA 
SUOMALAISIA ULKOMAILLA

Teksti Saara Mughal ja Marko Toljamo

Merimieskirkon sosiaalikuraattorit ja ulkomailla työskentelevät 
merimiespastorit yhteiskuvassa vuoden 2021 Ratkaisukeskeinen 
asiakastyö -koulutuksen yhteydessä. Sosiaalityötä johtaa Hampu-
rin merimieskirkon johtaja Valtteri Salmi.

Sosiaalityön tarkoitus on kohdealueilla 
asuvien ja liikkuvien suomalaisten 
hyvinvoinnin vahvistaminen ja 
ylläpitäminen.

MERIMIESKIRKON SOSIAALITYÖTÄ ulkomail-
la tehdään merimieskirkkopaikkakunnilla 
Ateenassa, Brysselissä, Hampurissa, Lon-
toossa ja Rotterdamissa. Lisäksi liikkuvan 

työn avulla tavoitetaan suomalaisia Espanjan Aurinkorannikol-
la, Benelux-maissa, Berliinin alueella sekä Isossa-Britanniassa 
ja Irlannissa. 

Suomenkielisen tuen tarve ulkomailla on suuri erityisesti 
yksilön haastavissa elämäntilanteissa, lapsiperheiden kasvuvai-
heissa, yksin asuvilla ja ikääntyvillä. Myös muuton alkuvaiheessa 
oman sosiaalisen verkoston supistuttua tuen saaminen voi olla 
muuten hankalaa.

Merimieskirkkojen suomenkielisellä matalan kynnyksen 
kokonaisvaltaisella tuella pyritään ennaltaehkäisemään syrjäyty-
mistä ja kriisejä ja siten pienentämään yksilölle ja yhteiskunnalle 
mahdollisesti aiheutuvia kustannuksia.

RYHMÄTOIMINTAA JA YKSILÖOHJAUSTA

Ulkomailla tehtävä sosiaalityö painottuu toiminta-alueiden tar-
peiden ja sen suomalaisväestön rakenteen mukaan. 

Merimieskirkoilla kokoontuu useita erilaisia kaikille avoi-
mia harraste- ja toimintaryhmiä. Tällaisia ryhmiä ovat mm. las-
tenkerhot, nuorten ja nuorten aikuisten ryhmät, liikuntaryhmät, 
taide- ja kulttuurikerhot, seniorikerhot jne. Ryhmien tarkoitus 
on tukea ulkosuomalaisten hyvinvointia ja mahdollistaa osal-
listujien toiminta oman yhteisönsä hyväksi.

Ohjattu ryhmätoiminta puolestaan on tavoitteellista ja sen 
tarkoitus on tukea ulkosuomalaisten hyvinvointia ja parantaa 
elämänlaatua. Sosiaalikuraattorit tekevät yhteisötyön lisäksi 
tavoitteellista yksilöohjausta, joka voidaan jakaa karkeasti kol-
meen kategoriaan: neuvonta- ja avustamistyö, palveluohjaus 
sekä pidempiaikainen tavoitteellinen yksilöohjaus. 

Neuvontatyö on konkreettista työskentelyä esimerkiksi 
iäkkäiden ja muiden apua tarvitsevien ulkosuomalaisten sekä 
pulaan joutuneiden turistien ja kulkureiden kanssa. Palveluoh-

jausta tehdään enimmäkseen maahan- ja maastamuuttoon, sosi-
aali- ja terveyspalveluihin sekä erilaisiin viranomaisasiointeihin 
liittyen. Pidempiaikaista yksilöohjausta tehdään asiakkaiden 
parissa, jotka tarvitsevat säännöllisempää tukea esimerkiksi 
mielenterveyspalveluihin kiinnittymiseen tai muuten rinnalla-
kulkemista esimerkiksi äkillisen kriisin kohdatessa.

Vuonna 2021 sosiaalityössä kohdattiin ihminen yhteensä 
yli 20 000 kertaa.

LAAJA YHTEISTYÖVERKOSTO

Merimieskirkon sosiaalityössä tehdään yhteistyötä lukuisten eri 
toimijoiden kesken paikallisesti sekä Euroopan ja Suomen ta-
solla. Yhteistyökumppaneina on kohdemaan Suomi-toimijoita, 
paikallisia viranomaisia ja sosiaalialan toimijoita.

Merimieskirkon ulkomailla tapahtuvaa sosiaalityötä rahoit-
taa Sosiaali- ja terveysalan avustusjärjestö STEA.

Asiakaspalautteita 2021

”Sain sosiaalikuraattorilta luottamusta asioiden 
järjestymiseen.”

”Jo ensimmäisen tapaamisen jälkeen tuli tunne, 
että en ole yksin ongelmieni kanssa.”

”Ongelmiani ja tunteitani ei vähätelty, 
vaan tulin aidosti kuulluksi.”
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MERENKULKIJAN JA RASKAAN 
LIIKENTEEN KULJETTAJIEN TUKENA

Teksti Marko Toljamo | Kuva Mona Valtonen

Satamapysähdykset ovat kovaa ja kiireellistä työtä. Heinäkuussa 
MS Macaon miehistöä ehti tulla alas laivalta pikatapaamiseen 
Vuosaaren satamassa ennen paluuta hommiinsa.

Merenkulkija- ja rekkakuljettajatyön 
tarkoituksena on ylläpitää näiden 
ammattilaisten henkistä hyvinvointia 
ja ennaltaehkäistä työssä sattuvia 
inhimillisiä virheitä ja onnettomuuksia.

MERIMIESKIRKOILLA SUOMESSA vierailee vuo-
sittain tuhansia ulkomaalaisia merenkulki-
joita yli 50 maasta. Palveluitamme käyttävät 
myös sataman työntekijät ja erilaiset ryhmät 

sekä raskaan liikenteen kuljettajat etenkin Turussa ja Vuosaa-
ressa, joissa on mahdollisuus käydä suihkussa ja saunassa sekä 
pestä pyykkiä.

Suomen satamien merimieskirkot tarjoavat kansainvälisille 
merenkulkijoille turvallisen kohtaamispaikan, johon on helppo 
tulla ja jossa viihtyy. Tarjolla on kahvila, vapaa-ajan toimintaa 
sekä käytännön apua yhteydenpitoon läheisten kanssa. Kirkoilla 
kävijöiden käytössä on mm. ilmainen nettiyhteys.

Suomen Merimieskirkolla on toimipaikka kotimaassa seit-
semällä paikkakunnalla: Haminassa, Turussa, Raumalla, Kok-
kolassa, Oulussa, Kemissä ja Helsingin Vuosaaressa. Jokaisella 
kirkolla työskentelee satamakuraattori yhdessä vapaaehtoisten 
kanssa. Työtä tehdään säännöllisesti myös Kotkan, Naantalin, 
Porin, Raahen, Tornion ja Helsingin muissa satamissa.

Kotimaan merimieskirkkojen työstä ison osan muodostavat 
laivakäynnit satamissa oleville aluksille. Laivoilla käyvät niin 
satamakuraattorit kuin vapaaehtoiset. Laivakäynneillä kysy-
tään laivahenkilöstön kuulumisia ja keskustellaan mielen päällä 
olevista asioista.

Keskusteluissa nousee usein esiin huoli perheestä. Siksi 
laivoilla kysytty palvelu on puhelinkorttien myynti. Korttien 
avulla merenkulkija voi olla yhteydessä läheisiinsä myös lai-
valta. Yhteys merenkulkijoihin säilyy laivan lähdettyäkin mm. 
WhatsAppin ja Facebookin kautta.

Tarvittaessa miehistölle tarjotaan myös kuljetuspalvelua 
kaupungille hoitamaan asioita. Koronapandemian aikana teh-
tiin paljon merenkulkijoiden puolesta ostoksia. Monelta laivalta 
oli poistuminen kiellettyä, eivätkä merenkulkijat itse päässeet 
kirkolle tai kaupunkiin.

Onnettomuustilanteissa merenkulkijoita autetaan saamaan 
niin konkreettista kuin henkistä apua.

MERIMIESKIRKON TYÖ LAIVOILLA

Merimieskirkon laivakuraattorit ja nimikkolaivakuraattorit 
seilaavat ja toimivat säännöllisesti aluksilla varustamon suos-
tumuksella. He ovat vaitiolovelvollisia ulkopuolisia auttajia, 
joita tarvitaan pitkien työjaksojen aikana keskusteluavuksi ja 
arjen tueksi.

Nimikkolaivakuraattorilla tarkoitetaan esim. seurakunnan 
palveluksessa olevaa henkilöä, joka Merimieskirkon kanssa 
tehdyn sopimuksen mukaan tekee työnkuvaansa sisältyen sei-
lauksia. Pesti tuo vaihtelua päätyöhön ja arvokasta kokemusta 
aikuis- ja työpaikkatyöstä. Tehtävä on vapaaehtoisluonteinen.

Seilaukset tehdään pääosin Itämeren ja Pohjanmeren alu-
eilla rahti- ja matkustaja-aluksilla sekä jäänsärkijöillä.

Maailman noin 1,2 miljoonan merenkulkijan käytössä on 
kansainvälisesti noin 450 ekumeenista merimieskirkkoa. Ne 
tarjoavat palveluita kaikille merenkulkijoille ja muille liikkeellä 
oleville ihmisille kansallisuuteen, alkuperään, kieleen, uskontoon 
tai kulttuuriseen taustaan katsomatta.

Niin merenkulkija- kuin rekkamiestyön tarkoituksena on 
ylläpitää näiden ammattiryhmien edustajien henkistä hyvin-
vointia ja siten ennaltaehkäistä työssä sattuvia inhimillisiä vir-
heitä ja niistä aiheutuvia onnettomuuksia.
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VAPAAEHTOISTYÖ MERIMIES- 
KIRKOLLA ON PALKITSEVAA

Teksti Satu Oldendorff ja Marko Toljamo | 
Kuva Sanna Rasi

Suomessa ja muualla Euroopassa 
sijaitsevilla merimieskirkoilla 
työskentelee vuosittain lähes tuhat 
vapaaehtoista.

KAIKKI VAPAAEHTOISET ovat korvaamaton apu 
Merimieskirkolle. Ilman vapaaehtoisten panosta 
merimieskirkkotyö nykyisessä laajuudessaan olisi 
mahdotonta.

Merimieskirkon vapaaehtoistyö on kansainvälistä ja moni-
puolista ja sopii kaikenikäisille. Vapaaehtoistyönsä sisällön ja 
keston voi valita oman elämäntilanteensa mukaan.

Ulkomaan kirkoilla vuosivapaaehtoisen työtehtävät ovat 
erilaisia riippuen toimipaikasta. Tehtäviä ovat mm. keittiötyö 
ja ruoanlaitto, siivous, vastaanotto-, asiakas- ja myyntipalvelu, 
lapsi- ja perhetyö. Vuosivapaaehtoiset toimivat työytehtävissä 
työntekijöiden rinnalla ja ovat äärimmäisen tärkeitä merimies-
kirkkoarjen onnistumisessa.

Moni vuosivapaaehtoinen on kertonut saaneensa kokemuk-
sestaan itseluottamusta sekä uskoa omiin kykyihinsä. Tekemäm-
me kyselyn perusteella 90 % vuosivapaaehtoisista suosittelee 
vapaaehtoisuutta Merimieskirkolla.

Merimieskirkkojen lähellä asuvat vapaaehtoiset ovat puo-
lestaan paikallisvapaaehtoisia.

Ulkomailla paikallisvapaaehtoiset osallistuvat mm. tapahtu-
mien ja tilaisuuksien järjestämiseen, toimintaryhmien vetämi-
seen, erilaisiin talkoisiin.

Suomessa paikallisvapaaehtoisten tehtäviin voi kuulua esi-
merkiksi laivakäynnit, merenkulkijoiden kuljetukset, saunan 
pitäminen auki, kanttiinimyynti ja tapahtumiin osallistuminen.

”Merimieskirkon vapaaehtoistyössä koen olevani merkityk-
sellinen. Täällä tulee tunne, että meistä välitetään ja työtämme 
arvostetaan”, kirjoittaa palautteessaan Suomessa toimiva pitkä-
aikainen paikallisvapaaehtoinen.

Yksi vapaaehtoistyön muodoista on keskustoimiston verk-
ko- eli etävapaaehtoisuus, jossa henkilö voi päivittää esim. 
Merimieskirkon somesivuja, tehdä somevideoita tai kirjoittaa 
netti- ja lehtiartikkeleita ja ottaa valokuvia.

Myös luottamustoimi on vapaaehtoisuutta. Luottamushen-
kilöihin kuuluvat hallituksen ja kirkkotoimikuntienkuntien sekä 
valiokuntien ja eri työryhmien jäsenet.

Seurakuntien yhteydessä toimivissa merimieskirkkopiireissä 
kokoontuvat merimieskirkkotyön tukijat, jotka vapaaehtoisesti 
pitävät paikkakunnallaan merimieskirkkotyötä esillä. Piiriläi-
set järjestävät esimerkiksi myyjäisiä Merimieskirkon hyväksi ja 
neulovat tai ostavat sukkia merenkulkijoiden joulupaketteihin.

”On ilo saada yhdessä tukea Merimieskirkon tekemää työtä. 
Odotan innolla kokoontumisia, sillä niissä tulee aina turvalli-
nen ja hyväntuulinen olo. Piiriläisistä on tullut kaikista hyviä 
ystäviä”, yksi piiriläinen kertoo.

Näiden lisäksi on paljon taustalla olevia vapaaehtoistehtäviä. 
Tämä lukuisa joukko antaa aikaansa, taitojaan, verkostojaan ja 
taloudellista tukea sekä tekee monenlaisia eri palveluksia Me-
rimieskirkolle, jonka työtä he arvostavat.

VAPAAEHTOISESTA TYÖNTEKIJÄKSI

Erikoinen piirre Suomen Merimieskirkon vapaaehtoistoimin-
nassa on, että monista harjoittelijoista, paikallisvapaaehtoisista, 
luottamushenkilöistä tai vuosivapaaehtoisista on tullut vuosi-
kymmenten aikana merimieskirkoille vakituisia työntekijöitä. 
Moni heistä on sanonut tulleensa töihin vuodeksi tai muuta-
maksi, mutta usea on myös jäänyt eläkkeelle Merimieskirkolta.

Toinen erityispiirre merimieskirkkoväellä on se, että työyh-
teisöissä ja yhteisön sisällä solmitut ystävyydet kestävät vuosi-
kymmeniä. ”Kaveria ei jätetä” -periaate elää vahvana.

Tähän eloisaan yhteisöön etsimme ja tarvitsemme jatkuvasti 
myös uusia osallistujia.

www.merimieskirkko.fi/vapaaehtoistyo

Vapaaehtoistyötä on monenlaista. Kuvan nuoret naiset olivat 
kesätöissä Kemin satamassa ja innostuivat spontaanisti pesemään 
kaikki merimieskirkon ikkunat.
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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, 

KOHTI MONIPAIKKAISUUTTA

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.

LÄHITULEVAISUUDEN HAASTEITA
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-

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.

TULEVAISUUDEN- 
NÄKYMIÄ
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STRATEGISET TAVOITTEET

Merimieskirkon uudessa 
strategiassa on kolme 
strategista painopistea-
luetta ja tavoitetta, jotka 

toimivat myös kehittämiskohteina. Nä-
mä ovat: 

• Ihmisten ja yhteisöjen hyvinvointi 
lisääntyy.

• Merimieskirkon ja suomalaisten 
seurakuntien verkosto ulkomailla 
rakentuu.

• Merimieskirkko on siellä missä 
ihmiset ovat.

Strategiassa onnistumiseksi vahvis-
tamme strategiakaudella Merimieskir-
kon toimintaedellytyksiä laajentamalla 
rahoituspohjaa, priorisoimalla työtä, ke-
hittämällä henkilöstön työhyvinvointia 
sekä mittaamalla työn vaikuttavuutta.

MERIMIESKIRKKO TEKEE TÄRKEÄÄ JA MERKITYKSELLISTÄ TYÖTÄ
KOTONA, MERILLÄ JA MAAILMALLA.

Ole mukana, kumppanuus kannattaa!

KERÄYSLUVAT TAKASIVULLA

• Lahjoita tekstiviestillä! Lähetä 20 euron suurui-
nen kertalahjoitus viestillä 20E  TUKI nume-
roon 16588.

• Lahjoita MobilePayllä! Siirrä haluamasi summa 
numerolla 32400.

• Lahjoita verkossa! Tee kertalahjoitus tai ryhdy 
kuukausilahjoittajaksi Merimieskirkon verk-
kosivulla merimieskirkko.fi/lahjoita.

• Hae vapaaehtoiseksi täyttämällä lomake verk-
kosivulla merimieskirkko.fi/vapaaehtoistyo. 
Tarvitsemme niin Suomessa kuin muualla 
Euroopassa sijaitsevilla kirkoillamme sekä kii-
reapulaisia lyhytaikaisiin tehtäviin että pidem-
piaikaisia vapaaehtoisia.
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YHDISTYKSEN JÄSENET 

Henkilöjäseniä 1.3.2022 oli 467 (samana 
ajankohtana v. 2021: 499). Seurakunta-
jäseniä oli vuoden päättyessä 164 (170). 
Kunniajäseniä oli 5.  

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 vuosikoko-
us pidettiin 15.4. Helsingissä ja vaaliko-
kous 7.8. Naantalissa. 

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

Hallituksen muita jäseniä vuoden 
2021 alkaessa olivat: toiminnanjohtaja 
Lena Grenat, päätoimittaja Jaakko Hei-
nimäki, Vice President Katarina Hildén, 
ulkoasiainneuvos Mikko Jokela, varatuo-
mari Tarja Larmasuo, kuljetusalan kou-
luttaja Jarkko Nisula, toiminnanjohtaja 
Sami Ojala, toimitusjohtaja Jukka Salo, 
diakoniapäällikkö Asta Turtiainen ja 
kirkkoherra Päivi Vähäkangas.

Vaalikokouksessa 7.8. erovuoroiset 
jäsenet Timo Lappalainen, Tarja Larma-
suo ja Asta Turtiainen valittiin uudelleen. 
Uutena jäsenenä hallitukseen valittiin 
vuoropäällikkö Laura Elomaa-Piippo. 
Heidän toimikautensa kestää kolme 
vuotta, kauden 2021–2024.  

Hallituksen esittelijänä ja sihteeri-
nä toimii pääsihteeri Hannu Suihkonen. 

JÄSENET PÄÄTÖKSENTEKIJÖINÄ

Kokouksiin osallistuivat asiantuntijoina 
merenkulkijatyön johtaja, yhteyspääl-
likkö Jaakko Laasio ja talousjohtaja Eija 
Kaukonen. 

Hallitus kokoontui vuoden aikana 
viisi kertaa. Hallituksen jäsenille ei mak-
settu palkkiota.

VALIOKUNNAT 
JA TYÖRYHMÄT 

Yhdistyksen vuosikokous valitsi vaaliva-
liokunnan jäseniksi toimitusjohtaja Olli 
Holmströmin, asiantuntija Helena Tuo-
misen ja kirkkoherra Juha Rintamäen. 
Valiokunnan ulkopuoliseksi sihteeriksi 
kutsuttiin Hannu Suihkonen. 

Hallituksen valitseman työvaliokun-
nan puheenjohtajana toimi Paula Raitis, 
varapuheenjohtajana Timo Lappalainen 
sekä työvaliokunnan muina jäseninä 
Tarja 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 toimi-
tusjohtaja Sampsa Sihvola.

TILINTARKASTAJAT 
Merimieskirkon vaalikokous valitsi tilin-
tarkastusyhteisöksi KPMG:n vastaavana 
tilintarkastajana Kirsi Aromäki, KHT ja 
varatilitarkastajana Sanna Riihentupa, 
HTM. 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 sijainen 
Jaakko Laasio. Puheenjohtajisto kokoon-
tui workshopiin kahdesti.  

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

MUUTA HALLINTOA 
Palkanlaskenta ja kirjanpito kotimaassa 
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.

Kiitos
Suomen Merimieskirkko kiittää 
vuodesta 2021 kaikkia  yhdistyksen 
jäseniä, ystäviä, vapaaehtoisia ja 
tukea antaneita organisaatioita sekä 
muita yhteistyökumppaneita, jotka 
ovat työmme mahdollistaneet.

TIETOJA 
HALLINNOSTA
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KEHITTYVÄ YHTEISÖ

Toimintavuoden aikana Merimieskirkon työntekijöis-
tä viidellä täyttyi yli kymmenen vuoden palvelusaika. 
Palvelusaika on keskimäärin 7 vuotta (2020: 8 v 9 
kk).

VAKITUINEN HENKILÖSTÖ

Vakituisen henkilöstön lukumäärä toimipaikoittain 
31.12.2021:
 Kotimaa, keskustoimisto    6
 Kotimaan merimieskirkot    7
 Lontoon merimieskirkko    5
 Benelux-maiden merimieskirkko     9
 Pohjois-Saksan merimieskirkko   5
 Ateenan merimieskirkko    1
 Aurinkorannikon merimieskirkkotyö 1
 Henkilöstö yhteensä   34

Henkilöstön lukumäärä sisältää myös osa-aikaisena työskente-
levät vakituiset työntekijät. Vuoden 2021 aikana osa-aikaisena 
työskenteleviä työntekijöitä oli yhteensä viisi.

Henkilöstön sukupuoli ja ikä 31.12.2021:
Kotimaan työntekijät: naisia 10 ja miehiä 3, keski-ikä 52v.
Ulkomaan työntekijät: naisia 14, miehiä 7, keski-ikä 46 v.
Henkilöstö yhteensä: naisia 24, miehiä 10, keski-ikä 49 v.

Esihenkilötehtävissä 31.12.2021 toimi 4 miestä ja 4 naista. 
Henkilöstökulut olivat vuonna 2021 yhteensä 1 658 008 

euroa (2020: 1 641 082 euroa).

HENKILÖSTÖN OSAAMISEN 
JA TYÖN KEHITTÄMINEN 

Merimieskirkon koko henkilöstön koulutus järjestettiin huh-
tikuussa 2021 webinaarina. Koulutuspäivien teemana oli työ-
hyvinvointi. Kouluttajana toimi Tuula Kiuru-Ahvonen. Toise-
na teemana oli Merimieskirkon uuden strategian laatiminen. 

Yhteisten koulutuspäivien lisäksi toteutettiin eri henki-
löstöryhmillä ammatillista lisäkoulutusta. Merimieskirkko 
on koulutusmyönteinen yhteisö. Vuoden 2021 aikana kaikilla 
työntekijöillä täyttyi Työllisyysrahaston suosittelema vähintään 
kolmen päivän koulutusaika vuodessa. Erillisten koulutuksien 
lisäksi erityistä huomiota kiinnitettiin osaamisen jakamiseen 
yli toimipisteiden eri työryhmissä sekä sisäisissä koulutuksissa.

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmat ovat olleet pohjana 
koko työyhteisön hyvinvoinnin ja osaamisen kartuttamiselle 
sekä työyhteisön toiminnan edelleen kehittämiselle. Lisäksi 

toimintavuoden aikana esihenkilöt kävivät kehityskeskustelut 
jokaisen työntekijän kanssa. Kehityskeskusteluissa kartutettiin 
mm. työntekijän henkilökohtaista osaamista ja kehittymistä.

VAPAAEHTOISTOIMINTA 

Vuonna 2018 aloittanut vapaaehtoistoiminnan työryhmä jat-
koi toimintaansa vapaaehtoistoiminnan asiantuntijan johdol-
la. Työryhmään osallistuu 1 työntekijä jokaisesta ulkomaan 
toimipaikasta sekä 2 työntekijää kotimaan merimieskirkolta. 
Työryhmällä on tärkeä osuus vapaaehtoistyön kehittämisessä 
sekä vertaistuen ja vapaaehtoisten ohjaamisen käytänteiden 
jakamisessa.

PALKITTUJA

Suomen Merimieskirkon saavutuspalkinto vuonna 2021 myön-
nettiin ulkomaiden merimieskirkoille.

Merimieskirkon plaketteja myönnettiin 2 ja Merimieskirkon 
ansiomerkkejä myönnettiin 14 kpl, joista 2 kultaista, 5 hopeista 
ja 7 pronssista. 

Jo toisena vuotena peräkkäin Merimieskirkon peruskurs-
sia vapaaehtoisille ei voitu järjestää vallitsevan koronatilanteen 
vuoksi. Uusi moduulimuotoinen vapaaehtoisten peruskurssi 
valmistui helmikuussa 2021. Verkkokurssimuotoinen digitaa-
linen peruskurssi mahdollistaa vapaaehtoisten kouluttamisen 
ajasta ja paikasta riippumatta. Verkkokurssi muodostuu nel-
jästä moduulista, joista vapaaehtoisen tulee käydä kolme saa-
dakseen kurssin suoritettua. Kurssin valmistuttua asetettiin 
tavoitteeksi kaikkien uusien ja mahdollisimman monien jo 
toiminnassa mukana olevien vapaaehtoisten kouluttaminen.

Työryhmä toimeenpani vuosivapaaehtoisille tarjottavan 
työnohjauksen. Työnohjauksen sisällöstä vastasi Rauman sa-
tamakuraattori Annamaria Lehto. Työnohjauksesta on saatu 
hyvää palautetta. 

Merimieskirkon asiakasrekisterissä oli 858 vapaaehtoista, 
jotka antavat eri muodoissa tukeaan ja työpanostaan Meri-
mieskirkon hyväksi. Näistä 164 oli vapaaehtoisina Suomessa 
ja loput ulkomailla. Ulkomaan kirkkojen vapaaehtoisista 32 
oli vuosivapaaehtoisia. Harjoittelijoita ulkomailla oli 1 ja koti-
maan kirkoilla yhteensä 5.

TIETOJA 
HENKILÖSTÖSTÄ
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TALOUTTA TASAPAINOTETAAN

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 
2021 ylijäämää 516 047,21 € ja Suomen Merimieskirkko ry:n 
tulos ylijäämää 478 029,99 €.

Tilikauden tulos 2021 pitää sisällään kolmen asunnon 
myynnistä saadut tulot.

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

Seurakuntien avustukset olivat 475 662 € (2020: 499 460 € ). 
Kirkon keskusrahasto avusti merimieskirkkojen perusparannuksia 
50 000 €. Kirkkohallituksen toiminta-avustuksen määrä oli 211 
000 €. Kirkkohallitus tuki Brysselin merimieskirkon toimintaa 
45 000 euron avustuksella.

Jenny ja Antti Wihurin rahasto lahjoitti 160 000 € ja Me-
rimieseläkekassa 40 000 € merenkulkijoiden parissa tehtävään 
työhön.
 
SIJOITUSTOIMINNAN säännölliset tulot muodostuvat 
huoneistoista saatavista vuokrista. Tilikauden aikana myytiin 
kolme sijoitusasuntoa. Lisäksi yhdistyksellä on sijoituksia osa-
ke- ja korkorahastoissa.
 
LAINAT. Suomen Merimieskirkolla ei ollut lainaa 31.12.2021. 
 
VARAINHANKINTA. Suomen Merimieskirkon toimintaa 
ovat tukeneet useat yhteisöt ja yksityiset henkilöt. Henkilö-
jäsenmaksun suuruus on 50 € vuodessa. Vuoden 2021 aikana 
jäsenmaksuja kertyi 20 260 € (2020: 21 190 €). 
 
TUKITOIMINTA. Vuoden 2021 aikana seurakunnissa kerä-
tyt kolehdit olivat 88 538 € (2020: 89 016 €) ja merimieskirkko-
piirien tuki 8 075 € (2020: 10 958  €).

TIETOJA 
TALOUDESTA
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Kohtaamiset toimipaikoittain / Kontakter per verksamhetsställe

Kohtaamiset toimintamuodoittai / Kontakter per verksamhetsform

Toiminnan rahoitus
Finansieringen av verksamhet

Toiminnan kulut
Verksamhetskostnader

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

24 %
• Valtio, STEA, kunnat / 

Staten, STEA, kommunerna19 %
• Muut tuotot / 

Övriga intäkter 17 %
• Seurakunnat / 

Församlingarna 17 %
• Avustukset, rahastot, säätiöt / 

Bidrag, fonder, stiftelser 12 %
• Evankelis-luterilainen kirkko / 
Evangelisk-lutherska kyrkan 9 %

• Virallinen kolehti / 
Officiell kollekt 2 %

• Henkilöstökulut / 
Personalkostnader 56 %
• Muut toimintakulut / 

Övriga verksamhetskostnader 30 %
• Toimitilakulut / 

Lokalkostnader 14 %



27       2726       

För andra året i följd påverkades Sjömanskyrkans verk-
samhet och ekonomi kraftigt av coronapandemin. Pre-
cis som 2020 skedde många av aktiviteterna på nätet 
och i sociala medier både i utlandet och i Finland. År 

2021 kunde vi trots allt möta människor i verkligheten och på 
plats mer än under året innan. Även förra året innebar att vi fick 
lära oss nya arbetssätt och fördjupa oss i de nya verksamhetsmo-
deller som vi tidigare infört. Verksamheten nådde fortfarande 
också nya människor.  År 2021 fick Sjömanskyrkan särskilda 
coronabidrag och gåvor. Tack vare dessa var det ekonomiska 
resultatet betydligt bättre än budgeterat, men resultaten för 
den operativa verksamheten var trots det fortsatt negativt. Sjö-
manskyrkans 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!

År 2021 planerade Sjömanskyrkan också mycket inför 
framtiden. Förra året påbörjade vi den konkreta beredningen 
av det nya samarbetsavtalet som ingåtts med Kyrkostyrelsen. 
Enligt avtalet ska Sjömanskyrkan sköta den operativa ledningen 
och koordineringen av hela det kyrkliga arbetet bland utlands-
finländare från och med början av 2025. Enligt planen kommer 
Sjömanskyrkan först att ta över turistarbetet i Spanien och östra 

NÄRVARANDE ÄVEN 
UNDER CORONAPANDEMIN

Medelhavet, vilket ska ske sommaren 2023. Det nya avtalet för-
ändrar inte Sjömanskyrkans nuvarande arbete och innebär inte 
heller mer finansiering. Vi behöver fortsatt stöd från nuvarande 
och nya stödgivare.

Förra året utarbetade Sjömanskyrkan en ny strategi för 
2022–2026. I enlighet med strategin har vi siktet starkt in-
ställt på framtiden. Våra värden är fortfarande gästvänlighet 
och mod samt det nya värdet trygghet, som vi formulerar vi på 
följande sätt: ”Varje människa har rätt till ett tryggt bemötande.” 
Även i fortsättningen stödjer vi enligt vår verksamhetsidé och 
grundläggande uppgift människor och gemenskaper i glädje, 
sorg och vardag.

Det ekonomiska resultatet för 2021 var betydligt bättre 
än budgeterat. Vidare har pandemin ökat Sjömanskyrkans 
interna samarbete vid genomförandet av 
olika evenemang. Trots pandemin var 
Sjömanskyrkan förra året närvarande 
i människors glädje och sorg och den 
nya vardagen som coronan orsakade. 

HANNU SUIHKONEN 
GENERALSEKRETERERARE

TOTALT KONTAKTER 
MED MÄNNISKOR

112 044

TOTALT ÅRSVOLON- 
TÄRER OCH LOKALA 

VOLONTÄRER 

858

ÖKNING AV 
SAMTALSHJÄLP CA

 45 %
KONTAKTERNA SKEDDE 

I UTLANDET CA 

85 %

KONTAKTER INOM DET 
SOCIALA ARBETET I 

UTLANDET CA
 20 000

ANSTÄLLDA

34

KORT OM VERKSAMHETENS SIFFROR 2021

LEDARE
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VERKSAMHETSIDÉ

Vi stödjer människor och gemenskaper 
i glädje, sorg och vardag. Sjömanskyrkan 
är en öppen och empatisk organisation 
och partner.

TRE VERKSAMHETSFÄLT

Utomlands. De finländska sjömanskyr-
korna utomlands fungerar som kyrkor 
och som sociala och kulturella mötes-
platser för alla finländare som bor eller 
rör sig inom deras verksamhetsområde 
samt för deras familjer. Utlandsverk-
samhet bedrivs i Nederländerna, Bel-
gien, Spanien, Storbritannien, Grekland, 
Luxemburg och Tyskland för att betjäna 
alla finländare och deras familjer. Dess-
utom bedriver vi rörligt arbete i Irland, 
Polen, Malaysia, Vietnam, Singapore och 
Filippinerna.

I Finlands hamnar. De internatio-
nella sjömanskyrkorna i Finland betjä-
nar på hamnområdet i HaminaKotka, på 
Ärtholmen i Helsingfors, i Kemi-Torneå, 
Karleby, Nådendal, Uleåborg, Björne-
borg och Raumo samt utanför det slut-
na hamnområdet i Nordsjö i Helsingfors 
och i Åbo.

På fartygen. Heltidsanställda och fri-
villiga skeppskuratorer arbetar på frakt- 
och passagerarfartyg i utrikesfart. Mellan 
sina seglingar håller de kontakten med 

besättningen. Krisarbete ombord ingår i 
skeppskuratorsuppdraget.

KARAKTERISTISKA DRAG

Frivilligarbetet är mycket viktigt för 
Sjömanskyrkan inom alla verksamheter. 
Sjömanskyrkans frivillignätverk består 
av volontärer, praktikanter, medlemmar 
i kyrkokommittéer samt kyrkoråd och 
personer som på olika sätt arbetar för 
och stödjer Sjömanskyrkan.

Det internationella och ekumeniska 
samarbetet förverkligas på praktisk nivå 
utomlands och i Finland. Sjömanskyr-
korna i Finland ingår i det ekumeniska 
och internationella servicenätverket In-
ternational Christian Maritime Associa-
tion (ICMA), som tillhandahåller service 
åt cirka 1,2 miljoner sjöfarare i 125 länder 
med hjälp av ungefär 450 sjömanskyrkor.

VERKSAMHET

Finländare utomlands. Enligt Migra-
tionsinstitutets beräkningar finns det 
närmare 1,6 miljoner utlandsfinländare, 
varav ca 300 000 är finska medborgare. 
Varje år flyttar ungefär 10 000 personer 
utomlands från Finland. Migrationen 
är dubbelriktad, då personer också åter-
vänder till Finland. Vistelsen utomlands 
pågår ofta en kortare tid än tidigare, kan 
genomföras i flera länder och är oftast 

avsedd att vara temporär. I sina verk-
samhetsområden mötte Sjömanskyrkan 
människor som bor och vistas utomlands 
88 066 gånger (2020: 103 244).

Sjöfarare. År 2021 besöktes Finlands 
hamnar av 20 739 fartyg som kom direkt 
från utlandet, varav 10 997 fartyg kom 
till en hamn där Sjömanskyrkan bedri-
ver verksamhet. Antalet fartyg som kom 
direkt från utlandet ökade något jämfört 
med året innan. De finska fartygens andel 
av utrikes sjötransporter uppgick till cirka 
30 %. Under 2021 hade Sjömanskyrkan 
5 138 kontakter med sjöfarare (2020: 9 
735), varav 3 988 i hamnarna i Finland 
och 935 utomlands. Enligt statistiken 
över sjömän sjönk antalet årsverken i 
sjömansyrken på de finska fartygen på 
grund av pandemin. Den 31 december 
2020 fanns det 1 712 sjömän på de finska 
fartygen. Under 2020 var 8 071 personer 
yrkesverksamma i sjömansyrken. Ande-
len utländska sjömän år 2020 var 18 %.

Förare av tunga fordon. Antalet 
förare av tunga fordon som arbetar in-
om yrkestrafiken till Centraleuropa har 
minskat kraftigt. I fråga om CEMT-tra-
fiken saknas tillförlitliga uppgifter om 
antalet förare. Totalt registrerades 1 272 
kontakter med förare av tunga fordon. 
Sjömanskyrkan träffade finska långtra-
darchaufförer främst i Åbo, Nordsjö och 
Lübeck, och utländska förare av tunga 
fordon i hamnarna i Finland.

FINLANDS SJÖMANSKYRKA
Din vän hemma och borta
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År 2021 påverkades verksam-
heten fortfarande kraftigt bå-
de i utlandet och i Finland av 
covid-19 och pandemin som 

coronaviruset orsakade. Nedan beskrivs 
närmare hur coronaviruset påverkade 
verksamheten och ekonomin liksom an-
dra betydelsefulla händelser under 2021.

CORONAVIRUSETS 
INVERKAN PÅ VERKSAM-
HETEN OCH EKONOMIN

Både utomlands och i Finland verkar 
Sjömanskyrkan inom ramarna för myn-
digheternas coronarestriktioner. En del 
av året kunde vi hålla kyrkorna öppna 
och möta människor i verkligheten. I 
början av pandemin, våren 2020, utsta-
kade Sjömanskyrkans styrelse riktlinjen 
att Sjömanskyrkan ska vara ett stöd för 
människor och vara närvarande i deras 
liv i svåra krissituationer. Denna verk-
samhet har vi fortsatt med även 2021.

AKTIVITETER BÅDE PÅ PLATS 
OCH PÅ NÄTET

Under det första pandemiåret 2020 flyt-
tades kontakterna med människor till 
nätet och sociala medier. År 2021 bedrev 
Sjömanskyrkan verksamhet genom en 
hybridmodell där vi hade kontakt med 
människor både på plats och på nätet.

Aktiviteter på nätet och i sociala me-
dier var bekanta för oss sedan tidigare, 
men det innebar också att vi fick lära oss 
ytterligare nya arbetssätt. Aktiviteterna 
på nätet gav oss möjlighet att även nå ut 
till nya människor. De nya välfungerande 
arbetssätten kommer att användas även 
i framtiden.

Pandemin har ökat samarbetet 
mellan Sjömanskyrkans olika verksam-
hetsställen under förberedelserna och 
genomförandet av olika evenemang på 
nätet och i sociala medier.

KAPITALANSKAFFNINGEN 
FÖRSVÅRADES

Coronapandemin har kraftigt påverkat 
Sjömanskyrkans ekonomi. I synnerhet 
har den försvårat den egna kapitalan-
skaffningen i utlandet och minskat bland 
annat kollektintäkterna i Finland. Under 
2021 kunde vi endast ordna evenemangen 
för kapitalanskaffning i begränsad om-
fattning. Våren 2021 granskades verksam-
heten och ekonomin i alla enheter och 
funktioner. Till följd av samarbetsför-
handlingarna under granskningen fick två 
tjänster göras om till deltidstjänster. Det 
gjordes också besparingar i verksamheten 
bland annat avseende resekostnader.

ENGAGERADE ANSTÄLLDA 
OCH FRIVILLIGA 

Sjömanskyrkans personal och frivilliga 
har agerat utomordentligt i denna svå-
ra situation. Mitt i denna situation som 
även har påverkat de anställdas och fri-
villigas eget liv, har de arbetat engage-
rat, mött personer i kris och gett dem 
sitt stöd samt stöttat varandra. Man har 
hittat nya sätt att arbeta och nå ut till 
människor.

UTVIDGAT SAMARBETE MED 
KYRKANS ARBETE BLAND 

UTLANDSFINLÄNDARE

I december 2020 godkände Kyrkostyrel-
sen och Sjömanskyrkan avtalet om ett ut-
vidgat samarbete. Enligt avtalet kommer 
Sjömanskyrkan från och med början av 
2025 att sköta den operativa ledningen 
och koordineringen av kyrkans arbete 
bland utlandsfinländare. Enligt över-
gångsplanen för beslutet kommer arbetet 
stegvis att överlåtas till Sjömanskyrkan 
fram till början av 2025. Först överförs 
kyrkans turistarbete i juli 2023. Syftet 
med lösningen är att trygga resurserna 

VÄRDEN:

•  Gästvänlighet. Gästvänlighet 
handlar om att förmedla Guds 
kärlek som är allomfattande.
•   Mo. Vi står modigt på männ-
iskans sida.
•   Trygghet. Varje människa har 
rätt till ett tryggt bemötande.

FÖRÄNDRINGARNAS ÅR

för det kyrkliga arbetet bland utlandsfin-
ländare samt att stärka kommunikatio-
nen och påverkansarbetet i Finland.

Beslutet är historiskt och viktigt för 
Sjömanskyrkan. Det gör Sjömanskyrkan 
till en global aktör och stärker vår verk-
samhet, ökar kännedomen om Sjöman-
skyrkan och befäster vår profil. Beslutet 
innebär inte mer resurser till Sjöman-
skyrkans nuvarande verksamhet. Under 
2021 påbörjade vi den konkreta bered-
ningen av det utvidgade samarbetet.

NY STRATEGI 2022–2026

På Sjömanskyrkans styrelsemöte i sep-
tember godkändes Sjömanskyrkans nya 
strategi för 2022–2026. Hela personalen 
och styrelsen deltog i arbetet med att ta 
fram strategin, och vi bad kyrkokommit-
téerna om kommentarer i olika skeden 
av processen.

Sjömanskyrkan värden enligt den 
nya strategin är gästvänlighet, mod och 
trygghet.

Strategiperiodens tyngdpunkter är: 
ökat välbefinnande bland människor 
och gemenskaper; Sjömanskyrkans och 
de finländska utlandsförsamlingarnas 
nätverk utomlands byggs upp; Sjöman-
skyrkan finns där människorna finns.

En plan för hur strategin ska genom-
föras under strategiperioden upprättas av 
de enskilda enheterna och gemensamt.

VERKSTÄLLANDET AV 
VERKSAMHETSPLANEN
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tillgänglig dygnet runt och oberoende av 
bostadsort, tidszon och restriktioner för 
resor och folksamlingar till följd av coro-
napandemin. Syftet med evenemanget 
var att inleda en ny slags samhällsdialog 
om utlandsfinskhet och att visa upp fin-
ländsk kompetens globalt.

ULEÅBORG SJÖMANSKYRKA 
110 ÅR

Vid firandet som gick av stapeln den 12 
september 2021 höll emeritusprofessor 
Hannu Mustakallio ett föredrag om Ule-
åborgs sjömansmissions historia och en 
frivillig från sjömanskyrkan i Uleåborg 
berättade om frivilligarbetets betydelse. 
Firandet leddes av Tuira församlings 
kyrkoherde Niilo Pesonen.

KARLEBY SJÖMANSKYRKA 
90 ÅR

Karleby sjömanskyrkas 90-årsjubileum 
firades den 19 september. Festmässan 
förrättades av pastor Martti Nykänen 
och på mässan predikade José Flores som 

UNDERSÖKNING OM FÖRÄN-
DERLIG UTLANDSFINSKHET 

År 2021 publicerades enkätundersök-
ningen Muuttuva ulkosuomalaisuus 
(Föränderlig utlandsfinskhet) om emig-
ration och utlandsfinskhet. De centrala 
resultaten av undersökningen var bland 
annat att utlandsfinländarnas servicebe-
hov är mångsidiga, men att kännedomen 
om tjänsterna som riktas till dem är då-
lig. Coronapandemin och Brexit ökade 
inte enkätdeltagarnas vilja att återflytta i 
någon betydande grad. Undersökningen 
genomfördes av Migrationsinstitutet och 
finansierades av Kyrkostyrelsen, Sjöman-
skyrkan, Finland-Samfundet och Folk-
upplysningssällskapet.

EN VIRTUELL 
FINLANDSBY

Sjömanskyrkan deltog i den virtuella 
Finlandsbyn som genomfördes av Fin-
land-Samfundet i början av juni. Fin-
land-Samfundets mål var att skapa en 
mötesplats för utlandsfinländare som var 

PROJEKT INOM DET SOCIALA 
ARBETET PÅ SOLKUSTEN

Sjömanskyrkan har fortsatt projektet 
inom det sociala arbetet på solkusten i 
Spanien, som inleddes i augusti 2020. 
Målet med projektet är att tillsammans 
med andra aktörer främja välbefinnandet 
bland de finländare som bor och vistas på 
solkusten och som behöver särskilt stöd 
och hjälp. Redan efter det första hela 
verksamhetsåret har vi fått mycket re-
spons om att projektet behövs. Projektet 
pågår i tre år och finansieras av STEA.

SOCIALT ARBETE 
I BERLIN

I samarbete med Finska församlingen i 
Berlin och Berlins Finlandscentrum börja-
de sjömanskyrkan i norra Tyskland för-
bereda för socialt arbete i Berlin. I nästa 
skede är målet att kartlägga behovet av 
socialt arbete i Berlin och vad det bör 
innehålla. I början av året förhindrades 
arbetet av coronarestriktionerna, men 
arbetet kunde inledas i augusti.

URVAL FRÅN VERKSAMHETEN

I sjömanskyrkoarbetet ingår också transportservice. I början av november åkte vi 
och köpte måleritillbehör med sjöfararna i Kemi-Torneå. Det holländska farty-
gets kapten till vänster.

Sjömanskyrkan deltog i Sjöfartens dag på Åland, som 
är ett årligt seminarie- och nätverksevenemang för 
sjöfartsorganisationer.



30       31       

är frivillig vid sjömanskyrkan i Karleby. 
På festen som följde efter mässan talade 
hamnkurator Anu-Marja Kangasvieri 
och generalsekreterare Hannu Suihkonen.

SOMMARFESTEN 
I NÅDENDAL

Sjömanskyrkans sommarfest hölls den 
7–8 augusti i Nådendal och värd för 
festen var Nådendals församling. Som-
marfesten streamades även på nätet. På 
festens kvällskonsert uppträdde sångaren 
och kompositören Petri Laaksonen. Fest-
mässan förrättades av Jani Kairavuo och 
på mässan predikade generalsekreterare 
Hannu Suihkonen. På mässan välsignades 
Nordsjö sjömanskyrkas hamnkurator Mo-
na Valtonen, Londons sjömanskyrkas soci-
alkurator Emilia Mertanen och socialku-
ratorn för Solkustens sjömanskyrkoarbete 
Tiia Raunio till sina uppdrag. Nådendals 
församlings kyrkoherde Jani Kairavuo 
med sitt team och Åbo sjömanskyrkas 
hamnkurator Arja Suvanto tillsammans 
med frivilliga ansvarade för sommarfes-
tens väl genomförda arrangemang.

LEDARSKAPSUTBILDNING 
FÖR SJÖFARTEN

Sjömanskyrkan var koordinator för ett 
utvecklingsprojekt där man genomför 
en ledarskapsutbildning för sjöfarten 
och som fortsatte under 2021. I projek-
tets utvecklingsarbetsgrupp finns repre-
sentanter från Sjömanspensionskassan, 
fackförbunden inom sjöfarten, Rederierna 
i Finland rf, sjöfartsskolan Aboa Mare och 
rederierna ESL-shipping, Finnlines och 
Arctia. Deep Lead Oy ansvarar för utbild-
ningen.

SJÖSÖNDAGEN

Sjösöndagen – Sea Sunday är en inter-
nationell kyrkhelg, som firades den 19 
september 2021. Till församlingarna le-
vererades inspirationsmaterial som hade 
anknytning till sjösöndagen. Kollekten 
som tas upp på Sjösöndagen i alla evang-
elisk-lutherska kyrkor går till Finlands 
Sjömanskyrkas arbete.

SEA SUNDAY – SJÖFARTENS 
SÄKERHETSPRIS

År 2021 gick sjöfartens säkerhetspris Sea 
Sunday till besättningen på M/S Viking 
Amorella. Motiveringen löd att de skötte 
evakueringen och övriga räddningsin-
satser på ett säkert sätt efter fartygets 
grundstötning i september 2020. Sea 
Sunday är ett hederspris som inrättades 
av myndigheterna och yrkes- och fritids-
sjöfarten 1996. Priskommitténs ordfö-
randeorganisation är Finlands Sjöman-
skyrka rf. Priset delades ut för tjugoandra 
gången och överlämnades av kommuni-
kationsminister Timo Harakka.

FORTBILDNING OCH 
UTVECKLING AV ARBETET

Utbildningsdagar för hela Sjöman-
skyrkans personal ordnades på distans i 

april. Temat för utvecklingsdagarna var 
arbetshälsa och utarbetandet av den nya 
strategin. De olika personalgrupperna 
genomgick dessutom egna utbildningar.

JULKYRKORUNDAN 
I SYDOSTASIEN

År 2021 genomfördes julkyrkorundan 
i Sydostasien på distans. Pastor Jyrki 
Markkanen förrättade andakterna under 
påsken, pingsten och advent 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 2021 gjordes omkring 
1 500 julklappar till ”den okända sjöfara-
ren”, som sjömanskyrkorna i Finland och 
i utlandet levererade till fartygen.

Under covidpandemin skedde många ak-
tiviteter på nätet. Saara Mughal, socialku-
rator vid sjömanskyrkan i norra Tyskland, 
läste sagor för barn.

Via webbtjänsten Zoom kunde man delta 
i distansmöten och olika evenemang och 
aktivitetsgrupper. Det var också möjligt att 
delta i Sjömanskyrkans officiella möten på 
distans.
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SUOMEN MERIMIESKIRKKO
Kumppanisi kotona ja maailmalla

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

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 2021/7352. ahve-
nanmaan maakuntahallituS / ÅlandS lanSkapSregering 
6.9.2021. voimaSSa 31.12.2022 aSti / gäller För tiden 
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.


