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Sjöfarten har sammanfört människor över hela världen genom historien. Inte bara människor utan 
också djur, varor, livsmedel och nya idéer har rest över haven från en kontinent till en annan. 
Bakgrunden till sjösöndagen är att en gång om året påminna allmänheten om den avgörande roll som 
sjöfarten spelar för många länder, även Finland. 

I år har vi fortfarande en speciell anledning att komma ihåg de yrkessjömän som skött om transporten 
av produkter som är viktiga för oss alla mitt i en förlängd pandemi. För många har 
tjänstgöringsperioderna förlängts med flera månader och hemlängtan har varit stor. Ett krig har brutit 
ut i Europa och med det har ångesten och sorgen ökat ombord. Många fartyg har 
besättningsmedlemmar av krigförande länder och många fartyg opererar i krigszonen. 

På sjösöndagen firar vi havets och sjöfartens positiva sidor och uppmärksammar de som får sin 
försörjning på och från havet. Helgen är livets söndag, medan man minns de som dog till havs på Alla 
helgons dag. De yrkesgrupper som firas på helgdagen är till exempel sjömän och fiskare. Trots att de 
måste kompromissa med sina egna liv, bidrar de till välstånd för oss alla. 

Havet är också starkt förknippat med fritid. Det finns en positiv och livsuppehållande kraft i vatten 
som håller en person i rörelse. Det är därför havet förtjänar sin egen helgdag. Firandet av sjösöndagen 
är en internationell sedvänja som firas i kristna kyrkor runt om i världen. Helgen är således också en 
ekumenisk tradition som påminner oss om gemenskapen mellan kyrkor. 

På sjösöndagen kommer all kollekt som samlas in under den evangeliska lutherska kyrkans gudstjänst 
att gå till sjömanskyrkans arbete. Sjömanskyrkans arbete bidrar till sjömännens allmänna 
välbefinnande. 

På sjösöndagen kan ni också organisera andra program kring temat hav och sjöfart. Det finns många 
marina symboler i den kristna traditionen, såsom ankare, kompass, roder och skepp, som kan användas 
vid evenemang under sjösöndagen. 
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