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Sonni

” Pappa, sinä olet sonni”, tokaisi 
kolmevuotias tyttäreni katsot-
tuaan hetken sohvalla makaa-

vaa isäänsä.
Salamannopeasti ajatukseni 

yrittivät puntaroida, mitä hän sillä 
mahtoi tarkoittaa? Mitä kaikkea 
ja millaista eläintä sonni hänelle 
edustaa? Olinkohan käyttäytynyt 
jotenkin ”sonnimaisesti”, mitä ikinä 
se sitten olisikaan?

Tyttö taisi nähdä kysymysmerkin 
isänsä naamassa tämän noustua 
istumaan.

”Pappa! Ole nyt sonni, ja aja 
minua takaa. Leikitään!”

Ahaa, nyt leikittäisiinkin maalais-
kotia. Olisi ehkä pitänyt uskoa heti 
vain sanoja, eikä lähteä etsimään 
rivienvälejä ja piilomerkityksiä.

Hyvä on, kontilleen vaan lattialle 
ja täysi vauhti päälle. Sonni tulee, 
juokse karkuun! Mahtoi alakerran 
naapuri ihmetellä ääntä, joka lähti 
polvieni kolistessa parketille. Eipä 
arvannut jytinän tulevan sonnin 
juoksusta.

Arvata saattaa, kumpi kisailijasta 
väsyi ja alkoi hikoilla ensin. Pide-
täänkö tauko?

”Pappa, olet tyhmä norsu!”

Marko Toljamo
toimitussihteeri
marko.toljamo@merimieskirkko.fi

Itselle ja lahjaksi 
         nettipuodista

Tilaukset: merimieskirkko.fi/nettipuoti
Jäsenenalennus syöttämällä maksu-vaiheessa alennuskoodikenttään tunnus:
SMKJASEN2016 *Huom! Katso koko tuotevalikoimamme nettipuodista!

Hopeasepän tekemä hopeinen kaulariipus 
ketjulla. Ajaton ankkuririipus sopii kaulaan 
niin miehelle kuin naiselle. Ankkuriristin 
mitat: leveys 12 mm, korkeus 13 mm. Voit 
valita ketjun pituuden: 45 cm tai 50 cm.

Hopeasepän tekemät tyylikkäät, hopeiset 
korvakorut.
Korvakorujen ankkuriristin mitat: 9 x 9 mm.

Esko Vepsän Sirpin ja vasaran varjossa kertoo  
elävästi Suomen Merimieskirkon työstä 
Puolassa  vuosina 1951–2008, jona aikana 
maa muuttui kommunistisesta järjestelmästä 
länsimaiseen kapitalismiin ja demokratiaan. 
Tämä historiateos on mielenkiintoinen 
yhdistelmä asiakirjalähteiden otteita ja 
useamman Puolassa työskennelleen henkilön 
omakohtaisia kokemuksia niin maasta kuin 
työstään.

*Huom! Ostamalla Merimieskirkon myymiä tuotteita tuet merimieskirkkotyötä!

37,00 € 37,00 €

25,00 €

40,00 €

10,00 €

Kari Latvuksen Matkakatekismus on 
jokaiselle matkalaiselle tarkoitettu taskuun 
mahtuva ja maanläheinen pohdinta 
elämästä ja Jumalasta tarkasteltuna 
ihmisen tasolta ja ilman turhaa tärkeilyä.

Paluumuuttajat eivät aina osaa varautua 
siihen, että Suomi on muuttunut ja kotimaa 
tuntuu erilaiselta. Marja Saviaron teos 
Maailmalta kotiin neuvoo palaajia niin 
käytännössä kuin henkisellä tasolla.

toim
ittajalta
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Kuva: Niina Stolt / Studio Onni

Suomalainen sukellus- ja 

pelastuspukuja valmistava 

yritys alan aallon harjalla. 

Turun Lausteella toimiva 

Ursuk Oy tekee erittäin 

korkeatasoisia vaatteita 

sekä vedenalaisiin että 

veden pinnalla tapahtuviin 

työtehtäviin ja harrastuksiin 

tuotemerkillä Ursuit. 

18

Kuva: Anne Valtonen

Merimieskirkko on julkaissut vuodesta 1999 lähtien laivakorttisarjaa historiallisista vanhoista laivoista. Helmikuussa 2016 julkaistiin kortti nro 200. Uudesa sarjassa on jälleen 12 laivakorttia erityyppisistä aluksista. Yksi ainutlaatuinen laiva on esimerkiksi s/s Helsing, jonka kuvan porvoolainen Bengt Sjöström löysi kokoelmistaan. Korttisarjan Merimieskirkolle kokoaa Thure Malmberg. Laivakortteja voi tilata Merimieskirkon nettisivun kautta ja ostaa keskustoimistolta ja Vuosaaren merimieskirkolta. 

27

Kuva: Bengt Sjöström
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Hannu Suihkonen

pääsihteeri 
generalsekreterare

pääkirjoitus / ledare

Luopumista ja uuden aloittamista

Avstående och nystart

V uonna 2015 Merimieskirkko sai tunnustusta 
toiminnastaan, päätti myydä Antwerpenin 
merimieskirkon ja jatkaa toimintaansa Ant- 

werpenissa, teki uuden strategian vuosille 2016–2020 
sekä kävi loppuvuonna koko kotimaantyötä koskeneet 
yhteistoimintaneuvottelut. 

Merimieskirkon ulkomailla tehtävän sosiaalityön 
merkittävä rahoittaja Raha-automaattiyhdistys myönsi 
toukokuussa toiminnallamme Vaikuttavaa!-tunnustus-
palkinnon. Palkinnon perusteluissa huomioitiin toimin-
tamme matalan kynnyksen periaate ja nostettiin esille 
myös vapaaehtoisten panos. Palkinto on tunnustus 
sekä nykyisille että aiemmille sosiaalityömme toimijoil-
le ja velvoittaa edelleen kehittämään työtämme.

Kesäkuussa hallitus päätti, että 110 vuotta palvellut 
Antwerpenin merimieskirkko myydään ja toimintaa 
Antwerpenissa jatketaan. Rakennus olisi tarvinnut 
mittavan peruskorjauksen, eikä sen kustannusten katta-
miseen ollut mahdollisuuksia. Kiinteistöstä luopuminen 
turvaa kuitenkin toiminnan jatkumisen ja kehittämisen 
tulevaisuudessa Antwerpenissa ja sen lähialueilla 
asuvien ja liikkuvien suomalaisten ja erityisesti meren-
kulkijoiden parissa. 

Merimieskirkon uutta strategiaa valmisteltiin laajalla 

pohjalla sekä työntekijöiden että luottamushenkilöiden 
voimin, ja hallitus hyväksyi sen syyskuun kokoukses-
saan. Strategiaa on esitelty tämän lehden edellisessä 
numerossa. Maaliskuun alussa Merimieskirkon työnte-
kijät kokoontuvat pohtimaan ja sopimaan siitä, miten 
uusi strategia laitetaan käytäntöön.

Loppuvuonna Merimieskirkossa käytiin kotimaantyö-
tä koskeneet yhteistoimintaneuvottelut. Neuvotteluihin 
jouduttiin, jotta jo pitkään jatkunutta talouden epä-
tasapainoa saadaan korjattua, ja siksi neuvottelujen 
tuloksena jouduttiin tekemään hyvin ikäviä irtisano-
mispäätöksiä sekä päätettiin sulkea Raahen meri-
mieskirkko. Samassa yhteydessä uudistettiin kotimaan 
kirkkojen ja keskustoimiston työn organisointia. Näiden 
uudistusten tavoitteena on lisätä yhteistyötä ja uudis-
taa toimintatapoja. 

Viime vuosi on sisältänyt sekä luopumista että 
uuden valmistelua ja aloittamista. Luopuminen hyvistä 
työntekijöistä on ollut ja on raskas prosessi, jota vielä 
alkuvuonna kotimaantyössä käsittelemme. Samalla 
suuntamme katseemme kohti tulevaisuutta. Uusi stra-
tegia kannustaa meitä yhdessä tekemiseen. Tervetuloa 
mukaan!

År 2015 var året då Sjömanskyrkan fick ett er-
kännande för sin verksamhet, beslöt att sälja 
sjömanskyrkan i Antwerpen men fortsätta verk-

samheten på orten, utarbetade en ny strategi för åren 
2016–2020 och förde samarbetsförhandlingar om allt 
inhemskt arbete. 

Penningautomatföreningen, som är en betydelsefull 
finansiär av Sjömanskyrkans socialarbete utomlands, 
belönade i maj vår verksamhet med hederspriset Vai- 
kuttavaa! I prismotiveringen uppmärksammade man 
lågtröskelprincipen i vår verksamhet och lyfte fram de 
frivilligas insatser. Priset är ett erkännande av både 
nuvarande och tidigare aktörer inom vårt socialarbete 
och förpliktigar oss att fortsätta utveckla detta arbete.

I juni beslöt styrelsen att vi skulle sälja sjömans- 
kyrkan i Antwerpen som tjänat oss i 110 år, men att 
verksamheten i Antwerpen skulle fortsätta. Byggnaden 
var i behov av omfattande renovering och det var inte 
möjligt att täcka kostnaderna för den. Försäljningen av 
fastigheten tryggar dock den fortsatta verksamheten 
och dess framtida utveckling tillsammans med de 
finländare och i synnerhet sjöfarare som bor och vistas 
i Antwerpen och dess närområden. 

Sjömanskyrkans nya strategi utarbetades på bred 

basis med hjälp av både anställda och förtroendeval-
da. Strategin godkändes på styrelsemötet i septem-
ber och presenterades i det förra numret av Frivakt. 
I början av mars samlades Sjömanskyrkans anställda 
för att komma överens om hur den nya strategin skulle 
tillämpas i praktiken.

I slutet av året förde Sjömanskyrkan samarbetsför-
handlingar om det inhemska arbetet. Vi förde förhand-
lingarna för att lösa den ekonomiska obalansen som 
rått sedan länge och som resultat av förhandlingarna 
var vi därför tvungna att fatta mycket olyckliga upp-
sägningsbeslut. Dessutom beslöt vi att stänga sjöman-
skyrkan i Brahestad. I samband med detta omorgani-
serades de inhemska kyrkornas och huvudkontorets 
arbete. Målet med omorganisationen är att öka 
samarbetet och förnya verksamhetssätten. 

Förra året innebar dels att vi fick avstå från saker, 
dels att vi fick förbereda och börja något nytt. Det har 
varit en jobbig process att avstå från bra arbetstagare 
och vi handskas fortfarande med processen inom det 
inhemska arbetet. Samtidigt blickar vi mot framtiden. 
Den nya strategin uppmuntrar oss till samarbete – väl-
kommen du med!
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hartaus

Vara vanhassa
Onko vanhassa vara parempi?

Siitä, minkä tuntee ja mikä on tuttua, on usein vaikea luopua. 
Perinteisestä tietää, millainen se on. Tämä tieto ja kokemus luovat turvallisuutta.

Uusi voi pelottaa, kun sitä ei tunne. Uudessa on myös riski, että käsitys siitä ei pidäkään paikkaansa. 
Uusi voi paljastua oletettua huonommaksi tai paremmaksi.

Onko parempi ottaa varman päälle, pysyä ja pitäytyä siinä, minkä jo tuntee 
kuin ottaa riski ja joutua tarkistamaan käsityksiään?

Vai onko parempi uskaltaa kohdata rajansa ja rajoituksensa? Antaa vanhan uudistua?

Teksti ja kuva: Marko Toljamo

”Alkanut vuosi on vielä tulevaisuuden 
peitossa. Sen sisällyksestä tiedämme 
ainoastaan, että suunnitelma tapausten 
vaiheisiin maan päällä niin hyvin Jumalan 
seurakunnassa kuin kunkin sen jäsenen 
elämässä sekä myöskin valtiollisissa asioissa 
maan levottomien kansojen keskuudessa 
on jumalallisen rakkauden kädellä ja kynällä 
tarkalleen piirretty.”

Merimiehen Ystävä 1/1891.
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Merimieskirkko on joutunut tekemään viime aikoi-
na raskaita päätöksiä varmistaakseen yhdistyksen 
työn jatkumisen. Pitkään jatkuneessa taloudelli-

sessa taantumassa ja rahoituslähteiden yhä supistuessa Me-
rimieskirkko muuttaa joitakin toimintatapojaan ja keventää 
organisaatiotaan.

Tuntuvin muutos koskee kotimaan merimieskirkkojen 
toimintaa. Hallinnollisesti Hamina-Kotkan ja Vuosaaren 
(Helsinki) merimieskirkot ovat yhdistyneet Suomenlah-
den merimieskirkoksi, Turun ja Rauman merimieskirkot 
Saaristomeren merimieskirkoksi sekä Kokkolan, Oulun ja 
Kemi-Tornion merimieskirkot Pohjanlahden merimieskir-
koksi. Kussakin toimipaikassa työskentelee enää yksi sa-
tamakuraattori, joiden esimiehenä toimii merenkulkijatyön 
johtaja.

Raahen merimieskirkko on päätetty sulkea, mutta me-
renkulkijatyön jatkumista siellä suunnitellaan jatkettavan 
vapaaehtoisvoimin. Lisäksi Oulun merimieskirkon muutta-
mista nykyistä pienempiin tiloihin kartoitetaan parhaillaan. 
Myös keskustoimisto on muuttoaikeissa käyttökustannuk-
siltaan edullisempaan vuokrakiinteistöön.

Kaikki kotimaassa olevat toimenkuvat ovat jatkossa 

enemmän liikkuvia, ja työtapa perustuu tiimityöskentelyyn. 
Resurssien vähennyttyä on mielekkäämpää, että etenkin 
suunnittelutyötä ja osittain toteutustakin tehdään ryhmissä. 
Asiaan kuuluu olennaisesti eri työalojen vuorovaikutteisuus 
ja keskinäinen tukeminen. 

Uusi malli haastaa niin työntekijät kuin kaikki merimies-
kirkkotyön piirissä olevat katsomaan tulevaisuuteen roh-
kein ja avoimin silmin. Yhdessä tehden ja yhteen hiileen 
puhaltamalla on ennekin tehty ihmeitä, miksei siis nytkin.

Merimieskirkot Suomessa

Kotirantojemme merimieskirkot ovat paikkakuntansa todel-
lisia kansainvälisen elämän keskuksia. Niissä kohtaavat eri 
maista tulleet merenkulkijat, raskaan liikenteen kuljettajat 
sekä paikalliset ihmiset ja turistit.

Palvelutarjonnassa on toimipaikasta riippuen mm. kant-
tiini, kahvio, tax-free-myymälä, lukusali, kirjasto, biljardi, 
pingis, satelliitti-TV, internet, puhelin, suihku, kuljetus- ja 
opastuspalvelu, kokoustiloja, retkitoimintaa, laivakäynte-
jä, tiedotusta jne. Turun ja Vuosaaren merimieskirkolla on 

Hynttyyt yhteen
Kotimaan merimieskirkoilla 
tiimityöskentelyyn.
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myös sauna ja pyykinpesumahdollisuus.
   Kotimaan merimieskirkkojen eri vapaaehtoistehtäviin 

ovat tervetulleita kaikki kristillisestä ja kansainvälisestä 
toiminnasta kiinnostuneet ikään ja sukupuoleen katsomat-
ta. Ota yhteyttä lähimpään merimieskirkkoon ja tiedustele 
vapaaehtoiskurssejamme ja mahdollisuuksia olla mukana 
merimieskirkon värikkäässä auttamistyössä.

   Tarjoamme myös paikallisseurakunnalle mahdollisuu-
den kansainväliseen lisäväriin: merimieskirkkotyön voi 
esimerkiksi liittää osaksi seurakunnan kansainvälistä dia-
koniaa. Yhteistyössä seurakunta voi hyödyntää merimies-
kirkkotoiminnan monipuolisia mahdollisuuksia ja Meri-
mieskirkon työntekijöiden asiantuntemusta eri uskontojen 
ja kulttuurien kohtaamisen kysymyksissä.

Laivakuraattorit merillä

Merimieskirkon laivakuraattorityö kärsi rajun iskun, kun 
sille tähän saakka vuosittain myönnetyn yhteiskunnallisen 
tuen määrä romahti. Tämän seurauksena Merimieskirkolla 
jatkaa enää yksi palkattu laivakuraattori, joka tekee tätä työ-

tä 50 % työajastaan ja toisen puoliskon Oulun merimies-
kirkon satamakuraattorina. Työtä jatketaan kuitenkin va-
paaehtoisten sopimuslaivakuraattoreiden kanssa, jotka ovat 
yleensä seurakuntien työntekijöitä, jotka seilaavat laivalla 
yhden tai useamman viikon vuoden aikana. Näiden laivaku-
raattorien toimintaa koordinoi Hamina-Kotkan merimies-
kirkon satamakuraattori.

Laivakuraattori toimii sopimusvarustamoiden laivalla 
eläen sen arjessa ja osallistuen aluksen töihin. Hän on ul-
kopuolinen ja luotettava kuuntelija ja keskustelija. Keskus-
telunaiheet kattavat työssäolon ja yksityiselämän eri osa-
alueet: ihmissuhteet, terveys, päihteet, taloudelliset asiat 
jne. sekä maailmankatsomukseen ja hengellisyyteen liitty-
vät kysymykset.

Rinnalle asettumisen, läsnäolon, rohkaisun ja kohtaami-
sen tarkoitus on tukea kriiseissä sekä ennaltaehkäistä niitä 
ja onnettomuuksia. 

Laivakuraattoritoimintaa tukevat MEK, varustamot, yksi-
tyiset lahjoittajat ja merimieskirkkopiirit.

Teksti ja kuva: Marko Toljamo

Merimieskirkko on
välittävien yhteisöjen kirkko. 

Yhdessä hyvä tuleee.



Olethan merkinnyt kalenteriisi 
Merimieskirkon kesäjuhlapäivät 
13.–14.8.2016? Olitpa jäsen tai 

et, olet tervetullut mukaan! Ja kyllähän 
Karjalassa kaikki kaveritkin hyväksy-
tään messiin.

Tänä kesänä lauantain pääjuhla raken-
tuu Saimaan-risteilyn ympärille, jona ai-
kana kuullaan Saimalla työskentelevien 
tahojen kuulumisia ja mukaansatempaa-
vaa musiikkia sekä käydään Ilkonsaares-
sa nokipannukahvilla ja ortodoksisilla 
tsasounilla ennen kanaville tuloa ja mai-
hin nousua. Risteilyn jälkeen pidetään 

Katse kohti kesää ja kesäjuhlia

Saimaalla tavataan!
Risteily Saimaalla pitää kokea. 
Merimieskirkon kesäjuhlilla 
se on mahdollista tehdä hyvässä 
ja hauskassa seurassa.

K      E      S      Ä      J      U      H      L      A      T

Kirkkoherra Juha Eklund on luvannut esitellä myös
 Sammonlahden virtaavan veden kirkkoa. 

Kuva: Marko Toljamo.

Saimaan-risteilyn puolivälissä poiketaan 
Ilkonsaaressa. Laiturin tuntumassa on 

tarjolla nokipannukahvit. Kävelyn tsasounille 
voi jättää myös väliin aurinkoa ottaen tai 

nuotiokatoksella sadetta pidellen. 
Kuva: Ari Tuomikoski.

8 Merimieskirkko  1 • 2016  Sjömanskyrkan



K      E      S      Ä      J      U      H      L      A      T

Kirkkoherra Juha Eklund on luvannut esitellä myös
 Sammonlahden virtaavan veden kirkkoa. 

Kuva: Marko Toljamo.

yhdistyksen infotilaisuus ja virallinen 
vaalikokous Lauritsalan seurakunnan 
huostassa.

Viime kesänä pidetyn upean juhlan 
päätteeksi pastori Ari Tuomikoski Sam-
monlahdesta kutsui paitsi omasta myös 
kirkkoherra Juha Eklundin ja Lappeen-
rannan seurakuntayhtymän puolesta tu-
leville juhlille seuraavin sanoin:

”Lappeenrannan seurakuntayhtymäl-
lä on ilo kutsua teidät vetten ääreen – ja 
tällä kertaa sisävetten – Saimaan etelä-
rannalle elokuun toisena viikonloppuna 
2016.

Olemme ajatelleet viedä teidät Sai-
maalle; siellä saamme ihailla sisävesien 

kauneutta tutustuen sen luontoon, ih-
metellä ekumeenista rukouksen saarta, 
oppia Suomenlahden ja sisäveden yhdis-
tävän Saimaan kanavan historiaa ja ny-
kypäivää, tutustua sisävesillä työtä teke-
viin ammattilaisiin – ja viihtyä yhdessä. 

Olette tervetulleita pitämään viral-
lisen kokouksen, rentoutumaan, oppi-
maan jotain sisävesien todellisuudesta 
ja olemaan mukana Lappeenrannan 
seurakuntayhtymän seurakuntien mes-
sussa, eritoten juhlamessussamme Sam-
monlahden virtaavan veden kirkossa su 
14.8.2016.”

Tätä juhlaa ei siis kannata jättää väliin, 
ettei jälkeenpäin harmita.

Sunnuntain juhlamessun loputtua on 
vuorossa perinteiset kirkkokahvit ja 
viestikapulan luovutus ensi vuoden ke-
säjuhlan järjestäjäseurakunnalle.

Juhlajumalanpalveluksen ohella klo 
10.00 alkavissa messuissa Lappeenran-
nan kirkoissa saarnaajina toimivat meri-
miespastorit.

Lisätietoa kesäjuhlasta päivitetään 
Merimieskirkon nettisivulle sitä mukaa, 
kun asiat varmistuvat. Ohjelma kokonai-
suudessaan julkaistaan myös seuraavas-
sa Merimieskirkko-lehdessä.

Marko Toljamo

Varaa majoitus jo nyt

Muistathan varata majoittumisesi hyvissä 
ajoin. Hotellimajoituksen haluaville suosit-
telemme Merimieskirkon yhteistyökumppani 
Scandic Patria -hotellia, joka sijaitsee Lap-
peenrannan keskustassa ja aivan sataman 
lähellä. Olemme varanneet Scandicista 
avoimen kiintiön, josta voit jo varata 
huoneen aikavälille 12.–14.8.2016 yh-
deksi tai kahdeksi yöksi sopimushin-
nalla (1hh hintaan 80 euroa  / yö tai 2hh 
hintaan 90 euroa / yö (sis. aamiaisen)), 
olitpa Merimieskirkon jäsen tai et.

Varaus tulee tehdä suoraan hotellista puh. 
05 677 511 tai sähköpostilla patria@scandicho-
tels.com (ei nettivarauksen kautta). Varatessasi 
ilmoita varaustunnus "Merimieskirkko", jotta 
saat em. sopimushinnan. Huonekiintiö on ra-
jallinen, joten kannattaa toimia pian.
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Kuvat: Marko Toljamo



Kontti on nerokas keksintö. 
Se voidaan siirtää junasta tai 
autosta laivaan ja päinvastoin 
ilman sisällön purkamista ja 
uudelleenlastausta.

Konttikuljetukset olivat aikanaan 
vallankumouksellinen uusi 
pakkausjärjestelmä irtotavaran 

siirtelyn tilalle, ensin merenkulussa ja 
myöhemmin myös maa- ja lentokulje-
tuksissa. Nykypäivänä lähes kaikki ta-
varansiirrot toteutetaan metallikonteissa.

Kontteja käytetään myös moniin mui-
hin tarkoituksiin, ja usein kontti on hyö-

tykäytössä tilanteessa, joka on tavalla 
tai toisella väliaikainen: messut, raken-
nustyö, tilapäinen majoitus-, työsken-
tely- tai kokoustila. Lähes kaikilla 
rakennustyömailla on kontteja tarvike-
varastoina ja uusinta uutta ovat konttiin 
suunnitellut pienkodit. Amsterdamissa 
on tiettävästi konteista valmistettu ko-
konainen opiskelija-asuntola.

Niin, jos joku haluaa ostaa kontin 
omakseen, niin keskimääräinen kap-
palehinta arvonlisäveroineen on vajaat 
kaksi tuhatta euroa.

Hyödyksi voidaan katsoa, että kontit 
eivät tarvitse rakennuslupaa, niitä voi-
daan liikutella ja varustella asiakkaan 
yksilöllisten tarpeiden mukaan.

Kontti on
monikäyttöinen

Moduulimuotoiset kontit on helppo pinota päällekkäin ja järjestykseen. Kontti on kestävä, se estää sisällön vahingoittumisen ja myös varkaudet. 
Kuva: Finncontainers.
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20-vuotiaan perheyritys 
Finncontainersin 
toimitusjohtaja ja 
omistaja Sarianne 
Reinikkala toimii hyvin 
kilpaillulla 
kuljetuskonttialalla. 
Kuva: Niina Stolt / 
Studio Onni.



Konttien historia Amerikassa

Tarvittiin yritteliäs ja eteenpäinpyrkivä 
liikenneyrittäjä, jotta kuljetusvallanku-
mous oli mahdollinen. Liikennealalla 
Yhdysvaltain itärannikolla toiminut 
Malcolm McLean (1914–2001) sai aja-
tuksen, että kompakti järjestelmä, jossa 
kokonainen rekka-auto tai muu kulje-
tusyksikkö voitaisiin laivata ja siirtää ta-
varoineen paikasta toiseen, olisi järkevä 
ratkaisu työlään, aikaa vievän ja vaaral-
lisenkin irtotavaran siirtelyn vaihtoeh-
doksi. 

Ensimmäiset yritykset konttiliikentee-
seen McLean teki varhain 1950-luvulla. 
McLeanin ideoita vastustettiin aluksi, 
kuten niin monia muitakin innovaatioita. 
Bisneksen myötä vaurastunut McLean 
sai kuitenkin yhä suurempia toiminta-
mahdollisuuksia ja idea kehittyi.

Sittemmin New Jerseyn alueelle ra-
kennettiin ensimmäinen virallinen kont-
tisatama. Järjestelmä vaatii omanlaisen-
sa satamanosturit, kuljetusvälineet ja 
varastoalueet.

Lopulta myös Vietnamin sota (1965–
1975) sai vauhtia liiketoimiin, kun 
Yhdysvaltain armeijan upseerit va-
kuuttuivat järjestelmän tehokkuudesta. 
Irtotavaralaivojen maattua satamassa 
jopa kuukauden saatiin konttirahti puret-
tua vuorokaudessa. Merikuljetusten uusi 
aikakausi oli alkanut ja jatkuu yhä.

Nykyään yli 90 prosenttia kappaleta-
varoista kulkee konteissa, jotka puretaan 
ja lastataan isoilla satamien konttinos-
tureilla. Satamasta kontit lähtevät joko 
kumipyöräteitse tai rautateitse tilaajalle. 
Konttien siirtomahdollisuus kuljetusvä-
lineestä toiseen eli intermodaalisuus on 

logistiikassa aivan ylivertainen etu ja 
hyöty. Kontti voidaan siirtää junasta tai 
autosta laivaan ja päinvastoin ilman si-
sällön purkamista ja uudelleenlastausta.

Kontteja voidaan eri syistä myös va-
rastoida isoilla satamien konttikentillä, 
joista ne parhaimmillaan voidaan taas 
paikantaa satelliittiteknologian avulla. 
Konttien palauduttua käytöstä ne tarkas-
tetaan, puhdistetaan ja tarpeen mukaan 
kunnostetaan sekä siirretään säilytyk-
seen konttialueelle.

Melkein kaikki kulkee konteissa

Eri tarpeisiin on kehitetty omanlaisiaan 
kontteja. Yleisrahtikonttien lisäksi on 
lämpökuljetuksiin termokontteja ja kyl-
mäkuljetuksiin kylmäkontteja, nesteet 
kulkevat säiliökontissa ja joskus tarvi-
taan avokattoista konttia, jossa on kan-
gaspäällinen. Erityisrahtikontit rakenne-
taan jonkin tietyn rahdin kuljettamiseen.

Kontit valmistetaan nykyisin Kiinassa 
koko maailman tarpeisiin, aiemmin val-
mistajia oli muuallakin, mutta kustan-
nussyyt ovat vieneet kiinalaiset voitolle.  

Konttikuljetusjärjestelmä on ISO-stan-
dardoitu, jotta se toimii samalla tavoin 
kaikkialla. Konttilastin purkaminen ja 
konttien liikuttelu satamissa on nopeaa, 
joten kustannukset pysyvät kurissa. 
Konttikuljetukset ovat myös irtotavara-
kuljetuksiin verrattuna ympäristöystä-
vällisiä, sillä isoon laivaan mahtuu valta-
va määrä kontteja – niitä voi pinota jopa 
yhdeksään kerrokseen.

Suomessa ei pääse näkemään ihan 
noin suuria valtamerialuksia lasteineen, 
mutta Antwerpenissa, Rotterdamissa ja 

Hampurissa ne ovat aivan käden ulottu-
villa maakravuillekin esimerkiksi sata-
man sight-seeing-kierroksilla. 

Konttien omistajia ovat yleensä va-
rustamot tai kontinvuokrausyritykset. 
Konteissa on kirjaimista ja numerois-
ta koostuva rekisterijärjestelmä, jossa 
kolme ensimmäistä numeroa ilmaisevat 
omistajan. Tämä BIC–koodi helpottaa 
globaalisti rahtikonttien tunnistamista, 
dokumentointia ja tiedonvälitystä.

 
Perheyritys Vuosaaressa 

Helsingin Vuosaaressa on Finncontai-
ners-yhtiön konttori, jonka toimialana 
on konttien myynti, vuokraus, varuste-
lu sekä kuljetusjärjestelyt kotimaassa. 
Perheyritystä johtaa toimitusjohtaja Sa-
rianne Reinikkala. Yritys on niin ikään 
täysin Sariannen omistuksessa, taustana 
hänellä on hallinnon rationalisoinnin 
sekä kaupallisen alan koulutus.

Yhtiö ja sen henkilökunta viihtyvät 
hyvin nykyisessä merellisessä työym-
päristössä, jonne konttori muutti vuonna 
2013. Reinikkala on erityisen ylpeä sii-
tä, että hän on ensimmäinen naisyrittäjä, 
joka on päässyt Vuosaaren sataman ai-
tojen sisäpuolelle firmansa kanssa. Työ-
ympäristö kuljetusalalla on toden totta 
miesvaltainen.

Vuosaaren toimipisteessä työskentelee 
yhteensä 20 henkilöä, joista 3 on naisia 
ja 17 miestä. Työntekijät hoitavat kont-
tien varustelun ja korjaamisen alihankki-
joina toisen firman nimissä. Toimistossa 
työskentelee opiskelujensa ohella myös 
Sariannen tytär Rebecca Reinikkala.

Koska aikataulut ovat tiukkoja, eikä 

Nykyään yli 90 prosenttia kappaletavaroista 
kulkee konteissa, jotka puretaan ja lastataan 
isoilla satamien konttinostureilla. Kuva: 
Finncontainers.

>>
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viivytyksiin ole varaa, on vuorovaiku-
tuksen sujuttava koko henkilökunnan 
kanssa hyvin.

Finncontainers käsittelee vuodessa 
noin muutama tuhat konttia, joista syn-
tyy liikevaihtoa kolme miljoonaa euroa.

Konttorin lisäksi yrityksellä on Vuo-
saaren satamassa konttivarikko ja va-
rusteluhalli. Varastoja on myös muualla 
Suomessa. Finncontainers on perustettu 
1996, joten tänä vuonna toiminta tulee 
täyttäneeksi 20 vuotta.

Kilpailua riittää

Sarianne Reinikkala toteaa, että ”alalla 
riittää kilpailua, mutta se pitää virkeä-
nä”. Itse hän yrittää olla aina vähintään 
puoli askelta muita edellä. Nykyaikainen 
konttien verkkobisnes löytyy myös tästä 
firmasta.

Toimitusjohtaja Reinikkala on pyrki-
nyt olemaan aktiivinen alallaan viemällä 
kehitystä eteenpäin monilla ideoilla ja 
ehdotuksilla. Esimerkiksi kuljetusalalle 
tärkeä konttilaki tuli voimaan vuoden 
1999 alusta, ja sitä on sittemmin myös 
uusittu ja tiukennettu. Reinikkala oli 
mukana lainvalmistelussa lausunnonan-
tajana.

Reinikkala toimii aktiivisesti myös 
yrittäjien järjestötoiminnassa, ja vuoden 
2016 alusta hänet valittiin Helsingin 
Yrittäjien puheenjohtajaksi. Järjestöön 
kuuluu 6 000 yrittäjää, joilla nyt on pu-
heenjohtajaan nainen ensimmäistä ker-
taa 80 vuoteen.

www.konttihelsinki.fi, www.finncon-
tainers.fi

Teksti: Anne Valtonen

Konttimoduuli
• Konttiliikenteen perusyksikkö 

on TEU (Twenty foot Equiva-
lent Unit).

• TEU-mitat ovat jalkoja (feet) 
amerikkalaisesta taustasta joh-
tuen.

• 1 TEU = 20 jalan kontti. 
• TEU-kontti = 20 jalkaa (noin 

6 m) pitkä, 8 jalkaa (noin 2,4 
m) leveä   ja 8,5 
jalkaa (noin 2,6 m) korkea.

• Käytössä on myös isompi 40 ja-
lan kontti (2 TEU).

>>

Vuoden 2016 alussa voimaan as-
tuneessa kalastuslaissa moni 
asia on muuttunut. Nämä muu-

tokset on tärkeää saada vapaa-ajankalas-
tajien tietoon mahdollisimman nopeasti 
ja tehokkaasti.

Suomen Vapaa-ajankalastajien Kes-
kusjärjestö (SVK) ja Metsähallitus yh-
teistyössä Kalastajan Kanavan kanssa 
ovat toteuttaneet lakiuudistuksesta ker-
tovan nettipohjaisen ohjelmasarjan. Vii-
koittain julkaistava Kalastajan vastuut 
ja velvollisuudet -sarja alkoi keskiviik-
kona 20. tammikuuta osoitteessa www.
kalastajankanava.fi, ja sarja on edelleen 
katsottavissa.

Kahdeksanosaisen ajankohtaissarjan 
tavoitteena on tavoittaa mahdollisimman 
moni Suomen 1,6 miljoonasta kalastuk-
sen harrastajasta. Sarja tarjoaa internetin 
välityksellä tietoa uudesta laista ja kalas-
tusluvista sekä oman toiminnan vaiku-
tuksesta kalastoon kasvattaen jokaisen 
vapaa-ajankalastajan tietämystä.

– Lähdimme rakentamaan dokumen-

Uusi kalastuslaki 
tutuksi

Nettipohjaisella ajankohtaissarjalla kalastuksen harrastajien 
vastuut ja velvollisuudet tutuksi.

Kuvakaappaus Kalastajan Kanavan sivulta 
Kalastajan vastuut ja velvollisuudet.

Rahtarit 
kevätretkelle 
Hampuriin

Rahtarien kevätreissu vie tänä 
vuonna Eurooppaan. Vappuna 
liikkeelle lähtevä bussilasti poik-

keaa suunnitelmien mukaan myös Ham-
purin merimieskirkolla.

Rahtarit ry perustettiin 11.3.1973, jo-
ten siitä tulee keväällä kuluneeksi 43 
vuotta.

Sääntöjensä mukaan yhdistyksen tar-
koituksena on parantaa ammattiliiken-

teessä toimivien autonkuljettajien ja 
autoilijoiden työskentelyolosuhteita ja 
vapaa- ajanviettomahdollisuuksia ja hei-
dän sosiaalista arvostustaan. Epäpoliitti-
sena järjestönä se ei sääntöjensä mukaan 
saa toimia työmarkkinapoliittisena pai-
nostusjärjestönä.

Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa järjes-
tämällä tieliikenteen alan koulutus-, ko-
kous-, esitelmä-, näytös- ja näyttelytilai-
suuksia, tekemällä esityksiä ja aloitteita, 
antamalla lausuntoja sekä harjoittamalla 
julkaisutoimintaa. Yhdis-
tyksen lehti on nimeltään 
Rahtarit.

rahtarit.fi

Kokouskutsu

Suomen Merimieskirkko ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään 
keskiviikkona 11.5.2016 klo 17.00 alkaen Merimieskirkon keskustoi-
mistolla osoitteessa: Albertinkatu 2, 00150 Helsinki.

Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen (15 §) määräämät asiat.

Tervetuloa!
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taarista ohjelmasarjaa Metsähallituksen 
ja Suomen Vapaa-ajankalastajien Kes-
kusjärjestön kanssa helpottaaksemme 
kalastuksen harrastajien tiedonsaantia 
lakiuudistuksesta. Nettipohjaisen Ka-
lastajan Kanavan ansiosta pystyvät ka-
lastajat kertaamaan asiat vaikka känny-
källään kalavesillä ollessaan, Kalastajan 
Kanavan johtaja Jyri Kuusisalo kertoo.

Tietoa laista ja toiminnan 
vaikutuksista

Sarjan avausjaksossa katsojille avataan 
uuden lain sisältöä maa- ja metsätalo-
usministeriön toimesta. Toisessa osassa 
kerrotaan lupamaksuista ja -tuottojen 
kohdentamisesta.

Kolmas jakso käsittelee uutta kalas-
tonhoitomaksua, joka parantaa kalas-
tuksen harrastajien mahdollisuuksia to-
teuttaa harrastustaan valtakunnallisesti. 
Neljäs osa keskittyy virtavesikohteiden 
sekä muiden erikoiskohteiden lupakäy-
täntöihin.

Vetouistelijoita sekä pyydyskalasta-
jia kiinnostavat yhtenäislupakäytännöt 

käsitellään viidennessä jaksossa. Pyy-
dyskalastusasiat jatkuvat vielä ohjelman 
seuraavassakin osassa.

Seitsemäs jakso kattaa kalastuksen 
säätelyn ja ohjelmassa syvennytään 
myös siihen, miksi kalastusta säädel-
lään. Sarjan viimeisen jakson tavoittee-
na on herättää ajatuksia vastuulliseen 
vapaa-ajankalastamiseen ja tuoda uutta 
näkökulmaa kunkin kalastajan omaan 
harrastamiseen.

Kalastajan Kanava on YouTube-poh-
jainen verkkomedia vapaa-ajankalasta-
jille. Kanava julkaisee kalastusuutisia, 
ajankohtaisia dokumentteja, faktoja ja 
vinkkejä välineistä sekä tietoa kalastus-
paikoista ja -tavoista.

Kanavalla oleva Kalastajan Muoto-
kuva- ohjelmasarja kertoo tarinoita itse 
kalastajista ja Ruoto Challenge on kalas-
tusoppaiden leikkimielinen kalastuskisa.

Kanavan tehtävänä on edistää kalas-
tuksen elämyksellisyyttä, parantaa nuor-
ten ja lasten mahdollisuuksia kalastaa 
sekä edistää vastuullista, kestävää ja 
luontoa kunnioittavaa kalastuksen har-
rastamista.

Taustajärjestöt
Suomen Vapaa-ajankalastajien 
Keskusjärjestö (SVK) on maam-
me suurin vapaa-ajankalastajien 
järjestö, joka edistää vapaa-ajan-
kalastajien kalastusmahdollisuuk-
sia sekä neuvoo järjestäytyneitä ja 
järjestäytymättömiä vapaa-ajan-
kalastajia kestävän käytön mukai-
sessa kalastuksessa. Järjestön 13 
vapaa-ajankalastajapiirin 520 seu-
rassa toimii yhteensä noin 42 000 
kalastuksen harrastajaa.

www.vapaa-ajankalastaja.fi, 
www.ottiopas.fi.

Metsähallitus on valtion liike-
laitos, joka hallinnoi valtion maita 
ja vesiä eli kolmasosaa Suomen 
pinta-alasta. Metsähallituksen 
luonto- ja eräpalvelut vastaa muun 
muassa valtion alueiden kalastus- 
ja metsästysluvista sekä valtion ka-
lastonhoitomaksun keräämisestä.

www.eraluvat.fi, www.metsa.fi.

Tuki pitää laivat 
Suomessa

Kansan Uutisten verkkolehti jul-
kaisi 14.1.2016 uutisjutun, jossa 
arvosteltiin valtion yritystukia 

ja erityisesti kauppa-alustukea. Juttu pe-
rustui kansanedustaja Hanna Sarkkisen 
blogikirjoitukseen.

Suomen Merimies-Unionin puheen-
johtaja Simo Zitting ja Suomen Varus-
tamot ry:n varatoimitusjohtaja Hans 
Ahlström julkaisivat siihen vastineensa 
18.1.2016. Vastine alla kokonaisuudes-
saan.

”Viihderisteilijöiksi haukutut matkus-
taja-autolautat kuljettavat huomattavan 
osan Suomen ulkomaanliikenteen kap-
paletavarasta. Ne hoitavat myös mer-
kittävän osan Suomen ja Ruotsin sekä 
Suomen ja Baltian välisestä tavaraliiken-
teestä. Matkustaja-autolauttojen rooli on 
ratkaiseva myös Via Balticaa käyttäväs-
sä Baltian jatkoliikenteessä. Matkus-
taja-autolautat takaavat niin ikään jat-
koliikenteelle reitin Ruotsin kautta 
Eurooppaan.

Huoltovarmuuskeskuksen johtava 
analyytikko Hannu Hernesniemi totesi 

viime vuoden lopulla artikkelissa Huol-
tovarmuus tarvitsee kotimaisia varus-
tajia ja miehistöjä, että risteilymatkailu 
on turvannut mahdollisuuden luoda ul-
komaankaupan kuljetuskapasiteettia ja 
pitää laivoja Suomen lipun alla. Laivo-
jen suomalainen lippu on yksi keskeinen 
huoltovarmuuden tae Suomelle, jonka 
ulkomaankaupasta 80 prosenttia kulkee 
meriteitse.

Hernesniemen mukaan matkustaja-au-

tolautat ovat henkireikä ulkomaankau-
pallemme laajemminkin, jos muu laiva-
liikenne Itämeren kautta jostain syystä 
vaikeutuu tai estyy.

Matkustaja-autolautat tuovat Suo-
meen miljoonia turisteja, jotka jättävät 
tänne vuosittain satoja miljoonia euroja. 

Laivamatkailun myönteiset taloudelliset 
vaikutukset leviävät laajalle koko Suo-
meen.

Suomessa, kuten muissa EU-maissa, 
merenkulun työvoiman sivukuluja tue-
taan EU-komission antamien suositusten 
mukaisesti. EU-komission tavoitteena on 
näillä toimenpiteillä parantaa EU-kaup-
palaivaston kilpailukykyä halpalippuja 
vastaan. EU:n tukisuositukset koskevat 
sekä lasti- että matkustaja-aluksia.

Käytännössä kaikissa kauppameren-
kulkua harjoittavissa EU-maissa on 
alennettu myös matkustaja-alusten työ-
voimakustannuksia valtion toimenpitein. 
Suomessa toteutettu tukilainsäädäntö 
edellyttää lisäksi, että työmarkkinaosa-
puolet ovat sopineet työvoimakustannus-
ten alentamisesta siten, että ne yhdessä 
tukien kanssa mahdollistavat liikennöin-
nin kansainvälisessä kilpailussa.

Jos Suomi leikkaa tai poistaa tuet, 
alukset liputetaan mitä suurimmalla var-
muudella muihin EU-maihin, esimer-
kiksi Ruotsiin. Tuolloin ne jatkaisivat 
liikennöintiä samalla alueella ulkomaan 
lipun alla ilman suomalaista työvoimaa. 
Ulosliputuksen myötä menettäisimme 
tuhansia merityöpaikkoja ja kokonaisen 
elinkeinon.”

uutisia



kirkkolaiva

Tehtävä 
sinulle
Olen arka ja hiljainen – miten minä ju-

listaisin? Olen itsekäs, sosiaalisesti 
epäpätevä, kärsimätön – kuinka minä 

palvelisin? Olen liian nuori, olen liian vanha, 
olen vääränlainen ja vaikea. Kuka on sopiva 
Kristuksen lähettilääksi? Olemme jokainen 
vailla jotakin ja vajaita. Tarvitsemme tervettä 
itsetuntemusta. Kykyä ymmärtää omat voima-
varat ja lahjat, mutta myös omat heikot kohdat 
ja rajat. Kykyä tiedostaa, milloin on haukat-
tava rauhassa itse ensin happea, jotta jaksaisi 
auttaa, kuunnella, hoivata toista.

Oman elämän hallinnan tunne on osa aikui-
suutta, nuorena etsitään rajoja ja omaa luontoa 
– toivottavasti kodin turvissa. Ihminen elää 
erilaisia aikakausia myös uskonelämässään. 
Seurakunnan on tarkoitus olla turvallinen ki-
puilupaikka, kun kysymykset kasaantuvat. 
Me ihmiset olemme niin lukemattomin tavoin 
omanlaisiamme ja ilmennämme uskoakin niin 
monin eri tavoin! Meidät on tarkoitettu kuu-
luttamaan ilosanomaa Jumalan suuresta hy-
vyydestä: siitä voi puhua tai laulaa, siitä voi 
kuiskata tai tehdä kuvia, sen kunniaksi voi 
neuloa sukkia tai kaataa kahvia.

Jos voisit varata ajan kehityskeskusteluun 
taivaallisen Isän kanssa, Hän vakuuttaisi ku-
ten profeetta Jeremialle: "Jo ennen kuin sinut 
äidinkohdussa muovasin, minä valitsin sinut." 
Tai jos tapaisit vanhan Mooseksen, hän virk-
kaisi: "Ole vahva ja rohkea, älä pelkää äläkä 
säiky." Tai puhuisi Paavali: "Julista sanaa, astu 
esiin sopivaan ja sopimattomaan aikaan."

Kehityskeskustelua Jumalan kanssa voit 
käydä rukouksessa, kun pyydät valaisemaan 
tietäsi niin, että olisit olemassa toisille – huk-
kaamatta itseäsi. Ja psalmirunoilija vakuuttaa 
yhä meillekin: "Herra on hyvä kaikille, hän ar-
mahtaa kaikkia luotujaan." Olemme jokainen 
vailla jotakin ja vajaita – mutta myös suunnat-
toman arvokkaita, Kristuksen lähettiläitä.

Annamari Simpanen
Sairaalapastori, Espoo

 
Teksti on alun perin julkaistu Lehtikirkossa, 
essessä nro 42.
Kuva: Marko Toljamo
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m
eritaide

Tämän kortin on lokakuun 26. päi-
vänä 1914 Heinrich lähettänyt 
neiti Linalle Berliiniin. Ajan-

kohdasta huomataan, että ensimmäinen 
maailmansota on syyskuussa jo syttynyt. 
Ikävä ja huoli tulevaisuudesta on kova. 
Kirjoittaja on ilmeisesti meriväessä ja 
kertoo halunsa tulla neidon luo Berlii-
niin, kunhan se vain onnistuisi…

Postimerkkiä ei ole, vaan vain keisa-
rillisen laivaston kenttäpostileima, joka 
ilmoittaa korpraali Heinrich Wikin 
komppaniaksi 1. torpedodivisioonan. 
Postileimassa on Kiel päiväyksineen ja 
vielä kellonaika 10–11. Noihin aikoihin 
postia kannettiin jopa kolmasti päivässä.

Kortin etupuolen runon otsake on 

”Merimiesrakkautta ja
jäähyväiset”:

Jos en Sinua enää näekään,
kun on merelle jälleen 

mun mentävä,
Ah, sitä en saata ymmärtää,

annahan minulle vielä
 jäähyväissuukko!

Olen viime aikoina arvioinut vanhojen 
postikorttien mielenkiintoisia kokoel-
mia. Korttien kummatkin puolet anta-
vat monenlaista tietoa, ja valokuvista 
kehittyy vanhetessaan taidekuvia, kuten 
tästäkin aikansa kuvajaisesta. Tällaiset 
romanttiset ja inhimilliset kortit ovat ky-
syttyjä kertomuksia eletystä elämästä.

Mietimme varmaan, saivatko Heinrich 
ja Lina toisensa. Miten heidän paattinsa 
sitten seilasivatkaan?

Aira Heinänen

Merimiehen taiteellinen tunnustus
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Kun puhutaan suomalaisesta hyl-
kysukeltamisesta, ykkösnimeksi 
nousee Rauno Koivusaari, jon-

ka ponnistelujen tuloksena löytyi vuonna 
1999 hollantilaisen kauppalaivan Vrouw 
Marian hylky (1771). Tiedossa oli, että 
se makaa Saaristomeren pohjassa, mut-
ta kiistaton paikannus oli lopulta valtava 
sensaatio, ja Koivusaaren nimi piirtyi 
historiaan. Näin on käynyt tavan takaa, 
mihin vain tämä suomalaisten sukellus-
piirien ”rämäpäinen legenda Rape” on 
ryhtynyt.

Osaamista hänellä on vaikka muille 
jakaa, sillä hän on paitsi ammattisukelta-
ja myös keksijä, aarteenetsijä, kirjailija, 
vedenalaisten operaatioiden konsultti ja 
yrittäjä, vaikka on ilmoituksensa mu-
kaan pohjimmiltaan kuitenkin ikuinen 
pikkupoika.

Koivusaarella on kolme lasta ja kak-
si kotia, joista toinen Suomessa ja toi-
nen Chilessä. Myös Portugali pitää tätä 
sukeltajaa kiireisenä. Koivusaaren pa-
tentoima WaveRoller-keksinnöllä val-
jastetaan pohja-aaltoenergiaa sähköntuo-
tantoon.

Kirjassaan Hylystä haaksirikkoon – 
Hylkysukeltajan opas (Readme 2009) 
Koivusaari jakaakin tietotaitoaan puu-
laivojen hylkysukeltajille. Alan seuroja 
on 200, ja jäseniä niissä on kymmenen 
tuhatta, joten kirjalla on alati ilmeistä ti-
lausta. Miehen edesottamuksiin pääsee 
hyvin mukaan myös Heikki Sauren kir-
joittaman Aarrelaivojen jäljillä – Rau-
no Koivusaaren meriseikkailuja (Otava 
2009) -teoksen matkassa.

Opasteoksesta selviää perusaakkoset 
laivatyypeistä, laivan rakenteista, ajoit-
tamisesta tunnistamiseen ja arkistojen 
käytöstä. Koivusaari kertoo siinä kuuden 
hylyn löytötarinat niistä 300:sta, jotka 
hän on tähän mennessä löytänyt.

Suomen rannikon ehtymätön hyl-
kymäärä selittyy maantieteellä hyvin 
yksinkertaisesti. Saaristo antaa suojaa 
aalloilta, eivätkä ne pääse hajottamaan 

Monet ovat
meren antimet
Sukellusharrastus muuttuu palkitsevammaksi, kun hylkyjen 
perusasiat ovat hallussa.

Sukeltaja Rauno Koivusaari valmistautuu 
jääsukellukselle Porvoon vesillä. 
Kuva: Mikko Heikkilä.
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hylkyjä, kuten valtamerien äärellä. Muta on paras suoja van-
hoille esineille, kun taas hiekkapohjan aaltoliike kuluttaa niitä. 
Itämerestä puuttuu niin ikään laivamato, joka muualla tuhoaa 
puiset hylyt nopeasti.

Koggi, karakki ja kuutti

Harrastus muuntuu palkitsevampaan suuntaan, jos tietyt pe-
rusasiat ovat hallussa. Laivatyypeistä limisaumainen koggi oli 
vakiolaivamalli hansakauppiailla 1200-luvulla Baltian liiken-
teessä ja myös Pohjanmeren reiteillä. Koggia suurempi lasti-
laiva, holkki, rakennettiin tasasaumaiseksi ja kestokyky para-
ni. Näitä purjehti vielä 1400-luvulla.

Ilmeistä on, että rannikollamme uinuu lukuisia matalakul-
kuisia koggihylkyjä. Yhtään ei kuitenkaan ole tunnistettu.

– Huonossa kunnossa sellainen olisi. Puuosat olisivat ohen-
tuneet lähes olemattomiin, ja naulojen paikoilla olisi vain rei-
kiä. Silti vähäpätöinen koggivanhus olisi arkeologisesti tosi 
arvokas, toteaa Koivusaari.

Useimmat Suomen sukeltajista ovat joskus vierailleet puu-
laivan hylyssä ehkä tietämättään, sillä tavallisesti aluksesta nä-
kyy merenpohjassa vain kasa lankkuja.

Saarten nimissä, kuten Kuggbergen, Kuggen ja Kuggsund, 
tämä laivatyyppi yhä kummittelee.

Välimeren pyöreän laivan ja pohjoisen koggin yhdistämi-
sestä syntyi karakki, ensimmäinen kolmimastoinen purjelai-
vatyyppi ja vakiorahtialus Euroopassa. Näiden laivojen kokoa 
alettiin ilmoittaa toneladeissa (esp.) eli suomeksi tonneissa. 
Ne olivat puisia tynnyreitä, joihin lasti pakattiin. Esimerkiksi 
Kolumbus merkitsi lokikirjaansa, että karakki Santa Marian 
lastinottokapasiteetti oli 80 tonnia.

Kuutti puolestaan oli lähinnä pienehkö talonpoikaisalus, 
kanneton ja yksimastoinen, jota käytettiin rannikon kauppalii-
kenteessä.

Miljoonia meressä

Mitä alukselle on tapahtunut ennen vajoamista meren pohjaan? 
Laivan jäämistö puhuu puolestaan. Haaksirikkotilanteessa py-
ritään pelastamaan arvokkain, mikä tarkoittaa mastoja eli taki-
lointia: kyse jopa puolet laivan arvosta. Jos mastoja ei näy, on 
meripelastustoimia ehditty tehdä. Jos taas hylky on koskema-
ton, puhutaan ”aikakapselista”: aika on pysähtynyt kaikkinen-
sa uppoamishetkeen.

Hylyn ääreltä saattaa löytyä pohjalautoja ja paino- eli kei-
nolastin (engl. ballast) jäänteitä, mistä on pääteltävissä ehkä 
käyntisatama. Suomen vanhimpia tällaisia löytöjä on Virolah-
della alle kymmenessä metrin syvyydessä oleva Lapurin hylky.

1700-luvun alussa laivojen ohjattavuus parantui ruorirattaan 
avulla. Varhaiset todisteet ruorin käytöstä on sukellettu Stir-
ling Castle -nimisestä hylystä vuodelta 1703. Vanhanaikaista 
perämelaa pidettiin varmuuden vuoksi alkuun mukana, mutta 
pian ruori alkoi riittää. Mainittu laiva oli englantilainen 70 ty-
kin sota-alus pituudeltaan 54,9 metriä. Haaksirikossa Kentin 
rannikolla menehtyivät kaikki laivassa olleet 1190 henkeä.

1800-luvulla aluksia alettiin nimittää takiloinnin mukaan, 
saattoihan mastoja enimmillään olla jopa seitsemän. Puurungot 
alkoivat väistyä metallisten tieltä, kun höyrykausi teki tuloaan.

Hylyn tunnistaminen ja ajoitus perustuvat rakennustapaan, 
-materiaaliin ja esineistöön. Ankkureiden osalta on paras muis-
taa, että niitä kierrätettiin laivasta toiseen. Hylynetsijän kannat-
taa perehtyä myös vienti- ja tuontitavaroiden tulliluetteloihin. 
Niistä selviävät kulkureitit ja matkakohteet. Niin, ja kameran 
käyttö on sukeltajalle yhtä tärkeää kuin muistiinpanot.

Toukokuussa 2015 Koivusaari epäili löytäneensä ryhmänsä 
kanssa kuuluisan hollantilaisen hansa-aluksen Hanneke Vro-
men, aarrelaivan, joka kärsi haaksirikon Itämerellä vuonna 
1468. Museoviraston kenttätyöt Jussarössä syksyllä 2015 ja 
näytteiden analysointi osotitivat kuitenkin, että hylky ei ole 
keskiaikainen, vaan 1700-lvulla mahdollisesti Saksassa raken-
nettu alus.

Mutta jossain Hannake Vromen makaa meren pohjassa 
10 000 kultarahan, euroissa miljoonien, arvolastissaan.

Irmeli Tanttu 

Kuvat ovat Koivusaaren kirjan Aarrelaivojen jäljillä kuvitusta.

Rauno Koivusaari laskemassa 
viistokaikuluotainta 
Ecuadorin vesillä. 
Kuva: Koivusaaren arkisto.

Ecuadorin vesillä pohjalöytöön 
valmistautumassa. Takana jättiaalto. 

Kuva: Koivusaaren arkisto.
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Kaikki alkoi pienessä kauppaliik-
keessä Turun keskustassa vuon-
na 1964. Esillä olivat aikansa 

hienoimmat sukelluslaitteet ja tarvikkeet 
sekä neopreenistä (synteettinen kumi) 
valmistetut vesiurheilupuvut.

Neopreenin valtakausi jatkui 1970-lu-
vulla ja on sitä toki käytössä vieläkin. 
Tällöin myös suunniteltiin ensimmäiset 
suomalaiset surffauspuvut. Vuorillinen 
neopreeni oli seuraava edistysaskel: sen 
ansiosta puvuista tuli entistä kestäväm-
piä. Vienti alkoi samalla vuosikymme-
nellä, ensin naapurimaa Ruotsiin.

1980-luvulla merenkulun turvallisuus 
kehittyi, ja tuotekehitykseen tulivat 6 h 
Solas-pelastuspuvut. Solas on kansain-
välinen meriturvallisuutta käsittelevä 
sopimus.

Vuodesta 1986 lähtien Ursukilla on 
ollut lisenssi tuottaa kuivapukuja go-
retex-kankaasta, joka on tietynlaisesta 

muovista valmistettu mikrohuokoinen 
kalvo. Tekniset goretex-vaatteet ovat 
laadultaan hengittäviä sekä vedenpitä-
viä. Niiden tuotantotekniikat ovat vaa-
tivia, mikä näkyy kuluttajalle korkeana 
hintana.

Nykyhetkeen mennessä on kehityk-
sessä otettu huima loikka, ja Ursuk Oy 
tekee erittäin korkeatasoisia vaatteita 
sekä vedenalaisiin että veden pinnalla 
tapahtuviin työtehtäviin ja harrastuksiin 
tuotemerkillä Ursuit. Markkinat ovat 
globaalit, ja henkilökuntaa yrityksessä 
on yli 60. Yrityksen uusi tuotantolaitos, 
jossa on tilaa peräti 2500 neliömetriä, 
valmistui Lausteelle vuonna 2008.

Märkä- ja kuivapukuja

Karkeasti ottaen on olemassa kahdenlai-
sia sukelluspukuja: märkäpukuja ja kui-

vapukuja.
Märkäpuku on yleisin pukutyyppi, ja 

se soveltuu esimerkiksi vesiurheiluun 
ja purjehdukseen. Märkäpuvussa sen ja 
ihon väliin pääsee ohut vesikerros, jonka 
ihon lämpö lämmittää sopivaksi.

Lämpöä eristävää kuivapukua puo-
lestaan käytetään, kun veden lämpötila 
on alle 15 astetta. Niinpä se on varsin 
sopiva vaatetus Suomenkin vesillä liik-
kujille. Kuivapuvut tulivat markkinoille 
1970–80 luvuilla.

Kuivapuvun suuri etu on siinä, että ih-
minen säilyy vesiympäristössä kuivana, 
lämpimänä ja ennen kaikkea toimintaky-
kyisenä. Ilman pukua jo nolla-asteinen 
vesi vie toimintakyvyn ja johtaa hypo-
termiaan (alilämpöisyys) alle 15 minuu-
tissa. Kuivapuvun materiaali on joko 
trilaminaattia, neopreeniä tai kumia, ja 
sen alle puetaan eristävä vaatekerros 
aluspuvuksi.

Sukelluspukuja
Turusta maailmalle

Suomalainen sukellus- ja pelastuspukuja 
valmistava yritys alan aallon harjalla

Leikattuja kankaita ja muita tarvikkeita, joista ompelijat valmistavat huippulaatuisia märkä- ja kuivapukuja.
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Jokainen vedenpitäväksi luvattu tuote 
myös testataan puhaltamalla puvun si-
sään paineilmaa ja lisäämällä saumakoh-
tiin saippuavettä. Mikäli puku vuotaa, 
saippua alkaa kuplia, niin puku palau-
tetaan korjattavaksi. Tehtaalla korjataan 
niin ikään pukuja, jotka ovat käytössä 
kuluneet tai vaikka repeytyneet.

Puvussa toimintakyky säilyy

Pukuja tarvitsevat työssään merenkul-
kijoiden ohella esimerkiksi pelastuslai-
tokset, meripelastajat, merivoimien hen-
kilökunta, kalastajat sekä merellisistä 
harrastuksista innostuneet henkilöt.

Yksi erikoisimmista Ursukin pukujen 
käyttäjäryhmistä on merellä olevien tuu-
limyllyjen huollosta vastaavat henkilöt. 
Varsinkin Keski-Euroopassa on paljon 
merellisiä tuulipuistoja, joita on lähes-
tyttävä vesitse.

Kaikkein vaativinta merellistä työtä 
tekevät pintapelastajat, jotka yleensä las-
keutuvat pelastettavan luo suoraan he-
likopterista. Heille pyritään löytämään 
paras mahdollinen suojavaatetus vaati-
viin työtehtäviinsä, koska pelastajasta 
ei saa tulla pelastettava kesken operaa-
tion. Pelastuspuku on pitkälle kehitetty 
goretex-pintainen kuivapuku, joka pitää 
kantajansa toimintakykyisenä jopa tunti-
kausia, vaikka pelastaja joutuisi itsekin 
veden varaan.

Maailmanlaajuinen vientituote

Ursukissa paitsi tehdään korkeatasoisia 
sukellus- ja pelastuspukuja myös har-
rastetaan vesiurheilulajeja. Yrityksen 
henkilökunnasta useat joko sukeltavat, 
kalastavat tai osallistuvat muuten vesiur-
heiluun. Palautetta pukujen kehittelyyn 
saadaan myös henkilökunnalta.

Haastateltavana oleva yhtiön myynti-
johtaja Mika Aitio on kauppatieteilijä, 
joka on itsekin suorittanut merivoimien 

sukelluskurssin 1980-luvun puolivälis-
sä. Sukellus on säilynyt hänellä edelleen 
mieluisana harrastuksena.

Ursukin toiminta on kasvuhakuista. 
Kotimarkkinoille, jolla tarkoitetaan Suo-
mea ja Ruotsia, menee vuosituotannosta 
noin 35 prosenttia ja ulkomaille 65 pro-
senttia.

Tärkeimmät vientialueet Skandina-
vian ohella ovat Keski- ja Länsi-Euroop-
pa sekä Venäjä. Tuotteita toki viedään 
joka puolelle maailmaa Australiaa, Kii-
naa ja Yhdysvaltoja myöten.

Yrityksen vuosittainen liikevaihto on 
10 miljoonan euron luokkaa, mikä mer-
kitsee sitäkin, että myyntijohtajan on ol-
tava paikalla kaikilla tärkeillä veneisiin, 
kalastukseen ja off–shore-alaan (työs-
kentely merenrannikolla) liittyvillä mes-
suilla. Haastattelua seuraavalla viikolla 
Mika Aitio lähti sukellusteollisuuden 
messuille Las Vegasiin.

Jatkuvaa tuotekehitystä

”Työ tehdään asiakkaan parhaaksi, ja 
asiakasta pitää sekä kuunnella että ym-
märtää.” Tämä on ollut pääperiaate Ur-
suk Oy:n toiminnassa alusta lähtien.

Tuotteiden korkea laatu, turvallisuus 
ja käyttäjämukavuus taataan ”yksilöi-
dyllä massatuotannolla”: työt tehdään 
pienissä sarjoissa ja yksittäiskappaleita 
jopa mittatilaustyönä. Tavallisesti yhden 
puvun tekemiseen osallistuu 6–7 henki-
löä ennen kuin se lähtee maailmalle.

Ursukin tarkoitus on pysyä alan ke-
hityksessä koko ajan kärjen tuntumassa 

– tai jopa vähän edellä. Tämän vuoksi 
myyntitiimiin kuuluu tuotekehitysin-
sinööri, joka on koko ajan ”tuntosarvet 
kuulolla”, mihin ollaan menossa.

Tämä vuosituhannen tuotekehitykseen 
kuuluvat: Heavy Light eli ensimmäinen 
Ursuit-sukelluskuivapuku sekä täysin 
uusi innovaatio, kaksiosainen pelastus-
tuskuivapuku Ursuit Gemino, joka on 
myös patentoitu.

Suomessa ei tavanomainen vaatteiden 
teollinen valmistus tahdo menestyä kor-
kean kustannustason vuoksi, mutta Ur-
sukin kaltainen pitkälle erikoistunut ja 
yksilöllinen vaatteiden tuotanto on saa-
nut hyvän jalansijan alansa markkinoilla 
ympäri maailman.

www.ursuit.com

Teksti ja kuvat: Anne Valtonen

Ursuk Oy:n myyntijohtaja Mika Aitio harrastaa 
itsekin sukellusta.

Jokaisen vedenpitäväksi luvatun Ursuit-tuotteen 
vesitiiviys testataan vedellä ja paineilmalla.



Raskaan liikenteen kuljettaja Ta-
pio Heino saapui vuonna 2000 
Jämsästä Saksaan tekemään 

muutaman viikon tuurausta. Monen 
muun lailla hän on jäänyt sitten sille tiel-
le.

Yrityksen työt Suomessa olivat sillä 
erää loppuneet, mutta Saksasta firman si-

sältä löytyi töitä jokaiselle, joka vain oli 
halukas lähtemään. Niinpä Tapio päätyi 
ajamaan juustoa (mistä myös lempinimi 
juontuu) pääasiassa Italiasta Suomeen.

Tapio asui pitkään vuokra-asunnos-
saan Lyypekissä, mutta kun viime ke-
väänä näytti uhkaavasti siltä, että työt 
loppuvat Saksassakin, hän irtisanoi 
asuntonsa. Pian kuitenkin selvisi, että 
työt jatkuvatkin. Siitä lähtien Tapio on 
asunut Lyypekin merimieskirkon eli 
Suomi-kodin kuljettajille vuokrattavissa 
majoitustiloissa.

Suomi-kodin vakiokävijä Juusto-Tap-
sa on toki ollut alusta lähtien. Hän ker-
too kirkon olevan kuljettajille tärkeä ko-
koontumispaikka, ja se tarjoaa loistavan 
tilaisuuden päästä pois työympyröistä ja 
autosta.

Kirkon tärkeimmiksi anneiksi Tapio 
kertoo toisten suomalaisten tapaamisen 
lisäksi saunan, mahdollisuuden ostaa 
suomalaisia elintarvikkeita ja muita tuot-
teita sekä viikonloppuisin tarjolla olevan 
kotiruuan.

Plussat ja miinukset

Tapio kokee työnsä plussapuoliksi va-
pauden ja sen, että saa itse päättää mil-
loin tekee töitä, ”kunhan ne tulevat 
tehtyä”, sekä kotimaata paremman palk-
kauksen. Miinukseksi hän mainitsee sen, 
että on jatkuvasti elämässään tien päällä. 
Pysyvän arkielämän rakentaminen täs-
sä ammatissa oleville on hankalaa, ellei 
mahdotonta.

Se että autosta pääsee edes viikonlop-
puisin pois ja kirkon tiloihin, tuo kaivat-
tua lepoa ja irtiottoa.

Tapio haaveilee ostavansa eläkepäivi-
nään jostain päin Suomea itselleen pie-
nen maatilan, jossa voisi harrastaa puu-
tarhanhoitoa ja elellä leppoisaa elämää. 
Kulkupelikseen hän aikoo hankkia aa-
sin, jottei sitten enää tarvitse ratin takana 
hoppuilla yhtään minnekään. 

Merimieskirkko tarjoaa 
ammattiautoilijoille tilaisuuden 
päästä pois työympyröistä ja 
autosta.

Teksti ja kuva: Anna Eklund

Rekkamies
Tapio ”Juusto-Tapsa” Heinon

haaveissa kiireetön elämä

Lyypekin merimieskirkon 
vakikävijä ja -asukas 
Tapio Heino.
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Vanhusten ja vammaisten hyväksi tehtävä työ sekä 
hautausmaiden ylläpito ovat suomalaisille tärkeimpiä 
syitä kuulua kirkkoon. Niitä pitää hyvin tärkeänä tai 

melko tärkeänä kirkkoon kuulumisen syynä yli 85 prosenttia 
kirkon jäsenistä. Lapsille ja nuorille tarjottava toiminta on tär-
keää 80 prosentille jäsenistä.

Neljän vuoden takaiseen tilanteeseen verrattaessa erilais-
ten ihmisryhmien auttamiseen liittyvät tehtävät (vanhukset ja 
vammaiset, köyhät ja syrjäytyneet, kolmannen maailman ih-
miset) ovat nousseet hieman tärkeämmiksi. Kirkollisista toimi-
tuksista hautaan siunaamista pidetään edelleen tärkeänä, mutta 
lapsen kaste, kummius ja kirkkohäät ovat menettäneet hieman 
merkitystään varsinkin miesten keskuudessa.

Uskon ja kristillisten arvojen merkitys korostuu yli 50-vuo-
tiailla kirkon jäsenillä, samoin mahdollisuus osallistua juma-
lanpalvelukseen.

Eron syynä uskon puute tai erimielisyys

Sekä erimielisyys kirkon päätöksien tai kannanottojen suhteen 
että pettymys seurakunnan toimintaan ovat nousseet aiempaa 
merkittävämmiksi kirkosta eroamisen syiksi. Niillä oli ratkai-
sevasti tai melko paljon merkitystä reilulle kolmannekselle 
eronneista. Eri mieltä oleminen kirkon linjauksien kanssa on 
saanut sekä alle 25-vuotiaita että yli 65-vuotiaita eroamaan 
kirkosta.

Kirkon suvaitsemattomuus seksuaalivähemmistöjen suhteen 
vaikutti päätökseen 28 %:lla ja liika suvaitsevaisuus 9 %:lla 
kirkosta eronneista.

Merkittävimpiä syitä kirkosta eroamiseen olivat kuitenkin 
se, ettei henkilö koe itseään uskonnolliseksi ja se, ettei hän 
usko Jumalaan. Myös kirkkoinstituution merkityksettömyys 
vaikuttaa monen eron taustalla. Nämä syyt korostuvat varsin-

kin alle 35-vuotiailla. Kirkollisveron välttäminen on ratkaiseva 
syy noin kolmannekselle eroajista; tämä syy korostuu etenkin 
miehillä.

Kirkkoon kuulutaan uskollisimmin maaseudulla

Evankelis-luterilaisen kirkon jäsenmäärä oli vuoden 2015 lo-
pussa tarkistettujen tietojen mukaan 3 999 414 henkilöä. Kirk-
koon kuuluu 72,9 prosenttia suomalaisista.

Kirkkoon kuuluvien osuus väestöstä on suurin alle 10 000 
jäsenen maaseutuseurakunnissa. Yhteensä 14 seurakunnassa 
kirkkoon kuuluu yli 90 prosenttia väestöstä. Neljän suurimman 
kaupungin eli Helsingin, Tampereen, Espoon ja Vantaan seura-
kuntayhtymissä kirkkoon kuuluvien osuus väestöstä on pienin, 
alle 65 prosenttia.

Väkimäärältään suurin seurakunta on Jyväskylä (95 799 
jäsentä) ja pienin Pohjanmaalla sijaitseva saaristoseurakunta 
Bergö församling (411 jäsentä).

Lapsia kastettiin 38 746, mikä on 70,4 % syntyneistä. Edel-
lisenä vuonna syntyneistä lapsista kastettiin 72,2 %. Kirkollis-
ten vihkimisten osuus solmituista avioliitoista pysyi edellisen 
vuoden tasolla. Kirkollisia vihkimisiä toimitettiin 11 585. Kir-
kollisten vihkimisten osuus kaikista solmituista avioliitoista 
oli 46,6 %.

Jäsentilastot perustuvat Kirkkohallituksen ajantasaiseen Kir-
juri-jäsentietojärjestelmään ja ne kuvaavat kirkon läsnäolevaa 
väestöä. Suomalaisten syitä kirkkoon kuulumiseen sekä kir-
kosta eroamiseen selvitti Kirkon tutkimuskeskus 2015 osana 
Gallup Ecclesiastica -kyselyä.

Kirkon tiedotuskeskus
Kuva: Kirkon tutkimuskeskus

AUTTAMISTYÖ
on yhä tärkeämpi syy kuulua kirkkoon

Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa on noin neljä miljoonaa jäsentä.
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Useimmissa Suomen Merimieskirkon toimipaikoissa 
Euroopassa toimii yksi tai useampi vuosivapaaeh-
toinen. Vuosivapaaehtoiset ovat laadittavan palve-

lusopimuksen mukaan työtiimin täysiä jäseniä ja vastaavat 
itsenäisesti heille uskotuista tehtävistä. Vuosivapaaehtoisen 
palvelusopimus tehdään nimensä mukaan vuodeksi.

Vapaaehtoistyö merimieskirkolla on vahvistava kokemus. 
Tarvitsemme jatkuvasti myös muita vapaaehtoisia ja kiireapu-
laisia eri toimipaikoillemme.

Hakuaika on pääsääntöisesti nyt eli maalis-huhtikuussa, 
mutta paikkoja kannattaa kysellä ja hakulomake täyttää myös 
muina aikoina. Hakijoilta edellytetään ajokorttia, ajokokemus-
ta, rohkeutta ajamiseen, kielitaitoa (vähintään englanti), moti-
vaatiota, joustavuutta ja hyviä sosiaalisia taitoja.

Työ eri tehtävineen, velvoitteineen ja joustavine työaikoi-
neen ei valitettavasti sovellu esimerkiksi yksinhuoltajavan-
hemmalle. Vuosivapaaehtoisen pesti sopii sen sijaan erin-
omaisesti opiskelusta tai palkkatyöstä välivuotta pitävälle ja 
kansainvälistä kokemusta haluavalle.

Työstä ei EU-säännösten mukaan saa maksaa palkkaa, mutta 
Merimieskirkko kustantaa matkat (kauden alussa ja lopussa), 
(solu)asunnon ja ruoat. Ruoka joko laitetaan kirkolla tai mak-
setaan aina takaisin kuittia vastaan.

Muu vapaaehtoinen ja kiireapulainen

Niin kotimaassa kuin muualla Euroopassa sijaitsevilla kirkoil-
lamme tarvitaan myös kiireapulaisia lyhytaikaisiin hommiin 
sekä vapaaehtoisia, jotka haluavat sitoutua vähän pidempiai-
kaisesti merimieskirkkotyöhön ja auttaa joko silloin tällöin tai 
säännöllisesti. Tästä vapaaehtoisuudesta ei makseta korvauk-
sia eikä kuluja, mutta kirkko tarjoaa mahdollisuuden osallistua 
hyvässä seurassa kansainväliseen työhön.

Lisätietoja vapaaehtoistyöstä kotimaassa saa kultakin meri-
mieskirkolta ja keskustoimistolta.

Viime vuonna ilmestyi tutkimus, jonka mukaan vapaaehtois-
toiminnassa on mukana 1,4 miljoonaa suomalaista. Joka kol-
mas suomalainen tekee jonkinlaista vapaaehtoistyötä. Näistä 
auttamistyö ja talkootyö ovat edelleen suosituimmat työmuo-
dot.

Puolet tehdystä vapaaehtoistyöstä tapahtuu järjestön tai yh-
teisön organisoimana. Merimieskirkolla erilaisiin vapaaehtois-
töihin osallistuu vuosittain yli 800 henkilöä.

Tutkimus osoitti myös sen, että yli puolet heistä, jotka eivät 
osallistu tällä hetkellä vapaaehtoistoimintaan, olisivat haluk-
kaita osallistumaan, jos heitä vain pyydettäisi mukaan! Nyt 
pyydetään, olet tervetullut vapaaehtoisten joukkoon, mikäli 
voit antaa aikaasi ja panostasi merimieskirkkotyölle.

Lue lisää vapaaehtoistyöstä merimieskirkolla nettisivultam-
me merimieskirkko.fi otsikon ”Työpaikat” valikosta ”Vapaa-
ehtoistyö” ja ilmoittaudu mukaan.

Marko Toljamo

Vuosivapaaehtoiseksi 
Merimieskirkolle?
Vapaaehtoisten panos 
merimieskirkkotyölle
on ratkaisevan tärkeää.

Vuosivapaaehtoisten tehtävät ulkomaan merimies-
kirkoilla jakautuvat muutamaan pääalueeseen, 
mutta on huomioitava, että eri merimieskirkoilla 
työ painottuu eri osa-alueisiin, ja kaikilla kirkoilla 
ei ole kaikkia em. tehtäviä. Yleinen periaate meri-
mieskirkoilla on, että kaikki tekevät kaikkea mah-
dollista työtä.

• keittiötyö ja ruoanlaitto
• siivouspalvelu
• vastaanotto-, asiakas- ja myyntipalvelu
• majoituspalvelu
• työ merenkulkijoiden parissa
• työ rekkamiesten parissa
• lapsi- ja perhetyö
• nuorisotoiminta
• kiinteistöhuolto

Vuosivapaaehtoiset Johanna Hansen ja Päivi Oksanen kaudelta 2015 
ovat juuri päättäneet työteliään, mutta antoisan vuotensa Hampurin 
merimieskirkolla. Kuva: Tiina Ylitalo.
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Merimieskirkon matkapappi on 
suurelle osalle Kaakkois-Aasian 
suomalaisia ainoa kirkollinen 
ja hengellinen kontakti vuoden 
aikana.

Kiitollisuus! Tämä on päällim-
mäinen ajatus ja tunne, kun 
palautan mieleeni menneen 

adventinajan Kaakkois-Aasian joulu-
kirkkokierroksen, jolle minun oli ilo ja 
kunnia lähteä. Suomen Merimieskirkko 
lähetti adventtina 2015 matkapapin yk-
deksättätoista kertaa tälle mieleenpainu-
valle adventtikiertueelle.

Runsaasti iloisia, pohdiskelevia, läm-
minhenkisiä, koskettavia ja tärkeitä 
kohtaamisia osui lähes kolmeviikkoi-
sella matkalla kohdalleni. Sitä vieraan-
varaisuuden määrää ja lämpöä, jota sain 
kaikissa vierailukohteissa osakseni niin 
emäntien, isäntien kuin tapahtumiin ja 
tilaisuuksiin osallistuvien puolelta, on 
mahdotonta pukea sanoiksi. Voin vain 
toivoa, että pystyin antamaan kaikille 
kohtaamilleni ihmisille yhtä paljon ta-
kaisin kuin heiltä sain.

Kiertue vei minut Malesian Kuala 
Lumpuriin, Vietnamin Hanoihin ja Ho 
Chi Minh Cityyn, Filippiinien Manilaan 
sekä Singaporeen. Pidin adventtihartauk-
sia ja -messuja, pyhäkouluja ja nuorten 
tapaamisen, osallistuin Suomi-koulun 
joulujuhlaan sekä itsenäisyyspäivän vas-
taanottoon ja vierailin vankilassa. Useita 
satoja ihmisiä osallistui näihin eri tilai-
suuksiin, joten osan kanssa kohtaaminen 
oli hetkellistä ja lyhyttä, osan kanssa taas 
hyvin intensiivistä ja keskustelevaa. 

Työlle on kysyntää

Kaikkien kohdalla tuli kuitenkin ilmi, 
mikä merkitys Suomen Merimieskirkon 
matkapapin vierailulla joulun alla on. 
Hän on suurelle osalle Kaakkois-Aasian 
suomalaisia ainoa kirkollinen ja hen-
gellinen kontakti vuoden aikana. Niille, 
jotka osallistuvat kansainvälisten seu-
rakuntien tilaisuuksiin, merimiespastori 
on yleensä ainoa suomenkielinen yhteys 
hengellisyyteen ja kirkollisuuteen. Hän 
edustaa näin Merimieskirkon lisäksi niin 
Suomen kirkkoa, suomalaista hengel-

lisyyttä kuin myös kaukaisen kotimaan 
kulttuuria tuoden tuulahduksen Suomes-
ta mukanaan. 

Seitsemäntoista vuoden ajan Heikki 
Rantanen toteutti nämä vuosittaiset jou-
lukirkkokierrokset sekä useina vuosina 
myös pääsiäiskierrokset. Hänen jättä-
mänsä jälki, merkitys ja vaikutus ihmi-
siin oli käsin kosketeltava. Heikki teki 
työtään Kaakkois-Aasian suomalaisten 
parissa sellaisella lämmöllä ja antau-
muksella, että hänen muistonsa kantaa 
ihmisten keskuudessa vielä pitkään.

Hänen vanavedessä oli helppoa lähteä 
matkaan, sillä ihmisten ennakko-odotuk-
set olivat positiiviset ja valoisat. Samalla 
odotukset kiertueen jatkuvuutta kohtaan 
olivat ja ovat suuret.

Joulukirkkokierros koetaan Kaak-
kois-Aasiassa niin tärkeäksi, että jo vie-
railuni aikana ilmaistiin painokkaasti, 
että työn toivotaan tulevaisuudessakin 
jatkuvan – ja pääsiäisajan vierailujakin 
otettaisiin mielellään vastaan.

Kiitos! Se kuuluu teille kaikille, jotka 
matkani aikana kohtasin!

Katri Oldendorff

Matkapappityön toivotaan jatkuvan

Pastori ja matkapappi Katri Oldendorff 
pitää  pyhäkoulua Singaporessa 
adventin aikaan 2015.
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elokuvat § kirjat

Järvi tarinaksi

Tarinat ovat haluttua tavaraa tämän päi-
vän ihmisille. Tarina auttaa muistamaan 
siihen liittyvän esineen, asian, sattumuk-
sen ja päinvastoin.

Entäpä dokumenttielokuva Järven ta-
rina (ensiesitys 15.1.2016)? Siinä ovat 
fabulointiin suorasukaisesti tarttuneet 
ohjaajat Marko Röhr ja Kim Saarni-
luoto, käsikirjoittajina Marko Röhr ja 

Antti Tuuri. 
Kyse on varsin menestyneen Metsän 

tarinan (2012) sisarelokuvasta, jonka 
teksti toteutui vastaavasti suomalaisen 
folkloren runsaudesta. Järven tarinan 
katsojaluvut povaavat jo nyt Metsääkin 
suurempaa yleisömäärää.

Pääroolissa on tietenkin Suomen us-
komattoman ihanan luonnon tuhansien 
järvien lumo runsain vedenalaiskuvin 
esitettynä, vieläpä ensi kertaa tässä laa-
juudessa. Eturivin luonto- ja vedenalais-
kuvaajamme kuten muun muassa Teemu 
Liakka, Pasi Lensu, Hannu Siitonen ja 
Juha Taskinen ovat laatineet katsojalle 
sellaisen kattauksen, että henkeä salpaa. 
Kolmen vuoden aikana kertyi kaikkina 
vuodenaikoina tehtyä filmiä 700 tuntia, 
mutta elokuvaan siitä päätyi 76 minuut-
tia.

Kuvauspaikkoja oli ympäri Suomea. 
Oltiin Olavinlinnan juurella Pihlajave-
dellä, Linnansaaressa Haukivedellä ja 
Kiteen kirkasvetisellä Valkiajärvellä. 
Mekastavat, liukastelevat joutsenet ku-
vattiin Porvoon Fagerstassa. Paikkakun-
nat tässä tapauksessa ovat kuitenkin vain 
luontokappaleiden estradeja.  

Sininen perhonen lentää nukkuvan 
norpan kuonolle. Se yrittää huitaista 
kutittavan olennon pois, mutta turhaan. 

Saukko hallitsee yli 50 kilometrin revii-
riään isännän ottein. Jään alla talvehtiva 
rupisammakko pistää päänsä hangesta. 
Se saattaa elää ihan 50-vuotiaaksi. Jäi-
den lähtöä, hirvien uintia ja majavien 
ääntelyä, ateriointia, maiskutusta tai vas-
tasyntynyttä kuuttia on mainiota seurata 
kaikessa hiljaisuudessa kameran välityk-
sellä.

Liakalla ja Lensulla oli vedenalais-
kuvauksissa niin sanotun suljetun piirin 
sukelluslaitteistoa, joka ei aiheuta min-
käänlaista ääntä vedenpintaan. Panu 
Aaltion säveltämä musiikki ja Johanna 
Kurkelan ääniosuudet sopivat kuva-
kerrontaan saumattomasti. Näin ei kui-
tenkaan toteutunut Samuli Edelmanin 
kertojanosuus suomalaismyyttisistä hen-
gettäristä elokuvan kehyskertomukse-
na. Katsojana olisin mieluummin kuul-
lut faktat tietääkseni tarkasti siitä, mitä 
näen. Myyttiset juonenkäänteet eivät 
kiinnittyneet tarinaksi järviimme.

Tästä huolimatta Järven tarina on 
luontoelokuvien eliittiä ja sopii kaikelle 
kansalle.

Irmeli Tanttu  

Dokumentti Järven tarina. Ohjaus: Mar-
ko Röhr, Kim Saarniluoto, 2015. Käsi-
kirjoittajat: Antti Tuuri, Marko Röhr.

Valaskuningas ei hellitä

Valkoinen valas hyökkää taas Tyynen-
meren ulapoilla pyytäjien kimppuun, nyt 
Ron Howardin ohjaamassa elokuvassa 
Kamppailu merta vastaan (In the Heart 
of the Sea, ensiesitys 25.12.2015). Tar-
kemmin sanottuna kaikki kyllä tapahtuu 
Lontoon studioissa ja Kanariansaarilla, 
näin digitehosteiden aikana.  

Elokuva perustuu amerikkalaisen 
Herman Melvillen (1819–1891) klas-
sikkoromaaniin Moby Dick, or, the Wha-
le (1851) ja varsinkin sen tositapahtumia 
vuonna 1820 täydentävästi käsittelevään 
Nathanael Philbrickin palkittuun tieto-
teokseen In the Heart of the Sea – The 
Tragedy of the Whaleship Essex (2000).

Howard on luonut valasseikkailuun-
sa kehyskertomuksen, jossa Essexin 
tuhosta selvinnyt laivapoika Thomas 

Nickerson (Brendan Gleeson) avautuu 
vanhoilla päivillään tapahtumien kulusta 
nuorelle merimies-valaanpyytäjä-kirjai-
lijalle nimeltään Herman Melville (Ben 
Whishaw). Tämä on päättänyt tehdä 
aiheesta kaikkien aikojen kirjan, kuten 
vuosikymmeniä Moby Dickin ilmesty-
misen jälkeen, Melvillen jo kuoltua, oi-
keasti toteutui. 

Valaan tuhottua emoalus Essexin 
eloonjääneet sinnittelivät pyyntiveneis-
sä inhimillisen kestokyvyn äärirajoilla. 
Tähän oli päädytty itsepäisen ja kyvyt-
tömän kapteenin (Benjamin Walker) 
edesottamusten vuoksi. Hylkeenrasva-
firman omistajasuvun jäsenenä hän oli 
ohittanut pätevän merenkulkijan, joka 
joutui tyytymään perämiehen (Chris 
Hemsworth) tehtäviin. 

Kapteenin kunnianhimo yltyy, vaikka 
saaliista ei ole alkumatkasta tietoakaan. 
Kierretään Kap Horn ja ollaan lopul-
ta Tyynellävaltamerellä 2 000 meripe-
ninkulmaa Etelä-Amerikan rannikosta. 
Siellä toteutuu ihmisen ja luonnon kak-
sinkamppailu, kun juuri se tietty valas 
antaa Essexille läimäytyksiä pyrstöllään 

ja jättiläiskehollaan. 
Pyyntiveneisiin pelastautuneet miehet 

joutuvat sinnittelemään kolme kuukautta 
kärsimysten äärirajoilla. Huomio kiinnit-
tyy 1800-luvun tapakulttuuriin henkensä 
kaupalla taistelevien miesten kesken. 
Matkan aluksi kapteeni oli rukoillut: 
”Kaikkivaltias Jumala, suo meidän pala-
ta, valaista kotimme. Rukoilemme Sinun 
nimeesi.” Nyt hädän hetkellä, kun vain 
niukkuutta on ravinnoksi, ruokarukous-
ta ei unohdeta. Ei myöskään teitittelyä, 
vaikka ollaan ääritilanteessa.

Kapteenille valkenee totuus ja hän 
sanoo perämiehelle: ”Te olitte sopiva 
kapteeniksi, minä vain synnyin sopi-
vaan sukuun.” Seuraavaksi hän joutui 
toisenlaisen totuuden eteen. Pitäisikö 
kaunistella tapahtumia valaanrasvabis-
neksen vuoksi? Kapteeni kertoo kui-
tenkin oikeudessa tapahtuneet tosiasiat. 
Laivapoika Thomaksen kysymys ”Saa-
ko maastakin öljyä?” jää ilmaan enteile-
mään tulevia aikoja.

Ohjaaja Howard on viehtynyt liikaa 
toistelemaan taistelua merta ja valaita 
vastaan. Edellä mainituista teoksista oli-
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kirjat

Unohdettu 
tragedia
Teemu Keskisarja: 
Kirves. Toivo Harald 
Koljosen rikos ja 
rangaistus. Siltala 2015.

Vankikarkuri Toi-
vo Harald Koljonen, 32, surmasi kir-
veellä maaliskuussa 1943 Huittisten 
Karhinniemessä kuusi ihmistä, joista 
kaksi oli alaikäistä lasta.

Ennen veritekoa hän oli viranomais-
ten papereissa vain pikkurikollinen, va-
ras ja juoppo. Ensimmäisen kerran hän 
istui vankilassa pieksettyään entisen 
tyttöystävänsä. Toisen kerran hänestä 
tuli linnankundi ammattimaisten bensa-
varkauksien takia. Riihimäen vankilan 
kautta miehen tie johti Huittisten vara-
vankilaan, josta hän vartijan välinpitä-
mättömyyden takia pääsi karkuteille te-
kemään veritekonsa.

Karkumatkansa toisen päivän iltana 
Koljonen pyrki Karhinniemen kyläs-
sä Hakasen taloon pyytäen yösijaa ja 
leipää. Isäntä antoi miehelle lähdöt, ja 
tytär riensi soittamaan naapurista polii-
sille tietoa oudosta kulkijasta. Poliisi ei 

kuitenkaan tullut paikalle, eikä etsintöjä 
aloitettu.

Koljonen jäi piileksimään Hakasen 
talon lähelle. Aamupuolella yötä hän 
sitten tunkeutui taloon, tappoi kirveel-
lä viisihenkisen perheen, ja hengestään 
pääsi vielä taloon tullut naapurin emän-
tä. Koluttuaan kaapit ja nurkat tappaja 
sai saaliikseen hieman rahaa, ruokaa ja 
vaatteita. Matkaa hän jatkoi varastamal-
laan polkupyörällä.

Lieneekö ollut kyse tuurista vai taidos-
ta, mutta Koljonen onnistui kiertelemään 
virkavaltaa toista viikkoa ennen kuin 
hän jäi poliisin haaviin. Kuulusteluissa 
mies kertoi yksityiskohtaisesti surmayön 
tapahtumat. Kysymykseen, miksi hän 
tappoi, hän ei osannut antaa selitystä.

Oikeudenkäynnissä Koljonen sai 
kuolemantuomion. Teloituslaukaukset 
pamahtivat 21.10.1943 Maarian pitäjän 
Kärsämäen ampumaradalla. Huittisten 
kirvesmurhaaja on toistaiseksi viimeinen 
siviilioikeudessa kuolemaan tuomittu ja 
teloitettu henkilö Suomessa.

Työteliääksi kehutun Teemu Keski-
sarjan aineistonkeruu kirjaa varten on 
vaatinut kovasti uurastusta. Hämmästyt-
tävän paljon hän on saanut irti Koljoses-
ta ja hänen kurjasta elämästään. Keski-
sarja nostaa esille pitkään pimennossa 
olleen tragedian. Hyvä, että asialla on 
maltillisesti faktoissa pitäytyvä kirjaili-
ja. Veren roiskiminen ja yksityiskohdilla 
mässäily olisivat tärvelleet koskettavan 
kertomuksen.

Joni Skiftesvik

Pälsin mukana Petsamossa
Sakari Pälsi: Petsamoon kuin ulkomaille. Otava 
1931.

Sain ystävän lahjana omakseni Sakari 
Pälsin vuonna 1931 kirjoittaman mat-
kakirjan Petsamoon kuin ulkomaille. Se 
on mielenkiintoinen kuvaus Suomi-nei-
don itäisestä käsivarresta, tarinoiden ja 
myyttien maasta huuruisen Jäämeren 
rannoilta.

Professori Sakari Pälsi oli kirjailija 
ja tutkimusmatkailija. Hän kirjoitti ne-
lisenkymmentä kirjaa, joista useat ovat 
matkakirjoja. Hänen Petsamo-opuksensa 
on hieman hämmentynyt kuvaus nuoren 
tasavallan uudesta, eksoottisesta kolkas-
ta. Kerronnan sävy on arkisen leppoisa, 
huumorin höysteinen ja vähän alentuva, 
hieman samanlainen kuin Ilmari Kian-
nolla Viena-kuvauksissaan.

Sitä mukaa, kun petsamolaisuus mai-
semineen ja ihmisineen tulee kirjailijalle 
tutuksi, hän joutuu tarkistamaan ennak-
kokäsityksiään ja luulottelujaan – ei niin, 
että myöntäisi olleensa väärässä sen tai 
tuon seikan suhteen, vaan ikään kuin 
kierrellen ja kaarrellen, vaivihkaa käsi-
tyksiään oikoen.

Kiinnostuin Pälsin käynnistä kolttien 
hautausmaasaaressa Salmijärvellä. Itse 
olen katsellut ja kuvannut saarta usei-
ta kertoja Salmijärven sillalta. Mieli on 
tehnyt aina käydä siellä, mutta saari si-
jaitsee rajavyöhykkeellä piikkilankojen 
takana.

Petsamosta talvisodan alla paennut 
äitini kertoi souturetkistään saareen ke-
sällä 1938. Hänen mieleensä olivat jää-
neet kolttien haudoilla olleet ruosteiset 
kirveet. Niitä Pälsikin kirjassaan taivas-
telee ja innostuu päättelemään kolttien 
harjoittavan pakanallisia tapoja, koska 
eräällä haudalla on tuore poronsorkka.

Kansatieteilijän päänsisäinen kom-
passi on muuten Salmijärvellä perus-
teellisesti sekaisin. Pälsi kertoo kalmis-
tosaarelta katsottuna lännessä näkyvän 
Kuotsjärven ja sen takana lumiläikkäiset 
Petsamo-tunturit. Todellisuudessa nuo 
näkymät ovat itä-kaakossa.

”Vanha ylpeä petsengalainen henki” 
elää Pälsin sanoin Petsamon ortodok-
sisen luostarin munkeissa. Kirjailijaa 
harmittaa se, etteivät luostariveljet puhu 
suomea eivätkä yhtä tallin lattiaa tervaa-
vaa munkkia lukuun ottamatta suostu 
edes etelästä tulleen matkakirjailijan ku-
vattaviksi.

”Luostari tietenkin on häviämässä ja 
saa mennäkin kaiken maailman tieltä, 
kun se ei kelpaa muuhun kuin ulkomaa-
laisten turistien ihmeteltäväksi”, Pälsi 
manaa sydämistyneenä.

Petsamon isännät ovat vaihtuneet mo-
neen kertaan, ja sodat ja koettelemukset 
ovat pyyhkineet maankolkan ja sen luos-
tarin yli, mutta sitkeästi luostari on aina 
tuhkasta noussut, niin nytkin.

Joni Skiftesvik

si löytynyt sytykettä tasa-arvosta, yh-
teiskunnan luokittelusta tai toimintata-
voista valaanrasvateollisuudessa paljon 
enemmän kuin satunnaista replikointia. 

Moby Dick on ollut kestoaihe vuo-
sien saatossa elokuvina, teatterina, 
kirjaversioina ja sarjakuvina. Tuoreim-
pana sellaisena on Moby Dick – mel-
koinen valas (Ankalliskirjallisuuden 
klassikot 4).

Tulkinnat tästä kuningasvalaasta 
ovat aina tutustumisen arvoisia, niin 
myös Howardin näkemys mokomine 
kamppailupainotuksineen. Mainitta-
koon vielä, että myös laivapoika Nic-
kerson (1805–1883) kirjoitti kirjan Es-
sex-matkastaan. Se ilmestyi 101 vuotta 
sitten 1984. 

Irmeli Tanttu  

Draamaelokuva Kamppailu merta 
vastaan (In the Heart of the Sea). Oh-
jaaja: Ron Howard, 2015. Pääosissa: 
Chris Hemsworth, Cillian Murphy, 
Ben Whishaw, Tom Holland, Benjamin 
Walker, Brendan Gleeson. Kesto: 2h 02 
min.



i kyrkans skepp

Din 
uppgift
Jag är tyst och försynt – hur ska jag kunna 

förkunna? Jag är egoistisk, socialt inkompe-
tent och otålig – hur ska jag kunna tjäna? Jag 

är för ung, jag är för gammal, jag är helt fel och 
svår. Vem är lämplig som Kristi sändebud? Vi har 
alla våra fel och brister. Vi behöver en sund själ-
vkännedom. Förmågan att förstå våra styrkor och 
gåvor, men också våra svagheter och begränsnin-
gar. Förmågan att inse när vi själva måste ta några 
lugna andetag innan vi orkar hjälpa, lyssna och ta 
hand om någon annan.

Känslan av livskontroll hör till vuxendomen, 
som ung försöker man hitta sina gränser och 
sig själv – förhoppningsvis i skydd av hemmet. 
Människan går igenom olika åldrar även i trosli-
vet. Församlingen ska vara den trygga platsen att 
våndas på när frågorna hopar sig. Vi människor 
skiljer oss från varandra på otaliga sätt och uttryc-
ker även tro på många olika sätt. Vi är ämnade att 
förkunna glädjebudet om Guds stora godhet: man 
kan prata eller sjunga om det, man kan viska eller 
illustrera det, man kan sticka sockor eller servera 
kaffe för att hedra det.

Om du skulle kunna boka en tid för utvecklin-
gssamtal med vår himmelske Fader, skulle Han 
försäkra dig samma sak som profeten Jeremia: 
”Innan jag formade dig i moderlivet utvalde jag 
dig.” Eller om du träffade den gamle Moses, skul-
le han utbrista: ”Var tapper och stark! Var inte 
rädd och låt dig inte skrämmas!” Paulus skulle 
säga: ”Förkunna ordet, träd upp i tid och otid.”

Du kan ha utvecklingssamtal med Gud vid bön, 
när du ber honom lysa din väg för att vara där för 
andra – utan att tappa bort dig själv. Och psal-
mdiktaren försäkrar alltjämt även oss: ”Herren 
är god mot alla och förbarmar sig över alla sina 
verk.” Vi har alla våra fel och brister – men är 
också oerhört värdefulla, Kristi sändebud.

Annamari Simpanen
sjukhuspastor, Esbo

 
Texten är ursprungligen publicerad i Lehtikirkko, 
essä nr 42.

Foto: Marko Toljamo
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200 historiska vykort av fartyg
Sjömanskyrkan har sedan 1999 årligen tryckt en serie av historiska finländska fartyg.

I februari kommer vykort nr 200.

M/s Express, ett vykort nr 200.

Sjömanskyrkan har sedan 1999 år-
ligen låtit trycka en serie vykort 
med bilder av historiska finländ-

ska fartyg. Numera trycks ungefär ett 
dussin kort årligen, och i februari kom-
mer nr 200, ett foto av en målning av s/s 
Express. 

Det fartyget var en pionjär när det 
gällde vintertrafiken på Finland och är 
avbildat med FÅA:s skorstensringar, 
eftersom Express 1894–1901 hörde till 
det anrika rederiet innan hon såldes till 
Ryssland och fick det nya namnet So-
lombola. Originalet är en oljemålning 
som ägs av Sjömansservicebyrån (SSB) 
i Helsingfors.

Seriens första samlarkort föreställer 
passagerarångaren Suomi, som under 
många år gick i reguljär trafik mellan 
Lahtis och Jyväskylä. Senare har trafi-
ken förkortats till kortare turer från Jy-
väskylä. Också hon kan anses vara ett 
historiskt fartyg, för Suomi byggdes för 
110 år sedan på Lehtoniemis varv. Hon 
var med sin längd på 31,65 m också den 
största insjöångare som byggts i Finland.

Hennes rederi Päijänteen Laiva Osa-
keyhtiö använde 1904 bl.a. ett av sam-
lare eftersökt frimärke på 25 penni med 

texten Höyrylaiva Suomi. Frimärket är 
en sällsynthet, som kan ses på hemsidan 
för svenska Ringströms museum för fi-
lateli.

När samlarkortet med s/s Suomi gavs 
ut 1999 var det emellertid inte första 
gången Sjömanskyrkan satsade på att 
dokumentera finländsk sjöfartshisto-
ria. Redan tidigare finns exempel på att 
Sjömanskyrkan stått som utgivare för 
åtminstone ett kort med ett stort segel-
fartyg.

Det kortet saknar visserligen utgiv-
ningsår och nummer, men är målat av 
den berömda tyska marinmålaren Adolf 
Bock, som bodde i Finland i 20 år och 
på 1920-talet bl.a. följde med på en resa 
med fyrmastade stålbarken Carradale i 
fart på Australien. 1931–32 gjorde han 
dessutom en resa jorden runt för Allers 
räkning, och målade då också många oli-
ka fartyg.

Helsing, Rut och Koivisto

Den nu aktuella samlarkortserien omfat-
tar 12 fartyg. Här blandas ångare med 
motor- och segelfartyg, lasttrampar med 

kryssningsfartyg.
Ett unikt fartyg är t.ex. s/s Helsing, 

som Bengt Sjöström i Borgå hittat i sin 
stora samling. Hon var byggd för tysk 
räkning, tjänade sedan ryska kejserliga 
flottan för att på 1930-talet under två år 
höra hemma i Helsingfors.

Minst sagt brokig historia har också 
Koivisto, ett tremastat fartyg byggt 1936 
av Kaarlo Pulli, som bara hann göra 
skrovet färdigt innan kriget tvingade ho-
nom att överge både hemmet och varvet 
på Björkö på Karelska näset. 

Riggningen gjordes senare i Raumo, 
och tremastaren hann under sitt liv bli 
både smuggelskuta och fiskefartyg. Efter 
ett kort mellanspel under Panamaflagg 
drogs hon via olika hamnar till närheten 
av Luvia på västkusten, där hon slutligen 
sänktes i juni 2007.

Samlarkorten kan beställas från Fin-
lands Sjömanskyrka och säljs bl.a. i 
Nordsjö sjömanskyrka intill Hansater-
minalen. Nya korten kostar ca 1,20 euro 
styck och äldre korten 0,80 euro.

Thure Malmberg
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böcker

Dagbok och 
kaptensgravar

Nej, s/s Ålandsfär-
jan skrotades inte i 
Helsingfors 1979. I 

stället var det i Tykö; jag vet för jag var 
där. Möjligen kan försäljningen ha skett 
genom Helsingfors, där också Ålands-
färjans ”stora syster” s/s Viking höggs 
upp. En obetydlig detalj kanske, men 
när det gäller sjöhistoriska årsskrifter 
med en respektabel utgivare som Ålands 
Nautical Club och Stiftelsen Ålands sjö-
fartsmuseum har läsaren rätt att kräva 
exakta uppgifter.

Årets upplaga av Sjöhistorisk årsskrift 
för Åland har kommit ut, och en av artik-
larna handlar just om s/s Ålandsfärjan, 
ex Brittany, byggd 1933 för trafik över 
Engelska kanalen och en verklig veteran 
inom finländsk sjöfart. Ålandsfärjan blir 
emellertid onödigt styvmoderligt be-
handlad i den mycket kortfattade texten: 
t.ex. inte ett ord om hennes insatser un-
der andra världskriget som sträckte sig 

från Bombay via Haifa till Azorerna.
Desto fler ord får fortsättningen av 

skolflickan Sol-Britt Öfverströms dag-
bok från resan med s/s Ledsund 1957, 
där den första – och intressanta – delen 
utförligt refererades i Sjömanskyrkan 
för ett år sedan. Även om det kan kännas 
som slöseri att nu satsa 23 sidor på fem-
tonåringens dagbok har man med fjolår-
ets skrift skapat en fin helhet.

På 158 sidor ryms femton olika ar-
tiklar, som vanligt en väl blandad och 
kryddad anrättning. Den kanske mest 
exotiska, om uttrycket kan tillåtas, tex-
ten behandlar kaptensgravarna i Marie-
hamn. Folke Wickström och Jerker 
Örjans kan konsten att förmedla Marie-
hamns historia på ett fascinerande sätt. 
Här har turen kommit till kaptensgravar-
na, som författarna nyligen skildrat i en 
bok kallad Ljus över gravgården.

I Mariehamn finns många kaptens-
gravar, men däremot i t.ex. Pargas och 
Norrtälje få, skriver författarna. En del 
av de åländska kaptensgravarna har ock-
så fått status av kulturgrav, vilket ger 
gratis skötsel. En Åbobo har den äldsta 

graven, kapten Johan Enoch Nyberg 
(1832–1883). Han var navigationsskol-
lärare i Mariehamn, och det var hans 
gamla elever som ordnade med gravste-
nen, men samtidigt också missade sin 
gamla lärares födelseår med tjugo år.

Mycket glädjande är redaktionskom-
mitténs satsning på maskindriven sjö-
fart. Yngve Gustafsson, själv navigatör 
och Borekapten, har dykt ned till elddur-
ken i sin berättelse om Bjarne Erlands-
sons sjömansliv för 70 år sedan. Här får 
vi möta Bjarne som maskinelev på m/t 
Ragny och senare eldare på åländska 
ångarna Kungsö och Ramsö. Bra bil-
der och levande text, som avslutas med 
en bild av GE:s flaggskepp Sommarö, 
byggd 1959. Där avslutade Bjarne Er-
landsson sin sjökarriär som förste ma-
skinist och maskinchef 1966.

Thure Malmberg

Ålands Nautical Club och Stiftelsen 
Ålands sjöfartsmuseum: Sjöhistorisk 
årsskrift för Åland 2014–2015:27.

På tsarens 
lustjakter

Vad hade en sjö-
mansänka från 
Uleåborg och 
kejsar Alexander 
II gemensamt? 

Om inte annat så sommarlivet på den 
kejserliga ryska familjens lustjakter un-
der slutet av 1800-talet.

Med familjens dokument och bilder 
har Arlette Starck skrivit en famil-
jeskildring kallad Kastellanska i svart, 
En berättelse från tsartiden.

En kastellan var enligt Bonniers stora 
lexikon en slottsförvaltare. En kastellan-
ska i tsarens tjänst var också en förvalta-
re, men i stället för slott eller fästningar 
var det fartygets linneförråd hon förval-
tade.

Inget litet jobb; ombord arbetade ett 
tjog kvinnor från olika delar av det ryska 
riket bara med att tvätta, lappa, mangla, 
vika och sortera både kejsarfamiljens 
och besättningens linnetvätt. Ytterligare 
andra skötte märkning med tsarens mo-
nogram för de lakan som förvarades i 
kejsarfamiljens eget linnelager.

En kastellanska var alltså en viktig 

person med stort ansvar inte bara för lin-
net utan även för flickorna som arbetade 
på understa däck, där ånga och lutlukt 
från de stora tvättkaren kämpade med 
den friska väldoften från nymanglade 
lakan.

Det är onekligen ett grepp jag inte tidi-
gare stött på i den maritima litteraturen. 
Ändå kunde en bra stilist säkert också 
skriva en lika intressant roman utgående 
från tvätterierna på moderna kryssnings-
fartygs undre däck, där kineser av tradi-
tion huserar.

Men Arlette Starcks roman skildrar 
finländska människoöden under Storfur-
stendömets tid, och hon ger läsaren en 
bild av hur en sjökvinnas liv då kunde 
arta sig, liksom i dag ofta långt från hem 
och familj.

Jag läste boken utan att vilja lägga 
den ifrån mig, och redan det är ett högt 
beröm. Läsaren rycks med av tidsskild-
ringen, av bilderna från Uleåborg, Hel-
singfors och Sankt Petersburg. Av kas-
tellanskans seghet; när maken drunknar 
blir hon ensam att sköta hem och barn. 
Möjligheterna till inkomst i Uleåborg är 
inte så stora, så hon söker sig i stället till 
sjöss och får anställning på den kejserli-
ga lustjakten Derzjava.

Min främsta invändning är att just kas-

tellanskans första arbetsplats, hjulånga-
ren Derzjava, inte skildras mer ingående.

En annan invändning är att persona-
len i Starcks berättelse förefaller röra sig 
väldigt ogenerat nästan överallt ombord. 
Jag har mycket svårt att föreställa mig att 
en husfru från linneförrådet skulle kun-
na slå sig ned hur som helst i salongen. 
Men framställningen blir utan tvivel mer 
levande på detta sätt.

När huvudpersonen senare flyttas över 
till andra kejsarjakter, Polstjärnan (Pol-
jarnaja svezda) eller Sjtandart, är det 
för finländare bekanta fartygsnamn man 
möter.

Men ett fartyg som Derzjava, byggt re-
dan 1871 – med den brittiska kungajak-
ten Victoria and Albert II som förebild – 
och dessutom hjulångare, har veterligen 
inte lämnat några större spår i finländsk 
sjöhistoria.

Ändå var det ingen liten båt, utan i 
storlek i klass med de samseglandes 
Olympiabåtar från 1950-talets början; 
94,8 meter lång och med en besättning 
på 238 man (1888), bland dem 93 ”me-
kaniker” (maskinpersonal?) och 65 mu-
siker samt 15 körsångare, om man nu 
vågar tro uppgifterna på nätet.

Med henne reste den ryska kejsarfa-
miljen på släktbesök till Köpenhamn, 



Merimieskirkko  1 • 2016  Sjömanskyrkan    29

Antti Näsi seilasi 1940-luvun lopulla suomalaisella, 
apukoneella varustetulla purjealus Gustafilla ja kir-
joitteli matkoilta mittaviakin kirjeitä. Kun laivat saat-

toivat viipyä – tosin kuin nykyisin – satamissa pitkiä aikoja, 
jäi miehistölle aikaa ”turisteilla” maissa. Kirjeissään Näsi tark-
kailee ympäristöään, ja osa niistä on kuin pieniä matkakirjoja.

Myrsky pysäytti Gustafin kesäkuussa 1948 Englannin 
Swanseaan, josta otettiin hiililastia. Yllätysvapaan Näsi käyt-
ti tutustumalla ”perinteitä vaalivan vanhoillisen Englannin” 
tyyliin. Hän ehtii kehua englantilaisen poliisin, joka osoittau-
tuu juuri niin kohteliaiksi kuin oli kehuttu. Eksyksissä oleville 
seiloripojille virkavalta esitti yhteenvedon kaupungin huveista 
elokuvia ja baareja myöten.

Kaupunkikierroksella kävi kuten myös merenkulussa usein 
käy: baareja oli paljon, mutta yhden kapakan ovessa oli niin 
pitkä ripa, että se tarttui ohikulkijaan. Näsin kuvaus tupakansa-
vun sumuisesta englantilaispubista on eloisa, touhu ja tunnel-
ma ovat varmaan monelle merenkulkijalle ja turistille tuttuja.

Isomahainen isäntä laskee olutta valtavasta tynnyristä, ja 
kauppa käy kuin siimaa. ”Apunaan hällä oli kolme neitosta, 
joiden sotamaalausta olisi mikä tahansa apashi-intiaani kat-
sellut vihriäisenä.” Kangaspulakin Englantia tuntuu vaivaa-
van, niin niukka on tarjoilijoiden vaatetus.

Näsin katse kiertää myös sekalaista, kolpakoita tyhjentele-
vää mutta ”erinomaisen sopuisaa seurakuntaa”. ”Siinä oli 

smokkipukuinen herra, nähtävästi ottamassa vähän ´grundia´ 
vieressään mitä nokisin laivanlämmittäjä puukengät jalassa, 
tukka silmillä.”

On töistä palaavia herroja ja keikareita. Ovi rämähtää, ja 
sisään marssii hyväntuulista väkeä. ”Pari miestä frakeissa ja 
naiset pitkissä” ovat Näsin arvion mukaan jäähyllä pistäytyjiä. 
Yksi pöytäkunta alkaa laulaa reipasta sambaa, ja keskilattialla 
pari naista esittää ”neekeritanssia”.

Vanhemmanpuoleinen tukeva rouva kaipaa ripeämpää me-
noa, nostaa vähän hamettaan ja näyttää tanssin mallia. ”Suo-
sion osoitukset ovat voimakkaita ja pöytä täyttyy nopeasti – 
kaikki haluavat tarjota sankarittarelle.”

”Yhdessä nurkassa löi sähköpiano aitoa ́ rämbä rämbä´ mu-
siikkia, toisessa oli kansa syventynyt korttipeliin, yhdessä pöy-
dässä pari pelastusarmeijalaista viritteli kitaroitaan. Tikkapeli 
oli kovasti muodissa ja piti varoa ettei joutunut heittoradalle 
joka oli keskellä salia.”

Pubi oli Näsin porukankin mielestä niin vetävä, että paikal-
la oltiin iltahuutoon asti. ”Time please”, huutaa isäntä, mutta 
kukaan ei tunnu ottavan häntä todesta, ja kestää toista tuntia 
ennen kuin asiakkaat ovat kadulla.

Seuraavana päiväkin lähtö siirtyy, ja Näsi ehtii katsella kau-
punkia myös päivänvalossa. Sodanjälkeisessä Englannissa ei-
vät asiat tunnu olevan hyvin, elämä on kortilla, kuten koti-Suo-
messakin.

Sarja kertoo menneen maailman merenkulun tapahtumista, jotka on kokoelmistaan valinnut Rauman merimuseo. 

Teksti: Paavo Tukkimäki, kuvat: Rauman merimuseo

Antti Näsi käy pubissa

för att fiska vid Högsåra eller Ekenäs 
och Pellinge, eller för att inspektera rys-
ka flottövningar vid Björkö på Karelska 
näset.

Här kliver vår kastellanska ombord 
vid Vinterpalatset i Sankt Petersburg och 
i sina egna regioner ombord tjänar hon 
sedan kejsarfamiljen i tiotals år.

Den första båten, Derzjava, slutade 
sina dagar som skolskepp för ryska mari-
nen och ersattes 1898 av modernare ton-
nage, som långt tidigare hade övergivit 
skovelhjulen till förmån för propellern.

Romanen bygger på verklighetsbak-
grund och illustreras av familjefotogra-
fer. Arlette Starck har gett ut boken på 

eget förlag. Den häftade romanen har 
325 sidor.

Thure Malmberg

Arlette Starck: Kastellanska i svart. En 
berättelse från tsartiden. 2015.

Porilainen alus Gustaf ja sen miehistöä. 
Kuvat ovat Antti Näsin albumista, mutta ei ole tietoa, ketä kuvassa on, missä ja milloin se on otettu.
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Osa Hampurin merimieskirkon 
sauvakävelijäporukasta muutama vuosi sitten.

Musiikin ja liikkumisen iloa 
Vauva- ja tenavamuskarissa 
Hampurin merimieskirkolla

Suomenkielisessä muskarissa lapsi saa ensikosketuksia 
musiikin ja rytmin maailmaan. Tärkeintä on musiikin 
kokemisen ja tekemisen ilo yhdessä suomenkielisen 

vanhemman kanssa sekä lapsen musiikillisen uteliaisuuden he-
rättäminen. Muskari tukee lapsen kokonaisvaltaista kehitystä, 
ja opitut laulut auttavat arjessa. Muskari sopii ihan jokaiselle, 
laulu- tai soittotaitoja ei tarvita.

Vauva- ja tenavamuskarissa:

• lauletaan, soitetaan, lorutellaan, rytmitellään, körötellään, 
liikutaan ja kuunnellaan,

• opitaan niin vanhoja tuttuja kuin uusia suomenkielisiä las-
tenlauluja, loruja ja leikkejä kotona käytettäviksi,

• tavataan muita lapsia ja vanhempia/isovanhempia sekä saa-
daan vertaistukea,

• käydään viikoittain, 45 minuuttia kerrallaan ilman sitovaa 
ilmoittautumista,

• on tauko Hampurin koulujen loma-aikoihin ja joulubasaarin 
aikaan.

Minkä ikäisenä muskariin voi tulla?

• Vauvamuskarissa käydään 3 kk – 2-vuotiaan vauvan/taa-
peron kanssa. (Suositusaloitusikä 3 kk / kun vauva kannat-
telee päätään.)

• Tenavamuskari on tarkoitettu 1,5 – 4-vuotiaille kielikoulu-
laisten pikkusisaruksille ja muille leikki-ikäisille lapsille.

Milloin muskarit pidetään?

• Vauvamuskari tiistaisin klo 10.45–11.30.
• Tenavamuskari perjantaisin klo 16.30–17.15.

Teksti ja kuva: Eira Weißenburg

Vauvamuskari tukee lapsen kokonaisvaltaista kehitystä. Katso kunkin 
merimieskirkon palvelutarjonta nettisivuilta.

Naisten 
sauvakävely 
Hampurissa

Ritva Lehmannin ja Anne Prü-
ferin aloitteesta syntynyt ryhmä 
on sauvaillut jo yli 12 vuotta. 

Lämmin kiitos ideasta ja kannustuksesta 
kuuluu ehdottomasti heille!

Vauhti on sopiva kaiken ikäisille ja 
-kokoisille sekä juuri sopiva rupattelul-
le. Laiskistuneita lihaksiakin venytellään 
reitin varrella ja ainakin ”soropit” hörpä-
tään jossain välissä. Mukaan voi tulla 
ilman sauvojakin, sillä liikunta, raitis 
ilma ja hyvä seura tekevät terää kaikkien 
terveydelle! Ja vain harva jättää suoma-
laisen saunan löylyt väliin.

Sauvakävelijänaisten tpaaminen 
on joka lauantai klo 10.00, säistä 
piittaamatta:

• Kuukauden 1. lauantai: S – Bahn Stel-
lingen, lenkki Volkspark.

• Kuukauden 2. lauantai: U – Hagenbe-
cks Tierpark, Kirahvilla, lenkki Nien-
dorfer Gehege.

• Kuukauden 3. lauantai: U – Borgweg, 
lenkki Stadtpark.

• Kuukauden 4. lauantai: S – Dam-
mtor, lenkki Planten un Blomen tai 
Außen-Alster.

• Kuukauden 5. lauantai: sovitaan erik-
seen jokin kiva reitti. Kaikki ehdotuk-
set huomioidaan.

Teksti ja kuva: Eira Weißenburg
perhepiiri
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Kuivalahden Torstai-seura kävi 
tuomassa Rauman merimies-
kirkolle kutomansa merenkul-

kijoiden villasukat marraskuussa 2015. 
Lämmin kiitos heille ja kaikille muille-
kin sukkalahjan tai muun paketin lahjoit-
taneille. 

Teksti ja kuva: Eija Tuorila.

Vuosaaren merimieskeskuksessa 
vietettiin joulukuun 2015 lopul-
la ilmeisesti ensimmäistä kertaa 

katolista messua. Sen toimitti takalogin 
kielellä filippiiniläinen isä Giger, ja 
avustajat olivat Suomessa asuvia filip-
piiniläisiä.

Mukana oli kymmenen filippiiniläistä 
merimiestä, ja kaikkiaan väkeä oli vajaat 
kolmekymmentä.

Suomalaisen joulutervehdyksen mes-
suun toi Trio Timels, joka tekee vapaa-
ehtoistöinään myös sairaala- ja vanhain-
kotikeikkoja.

Perinteiseen suomalaiseen tapaan 
messu päättyi kirkkokahveihin.

Teksti ja kuva: Paavo Tukkimäki.

Marraskuun alussa 2015 jär-
jestimme Ateenan merimies-
kirkolla kaksipäiväisen mi-

nikoulutussarjan aiheesta Kehonkieli 
– Sanaton kommunikaatio.

Sairaanhoitaja Jan Holmberg Suo-
mesta perehdytti meidät aiheeseen, ja 
näiden kahden päivän aikana opimme 
paljon mm. siitä, miten pienikin ele saat-
taa muuttaa asian koko merkityksen.

Ja nyt jokainen osallistuja osaa lukea 
kanssaihmisiä ja heidän eleitään parem-
min!

Aihe kiinnosti kaikkia ikäryhmiä: 
moni äiti oli tuonut mukanaan teini-ikäi-
sen tai jo aikuisen lapsensa.

Teksti ja kuva: Mari Hilonen.

Merimieskirkko käynnisti 
kesällä 13 muun hyvän-
tekeväisyysyhdistyksen 

kanssa Hyvä testamentti -kampan-
jan. Monelle testamentista puhu-
minen on kiusallista, ja juuri siksi 
kampanja on tarpeellinen. Tavoite 
on haastaa kaikki suomalaiset poh-
timaan asennettaan testamentin 
tekemiseen ja ymmärtämään sen 

olevan osa elämän suunnittelua.
Suomessa vain lapsilla ja lähisukulaisilla on lainsäädännöl-

linen mahdollisuus perintöön. Jos perijöitä ei ole, omaisuus 
menee kokonaisuudessaan valtiolle. Olipa henkilöllä perhettä 
tai ei, kaikissa tapauksissa ihminen voi itse päättää omaisuu-
tensa jakamisesta tarkemmin testamentilla. Omaisuutensa voi 
testamentata joko osaksi tai kokonaan jollekin henkilölle tai ta-
holle. Testamentatusta omaisuudestaan voi nauttia aina viime 
hetkiin saakka, sillä testamentattu omaisuus siirtyy sen saajalle 
vasta nykyisen omistajan kuoltua.

Testamenttaus on siksi oman omaisuuden hyödyntämisen 
aktiivista suunnittelua siinä mielessä, että varojaan voi ohjata 
sellaisen toiminnan pariin, jonka kokee tärkeäksi.

Testamentit ovat kantaneet esimerkiksi Merimieskirkkoa yli 
taloudellisten taantumien ja lama-aikojen. Testamenttien avul-
la olemme kriisiaikoinakin voineet auttaa monia vaikeuksiin 
joutuneita ja kehittää hyväntekeväisyystyötämme.

Lisää tietoa kampanjasta löytyy sivustolla: www.hyvatesta-
mentti.fi. Sivuston lisäksi kampanjalla on oma lakiasiantuntija 
vastaamassa testamentin tekemistä koskeviin kysymyksiin ja 
hän myös laatii testamentin. Kaikissa testamentteihin liitty-
vissä asioissa Sinua palvelee myös Suomen Merimieskirkon 
talousjohtaja Kirsi Wallén, kirsi.wallen@merimieskirkko.fi.

Kampanjan ja tämän tekstin tarkoitus on kerjäämisen sijaan 
antaa informaatiota testamentin tekemisen mielekkyydestä ja 
tietoa eri mahdollisuuksista.

Teksti: Marko Toljamo

Testamentti
osana elämää

testam
entti
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Rotterdamin 
kirkonkantajat

Merimieskirkon yhteydessä toi-
miva kirkkotoimikunta ottaa 
vastuuta yhteisöstä.

Rotterdamin merimieskirkon kirk-
kotoimikunnan uudet jäsenet valittiin 
tehtäväänsä siirtokuntakokouksessa 
4.10.2015 toimitetulla vaalilla, jossa sai-
vat äänestää kaikki 18 vuotta täyttäneet 
Rotterdamin merimieskirkon jäsenet.

Siirtokuntakokous- ja vaalipäivä oli 
jännittävä. Perimätiedon mukaan oli 
kulunut jo jonkin aikaa siitä, kun Rot-
terdamissa päästiin äänestämään uusista 
kirkkotoimikuntalaisista. Voi, kuinka yh-
teisömme nautti päästessään hoitamaan 
tärkeää äänestystehtäväänsä. Vapaaeh-
toiset Irma, Tuula ja Juha valmistivat 
huolella vaaliuurnan äänestyslippuja 
varten.

Päivä aloitettiin juhlavalla jumalanpal-
veluksella, jonka musiikista vastasi Suo-
mesta saapunut Diskantti-kuoro. Maan 
korvessa kulkevi herkisti silmäkulmat 
kosteiksi. Kirkkokahvilla nautittiin lo-
hikeittoa, jonka talo tarjosi vaalipäivän 
kunniaksi. Lounaan aikana naiskuoro 
tarjosi meille lahjoja suomalaisesta kan-
sanperinnemusiikista ja kiitti keittiö-
porukkaa ruoasta Laululla perunoiden 
keitosta.

Yleinen kutsu siirtokuntakokoukseen 
oli lähtenyt hyvissä ajoin, ja siinä mai-
nittuun kellonaikaan siirryimme kirk-
kosaliin aloittamaan äänestystä, joka oli 
ainoa asia listallamme. Ohjelmassa oli 
kaksi kierrosta: varsinaisten ja varajä-
senten valinta.

Tammikuussa 2016 Rotterdamin meri-
mieskirkon kirkkotoimikunta piti järjes-
täytymiskokouksensa, jossa toimikunta 
valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi 
Paula Alarinnan, varapuheenjohtajaksi 
Mikko Ylä-Kautun ja sihteeriksi Ka-
lervo Kuokkasen. Muut jäsenet ovat 
Tea Kuusinen, Outi Timperi ja Mar-
ja-Liisa de Haart-Laakkonen sekä 
varajäsenet Riitta Bout-Saari ja Suvi 
Karuranga.

Suomen Merimieskirkko ry:n hallitus 
vahvisti kirkkotoimikunnan kokoon-
panon kokouksessaan 1.1.2016, ja niin 
olemme päässeet täydellä höyryllä teke-
mään yhteistä työtä.

Edellisen toimikauden aikana Rotter-
damin kirkkotoimikunta päätti aloittaa 
aktiivisen työn uusien jäsenehdokkaiden 
tavoittamiseksi ja kirkkotoimikuntatyön 
tunnettavuuden lisäämiseksi. Ensin mai-
nitussa tavoitteessa onnistuimme ja toi-
sessa riittää haastetta varmasti koko kak-
sivuotiseksi kaudeksi.

Tähän liittyen haastan kaikkia meri-
mieskirkkolaisia ottamaan Rotterdamin 
uudet kirkkotoimikuntalaiset vastaan 
avoimesti ja täysipainoisesti. Ottakaa 
uusiin ja vanhoihin ”kirkonkantajiim-
me” yhteyttä: kysykää, haastakaa, jaka-
kaa, kiittäkää, ehdottakaa ja rukoilkaa.

Kirkkotoimikunnan jäsenet ja Meri-
mieskirkon työntekijät ovat olemassa 
samaa tarkoitusta varten: kantamassa 
vastuuta yhteisöstämme.

Teksti ja kuvat: Pauliina Tuomanen, 
Benelux-maiden merimiespappi, Rotterdam

Rotterdamin merimieskirkon kirkkotoimikuntaan kuuluvat 1.1.2016 alkaen mm. (ylh. vas.) Outi 
Timperi, Mikko Ylä-Kauttu, Suvi Karuranga, Riitta Bout-Saari ja Marja-Liisa de Haart-Laakkonen.

Syntymäpäiviä

Tammikuu
Nojomaa Anni, 90 vuotta, 1.1. 
Keski-Porin merimieskirkkopiirin 
pitkäaikainen jäsen.

Lindroth Leena, 70 vuotta 2.1. 
Sosiaalikuraattori Lontoo 1973–76.

Kuusniemi Aatto, 85 vuotta 28.1. 
Turistipappi Rhodos Kreikka 1995, 
1997.

Helmikuu
Kari Sirkka, 91 vuotta 24.2. 
Lukusalinhoitaja Hamina 1965–87.

Leino Aune, 90 vuotta 8.2. 
Syvärauman merimieskirkkopiirin 
jäsen.

Engström Kaj, 70 vuotta 26.2. 
Merimiespastori Rotterdam 1973–78, 
asemanhoitaja Rouen 1977–78 ja 
Buenos Aires 1984.

Maaliskuu
Mäkelä Johanna, 50 vuotta 4.3. 
Vs satamakuraattori Rauma 2005–06 ja 
kesä 20007.

Koivuranta Eeva, 80 vuotta 7.3. 
Emäntä Antwerpen 1981–1992.

Lemmetyinen Antti, 70 vuotta 12.3. 
Merimiespappi Hampuri 1975–81, 
apulaissihteeri keskustoimisto 
1981–87, hallituksen pj. 1996–2009 ja 
kunniapuheenjohtaja 2010–.

Mortelmans Anja, 75 vuotta 18.3. 
Emäntä Antwerpen 1998–2011.
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Tervetuloa jäseneksi
hyvään seuraan!

Liity Merimieskirkon jäseneksi! Kun liität itsesi tai ystäväsi hyvään 
seuraamme, osallistut vuoden aikana suoritettaviin arvontoihin, joissa voi 

voittaa yllätyspalkintoja. Uusi jäsen ja uuden jäsenen ilmoittaja ovat mukana 
arvonnassa, kun jäsenmaksu on maksettu. Mitä useamman jäsenen hankit, 

sitä paremmat voittomahdollisuudet sinulla on. 

Jäsenmaksu on 50 € kalenterivuodessa, perhejäsenmaksu 20 €. 
Merimieskirkon jäsenedut näet viereisestä tietolaatikosta sekä 

yksityiskohtaisemmin internet-sivuiltamme. 
Liity jäseneksi ja palauta alla oleva lomake selkeästi täytettynä 

Merimieskirkolle. 

Kiitos sinulle tuestasi, 
tervetuloa hyvään seuraan.

Paljon onnea
ja Jumalan 
siunausta
päivänsankareille!

UUDEN JÄSENEN TIEDOT
Ilmoitan alla mainitun henkilön Suomen Merimieksirkon jäseneksi.

Sukunimi_______________________________________________________
Etunimi_________________________________________________________
Lähiosoite______________________________________________________
Postinumero ja -toimipaikka___________________________________
Puhelin_________________________________________________________
Sähköposti___________________________________________________________
Uuden jäsenen allekirjoitus__________________________________________
Uusi jäsen maksaa jäsenmaksunsa paluupostissa saamallaan tilillepanokortilla.
Uusi jäsen on mukana kilpailussa maksettuaan jäsenmaksunsa.

UUDEN JÄSENEN ILMOITTAJA (tarvittaessa)
Sukunimi____________________________________________________________
Etunimi______________________________________________________________
Lähiosoite___________________________________________________________
Postinumero ja -toimipaikka________________________________________
Puhelin________________________________________________________________
Sähköposti___________________________________________________________
Ilmoittajan allekirjoitus_______________________________________________
Kiitos jäsenhankinnasta. Uuden jäsenen ilmoittaja on kilpailussa 
mukana, kun tämä on maksanut jäsenmaksunsa.

Merimieskirkko on neuvotellut eri yri-
tysten kanssa jäsenilleen jäsenetuja. 
Tänä vuonna jäsenetuja tarjoavia yri-
tyksiä ovat Viking Line, Finnlines, Scan-
dic-hotellit, Maaseutuhotelli Eevantalo, 
Hertz-autovuokraamo, asianajotoimisto 
Tuomanen & Kreander Oy sekä Härkä-
tien hautaustoimisto.

Jäsenetuja saattaa tulla kuluvan vuo-
den aikana lisääkin.

Muistathan, että edun saamiseksi jä-
senyys tulee yleensä mainita tai osoittaa 
aina jo palvelua varatessa. Varaudu myös 
todistamaan jäsenyytesi Merimieskirkon 
jäsenkortilla.

Jäseneduista lisää nettisivullamme 
www.merimieskirkko.fi/56-jasenedut.

Merimieskirkon yksi pitkäaikaisim-
mista jäsenetujen tarjoajista on täyden 

palvelun Maaseutuhotelli Eevantalo 
Pohjois-Savossa (Keihäskoskentie 150, 
71570 Syvänniemi). Jäsentarjous on 10 
% alennus huonehinnasta. Suosittelem-
me lämpimästi niin yksinään kuin ryh-
mässä matkustaville ja kaikille kokous-
taville: www.eevantalo.fi.

Uusin jäsenetuja tarjoava yritys on 
Scandic-hotellit, joka on Pohjoismaiden 
johtava hotelliketju lähes 230 hotellilla. 
Merimieskirkon jäsenenä yövyt kaikis-
sa Suomen Scandic-hotelleissa sopi-
mushinnalla, joka on 10 % edullisempi 
kuin päivän hinta. Lisäetuna voit liittyä 
Scandicin kanta-asiakkaaksi ja nous-
ta saman tien lisää etuja tuovalle 2nd 
Floor -jäsenyystasolle: merimieskirkko.
fi/304-scandic.

Suomen Merimieskirkko ry
Finlands Sjömanskyrka rf

Albertinkatu 2 B,
Albertsgatan 2 B

00150 Helsinki, Helsingfors

Hyvä tukijäsen, käytä hyväksesi jäsenetumme

Lassila Olli-Pekka, 75 vuotta 31.3. 
Asemanhoitaja, Rouen Ranska 1989.

Huhtikuu
Bonsdorff Kari-Björn, 70 vuotta 1.4. 
Assistentti Rotterdam 1984–2002, 
kiinteistöassistentti Hampuri 2002–
04 ja satamakuraattori2015-09, 
satamakuraattori Vuosaari 2009, 
satama- ja laivakuraattori Hampuri 
2009–11.

Koistinen Risto, 60 vuotta 1.4. 
Assistentti Hampuri 1980–82 ja Bremen 
1982–84, asemanhoitaja Gdansk 1988–
91, Merimieskirkon webmaster –2015.

Candelin Johan, 70 vuotta 20.4. 
Asemanhoitaja Rouen 1972–77.

Toukokuu
Santala Juhani, 60 vuotta 4.5. 
Assistentti Hampuri 1986–1992.

Virtanen Jorma, 60 vuotta 20.5. 
Assistentti Hampuri 1982–84 assistentti, 
merimieskirkon hoitaja Bremen 1984, 
laivapappi Helsinki 1977.

Frilander Timo, 50 vuotta 28.5. 
Merimieskirkon johtaja Rotterdam 
2005–2008.

Ollila Jussi K.K., 50 vuotta 30.5. 
Asemanhoitaja Rauma 1996–1999, 
merimieskirkon johtaja Rotterdam 
1999–2005, yhteyspäällikkö Helsinki 
2005–2009.

Rantanen Leena, 60 vuotta 30.5. 
Keskusrahaston hoitaja Kirkkohallitus.
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Lähetä palautetta
kirjeitse:

Merimieskirkko-lehti, 
Albertinkatu 2 B
00150 HELSINKI 

sähköpostilla:
marko.toljamo@merimieskirkko.fi

Nyt voit tukea
Merimieskirkon toimintaa 

myös tekstiviestillä!

Lähetä viesti:

5€ TUKI (5 €)
tai

10€ TUKI (10 €)
numeroon

16588
ja olet mukana

tukemassa! 

Askarruttaako elämä? 
Kaipaatko keskustelukumppania?

merimieskirkko.fi/
nettipappi

palvelee ulkosuomalaisia netissä.

TUE JA
LAHJOITA

MERIMIESKIRKKOTYÖLLE

AVUSTUSTILI:
FI91 1745 3000 0222 79

NDEAFIHH

Keräyslupanumerot
seuraavalla sivulla.

perhepiiri

Oulun Aune on poissa

Aune Sipilä, Hailuodon tyttö, toimi pitkään Ou-
lun merimieskirkkomme vastaavana työntekijänä. 
Hän jäi eläkkeelle 1990-luvulla, ja monet Oulun 
merimieskirkon vakiokävijät jäivät kaipaamaan 
iloista ja aina avuliasta Aunea. Viimeisinä ”mis-
suunavuosinaan” hänellä oli apuna ja tukena 
Martti-miehensä, joka itsekin merenkulkijana tun-
si hyvin merenkulkijoiden tarpeet ja toiveet.

Sipilät olivat kumpikin hyvin lämpimiä persoo-
nia ja heillä oli aina aikaa kuunnella arkisten kii-
reittenkin keskellä matkalaisen tuntoja ja tuumailuja.

Eläkepäivilleen Aune ja Martti palasivat kotisaarelleen Hailuotoon, missä Martti 
sai ikuisuuskutsun jo vuonna 2004. Aune kutsuttiin 84 vuoden ikäisenä ajasta pois 
12.12.2015.

Merimieskirkko ja sen vanha työntekijäkaarti muistavat Aunea kiitollisina ja siu-
naavin ajatuksin.

Teksti ja kuva: Esko Vepsä

Kuollut

Aune Sipilä Oulun merimieskirkolla 
1983. 

Brysselin merimieskirkon kerhot 
ja toimintaryhmät alkoivat joulu-
tauon ja kahvilaremontin jälkeen 

23.1.2016 pidetyllä nuorten ryhmänoh-
jaajakoulutuksella ja nuortenillalla.

 Kuva: Piia Lännenpää-De La Cruz.

Benelux-maiden suomalaisen 
merimieskirkon uusi johtaja ja 
merimiespastori Katri Olden-

dorff siunattiin tehtäväänsä Brysselissä 
Ylösnousemuksen kappelissa 17.1.2016. 
Siunaamassa pääsihteeri Hannu Suih-
konen, Pohjois-Saksan merimieskirkon 
johtaja Satu Oldendorff, Rotterdamin 
kirkkotoimikunnan puheenjohtaja Paula 
Alarinta ja Brysselin kirkkoraadin pu-
heenjohtaja Matti Mannila. 

Kuva: Piia Lännenpää-De La Cruz.

Piia Lännenpää-De La Cruz ja 
Katri Oldendorff Euroopan ko-
mission tulkkien suomen kielen 

ja kulttuurin täydennyskoulutusjaksolla 
kertomassa Benelux-maiden merimies-
kirkon toiminnasta, sosiaalityöstä ja 
ajankohtaisista kuulumisista. 
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yhteystiedot m
yös / w

w
w

.m
erim

ieskirkko.fi / kontakt uppgifter

LYHENTEET

jo. = johtaja
mp = merimiespastori
sku = satamakuraattori
jsk = johtava sosiaalikuraattori 
sk = sosiaalikuraattori
pv = palveluvastaava

AVUSTUSTILI / DONATIONSKONTO: 
FI91 1745 3000 0222 79 NDEAFIHH

Keräyslupa / Insamlingstillstånd 2015-2016:
POL-2014-10521. Poliisihallitus / Polisstyrelsen 
4.11.2014.
Ahvenanmaa, Åland 2015: ÅLR 2014/7267 
Ålands lanskapsregering, beslut 5.9.2014.
ÅLR 2015/9681 Ålands lanskapsregering, 
beslut 05.10.2015

MERIMIESKIRKOT ULKOMAILLA
SJÖMANSKYRKOR UTOMLANDS

Benelux-maat / Benelux-länderna
jo. Katri Oldendorff 
puh. (BE) +32 475 728 680, 
(NL) +316 8379 0940 
mp Pauliina Tuomanen 
jsk Piia Lännenpää-De La Cruz, 
puh. +32 473 482 092 

Belgia / Belgien
Foyer Finlandais
33 Rue Jacques de Lalaing, BE-1040 Bruxelles
brysseI@merimieskirkko.fi
puh. +32 2 280 0498
pv Heidi Kvist, em Tiina Oikarinen

Alankomaat / Nederländerna
Finse Zeemanskerk
's-Gravendijkwal 64, NL-3014EG Rotterdam
rotterdam@merimieskirkko.fi
puh. +31 10 436 6164, fax. +31 10 436 7505
sk Eeva-Maria Ranta, em Anniina Juhola

Luxemburg
luxemburg@merimieskirkko.fi 
mp Wille Westerholm, puh. +352 621 365506

Iso-Britannia / Storbritannien
The Finnish Church in London
33 Albion Street, GB-London, SE16 7HZ
Iontoo@merimieskirkko.fi
puh. +44 20 7237 4668, fax. 44 20 7237 1245
jo. Marjaana Härkönen, 
puh. +44 7973 224 258
sk Hanna Lindholm, 
puh. +44 7976 521 105

Kreikka / Grekland
Skandinaviska kyrkan
Daidalou 18, GR-105 58 Plaka, Athen
ateena@merimieskirkko.fi
puh. + 30 210 451 6564, fax. +30 210 451 9145
sk Mari Hilonen, puh. +30 6977 715 228

Saksa / Tyskland
jo. Satu Oldendorff puh. + 49 171 6002 168

Finnische Seemannsmission
Ditmar-KoeI-Starsse 6, DE-20459 Hamburg
hampuri@merimieskirkko.fi
puh. +49 40 316 971, fax. +49 40 319 5692
pv. Tiina Ylitalo
sk Ritva Lehmann

Finnische Seemannsmission
Einsiedelstrasse 43, DE-23554 Lübeck
lyypekki@merimieskirkko.fi 
puh. +49 451 709 8274, fax. +49 451 709 8371
sk Ilona Matikainen

MATKAPAPPITYÖ
RESEPRÄSTARBETEN

Puola / Poland
varsova@merimieskirkko.fi 
mp Ritva Szarek, puh. 040 482 1621, 
+48 698 058465

Kaakkois-Aasia / Sydostasien
info@merimieskirkko.fi

NETTIPAPPI
www.merimieskirkko.fi/nettipappi

MERIMIESKIRKOT SUOMESSA
SJÖMANSKYRKOR I FINLAND

Suomenlanhden merimieskirkko

Hamina-Kotka / Fredrikshamn-Kotka
Gerhardinväylä, PL 13, 49401 Hamina
hamina@merimieskirkko.fi
sku Pekka Wilska, puh. 040 5398 143

Helsinki (Vuosaari) / Helsingfors (Nordsjö)
Provianttikatu 4, 00980 Helsinki
vuosaari@merimieskirkko.fi
puh. (09) 5844 8200
sku Heikki Huttunen, puh. 040 553 8818 
mp Sirpa Tolppanen, puh. 040 5476 936
 

Pohjanlanhden merimieskirkko

Kemi-Tornio / Kemi-Torneå
Ajoksentie 761, 94900 Kemi
kemi@merimieskirkko.fi
sku Heli Tuokkola, puh. 0400 227 250

Kokkola / Karleby
Satamakatu 51, 67900 Kokkola
kokkoIa@merimieskirkko.fi
puh. (06) 822 6219
sku Anu-Marja Kangasvieri, 
puh. 0400 227 240

Oulu / Uleåborg
Poikkimaantie 4, 90400 Oulu
ouIu@merimieskirkko.fi
puh. 040 746 0150 
sku Antti Härö, puh. 0400 371 574 

Raahe / Brahestad
Lapaluodontie 342, 92180 Lapaluoto
raahe@merimieskirkko.fi
puh ja fax. (08) 227 3177
sku Rea Skog, puh. 040 530 5191

Saaristomeren merimieskirkko

Rauma / Raumo
Hakunintie 28, 26100 Rauma
Käyntiosoite: Isohakunintie (varikko)
rauma@merimieskirkko.fi
sku Eija Tuorila, puh. 0400 538 366

Turku / Åbo
Suikkilantie 2, 20210 Turku
turku@merimieskirkko.fi
puh. (02) 230 3940
sku Arja Suvanto, puh. 0400 224 248

SUOMEN MERIMIESKIRKKO RY
FINLANDS SJÖMANSKYRKA RF
(KESKUSTOIMISTO, HELSINKI 
CENTRALKANSLIET, HELSINGFORS)

Albertinkatu 2, 00150 Helsinki 
Albetrsgatan 2, 00150 Helsingfors
puh. (09) 6962 450, fax (09) 6962 4555
info@merimieskirkko.fi
henkilökohtaiset sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@merimieskirkko.fi
www.merimieskirkko.fi 
www.facebook.com/Merimieskirkko

Pääsihteeri / Generalsekreterare
Hannu Suihkonen, puh. 040 192 2778

Talous- ja henkilöstötiimi
Talousjohtaja / Ekonomidirektör
Kirsi Wallén, puh. 0400 240 747

Kirjanpitäjä / Bokförare
Jouni Rihtniemi, puh. (09) 6962 4526,
040 700 3366 
 
Toimistosihteeri / Byråsekreterare
Heidy Egger, puh. (09) 6962 4520 
 
Viestinnän ja varainhankinnan tiimi 
Yhteyspäällikkö
Jaakko Laasio, puh. 0400 156 660

Varainhankintakoordinaattori / 
Insamlingskoordinator 
Katja Honkala, puh. 040 631 4222
 
Viestintäpäällikkö / Kommunikationschef
Marko Toljamo, puh. 050 521 9821
 
Laivakuraattorityö
Merenkulkijatyön johtaja
Jaakko Laasio, puh. 0400 156 660 
 
Seilaava laivakuraattori
Antti Härö, puh. 0400 371 573

Koordinoiva laivakuraattori
Pekka Wilska, puh. 040 539 8143

MERIMIESPALVELUTOIMISTO
SJÖMANSSERVICEBYRÅN
www.mepa.fi

Helsinki
puh. (09) 668 9000, fax. (09) 622 1808

Kotka
puh. (05) 213 093, fax. (05) 218 2860
gsm 0400 605 187

Turku
puh. (02) 230 4995, fax. (02) 234 3597 
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Monet Suomen saariston hautausmaat 
ovat tulleet minulle kesäisiltä purjeh-
dusmatkoiltani tutuiksi. Joillakin olen 

käynyt vuosikymmenten kuluessa miltei joka 
kesä, vaikka niihin ei ole haudattu ketään minulle 
henkilökohtaisesti tuttua. Saariston hautausmail-
ta näkyy lähes aina meri, usein horisonttiin asti. 
Kaukana näkyvää viivaa, missä meri ja taivas 
yhtyvät, sanotaan myös taivaanrannaksi. Näillä 
kirkkomailla katseeni viipyy pitkään taivaanran-
nassa. Samoin ajatukseni.

Katselen hautakiviä. Luen nimiä, katson vuo-
silukuja, lasken elinvuosia. Joinakin talvina on 
kuollut useita lapsia jopa samasta perheestä. Mo-
net ovat eläneet leskinä kymmeniä vuosia. Mo-
nissa kivissä on myös ammatti: luotsi, merikap-
teeni, konemestari, kalastaja, tilallinen, opettaja, 
kirkkoherra. Kuvittelen, millaista elämää he ovat 
eläneet. Myös lyhyt viittaus iankaikkisen elämän 
toivoon on hakattu moneen hautakiveen. En tunne 
heitä, mutta heidän muistokivestään voi päätellä, 
mihin he ovat toivonsa kiinnittäneet.

Hautakivissä on myös tehoavaa kuvakieltä: ris-
ti, ankkuri, kuohuvat meren aallot, taivaanranta, 
purjelaiva, majakka. Kotkan Kaunissaaren hau-
tausmaalla on eräässä hautakivessä sanat: ”Jeesus 
ohjaa satamaan.” Kiveen on hakattu myös täysin 
purjein seilaava pieni laiva sekä valoa näyttävä 
majakka. 

Näillä hautausmailla on aina myös mereen huk-
kuneiden muistomerkki. Yksi kauneimmista on 
Utössä. Ylöspäin kaartuvaan kiveen on kiinnitet-
ty korkealle kohoava risti. Ristiä katsova näkee 
samalla taivaanrantaan asti. Muistokivessä ovat 
sanat: ”Havet min grav, Herren mitt hopp.” Niin, 
meri on monelle hauta, Herra on minunkin toivoni.

Olen jo sen ikäinen, että huomaan olevani pal-
jon useammin hautajaisissa kuin vaikkapa häissä. 
Vanhempani, appivanhempani, monet ystävät ja 
rakkaat ihmiset ovat laskeneet jo purjeet, he ovat 
tulleet taivaanrantaan. Senkin olen oppinut vähi-
tellen, ettei iankaikkinen elämä ole vain hautaki-
ven tai kuolinilmoituksen kaunis teksti, vaan se 
ulottuu elämän arkeen, vaikeuksiin ja sairauksiin. 
Jumala ei välttämättä vapauta kärsimyksestä eikä 
elämän hirveyksistä. Ei hän vapauttanut kärsi-
myksestä eikä kuolemasta Poikaansakaan. Jeesus 
kuitenkin kiitti Isää siunatessaan leivän ja viinin, 
vaikka tiesi, että samana yönä hänet kavalletaan. 
Kuolemansa hetkellä Ristiinnaulittu huusi kovalla 
äänellä: ”Isä, sinun käsiisi minä annan henkeni.”

Risti hautakivessä on kärsimyksen ja samalla 
voiton merkki. Ylösnousemususkon aurinko le-
pää ristin yllä. Siinä on hohtoa, joka liennyttää 
ja lämmittää, parantaa ja pelastaa – viittaa kohti 
taivaanrantaa. 

Hyvää matkaa läpi paastonajan kohti pääsiäis-
tä!

Katson taivaanrantaan

eläm
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Kuva: Kaarlo Kalliala


