2 • 2016

Merimieskirkko
Sjömanskyrkan

Merimiehen ystävä vuodesta 1882 • Sjömansvännen från 1882

Veikeä
viihdyttäjä
Ville Viikinki
s. 6

Helsingin satama kasvaa s. 12
Tervetuloa kesäjuhlille Lappeenrantaan s. 20
Inflyttarna i Portugal s. 29
Merimieskirkko 2 • 2016 Sjömanskyrkan

1

Kuva: Paavo
Tu

kkimäki

Merimieskirkoillamme majoittuvat niin koululais- kuin
eläkeläisryhmät, reilaajat ja konserttikiertueella olevat,
niin yhden yön yli nukkujat kuin viikon viipyvät.
Hampurin merimieskirkko sijaitsee aivan kaupungin
keskustan tuntumassa ja sataman läheisyydessä.
Loistavat yhteydet eri puolille Hampuria mahdollistavat tutustumisen miljoonakaupungin
nähtävyyksiin ja ilmapiiriin.
Tarjoamme niin ikään turvallista ja edullista majoitusta Lontoon keskustan läheisyydessä. Lontoon merimieskirkko sijaitsee metroaseman läheisyydessä, joten kirkolle on
helppo saapua.
Merimieskirkkojen kotoinen tunnelma suorastaan kutsuu viipymään pidempäänkin.
Majoitustiedustelun tai varauksen voit tehdä Hampurin ja Lontoon merimieskirkon omien
sivujen kautta: www.merimieskirkko.fi.
Hampurin merimieskirkon kodikas huone niin reppureissaajalle, perheille kuin isommallekin ryhmälle. Kummallakin kirkolla on myös pienempiä huoneita.

Ikimuistoinen
rippikoulu Kreikassa
Lähde mukaan riparille Paavalin jalanjäljissä Kreikkaan, pieneen rantakaupunkiin
lähelle Ateenaa ja Akropolia! Ensi kesän riparilla Nea Makrissa 1.--8.7.2017 tutustumme kreikkalaiseen elämäntapaan, kulttuuriin ja historiaan rippikoulua käyden. Riparin
opetuksessa hyödynnetään useita vierailukohteita, lounastamme aidoissa kreikkalaisissa
tavernoissa nauttien Välimeren keittiön antimista. Päiviä rytmittävät innostavat opetustuokiot, rennon hauskat yhteiset illanvietot, vauhdikas musiikki ja rauhoittavat hartaudet.
Jokaisen päivän ohjelmaan sisältyvät aamiainen, lounas ja päivällinen.
Opetuksesta vastaa suomalainen merimiespastori, joka myös matkustaa nuorten kanssa
Helsingistä Ateenaan ja takaisin. Lue lisää: www.merimieskirkko.fi.
Merimieskirkon riparilla opiskellaan toiminnallisesti ympäristön, vierailujen ja yhteisen
matkanteon muodossa ja levätään ihanalla rannalla.

J

oko kesän aikataulu on suunniteltu? kysyi joku vastikään.
Hän aikoi puuhata jos jonkinmoista ja lomailla tehokkaasti
kalenterin näyttäessä täyteen
ahdetulta.
Pohdimme sitä, kuinka hänelle on
tärkeää suunnitella kaikki pieniäkin
yksityiskohtia myöten valmiiksi. kun
asiat on mietitty ja valmisteltu, ei
tarvitse kuin mennä, olla ja nauttia.
Lopulta tunne on kuin ryhmämatkalla, jossa joku on järjestänyt kaiken
valmiiksi, eikä itse tarvitse kuin
seurata perässä ja nauttia näkemästään.
Entä, jos hyvä suunnitelma ei
syystä tai toisesta toteudukaan,
meneekö loma silloin pieleen? Iskeekö paniikki? Merimieskirkkotyön
tekijöillä on tästä kokemusta, sillä
eilen suunniteltu ei luultavammin
toteudu tänään, vaan jokin yllättävä vie ajan. Asenne ratkaisee, miten
päivä jatkuu.
Jokainen käyttää aikansa niin
lomalla kuin elämässä yleensäkin
niin kuin parhaakseen näkee. Kalentereitamme en tehotimpan kanssa
kuitenkaan vaihtaisi. Otan vastaan
sen, mitä elämä eteen tuo.
Omaa almanakkaani katsoessa
heinäkuussa on vain yksi merkintä:
loma. Se on minun kesäsuunnitelmani.
Hyvää kesää. Saattaapi olla, että
nähdään Lappeenrannassa.

Marko Toljamo
toimitussihteeri
marko.toljamo@merimieskirkko.fi
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”Lähde Lappeenrantaan seurakseni mun”
laulavat merimieskirkkotyön ystävät kesäjuhlia
odotellessa. Juhlan tapahtumapaikka on tänä
kesänä Saimaalla seilaava Suomen suurin
sisävesilaiva ms Camilla. Kukapa tietää, vaikka
”vanha poika viiksekäskin” laivalta näkyisi.
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Tämä merkki kertoo, että aiheesta
on enemmän tai juttu on toisella
kotimaisella kielellä lehden
lisäsivuilla netissä.
Nettilehti (pdf) ilmestyy
noin viikko virallisen
ilmestymispäivän jälkeen.
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pääkirjoitus / ledare

hartaus

Hannu Suihkonen
pääsihteeri
generalsekreterare

Diakoniatyö korostuu

H

uhtikuussa Merimieskirkko ja Kirkon ulkosuomalaistyö järjestivät yhdessä Muuttajan maailma
ja kirkko -seminaarin, jossa kartoitettiin suomalaisten muuttamista ulkomaille tällä hetkellä ja tulevaisuudessa. Vuonna 2014 liki 15 500 suomalaista muutti
ulkomaille, mikä määrä on melkein kaksi kertaa enemmän kuin 20 vuotta sitten. Myös kohdemaiden määrä
on samassa ajassa kaksinkertaistunut, sillä vuonna
2014 suomalaisia muutti yhteensä 138 eri maahan.
Ennusteiden mukaan myös globaali muuttoliike kasvaa
nopeasti, mihin yhtenä tekijänä tulevaisuudessa vaikuttaa ympäristön tuhoutumisesta johtuva siirtolaisuus.
Tulevaisuudessa suomalainen muuttoliike ja muuttajien profiili on entisestään monipuolistunut. Monipuolistuminen tarkoittaa, että suomalaisyhteisöt maailmalla
ovat nykyistä pirstaleisimpia. Toisaalta tiedämme, että
maailmassa suurten metropolien merkitys kasvaa ja
niissä on ja niihin syntyy myös uusia isompia suomalaisyhteisöjä. Nämä trendit haastavat Merimieskirkon

ja kirkon tekemän ulkosuomalaistyön.
Huhtikuun seminaarissa hahmotettiin yhteistä
tilanne- ja tulevaisuudenkuvaa suomalaisesta muuttoliikkeestä ulkomaille. Yhteistä työskentelyä on tärkeätä jatkaa. Tulevaisuudessakin sekä kristillisen uskon
ytimestä että ihmisten tarpeista nouseva tärkeä työn
sisältö ja näkökulma ulkosuomalaistyössä ja liikkuvien
ihmisten parissa on diakonia. Merimieskirkon toiminta-ajatuksessa tämä on sanoitettu, että kohtaamme
lähimmäisiä ulkomailla, Suomen satamissa ja laivoilla
sekä rakennamme välittäviä yhteisöjä.
Suomalaisten kasvanut muuttoliike ulkomaille näkyy
myös Merimieskirkon toimintaluvuissa. Viime vuonna
toiminnassamme oli ennätysmäärä, 292 000, kohtaamista. Kasvua tapahtui sekä ulkosuomalaisten, merenkulkijoiden että raskaan liikenteen kuljettajien kohdalla. Tästä suuri kiitos kaikille, jotka ovat olleet eri tavoin
mukana toiminnassamme ja sitä tukemassa.

Pyhä Henki
”Oletko hengissä?”
Huuto kaikui korkealle talon katolle.
Remonttimies vastasi: ”Olen!”
Sydän pompotti, katse kulki pihapiirissä, ja ihmetys,
kuinka erilaiselta pihapiiri sieltä näyttikään.
Hiljainen kysymys nousi mieleen: oletko Hengessä?
Miten niin?
Kummastus ja oivallus: olen!

Diakoniarbetet betonas

I

april arrangerade Sjömanskyrkan och kyrkans
verksamhet för utlandsfinländare ett seminarium om
migranter och kyrkan, där man kartlade finländarnas utflyttning till andra länder i dag och i framtiden.
År 2014 flyttade nästan 15 500 finländare utomlands,
vilket är nästan dubbelt så många som för 20 år
sedan. Även antalet målländer har fördubblats under
samma period: år 2014 flyttade finländarna till 138 olika
länder. Enligt prognoser växer även den globala migrationen snabbt, och en framtida bidragande faktor är
migration på grund av miljöförstöring.
I framtiden kommer den finländska migrationen och
migranternas profil att vara ännu mångsidigare i den
meningen att de finländska samfunden världen över är
mer splittrade än i dag. Å andra sidan vet vi att de stora metropolerna i världen får allt större betydelse och
att det i dessa finns och uppstår nya större finländska
samfund. Dessa trender är krävande för Sjömanskyrkans och kyrkans verksamhet för utlandsfinländare.

På seminariet i april beskrevs den gemensamma
läges- och framtidsbilden över den finländska migrationen utomlands. Det är viktigt att man fortsätter att
arbeta tillsammans. Även i framtiden kommer diakonin,
som uppstår ur kärnan i den kristna tron och människans behov, att vara en viktig del av vårt arbete och ett
synsätt inom verksamheten för utlandsfinländare och
med människor i rörelse. I Sjömanskyrkans verksamhetsidé har detta beskrivits som att vi möter medmänniskor utomlands, i hamnarna i Finland och på fartygen
och bygger upp omtänksamma samfund.
Finländarnas ökade migration utomlands syns även
i siffrorna för Sjömanskyrkans verksamhet. Förra året
hölls rekordartade 292 000 möten inom vår verksamhet. Antalet möten ökade med såväl utlandsfinländare
som sjöfarare och långtradarchaufförer. Ett stort tack
till alla som på olika sätt deltagit i och stött vår verksamhet.

Olen Hengessä. Pyhässä kasteessa minut on liitetty
Jumalan perheväkeen, minulla on puolustaja,
Pyhä Henki.
”Rohkaise minua, Henki,
murenna pelkoni.
Tässä maailmassa
osoita paikkani.”
(Virsi 125.)

Ritva Szarek

Härö, Johan, Wähästäkyröstä on saanut
sisällisen vian siitä että hyökkäysmeri
löi häntä laivan kantta vastaan. Kuulo
häneltä myös on osaksi mennyt.
Merimieshospitaalissa hän oli muutamia
viikkoja, mutta ei parannut, nyt hän kokee
päästä toiseen hospitaaliin.
Merimiehen Ystävä 6/1891
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Kuva: Viking Line.

Villestä
tuli Vikingin
supertähti

Kuva: Paavo Tukkimäki.

Ville ristittiin Isabellalla 1989

Andreas Lindquist
tuntee laivakissan niin
sisältä kuin ulkoa
Ville Viking voitti tänä vuonna vuoden maskottiäänestyksen ja löi muumit. ”Melkoinen suoritus”,
sanoo Andreas Lindquist.

Viking Linen tunnetuin
työntekijä on laivakissa
Ville Viking

L

aivakissa Ville Viking on vähän
samanlainen ihme kuin joulupukki: aitoja on vain yksi, mutta hän
ehtii kaikkialle, sillä hänet voi tavata samanaikaisesti yhtiön kaikilta laivoilta ja
jopa maista.
Pukin tavoin Ville on eittämätön tähti
ja yleisönsuosikki, mutta toisin kuin joulu-ukko, Ville tekee töitä ympäri vuoden.
Kesä on huippusesonkia, kun lapsiperheet valtaavat laivat.
Kummankin asuinpaikka on myyttinen: pukki asuttaa Korvatunturia, jossa
kukaan ei ole häntä tavannut. Ville taas
majailee savupiipun, korsteenin, juuressa yhtä salaperäisessä paikassa.
– Ville Viking näyttää aina reippaalta
ja iloiselta. Hän on vilpitön, kiltti, hyvän
tahdon lähettiläs, vekkuli keppostelija ja
seikkailija, joka halii ja saa haleja, rakastaa ja saa rakkautta. Hän on Viking
Linen laivojen sympaattinen supertähti.
Näin Villeä kuvailee maskottitaiteilija,
leikinohjaaja Andreas Lindquist, 30,
joka tuntee Ville Vikingin niin sisältä
kuin ulkoa.
Tuttavuus alkoi, kun Lindquist aloitti
työt Vikingin Linella 2007. Hän tuli merelle vain lyhyelle keikalle tarjoilijaksi –
se oli hänen pohja-ammattinsa laivalla.
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Jatko oli sitten ”klassinen tapaus”. Näin
käy monille. Kun huomataan, että tulija
on sosiaalinen ihminen, hänet napataan
viihdeosastolle. Pian tarjoilijasta tuli lasten leikinohjaaja, ohjelmaisäntä ja risteilypäällikkö.
Lasten leikittämisen ohella ohjaajien
työnkuvaan kuuluu oleellisena osana
Ville Viking, ja niin merimieshattuisesta
kissasta tuli Lindquistille heti tuttu juttu.

Sukurasite
Meri on Kuopion miehelle oikeastaan
sukurasite: ”Veri veti merille, ja olen
aina ollut laivaentusiasti ja kiinnostunut
lentokoneista”. Isä seilaa Viking Gracella, äiti työskenteli Mariellalla, ja molemmat kummitädit olivat Siljan laivoissa.
Toinen heistä oli yhtiön ensimmäinen
risteilyemäntä.
Kummien myötä laivaelämä tuli tutuksi. Säädökset olivat väljempiä, ja
Andreas sai olla pitkiäkin pätkiä kumminsa mukana Silja Festivalilla ja Scandinavialla, jonka Viking osti ja risti
Gabriellaksi. Näin Lindquist tutustui jo
lapsena laivaan, josta tuli hänen työpaikkansa: ”Ympyrä sulkeutui.” Laivalta
löytyi myös vaimo, ja perheessä on nyt
kaksi lasta.
– Olen ihan sananmukaisesti viettänyt
laivaelämää.
Tosin nyt elo jatkuu maissa. Mies ja
laivakissa ovat vuoden verran tehneet
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Viking Linen markkinoinnissa keikkaa
tapahtumissa, messuilla, näyttelyissä…

Teatteritausta
Andreas Lindquistin ja Ville Vikingin
yhteiseloa helpottaa, että Andreas on
tottunut näyttelemään. Se antaa hyvää
pohjaa Villen hahmolle. Lindquist oli
ikävuodet 7–15 lapsi- ja nuorisonäyttelijä Turun Nuoressa Teatterissa ja
Samppalinnan kesäteatterissa, Ylellä ja
Maikkarilla. Ville on hänen mielestään
luontevaa jatkoa näyttelemiselle, sillä
teatteri on koulinut ja antanut tatsia ihmisten kohtaamiseen.
Ville ei puhu, ilmeetkään eivät pään
sisältä näy, on siis käytettävä kehon kieltä, ja tässäkin on näyttelijäkokemuksesta
hyötyä.
Meriuran alkukin liittyi tavallaan teatteriin, sillä alalla kai tienataan usein rahaa tarjoilulla, kun näyttämökeikkoja ei
ole.

Kuuma kissa
Kissa on kuuma työpaikka. Puku on
muovia, karva lämmittää ja tuuletusaukkoja on niukalti. Pää painaa useita kiloja, ja jos jotakin haluaa nähdä, pään on
oltava jatkuvassa liikkeessä. Muutenkin
Ville liikkuu koko ajan, katsokaa vaikka
telkkarista, somesta tai laivalla.

Ville Viking syntyi 1980- ja 1990-lukujen vaihteessa ryhmätyönä, joten sille on vaikea osoittaa yhtä isää tai äitiä.
Laivakissan visuaalisen ilmeen, ulkonäön luojakin on jäänyt
arvoitukseksi, todennäköisesti Villen sai muotonsa Liikemainonta McCannin graafikoilta.
Ville syntyi palvelemaan Turku–Tukholma-linjan laivoilla, mutta sittemmin se on saanut jobeja myös Viking Line
muilta lautoilta.
Näin muistelee Pekka Ahlgren, joka työskenteli Turussa
yhtiön markkinoinnissa myynnin ja markkinoinnin johtotehtävissä.
Villen syntymän taustalla oli Ruotsin-liikenteen kasvu.
Viking Line sai Villen syntyaikoihin uusia laivoja, ja niihin
piti löytää matkustajat. Yhtiö laskeskeli, että tavoitteeseen
päästäisiin myös lasten kautta, kun heille tarkoitetut palvelut
toisivat perheitä laivoille. Niinpä Viking ryhtyi uusimaan ja
parantamaan perheen pienimmille tarkoitettua Miniclubiaan.
Ahlgrenin mukaan Ville syntyi aktiviteettiryhmässä. Kissalla oli kilpailija: ruotsalaiset olisivat halunneet yhtiön maskotiksi Bamsen, joka tunnetaan maailman vahvimpana nallena. Bamse on Ruotsissa suosittu, mutta suomalaisille se on
vieraampi. Niinpä ryhmä päätyi laivakissahahmoon.
Nimeksi tuli Ville Viking, se kun käy yhtä hyvin Pohjanlahden molemmilla puolilla. Kissanristiäiset pidettiin Isabellalla 1989, ja seremoniamestarina oli Mikko Alatalo. Hän
– Pysähtynyt Ville näyttäisi kuolleelta,
Lindquist perustelee.
Rauhallisemmassa menossa puvun
sisällä voi olla ehkä kolme varttia. Reipas liikunta, tanssi, breikkaus kypsyttävät jopa vartissa, ja on pidettävä tauko.
Lindquist vertaa kissana oloa savusukellukseen, joka on tunnetusti raskas laji.
Toisaalta: jos oikein väsyttää, Ville
voi heittäytyä pitkälleen missä tahansa,
mitä kukaan muu laivan miehistöstä ei
voi tehdä.
Kesäisin laivalla voi olla neljä viisi
leikinohjaajaa, ja Ville on tavattavissa
koko päivän. Talvisin kun lapsia on vähemmän, ohjaajia on ehkä vain yksi ja
esiintymisiä harvemmin. Tavoite on, että
kaikki lapset tavataan ja pääsevät Villen
kanssa kuvaan.

Isovanhemmat!
Ville on lasten, nuorten ja keski-ikäisten
suosikki, jota aikuisetkin lähestyvät –
tosin usein aluksi kursaillen. Valokuvan
otto Villen halista voi vaatia aikaa.
Jos ihmissuhdeongelmia syntyy, yllättäen ne keskittyvät vanhempaan polveen, isovanhempiin. Se näkyy Villen
hännästä. Isovanhempien mielestä voi

teki Villelle nimikkolaulun ”Kissan elämää”, ja Ville pääsi
Viking Linen työntekijän Maarit Wallin kirjan sankariksi.
Kirjassa Villellä on seikkailukaverinaan nalle, joka on nyt
pudonnut pois kuvioista.

olla ihan OK, että jälkipolvi käy nykimässä häntää.
– Ehkä he ovat sitä sukupolvea, joka
kävi vetämässä pukkiakin parrasta,
Lindquist arvelee.
Osa lapsista voi pelätä Villeä, ja kissan
tuntosarvien on oltava valppaina, voiko
lähestyä ja miten. Toisaalta Ville voi halailla, peuhata, heittää ilmaan, nostella
ja lennättää tuntemattomia lapsia ihan
toisella tavalla kuin leikinohjaaja. Lindquistin mielestä työn hienoimpia hetkiä
on, kun arka lapsi voittaa pelkonsa ja käy
vielä lähtiessäänkin halaamassa Villen.
Isoissa lapsijoukoissa osa voi villiintyä, ja Villekin voi olla helisemässä, eikä
kehon kieli enää riitä hillitsemään menoa. Usein tilanne ratkeaa, kun vanhemmat tulevat apuun.
Ongelmia aikuisten kanssa pyritään
estämään sillä, ettei Ville jo työsuojelullisistakaan syistä esiinny myöhään illalla
eikä esimerkiksi laivan pubissa.

Lisää brändiä
Vuosien mittaan laivakissa on kehittynyt, siitä on tullut ja tulossa yhä voimakkaammin brändi, joka on kaikkialla sa-

Kuva: Paavo Tukkimäki.

Andreas Lindquist Gabriellalla.

manlainen. Aiemmin ei ollut vakiopäätä,
vaan joka kissalla oli leikinohjaajan
omat, maalatut kasvot ja Ville saattoi jutella lasten kanssa, mitä hän ei enää siis
tee.
Nyt luotetaan kehon kieleen, kaikki
kissat ovat päätä myöten samanlaisia,
vain pituus vaihtelee. Ville on poikkeusyksilö, sillä ruuan määrä ei näy vyötäröllä vaan pituudessa, ja kissahan rakastaa
ruokaa, etenkin lihapullia ja silakoita.
Paavo Tukkimäki
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Toiminta muuttuu
Lyypekissä

Rotterdamin satama

Lyypekin merimieskirkon toimipiste suljetaan, mutta sosiaalityö raskaan liikenteen kuljettajien,
merenkulkijoiden ja siellä olevien ja liikkuvien suomalaisten parissa jatkuu.

K

uka sanoikaan, että ”mikään ei ole niin pysyvää kuin
muutos?” Maailmamme olisi niin helppo ja hyvä, jos
kaikki voisi olla ennallaan ja sellainen, mihin olemme
tottuneet, yksinkertaisesti tuttu ja turvallinen.
Lyypekin merimieskirkon kiinteä toimipiste, Suomi-koti,
sulkee ovensa 30.6.2016.
Ratkaisu oli tehtävä seurantavuosien tulosten perusteella
toiminnallistaloudellisista syistä, kun toimipaikan kävijämäärä
on supistunut merkittävästi viimeksi kuluneina vuosina. Keski-Euroopassa ajavien suomalaisten raskaan liikenteen kuljettajien määrä on vähentynyt voimakkaasti, eikä määrän odoteta
tulevaisuudessa kasvavan: mm. Travemünden satama lisää
kuljettajien palveluita alueella. Vähäisestä kävijämäärästä johtuen Lyypekin merimieskirkko on ollut alkuvuoden 2016 auki
vain viikonloppuisin.
– Työ on ollut arvokasta, ja kaikki ne vuosien aikana koetut kohtaamiset jäävät sydämiimme ja ajatuksiimme. Erityinen
kiitos jo tässä vaiheessa jokaiselle, joka on antanut panoksensa
tavalla tai toisella tälle tärkeälle työlle työntekijänä, harjoittelijana, vapaaehtoisena tai vain läsnä olleena, sanoo Pohjois-Saksan merimieskirkon johtaja Satu Oldendorff.
Merimieskirkon työtä Lyypekissä kuljettajien, merenkulkijoiden ja siellä asuvien ja liikkuvien suomalaisten parissa
kuitenkin jatketaan liikkuvan työotteen mukaisesti, ja tälle toiminnalle etsitään yhteistyökumppanien kanssa sopiva ja kustannuksiltaan edullinen tila.
– Jatkamme ja kehitämme työtä ja palveluja kuljettajien
parissa viikonloppuisin neuvontapisteessä. Merenkulkijatyö
jatkuu kuljetusten ja laivakäyntien muodossa ilman kiinteää
toimipistettä. Kielikoulun ja suomalaisen seurakunnan kanssa
olemme löytäneet tulevia yhteisyömuotoja ja niitä etsimme lisää yhdessä, Satu Oldendorff kertoo.
Lyypekin Suomi-koti perustettiin alun perin vuonna 2001
yhteistyössä Merimieskirkon, Rekkakirkkoyhdistyksen ja
Suomalaisen kirkollisen työn keskuksen (SKTK) kanssa. Kun
SKTK irrottautui Suomi-kodista vuonna 2008, jäi toiminnan pyörittäminen kokonaan Merimieskirkolle. Kevättalvella
2011 Lyypekin Suomi-kodista tuli osa Pohjois-Saksan merimieskirkkoa, johon kuuluu myös Hampurin merimieskirkko.
Kun Saksan Merimieslähetyksen (Deutsche Seemannsmission) omistama rakennus sai purkutuomion, näistä vuokratiloista siirryttiin nykyisiin Finnlinesilta vuokrattuihin tiloihin
1.1.2011.
Suomi-kodin päätöstilaisuutta vietettiin kesäkuun ensimmäisenä viikonloppuna, lauantaina grilli-illan ja sunnuntaina
jäähyväismessun merkeissä.
Satu Oldendorff ja Pohjois-Saksan merimieskirkkotiimi
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Euroopan suurin satama
maailman johtava öljy- ja kemianteollisuuden satama
noin 30 000 ulkomerialusta / vuosi
rahtia noin 465 tuhatta tonnia / vuosi
pinta-ala noin 12 000 ha
pituus noin 42 km
laituripaikkoja 75 km
syvin kohta 24 km

Merimieskirkot Rotterdamissa
• merenkulkijoille suunnattuja palveluja koordinoi Port welfare committee
• jäseninä yli 15 merenkulkijoita palvelevaa järjestöä
• Suomen Merimieskirkko palvelee parhaansa mukaan Suomen lipun alla seilaavia laivoja sekä kansainvälisillä laivoilla työskenteleviä suomalaisia merenkulkijoita
• suomalaisia laivoja käy Rotterdamin satamassa noin 3 laivaa
viikossa (2015-4/2016)
• vuonna 2015 kirjattiin tilastoihin 125 laivakäyntiä ja 1 500
merenkulkijan kohtaamista laivoilla
• Rotterdamin merimieskirkolla vierailleet merenkulkijat
2015: 186
• Rotterdamin merimieskirkolla vierailleet merenkulkijat alkuvuonna 2016: 105

Olennainen osa sataman toimintaa ovat myös raskaanliikenteenkuljettajat. Jotenkinhan se satamaan saapunut rahti on kuljetettava eteenpäin.
• suomalaiset raskaanliikenteenkuljettajat käyvät Rotterdamin
merimieskirkolla saunomassa ja ruokailemassa. Kirkko tarjoaa mahdollisuuden viettää aikaa muualla kuin autossa ja
rekkaparkeissa.
• Rotterdamin merimieskirkolla vierailleet kuljettajat vuonna
2015: 89
• Rotterdamin merimieskirkolla vierailleet kuljettajat alkuvuonna 2016: 39
Raskaanliikenteenkuljettajat sekä merenkulkijat ovat tärkeitä vapaaehtoisia merimieskirkon tukijoita ja auttavat käytännön
ongelmissa aina mahdollisuuksien mukaan. Tästä esimerkkinä
muun muassa uudet kiuaskivet, jotka saimme Suomesta erään
kuljettajan mukana.
Rotterdamin merimieskirkon väki toivottaa lämpimästi tervetulleeksi merimieskirkolle jokaisen merenkulkijan ja raskaanliikenteenkuljettajan!
Teksti: Eeva-Maria Ranta
Kuva: Joonas Brandt

Benelux-maiden suomalaisen merimieskirkon vapaaehtoinen: Seppo
Suurhasko laivakäynnillä Rotterdamin satamassa.

Ripari
Merimieskirkon tyyliin

K

Lyypekin merimieskirkko on ollut ennen kaikkea rekkakuljettajien Suomikoti.

”Minun kätteni kosketus näyttää olevan kohtalokasta Merimieskirkon toimipisteille: remontoin Gdanskin, joka
lopetettiin kaksi vuotta myöhemmin, remontoin Antwerpenin keittiön ja kellarin, ja sen toiminta lopetettiin 12
vuotta myöhemmin. Nyt katoaa Lyypekin Suomi-koti,
jonka remontissa olin viisi vuotta sitten. Kotimaan satamissa koki saman kohtalon Ykspihlaja, jonka remontoin,
ja kymmenkunta vuotta myöhemmin talo purettiin ja toiminta siirtyi uuteen. Toivottavasti eivät lopeta Hampuria,
jonka remonttia olin johtamassa.”
Onnellisena eläkkeellä, Esko Vepsä

imaltelevan sininen Välimeri, kansainvälisesti suuntautunut porukka, matkanteon hyvät ja huonot hetket, kreikkalainen tavernaruoka, ripariviikon aiheet
erilaisten retkien kautta opiskellen, ikioma matkaopas ja niin
edelleen… Kuulostaako mielenkiintoiselta?
Suomen Merimieskirkko järjestää riparin Kreikassa, konkreettisesti Paavalin jalanjäljissä, heinäkuussa 2016. Mukaan
lähtee joukko suomalaisia nuoria sekä maailmalta, että kotimaastamme.
Merimieskirkossa olemme haaveilleet kauan voivamme
järjestää ripareja merimieskirkkomaiseen tyyliin, tuomalla
mukaan yhteistä matkantekoa ja elämäkeskeistä otetta. Viime
syksynä oli aika lähteä toimimaan ja nyt ensimmäinen Kreikan-leiri on edessämme. Olemme kaikki todella innoissamme!
Merimieskirkon on tarkoitus järjestää Kreikan-ripari jatkossa kerran vuodessa heinäkuun alussa. Tulevat rippikoululaiset,
tervetuloa mukaan vuonna 2017, ja siitä eteenpäin! Mukaan
pääsee myös, vaikka oma rippikoulu olisikin jo käyty:
https://www.facebook.com/MMKn-riparit-Kreikassa263871423968018/.
Pauliina Tuomanen
merimies- ja rippipappi
Mikä seuraavista paikoista on tuttu
Raamatusta?
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uutisia

Pähkinänkuoressa

Merimies-Unioni 100 vuotta

uutisia

K

auniaisten suomalaisen seurakunnan kirkkoherra Mauri Vihko (s. 1960) on valittu kirkon
ulkosuomalaistyön johtajaksi.
Vihkolla on pitkä esimieskokemus ja
hän on ohjannut lukuisten seurakuntien
strategiaprosesseja. Kirkon ulkosuomalaistyöhön Vihko on perehtynyt erityisesti työskentelemällä ulkosuomalaistyön pappina Yhdysvalloissa. Hän on
toiminut myös pappisasessorina ja piispainkokouksen jäsenenä.
Kirkon ulkosuomalaistyötä tehdään
lähes 40 maassa kaikissa maanosissa.

M
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Työ toteutetaan yhteistyössä paikallisten
sisarkirkkojen kanssa. Kirkon ulkosuomalaistyö järjestää jumalanpalveluksia
ja kirkollisia toimituksia äidinkielellä
sekä tukee ja auttaa erilaisissa kriiseissä
ja vaikeuksissa. Suomalaistaustaisia on
eri puolilla maailmaa noin 1,5 miljoonaa.
Ulkosuomalaistyön johtajana pitkään
työskennellyt rovasti Ilkka Mäkelä jää
eläkkeelle heinäkuun alussa.
Mauri Vihko aloittaa kirkon ulkosuomalaistyön johtajan tehtävät elokuun
puolivälissä.

Henry Nielsen Nostagia VI risteily
m.s.Mariella Viking Line

13.09. Helsinki–Tukholma 17.30–10.00 (14.09.)
14.09. Tukholma–Helsinki 16.30–10.10 (15.09.)
Varaukset: Matka-Vekka puhelin 020 120 4800
tai sähköpostitse tampere@matkavekka.fi
Myynti 04.04.–12.08.2016

Meriliitto 90 vuotta

eriliitto täytti 24.4.2016 90 vuotta. Järjestö syntyi kansalaisliikkeenä
vuonna 1926 ajamaan ns. laivastolakia ja sai aikaan merivoimille
peruskaluston ja loi pohjan nykyiselle telakkateollisuudellemme.
Meriliitto toimii aatteellisella pohjalla ja vapaaehtoisvoimin. Meriliiton jäsenkunta muodostuu laajasti merenkulun, satamien, merenkulun palveluiden,
laivanrakennuksen ja meripuolustuksen edustajista sekä muista alan harrastajista. Jäseniä on yli 300, joista yhteisöjäseniä runsaat neljäkymmentä.
Liitto toimii erityisesti merellisenä yhteistyöfoorumina ja tuo esiin merenkulun ja muiden merellisten toimintojen merkitystä maallemme tavoitteena
merialojen menestyksen, kiinnostuksen, tietouden ja arvostuksen lisääminen.
Meriliitto järjestää vuosittain meriklusteria kokoavia ajankohtaisia keskusteluseminaareja sekä lounaskokouksia, joissa on yleensä korkeatasoinen esitelmä ja keskustelua siihen liittyvistä aiheista. Tutustumiskäyntejä tai retkiä
mielenkiintoisiin merellisiin kohteisiin tehdään muutama vuodessa. Meriliitto
on myös järjestänyt suuria laivamallinäyttelyitä.
Meriliitto harrastaa myös nuorisotoimintaa ja se on ollut perustamassa mm.
Suomen Purjelaivasäätiötä. Liiton edustajat luennoivat mm. Turun merilukiossa ja Meriliitto yhteistyössä Suomen äidinkielten opettajain liiton kanssa järjestää Suomi ja meri-aiheisia kirjoituskilpailuja Suomen kouluissa.
Meriliitto laatii tarvittaessa myös kannanottoja alaltaan. Vuodesta 1986 alkaen Meriliitto on jakanut ”Merenkulun maineteko” -kunniapalkintoa tunnustuksena merellisen kulttuurin yleisen tiedon ja arvostuksen lisäämiseksi tehdyistä huomattavista saavutuksista.

uutisia

S

uomen Merimies-Unioni sai alkunsa vuonna 1916, jolloin perustettiin Helsingin merimies- ja lämmittäjäyhdistys. Unioni on yksi Suomen vanhimmista
ammattiliitoista.
Merimies-Unioni on merimiesten edunvalvoja. Se solmii jäseniään koskevia työehtosopimuksia ja huolehtii niiden noudattamisesta sekä auttaa työelämän ongelmissa.
Merimies-Unioni SMU ry:llä on noin 9 500 jäsentä, joista työelämässä on noin 6
200. He työskentelevät merenkulkuun liittyvissä tehtävissä meri- ja sisävesiliikenteessä tai maissa. Jäsenistöllä on kaikkiaan yli 50 ammattinimikettä, ja jäsenistä on
miehiä 58 prosenttia ja naisia 42 prosenttia.
Liitto tuli tunnetuksi legendaarisen Niilo Wällärin, joka johti Merimies-Unionia
30 vuotta (1938-1967), aikana siitä, että se ajoi voimallisesti parannuksia merimiesten asemaan turvautuen usein työtaistelutoimiin tai niiden uhkaan. Viime vuosikymmeninä Merimies-Unioni on puolustanut aktiivisesti
suomalaisten merimiesten työpaikkoja. Unioni on
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK:n jäsen.
Merimies-Unionin vaiheet on kuvattu tarkoin
teoksessa Riistorauhaa rikkomassa. Timo Soukolan kirjottama teos ilmestyi vuonna 2003 ja se valottaa liiton historiaa vuoteen 2000 saakka.
Unioni aikoo juhlistaa 100-vuotista taivaltaan lokakuussa valtuustonsa kokouksen yhteydessä.

Mauri Vihko
kirkon ulkosuomalaistyön johtajaksi

Kaikki Nielsenillä joskus palvelleet ovat
tervetulleita tapaamaan taannoisia
merikavereitaan.
Lisätietoja wintio@pp.inet.fi

Merimieseläkekassa 60 vuotta

K

esäkuun 1. päivänä 1956 astui voimaan Suomen ensimmäinen yksityisen sektorin työeläkelaki, merimieseläkelaki (MEL), jota toimeenpanemaan perustettiin Merimieseläkekassa. Eläkelain säätäminen suhteellisen
pienelle vaikkakin perinteiselle työntekijäryhmälle merkitsi
1950-luvun Suomessa tärkeää päänavausta lakisääteisen työeläketurvan kehittämiselle.
Merimieseläkelain suunnitteluvaiheen keskeiset voimahahmot olivat sosiaaliministeriön vakuutusosaston päällikkö Teivo Pentikäinen (1917–2006) ja Suomen Merimies-Unionin
puheenjohtaja (1938–1967) Niilo Wälläri.
Merimiesten eläketurva käsitti aluksi vain vanhuus- ja työkyvyttömyyseläkkeet. 1960-luvun alussa, MELiä laajennettiin
lisäämällä siihen perhe-eläke ja hautausavustus.
Merimieseläkejärjestelmää kehitettiin 1960- ja 1970-luvuilla palkansaajien ansiosidonnaisen sosiaaliturvan vanavedessä.
MEL-järjestelmä ei kuitenkaan ollut samalla tavoin osa työmarkkinaratkaisuja kuin muu ansiosidonnainen työeläkejärjestelmä.
1980-luvulla ongelmaksi muodostui ulosliputettuihin aluksiin jäävien suomalaisten merimiesten eläketurva. Vuonna
1987 voimaan tulleella lainmuutoksella myös ulosliputetuissa
aluksissa työskentelevien vakuuttaminen Merimieseläkekassassa tehtiin mahdolliseksi.
Vuoden 2005 suuressa eläkeuudistuksessa myös MEL uusittiin vastaamaan työeläkejärjestelmän yleisiä linjauksia joidenkin MEL-eläkkeen erityispiirteiden kuitenkin säilyessä
ennallaan.

Sosiaali- ja terveysministeriö asetti vuonna 2013 työryhmän
merimieseläkejärjestelmän mukaisten etuuksien ja rahoituksen
kehittämistä varten. Sen myötä eläkesopimuksen merkittävin
muutos koskee eläkeikiä sekä eläkkeen karttumisprosentit
muuttuvat ja lakisääteisiin eläkejärjestelmiin, myös MELiin
tulee uusia eläkemuotoja. Näiden viimeisten uudistusten ja pitkän siirtymäajan jälkeen merimiesten eläketurva tulee yhtenäiseksi muiden työeläkkeiden kanssa.
Ylintä päätösvaltaa eläkekassassa käyttää vähintään kerran
vuodessa kokoontuva 13-jäseninen valtuuskunta. Valtuuskunnassa on edustettuina valtiovalta, varustajat sekä merenkulun
työntekijäjärjestöt.
Merimieseläkekassan hallitus ratkaisee mm. työkyvyttömyyseläkeasiat, päättää varojen sijoittamisesta, antaa lausuntoja ja tekee aloitteita merimiesten eläketurvaan liittyvissä
asioissa sekä huolehtii eläkekassan hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Vuosikertomuksensa mukaan Eläkekassan toimintavuosi 2015 oli sekä taloudellisesti
että toiminnallisesti erinomainen: kassan varsinainen tehtävä
eli merenkulkijoiden eläketurvan hoitaminen ja eläkkeiden
maksu sujui kitkattomasti, sijoitustoiminta tuotti 7,2 % ja vakavaraisuus on vahvalla tasolla.
Merimieseläkekassan toimintaa valvovat sosiaali- ja terveysministeriö sekä finanssivalvonta.
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Kimmo Mäen tuttavuus Merimieskirkkoon alkoi 1990 -luvulla kesätöissä kotikaupungissaan Kokkolassa satamatyönjohtajana.

Suomen suurin satama
Helsingin sataman kautta kulkee noin kolmasosa Suomen ulkomaankaupasta
ja 80 prosenttia matkustajista.

H

elsingin satama sijaitsee toiminnallisesti kolmessa paikassa:
Eteläsatamassa, Länsisatamassa
ja Vuosaaressa. Sataman hallinto ja johto ovat Eteläsataman välittömässä läheisyydessä Olympiarannassa sijaitsevassa
vuonna 1952 valmistuneessa keltatiilitalossa.
Helsingin satama on nykyisin kaupungin täysin omistama osakeyhtiö, Port of
Helsinki.
Satamaa johtava diplomi-insinööri
Kimmo Mäki, joka aloitti nykyisessä
tehtävässään lokakuussa 2011, on aiemmin toiminut muun muassa logistiikkatehtävissä UPM:llä, kaupan alalla ja satamaoperaattorina Stevecolla.
Helsingin sataman kautta kulkee noin
kolmasosa Suomen ulkomaankaupasta
ja 80 prosenttia matkustajista. Suomelle
erittäin tärkeää vientiä ja tuontia hoitavat
muun muassa viikoittain 130 kohti Euroopan suurimpia satamia lähtevää rahtilaivavuoroa.
Sataman uusin voitto kovassa kilpailussa on sopimus Äänekoskelle valmistumassa olevan biotuotetehtaan sellun
kuljettamisesta maailmalle konttikulje-

12

tuksena Helsingin Vuosaaren sataman
kautta. Toimitukset alkavat vuoden 2017
kuluessa, ja tavaraa menee ulos noin
miljoona tonnia vuodessa.

uusilta aluksilta kesästä 2019 ja vanhoilta vuodesta 2021 lähtien. Lämpimästi
tervetullut päätös yhteisen Itämeren hyväksi.

Satama kerää jätteet

Jatkuvaa kehittämistä

Helsingin sataman vahvuuksia ovat
säännöllinen ja tiheä laivaliikenne sekä
monipuoliset satamapalvelut. Vuonna
2015 sataman läpi kulki yli 11 miljoonaa
matkustajaa. Matkustajaliikenne Helsingistä toimii säännöllisesti Tallinnaan,
Tukholmaan, Travemündeen, Rostockiin
ja Pietariin.
Kansainvälisiä
risteilymatkustajia
Helsingissä kävi viime vuonna lähes
puoli miljoonaa, ja tänä kesänä on tulossa yli 250 risteilylaivaa. Uudella kampanjalla aluksia kannustetaan jättämään
jätevedet satamiin sen sijaan, että ne
pumpattaisiin Itämereen. Näin menettelemällä risteilyalus saa samalla alennusta sataman alusmaksusta.
Pian haastattelun jälkeen uutisoitiin,
että kansainvälinen merenkulkujärjestö
IMO on päättänyt kieltää puhdistamattomien jätevesien laskemisen Itämereen

Toimitusjohtaja Kimmo Mäen mielestä
tärkeintä sataman toiminnassa onkin niin
matkustaja- kuin tavaraliikenteen jatkuva kehittäminen. Helsingin matkustajaliikennemäärät ovat lamasta huolimatta
nousseet joka vuosi. Niin ikään tavaraliikenteessä on mittavaa kehitystä, vaikka
koko maan kannalta vientiluvut ovatkin
alamaissa.
Toimitusjohtajan havaintojen mukaan
asiakkaat keskittävät liikennevirtojaan ja
satamassa olevat yritykset ovat onnistuneet työssään.
Länsisatamassa on meneillään Länsiterminaalin kehittäminen ja rakennustyöt: tulossa on uusi matkustajaterminaali sekä kaksi laituria ja myös katuverkon
uudistamista. Sillä suunnalla tapahtuu
muutenkin paljon, koska aivan Länsisataman viereen kohoavassa Jätkäsaaressa
rakennetaan kokonaista uutta kaupungi-
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nosaa. Sujuvat julkiset liikenneyhteydet
matkustajasatamaan ovat sen elinehto ja
auttavat samalla välttämään kiukuttavia
ruuhkia.
Vuosaaren tavarasatama valmistui
vuonna 2008 ja se on toimitusjohtaja
Mäen mukaan osoittautunut satamana
juuri niin hyväksi kuin oli tarkoituskin.
Vuosaaressa käy noin 9 000 laivaa vuodessa. Satamaan on erittäin hyvät tieyhteydet, se on käytännössä Kehä III itäpäässä. Ratayhteys Vuosaareen erkanee
pääradasta Keravalla, ja matkustajaliikenne Saksan-laivoihin hoituu Hansaterminaalin kautta.
Sataman toivelistan ylimpänä on Vuosaaren meriväylän syventäminen 13 metriin. Siihen tarvitaan kuitenkin avuksi
Suomen valtiota, sillä väylätyöt vaativat
sekä suunnittelua että ison nipun rahaa.
Helsingin satama on yksikköliikennesatama, joka tarkoittaa, että läpi menee tavaravirtoja konteissa, rekoissa ja
trailereissa (perävaunuissa). Kaikkiaan
Helsingin sataman läpi kulkee vuosittain
yli 11 miljoonaa tonnia rahtia, 512 000
rekkaa ja perävaunua sekä kontteja
yli 430 000 TEU-yksikköä. Yksi TEU

(twenty foot equivalent unit) on yhtä
kuin yksi 20 jalan kontti. Iso 40 jalan
kontti on yhtä kuin kaksi TEU -yksikköä.

Baltia muutosvaiheessa
Sataman alueella on myös runsaasti katettua varastotilaa ja sataman läheisyydestä hyötyvää teollisuutta. Satamassa
työskentelee eri työnantajien palveluksessa noin 2 000 henkilöä.
Kimmo Mäki kehuu Helsingin satamaa upeaksi työympäristöksi ja mahtavaksi toimialaksi. Oma työporukka
satamahallinnossa pelaa hyvin yhteen ja
toimii erittäin motivoituneesti. Hallinnossa työskentelee 160 henkilöä, ja naisia on mukana kaikissa tehtävissä.
Myös runsas kansainvälinen yhteistyö
ilahduttaa toimitusjohtajaa. Erityisen
paljon yhteistyötä Helsingin satamalla
on Tallinnan sataman kanssa.
Viime aikoina on Suomessa ollut puhetta myös Suomenlahden alittavasta
Helsinki–Tallinna-rautatietunnelista.
Kaupunginjohtajat Jussi Pajunen ja
Edgar Savisaar allekirjoittivat aiesopi-

muksen tunnelin rakentamista koskevan
esiselvityksen laatimisesta vuonna 2008
ja se valmistui vuonna 2015. Tunneli
voisi nykykäsityksen mukaan avautua
aikaisintaan vuonna 2030.
Baltian maat ovat kehittyneet erinomaisella tavalla viimeisten parinkymmenen vuoden aikana niin taloudellisesti
kuin yhteiskuntinakin. Toimitusjohtaja
Mäki ennakoi, että tieliikenne Baltian
kautta Via Balticaa pitkin tulee kasvamaan. Sujuva rautatieyhteys Tallinnasta
Baltian kautta Puolaan on kehitteillä ja
tulee kehittyessään muuttamaan logistista asetelmaa. Meri- ja rautatiekuljetusten
yhdistelmä voisi myös olla jonkinlainen
tulevaisuuden visio.
Kimmo Mäen oma urakehitys on lähtenyt kesätöistä satamatyönjohtajana
kotikaupungissaan Kokkolassa. Keski-Pohjanmaalta tie on vienyt Suomen
suurimman sataman johtajaksi kehittämään Helsingin satamaa tunnuksella
Forward together (yhdessä eteenpäin).
www.portofhelsinki.fi
Teksti: Anne Valtonen
Kuvat: Helsingin Satama

Metsä-Fibren biotuotetehtaan
vientikuljetusten vaatimat rakennustyöt
on aloitettu Vuosaaren satamassa.
Parhaillaan satamassa valmistellaan noin
kuuden hehtaarin tonttia Metsä-Fibren
vientiterminaalille.
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”O

letko huomannut, että me olemme kahden päivän kuluttua siellä satamassa, pääsethän käymään?”
Viime syksynä merimiespastorina toimiessani Lontoon merimieskirkolla sain viestin laivalta, jonka olin viimeksi nähnyt jouluna 2014, silloin Travemündessä Pohjois-Saksassa.
Viestissä ei sinänsä ollut mitään uutta tai erikoista, usein tutut
laivat laittavat meille viestiä jo ennakkoon saapumisestaan.
Tämä viesti kuitenkin kosketti minua erityisesti. Laivan
miehistö, jonka tapaamisesta tuossa vaiheessa oli tosiaan kulunut jo reippaasti yli vuosi, oli monen mutkan kautta saanut
tietoonsa, että heille tuttu merimieskirkon työntekijä onkin
nyt tässä maassa, heidän kohdesatamassa. Ensimmäisen viestin jälkeen sain säännölliset päivitykset matkan etenemisestä, parhaasta vierailuajankohdasta, ja vielä siitä hetkestä kun
kahvi jo tippuu, hieman hoputtaen, odottaen heille tuttua askellusta laivan rampille.
Oli omalla tavallaan sydäntä lämmittävää huomata, millaisella innolla ja odotuksella minut otettiin vastaan. Samalla
innolla ja ilolla huomasin itsekin meneväni laivalle, tapaamaan niitä ihmisiä jotka ovat omalla olemisellaan, puheillaan
ja teoillaan olleet tekemässä minusta sen merimieskirkon
työntekijän, joka nyt olen. Se laiva on nimittäin ensimmäinen, jolla Lyypekin satamassa vierailin aloittaessani sosiaalikuraattorin tehtävässä. Samalla laivalla on sattunut onnettomuuksia ja murheita, mutta myös iloja ja nauruja, monia
elämän tilanteita, joissa minä olen saanut kulkea miehistön
rinnalla. Samalla laivalla on pohdittu elämää ja kuolemaa,
Jumalaakin.
Siellä laivalla huomasin, miten onnellisessa asemassa minä
olen ollessani siellä kuulumisiaan kertovien miesten ympäröimänä ja kuunnellessani niin koti- kuin myös työasioita.
Kun lauseet alkavat ”mun onkin pitänyt kertoa sulle...” tai
”kuulitko jo, miten se juttu silloin päätty, mistä silloin kerroin…?” Ja kun se viimeinen hiljainen, pohjoisen kasvatti,
saattelee lähtiessä rampille, puristaa lujasti kättä ja sanoo:
”kiva kun kävit, älä käyntejäs ainakaan harvenna”, tunsin
tehneeni parhaani tehtävässä, johon minut on valittu.
”Ette te valinneet minua, vaan minä valitsin teidät, ja minun tahtoni on, että te lähdette liikkeelle ja tuotatte hedelmää,
sitä hedelmää joka pysyy. Kun niin teette, Isä antaa teille kaiken, mitä minun nimessäni häneltä pyydätte. Tämän käskyn
minä teille annan: rakastakaa toisianne.” Joh. 15:16–17

M

ielenkiintoisia ovat turistikortit varsinkin vanhetessaan.
Löysin aarteita kootessani
ensimmäisen naisministerimme Miina
Sillanpään (1866--1952) 150-vuotisjuhlavuoden kunniaksi keväällä 2016 käynnistyneeseen Postia Miinalle -postikorttinäyttelyä varten.
Suurin osa yli sadan kortin koosteesta
oli Miinalle vuosina 1910--1950 saapuneita tervehdyksiä koti- ja ulkomailta.
Joukossa oli myös postittamattomia,
kuten Miinan itsensä hankkimia maisemakortteja. Useimmat näistä oli peräisin hänen Amerikan-matkaltaan vuonna
1931.
Kuvassa olevan kortin reunaan Miina kirjoitti: ”Kesäk. 14 p. 1931. Synnintie-tunneli Canadaan sekä silta, jota

myös ajoin.” Detroit, missä Miina tutustui suurella kiinnostuksella niin Fordin
autoteollisuuteen kuin pilvenpiirtäjäarkkitehtuuriin ja sillanrakennukseen, oli
kahden valtion rajanylityspaikka.
Suurlähettilässilta oli valmistunut
vuonna 1929 ja se oli tuolloin mm. jänneväliltään maailman suurin. Pituutta
nelikaistaisella riippusillalla on lähes
2 300 metriä. Sen alitti ”Syntisen tien
tunneliksi” nimetty merenalainen väylä.
Myös lauttaliikenne, kuten kortistakin
nähdään, oli vilkasta.
Tänä päivänä meneillään ovat sillaan
uudistamishankkeet kummankin rajakaupungin, Detroitin ja Windsorin, vastustaessa sitä vaatien lisätutkimuksia.
Silta on yksityisomistuksessa sikäläisen
tavan mukaan.

Muissakin Miinan tallentamissa korteissa oli merenkulullisia kohteita, kuten esim. ensimmäisen maailmansodan
aikaiset kortit Lontoon suomalaisen
merimieskirkon sisätiloista ja ”pappilan
väestä” talon edessä. Miina Sillanpäällä
oli läheiset suhteet merimieskirkkotyöhön päätellen Sigfrid Sireniuksen kanssa käydystä kirjeenvaihdosta.
Lukuisilla laiva-aiheisilla korteilla
Miinaa tervehtivät rapakon taakse piikomaan lähteneet palvelijattaret, joiden elinoloja Miina oli parantamassa jo yli sata
vuotta sitten. Postia Miinalle -korttinäyttely kiertää Helsingin Ensikotiyhdistyksen toimesta monilla paikkakunnilla
kirjastoissa ja sosiaalipalvelulaitoksissa.
Aira Heinänen

Anna Eklund
sosiaalikuraattori ja merimiespastori, Pohjois-Saksan merimieskirkko
Kuvituskuva. Kuvan laiva ja henkilö eivät liity
kertomukseen.
Kuva: Marko Toljamo
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meritaide

kirkkolaiva

Tulethan
käymään?

Synnintie USA:sta Kanadaan

P

orvoolainen yrittäjä Hannu Tirkkonen, 63, on elontiensä varrella pyöritellyt muutakin kuin rekan rattia. Tien
päälle tämä krooninen yötyöläinen, entinen merimies,
lossikuski, siltasuunnitteluporukan jäsen, sukeltajan narumies,
baari- ja hovimestari, ravintola- ja hotelliyrittäjä, ravihevosten
omistaja, ohjastaja ja valmentaja, lähti vuonna 2010, kun oli
käynyt hankkimassa E- eli yhdistelmäkortin Iisalmessa.
Nyt hän vetää puoliperävaunuja Vantaalta Tampereelle, sieltä Poriin sekä kerran viikossa Poriin ja sanoo pitävänsä työstään. Sen parhaita puolia ovat itsenäisyys ja se, että saa olla
liikkeellä. Pitkät moduulirekat eivät ole miehen suosikkikalustoa, irtoperät ovat paljon näppärämpiä.
Yhtään omaa autoa ei Tirkkosella ole, vaan hän ajaa toisen
palveluksessa yrittäjänä.
Kun Tirkkonen etsi Iisalmen kurssilla harjoittelupaikkaa, ei
ikäsyrjintä ole väärä sana kuvaamaan asenteita.
– Vähän työnantaja katto, että tuon ikäinen kaveri, ei meiltä
sulle töitä löydy. Vastasin, etten töitä etsikään vaan harjoittelupaikkaa, ja ennen kuin harjoittelukausi oli loppunut, minulta
kysyttiin, voitko tulla meille töihin.

Merille 16-vuotiaana
Merille Tirkkonen lähti 16-vuotiaana. Pientä tuntumaa alaan
oli saatu jo Saimaan tervahöyrystä, jolla isä työskenteli. Tirkkonen kävi Savonlinnassa laivakoneenhoitajakoulun, ja ensimmäinen työpaikka oli 1970 FÅA:n eli Suomen Höyrylaiva
Osakeyhtiön Taurukseen, jossa hänet kolmen viikon kuluttua
ylennettiin oppilaasta moottorimieheksi.
Sen jälkeen kierrettiin maailmaa tankkeri Estrellalla, ja työtä löytyi myös Finnroverista, Rexistä, Iniöstä, Actiniasta ja
Heroksesta, joka jäi viimeiseksi rahtilaivaksi. Jobeja oli moottorimiehenä, tunkkina ja vuoromestarina.
Erityisesti mieleen ovat jääneet Finnrover ja Actinia. Roverilla oli hyvä henki ja linja Suomesta La Palliceen, Lissaboniin
ja Casablancaan. Etelä-Amerikan liikenteessä Actinia tarjosi
pitkät merimatkat ja satama-ajat.
Merimieskirkotkin tulivat tutuiksi: tuli saunottua ja istuttua
Hullin papin kanssa pubissa. Antwerpenissa olivat isot merimiesurheilukisat. Pappi vei kentälle, jossa satasen pikamatka
taittui 12 sekuntiin, rima ylittyi 163 sentissä ja pituuttakin taisi
mennä viitisen metriä – näissä lajeissa Tirkkonen muistelee olleensa joko toinen tai kolmas. Urheilumiehiä tämä Tirkkonen.

Veli veti ravintolaan
Hannu Tirkkonen käy saunomassa Vuosaaren kirkolla. Taustalla näkyy kirkkosalin merikarttaseinä.

Ravintolasta rekkaan
Hannu Tirkkonen aloitti merellä, jatkoi hotelli- ja ravintobisneksessä ja ajaa nyt rekkaa.
Hevosetkin kiinnostavat yhä.
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Ravintolabisnekseen Tirkkosen houkutteli veli, joka oli jo alalla. Koulutus Kuopiossa kesti vuoden, ja 1976 merimiehestä oli
tullut baari- ja hovimestari juuri avattuun Aapoon Seinäjoella.
Sitten oli vuorossa toinen uunituore firma: Espoon Korpilampi, jossa Tirkkonen oli yökerhon baari- ja hovimestari.
Merelle mies palasi 1979, ei tosin enää koneeseen, vaan baariin. Vaihtelunhalu ja parempi palkka houkuttelivat laivoille, ja
tutuiksi tulivat Ilmatar, Viking 5 ja Viking Saga. Finlandiassakin tuli pistäydyttyä.
Avioliitto veti pois meriltä, ja Tirkkonen työskenteli Helsingissä Kalastajatorpalla ja Inter-Continentalissa. Interissä
tutuksi tuli mediamoguli Aatos Erkko, joka kävi juomassa
Teacher’s-viskiä.
Ravintolayrittäjä Tirkkosesta tuli 1995. Hän osti toimimat-

toman paikan, pani konseptin uusiksi, sai homman pyörimään
ja myi pois. Näin kävi moneen otteeseen. Konseptinmuutoksia
hän oli harjoitellut jo Interissä ja Torpalla – ja saanut asiakkaat
jopa jonottamaan.
Yrittäjätaipaleelle mahtuu muun muassa hotelli, joka oli ollut jo viidesti konkurssissa. Sen Tirkkonen herätti henkiin yhdessä kaverinsa kanssa, ja firma on yhä pystyssä.
– Minulta kysyttiin, miksi sä aina otat tuollaisia. Vastasin,
että jonkunhan pitää saada ne toimimaan.
Hollola, Kuopio, Suonenjoki, Rautalampi olivat yrittäjäuran
varrella. Tarkoitus oli käväistä ravintola- ja hotellialalla ja palata merelle: meni 36 vuotta, ja paluu jäänee tekemättä. Pitäisi
näet päivittää osaamistaan.

Hurahdin hevosiin
– Hurahdin 1980-luvun alussa ravihevosiin. Mulla oli Porvoossa viiden hevosen talli ja valmensin omia ja vieraita.
Suonenjoella tallissa oli jo kymmenen eläintä.
Tirkkonen sanoo tykkäävänsä olla eläinten kanssa, ja se on
myös hyvää vastapainoa henkisesti ja fyysisesti raskaalle yötyölle. Hevoskimppaan hänet houkutteli kaveri. Alku ei ollut
lupaava: eläin ei pärjännyt kisoissa, ei vieraan eikä Tirkkosen
valmennuksessa, koska henki ei kulkenut kurkkuvian takia.
Omia hevosia on matkan varrella ollut neljä tai viisi.
Rahamiestä eivät ravit ole Tirkkosesta tehneet, ja tekevät hänen mukaansa tosi harvasta, sillä palkinnot kisoissa ovat pieniä, isoja potteja on jaossa nuukalti. Ravivetokin on ”vaikea
laji”, mahdollisuudet ovat kuulemma lottovoiton luokkaa.
Tulot ovat tulleet paljolti toisten hevosten valmennuksesta
ja kengityksestä, jota hän tekee yhä. Ohjaksissa tuli viimeksi
oltua noin vuosi sitten, ja kisalähtöjä on kertynyt noin 350.
– Seuraan raveja ja tarkoitus on vielä ajaa, mutta en ole nyt
ehtinyt keskittyä, kun on ollut niin paljon rekka-ajoa.
Eläkeikä olisi tänä vuonna täynnä, mutta Tirkkonen aikoo
jatkaa rekan ratissa. Kuntoaan hän vaalii golfilla, lenkkeilyllä
ja laskettelulla. Tenniskin kävisi, mutta kun ei ole kaveria.

h
Teksti ja kuva: Paavo Tukkimäki
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Huoli vesiensuojelusta
heräsi vuonna 1878

Jätteillä on merkitystä.
Terveytemme riippuu
lähiympäristömme puhtaudesta.

Y

K:n ennusteen mukaan vuonna
2100 maailmassa on 11 miljardia ihmistä, kun tätä nykyä
meitä elää 7,5 miljardia. Myös väestön
kaupungistuminen kiihtyy nykyisestä
50 prosentista 75:een jo vuoteen 2025
mennessä. Tämän seurauksena urbaania
ympäristöä on pakko suojella yhä tiukemmin jätepäästöiltä yksilö- ja yhteisötasolla.
Näistä tulevaisuuden näkymistä sopii
kääntää katse 1800-luvulle, jolloin esimerkiksi Lontoossa alettiin voida todella
pahoin jäteviemäriksi muuttuneen Thames-joen vedestä. Vähäväkisen Helsingin jätevesiongelmat olivat samaa sukua.
1800-luvun jälkipuolella huomattava
osa kaupunkilaisista oli sairastelevaa ja
vähäosaista. Elinoloissa ei ollut hurraamista, koska maaperä, pohjavesi ja ilma
olivat saastuneet.
”Hyyskälaitoksen” ikivanhan mallin
mukaan joka tönön pihan perällä oli
kuoppa, latriini, joka tyhjennettiin vaikkapa vuotaviin hevoskärryihin.
Kaupungininsinööri Theodor Tallqvist kallisti korvaansa kansainväliselle
terveydenhoitoliikkeelle, jonka mukaan
tautien alkuperän syyt ovat yhdyskuntarakenteessa: ihmisen terveys on suorassa
suhteessa lähiympäristön puhtauteen.
Yhä useampi kansalainen toi julki
huolensa katujen, pihojen ja rantavesien
lemuavista uloste-, teurasjäte- ym. epäpuhtauksista. Tilanteeseen oli tartuttava
välittömästi, sillä ”ihmiselämän arvo ja
yleinen hyvinvointi ovat ensin, ennen taloudellisia etuja.”
Kunnallinen viemäriverkosto valmistui vuonna 1878, mutta vasta 50 vuoden

18

kuluttua Helsingillä oli täysin kattava
jätevedenpuhdistuksen kokonaissuunnitelma. Sen mukaan koko kaupungin
kattavaa viemäriverkkoa pitkin sai huuhtoutua mereen pohja- ja sadevettä sekä
kotitalouksien ja teollisuuden jätevettä.
Kiinteät ulostejätteet kerättiin tynnyreihin ja kuljetettiin viljelyksille lannoitteena.
Kuivajätteen kierrättämisestä hyötyi
maanviljelijöiden lisäksi myös ”Helsingin merialue, joka on osa kaupunkia eikä
mikään kaatopaikka”, tähdensi Tallqvist
vastustaen jyrkästi tuloaan tekevää vesikäymälää, koska se sananmukaisesti
”vesittää koko kompromissin”. Siis nesteet ja kiinteät erikseen.

Katastrofista puhtauteen
Helsingin ensimmäinen wc (water closet) ilmestyi kaikessa hiljaisuudessa tiettävästi Suomen Pankkiin. Viimeistään
1890-luvulla sallittiin vähitellen wc:t
kaikkialla Euroopassa, myös Helsingissä, ja lailliseksi ne tulivat vuosisadan
taitteessa.
Helsingin asukasluku oli 1900-luvun
alussa lähes 100 000, mikä tarkoitti veden kulutuksen huimaa lisääntymistä,
samoin jäteveden määrän kasvua. Joka
kolmannessa huoneistossa oli wc vuonna 1910. Teollisuuskin kasvoi, mikä näkyi jätevesikuormituksessa.
Kun Ville Vallgrenin veistämä Havis
Amanda paljastettiin toukokuussa 1908
lähellä ns. Kolera-allasta Eteläsatamassa, kaupungin rantoja ympäröi haiseva
”jätevesivyö”. Töölönlahti ja Siltavuoren satama olivat jo täysin pilalla ja kalakuolemat sekä sinileväkukinnot saivat
viranomaiset hälytystilaan.
Päätettiin rakentaa Töölönlahden
alueelle Alppilan ja Savilan biologi-
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set jätevedenpuhdistamot, mutta niiden
kuormitukset ylittyivät ja osa ohjattiin
suoraan mereen.
Vuonna 1928, kun asukkaita oli jo
200 000, laadittiin jätevesiohjelma sadan prosentin puhdistustavoitteella,
mikä saavutettiin vuonna 1971. Tuolloin
kaikki Helsingin jätevedet johdettiin
biologisiin puhdistamoihin. Tämä hajautettu järjestelmä korvattiin Viikinmäen
keskusjätevedenpuhdistamolla vuonna
1994.
Tänä päivänä sen ohella myös Espoon
Suomenojan puhdistamo hoitaa koko
pääkaupunkiseudun ja keskisen Uudenmaan teollisuuden sekä yli miljoonan
asukkaan jätevedet. Ne päätyvät puhdistettuina kahta meriviemäriä pitkin kilometrien päähän avomerelle.
Kestävän kehityksen tavoite on jatkuvaa valveillaoloa. Ei enää likavesivöitä,
vaan hyviä päiviä meren äärellä.

A

kropoliin juurella juhlittiin toukokuun puolivälissä 40
vuotta jatkunutta pohjoismaista merimieskirkkotyötä.
Suomen Merimieskirkkoa edusti pääsihteeri Hannu
Suihkonen puolisonsa Mari Kinnusen kanssa, ja vanhojen
työntekijöiden edustus oli allekirjoittaneen harteilla.
Kreikan työ on kiehtovan tapahtumaketjun tulosta. Ruotsin
sisarjärjestömme oli perustanut aikanaan merimieskirkon Libanoniin, mutta joutui vetäytymään sieltä alueen levottomuuksien alta 1880-luvulla avaten sitten työpisteen Pireuksen satamakaupunkiin Ateenan liepeillä.
Tuolla Pireuksen kirkolla oli minullakin ilo työskennellä
osana ruotsalais-tanskalais-suomalaista joukkoa 1980-luvun
lopulla ensimmäisenä suomalaisena työntekijänä. Näissä merkeissä oltiin siis koolla.
Ateenaan aivan Plakan reunamille ja Akropolin juurelle toiminta siirtyi 2010-luvulla, sillä Temistokleuksen Vallit (osoite oli Akti Themistokleus) Aigeianmeren äärellä ei ollut enää
tarkoituksenmukainen paikka, koska valtaosa kävijöistä tuli
Ateenasta.
Uusi toimitalo on mainio nelikerroksinen rakennus, jonka
katolla on kattopuutarha ja mahtava maisema yli Ateenan. Se,
mikä puuttuu, on meren läheisyys ja Pireuksen kirkon maisema avaralle aavalle, josta lähestyvät laivat saattoi havaita jo
kaukaa.
Juhlat aloitettiin perjantai-iltasella upealla kirkkokonsertilla.
Urut soivat englantilaisten anglikaanisessa kirkossa aivan toimitalomme lähellä.

Lauantaina olivat vuorossa varsinaiset juhlallisuudet tapaamisten ja muisteluiden merkeissä merimieskirkon toisen kerroksen salissa. Kuulimme tervehdyksiä vuosien varrelta, ja
sain itsekin muistella suomalais-skandinaavista yhteiselämää.
Oli huikeata saada tavata koko sen aikainen henkilökunta liki
kolmen vuosikymmenen jälkeen ja muistella yhteisiä aikoja.
Lauantain ilta päättyi juhlaillalliseen virallisine tervehdyksineen paikallisessa ravintolassa.
Sunnuntaina oli vuorossa perin merimieskirkolliseen tapaan
retki Korintin kanavalle ja ympäröivän antiikin lumoihin.
Toivotamme Skandinaaviselle kirkolle siunausta ja menestystä ja Suomea edustavalle työntekijällemme Mari Hiloselle
jaksamista vaativassa tehtävässään.
Teksti: Esko Vepsä
Kuva: Inger Karlsson

Juhlallisuuksiin
kuuluivat
mm. vanhojen
työntekijöiden
muistelut. Esko Vepsä
oli ensimmäinen
suomalainen työntekijä
Skandinaavisella
kirkolla, Mari Hilonen
nykyinen.

Teksti: Irmeli Tanttu
Kuva: marko Toljamo

Jokainen meistä
on vastuussa
vesistöistämme.
Vesiensuojelun vaiheita käsittelee eturivin ympäristötutkijamme
Simo Laakkonen väitöskirjassaan
Vesiensuojelun synty – Helsingin
ja sen merialueen ympäristöhistoriaa 1878–1928 (Hanki ja Jää/
Gaudeamus 2001). Komea perusteos on kirjoitettu mukaansatempaavasti, vaikka lukija voisi muuta
kuvitella tutkimuksen keskiöön
sijoittuvasta käymäläkulttuurista.

B

eneluxin nuortenleiri on muodostunut jo perinteeksi ja se pidettiin
huhtikuun viimeisenä viikonloppuna. Leiri on suosittu ja paikat täyttyvät nopeasti. Ohjelmaan kuuluu paljon
ulkoilua, pelejä ja leikkejä. Tällä kertaa
myös leivottiin korvapuusteja ja tehtiin
koruja. Hiljentyminen ja nuortenveisut
takkatulen äärellä kuuluvat asiaan. Makkaraa grillataan joka kerta, sitä ei voi jättää pois!
Kuva: Piia Lännenpää-de la Cruz.

O

ulun merimieskirkolla vietettiin
22.4.2016 johtavan satamakuraattorin Antti Härön läksiäisiä.
Antti työskenteli Merimieskirkon palveluksessa tasan 17 vuotta. Nyt tie vei
miehen seurakuntatyöhön Rovaniemelle. Kiitos Antille mahtavasta panoksesta merimieskirkkotyössä! Onnea ja siunausta uusiin haasteisiin.
Kuva: marko Toljamo.

M

erimieskirkko tarjosi Raahen
suljetun merimieskirkon aktiivisille vapaaehtoisille jäähyväisillallisen pienenä kiitoksena tehdystä
upeasta työstä. Paikalla oli 17 vapaaehtoista, joista 13 oli ehtinyt työskennellä
pronssisen ansiomitalin eli 10 vuoden
ajan, minkä ajan myös Raahen merimieskirkko oli toiminnassa. Toimipaikan
”isä” Paavo Pato sai tässä 21.4.2016 järjestetyssä tilaisuudessa hopeisen ansiomitalin 20 vuoden vapaaehtoistyöstä, sillä hän oli toiminut jo aiemmin Oulussa.
Kuva: Marko Toljamo.
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perhepiiri

Merialueet puhtaaksi

Ateenan Skandinaavinen kirkko
40 vuotta
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Katse kohti kesää ja kesäjuhlia

Tervetuloa Saimaan aalloille
Risteily Saimaalla pitää kokea. Merimieskirkon kesäjuhlilla
se on mahdollista tehdä hyvässä ja hauskassa seurassa.

M

erimieskirkon kesäjuhlaa vietetään vuonna 2016
Lappeenrannassa Sammonlahden srk:n isännöimänä
13.–14. elokuuta.
Merimieskirkon kesäjuhla on perinteisesti maksuton ja kaikille avoin tapahtuma. Tänä vuonna pääjuhlaa vietetään Saimaalla ms Camillalla, jonka seurakuntayhtymä on vuokrannut
juhlaväen käyttöön.

Tervetuloa Lappeenrantaan
ja Saimaalle
Lappeenrannan seurakunnilla on kunniatehtävä isännöidä elokuun puolivälissä
Merimieskirkon kesäjuhlaa. Seurakun-
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Laivaan mahtuu yli 200 henkeä, mutta paikan varmistamiseksi risteilylle sekä laivalounaan saamiseksi juhlaan tulee
ilmoittautua etukäteen joko sähköpostilla sammonlahti.seurakunta@evl.fi tai puhelimitse 040 3126 208 klo 8–15 välillä
31.7. mennessä. Risteilylle osallistuminen on ilmaista, mutta
laivalounas maksaa 20 euroa, joka maksetaan lounasta haettaessa laivalla.

tayhtymän puolesta voin iloisin mielin
toivottaa kesäjuhlavieraat tervetulleiksi
Suomen suurimman makean veden, Saimaan rannalle. Emme kuitenkaan vietä
juhlaa yksinomaan rannalla, vaan teemme risteilyn Saimaalle.
Risteilyllämme on kolme tavoitetta:
Saimaan Skiitat ry:n luoma rukouksen
saari, jossa on useita ortodoksisia tsasounia (rukouskappeleita) ja luterilainen
risti venekirkkojen toteutuspaikalla. Toisena kohteena on suolaisen ja makean
veden yhdistävä Saimaan kanava, sen
historia ja nykypäivän toiminta. Kolmantena asiana kuulemme risteilyn aikana terveisiä tahoilta, jotka tänään tekevät työtä Saimaalla ja sen vesiliikenteen
parissa.
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Merimieskirkko levittäytyy sunnuntaina koko rovastikuntamme alueelle messuihin yhdeksään eri kirkkoon.
Juhlamessua vietetään Sammonlahden
Virtaavan veden kirkossa. Messussa
liturgina toimii Sammonlahden srk:n
kirkkoherra Juha Eklund ja siinä saarnaa Merimieskirkon hallituksen pj. Timo
Lappalainen. Kirkkokahvilla siirretään
perinteisesti järjestelyvastuu seuraavan
vuoden juhlapaikkakunnalle.
Tervetuloa kesäiseen Lappeenrantaan,
ihastelemaan Luojan kesäluonnon mahtavuutta!
Juha Eklund, kirkkoherra
Lappeenrannan seurakuntayhtymän yhteisen
kirkkoneuvoston pj
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Lauantain 13.8.2016
Paikka: Lappeenranta (Satamatori, ms Camilla, Saimaa sekä
Lauritsalan srk-koti ja kirkko)
Klo 9.00–9.30 Merimieskirkon info ja musiikkia satamatorin
lavalla.
Klo 9.45 Suomen suurin sisävesilaiva ms Camilla irtoaa laiturista. PÄÄJUHLA laivalla.
Klo 10.00–12.00 (risteilyn menomatka):
Saimalla työtä tekevien tahojen esittely. Kansanedustajan
jakaupungin tervehdys. Musiikkia ja yhteislaulua. Ilkonsaarentsasounien esittely.
Klo 10.15–11.15 Infopisteessä jäsentarkastus ja äänestyslippujen jako.
Klo 12.00–13.30 (Ilkonsaari):
Ms Camilla laiturissa Ilkonsaaressa. Mahdollisuus tutustua
kävellen tsasouniin/skiittoihin, mahdollisuus myös jäädä rantanuotiolle. Nuotiolla kaikille nokipannukahvit! Huom! Ota
kävelykengät ja säänmukainen varustus, sadesuoja.
Klo 13.00 alkaen lounas ms Camillalla. Hinta 20 euroa/hlö.
Lounas jatkuu paluumatkan aikana.
Lounas sis.: leipälajitelma & levitettä; cocktailpiirakoita &
munavoita; kermaista lohikeittoa; mustikkakukkonen & vaniljakastiketta; kahvi / tee. Tarvittaessa kerro erikoisruokavaliosi
ilmoittautumisen yhteydessä.
Klo 13.30 (risteilyn paluumatka):
Juhlapuhe (Merimieskirkon hallituksen varapuheenjohtaja,
FM Paula Raitis), Saimaan kanavan esittely sekä musiikkia
ja laulua.
Klo 14.15–15.15 Infopisteessä jäsentarkastus ja äänestyslippujen jako.
Klo 15.15 ms Camilla kiinnittyy laituriin. Tutustuminen
Kanavamuseoon, jossa myös kanavaan liittyvää nonstop-teatteria.
Kuljetus busseilla kanavalta Lauritsalan srk-kodille (10 min.),
jonka jälkeen bussi palaa kanavalle ja kuljettaa kaupungille
haluavat keskustaan.
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Klo 16.00–17.00 jäsentarkastus ja äänestyslippujen jako
Lauritsalan srk-kodilla. Kahvit. (Huom! Lauritsalan kirkko
sijaitsee samassa pihapiirissä ja on avoinna.)
Klo 16.30–17.00 Merimieskirkkoinfo
Suomen Merimieskirkko ry:n sääntömääräinen VAALIKOKOUS 13.8.2015, klo 17.00, Lauritsalan seurakuntatalossa,
Kauppalankatu 1, 53300 Lappeenranta. Esityslistalla sääntöjen 17 §:ssä mainitut asiat.
Lapsiparkki 16.30.-18.00. Lapsille omaa ohjelmaa.
Klo 18.00 tai kokouksen jälkeen iltavirsi Lauritsalan kirkossa.
Lopuksi bussikuljetus kirkolta keskustaan.
Sunnuntai 14.8.2016
Paikka: Sammonlahden virtaavan veden kirkko, Hietakallionkatu 7, 53850 LAPPEENRANTA.
Klo 9.15–9.30 Kirkon esittely
Klo 10.00–11.30 Suomen Merimieskirkon juhlamessu. Saarna: Merimieskirkon hallituksen pj. Timo Lappalainen.
Messun loputtua kirkkokahvit ja viestikapulan luovutus
ensi vuoden kesäjuhlan järjestäjäseurakunnalle.
Lisäksi klo 10.00 alkavissa messuissa Lappeenrannan
rovastikunnan kirkoissa (Joutseno, Lappee, Lappeenranta,
Lauritsala, Lemi, Luumäki, Savitaipale, Taipalsaari) saarnaajina toimivat merimiespastorit.
Jumalanpalveluksen jälkeen kesäsunnuntai kannattaa
hyödyntää esim. Lappeenrannan kulttuuritarjontaan tutustumiseen.
Huom! Lappeenrannan Hiekkalinnassa on kesällä 2016
hiekkakirkko! Lappeenrannassa kannattaa viipyä pidempäänkin.

Majoitus

Matkakeskus

Kesäjuhlavieraiden tulee varata majoittuminen kesäjuhlan ajaksi itse. Hotellimajoituksen
haluaville suosittelemme Merimieskirkon yhteistyökumppani Scandic Patria -hotellia, joka
sijaitsee keskustassa ja aivan sataman lähellä.
Olemme varanneet Scandicista avoimen kiintiön, josta voit varata majoituksen aikavälille 12.--14.8.2016 yhdeksi tai kahdeksi yöksi
sopimushinnalla (1hh hintaan 80 Eur/yö tai
2hh hintaan 90 Eur/yö (sis. aamiaisen)), olitpa Merimieskirkon jäsen tai et. Varaus tulee
tehdä suoraan hotellista puh. 05 677 511 tai
sähköpostilla patria@scandichotels.com (ei
nettivarauksen kautta). Varatessasi ilmoita varaustunnus "Merimieskirkko", jotta saat em.
sopimushinnan.

Lappeenrannan matkakeskus sijaitsee lähellä
Lappeenrannan ydinkeskustaa (1 km), Ratakatu 23. Matkakeskuksesta lähtevät niin junat kuin bussitkin. Asemalta hyvät paikallisja kaukoliikenteen yhteydet. Junia asemalta
matkaa Helsinkiin sekä Joensuuhun.
Bussiaikataulut:
www.bussit.lappeenranta.fi/bussit/web
Lisätiedot:
www.matkahuolto.fi/fi/index.html
https://www.vr.fi/cs/vr/fi/lappeenranta_fi
http://www.gosaimaa.fi/fi
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Wille Westerholmin
kuvaus työajastaan
Luxemburgissa
”Visio kaikilla elämän alueilla osallistuvasta
ja läsnä olevasta seurakunnasta kantoi koko
matkan ja kantaa edelleen.”
”Kirkkoraadin perustamisen lisäksi toinen
merkittävä menestystekijä Luxemburgin
seurakunnalle on ollut Protestanttisen Allianssin
jäsenyys”, pohtii Wille Westerholm aikaansa
Luxemburgissa.

K

un muutin vaimoni Lillemorin kanssa Luxemburgiin pysyvämmin vuonna 2009, oli
Merimieskirkon toimintaa ollut siellä
harvakseltaan tarjolla jo vuosikausia,
mutta varsinaisesta seurakuntaelämästä
oikein voinut puhua. Belgian suomalainen merimieskirkko järjesti 3--4 messua
vuodessa, ja sosiaalikuraattori Piia Lännenpää kävi pitämässä nuorten iltoja.
Teologina ja työtä vailla olevana lähdin
mukaan nuorisotyöhön ja osallistuin
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Brysselin kirkkoraatiin edustaen siellä
Luxemburgia.
Integroituessani Luxin suomalaisyhteisöön huomasin pian, että papille, joka
olisi tavattavissa muulloinkin kuin 3--4
kertaa vuodessa, on tarve. Tavatessani henkilöstöjohtaja Heikki Rantasen
(= 2014) eräällä Helsingin matkallani hän ehdotti minulle palkkiotoimista
papin tehtävää, johon lähdin ilomielin
mukaan. Taisi olla myös Jarmo Karjalaisen, juuri aloittaneen Benelux-maiden
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merimieskirkon johtajan, käsialaa, että
minut vihittiin papiksi jo syksyllä 2010
ja sain vapaat kädet seurakunnallisen
toiminnan järjestämiseen Luxissa.
Minulle oli jo ehtinyt muodostua visio
kaikilla elämän alueilla osallistuvasta ja
läsnä olevasta seurakunnasta. Tuo visio
onkin kantanut koko matkan ja kantaa
edelleen. Alussa meillä ei ollut omaa tilaa, mikä osoittautui siunaukseksi, koska
seurakunnan toiminta meni sinne, missä
suomalaiset kokoontuivat syystä tai toisesta.
Meillä ei ollut liioin muita tulojakaan
kuin kolehtina kerätyt ”kirkkokymmenykset”. Seurakuntalaiset tietävät, mistä
mikäkin messussa käytettävä esine on
saatu lahjoituksena. Koko seurakunta on
siis myös maallisin puittein yhdessä rakkaudella rakennettu.
Aloitettuani papin tehtävässä kaipasin
aika pian seurakuntalaisten näkemyksiä
ja ideoita lukuisiin asioihin ja haasteisiin. Niinpä perustettiin Luxemburgin
kirkkoraati. Se on ollut elinehto toiminnallemme, ja raatilaistemme monipuolinen asiantuntijuus on auttanut yhteisöllisyyden rakentamisessa. Yhdessä
ideoimme uusista kohtaamiskanavista ja
toimintamalleista.
Minulle jäi enemmän aikaa ja voima-

Luxemburgin suomalainen seurakunta vietti
Wille Westerholmin läksiäismessua huhtikuun
ensimmäisenä sunnuntaina 2016.

varoja yksittäisiin kohtaamisiin, kun Esa
Peltola alkoi ylläpitää kansainvälisestikin seurattua Facebook-sivuamme. Osallistuin myös Suomi–Luxemburg-seuran
hallitustyöhön, mikä auttoi verkostoitumisessa ja toiminnasta tiedottamisessa.
Loimme hyvät suhteet suurlähetystöön
ja Eurooppa-kouluun.
Alussa pidimme messut ja nuorten illat saksalaisella kirkolla, jonka vuokralle
oli ominaista jatkuva nousu. Päätimme
kokeilla Trinity Churchin vuokraamista
messua varten, olihan siellä jo vuosien
ajan järjestetty Kauneimpia joululaulujakin.
Tapasin juuri virassaan aloittaneen paikallisen kirkkoherran Volker Straußin.
Tulin hänen kanssaan hyvin juttuun heti
ensitapaamisella. Meillä molemmilla on
sama näkemys seurakuntaelämästä keskellä ihmisten elämää. Aloimme käyttää
Luxemburgin protestanttisen kirkon tiloja hyvin huokealla vuokralla ja liityimme pian myös protestanttiseen Allianssiin. Pastori Strauß tarjosi minulle myös
omaa työhuonettaan kirkolta ilmaiseksi
käyttööni, mutta kiitin ja kieltäydyin,
koska en olisi siellä ehtinyt juuri käymäänkään. Seurakuntamme ei saanut
vieläkään fyysistä paikkaa, minkä uskon
edelleenkin olevan toiminnalle siunaukseksi.
Muita ulkokansallisia jäsenseurakuntia luxemburgilaisen ja suomalaisen
lisäksi Allianssissa ovat Tanskan, Hollannin ja Islannin kirkot sekä yhdysvaltalaislähtöinen All Nations Church.
Yhtenä Allianssina olemme voineet
paremmin vaikuttaa katolilaisenemmistöisessä kulttuurissa yhteiskunnallisissa
asioissa (esim. kysymyksissä uskonnonopetuksen asemasta Eurooppa-koulul-

la sekä kirkon ja valtion taloudellisista
suhteista).
Allianssiyhteistyön myötä aloimme
käyttää seurakunnastamme nimitystä
Luxemburgin suomalainen seurakunta.
Kyllästyin nimittäin alituisiin kyselyihin
ja humoristisiin kommentteihin merimiehistä Luxemburgissa. Kaikille suomalaisille liikkuville ihmisille on ollut
selvää, että organisatorisesti olemme osa
Benelux-maiden merimieskirkkoa, vaikka sen nimi onkin lyhennetty joissain
tiedotteissa muotoon Finnish congregation.
Seurakuntamme toiminta on ollut varsin laaja-alaista ja välillä spontaaniakin.
Olemme käyneet vaeltamassa ja kutsuneet musiikkivieraita. Meillä on käynyt
vieraita mm. Nurmijärven seurakunnasta, ja penkkipunnerruksen seniorit ovat
käyneet jopa kahdesti.
Nuorisotyö on ollut alusta asti merkittävässä roolissa, ja rippikouluikäisten
perheet ovat saaneet syyn tulla käymään
kirkossa samalla kun nuoret ovat tutustuneet seurakuntaelämään. Allianssin ja
Benelux-maiden merimieskirkon nuorten leirit ovat olleet kovin suosittuja, ja
onhan Neuhäusgenin leirikeskus suurenmoinen paikka kaikkine virikkeineen ja
tiloineen.
Vaikka Suomessa vallinnee Luxemburgista kuva, että siellä ovat asiat varmasti hyvin, kun valtio on niin rikas,
olen käynyt lukuisia sielunhoitokeskusteluja elämän vaikeiden asioiden äärellä.
Hätä ei katso paikkaa tai varallisuutta.
Kenties kovien odotusten alla vieraassa

maassa ihminen putoaa ikään kuin korkeammalta hätään ja yksinäisyyteen.
Tämä on yksi syy yhteisöllisyyden rakentamispyrkimyksillemme Merimieskirkossa. Lähimmäisen rakkaus on parasta lääkettä.
Messuissa meillä on ollut aina paljon
kävijöitä ja ennen kaikkea lämmin rakkauden ja Kristuksen läsnäolon tunne.
Välillä on ollut haasteena löytää kanttori,
mutta aina on selvitty tavalla tai toisella.
Onneksi kanttoritilanne on nyt turvattu,
kun Anniina Reinholdtsen löysi meidät. Kanttoreina ovat toimineet ennen
häntä Pirjo Vanharanta, Vesa Noponen sekä Marita Bright. Myös Markku Seppäsen esilaulu on ollut suureksi
avuksi, kun papin lauluääni ei ole ollut
ihan kauneimmasta päästä.
On ollut ilo seurata, kuinka ahkerasti ja pyyteettömästi raatilaiset ja muut
seurakunta-aktiivit ovat mahdollistaneet
messut kaikkine järjestelyineen. Kirkkokahvien järjestelyt sujuvat kovin ammattimaisesti ja vakioituneella kaavalla,
mutta näin ei olisi ilman Marjo Sainion
ja Eini Corken uskollista puurtamista.
Mukana on nykyään onneksi monia muitakin, ja taakkaa on jaettu.
Olen nyt palannut Suomeen, mutta
osa sydäntäni on edelleen Luxemburgin
seurakunnassa. Olen vakuuttunut sen
toiminnan jatkuvasta mukautumisesta
liikkuvien ihmisten ja Luxin suomalaisten lähimmäisen yhteisönä, kulloisenkin
tilanteen mukaan. Terve ajan hermolla
pysyminen on helppoa, kun organisaatio
on matala ja se koostuu ihmisistä ja Ihmisen Pojasta.
Wille Westerholm
Luxemburgin merimiespastori 2010--2016.

Nuorisotyö on ollut alusta asti merkittävässä
roolissa Luxemburgissa ja Belgiassa.

Kuvat: Esa Peltola
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kolumni

Paluumuuttajan
päiväkirja:

A great
pleasure

Anna Hälli toimi Lontoon merimieskirkolla pappina ja pappilan emäntänä
vuosina 2010--2015.

S

iitä on jo kohta vuosi aikaa, kun perheemme pakkasi
maallisen omaisuutensa ja kahdeksan vuoden verran
muistoja mukaansa ja palasi merimieskirkkovuosien jälkeen takaisin Suomeen, Turkuun.
Valehtelisin, jos väittäisin, että lähteminen olisi ollut helppoa. Lontooseen jäi ihana kaupunki ja englantilainen elämänmeno, kotikirkko ja lasten koulut, perhetutut ja työkaverit, kolme kummipoikaa ja siskontytär.
Lähtemisessä karmaisevinta oli se, että tiesi kyllä, mistä joutuu luopumaan, mutta ei vielä sitä, mitä saa tilalle. Jos olisin
nähnyt etukäteen, kuinka hyvin ja nopeasti monet asiat järjestyvätkään, olisin varmasti käynyt kohti uutta huolettomammin
mielin.
Viimeisen vuoden aikana olen usein palannut ensimmäiseen
Lontoon vuoteemme ja sen tunnelmiin. Tuntuuko ensimmäinen vuosi Turussa -- maailmankolkassa, joka oli minulle tänne
muuttaessamme vieraampi kuin Lontoo aikoinaan -- samalta
kuin ensimmäinen vuosi Lontoossa? Mikä yllättää ja ihmetyttää? Mikä on tuttua, mikä outoa?
Muuttaessamme Lontooseen olin aivan fiiliksissäni merimieskirkosta. Kauppa, joka myy ruisleipää, hernekeittoa ja
salmiakkia. Kerho, jossa lauletaan täti Monikaa. Pappi, joka
kiertää kastamassa, siunaamassa hautaan ja toimittamassa
messuja ympäri Iso-Britanniaa ja Irlantia. Kirkon ovet, jotka
ovat auki lähes viikon jokaisena päivänä. Seurakunta, joka kokoontuu messuun sunnuntaina ja tanssimaan humppaa juhannuspäivänä.
Moni asia on suomalaisessa seurakunnassa toisin kuin merimieskirkolla, mutta kyllä Turkukin on tarjonnut iloisia yllätyksiä. IT-osasto, joka neuvoo tietokonepulmissa ja huoltokeskus,
josta voi tilata vaikka uuden lukupulpetin. Pappien syntymäpäiviään viettävien vanhusten luokse tekemät onnittelukäynnit. Työpaikan tarjoamat kulttuuri- ja lounassetelit. Yhdessä
tehty työ turvapaikanhakijoiden hyväksi.
Moni asia Suomessa tuntuu lopulta ihan tutulta. Tiedän, minne mennä, jos tarvitsen lasinpesunestettä tai neulaa ja lankaa.
Ymmärrän kielen pienimmätkin nyanssit, mitä nyt Turun murre tarjosi aluksi haastetta. Osaan asioida virastoissa ja pankeissa.
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Suurin totuttelu on liittynyt small talkin eli ystävällisten samantekevyyksien puutteeseen. Varsinkin sähköpostit saavat
monesti miettimään, olenko loukannut tietämättäni lähettäjää,
kun hän vastaa viestiini niin töykeästi. Tämän sietämisessä ja
tähän tottumisessa minua on auttanut muisto kahdeksan vuoden takaa.
Olimme ensimmäisenä Lontoon syksynämme Teemun, lasten ja siskoni Maijan kanssa St. Albansissa Kauneimpia joululauluja laulamassa. Teemu piti puhetta englanniksi, taisi olla
hänen ensimmäisiä julkisia puheitaan vieraalla kielellään.
”It gives me a great pleasure to be here”, hän aloitti, ja me
Maijan kanssa naureskelimme huvittuneina mielestämme mairealle aloitusrepliikille. Eihän kukaan voi noin vakavissaan
puhua. Paluumatkalla hyväntahtoinen pilkka ei meinannut
laantua, vaikka Teemu kuinka vakuutti, että tällä tavalla puheet
tavataan Englannissa aloittaa.
On terveellistä muistaa, että juuri Suomesta tulleena juuri
small talk ja erilaiset kohteliaisuudet tuntuivat oudolta. Muistan, miltä tuntui, kun hedelmäkauppias kutsui darlingiksi, postimies kysyi kuulumisia tai jonossa ohi kiilannut pahoitteli tapahtunutta ylitsevuotavaisen vuolaasti.
Kysymys ei ole siis ehkä vain ystävällisistä ja töykeistä ihmisistä, vaan siitä että huomaavaisuutta osoitetaan eri tavoin
eri puolilla maailmaa. Suomessa yhteisiä tiloja ei liata pitämällä kenkiä jalassa, kokouksista ei myöhästytä, toisten päälle ei
puhuta ja toisten yksityisyyttä kunnioitetaan suuresti. Jos suomalaisen pitää valita rehellisyyden ja kohteliaisuuden välillä,
aika moni valitsee rehellisyyden. Rehellisyys on kohteliasta.
Lapsemme sen sijaan ovat niin kaksikielisiä ja -kulttuurisia,
että he näyttävät sukkuloivan aika ketterästi kahden kielen ja
kulttuurin välillä. Kun kieli on englanti, suusta pulppuaa ystävällistä small talkia. Kun kierretään Turun saaristomarkkinoilla ja kieli on suomi, lapsikin osaa ärähtää äidille nolostuneena:
”Jos nyt vaan ostaisit ne silakat, etkä koko ajan selittäisi.”

Anna Hälli

Harjoittelijana
merimieskirkolla

Suomalaisuuden keskus

Millaista on merimieskirkkotyö kaukana laivoista
ja rekkamiehistä Brysselissä?

O

lin syksyn 2015 harjoittelijana
Brysselin merimieskirkolla sosiaalityön tiimissä. Tehtäväni
oli vuosivapaaehtoisen kanssa vastata
päiväkerhoista, pitää perhekerhoja ja
osallistua paikalliseen merimieskirkkotyöhön.
Lisäksi pidin kerhoa varhaisnuorille
sekä tarinateatteriryhmää aikuisille, autoin kahvilassa, vierailin lasten leirillä
ja olin mukana joulumyyjäisissä. Olin
myös mukana Eurooppa-koulussa merimieskirkkovierailulla.
Tutustuin myös Antwerpenin laivakuraattorityöhön, jota tehdään nykyisin
Brysselistä käsin. Lisäksi opin tuntemaan lukuisia vapaaehtoisia ja vakioasiakkaita, joille merimieskirkko oli tärkeä
Bryssel-elämän tukikohta ja hengähdyspaikka.
Kirkon sijainti on sikäli hyvä, että se
sijaitsee EU-korttelissa, mutta ensimmäisenä työpäivänä tietenkin eksyin
kävelymatkalla majapaikastani kirkolle.
Kun pääsin oikeille kulmille, merimieskirkon ovelle johdatti talon parvekkeella
liehuva Suomen lippu. Muuten en ehkä
olisi löytänyt koko taloa, niin huomaamattomasti se sijaitsee talojonossa muiden rakennusten keskellä.
Ensimmäinen ajatus rakennukseen astuessani oli, että miten tätä kaikkea toimintaa voidaan toteuttaa näin pienissä

tiloissa. Tätä ihmettä jaksoin hämmästellä koko harjoitteluni ajan, erityisesti
myyjäisten aikaan, kun ymmärsin, mikä
ihmis- ja vaunumäärä täytti talon ja sen
ahtaat käytävät.

Sydän paikallaan
Puolelta päivin avautuva kahvila ja pieni
kauppa ovat Brysselin merimieskirkon
sydän. Lounaskeitolle tai -leivälle ovat
löytäneet suomalaisten lisäksi myös monen muun maan kansalaiset. Merimieskirkko onkin pieni ikkuna Suomeen ja
suomalaisuuteen.
Korvapuustit ja karjalanpiirakat tekevät kauppansa. Suomesta saa olla kertomassa tarinoita kiinnostuneille kyselijöille ja saunakin lämpiää tarvittaessa
kahvilan aukioloaikoina. Paikallisen
Suomi-klubin kanssa Brysselissä tehdään tiivistä yhteistyötä.
Kirkolla on monenlaista toimintaa:
lapsille on päiväkerho, varhaisnuorille viikoittainen kerho ja nuorille kuukausittaiset tapaamiset ja isoskoulutus
unohtamatta odotettuja leirejä. Viikoittain kokoontuvia suosittuja perhekerhoja
on kaksi.
Aikuisväestö toimii kirkolla pääasiassa erilaisissa vapaaehtoistehtävissä, esimerkiksi kirkkoraadissa, kirjastossa tai
kuorossa.
Kotoinen ja lämminhenkinen jumalanpalvelus on kahdesti
kuukaudessa
läheisessä Ylösnousemuksen kappelissa. Samaan aikaan
lapsille on pyhäkoulu.
Lisäksi joulumyyjäiset kokoavat vuosi
toisensa jälkeen vanhoja ja uusia vapaaehtoisia auttamaan
myyjäisten toteutuksessa.

Brysselin merimieskirkolla on yksi puolipäiväinen ja neljä (3 + johtaja) kokopäiväistä osaavaa ja ahkeraa työntekijää,
mutta pelkästään heidän voimin näin
mittavaa toimintaa ei voisi pyörittää.
Kirkon toiminnan kannalta tärkeitä henkilöitä ovat vuosivapaaehtoiset, jotka tulevat vuodeksi varta vasten päätoimisesti
ja palkatta työskentelemään kirkon kerhoissa tai kahvilassa. Merimieskirkon
toiminta onkin paljolti sen varassa, että
hyviä vapaaehtoisia tekijöitä löytyy.
Kulissienkin takana tapahtuu. Merimieskirkon työntekijät ovat myös heitä
varten, joiden elämä maailmalla mutkistuu tai jos maailma mutkistuu, kuten
kevään terrori-iskujen myötä nähtiin.
Tarjolla on kriisitukea, neuvontaa, kuuntelemista ja läsnäoloa.
Merimieskirkko kuvaa itseään välittävien yhteisöjen ja liikkuvien ihmisten
kirkoksi, kodiksi kaukana kotoa. Brysselin merimieskirkko toteuttaa tätä tavoitetta havainnoivan harjoittelijan silmissä
erittäin hyvin ja tarkoituksenmukaisella
tavalla. Ihmiset kertoivatkin, että tänne
tulee mielellään, koska täällä on niin
mukava ilmapiiri.
Sen todella koin itsekin. Minut otettiin
hyvin vastaan, ja kotiuduin kirkolle ja
jopa Brysseliin niin hyvin, että nyt jälkeenpäin koen välillä pohjattomalta tuntuvia ikävän hetkiä.
Brysselissä asuu tuhansia suomalaisia: osa vakituisesti, osa määräaikaisesti. Siksi on tärkeää, että Brysselissä on
jokin suomalainen kaikille avoin merimieskirkko, joka järkähtämättä pysyy ja
josta löytää yhteisöllisyyttä, iloa ja tuttua hengellisyyttä. Tuskin muuten kaikki Kauneimmat joululaulut -tilaisuudetkaan olisivat olleet tupaten täynnä.
Jos joku miettii vuosivapaaehtoiseksi
ryhtymistä tai harjoitteluun lähtemistä
Brysselin merimieskirkolle, suosittelen
lämpimästi. Bryssel on mainettaan mukavampi kaupunki, ja merimieskirkko
on sen hyväntuulinen ja lämminhenkinen suomalainen nurkkaus. Oli ilo olla
hetken aikaa osa sitä.
Teksti ja kuva: Riitta Birck
Kirjoittaja oli vielä viime vuonna kasvatustieteen
maisteriopiskelija, vuoden alusta koulutussihteeri
Eläkeliitossa.

Jutun kirjoittaja Riitta Birck ja johtava sosiaalikuraattori Piia Lännenpääde la Cruz skandinaavisten merimieskirkkojen palaverissa.
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S

i kyrkans skepp

Du
kommer
väl på
besök?

O

M

Anna Eklund
socialkurator och sjömanspräst, Sjömanskyrkan i Nordtyskland

Foto: Marko Toljamo
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Välkommen till Villmanstrand
och Saimen

V

illmanstrands församlingar har fått hedersuppdraget att stå värd för Sjömanskyrkans sommarfest som hålls i mitten av augusti. På den kyrkliga samfällighetens vägnar kan jag med glädje önska sommarfestens gäster välkomna
till stranden vid Finlands största sötvatten Saimen. Festen hålls dock inte bara på
stranden, vi gör också en kryssning på Saimen.
Vår kryssning har tre mål: För det första böneön som skapats av Saimaan Skiitat ry
och där det finns flera ortodoxa tjasovnor (bönehus) och ett lutherskt kors på platsen
där båtkyrkorna genomförs. Det andra målet är Saima kanal, där salt- och sötvatten
möts. Vi lär oss om kanalens historia och nutida verksamhet. Som en tredje aktivitet
får vi under kryssningen lyssna när aktörer som i dag arbetar på Saimen och med
dess sjöfart berättar om sin verksamhet.
På söndagen sprider sjömanskyrkan ut sig på nio olika kyrkor inom vårt prosteri.
Festmässan hålls i Sammonlahti kyrka. På mässan är Sammonlahti församlings kyrkoherde Juha Eklund liturg och predikar gör Sjömanskyrkans styrelseordförande
Timo Lappalainen. Som traditionen bjuder överförs ansvaret för arrangemanget till
nästa års festort under kyrkkaffet.
Välkommen att beundra Skaparens mäktiga
Sjömanskyrkan
natur i somriga Villmanstrand!
s

”V

et du om att vi kommer till din hamn om två dagar,
hinner du komma på besök?”
Förra hösten när jag jobbade som sjömanspräst i sjömanskyrkan i London fick jag ett meddelande från ett fartyg som
jag senast hade sett julen 2014, då i Travemünde i norra Tyskland.
Meddelandet i sig var inget nytt eller utmärkande, bekanta fartyg
skickar ofta meddelanden till oss om sin ankomst redan i förväg.
Det här meddelandet berörde mig dock på ett särskilt sätt. Fartygets
besättning, som jag vid den tidpunkten inte hade träffat på över ett
år, hade på omvägar fått kännedom om att sjömanskyrkoarbetaren som de var bekanta med nu arbetade i det här landet, i deras
målhamn. Efter det första meddelandet fick jag regelbundna uppdateringar om hur resan fortskred, om den bästa besökstidpunkten
och även om att kaffet redan droppade, lite påskyndande, medan de
väntade på mina bekanta steg över fartygsrampen.
Det värmde hjärtat att se med vilken entusiasm och förväntan jag
blev mottagen. Med samma entusiasm och glädje fann jag mig
själv kliva ombord, träffa de människor som med sin existens, sina
ord och sina gärningar gjort mig till den sjömanskyrkoarbetare jag
är i dag. Det fartyget var nämligen det första jag besökte i Lübecks
hamn när jag började arbeta som socialkurator. Samma fartyg har
drabbats av olyckor och sorg, men också varit med om glädje och
skratt: många livssituationer där jag har funnits vid besättningens
sida. På samma fartyg har vi pratat om livet och döden, och även
om Gud.
Där på fartyget kom jag på hur lycklig jag är omgiven av män som
berättar om vad som hänt dem både i familje- och arbetslivet. När
meningarna börjar med ”Jag måste ju berätta för dig ...” eller ”Hörde du hur det gick med det där som vi pratade om senast ... ?” Och
när den siste tystlåtne nordbon följer mig till rampen, kramar min
hand hårt och säger: ”Vad roligt att du kom, låt åtminstone inte
besöken bli färre”, kände jag att jag gjort mitt bästa i uppgiften som
jag blivit utvald till.
”Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt er till att
gå ut i världen och bära frukt, frukt som består, och då skall Fadern
ge er vad ni än ber honom om i mitt namn. Detta befaller jag er: att
ni skall älska varandra.” Joh. 15:16–17

M

Juha Eklund, kyrkoherde
ordförande för Villmanstrands kyrkliga samfällighets
gemensamma kyrkoråd

Vågar du lita på bommarna?
Förtrösta på Herren av hela
ditt hjärta och lita inte till ditt
förstånd.
Ordspråksboken 3: 5.

E

gentligen hade prästen förberett
ett helt annat tema för söndagens
gudstjänst. Solen sken efter en
lång och kall vår, och den efterlängtade värmen fick vårens alla blommor att
spricka i blom. Det var dags att tala om
glada ting.
Då ringde telefonen i prästens arbetsrum. Det var hans svärföräldrar långt
borta i ett annat land: hans unga svåger
hade drabbats av stroke, inte en gång
utan tre. Till all lycka hade man fått hjälp
genast, och nu låg mannen på sjukhuset.
Hela dagen gick till böner, telefonsamtal och oro. Prästfrun måste flyga
hem för att vara nära sin bror och hjälpa
föräldrarna, inte helt lätt att snabbt finna
flyg med bra anslutningar.
På kvällen kom äntligen lugnande be-

sked: brodern var utom fara. Men det
hade hängt på tio minuter. Prästen andades ut och kastade sin påbörjade predikan i papperskorgen.
När söndagen kom stod han där i predikstolen.
– I torsdags sken solen varmt och när
vi vaknade räknade vi med en härlig dag.
Flickorna talade om att gå till stranden
efter skolan. Så ringde telefonen och
på ett ögonblick slogs alla våra planer i
stycken.
– Så är det ofta, och det som sker förstår vi inte.
– När olyckorna drabbar oss kan vi
inte förstå allt och vill det inte heller.
– Men Ordspråksboken säger att vi
ändå skall tro på Herren, förtrösta på honom, försöka förstå eller acceptera Hans
mening.
”Tänk på honom var du än går, så
skall Han jämna vägen för dig.”
– Vi har lärt oss lita på system skapade av människor. Här intill kyrkan finns
en järnvägskorsning med bommar och
varningsljus. Alla som skall till eller från

somma
i Villmanstrand rfest
den 13–14 aug
usti 2016.

kyrkan måste passera korsningen.
– Vi litar på att varningsljusen skall
blinka rött och bommarna fällas när tåget
kommer. Det är ett system vi lärt oss lita
på. Tåget kommer ju plötsligt och med
hög fart.
– På samma sätt skall vi i alla sammanhang förtrösta på Herren, avslutade
prästen sin predikan.
Vågar du lita på bommarna?
Vågar du lita på Vår Herre?
Text och foto: Thure Malmberg
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Ny i Algarve?

Numero fiscal
och vänner viktigt

Paret Jäspi har nyligen vinterbosatt sig i Algarve, men återvänder till Finland för sommarsäsongen.

A

Sjömanskyrkan i Lübeck har framför allt varit långtradarchaufförernas Finlandshem.

Verksamheten i Lübeck
förändras
Sjömanskyrkans
verksamhetsställe i Lübeck
stängs, men det sociala arbetet
för långtradarchaufförer,
sjöfarare och finländare som bor
och vistas i området fortsätter.

V

em var det som sa ”det finns
inget beständigt förutom förändring”? Vår värld skulle vara
så enkel och god om allt kunde vara
oförändrat och som vi är vana vid, helt
enkelt bekant och tryggt.
Sjömanskyrkans fasta verksamhetsställe i Lübeck, Suomi-Koti eller Finlandshemmet, stänger sina dörrar den 30
juni 2016.
På grund av resultaten under uppföljningsåren blev man tvungen att ta till
denna lösning av ekonomiska skäl eftersom verksamhetsställets besökarantal
har minskat betydligt de senaste åren.
Antalet finländska chaufförer som kör
tung trafik i Centraleuropa har minskat
kraftigt och antalet förväntas inte öka
i framtiden. Däremot ökar bland andra hamnen i Travemünde servicen för
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chaufförer i området. På grund av det
lilla antalet besökare har sjömanskyrkan
i Lübeck bara varit öppen på veckoslut
sedan början av 2016.
– Det har varit ett givande arbete och
alla möten som vi upplevt genom åren
blir kvar i våra hjärtan och tankar. Jag
vill redan nu rikta ett särskilt tack till
alla som på ett eller annat sätt bidragit
till detta viktiga arbete som arbetstagare, praktikanter eller frivilliga eller bara
genom sin närvaro, säger Satu Oldendorff, föreståndare för sjömanskyrkan i
Nordtyskland.
Sjömanskyrkans arbete i Lübeck för
långtradarchaufförer, sjöfarare och finländare som bor och vistas i området
fortsätter i enlighet med principen för
rörligt arbete. För denna verksamhet
söker man tillsammans med sina samarbetspartner en lämplig lokal till en förmånlig kostnad.
– Vi fortsätter och utvecklar arbetet
och servicen för chaufförer under veckoslut på vår informationsenhet. Sjömansarbetet fortsätter i form av transporter
och besök ombord utan ett fast verksamhetsställe. Vi har hittat framtida samar-
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betsformer med språkskolan och den
finländska församlingen och försöker
tillsammans hitta ännu fler sätt att samarbeta, berättar Satu Oldendorff.
Finlandshemmet i Lübeck grundades 2001 i samarbete mellan Sjömanskyrkan,
långtradarkyrkoföreningen
Rekkakirkkoyhdistys och centrum för
finländskt kyrkoarbete Suomalaisen kirkollisen työn keskus (SKTK). År 2008
tog Sjömanskyrkan över verksamheten
helt och hållet och Finlandshemmet i
Lübeck blev en del av sjömanskyrkan i
Nordtyskland, där även sjömanskyrkan i
Hamburg ingår. År 2011 revs byggnaden
som ägdes av Tysklands sjömansmission
(Deutsche Seemannsmission) och man
flyttade till de nuvarande lokalerna som
hyrs ut av Finnlines. Avslutningsfesten för Finlandshemmet hålls det första
veckoslutet i juni i form av en grillkväll
på lördagen och en avskedsmässa på
söndagen.

lldeles oberoende av om man
flyttar till Portugal utan tanke på
eventuella skattelättnader eller
inte finns det en byråkratisk finess som
måste fixas: Numero fiscal, ett personligt portugisiskt nummer lite i stil med
vårt personnummer.
– Ett uppehållstillstånd – ”Residente
non habitual” – får man liksom Numero
fiscal lätt och snabbt på stadshuset, Camara Municipal, bara man visar upp pass
och en adress med t.ex. ett hyreskontrakt.

Det säger Pekka Jäspi från Virmo i
Egentliga Finland, bättre känt under sitt
finska namn Mynämäki, där en förfader till honom var kyrkoherde redan på
1700-talet. Paret Jäspi har nyligen vinterbosatt sig i Algarve, men återvänder
till Finland för sommarsäsongen.
Sedan flyttlasset gick med Finnlines
färja från Nordsjö till Travemünde nyåret 2015 har han och hans hustru Kirsi fått anpassa sig till ny kultur, ett nytt
samhälle och nya seder.

– Jobbigast var omregistreringen av
bilen från Finland till Portugal. Där behövdes t.o.m. originaldokumentation
från den tyska biltillverkaren, inga kopior dög. Hela jobbet tog nästan ett år
och kostade nära en tusenlapp. Betydligt
snabbare hade det gått om jag betalat
bilskatten, men det hade i så fall rört sig
om cirka 15 000 euro, säger han.
Pekka Jäspi var privatföretagare med
ett litet familjebolag i Finland. När de
båda barnen flugit ur boet och Kirsi >>

Cockerspanieln Minni (14) har krupit upp
i soffan hemma hos Kirsi och Pekka Jäspi,
rätt nyinflyttade finländare i Algarve.

Satu Oldendorff och sjömanskyrkoteamet i
Nordtyskland
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>> dessutom varit allvarligt sjuk mognade
beslutet att flytta bort, åtminstone för
vinterperioden.

Tidigare i Spanien
Paret hade tidigare provat på att bo i Spanien, men ett besök på prov i Portugal
övertygade dem om att det var det landet
de ville välja. Nu sköter sonen familjebolaget hemma i Finland, och när barnen
kommer på besök finns det rum för dem i
det egna hemmet i ett av Vilamouras nya
höghus mitt på Algarvekusten.
– Det som är oerhört viktigt när man
flyttar till en främmande plats utomlands
är att ha vänner och den vägen kunna
knyta kontakter. På det sättet öppnas dörrarna till en främmande och ny kultur. Vi
anslöt oss genast till det finländska Algarvesällskapet, Algarven Suomi-Seura.
Där har vi fått värdefull hjälp och viktiga
vänner, som bott här länge, känner förhållandena och på det sättet kan hjälpa
oss med praktiska råd.
– Först bodde vi på hyra i Loulé, men
där kände vi oss lite ensamma och isolerade. Sen fick vi tips om en lägenhet i ett
modernt hus med hygglig värmeisolering
i trädgårdsstaden Vilamoura. I grannstaden Quarteira ordnar Suomi-Seura vintertid regelbundna möten där vi träffar
andra finländare, så det passade oss perfekt.
– Nästa steg var att ordna ett banklån
i Portugal för att köpa lägenheten, och
också det gick att arrangera, fast portugisiska banker inte tidigare varit så intresserade av utländska låntagare, säger
Pekka Jäspi.
Pekka och Kirsi Jäspi hör till de nyare inflyttarna i Portugal, där Algarven
Suomi-Seura i april hade hela 1002
medlemmar. Enligt Hufvudstadsbladet
(19.3.2016) räknade skattemyndigheterna med att det under 2014 fanns 106
finländare i Portugal som kunde tänkas
utnyttja den tidsbestämda skattefrihet på
privata pensioner som landet införde året
innan. Skatteavtalet mellan Finland och
Portugal är nu under övervägande.
I det finländska sällskapets senaste
nyhetsbrev skriver verksamhetsledare
Maija Katila att alla finländare som bor
i Algarve får kastmärket skatteflykting
i pannan oberoende av om de betalar
skatt i Finland, Portugal eller något annat land. Detta på grund av att finländska
medier gjort en höna av en fjäder.
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Skandinaver i Carpe Diem
En av de vänner Pekka Jäspi berömmer
för hjälpsamheten mot nyinflyttade är
Ulla-Maija Loikkanen från Nyslott.
Hon bor i ett vackert hus på en höjd 300
meter över havet intill Loulé och med
vid utsikt över berg och dalar ända bort
mot Atlanten.
– Min man Jyrki och jag flyttade hit
för tjugo år sedan, och när han tio år
senare dog kände jag mig först ensam i
Portugal. Men jag ville inte återvända till
Finland utan sökte mig i stället först till
Suomi-Seura och sedan till Carpe Diem,
en förening för ”skandinavisktalande” i
Portugal, både bofasta och turister.
– Där trivs jag bra, säger Ulla-Maija,
som talar en både vårdad och elegant
svenska. Så är hon också nordist i själ
och hjärta med goda kontakter med
skandinaviska väninnor i Algarve och
bokhyllan fylld av svenska böcker.
– Det är mest svenskar med i Carpe
Diem och några danskar. Norrmän har
vi också, och en del finlandssvenskar söker sig av naturliga skäl till vår förening,
totalt har vi ett dussin finländare bland

våra 360 medlemmar. Nationaliteten är
inte avgörande, utan det gemensamma
språkområdet.
– Dessutom har vi roligt på våra lunchmöten. En gång tog jag med mig en
svensk väninna till det finländska sällskapets självständighetsfest. Det var så
högtidligt på traditionellt finländskt sätt
att hon undrade om det rörde sig om någon begravning …
Båda föreningarna är föreningslänkar
för nordbor i huvudsakligen Algarve,
även om några medlemmar också finns i
Lissabon och exempelvis Estoril.
Den finländska föreningen leds på
konventionellt sätt av en ordförande och
har sina medlemmar bosatta mera koncentrerat ibland annat Portimao och Vilamoura. Carpe Diem igen har ett arbetsutskott som lägger upp programmet och
medlemmarna bor ofta på mindre orter
mellan Lagos i väster och Tavira i öster.
Månadsmöten med lunch och utflykter
hör till programmet för båda sammanslutningarna.
Text och foto Thure Malmberg

Sallys framgång och
undergång
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Friska satsningar, men stora
motgångar

Det finns mycket
att berätta om
Rederiaktiebolaget
Sally.

D

okumentationen av åländsk sjöfartshistoria har tagit ett steg
framåt igen, när Ann-Gerd Steinby i den nya boken Rederiaktiebolaget
Sally – en 50-årig åländsk redarsaga berättar om kommerserådet Algot Johanssons (1898–1986) skapelser, framgångar
och nederlag.
Länge var det bara åländsk segelsjöfart som dokumenterades i bokform, och
t.ex. den åländska segelsjöfartens historia har sedan 1940 behandlats utförligt
av Georg och Karl Kåhre i två tjocka
band. På senare tid har ändå också åländska ångare blivit rumsrena i den sjöhistoriska forskningen och den nästan bortglömda åländska kylsjöfarten har fått sin
egen bok.
Nu är det då dags för Rederiaktiebolaget Sally, där den historiska berättelsen
tagits fram av journalistproffset Steinby
medan fartygskatalogen – som ingen historikförfattare med självaktning längre
vill vara utan – fått sin lika professionella utformning av åländska fartygsforskaren Lars-Erik Eriksson i samarbete
med svenska kollegan Erik Hag.
När det gäller Sally finns det mycket
att berätta, och det gör Steinby på 200
sidor. Visst kände jag till att Sallykoncernen hade både eget varv och ett eget tvätteri, men att man dessutom en tid ägde
en liten maskinverkstad i Vasa var nytt
för mig.
Den grafiska formgivningen har gjorts
av Fredrika Sundberg, och här har jag
den enda invändningen att de bilder som
på olika vägar plockats fram genomgående är döda katalogbilder. Professionella bildkonstnärer lyser med sin frånvaro.

Smörsmugglaren blev
kommerseråd
Ulla-Maija Loikkanen från Nyslott i sitt vackra hem utanför Loulé, Portugal. På väggen en tavla med
skärgårdsmotiv från Bohuslän.

skeppet som byggts i Göteborg. Hela
fartyget levererades sommaren 1974.

Allt började med en hotande dom för
smörsmuggling som ledde till utvand-

ring till Amerika. Där byggde unga Algot Johansson hus. I Amerika lärde han
sig också engelska, tjänade bra med
pengar och hittade en åländsk hustru,
sammantaget alltså en god investering
inför starten 1937 som redare på Åland.
Sally är kanske bäst känt för sina tankfartyg och senare också satsningarna på
färjor och kryssningstrafik. Men Algot
Johansson var inte främmande för torrlast, och Steinby beskriver hur han i en
Volkswagen-bubbla 1955 gav sig ut över
isarna till Karlö och Marjaniemi för att
inspektera en grundstött båt, Gustaf Eriksons ms Bergö.
Haveristen låg nästan helt under vatten
med skorstenstoppen stickande upp över
isen som packats över fartyget. Men Algot Johansson visste att Bergö var ett nybyggt fartyg och han såg hennes potential. Efter bärgning och reparation tjänade
hon i åtta år Sally under namnet Berny,
innan hon kolliderade och sjönk vid
danska Læsö – där för övrigt en av den
finländska sjöfartens mest tragiska kollisioner ägde rum julen 1930, då FÅA:s
passagerarångare Oberon gick till botten
med förlust av 42 liv.
Det är en sympatisk bild Steinby målar
upp av den åländska, självlärda och driftiga företagaren, som 1958 blev kommerseråd. Han var framsynt, och han var
inte rädd för att ta risker. Han var en god
arbetsgivare av den gamla typen, som
månade om sin personal och byggde hus
åt dem i Mariehamn. Han erbjöd arbete
både till sjöss och på landbacken. Han
var en remarkabel man, skriver Steinby.
Historien om Sally berättar bland annat om hur bolaget 1970 beställde Finlands dittills största tanker, mt Jonny på
132 500 dwt och 280 m längd vid Eriksbergs Mekaniska Verkstad i Göteborg.
Det blev en mycket speciell operation:
förskeppet byggdes vid Lisnave i Lissabon och förenades senare med akter-

Inom färjesektorn tänker man kanske
främst på Algot Johanssons engagemang
i trafiken mellan Helsingfors och Stockholm, där han 1974 började konkurrera
starkt med Silja Line, vars vita fartyg
hade mycket långa traditioner i just den
trafiken. Sallys satsning på Helsingfors
sågs inte heller med helt blida ögon av de
två andra samarbetande rederierna inom
den röda Vikinggruppen, men det visade
sig att Sally varit ute i rätt tid.
Sedan följde den etablering som inte
bara gav Sally fotfäste på Helsingforslinjen utan också förde vidare till engagemanget i Kvarken, där Vasabåtarna
övertogs, satsningarna på Engelska kanalen med stora hamnproblem och kryssningstrafiken på Karibiska havet och –
inte minst – de populära kryssningarna
först över Ålands hav med ms Birger
Jarl och senare med så olycksförföljda
Sally Albatross från Helsingfors.
Här kunde man skriva flera böcker om
de motgångar och olyckor som drabbade
Sally.
När man t.ex. 1981 övertog grekiska
Atlantångaren Olympia var det en flytande skrothög man fick slita med. Men
förvandlingen till karibiska kryssningsfartyget Caribe 1 genomfördes envist,
och fartyget fick så småningom många
vänner.
Också starten för ms Sally Albatross i
Sallys egen regi 1986 var på många sätt
lyckosam med bland annat omtyckta
kryssningar till Visby. Vid det dramatiska slutet på grundet vid Porkala i mars
1994 förde hon inte längre Sallys flagga.
Hon var ett olyckligt fartyg, som dessutom så sent som i fjol kolliderade vid
Dardanellerna.
Investeringarna i Kanaltrafiken och på
Karibiska havet blev för mycket för Sally, och 1988 var rederiets saga all. AnnGerd Steinby avslutar sin bok så här:
”Om man hade nöjt sig med den hela
tiden framgångsrika passagerar- och
bilfärjetrafiken i Östersjön, kunnat behålla de tankfartyg man hade kvar och
Vasabåtarna, är det möjligt att Sally
hade funnits kvar i dag. Men säkert är
det ingalunda.”
Thure Malmberg
Texten ingår också i Skärgård nr 1/2016.
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Sarja kertoo menneen maailman merenkulun tapahtumista, jotka on kokoelmistaan valinnut Rauman merimuseo.

Ville blev Vikings
superstjärna

Teksti: Paavo Tukkimäki, kuvat: Rauman merimuseo

Kurjuutta ja köyhyyttä
Saksanmaalla

Andreas Lindquist känner
skeppskatten både utan och innan

Antti Näsi kohtaa Kielin kanavan päässä nälkäisten lasten lauman.

Viking Lines mest kände arbetare är skeppskatten Ville Viking.
I år röstades Ville Viking fram till årets maskot
2016 och slog därmed mumintrollen. ”En stor
prestation”, säger Andreas Lindquist.
Bild: Paavo Tukkimäki.

S

keppskatten Ville Viking är en mytisk figur som liknar
jultomten: det finns bara en äkta, men han hinner överallt eftersom man kan träffa honom samtidigt på bolagets alla fartyg och rentav i land.
Precis som tomten är Ville en obestridlig stjärna och publikfavorit, men till skillnad från jultomten arbetar Ville året om.
Sommaren är högsäsong, då barnfamiljerna intar fartygen.
Bådas hemvist är mytomspunnen: tomten bor på Korvatunturi, där ingen har träffat på honom. Ville i sin tur sover nedanför skorstenen på en lika hemlig plats.
– Ville Viking ser alltid pigg och glad ut. Han är ett uppriktigt och snällt sändebud för den goda viljan, ett busfrö och en
äventyrare som gillar att skoja, som kramas och får kramar,
som ger och får kärlek. Han är Viking Line-färjornas sympatiske superstjärna.
Så här beskrivs Ville Viking av maskotartisten och lekledaren Andreas Lindquist, 30, som känner Ville utan och innan.
Bekantskapen inleddes när Lindquist började jobba på Viking Line 2007. Han gav sig av till sjöss för ett kortare jobb
som servitör – hans ursprungliga yrke på fartyget. Fortsättningen var ett ”klassiskt fall”, som för så många andra. När
man märker att nykomlingen är en social person haffar man
honom till underhållningsavdelningen. Snart blev servitören
barnens lekledare, programvärd och kryssningschef.
Förutom att leda barnens lekar är Ville Viking en väsentlig
del av ledarnas arbetsbeskrivning, och så blev katten med sjömanshatt genast bekant för Lindquist.

En varm katt
Katten är en varm arbetsplats. Dräkten är av plast, pälsen värmer och det är ont om ventilationsluckor. Huvudet väger flera
kilo och om man vill se något måste man hela tiden röra på
huvudet. Ville rör sig hela tiden. Det kan ni studera till exempel
på tv, i sociala medier eller ombord.
– Om Ville står still ser han död ut, motiverar Lindquist.
När Ville rör sig långsamt kan man vara inuti dräkten i kanske trekvart. Vid snabba rörelser, dans och breakdans orkar
man bara en kvart, sedan måste man ha en paus. Lindquist
jämför kattjobbet med rökdykning, som är känt för att vara påfrestande.
Å andra sidan: om han är riktigt trött kan Ville lägga sig rak-
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lång var som helst, vilket ingen annan i besättningen kan göra.
På sommaren kan det finnas fyra, fem lekledare ombord och
man kan träffa Ville hela dagen. På vintern när det är färre barn
ombord finns det kanske bara en lekledare och framträdandena
är färre. Målet är att alla barn ska få träffa Ville och fotografera
sig med honom.
Ville är barnens, ungdomarnas och de medelålders favorit,
som även de vuxna närmar sig – oftast lite blygt i början. Fotograferingen med Ville kan ta tid.
En del av barnen kan vara rädda för Ville och katten måste
känna av om han kan närma sig dem och hur. Å andra sidan
kan Ville krama helt okända barn, busa med dem, kasta dem i
luften, lyfta upp dem och flyga med dem på ett helt annat sätt
än lekledaren. De finaste stunderna i jobbet är enligt Lindquist
när ett blygt barn övervinner sin rädsla och kommer fram för
att krama Ville innan han går.
Paavo Tukkimäki
Ville Viking föddes i slutet av 1980-talet som ett grupparbete, eftersom det
var svårt att anvisa honom bara en mamma eller pappa. Bakgrunden till
skeppskattens uppkomst var den ökade Sverigetrafiken, vilken gjorde att
Viking Line började förnya och förbättra sin Miniclub som var avsedd för de
yngsta i familjen. Katten döptes på Isabella 1989 och ceremonin leddes av
Mikko Alatalo. Bild: Viking Line.

Gustaf purjehtii yhä Elissa-nimisenä Texas Seaport Museumin museolaivana
Yhdysvalloissa.

”K

urjuutta – köyhyyttä sellaista on Saksassa. –
Moraali on olematon. Ei kirkkoja ei kouluja.
Ne onnettomat jotka säästyivät sodan tuhoilta
nääntyvät nyt pikkuhiljaa hengiltä.”
Näin kuvaa Antti Näsi kesäkuussa 1948 kirjeessään kotiväelle kokemuksia Kielin kanavan länsipäästä Brunsbüttelin
(Näsi: Brünsbüttel) kaupungista. Jos Näsi ihmetteli elämän
ankeutta sodanjälkeisessä Englannissa, niin Saksassa köyhyys
näytti monta kertaluokkaa pahemmalta.
Apukoneella varustettu purjealus Gustaf oli tuskin kiinni laiturissa, kun laivan ympäröi suuri sekalainen joukko. Valtaosan
muodosti 4–15-vuotiasta repaleista, tavattoman laihaa lasta,
mutta oli joukossa vanhempaa, koukkuselkäistäkin väkeä.
Kun normaalisti laivaa ympäröi hälisevä äänekäs joukko, niin
Näsin huomio kiintyi siihen, että tämä joukko ei hälissyt eikä
juossut ympäriinsä.
”Siinä näkyi nöyrää alistumista ja epätoivoisten ihmisraunioiden syvää kärsimistä. Jokaisen huulilta kuuli ikään kuin
kuiskauksena ”Haben sie Brot” – ”Haben sie etwas zu essen”.
Oli liikuttavaa nähdä kun nuo nälkiintyneet pienokaiset ojentelivat laihoja käsiään ja loivat arkoja, pelokkaita silmäyksiä
syvälle painuneista silmistään.”
Gustafin väeltä oli jäänyt aterialta ruokaa yli, ja joukosta
valittiin yksi poika ja kaksi tyttöä syömään riisipuuroa, jota
katosi ällistyttävät määrät ennen kuin paljasjalkaiset resupekat
palasivat laiturille heitä kadehtivien joukkoon.
Gustafin miehistö yritti auttaa myös jakamalla omistaan:
”Tosille annoimme kenelle rasian tulitikkuja (muuten tavaton
aarre) kenelle palan suklaata. Kenestä taas tuli savukkeen onnellinen omistaja.”
”Yksi vanha tutiseva mummo sai pienen näkkileipäpaketin,

eikä hänen kiitoksistaan ja siunauksistaan ollut tulla loppua.”
Iltaruokailuun ei tullimies päästänyt ketään, ja Gustafin miehistö kehotti saksalaisia hakemaan astiat, johon perunakeittoa
voisi jakaa. Vikkeläkinttuiset lapset olivat kärppänä takaisin
paikalla, ja keitto oli jo mennyt, kun vanhukset astioineen ehtivät paikalle.
Yhtäkkiä koko porukka katosi. Syynä oli kaksi poliisia, jotka
tulivat paikalle ja saivat sataman sokkeloista päälle jumalattoman herjavyöryn: ”Se oli ylistyslaulua, oikein saksalaisella
perusteellisuudella laadittua panettelua ja haukkumista.”
Näsi kävi myös kaupungilla, joka oli hiljainen ja kolkko.
Näyteikkunoissa ei ole juuri mitään tavaraa – ja useimmat
liikkeet ovat kiinni. Luonto alkaa hiljalleen vallata takaisin
aiemmin ihmisen anastamia alueita, katukivien välissä kasvaa
ruohoa ja talojen raunioista puskevat puut esiin.

Gustafin miehistöä aluksen kansiluukun päällä.
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Munkkivuoren
piiri 40 vuotta

tänyt juttuja merimieskirkkotyöstä paikallislehden julkaistavaksi. Yhdistyksen
puheenjohtaja (Levanto) ja varapuheenjohtaja (Marjatta Lahtinen) toimivat
yleensä myös sen edustajina Suomen
Merimieskirkko ry:n sääntömääräisissä
kokouksissa.
Tähän juhlaan oli kutsuttu myös läheisen Lehtisaaren meripartiolippukunta Navigatores, jonka vauhdikkaasta
toiminnasta kertoi valokuvin Tuomas
Tammisto, joka on johtanut lippukuntaa
useita vuosia, mutta vastikään siirtynyt
sen ”kakkosmieheksi”.
Kun Kaisa Sidoroffin hieno musiikkiesitys oli ohi, kiitti Merimieskirkon
pääsihteeri Hannu Suihkonen juhlapuheessaan piiriä sen upeasta työstä Merimieskirkon hyväksi sekä seurakuntaa
tämän työn mahdollistamisesta.

Marketta Levanto ja Eevi Sipilä sekä kuvasta
puuttuva Helena Miettinen saivat juhlan
yhteydessä Merimieskirkon hopeisen
ansiomerkin, jonka luovutti pääsihteeri Hannu
Suihkonen.

Tuomas Tammisto Lehtisaaren
meripartiolippukunnasta kertoi mm. lasten
purjehduksesta, veneen valmistelusta keväällä
merikuntoon, kesäleireistä ja työstä veneessä.
Monelle kuulijalle toiminnan laajuus tuli
yllätyksenä.

Birgit Krogius-Siirilän merellisiä tauluja oli
nähtävillä juhlan ajan. Itsekin purjehdusta
harrastava taiteilija on maalannut teoksensa
öljyväreillä käytetyille dacronpurjeille.

Leppävirran
lähetyspiiri
tukee monia

tystyötä kahvikolehtituloillaan. Kokoontumisia on joka toinen viikko jonkun
piiriläisen kotona.
– Aika on muuttunut, mutta piirimme
toimii niin kauan kuin kaksi ihmistä on
mukana, vakuuttaa Teppana-Karvinen,
joka on myös merimieskirkkotyön ystävä. Hän oli muutama vuosi sitten mukana suunnittelemassa Leppävirralla
järjestettyjä Merimieskirkon kesäjuhlia.
Seurakunnan lähetystyö tukee Hongkongissa tehtävää teologista koulutusta
Suomen Lähetysseuran kautta, Etiopiassa tehtävää maaseudun kehittämisprojektia Darinumin alueella Kansanlähetyksen kautta ja Sadeharjun perheen
lähetystyötä Papua Uudessa-Guineassa.
Seurakunnalla on myös kohdesopimus
Suomen Lähetysseuran kautta Viktoria-järven hiippakunnan kanssa Tansaniassa, missä tuetaan evankeliointityöprojektia ja päiväkotiryhmää Mwanzan

alueella samoin kuin lukutaitoluokan
toimintaa Venezuelassa.
Lisäksi tukea saa Angolassa oleva lukiolaisten ryhmä, joka on erityisesti seurakunnan nuorten nimikkoryhmä sekä
Dessien AIDS-orvot Etiopiassa, joille
miesten saunapiirin tuki kohdistuu.

M

unkkivuoren merimieskirkkopiiri järjesti täyttäessään 40
vuotta ansaitun juhlapäivän
30.3.2016 Munkkivuoren seurakuntasalissa. Juhlassa mukana olivat myös Järvenpään ja Taivallahden (Töölö) merimieskirkkopiirit.
Alkuhartauden ja tervetulosanat lausui pastori Sinikka Peltohaka, jonka
jälkeen seurakunnan lapsikuoro esitti
kolme laulua kanttori Kaisa Sidoroffin
johtamana. Merimieskirkkopiirin vetäjä Marketta Levanto kiitti kuoroa toivoen, että lapset muistaisivat juhlasta
jotain merellistä, mikä isona voisi johtaa
vaikkapa merimieskirkkopiiriin liittymiseen.

L

eppävirran lähetyspiirin tausta on
ennen sotaa alkaneessa diakoniapiirissä, joka vuonna 1960 solmitun Namibian nimikkolähetyssopimuksen myötä muutti nimensä kirkonkylän
lähetyspiiriksi.
Piirin vetäjä, lähetyssihteeri Maija
Teppana-Karvinen kertoo lähetysrakkautensa tulevan rippikouluiässä saamastaan kutsusta lähetyspiiriin. Parin
muun neidon kanssa he kokivat kutsun
kunnia-asiana ja liittyivät kymmenien
asialle omistautuneiden naisten joukkoon.
Nykyisin muutaman naisen muodostama lähetyspiiri tukee seurakunnan lähe-
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Piirien yhteistyötä
Rovaniemellä

R

ovaniemellä ei seurakunnan eri
piirien välillä ole kitkaa eikä kilpailuasetelmaa. Korkalovaarassa
toimivien merimieskirkkopiirin, diakoniapiirin ja lähetyspiirin jäsenet lomittuvat niin, että satunnaisen kuuntelijan
pitäisi tarkistaa kalenterista, mikä piiri
parhaillaan kokoontuu. Joulumyyjäisissäkin piireillä on yhteinen myyntipöytä.
Voi olla niinkin, että moni täällä ei
muista, mihin piiriin alun perin on tullut,
kun seurakuntatyö on vienyt mukanaan.
Se kuitenkin muistetaan ja huolehditaan,
että 30 joulupakettia lähtee joka vuosi
merellä joulunsa viettäneille merenkulkijoille. Näitä itse neulottuja villasukkia
myydään myös myyjäisissä.
Merimieskirkkopiirin vetäjä Kaisa
Simonaho kertoo, että vuodet piirissä
ovat olleet antoisia. Lapinukonkeittoa
syödessämme muutkin piiriläiset innostuvat kehumaan syystäkin lappilaista
yhteishenkeä ja auttamishalua sekä mahdollisuutta käyttää taitojaan ja joutoaikaa
hyödyksi.
Merimieskirkkopiiri ja muut seurakunnan piirit elävät ja voivat hyvin, kun
asenne ja ilmapiiri ovat kohdallaan.

Aktiivinen Kajaanin merimieskirkkopiiri kokoontuu Keskusseurakuntakodilla pastori Anneli Toppisen
huomassa.

Elinvoimainen Kajaanin piiri

K

ajaanin
merimieskirkkopiiri
perustettiin vuonna 1930, joten viime vuonna piiri täytti 85
vuotta. Kun kaupungin puutavarayhtiön
johtajan perheen poika lähti merille, sanoi rouva merimieslähetystyön tarvitsevan tukea.
Aluksi kokoonnuttiin paikallisten rouvien kotona, kunnes kirkkoherra Katavisto antoi toiminnalle seurakunnan tilat
käyttöön. Piiri on yhä hyvin aktiivinen
ja tekee mm. vuosittain retkiä niin Kainuussa kuin muualla Suomessa ja joskus
jopa ulkomailla. Marttojen kanssa on
aikoinaan kierretty Euroopassa, ja viime
toukokuussa käytiin tutustumassa Tallinnan merimieskirkkoon.
Liekö mielenkiintoisten matkojen ansiota, että porukkaa on piiriin tullut viime vuosina jopa lisää. Seuraavaksi nämä
aktiivit nähdään Lappeenrannassa kesä-

juhlilla.
Piiriä vetää sen toiminnassa lähes 30
vuotta mukana ollut Hilkka Rusanen.
Häntä ennen piiriä luotsasi 30 vuoden
ajan Riitta Katavisto, joka Rusasen ja
Liisa Härkösenkin mukaan aikoinaan
houkutteli. Konkarit sanovat kuitenkin,
että vanhin aktiivi piirissä on Marjatta
Rehn.
Seurakunnan puolesta piiristä huolehtii pastori Anneli Toppinen, joka kertoo
kiinnostuksensa merimieskirkkotyötä
kohtaan syttyneen 90-luvulla.
– Naapurin poika oli ollut merillä 10
vuotta, kunnes sairastui ja jäi tästä työstä
pois. Hän halusi merille takaisin, minne
pääsikin 2003, ja toimi Hampurin merimieskirkon hyväksi. Sittemmin hän
hukkui Tallinnassa, mistä sain kipinän
paneutua Merimieskirkon ja merimieskirkkopiirin työhön.

Aukeaman tekstit ja kuvat Tamperetta lukuun ottamatta: Marko Toljamo
Kirjoittaja vieraili kyseisissä piireissä huhtikuussa 2016 kertomassa Merimieskirkon kuulumisia.
Tampereen Messukylän merimieskirkkopiirin tekstit: Riitta Tunturi, kuvat: Uolevi Salonen.

Pallo hallussa
Messillä

T
Leppävirran kirkonkylän lähetyspiiri kokoontui
14.4.2016. Mukana olivat Liisa Itkonen (vas.),
Roosa Pulkkinen, Maija Teppana-Karvinen, jonka
koti toimi kokoontumispaikkana, Hilkka Kartola ja
Maila Natunen.

piirit

piirit

Juhlakahvien jälkeen esittivät Ritva
Tikkanen ja Hannu Vuorinen kaunista
yksinlaulua ennen kuin Levanto taustoitti piirin historiaa ja nykypäivän toimintaa.
Myöhemmin selvisi Esko Vepsän
vahvistamana, että osa merimieskirkkopiirin eli Munkkivuoren Merimieslähetys ry:n 11 perustajajäsenestä oli ollut
vastikään (1975) Merimieslähetysseuran
(nyk. Merimieskirkko) satavuotisjuhlassa, jonka innoittamana piirin synty sai
alkunsa. Säännöt piiri kopioi Lauttasaaren merimieskirkkopiiriltä.
Nykyisin Munkkivuoressa kokoonnutaan joka toinen viikko. Kokoontumisiin kutsutaan aina joku vierailija
luennoimaan, keskustelemaan tai haastateltavaksi. Piiri on lisäksi järjestänyt
aktiivisesti erilaisia tapahtumia sekä tutustumismatkoja eri kohteisiin ja lähet-

ampereen Messukylän merimieskirkkopiiri Messissä vieraili
ystäviensä kutsumana 5.4.2016
rovasti Jorma Bäckman, joka oli pastorina mm. Rotterdamissa 1970-luvulla ja
pääsihteerinä 1981--1990.
Bäckman kertoili kirkon tapahtumista ja asioista omiin kokemuksiinsa perustuen mielenkiintoisesti ja avartavasti
meille piiriläisille.
Reilun viikon kuluttua Messi vieraili
Turussa 10 hengen voimin 14.4.2016.

Kappalainen Timo Hanttu oli järjestänyt monipuolista ohjelmaa, ja ensiksi
menimmekin Mikaelinkirkkoon. Urkuri
Marko Hakanpää loihti säveliä sieluumme Myrskyluodon Maijan ja Finlandian herkkyyden ja pauhun kautta.
Forum Marinumin museokierroksella
kaikki totesivat, etteivät haluaisi töihin
sukellusveneeseen. Aurajoen rannassa
olevan, kunnostetun Bore-laivan herkullista lounasta elävöitti konepäällikkö Pekka Rantanen, joka kertoi laivan
elinkaaren ja kierrätti sen kerroksissa.
Mikaelinseurakunnan merimieskirkkopiirissä kerroimme ja kuulimme toistemme toiminnasta. Kutsuimme heidät

vastavierailulle Tampereelle. Kyllä täältäkin kaikkea koettavaa löytyy!

Piiriläiset Messukylän seurakuntasalissa. Takaa
vas. Helinä Kärkkäinen, Riitta Laaksi, Kirsti
Virkkunen, Riikka Ahonen ja Riitta Tunturi.
Edessä Marketta Sihvo, Kirsti Mäkinen, rovasti
Jorma Bäckman, Jouko Sihvo ja lähetyssihteeri
Merja Mäkisalo.
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kirja
Ahtaajien vaikea taival
Eino Nykänen: Sataman soturit. Helsingin
Ahtaustyöntekijät ry, 2015.

E

ttei jää epäselväksi, sanon heti
alkuunsa, että Eino Nykänen
on kirjoittanut erinomaisen kirjan Helsingin ahtaajista. Olen lukenut
eräänkin historiikin, ja usein kirjan loppuun kahlattuani huokaissut, että olipa
harrastelijamaista ja tylsää tekstiä. Nyt
en sano niin, päinvastoin ihmettelen,
miten Nykänen on saanut pidetyksi näin
laajan, moneen suuntaan pursuavan ja
pikkutarkan opuksen langat noin hyvin
käsissään. Ja teksti, se on sujuvaa niin

kuin pitkänlinjan toimittajan tekstiltä voi
odottaa.
Tuskin mikään ammattikunta Suomessa on kokenut vuosikymmenten kuluessa työnkuvassaan sellaista muutosta kuin
ahtaajat. Suorastaan kohisten on noussut
myös ammatin arvostus. Kehnosti palkatuista, halveksituista satamajätkistä
on tullut vähintäänkin kohtuullisesti toimeentulevia ammattilaisia, joiden mielipidettä kysytään ja kuunnellaan ay-ratkaisujen tärkeimmillä hetkillä. Kyse on
avainryhmästä, jonka merkitystä alan
teknologinen vallankumous ja myös
ammattikunnan yhteiset, onnistuneet
ay-ponnistukset ovat kohentaneet.
Satamajätkien kulkema polku on ollut
kivinen ja vastuksia täynnä. Nykäsen
kirja kuvaa selkeästi, miten lankunkantajien sekalaisesta seurakunnasta on kehittynyt osaavia ammattilaisia. Ahtaajaäidin poikana ja itsekin nuoruudessani
lankkuja ja propseja laivassa retuuttaneena tiedän, että satamatyöläisten ammattikunnan nykyistä tilannetta voidaan
pitää suorastaan ihmeenä.
Kuka olisi uskonut tähän kehitykseen

esimerkiksi 1970-luvun apeina vuosina? Alituiset työtaistelut, oman porukan
poliittinen kärhämöinti, työnantajan arvaamattomuus ja maailmanlaajuiset suhdannevaihtelut näkyivät satamatyöläisten mökeissä ja ruokapöydissä, joihin
haettiin eräänkin kerran suuhunpantavaa
lakkotoimikuntien soppakanuunoista.
Ensimmäisen lakkonsa irtolaisiksi
haukutut, murjuissa asuvat helsinkiläisahtaajat saivat jotenkuten pystyyn
vuonna 1905 yrittäessään parantaa työolojaan. Sen jälkeen Helsingin satamissa
on nähty monenlaista menoa. Lakkoja
lakkojen perään. Kaijalla ja työhönottokonttorissa on ollut monenlaista kulkijaa, usean sortin rikkureita, Pihkalan
kaartilaisia, boheemeja, EK:n ja Suopon
miehiä, yhteishengen rakentajia ja riitapukareita.
Vaikka kehityksen pyörä on pyörähdellyt tiuhaan, sataman sotureilla on toki
haasteita edessään edelleen. Eino Nykäsen sanoin "globalismin hyökyaalto"
kuohuu ja se kyllä näkyy satamissa.
Joni Skiftesvik

testamentti

Testamentti
osana elämää

M

erimieskirkko käynnisti
kesällä 13 muun hyväntekeväisyysyhdistyksen
kanssa Hyvä testamentti -kampanjan. Monelle testamentista puhuminen on kiusallista, ja juuri siksi
kampanja on tarpeellinen. Tavoite
on haastaa kaikki suomalaiset pohtimaan asennettaan testamentin
tekemiseen ja ymmärtämään sen
olevan osa elämän suunnittelua.
Suomessa vain lapsilla ja lähisukulaisilla on lainsäädännöllinen mahdollisuus perintöön. Jos perijöitä ei ole, omaisuus
menee kokonaisuudessaan valtiolle. Olipa henkilöllä perhettä
tai ei, kaikissa tapauksissa ihminen voi itse päättää omaisuutensa jakamisesta tarkemmin testamentilla. Omaisuutensa voi
testamentata joko osaksi tai kokonaan jollekin henkilölle tai taholle. Testamentatusta omaisuudestaan voi nauttia aina viime
hetkiin saakka, sillä testamentattu omaisuus siirtyy sen saajalle
vasta nykyisen omistajan kuoltua.
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Syntymäpäiviä

Paljon onnea
ja Jumalan
siunausta
päivänsankareille!
90 vuotta

• Anja Joki-Erkkilä, 1.4.
Tampereen Messukylän
merimieskirkkopiirin jäsen.

85 vuotta

• Leena Sandberg, 31.5.
Hämeenlinnan merimieskirkkopiirin
jäsen.

80 vuotta

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 avulla olemme kriisiaikoinakin voineet auttaa monia vaikeuksiin
joutuneita ja kehittää hyväntekeväisyystyötämme.
Lisää tietoa kampanjasta löytyy sivustolla: www.hyvatestamentti.fi. Sivuston lisäksi kampanjalla on oma lakiasiantuntija
vastaamassa testamentin tekemistä koskeviin kysymyksiin ja
hän myös laatii testamentin. Kaikissa testamentteihin liittyvissä 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

• Seija Kuchta, 29.5.
Hampurin merimieskirkko kiittää
vuosikymmenien aherruksesta ja
onnittelee lämpimästi. Odotamme Sinua
seuraaviin joulumyyjäisiin!
• Cornelius Winterswijk, 28.7.
Rotterdamin merimieskirkon ystävä ja
vapaaehtoinen. Lämpimät onnittelut!

70 vuotta

• Riitta Laaksi, 29.4.
Tampereen Messukylän
merimieskirkkopiirin jäsen.
Henkilö- ja tietosuojan vuoksi julkaisemme tästä lehdestä lähtien ainoastaan
toimitukseen lähetetyt syntymäpäiväilmoitukset. Toivomme, että lähettäisitte
syntymäpäiväsankariystävänne luvalla
tämän merkkipäiväilmoituksen, kun
henkilö täyttää 50, 60, 70, 75, 80, 85 ja
90 vuotta sekä vuosittain 91 vuoden iästä
eteenpäin. Kiitos.

Hyvä tukijäsen, käytä hyväksesi jäsenetumme
Merimieskirkko on neuvotellut eri yritysten kanssa jäsenilleen jäsenetuja.
Tänä vuonna jäsenetuja tarjoavia yrityksiä ovat Viking Line, Finnlines, Scandic-hotellit, Maaseutuhotelli Eevantalo,
Hertz-autovuokraamo, asianajotoimisto
Tuomanen & Kreander Oy sekä Härkätien hautaustoimisto.
Jäsenetuja saattaa tulla kuluvan vuoden aikana lisääkin.
Muistathan, että edun saamiseksi jäsenyys 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 pitkäaikaisimmista jäsenetujen tarjoajista on täyden

palvelun Maaseutuhotelli Eevantalo
Pohjois-Savossa (Keihäskoskentie 150,
71570 Syvänniemi). Jäsentarjous on 10
% alennus huonehinnasta. Suosittelemme lämpimästi niin yksinään kuin ryhmässä matkustaville ja kaikille kokoustaville: www.eevantalo.fi.
Uusin jäsenetuja tarjoava yritys on
Scandic-hotellit, joka on Pohjoismaiden
johtava hotelliketju lähes 230 hotellilla.
Merimieskirkon jäsenenä yövyt kaikissa Suomen Scandic-hotelleissa sopimushinnalla, joka on 10 % edullisempi
kuin päivän hinta. Lisäetuna voit liittyä
Scandicin kanta-asiakkaaksi ja nousta saman tien lisää etuja tuovalle 2nd
Floor -jäsenyystasolle: merimieskirkko.
fi/304-scandic.

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.

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)

Suomen Merimieskirkko ry
Sukunimi____________________________________________________________
Finlands Sjömanskyrka rf
Etunimi______________________________________________________________
Lähiosoite___________________________________________________________
Albertinkatu 2 B,
Postinumero ja -toimipaikka________________________________________
Albertsgatan 2 B
Puhelin________________________________________________________________
00150 Helsinki, Helsingfors
Sähköposti___________________________________________________________
Ilmoittajan allekirjoitus_______________________________________________
Kiitos jäsenhankinnasta. Uuden jäsenen ilmoittaja on kilpailussa
mukana, kun tämä on maksanut jäsenmaksunsa.
Merimieskirkko 2 • 2016
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uutisia

MERIMIESKIRKOT ULKOMAILLA
SJÖMANSKYRKOR UTOMLANDS

MERIMIESKIRKOT SUOMESSA
SJÖMANSKYRKOR I FINLAND

rith ja Purfleet olivat suomalaisten paperilaivojen tärkeimpiä
satamia Thames-joen varressa.
Liikenne oli vilkasta, ja esimerkiksi
1970-lvulla Lontoon merimieskirkon
auto kävi lähes päivittäin ainakin toisessa ja usein myös molemmissa.
Kumpaakaan satamaa ei enää ole,
mutta laiturit ovat yhä jäljellä, tosin ilman kraanoja, nostokurkia. Purfleetissä
on nähtävissä vain pelkkä rapistunut ranka, jolle portti estää pääsyn. Rantakin on
raiskioaluetta.
Maanlaajuista mainetta Corys Wharfin alue keräsi loppuvuodesta 2014, kun

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

Suomenlanhden merimieskirkko

E

paikalle ilmestyi ”yhdessä yössä” lähes
kilometrin mittainen luvaton kaatopaikka.
Erith Deepwater Wharfin laituri Thamesin toisella rannalla on saanut kunniakkaamman kohtalon, sillä se on remontoitu ja palvelee virkistysalueena. Laituri
on lajissaan pisin rakennelma koko Thamesillä ja on suosittu kalapaikka.
Paperivarastot ovat kadonneet, ja
joen rannassa on asuntoja sekä Morrisons-ketjun iso marketti parkkipaikkoineen.
Teksti ja kuvat: Paavo Tukkimäki

TUE JA
LAHJOITA
MERIMIESKIRKKOTYÖLLE

AVUSTUSTILI:
FI91 1745 3000 0222 79
NDEAFIHH
Keräyslupanumerot
seuraavalla sivulla.
Nyt voit tukea
Merimieskirkon toimintaa
myös tekstiviestillä!
Lähetä viesti:

Erithissä paperilaivojen
purkupaikka palvelee
virkistystä.

Purfleetin laituri on
rapistunut ranka.

5€ TUKI (5 €)
tai

10€ TUKI (10 €)

Vapaaehtoisena Brysselin
merimieskirkolla
”Brysselissä viettämäni aika on ollut elämäni parasta. Asiat, joita olen saanut kokea,
eivät ole rahassa mitattavia. En vaihtaisi näitä kokemuksia mihinkään. Työnkuvani
on laaja ja monipuolinen, ja työyhteisö on paras, mitä voisi kuvitella.” Anna-Sofia
Heimonen, 23.
”Olen ollut Brysselissä vasta kaksi viikkoa ja tiedän jo nyt, että osa minusta tulee
jäämään tänne. Siksi aion tänne joskus palata, viimeistään jälleen ensi keväänä pidettävälle nuortenleirille. Sosiaalityön työharjoitteluni kestää vielä muutaman kuukauden, ja tiedän, että niin työ kuin arki
ja erinomaisten matkustusmahdollisuuksien tarjoava Bryssel tulee tarjoamaan itselleni paljon.” Tuukka Pajuniemi, 20.
”Bryssel on upea kaupunki, joka on tuntunut alusta asti kodilta. Merimieskirkolla on mahtava meininki ja ihania ihmisiä.
Olen nauttinut työstäni valtavasti, enkä
ole katunut hetkeäkään Belgiaan lähtöä. Tämä kevät on ollut yksi elämäni
parhaista kokemuksista, joten voin suositella lämpimästi vapaaehtoistyötä Merimieskirkolla!” Marjukka Mäkelä, 20.
Kuva: Piia Lännenpää-de la Cruz
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numeroon

16588

ja olet mukana
tukemassa!

Askarruttaako elämä?
Kaipaatko keskustelukumppania?

merimieskirkko.fi/
nettipappi
palvelee ulkosuomalaisia netissä.

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
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

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

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
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

kirjeitse:
Merimieskirkko-lehti,
Albertinkatu 2 B
00150 HELSINKI
sähköpostilla:
marko.toljamo@merimieskirkko.fi

Kaakkois-Aasia / Sydostasien
info@merimieskirkko.fi
Irlanti
(katso yhteystiedot kohdasta Iso-Britannia)
NETTIPAPPI
www.merimieskirkko.fi/nettipappi

Talous- ja henkilöstötiimi
Talousjohtaja / Ekonomidirektör
Kirsi Wallén, puh. 0400 240 747
HR-koordinaattori / HR-koordinator
Sanna Puumalainen, puh. 040 632 4642

Toimistosihteeri / Byråsekreterare
Heidy Egger, puh. (09) 6962 4520
Viestinnän ja varainhankinnan tiimi
Yhteyspäällikkö
Jaakko Laasio, puh. 0400 156 660

Oulu / Uleåborg
Poikkimaantie 4, 90400 Oulu
ouIu@merimieskirkko.fi
puh. 040 746 0150
Raahe / Brahestad
Lapaluodontie 342, 92180 Lapaluoto
raahe@merimieskirkko.fi
puh ja fax. (08) 227 3177
sku Rea Skog, puh. 040 530 5191

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

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

Koordinoiva laivakuraattori
Pekka Wilska, puh. 040 539 8143
MERIMIESPALVELUTOIMISTO
SJÖMANSSERVICEBYRÅN
www.mepa.fi
Helsinki, keskustoimisto
puh. (09) 668 9000
mepa@mepa.fi
Helsinki, Vuosaari
puh.040 504 3761
vuosaari@mepa.fi
Turku
puh.040 507 1140
asiamies.turku@mepa.fi

MATKAPAPPITYÖ
RESEPRÄSTARBETEN

Lähetä palautetta

Pääsihteeri / Generalsekreterare
Hannu Suihkonen, puh. 040 192 2778

Kirjanpitäjä / Bokförare
Jouni Rihtniemi, puh. (09) 6962 4526,
040 700 3366

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

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

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

yhteystiedot myös / www.merimieskirkko.fi / kontakt uppgifter

Thames-joen vanhat paperilaiturit

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

LYHENTEET
jo. = johtaja
mp = merimiespastori
sku = satamakuraattori
jsk = johtava sosiaalikuraattori
sk = sosiaalikuraattori
pv = palveluvastaava
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Tällä palstalla Suomen Merimieskirkon kunniapuheenjohtaja Antti Lemmetyinen pohtii merellisiä elämänkokemuksia.

elämän merellä
40

Kuva: Kaarlo Kalliala

S

Hätätapaus

OS on kaikkien tuntema kansainvälinen hätämerkki, joka voidaan antaa sähköttämällä,
ääni- tai valomerkeillä. SOS on maailmanlaajuisesti tunnettu virallinen 110 vuotta sitten vahvistettu hätämerkki. Tunnetuin SOS-sähkötys kuultiin
Titanic-laivalta huhtikuussa vuonna 1912.
Yleisesti uskotaan SOS-lyhenteen tulevan sanoista ”Save Our Souls”, suomeksi ”pelastakaa sielumme”. SOS-kirjainten tausta perustunee kuitenkin
morseaakkosiin: kolme lyhyttä, kolme pitkää, kolme
lyhyttä merkkiä.
Nykyisin laivoilta ja lentokoneista hätäkutsut lähetetään radiopuhelimilla kutsumalla: ”Mayday,
Mayday, Mayday.” Hätäkutsun saa lähettää vain silloin, kun on kyseessä todellinen hätä. Kutsu käynnistää automaattisesti pelastusoperaatiot. SOS-merkistä on puolestaan tullut monen hätäapua tarjoavan
järjestön nimeen liitetty kirjainyhdistelmä.
Nuorin lapsenlapsemme Leo sai oman makuuhuoneen täytettyään kaksi vuotta. Pojan makuuhuoneesta kuului heti ensimmäisenä yönä ”apua, apua”
-huuto. Olo tuntui turvattomalta. Tämän toistuessa
useana yönä hänelle selvitettiin, että apua saa huutaa vain hätätapauksissa. Apua ei saa pyytää turhaan.
Seuraavana yönä kuuluikin pikkupojan huoneesta
huuto: ”Hätätapaus, hätätapaus.” Olo oli turvaton.
Poikaa pelotti olla yksin.
”Kuinka sinä olet oikein jaksanut?” kysyin taannoin ystävältäni, joka oli joutunut rajun julkisen ryö-
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pytyksen ja syytösten kohteeksi syyttä, kuten sitten
myöhemmin ilmenikin. ”Olen lukenut psalmeja”,
hän vastasi.
Psalmeista ihmiset ovat aina etsineet itselleen vahvistusta ja rohkaisua kaikkiin elämänsä vaiheisiin ja
hetkiin. Kymmenissä psalmeissa meitä rohkaistaan
turvautumaan Herran apuun, anteeksiantoon ja pelastukseen hädän hetkellä. ”Sinua minä hädässäni
huudan ja Sinä vastaat minulle”, on Jumalaan uskovien ikiaikainen kokemus.
Meidät on tarkoitettu purjehtimaan elämän merellä, ei jättäytymään satamaan aallonmurtajien
suojaan. On lähdettävä merelle, vaikka se vaatisikin
kaiken sen uskalluksen, mihin on voimia. Kutsua
Jumalan puoleen ei tarvitse säästellä äärimmäiseen
hätään asti, vaan se kuuluu jokapäiväiseen oikeuteemme lähestyä Häntä ajatuksissamme ja rukouksissamme.
Elämän merellä ei kannata luottaa lahoon lankkuun, ei edes ihmisten suosioon tai sääliin. Usko
ja luottamus Jeesukseen Kristukseen on kannattava
elämänvoima myös äärimmäisen yksinäisyyden ja
pelon hetkellä. Ylösnoussut on pelastanut meidät.
”Pysykää rauhallisina, minä tässä olen”, sanoi Jeesus myrsky-yössä venettään soutaville opetuslapsilleen lähestyessään heitä vettä pitkin kävellen.
Olimmepa millainen hätätapaus tahansa, psalmin
säe rohkaiskoon meitä uskossamme: ”Sinä olet minun Jumalani! Sinun kädessäsi ovat elämäni päivät.”

