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Merimieskirkon
nettipuodissa on
nyt tyhjennysmyynti. Useita
tuotteita joulun
kunniaksi jopa
-30 %
alennuksella!

*
*

Huom! Katso koko tuotevalikoimamme nettipuodista!
Ostamalla Merimieskirkon myymiä tuotteita tuet tärkeää
merimieskirkkotyötä!
Ale-tuotteita myydään niin kauan kuin tavaraa rittää.
Lisäksi jäsenenalennus normaalihintaisista tuotteista syöttämällä
maksuvaiheessa alennuskoodikenttään tunnus: SMKJASEN2016

Tilaukset: merimieskirkko.fi/nettipuoti

toimittajalta

No, johan
on joulumarkkinat!

Rakkautta on

”N

o, etkö sä nyt osaa
laittaa sitä?” ”No, älä nyt
pönttö sinne aja!” ”Etkö
sitten voinut tehdä niin?” ”Mitä sinä
tollo tuolla tavalla?”
Kyseessä ei ole toisilleen vieraiden ihmisten kinastelu, vaan
pitkään yhdessä olleiden keskustelu
– tai tapauksesta riippuen yksinpuhelu. Kuulostaako tutulta? Onko
niin, että mitä kauemmin ihmiset
ovat tunteneet toisensa, sitä suoremmaksi sanailu käy?
Vihaa vai rakkautta? Pikaistusta
vai välittämistä? Ärsytystä vai huolta? Raja on ohut, mutta vain nuo
osapuolet keskenään tuntevat sen
joustavuuden.
Pitkä on meistä monen yhteinen
tiemmekin. Monesta olemme ehkä
eri mieltäkin, mutta ollaan sitä
yhdessä. Uudet tuulet tuovat väistämättä uusia tapoja ja ajatuksia,
mutta kaikkien ei tarvitse kaikesta
pitää. Rakastaa silti voi.

Marko Toljamo
toimitussihteeri
marko.toljamo@merimieskirkko.fi
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Tämä merkki kertoo, että aiheesta
Nauttik
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

Hannu Suihkonen
pääsihteeri
generalsekreterare

Yhdessä uuteen

M

erimieskirkon viestintää uudistetaan ensi vuonna. Viestintä on yksi tulevien vuosien painopisteistämme, ja jo Merimieskirkon kesäjuhlilla
Lappeenrannassa sen uudistaminen oli vaalikokouksessa esillä. Suunnitelman mukaan Merimieskirkon
nettisivut uusitaan alkuvuodesta, saamme uuden
graafisen ilmeen ja myös Merimieskirkkolehti uudistuu.
Merimieskirkon logo säilyy edelleen samana. Uudistuksen yhteydessä tehdään myös viestintästrategia.
Viestinnän uudistuksen tavoitteena on osallisuuden
ja yhteisöllisyyden vahvistaminen toiminnassamme,
Merimieskirkon tunnettuuden ja varainhankinnan
tuottojen lisääminen sekä vapaaehtoisten ja yhteistyökumppanien määrän lisääminen. Viestinnässämme
panostamme jatkossa erityisesti sähköisen ja sosiaalisen median välineisiin. Näiden vuorovaikutusta Merimieskirkkolehden kanssa myös lisätään. Vahvistamme
myös viestinnän ja varainhankinnan yhteyttä.

Teemme viestintäuudistusta tilanteessa, jossa ihmisiä on vaikea saada pysähtymään oman viestimme
äärelle. Yksi tapa tähän on koskettavien, erottuvien ja
merkityksellisten tarinoiden kertominen ja kuvien käyttäminen. Tähän uudistuksessa pyrimme. Toinen tapa
ihmisten mielenkiinnon herättämiseksi ja ylläpitämiseksi on aktiivinen läsnäolo sosiaalisessa mediassa.
Ensi vuonna toiminnassamme ja viestinnässämme
näkyy myös Suomi 100 -juhlavuoden sekä Reformaation merkkivuoden vietto. Itsenäisyyden juhlavuotta
vietetään teemalla Yhdessä ja Reformaation merkkivuotta teemalla Armoa 2017! Merkkivuosien tapahtumia järjestetään erityisesti ulkomaan kirkoillamme
yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Ensi elokuun
kesäjuhlien teemaa suunnitellaan Suomi 100 -juhlavuoden merkeissä. Siis yhdessä Armon vuoteen 2017!

Tillsammans mot det nya

S

jömanskyrkans kommunikation förnyas nästa år.
Kommunikationen är en av våra tyngdpunkter
de kommande åren, och redan på Sjömanskyrkans sommarfest i Villmanstrand togs förnyelsen upp
på valmötet. Planen är att göra om Sjömanskyrkans
webbplats i början av nästa år, att skapa en ny grafisk profil och att även förnya Sjömanskyrkans tidning.
Sjömanskyrkans logotyp kommer dock att behållas
i nuvarande form. I samband med förnyelsen ska vi
också utarbeta en kommunikationsstrategi.
Målet med att förnya kommunikationen är att stärka
delaktigheten och gemenskapen i vår verksamhet, att
öka kännedomen om Sjömanskyrkan, att höja avkastningen på vår kapitalanskaffning samt att öka antalet
frivilliga och samarbetspartner. I fortsättningen satsar
vi särskilt på elektronisk kommunikation och sociala
medier. Dessa ska också interagera med Sjömanskyrkans tidning i högre grad än i dag. Dessutom stärker
vi sambandet mellan kommunikationen och kapitalanskaffningen.
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Vi förnyar kommunikationen i ett läge där det är
svårt att få människor att stanna upp vid vårt budskap.
Ett sätt att lyckas med detta är genom gripande, unika
och betydelsefulla historier och bilder – något som vi
eftersträvar med förnyelsen. Ett annat sätt att väcka
och hålla kvar människors intresse är att vara närvarande i sociala medier.
Nästa år präglas vår verksamhet och kommunikation dessutom av firandet av Finlands 100-årsjubileum
och Reformationens märkesår. Självständighetens
jubileumsår firas på temat Tillsammans och Reformationens märkesår har temat Nåd 2017! Märkesårets evenemang arrangeras i synnerhet i våra kyrkor
utomlands i samarbete med andra aktörer. Temat för
sommarfesten nästa augusti planeras med Finlands
100-årsjubileum i åtanke. Alltså, tillsammans mot Nådens år 2017!

hartaus

Rakkaus
Luin muutama vuosi sitten jouluhartauden, joka on
jäänyt mieleeni. Siinä äiti kertoo saaneensa lapseltaan joululahjaksi seimikoristeen, jonka hän asetti
olohuoneessa kunniapaikalle koko joulun ajaksi. Kun
hän loppiaisena laittoi joulukoristeita laatikkoon, lapsi
tuli surulliseksi: tämä ei ollut ajatellut seimen olevan
pelkkä joulukoriste. Seimi sai jäädä.
Jeesus-lapsi kuuluu jouluun, mutta pitääkö joulun
mentyä Jeesus-vauva pakata laatikkoon odottamaan
seuraavaa joulua? äiti pohti hartaudessaan. Eikö Jeesus saa jäädä kotiimme koko vuodeksi?

Samankaltaisia oivalluksia kuulee muiltakin lapsilta.
Lasten näkökulmaa eri asioihin ei kannata ohittaa
omien tapojensa vuoksi. Kun kuuntelee ja kuulee, lapsilta voi oppia paljon.
Hartauden kirjoittaja totesi, ettei Jeesus ole pelkkä
joulukoriste, vaan joulun sanoma on todellinen ympäri vuoden. Joulun juhlittu rakkaus on jotain suurta.
Niin suurta, että vain pienentämällä itsensä sen voi
ymmärtää. Joulun sanoma on Jumalan rakkaus sinua
kohtaan.
Teksti ja kuva: Marko Toljamo

Saarnatkoon syysmyrskytkin, jotka
vinkuvat ulkona, meille kaikille, jotka
istumme rauhallisessa kodissamme,
velvollisuudestamme heitä kohti, joita nämä
myrskyt heittelevät aavoilla merillä ja joiden
hätähuuto kenties yhtyy myrskyn ääneen!
Merimiehen ystävä 11/1891
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HELSINGIN ORTODOKSISEN HIIPPAKUNNAN PIISPA,
METROPOLIITTA AMBROSIUS:

Kuva: Petri Kaipiainen / Otavamedia / Lehtikuva

Kirkkomme on
siunaus ja rikkaus
suomalaisessa yhteiskunnassa

Piispa Ambrosius meren rannalla Helsingissä vuonna 2009.
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S

uomen ortodoksisen kirkon arkkihiippakunta sijaitsee Kuopiossa,
jossa on myös äskettäin kunnostettuna upea ortodoksinen kirkkomuseo.
Maan kolmas hiippakunta sijoittuu
Ouluun. Se hallinnoi pinta-altaan lähes
puolta Suomea Etelä-Pohjanmaalta aina
Sevettijärvelle ja Norjan rajalle saakka.
Erityisen tärkeä paikka ortodokseille
on Helsinki, sillä siellä sijaitsee hiippakunnan pääkatedraali Uspenskin kirkko.
Ortodoksisessa kirkossa tapahtuu samansuuntaista liikehdintää kuin evankelisluterilaisessa kansankirkossa: aina
joku eroaa, mutta uusiakin jäseniä liittyy
mukaan. Kirkon jäsenmäärä on vuodesta
1990 lähtien ollut maahanmuuton ansiosta jatkuvassa noususuunnassa. Noin
puolet uusista jäsenistä kääntyy muista
uskontokunnista, noin puolet on maahanmuuttajia.
Koko Suomessa ortodokseja oli vuoden 2015 päättyessä lähes 61 000, heistä Helsingin hiippakunnan kahdeksassa
seurakunnassa noin 34 000 eli puolet
kaikista.
Helsingin ortodoksinen hiippakunta
on alun perin kotoisin Viipurista, josta
se sodan jälkeen siirtyi pääkaupunkiin.
Nykyinen Helsingin hiippakunta on
pinta-alaltaan suurin piirtein yhtä kuin
ruuhka-Suomi.
Helsingin ortodoksiseen seurakuntaan, joka maantieteellisesti on suuri
osa Uudenmaan maakuntaa, kuuluu joka
kolmas suomalainen ortodoksi, yhteensä
noin 20 000 jäsentä. Helsingin seurakunta on samalla myös hyvin kansainvälinen, sillä seurakuntalaiset puhuvat yli 40
kieltä äidinkielenään.
Ortodoksisessa kirkossa seka-avioliitot (toinen puoliso ortodoksi, toinen jonkun muun kirkkokunnan edustaja) ovat
erittäin yleisiä. Tällöin yleensä lapset
kuitenkin kastetaan ortodoksisuuteen ja
perheessä vietetään ekumeeninen joulu
– kaikkien jouluperinteet pääsevät oikeuksiinsa.

Pappeja Helsingin hiippakunnassa on
70, diakoneja 24 sekä kirkkoja ja tsasounia yhteensä 40.

Kirkon terve identiteetti
Helsingin ortodoksisen hiippakunnan
johtajana toimiva metropoliitta Ambrosius työskentelee Vuosaaren Kallvikissä, jossa sijaitsee Suomen ortodoksisen
kirkon kulttuurikeskus ja kokoushotelli
Sofia. Vuosaaressa toimitaan ”viisauden
talossa”, sillä sofia on kreikkaa ja merkitsee viisasta.
Kallvik on bussimatkan päässä Vuosaaren kauppakeskus Columbuksesta.
Kallvikin niemi on upeaa, meren ympäröimää mäntymetsäistä kangasmaastoa,
joka yltää kauas merenselälle kuin pitkä
käsivarsi.
Metropoliitta Ambrosius on palvellut
Helsingin hiippakunnan johdossa vuodesta 2002 ja viihtyy ilmeisen hyvin
vaativassa tehtävässään.
Luonnonläheinen työ- ja asuinympäristö antaa sopivasti tilaa myös metropoliitan mieliharrastuksille kirjoittamiselle ja lukemiselle. Hän tuntee olonsa
jotenkin ”epämukavaksi”, jos työkiireiden takia menee päivä tai pari, ettei ehdi
”enempää lukemaan kuin kirjoittamaankaan” – omalla ajallaan. Työn puolesta
molempia tulee tietysti riittävästi.
Ortodoksisen kirkon olemassaoloa
hän pitää ”siunauksena ja rikkautena
suomalaisessa yhteiskunnassa”.
Aikoinaan 1970-luvun alussa metropoliitta oli useamman vuoden ajan
Cambridgen yliopistossa tutkijana ja
keskittyi työssään nimenmaan kirkon ja
valtion välisiin suhteisiin. Piispan mukaan ortodoksisella kirkolla ”on oma
tärkeä kontribuutionsa annettavanaan
yhteiskunnalle”. Ortodoksit ovat Suomessa vähemmistökirkko, mutta erittäin
hyväksytty ja monella tavalla näkyvä
osa yhteiskuntaa.

joten metropoliitta on suuren kaupungin
piispa.
Titteli metropoliitta on vanhaa perua
ja ollut käytössä jo vuonna 325 pidetystä
Nikean kirkolliskokouksesta alkaen.
Metropoliitta itse suhtautuu korkean
virkansa nimeen hieman huvittuneesti ja
kertoo tunteneensa olonsa New Yorkissa
kotoisaksi – siellä kun on ainakin Metropolitan Museum, Metropolitan Opera ja
Metropolitan Subway (eli maanalainen).
No, puhutaanhan Suomessakin metropolialueesta, jossa (Helsinki lähiympäristöineen) asuu yli miljoona asukasta.
Ortodoksisessa kirkossa piispa on
ennen kaikkea hengellinen ja henkinen
johtaja. Piispa on myös papiston esimies
ja vihkii virkaan sekä papit että diakonit. Laajasti ottaen piispa on koko hiippakunnan ja kaikkien seurakuntalaisten
hengellinen paimen. Voidaan ajatella,
että piispan tehtävä on apostolien tehtävän jatke.
Piispan tehtävää symboloivat sauva,
päässä pidettävä mitra (kupumainen,
kookas päähine), joka kuvaa Kristuksen
orjantappurakruunua, ikoniriipus kaulassa ja näyttävä liturginen vaatetus, jonka
loisteliaan olemuksen lähtökohdat ovat
metropoliitta Ambrosiuksen mukaan
muinaisessa Bysantin hovista.
Metropoliitta Ambrosiuksella on henkilökohtaisesti laajat kansainväliset yhteydet: hän on opiskellut Yhdysvalloissa, >>
Kuva: Anne Valtonen

Suomen ortodoksisen kirkon
hiippakunnat sijaitsevat
Kuopiossa, Oulussa ja
Helsingissä. Helsingin
ortodoksisen hiippakunnan
johtajana toimii metropoliitta
Ambrosius.

Metropoliitta on hiippakunnan
paimen
Lyhyesti todettuna metropoliitta on piispa. Ortodoksisessa kirkossa piispuuden
asteet alimmasta ylimpään ovat: apulaispiispa, metropoliitta, arkkipiispa, eksarkki ja patriarkka.
Sana ”metro” tulee kreikan sanasta
”mater” eli äiti ja ”polis” on kaupunki,

Ortodoksinen käspaikka eli karjalainen
kodintekstiili Helsingin ortodoksisen
hiippakunnan tiloissa.
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Kuva: Anne Valtonen

kaa: vieras tulee hengelliseen ympäristöön ja jättää maalliset teemat taakseen
ainakin pieneksi hetkeksi. Valamon luostariin vieraat ovat tervetulleita ympäri
vuoden joko päivävierailulle tai vaikka
yöpymään.
Metropoliitta Ambrosius on omalta
osaltaan ollut vaikuttamassa Valamon
luostarin rakentamiseen. Hän palveli
luostarin veljestössä vuosina 1977–88
kuuliaisuustehtävänään luostarin taloudenhoito.
Näihin aikamääriin ajoittuivat luostarin mittavat uudisrakennustyöt, jotka
vaativat huomattavaa talousosaamista
ja laskentataitoa. Loppu hyvin, kaikki
hyvin: työt saatiin valmiiksi, joskin luostarin kokoisessa paikassa on jatkuvasti
pientä korjaustarvetta yhdessä tai toisessa kohdassa.

Malleja pyhyydelle
Ikoneita Helsingin ortodoksisen hiippakunnan edustustiloissa Sofiassa.

>> Iso-Britanniassa, Unkarissa ja Moskovassa. Hän pitää itseään kosmopoliittina.
Työuransa aikana piispa on vaikuttanut
Kirkkojen maailmanneuvoston (KMN)
eri toimielimissä Genevessä yli 20 vuoden ajan.

Itsehallinnollinen kirkko
Suomen ortodoksinen kirkko kuuluu autonomisena (itsehallinnollisena) kirkkona Konstantinopolin ekumeenisen patriarkaatin alaisuuteen. Konstantinopoli
eli nykyinen Istanbul sijaitsee muslimienemmistöisessä Turkissa.
Konstantinopolin, Uuden Rooman ja
Ekumeeninen patriarkka Bartholomeus
I on tätä juttua kirjoitettaessa ollut tasan
25 vuotta korkeassa tehtävässään, jossa
hän aloitti 2.11.1991.
Bartholomeus I on syntynyt vuonna
1940, hän on etnisesti turkinkreikkalainen. Patriarkka on monipuolisesti
sivistynyt, kielitaitoinen ja hyvin edistyksellinen henkilö, joka on aktiivinen
ympäristöasioissa, ja siksi häntä kutsutaankin ”vihreäksi patriarkaksi”.
Hän on vieraillut Suomessa monta kertaa ja viihtynyt mainiosti muun muassa
suomalaisessa luonnossa. Ekologian
ohella patriarkalle tärkeää on ekumenia
eli kristillisten kirkkojen pyrkimys entistä läheisempään yhteistyöhön.
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Luostarit osa ortodoksista
kirkkoa
Evankelisluterilaisille luostarit ovat melkein eksoottinen käsite, mutta ortodoksisessa kirkossa luostarilaitos on ollut jo
300-luvulta Rooman valtakunnan ajoista
lähtien.
Nyky-Suomen ortodoksiset luostarit
sijaitsevat Savon ja Karjalan rajamailla
Heinäveden kunnassa. Lintulan Pyhän
Kolminaisuuden luostarissa Palokin kylässä asuu ja elää noin 10 nunnaa johtajanaan igumenia Mikaela.
Sieltä runsaan 10 kilometrin päässä
sijaitsevassa Valamon Kristuksen kirkastumisen luostarissa asuu niin ikään
kymmenkunnan munkin yhteisö johtajanaan arkkimandriitta Sergei. Luostarin
kotisivujen mukaan ”Valamon munkkiluostarin veljestö elää hengellistä yhteisöelämää, joka pohjautuu ortodoksisen
kirkon askeesin perintöön”.
Perinteen mukaan luostarin tulee elättää itsensä, joten molempien luostarien
pääelinkeinoksi on muotoutunut matkailu. Heinäveden Papinniemen luostarissa
käykin vuosittain yli 100 000 vierailijaa,
mikä on todella suuri määrä pienessä itäsuomalaisessa kunnassa.
Uusimpana hankkeena Valamossa on
saada portti luostarin pihalle. Portista astuminen sisältää monenlaista symboliik-
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Metropoliitan mukaan luostarien toiminnassa toteutuu filantropia, joka tarkoittaa
ihmisystävällisyyttä tai -rakkautta.
Kaikkein suurin filantrooppi kuitenkin
on Jumala, joka lähetti poikansa Jeesuksen Kristuksen maailmaan malliksi
Jumalan tahdon mukaiselle elämälle. Samalla Jeesus Kristus antoi toivon ihmisille. Kristillisessä mielessä filantropia
on pyyteetöntä lähimmäisen rakastamista, jolloin ihmisen tulee samastua Jumalan koko luomakuntaan.
Ortodoksisessa kirkossa pääsiäinen on
tunnetusti kaikkein tärkein juhla, mutta ”joulu on, totta kai, kaikkien juhlien
äiti”. Kulttuurikeskus Sofiassa joulu
otetaan vastaan tavanomaiseen tapaan:
ympäristö koristellaan joulun näköiseksi, sisään kannetaan joulukuusi, ja tarjolla on parhaita jouluruokia. Joulukukat
tuovat värinsä ja tuoksunsa jouluvalojen
oheen. Joulun tunnelma syntyy vähin
erin, askel askeleelta. Joulun maut ja värit ovat tärkeitä.
Henkisellä puolella Sofiassa pidetään
joulun aikaan lukuisia palveluksia ja
usein on myös keskusteluohjelmia.
Metropoliitan omassa joulunvietossa
jouluaaton iltapäivän palvelus Uspenskin katedraalissa on hyvin keskeinen
tapahtuma. Jouluna hän myös tapaa
Helsingissä asuvaa siskon perhettä. Joululahjat ja muu ”meno maallinen” saa
jäädä vähemmälle.
www.ort.fi
Teksti Anne Valtonen

Lasten joulusivu
Väritä tämä talvinen kuva lempiväreilläsi.

Laivapapilla on pulma suuressa satamassa. Auta häntä löytämään oikea reitti laivalle.
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Jouluevankeliumin
äärellä

J

oulukuu on koulukirkkojen, joululaulutilaisuuksien, adventtihartauksien ja erilaisten jumalanpalvelusten
aikaa. Ihmiset löytävät tiensä kirkkoihin
ja kappeleihin, laulavat joululauluja ja
hiljentyvät kuulemaan joulun sanomaa.
Papin joulun aikaan kuuluu aikamoinen määrä joululauluja, glögiä ja ihmisten kohtaamista sekä tietenkin tuntitolkulla puheiden kirjoittamista.

Ikuinen ja ajankohtainen sana
Joulun sanoma on ikuinen. Jumala tuli
ihmiseksi, Jeesus syntyi vaatimattomaan
eläinten suojaan veljeksemme ja vapahtajaksemme, enkelit toivat viestin: Teille
on syntynyt Vapahtaja, hän on Kristus
Herra!
Ikuinen sana ei tarkoita kuitenkaan
sitä, että pappi voisi pitää aina saman
joulusaarnan. Vanhan ohjeen mukaan
saarnaajalla tulisi olla toisessa kädessään
Raamattu ja toisessa sanomalehti. Jouluevankeliumi on yritettävä tuoda kerta
toisensa jälkeen keskelle sitä elämää ja
aikaa, jossa me elämme.
Sama saarna ei myöskään toimi kaikilla kohderyhmillä. Jouluevankeliumista
nousee esille erilaisia asioita eskarilaisten joulukirkossa, ulkosuomalaisten joululaulutilaisuudessa ja jouluyön messussa.
Lisäksi joulun sanoman kokemiseen
vaikuttaa se elämäntilanne, jonka keskellä itse on. Jouluevankeliumin äärellä
saarnaaja on myös itse joulun sanoman
puhuteltavana. Siksi muutamasta joulun
ajan Raamatun tekstistä voi avautua uskomaton määrä erilaisia näkökulmia.

Kuoleman varjon maan kulkijana
”Kansa joka pimeydessä vaeltaa näkee
suuren valon. Niille, jotka asuvat kuoleman varjon maassa, loistaa kirkkaus.”
(Jes. 9)
Jesajan tuttu jouluprofetia on itselleni
rakkaimpia joulun tekstejä. Se toi mi-
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nulle suurta lohtua jouluna 2003, kun
isoäitini kuoli muutamaa päivää ennen
joulua.
Läheisen kuolema tuntui pilaavan
monet joulusuunnitelmat. Piti tulla ilo,
tulikin suru. Piti viettää aikaa läheisten
kanssa, nyt yhden läheisen paikka olikin
tyhjä.
Vaikka mummun kuoleman sävyttämä joulu oli monella tapaa ankea, se jäi
samalla mieleen erityisen merkityksellisenä jouluna elämässäni. Läheisen kuolema muistutti, että kirkkaus on tarkoitettu ja lahjoitettu juuri kuoleman varjon
maan kulkijoille.
Joulu voi olla oikea joulu myös ilman
hilpeyttä, onnea ja tunnelmallisuutta, sillä joulun lapsi on tullut maailmaan juuri
niitä varten, jotka kulkevat pimeitä polkuja ja tuntevat kuolevaisen osan.

Marian askelissa
”Heidän siellä ollessaan tuli Marian
synnyttämisen aika, ja hän synnytti pojan, esikoisensa.” (Luuk. 2)
Vuosi mummun kuoleman jälkeen
odotin esikoistamme. Äitiyslomani alkoi
aika pian joulun jälkeen, joten joulu sujui odottavissa tunnelmissa. Joulukirkossa vauva potki tomerasti vatsassa ja minä
mietin Mariaa.
Seuraavat kuusi vuotta olinkin vuoroin
raskaana ja vuoroin imetin. Synnytykset,
imetykset ja vauvan hoitamiset opettivat
kokemuksellisesti, mitä tarkoittaa se,
että Jumala syntyi ihmiseksi.
Ymmärsin, kuinka suuressa hädässä
ja tuskassa Maria mahtoikaan olla, kun
synnytys käynnistyi kesken matkan ja
sopivaa suojaa ja rauhaa ei heti löytynytkään.
Mietin, millainenhan Jeesus oli vauvana. Kärsiköhän hän vatsavaivoista,
antoikohan äitinsä nukkua? Tarttuiko
äitinsä rintaansa ahnaasti ja röyhtäilikö
sen jälkeen nautinnollisesti?
Se, että Jumala tuli ihmiseksi, ei tuntunutkaan enää söpöltä kuvaelmalta, vaan
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todellisuudelta, johon kuuluvat myös
kipu ja kyyneleet. Siksi inhosin vuosia
kaikkia sellaisia joululauluja, joissa kerrottiin, kuinka kaks vain valveil on puolisoa, lapsen herttaisen nukkuessa.
Ei Jeesuksen syntymä ollut herttainen
satu, vaan todellisen ihmisen todellinen
syntymä tähän maailmaan. Siihen kuului
iloa ja huolta ja sellaista ruumiillisuutta,
jonka moni äiti ja isä tietää.

Rauhaa, vain rauhaa kellot ne
soi
”Tämä verollepano oli ensimmäinen ja
tapahtui Quiriniuksen ollessa Syyrian
käskynhaltijana.” (Luuk. 2 )
Tämän joulun joulusaarna on vielä
kirjoittamatta. Kun luin jouluevankeliumin ensimmäistä kertaa läpi marraskuun
puolessa välissä, yksi lause kuitenkin
pysähdytti: tämä verollepano tapahtui
Quiriniuksen ollessa Syyrian käskynhaltijana.
Kuka hallitsee Syyriaa nyt? Ketkä
antavat käskyjä Syyriassa? Millaisessa
maailmassa Jeesuksen syntyessä elettiin,
millaisessa maailmassa elämme tänä
päivänä?
Rauhan kaipuu elää tässä maailmassa
vahvana. Joulun aika muistuttaa meitä
enkelien viestistä ja taivaallisista terveisistä: ”Maan päällä rauha ihmisillä, joita hän rakastaa!”
Joulu on Rauhan Ruhtinaan juhla. Siksi meidät on kutsuttu antamaan omastamme ja rakentamaan rauhaa omassa
lähipiirissämme ja maailmassa. ”Sillä
lapsi on syntynyt meille, poika on annettu meille. Hän kantaa valtaa harteillaan,
hänen nimensä on Ihmeellinen Neuvontuoja, Väkevä Jumala, Iankaikkinen Isä,
Rauhan Ruhtinas.”
Rauhallista joulua!
Anna Hälli
Kirjoittaja on entinen Lontoon merimieskirkon
pappilan emäntä ja nykyinen Turun
Katariinanseurakunnan pappi.
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SUOMI-KOULUT VAHVISTAVAT SUOMALAISUUTTA

Parasta on nähdä kavereita
ja tehdä tehtäviä!
Suomi-koulut opettavat suomen
kieltä ja välittävät suomalaista
kulttuuria ja perinteitä.

A

urinko paistaa pilvettömältä
taivaalta, kun suuntaan kulkuni
kohti Ateenan merimieskirkkoa.
On lauantai, ja pääsen tapaamaan Ateenan merimieskirkolla kokoontuvia suomikoululaisia. Kirkolla onkin jo iloinen
puheenporina, kun astun sisään.
Äidit, ja muutama isäkin, vaihtavat
kuulumisiaan kahvikupposten äärellä
sillä aikaa, kun lapset oppivat suomea
Pauliina-opettajan johdolla.

Kirkolla kokoontuu kolme suomikoululaisten ryhmää. Minimuikkujen ryhmä
aloittaa aamulla. Tämä ryhmä on kielikylpyryhmä pienimmille.
Puolentoistatunnin leikin ja laulun jälkeen on vuoro Haasteelliset hauet -ryhmällä. Tässä ryhmässä suomen kieli on
hyvin hallussa.
Päivän lopuksi kokoontuvat vielä Keskitien kampelat, jotka osaavat jo lukea ja
kirjoittaa.
Oppilaat istuvat pöydän ympärillä ja
kuuntelevat tarkkaavaisesti opettajaa,
kun keskeytän opetuksen ja tulen luokkaan. Kyselen kuulumisia ja sitä, mikä
mahtaa olla parasta suomikoulussa. Kes-

Ateenan Suomi-koulussa oppilaat kuuntelevat tarkkaavaisesti opettaja-Pauliinaa.
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kitien kampeloiden mielestä parasta on
nähdä kavereita ja tehdä tehtäviä uudesta
Matkaopas-tehtäväkirjasta.
Opettaja Pauliina Mäkinen-Louka
kertoo, että tehtäväkirjan tehtävien tekeminen kotona on niin kivaa, että varsinkin aluksi pitää toppuutella innokkaita
suomikoululaisia säästämään joitain tehtäviä myös tunneille.
Huutoäänestyksessä yhdeksi parhaaksi asiaksi nousee myös pullan syöminen.
Välillä leikitään ja lauletaan – suomeksi tietenkin. Opettaja Pauliina kertoo, että pienet koululaiset ovat motivoituneita oppimaan suomea. Isompana
haasteena hän pitää niiden keinojen löy-

tämistä, joilla myös yläasteikäiset saataisiin pysymään mukana Suomi-kouluissa.
Joka tapauksessa pohjan ja hyvät eväät
suomen kielen ja kulttuurin vaalimiseen
oppilaat saavat Suomi-koulusta ja Pauliinan kaltaisista ihanista opettajista!

Koulu tukee minuutta
Ateenan Suomi-koulun opettaja Pauliina Mäkinen-Louka on kotoisin Haapavedeltä. Kreikassa hän asuu Salaminan
saarella, joka kuuluu Pireuksen kaupungin piiriin.
Työkseen hän hoitaa tällä hetkellä
Ateenan ruotsalaisen kirkon muusikon
viransijaisuutta. Työnsä ohessa hän toimii Suomi-koulun opettajana. Tämän
työn suunnittelu ja valmistelu tapahtuvat
pääsääntöisesti vapaa-ajalla.
Kysyttäessä Suomi-koulun tehtävästä
Pauliina kertoo, että Suomi-koulun tulisi herättää, ylläpitää ja kehittää lasten ja
nuorten kiinnostusta suomen kieleen ja
kulttuuriin.
– Se on tarpeellista ja merkityksellistä.
Myös ryhmän antama tilaisuus lasten
keskinäiseen suomenkieliseen vuorovaikutukseen vahvistaa ja tukee lasten minäkäsitystä.
– Suomi-koulu antaa samalla myös
vanhemmille luontevan tavan toistensa tapaamiseen suomalaisessa seurassa
”vieraan” kulttuurin keskellä.
– Suomi-koulun merkityksen huomaisi paremmin, jos sitä ei olisi. Itselleni
sen merkitys on ollut valtava, Pauliina
pohtii.
– Suomi on aina sydämessä ja suomalaisuus on jossain määrin osa kaikkia
suomikoululaisia. Haluan olla välittämässä koululaisille suomalaista kulttuuria ja perinteitä. Suomalaisuus voi olla
tunneminä, jonka olemassaoloa ei ehkä
löytäisi ilman Suomikoulua!

Välillä leikitään ja lauletaan – suomeksi tietenkin.

MIKÄ SUOMI-KOULU?
Suomi-koulu on syntynyt ulkomailla asuvien suomalaisten tarpeeseen välittää
lapsilleen suomalaista kieli- ja kulttuuriperintöä. Suomi-koulun perustajia ja järjestäjiä ovat melkein aina aktiiviset vanhemmat.
Koulu on tarkoitettu ulkomailla asuville lapsille ja nuorille, joiden vanhemmista ainakin toinen on suomalaistaustainen.
Suomi-koulussa opetellaan lukemaan ja laulamaan suomeksi, vahvistetaan
suomen kielellä lukemista, huomioidaan suomen kielen erikoispiirteitä, piirretään, leivotaan ja leikitään – suomen kieltä käyttäen. Koulussa vietetään suomalaisia juhlia, kuten itsenäisyyspäivää ja joulujuhlaa sekä huomioidaan suomalaisia merkkipäiviä. Suomi-koulu tekee myös retkiä ja vierailuja sekä ottaa
mielellään suomalaisvieraita vastaan.
Suomi-koululla on mahdollisuus valtionavustukseen, jota Suomi-seura myöntää opetushallituksen valvonnassa.
Suomi-koulu etsii itse tilansa. Koulutilat vaihtelevat suuresti. Jotkut Suomi-koulut toimivat ns. Eurooppa-talon tiloissa, kun taas jossain muualla koulua
pidetään paikallisen koulun luokkatiloissa. Jossakin maissa taide- ja tiedeinstituutit ovat antaneet tilansa koulun käyttöön.
Ateenan seudun Suomi-koulu on saanut toimia skandinaavisen kirkon tiloissa
sekä Pireuksessa että nykyään Ateenan keskustassa.
Ateenan seudun Suomi-koulu on toiminut 22 vuotta. Ensimmäiset Suomi-koulut syntyivät 1960-luvulla Kanadaan.
Ateenan merimieskirkon lisäksi myös Lontoon ja Hampurin merimieskirkoilla
kokoontuu Suomi-koulu.
Sanna Puumalainen

Teksti ja kuvat: Sanna Puumalainen
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Lahjana uusi joululaulu ja
Päivän Tunnussana
Laatokan rantapitäjän,
Kurkijoen kappalaisen pappilan
salissa kaikui 1900-luvun alussa
uusi joululaulu, jonka sanat oli
vastikään saatu suomeksi. Tästä
laulusta on tullut myöhemmin
yksi Suomen suosituimmista
joululauluista.

T

uo silloinen uusi joululaulu on
Varpunen jouluaamuna. Laulu
liittyy läheisesti Kurkijoen kappalaisen perheeseen. Pappilassa asui
vuosina 1913–1931 kappalainen Emil
Nyholm (myöhemmin Nuottamo) perheineen.
Nyholmien aikana pappilassa saatiin
laulaa hartaana tätä uutta joululaulua
aivan tuoreeltaan. Joululaulun tarina
kulkeutui Helsingistä Sortavalan kautta Kurkijoelle. Laulun runo ilmestyi
ensimmäisen kerran ruotsin kielellä
todennäköisesti vuonna 1874. Uuden
joululaulun suomentaja on kappalaisen
puolison Anni Nuottamon isä Konrad
Aleksis Waaranen (ent. Hougberg).
Anni Nuottamo (o.s. Waaranen) oli
syntyisin Sortavalasta, jossa hänen
isänsä, filosofian maisteri ja pastori
K.A. Waaranen toimi seminaarin lehtorina. K .A. Waaranen oli tietokirjailija,
joka oli julkaissut huomattavan määrän
oppikirjoja ja hengellistä kirjallisuutta.
Hän oli myös ahkera suomentaja.
Varpunen jouluaamuna -laulun suomennos ilmestyi Zacharias Topeliuksen
Lukemisia lapsille -teoksen ensimmäisen osan käännöksessä. K.A. Waaranen
suomensi teoksen kolme ensimmäistä
osaa 1870-luvun alussa. Opettaja Otto
Kotilainen sävelsi laulun, ja se julkaistiin vuonna 1913.
Koska uuden joululaulun suomensi
pappilan emännän Anni Nuottamon isä,
voidaan olettaa, että laulua laulettiin
hartaasti kaikkialla Kurkijoella ja myös
seminaarin ansiosta muualla Karjalassa.
Laulu maalaa kauniin talvisen maiseman. Se koskettaa suomalaista sielua,
koska joulu on aina ollut herkistymisen
ja muistelemisen aikaa. Sydän tasoittaa
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hetkeksi ihmisten eriarvoisuuden. Toivo
maailman rauhasta lausutaan julki.
Sukupolvet ovat tulleet hetkeksi jouluna kuvaannollisesti saman pöydän
ääreen erilaisissa perheissä ja suvuissa.
Myös suvun edesmenneet jäsenet, lapset
ja aikuiset saavat oman paikkansa pöydässä.
Monen kurkijokelaisen ja sortavalalaisen perheen jäseniä oli kuollut jo hyvin
pieninä lapsina. Myös he saavat oman
siemenensä, kuten pieni paleleva ja nälkää näkevä varpunen tässä joululaulussa.

Päivän Tunnussanaa lahjaksi
Merimieskirkkoon tuo joululaulu liittyy
suomentajansa kautta: K.A.Waaranen,
laulun suomentaja, toi Suomeen myös
Päivän Tunnussanan, jota Merimieskirkkokin jakaa esimerkiksi merenkulkijoille.
Waaranen toi Päivän Tunnussanan idean Saksasta. Kirjanen alkoi ilmestyä viime vuosisadan alussa ja se on edelleen
laajalle levinnyt kirja.
Sen yhteys saksalaiseen alkuperäisteokseen ja sen toimitus- ja syntypaikkaan Herrnhutiin on katkeamaton.
Waarasen puoliso sattui myös olemaan
saksankielinen Ida Tawast. Ensimmäisen suomalaisen laitoksen koostamisessa avusti myös Kurkijoen kappalaisen
pappilan emännän sisar Lahja Waaranen (avioiduttuaan Vallisaari), vaimoni
mummo.
Kurkijoen kappalaisen pappilaa Otsanlahden Kaunismäellä ei enää ole.
Myös tien toisella puolella sijainnut vanha hautausmaa on pusikoitunut ja miltei
kadonnut, kuten viereinenkin hautausmaa. Talvella lumi peittää hautausmaat
ja rauniot vaaleaan pehmeyteensä.
Kristillisen hyvän joulun toivotukseen
liittyy aina omalle sydämelle osoitettu
huokaus: olenko riittävän herkkä toisten
ihmisten asioille, jaanko omastani, muistanko, kiitänkö siitä, mitä itse saan.
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Teksti: Pertti Poutanen
Kuva: Reima Flyktman / Lehtikuva

Varpunen jouluaamuna
Sävel: Otto Kotilainen
Sanat: Zacharias Topelius, suom. K. A. Waaranen (Hougberg)
Lumi on jo peittänyt kukat laaksosessa,
järvenaalto jäätynyt talvipakkasessa,
varpunen pienoinen syönyt kesäeinehen,
järvenaalto jäätynyt talvipakkasessa.

Tytön luo nyt riemuiten lensi varpukulta:
Kiitollisna siemenen otan kyllä sulta.
Palkita Jumala tahtoo kerran sinua.
Kiitollisna siemenen ota kyllä sulta.

Pienen pirtin portailla oli tyttökulta:
Tule varpu, riemulla, ota siemen multa!
Joulu on, koditon varpuseni onneton,
tule tänne riemulla, ota siemen multa!

En mä ole, lapseni, lintu tästä maasta.
Olen pieni veljesi, tulin taivahasta.
Siemenen pienoisen, jonka annoit köyhällen,
pieni sai sun veljesi enkeleitten maasta.
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merimieskirkkouutisia

Rotterdamin Finse Huis

R

otterdamin merimieskirkkotyö
täyttää ensi vuonna 90 vuotta. Viimeiset nelisenkymmentä
vuotta merimieskirkkoyhteisö on pitänyt
majaansa 's-Gravendijkwalilla, kantakaupungin monikulttuurisessa osassa.
Merimieskirkon peruskorjauksen yhteydessä 2013–14 kiinteistö sai nimekseen
Finse Huis, suomalainen talo.
Talon nimi on suunniteltu palvelemaan
Rotterdamin merimieskirkon varainhankintaa, mikä on yhä enenevissä määrin
osa merimieskirkkotyötä. Myös yksi
Suomen Merimieskirkko ry:n strategian
arvoista on paikallisen vastuunkannon
lisääminen. Näin ollen Rotterdamissa
päädyttiin vastaamaan ajan haasteisiin
houkuttelemalla yhä enemmän paikallista väestöä asioimaan suomalaisessa talossa ja nauttimaan kansamme vieraanvaraisuudesta.
Finse Huis-palvelut ovat pyörineet
nyt kahden vuoden ajan. Se on tuonut
Merimieskirkon vieraaksi muun muassa paikallisten korkeakoulujen työntekijöitä, Rotterdamin kaupungin väkeä,
virkistyspäiväänsä viettäviä työyhteisöjä
ja erilaisten vapaaehtoistoimijoiden koulutus- ja kiitostilaisuuksia.
Ryhmien astuessa sisään Finse Huiseen on reaktio yleensä samankaltainen.

He katselevat mielenkiinnolla ympärilleen ja kyselevät, mikä paikka tämä tällainen oikein on.
Usein ennen kokoontumisen alkamista
merimieskirkon työntekijää pyydetään
kertomaan lyhyesti, missä olemme. Tilanne on työmme kannalta mielekäs
ja otollinen: pääsemme kertomaan uusille ihmisille, että suomalainen merimieskirkko on täällä huolehtimassa
merenkulkijoiden,
raskaanliikenteenkuljettajien ja Hollannin-suomalaisten
kulttuurisesta, sosiaalisesta ja hengellisestä hyvinvoinnista!
Kerromme, että valitsemalla Finse
Huisin kokoontumispaikaksi ihmiset
pääsevät tukemaan työtämme, joka ei

tähtää rahalliseen voittoon, vaan yhteisön tukemiseen. Kuulijoiden silmistä
näkee, että he ovat otettuja tästä erityislaatuisesta kokoontumispaikasta ja
useimmiten he tulevat vieraaksemme
uudelleen, ehkä seuraavaksi asioimaan
suomalaisessa kaupassa tai saunassa.
Näin pyrimme kantamaan omalta osaltamme vastuuta siitä, että Rotterdamin
merimieskirkko olisi seuraavatkin 90
vuotta palvelemassa liikkuvia suomalaisia asemapaikassaan, mikä tulee aina
olemaan talomme päätehtävä.
Pauliina Tuomanen,
merimiespappi, Rotterdam

Finse Huis suomalaisen arkkitehtiopiskelijan tulkitsemana. Kiitos Laura Iivarinen.

M

Kuva: Marko Toljamo

Kuva: Johanna Hansen

aija Ketoluoto työskentelee määräaikaisena sosiaalikuraattorina Rotterdamin merimieskirkolla.
31.1.2017 saakka, minkä jälkeen tehtävän ottaa vastan Valtteri Salmi. Antwerpenin merimieskirkon liikkuvana
sosiaalikuraattorina aloittaa vuoden alussa Matti Schadrin.
Benelux-maiden merimieskirkon sosiaalikuraattori Eeva-Maria Ranta palasi syyskuussa Suomeen. Brysselin merimieskirkon keittiövastaavana on elokuussa aloittanut keittiömestari
Olli Pihlman.

Sydämellinen joulutervehdys teille kaikille Merimieskirkon ystäville!
Olemme kiitollisia vuoden 2016 kohtaamisista ja yhteydenpidoista!
Siunattua joulua ja onnellista vuotta 2017!
Pohjois-Saksan merimieskirkkotiimi
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Vuosaaren merimiespastori Sirpa Tolppanen (kuvassa) lähti 24.11. noin
kuukauden mittaiselle joulukirkkokierrokselle Kaakkois-Aasiaan. Hänen
sijaisenaan toimii viime kesänä Hernesaaren palvelupistettä pyörittänyt
Matias Heikkilä 19.12. saakka.

Kuva: Taina Lamminen

Hampurin merimieskirkkorakennuksen 50-vuotisja Hampurin merimieskirkkotyön 115-vuotisjuhlia
vietettiin 4.12.2016. Juhlaan liittyivät toiminnan
päivitetyn historiikin ja kaikkien johtajien
nimitaulun julkistaminen sekä näyttely kirkon
rakennusvaiheista. Tilaisuudessa olivat läsnä
mm. Hampurin kaupungin senaattori Dorothee
Stapelfeldt, suurlähetystön konsuli Minna
Kuronen ja Wihurin rahaston asiamies Arto
Mäenmaa. Kunniakonsuli Hans-Christoph
Stadel piti samassa juhlassa itsenäisyyspäivän
vastaanoton. Lue lisää Facebookista.

Kaarlelan kirkossa Kokkolassa oli seurakunnan ensimmäinen neulekirkko marraskuun alussa. Veisuu
sujui hienosti puikkojen kilistessä. Valmistuneet villasukat sai panna kolehtiin eli Merimieskirkon
pukinkonttiin laivoille vietäväksi.

Kohtaamisia
Ateenassa

V

iimeiset kolme kuukautta ovat
olleet melkoisen – tai voisi sanoa erityisen – kiireisiä ja työntäyteisiä. Näihin kolmeen kuukauteen on
sisältynyt koskettavia elämänkohtaloita,
vaikeita sairaustapauksia, ryhmävierailuja kirkolla, opastuksia apostoli Paavalin jalanjäljillä, uuden opettelemista,
luopumista, paljon naurua, mutta myös
surua ja kyyneleitä.
Jokainen kohtaaminen on ollut erityinen, koskettava ja antanut paljon. Kokemuksien säkkiin on tullut runsaasti
painoa lisää. On ollut mieleenpainuvaa
olla osallisena näiden ihmisten elämässä vaikealla hetkellä tai jakamassa iloa
heidän kanssaan. Yksi pieni katse, kosketus, kyynel on kertonut enemmän kuin
mikään sana.
Olen tehnyt elämäni aikana monenlaista työtä ja yleensä ihmisten parissa,
mutta koskaan en ole kokenut mitään
sellaista kuin näiden viimeisten seitsemän merimieskirkkovuoden aikana.
Alussa olin osa-aikaisesti lähinnä yhteyshenkilö Merimieskirkon ja Ateenan
suomalaisyhteisön välillä, ja pikkuhiljaa
roolini kasvoi vuosien aikana kokoaikaiseksi sosiaalikuraatoriksi.

Joulumyyjäiset ovat enemmän kuin markkinat. Niissä laskeudutaan joulun sanomaan.

On antoisaa olla osana työyhteisöä,
jossa oikeasti välitetään lähimmäisistä,
niin ulkosuomalaisista kuin muistakin.
On ollut palkitsevaa huomata välittömän
palautteen myötä, että omalle sekä Merimieskirkon työlle on todella tarvetta
niin täällä Välimerellä kuin muuallakin
Euroopassa.
Todistakoon siitä erään Ateenan suomalaisen lausahdus: etsittyään itseään
ja uskoaan juuri Merimieskirkon kautta
luterilaisesta uskonnosta on tullut hänelle se oikea uskonto ja tärkeä osa hänen
elämäänsä.

Suomen Merimieskirkko on tehnyt
tärkeää työtään jo 140 vuoden ajan, ja
ensi keväänä juhlistamme Ateenan merimieskirkon 30-vuotistaivalta. Juhlia
on aina mukava järjestää ja vielä mukavampi on niihin osallistua! Ennen juhlia
Ateenan merimieskirkko suuntaa voimavaransa joulumyyjäisiin, jotka lehden ilmestyttyä ovat jo ohitse, ja hiljentyy sen
jälkeen joulun sanomaan.
Teksti ja kuva: Mari Hilonen, sosiaalikuraattori,
Ateenan merimieskirkko
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kirkkolaiva

Läsnäoloa
Joukko ihmisiä matkaa samaan kohteeseen. Heillä on kaikilla oma tarinansa kerrottavana ja heillä kaikilla on sama
päämäärä. Heillä kaikilla on sama tavoite. He kaikki haluavat läpäistä kurssin. Osa on kohdannut toisensa jo aiemmin
ja osalle kaikki ihmiset ovat uusia.
Jo ensimmäisenä päivänä he huomaavat, miten yhdessä
tehden selvitään. Joka haasteessa toinen toistaan auttaen he
selviävät annetuista tehtävistä. Jokaisella on jokin vahvuus.
Samalla he tekevät matkaa kohti omien pelkojensa kohtaamista ja niiden voittamista.
Päivät etenevät, ja iltaisin he oppivat toisistaan lisää.
Heistä kasvaa pieni yhteisö. He hakevat tukea toisistaan ja
jakavat ajatuksiaan elämästä. Läsnäolon lämmön tuntee sydämessä. Jokaisen tarina on kiehtova ja omanlaisensa matka. Jokainen heistä on aidosti läsnä omana itsenään. Heissä
on yhteistä avoimuus ja suuri sydämellisyys. Viikon ajan
he kannattelevat toisiaan.
Olin tuolla kurssilla mukana. Sain paljon enemmän kuin
toivoin. Sain ystäviä ja sain tukea. Viikon aikana olin myös
tunteiden vuoristoradassa. Sitähän tämä elämä on, että voi
olla aidosti läsnä sellaisena kuin on. Pohdin paljon tuo vii-
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kon aikana, miten rikastuttavalla reissulla olenkaan.
Joulu tuli minulle etuajassa. Millaisen lahjan minä sainkaan!
Joulu. Millaisia lahjoja me haluamme antaa ja saada?
Haluammeko antaa rakkautta ja tukea lähimmäisille? Haluammeko olla tukemassa tai saada tukea? Jokainen meistä
kaipaa läsnäolon lämpöä.
Maailman merillä matkaamassa on monta kulkijaa,
siellä elämän aallokoissa uuden ystävän tapaa.
Ehkä lahjoista suurin on avoimuus,
ystäväksi tulemisen mahdollisuus.
Kun uskaltaa käden ojentaa,
niin silloin sitä tukea saa.
Lahjoista suurin rakkaus on,
joulun lahja verraton.
Mia Haapakorva
satamakuraattori, Oulu

meritaide

Andreas Alarieston Jäämerikuvat

A

ndreas Alariesto syntyi vuonna 1900 Sodankylän
Rieston kylässä, juuri siellä, mihin rakennettiin Lokan
tekojärvi. Hän jäi orvoksi 12-vuotiaana. Myöhemmin
Andreas ahersi monissa töissä mm. Petsamoa rakennettaessa.
Jäämeri tuli hänelle varsin tutuksi. 1930-luvun hän toimi
talonmiehenä Liinahamarin matkailuhotellissa ja sodan jälkeen Vuotson matkailumajassa. Sodan jälkeen hän avioitui
Riikkansa kanssa. Vuonna 1967 he muuttivat Rovaniemelle
ja asuivat sittemmin viimeiset vuotensa Sodankylässä, missä
Andreas kuoli 1989.
Kamerallaan, piirroksin, maalauksin ja kansatieteellisin kirjoituksin sekä laulelmin Andreas tallensi kolttakulttuuria ja
lappalaisten elintapoja. Hän julkaisi Lapin lauluja -kirjan ja
esiintyi auliisti. Lapin ensikodin toiminnan tukemiseksi hän
mm. piti Lappia-talossa kehtolauluillan, josta sain henkilökohtaisestikin nauttia.
Taidemaalarina Andreas tuli maankuuluksi vuonna 1976,
jolloin WSOY:n johtaja Hannu Tarmio järjestytti Helsingin
Taidehalliin Andreaksen uskomattoman suosion saaneen näyttelyn sekä aikaansai Andreas Alarieston Lapinkuvat -teoksen
julkaisun. Kahden vuoden kuluttua teoksesta julkaistiin toinen
osa eli Lisälehdet AA:n Lapinkuviin.
Syventävää lisätietoa taiteilijasta ja hänen töistään tarjoaa
Riitta Kuusikon ja kumppaneiden vuonna 2008 toimittama
teos Andreas Alariesto, tarinankertoja Lapista. Alariesto luetaan maamme merkittävimpiin naivistisiin taiteilijoihin.
Toistasataa maalaustaan lienee museoissa, pääasiassa Rovaniemellä ja Sodankylässä. Niistä on tehty satakunta postikorttia, julisteita, seinälautasia ja monia matkamuistoesineitä.
Teoksia seuraa tekijän arvokas kansatieteellinen selostus
sikäläisellä murteella. Lapin historia, eksotiikka ja maisemakuvitus välittyvät kuvan ja sanan voimalla. ”Olen tehny nämä
kuvat, koska nykyinen ja tuleva sukupovi ei tosiasiassa tietä
mittään menneisyyvestä eikä esi-isien elämästä.”
Sodankylässä toimii Alariesto-galleria, josta on saatu oheinen Jäämeriaiheinen kuvitus Andreaksen autenttisin kuvatekstein.

Näkymä Jäämeren rannalla. ”Tämän näköinen näky jäi mieleeni kun
ensikerran aukeni eteeni laaja jäämeri. Olin monta päivää vajeltanut
pohjoiseen päin virtaavaa jokivartta, sinnepäin minne vetelläkin näytti
olevan niin kiire, että oikein ilmassa lenteli kivijen ja rotkojen yli.”

Jäämeren kalastajat. ”Tämän kaltaiselta näytti ennen muinoin Jäämeren
kalastajain elämä Norjan ja Petsamon rannikolla. Siellä hukkui myös silloin
kymmeniä suomalaisia aina kuin myrsky yllätti toiset joutuivat tuuliajolle.
Norjasta lähteneet pääsivät maihin, jos pääsivät. Jossakin Muurmanskin
rannalla monet jäivät sinne loppuijäkseen minne tuli oli heitjät vienyt.”

Aira Heinänen

Myrskyn riepoteltavana. ”Tämä näin romanttisen näköinen kuva syntyi,
vaikka silloin oli leikki kaukana, että vieläkin oikein hirvittää. Kokenut kyllä
kaikki tietää ja vaivainen kaikki kokee, näinhän ennen sanottiin.”

Matka Jäämerellä. ”Laiva keikkui ja huojui sinne tänne niin, että oikein
sisuksija kaiveli. Lopulta lensi aamulla syöty ruoka yli aitan ja minä meinasin
lentää itsekin, kun vesiryöppy löi yllättäen niskaani. Valaita myöri joka
puolella näytti siltä, kun ne olisivat halunneet niellä meität.”
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Pappi pistäytyi
komentosillalla
Laiva sai Oulun satamassa vieraita merimieskirkolta.

P

appi tuli käymään! kuuluu ovensuussa Godby Shippingin MS
Baltica -aluksen komentosillalla,
kun Oulun merimieskirkon vapaaehtoistyöntekijä Raimo Salonen astuu sisään. Oven vieraalle avaa perässä sisään
astuva yliperämies Jussi Österman.
Komentosillalla ensimmäinen perämies
Damian Gawlowski antaa karttapöydän
äärellä ohjeita matruusi Rolando Calderonille.
MS Baltican miehistö on kansallisuuksiltaan suomalaisia, puolalaisia, virolaisia ja filippiinejä. Baltica käy joka toinen
viikko Oulun satamassa palatessaan Euroopan-kierrokseltaan.
Salonen toteaa käyvänsä tällä laivalla
nyt ensimmäistä kertaa. Laivalla merimieskirkolta tulevia vieraita kutsutaan
mielellään laivapapeiksi. Salosen nimikyltissä lukee nimikkolaivakuraattori.
– Laivapappi, jos joku niin haluaa, Salonen hymyilee.
Salonen pahoittelee kielitaidon puutetta, kun monikansallisen miehistön kanssa siitä olisi hyötyä.
Laivan miehistö muistelee, että joku
aika sitten merimieskirkon työntekijä
kävi laivalla aina kun laiva kävi Oulun
satamassa. Kirkon edellisen satamaku-

Nykyisissä tiloissa Oritkarissa Oulun
merimieskirkko on toiminut vuodesta 2002.
Toiminta Oritkarin satamassa alkoi vuonna 1981.
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raattorin siirtyessä toisiin tehtäviin tuli
laivavierailuihin tauko.
Myös laivan perässä liehuva lippu on
vaihtunut Suomen lippuun. Vielä vuosi sitten laivan miehistöstä oli valtaosa
Filippiineiltä. Nyt heitä on miehistöstä
noin puolet. Yli puolen vuoden mittaisia
työvuoroja tekeville filippiiniläisille merenkulkijoille ovat merimieskirkon palvelut Oulussakin tuttuja ja tarpeen. Heille merimieskirkko on mieluisa ja tärkeä
pistäytymispaikka, kun laiva seisoo yön
yli Oulun satamassa.
Kun laivalla ei vielä ollut omaa autoa,
saivat miehistön jäsenet merimieskirkolta myös kyytiä asioimaan kaupungille.
Salonen korostaa, että laivojen miehistö on aina tervetullutta merimieskirkon
kahvilaan, ja ostoksille kirkon puotiin.
–Jos miehistö ei ehdi käymään kirkolla, tulee kirkko mielellään käymään laivassa, lupaa Salonen.
Turvallisuusmääräysten takia ei Oulun
sataman merimieskirkossa näy satunnaisia pistäytyjiä. Sovitusti voivat ryhmät
kuitenkin käydä tutustumassa Oulun merimieskirkon tiloihin ja toimintaan.
Teksti ja kuvat: Sirpa Sutinen

Oulun merimieskirkon vapaaehtoistyöntekijä Raimo Salonen keskustelee yliperämies Jussi Östermanin
kanssa MS Baltican komentosillalta. Karttapöydän ääressä 1. perämies Damian Gawlowski. Salosella on
yllään satamassa välttämätön turvaliivi ja kaulassaan tarpeellinen Merimieskirkon nimikortti.
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Litografiakuvassa vuodelta 1845 Oulu on suunnilleen sen näköinen kuin se oli englantilaisen laivastoosaston tehdessä siellä tuhojaan Krimin sodan aikana. Vuonna 1822 tulipalossa tuhoutuneen kirkon
tilalle oli rakennettu Carl Ludvig Engelin suunnittelema tuomiokirkko, joka hallitsi kaupunkinäkymää.
(Jacob Boström teoksessa Finland framställdt i teckningar.)

Donin kasakat eivät
puolustaneet Oulua
Krimin sota oli Oululle kohtalokas. Englantilaiset
saivat mellastaa rauhassa, sillä kaupungin suojaksi
komennetut kasakat lymyilivät hävityksen aikana
maaseudulla.

E

nglannin kuninkaallinen laivasto, joka muuten oli yksi
Oulun suurimpia tervan ostajia, poltti 16 500 tynnyrin tervahovin, makasiineja, puutavaraa, pikeä ja nelisenkymmentä eri kokoista purjealusta parkeista ja prikeistä
kuunareihin ja talonpoikien jähteihin.
Englantilaisten aiheuttamien vahinkojen suuruudeksi mainitaan eri lähteissä 381 000–1 000 000 ruplaa. Se oli tuohon
aikaan suunnaton summa. Merenkulusta ja tervakaupasta elävä
kaupunki koki valtaisan taloudellisen katastrofin.
Ahvenanmaalainen, Oulussa työskennellyt ja juopottelun
takia toimestaan potkut saanut petturiluotsi Ananias Michelsson opasti englantilaisen laivasto-osaston (HMS Valorous,
Odin, Vulture, Leopard) Ouluun. Ilman hänen luotsausapuaan
kontra-amiraali Plumridge olisi ollut suurissa vaikeuksissa
mutkaisella ja karikkoisella väylällä, josta oli sodan ajaksi
poistettu viitoitus ja muut väylän merkit. Ilmeisesti amiraali ei
olisi edes yrittänyt Ouluun ilman luotsia.
Yleinen käsitys on, ettei Oulun turvana ollut lainkaan sotilaita englantilaisten hyökätessä. Käsitys on väärä. Kaupungissa
oli englantilaisten lähestyessä venäläisiä sotilaita, sotataidoistaan kuuluja Donin kasakoita.
Suomen sodan päätyttyä 1809 Oulussa oli kolme vuotta runsaasti venäläistä sotaväkeä siltä varalta, että Ruotsi ryhtyisi
valloittamaan Suomea takaisin. "Joukkojen poistuttua kaupunkiin jäi parinkymmenen miehen vahvuinen kasakkakomennuskunta, jota täydennettiin Donilta käsin", kirjoittaa Kustaa

Donin kasakoita oli sijoitettu muutamiin
suomalaisiin kaupunkeihin lähinnä vartiointi- ja
väestönvalvontatehtäviin. Enimmillään venäläisiä
joukkoja oli Suomessa yli 30 000. Kaikki eivät
olleet kasakoita.

Hautala Oulun kaupungin historian viidennessä osassa.
Everstiluutnantti Stig Roudasmaa kertoo Oulun varuskunnan historiassa (Scripta Historica VII), että Ouluun oli sijoitettu Etelä-Suomessa olleesta 13. Donin kasakkarykmentistä noin
30 miehen vahvuinen kasakkaosasto. Sotilaiden tehtävänä oli
pitää järjestystä ja puolustaa kaupunkia, mikäli vihollinen
hyökkäisi.

Sotilaat lähtivät vihollisen lähestyessä
Puolustustaistelua Oulussa ei englantilaisten kaupunkiin tunkeutuessa kuitenkaan käyty, ei edes pienen pientä kahakkaa.
Perimätiedon mukaan maineikkaat ja perinteistään ylpeiden
kasakoiden kerrotaan kaikonneen Oulusta, koska asukkaat
pyysivät heitä taisteluja peläten poistumaan. Onko kertomus
lähdön syystä kasakoiden kertomaa – siitä ei ole varmennettua
tietoa. Se vain varmasti tiedetään, että kasakoiden majapaikka
Limingantullissa oli tyhjillään englantilaisten tullessa.
Tarkkaa tietoa, mihin ”Oulun turvaajat” vetäytyivät katselemaan palavasta kaupungista nousevia valtaisia terva- ja pikisavuja ei ole.
Vihollisen lähdettyä kasakat palasivat jatkamaan yksitoikkoista, unettavaa palvelustaan suuriruhtinaanmaan pienessä
maaseutukaupungissa. Kasakkakomennuskunnan vahvuus
nostettiin 40 mieheen. Kyse oli nyt omasta joukko-osastosta,
eikä vain tilapäisesti Etelä-Suomen kasakkarykmentistä erillään olevasta osastosta. Sen sotilaallinen merkitys oli pieni,
mutta se edusti kuitenkin tsaarin valtaa Oulussa ja koko läänissä.
Teksti: Joni Skiftesvik
Kuvat: Joni Skiftesvikin kokoelmat

Merimieskirkko 4 • 2016 Sjömanskyrkan

21

Lähes yhden laivan mies
Kokki Tero Savolainen
on seilannut Mariellalla
poikkeuksellisen pitkään.

M

aissa kannetaan huolta siitä,
että yhä useamman suomalaisen tylynä kohtalona ovat pätkätyöt, lyhyet työsuhteet. Merellä niitä
on ollut iät ja ajat, ne ovat osa ammattia.
Laivat ja varustamot vaihtuvat joskus
tiuhaankin, tosin etenkin rahtipuolella
suunta on kohti pitempiä työsuhteita.
Viking Linen Mariellan kokki Tero
”Topi” Savolainen, 52, on lähes yhden
yhtiön mies, joka on työskennellyt samalla laivalla poikkeuksellisen pitkään
eli yli 30 vuotta. Hän tuli Mariellalle
sijaiseksi 1985 muutama kuukausi aluksen valmistumisen jälkeen, ja hänet vakinaistettiin 1988. Tavoite on, että hän

lähtisi Mariellasta eläkkeelle runsaan
kolmen vuoden kuluttua.
– Olen ollut merillä ihan pikkupojasta,
kertoo Savolainen, joka aloitti merenkulun parissa heti keskikoulun jälkeen.
Meriperinteitä ei lapsuudenkodilla
ollut, ja mies kertoo pohtineensa, miksi
piti tällainen homma aloittaa:
– Joku päähänpisto se oli.
Ennen Mariellaa Savolainen oli jäänmurtaja Hansessa sekä lyhyet keikat
Finnjetissä ja Siljalla. Hän on kaksinkertaisesti koulutettu kokki: meripuolen
kokkistuertin pätevyyskirjan ohella hän
on opiskellut ravintolakoulu Perhossa.

Pää märkänä
Savolainen on Mariellalla osa sitä parinkymmenen hengen keittiöporukkaa,
joka ruokkii jopa parituhatta matkustajaa

yhden matkan aikana. Hän on aina työskennellyt lämpimän keittiön puolella
joko buffeessa tai a la cartessa.
– Olen mieluummin lämpimällä puolella. En itsekään oikein tiedä miksi,
mutta se buffan puoli on enemmän
pahvilaatikkojen aukomista ja einesten
lämmittelyä. Ei siinä kokki paljon pääse
sorkkimaan tuotantoa, paitsi jos lämmittää väärin. Ei se silleen sytytä, kun yrittää etsiä sitä pientäkin kipinää työhönsä.
Omaa suosikkiruokaa ei ole. Jo kysymyskin pelottaa, sillä sitä seuraa yleensä
toinen, että ”tiedätkö poika hyvän hirvireseptin” – ja nimenomaan pojitellen.
Tai sitten todetaan, että ”olin minäkin
armeijassa kokkina, etkö sinä poika ole
elämällesi parempaa keksinyt”.
– Kun ihmiset kuulevat, että olet kokki, he alkavat puhua sinulle tavuviivoilla
ja pitävät jotenkin yksinkertaisena, vajakkina.
Kuitenkin kokin työ on Savolaisen
mielestä mitä suurimassa määrin kunniallista.
– Ei se ole sellaista puuhastelua kuin
tv:n kokkiohjelmat antavat ymmärtää,
vaan pää märkänä vääntämistä.
Onneksi television luoma kokkikupla
on puhkeamassa muutenkin, eikä ala ole
sellaista hifistelyä kuin ohjelmat antavat
ymmärtää.

Satoja suita

Viking Linen Mariellan kokki Tero ”Topi” Savolainen on työskennellyt samalla laivalla yli 30 vuotta.
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Kun ruokittavia on satoja, työ on sarjatuotantoa.
– Grilli on hirveä paikka olla duunissa. Kun vääntää 350 ateriaa illassa, niin
se on sellaista selviytymistä koko ajan.
Kun laiva on täysi, niin sitä ollaan koko
ajan mukavuusalueen väärällä puolella.
Grilli on Mariellalla uutuus, ja siitä on
tullut tavallisen kansa ruokapaikka, sillä
buffeen hinta alkaa monen mielestä olla
aika kova, Savolainen arvioi.
Uransa aikana Savolainen on nähnyt
monenlaista ruokakulttuurin muutosta ja
painopisteen siirtoa. A la carte on hiljennyt parhaista päivistään. Buffee on taas
alkanut vetää, ja illassa voi olla jopa 800
ruokavierasta.
Kokki epäilee, etteivät matkustajat oikein tajua, ettei se ruoka nouse tarjolle
kuin ”kani hatusta”, vaan takana on tolkuttomasti työtä, eikä työläisten joukko
ole suuri. Eikä kuulemma keittiökään.

Lamavuosina suunta oli se, että kokin kauhuksi laivalle tuli ulkoa valmista: kastikkeita, liemiä ja pakasteita. Nyt
suunta on taas takaisin kohti käsityötä,
keittiöön on tullut lisää porukkaa, ja on
alettu tehdä hienompia asioita.

Ruokakulttuuria
Ruotsinlaivat tekivät aikoinaan ruokakulttuuriteon ja opettivat suomalaiset
syömään seisovasta pöydästä. Kansan
maku laajeni, erään perämiehen mukaan
kehitys näkyi siinäkin, että oksennuksiin
alkoi ilmestyä katkarapuja.
Savolaisen mielestä 1980- ja 1990-luvuilla tuotiin pöytiin uusia tuulia maailmalta, mutta ei enää.
– Oman tekemisen ylpeys puuttuu laivoilta, heikolla itsetunnolla vedetään,
eikä luoteta omaan porukkaan, vaan tuodaan nimimiehiä maista.
Kokki pohdiskelee myös tarjonnan ja
kysynnän suhdetta. Joskus tuntuu, että
laiva on kuin liikkuva Itäkeskus, lenkkareita, tuulipukuja ja kebab-kansaa, ja
ravintopuolikin olisi hyvä virittää sen
mukaan. Hieno tarjonta ”pinsettiravintoloineen” ei aina osu asiakasrakenteeseen.
– Ruoka seuraa trendejä, ja ihmiset
osaavat kysellä sitä, mistä naistenlehdet
kirjoittavat. Trendit ja Michelin-paikat
näyttävät tietä, ja muut seuraavat perässä.”
Hyvinkin kaukana!

Nurkkaan maalattu
Mikä sitten on pidellyt Mariellalla harvinaisen pitkään?
– Onhan tämä ollut sellainen viha–rakkaus-suhde. Vaihtoehtoja on ollut, mutta kun eläkekassalta tuli aikoinaan lappu, että seitsemän vuotta eläkkeeseen,
sitä maalasi itsensä vähän nurkkaan. Ei

Mariellan kokki Tero Savolainen Vuosaaren merimieskeskuksen ovella.

kannata enää lähteä, ja viisikymppisenä
kokkina, mihin maissa sä lähtisit. Alkaisin tehdä ihan muita hommia, jos jäisin
maihin, sillä ei tämänikäisiä kokkeja ole
missään muulla kuin ruotsinlaivoilla ja
rangaistuslaitoksissa.
Työtovereillakin on ollut oma vaikutuksensa. Puolet byssän (keittiön) porukasta on ”vanhan koulun väkeä” ja hyviä
kavereita, osa ollut Mariellalla hyvinkin
pitkään, ja henki ollut hyvä.
– Olin yhdessä vaiheessa vähän kuin
lähdössä purjevenettä siirtelemään tuolla

”Ei laiva ole koskaan ollut juopon paratiisi, mutta jallupullo on laivalla voittanut virsikirjan ja ollut parempi terapeutti.”
– Tero Savolainen, kokki, Mariella. –

”Ja lyhytvaikutteisempi.”
- Sirpa Tolppanen, merimiespastori, Vuosaaren merimieskirkko. –

maailmalla, mutta siellä olisi ollut koko
ajan ulkosuomalaisena, Savolainen kertoo.
Hänelle tarjottiin paikkaa ruotsalaisen
rahamiehen huvipurressa, ja hän kävi
tekemässä keikkaa melkein maapallon
ympäri lomilla sekä virka- vastike- ja
vuorotteluvapailla.
Purjelaiva antoi maistiaisia toisenlaisesta merenkulusta:
– Ei oikein pääse merille, kun on 3
000 kertaa käynyt Tukholmassa. Olen
koettanut tehdä kaikkea muuta mielekästä: rakennella autoja, kilpureita ja
kiihdytysautoja , kun laivalla tympäisee,
ja purjehdushommia fiksailla. Niissä on
vastapainoa kyntämiselle.
Joulut laivalla ovat rauhoittuneet niistä ajoista, jolloin poliisi oli Tukholman
rannassa risteilijöitä vastassa. Mariellalla on joulunpyhinä paljon eläkeläisiä
ja venäläisiä, aikataulu on väljempi ja
ihmisetkin tuntuvat ottavan lunkimmin.
Teksti ja kuvat: Paavo Tukkimäki
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Pyhiinvaeltajien polulla
la työskentelevä Olivier Michelis toimii
oman virkansa ohella yhtenä lukuisista
vapaaehtoisista Antibesin merimiesyhdistyksessä, joka vastaa vuosittaisesta
pyhiinvaellusjuhlasta ja sen valmistelutöistä.
– Antibesin merimiesyhdistys, Corporation des marins d’Antibes, on Euroopan vanhimpia yhdistyksiä. Se perustettiin jo vuoden 980 tienoilla, Michelis
kertoo.
– Myös pyhiinvaelluksen sanotaan
saaneen alkunsa samoihin aikoihin, mutta ensimmäiset kirjalliset todisteet sen
olemassaolosta ovat vuodelta 1016, tuhannen vuoden takaa.

Paljasjalkaiset merimiehet

Joka kesä paljain jaloin kävelevien miesten kulkue kantaa merenkävijöiden suojeluspyhimyksen
patsasta Antibesissa. Kantajat käyttävät perinteisiä merimiesasuja, vaikka kaikki eivät merimiehiä tai
kalastajia olekaan.

Merimiesten ja kalastajien
pyhiinvaelluskohteena
tunnetussa Garoupen
kappelissa Ranskan Rivieralla
vaalitaan vanhoja perinteitä.

J

oka kesä paljain jaloin kävelevien
merimiesten kulkue kantaa Garoupen kukkulan kappelissa säilytettävän merenkävijöiden suojeluspyhimyksen Notre Dame de Bon Portin,
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Turvallisen kotiinpaluun Neitsyen, patsaan alas Antibesin kaupungin katedraaliin ja takaisin.
Kulkue kävelee kappelista katedraaliin
joka heinäkuun ensimmäisen torstain aamuna pitkin Chemin du Calvairea, ristintietä. Seuraa kolme päivää iltamessuja,
rukouksia, laulua ja musiikkia, kunnes
pyhimyspatsas seuraavana sunnuntaina
kannetaan samaa pyhiinvaelluspolkua
pitkin takaisin ylös Garoupen kappeliin.
Antibesin kaupungin kulttuuriosastol-
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Paikallisista merimiehistä, kalastajista,
pyhimyspatsaan kantajista sekä heidän
perheistään muodostuva yhdistys on
onnistunut vuosisatojen varrella säilyttämään traditionsa hyvin.
– Paljain jaloin pyhiinvaellusreitin
kulkevien kantajien yllä nähdään perinteiset merimiesasut, sillä alun perin kantajat olivat merimiehiä, jotka halusivat
kiittää pyhimystään päästyään meriltä
turvallisesti kotisatamaan, Michelis kertoo.
– Nykyäänkin kantajat käyttävät näitä perinteisiä asuja, vaikka kaikki heistä
eivät enää ammattinsa puolesta merimiehiä tai kalastajia olekaan.
Kantajia pitää olla kerrallaan vähintään kymmenen, sillä pyhimyspatsas
painaa yli 300 kiloa. Lisäksi paikalla on
viisi vuorottelijaa, jotka tarvittaessa astuvat kantopaikalle. Näin kaikki saavat
vuorollaan levähtää.
– Tänä vuonna kantajiksi oli ilmoittautunut ennätysmäärä vapaaehtoisia, 31
henkeä. Kantajien lisäksi kulkueeseen
liittyy joka vuosi useita satoja paikallisia
ja monia kauempaakin saapuvia pyhiinvaeltajia.

Ristintien 14 asemaa
Garoupen kappelille kulkeva ristintie
lähtee Salisin pienen sataman ja uimarannan kohdalta. Suosittu uimaranta on
jo suureksi osaksi tyhjentynyt uimareista ja auringonpalvojista tältä vuodelta,
mutta päivälämpötila kohoaa näin lokakuun lopullakin pariinkymmeneen plus-

asteeseen. On ihanteellinen kävelypäivä.
Ylitämme rantatien ja lähdemme kipuamaan ylös Chemin du Calvairen
pyhiinvaeltajien polkua kohti Antibesin
niemen korkeinta kohtaa ja siellä sijaitsevaa kappelia.
Matkan varrella ohitetaan ristintien
neljätoista asemaa eli hartauspaikkaa.
Kussakin pysähdyspaikassa kerrotaan
kuvan kautta Jeesuksen ristintien vaiheesta.
Aleppo-männyiltä ja rosmariinilta
tuoksuvan metsän siimeksessä kulkeva
opastein merkitty reitti on helppo kävellä, nousua kappelille kertyy vain hieman
alle kilometri.
Ylhäällä kappelin edustan näköalatasanteelta aukeavat huimaavan kauniit
merimaisemat kauas Välimerelle, sen
takana siintäville lumihuippuisille Alpeille, alas Antibesin ja Juan-les-Pinsin
rantakaupunkeihin ja aina Cannesiin ja
Nizzaan asti.
Kappelirakennuksen paikalla uskotaan
aiemmin sijainneen kuun jumalattarelle
omistettu pyhäkkö. Konstantinus Suuren
äiti Helena, myöhemmin pyhä Helena,
vieraili Antibesin kaupungissa vuoden
300 tienoilla, ja hänen sanotaan tällä
matkallaan kristillistäneen paikan.

Kunnostustöitä ulkona ja sisällä
Olivier Michelis kertoo, että nykyinen,
osaksi jo 1400-luvulla pystytetty kappelirakennus on juuri äskettäin avattu reilut
kaksi vuotta kestäneiden perusteellisten
kunnostustöiden jälkeen.

Tunnelmallisen kappelin seiniä koristavat lukuisat votiivilahjat eli meren vaaroista ja muista
onnettomuuksista selvinneiden kiitoslahjat.

– Kappelin katto ja kosteusvaurioituneet seinät restauroitiin. Sisätiloissa
muun muassa nykyaikaistettiin lämmitys ja valaistus. Meidän piti myös teettää
uudet, lasimaalatut ikkunat, alkuperäiset
kun olivat liian huonossa kunnossa korjattaviksi. 50-luvulla maalatut meriaiheiset ja Antibesin historiasta kertovat
värikkäät freskot on nekin entisöity alkuperäiseen loistoonsa.
Kappelin ulkopuolella, sisäänkäynnin
vasemmalla puolella, sijaitsee pyhän
Helenan patsas. Kappelin sisätilaa, joka
itse asiassa koostuu kahdesta pienestä
kappelista, hallitsee kaksi alttaria pyhimyspatsaineen. Toinen alttareista on

Osittain jo 1400-luvulla pystytetty kappelirakennus on vastikään kunnostettu perusteellisesti.

omistettu Notre Dame de Bon Port -pyhimykselle ja toinen Notre Dame de la
Gardelle, Antibesin kaupungin suojeluspyhimykselle.
Tunnelmallisen kappelin seiniä koristavat lukuisat votiivilahjat eli meren
vaaroista ja muista onnettomuuksista
selvinneiden kiitoslahjat Notre Dame
de Bon Port -pyhimykselle. Lahjat ovat
itsetehtyjä tai ammattilaiselta tilattuja
maalauksia ja piirustuksia ja kertovat
vaaratilanteista, joista votiivilahjan antajat pelastuivat.
Lisäksi kappelin katosta on ripustettu
kauniita laivojen pienoismalleja, nekin
votiivilahjoina kappeliin tuotuja.
Kappelirakennuksen yhteydessä on
pieni, kirjoja ja matkamuistoja myyvä
kauppa sekä kahvila. Kahvila tarjoaa
virvokkeita, kevyitä lounaita ja leivonnaisia, joita voi nauttia kahvilan pienessä
puutarhassa tai näköalapaikan tasanteen
pöydissä. Kahvila on avoinna kappelin
aukioloaikoina.
Kappelin naapurissa sijaitsee Garoupen majakka, joka alkujaan rakennettiin
vuonna 1837. Saksalaiset pommit tuhosivat majakan toisen maailmansodan
aikana, mutta amerikkalaisten avustuksella se rakennettiin uudelleen ja avattiin
vuonna 1948.
Majakka automatisoitiin vuonna 1997,
jolloin se myös suljettiin yleisöltä.
garoupe.free.fr
antibesjuanlespins.com/
Teksti: Anneli Lenkkeri
Kuvat: Ilpo Musto
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Luotsilaitoksen 320
sitkeän merityön vuotta
Vielä 1970-luvulla luotsius oli
elämäntapa, joka periytyi
vaarallisuudesta huolimatta
isältä pojalle. Työhön
tuli sitoutua täydellisesti
vuorokauden ympäri.

H

Kuva: SA-kuva.

elsingissä Katajanokan talviuintipaikalla kylmäveriköt polskivat yöunet silmistään. Samalla
rannalla on muutakin rohkeaa porukkaa.
Laiturilta on lähdössä Harmajan luotsiasemalle luotsikutteri ja kyytiin astuvat
luotsi Kalle Munkki, kutterinhoitaja
Jouni Rytkölä ja aseman ruokapuolesta
vastaava Tuija Seppänen. Parinkymmenen minuutin matka on Munkille jo
täyttä työtä.
Ajantasainen laivaliikenne Helsingin
edustalla on seurattavissa tietokoneen
näytöltä. AIS-järjestelmän ansiosta lai-

vat ovat tunnistettavissa ja niiden sijainnit määriteltävissä.
Munkki näkee heti, että saksalainen
sota-alus Alster navigoi väärin. Hän
ottaa saman tien yhteyttä VTS-keskukseen, josta lähtee puhelu Alsteriin. Hetken kuluttua on alus muuttanut kurssia,
mikä vastaa nyt Munkin tarkoittamaa
luotsipaikkaa, jossa nousta laivaan.
Harmajalta luotsin ja kutterinhoitajan
lisäksi lähtee Alsterin luo myös nuori
kutterikuski Sami Raanti, kaiken varalta. Saksalaisalus kunnioittaa perinteitä
noudattamalla vanhaa tapaa nostaa valkoinen lippu salkoon merkiksi luotsista.
Munkki on jo ilmoittanut, miltä puolelta
hän nousee laivaan sekä kutterin 7 solmun nopeuden luotsinottotilanteessa.
Kutterin etukannella on luotsitaso,
jolta Munkki paukkuliiveihin sonnustautuneena kiipeää laivan kyljessä olevia
köysitikkaita pitkin kolme metriä. Alsteria ja luotsikutteria erottavat vain autonrenkaat kutterin reunoilla. Kriittisin het-

Luotsien toimintaa Kobbaklintarilla: luotsit matkalla saattueenalukseen 1.9.1942.
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ki tässä koko manööverissä on tikkaiden
käyttö – näin se on ollut jo 320 vuotta.
Kutterinhoitajan kontolla on hallita 60
000 kiloa painavan luotsiveneen liikkeet
kaikenkokoisissa aallokoissa. Munkki
ohjaa sota-aluksen Katajanokan laituriin hengästyttävän kapean karikkoisen
Kustaanmiekan salmen läpi, jota neulansilmään usein verrataan. Yhteistyö kapteenin ja luotsin välillä on ensiarvoisen
ehdotonta.

Vaatimukseksi lukutaito
Jospa laskeudutaan modernista ajasta
kuningas Kaarle XI:n hallituskaudelle,
niin 19.9.1696 annettiin Asetus Ruotsin
ja Suomen luotsilaitoksesta. Valtakunta
jaettiin luotsipiireihin, mistä Suomi irrotettiin itsenäiseksi vuonna 1756. Ruotsin
vallan ajan lopulla maassamme oli Loviisan, Helsingin, Turun ja Ahvenanmaan luotsipiirit.
Vuonna 2016 Suomen luotsausalueet

Kuva: Marko Toljamo 2012

ovat Perämeren, Selkämeren, Saaristomeren ja Helsingin luotsausalueet monine tukiasemineen.
Autonomian alussa vuonna 1812 keisari Aleksanteri I:n luotsaussääntöjen
mukaan luotsin vuosipalkka oli mitättömät 17 ruplaa. Maksoihan kyntöhärkä
tuolloin 25 ruplaa, lypsylehmä 12 ruplaa
ja 3 tiuta munia yhden ruplan. Onneksi
etuuksia koitui luotsitilasta.
Krimin sodan jälkeen astui voimaan
uusi asetus, jonka mukaan luotsin oli
oltava vähintään 18-vuotias. Saman tien
alettiin vaatia myös luku- ja kirjoitustaitoa ja ehdotonta raittiutta uralla vanhemman luotsin virkaan. Luotsivuorot
kiersivät, niin että yksi päivysti ja toinen
tuli odottelemaan asemalle laivan tuloa.
Vapaa-aikaa ei tunnettu, vaan aina oli oltava lähtövalmiina.

Tutka ja hyrräkompassi

la peräti 60. Ulkomailla kun usein riitti
vain yksi.
Sotien jälkeen palkattiin luotsiasemille kutterinhoitajia sekä luotsioppilaita
harjoittelemaan. Tutka ja hyrräkompassi
olivat yleistymässä, mikä helpotti huomattavasti luotsaamista. Luotsilaitoksen
päällikkölaiva Eläköön palveli koulutusaluksena vuoteen 1946.

Luotsausliikelaitos muuttui valtion
omistamaksi osakeyhtiöksi nimeltä Finnpilot Pilotage vuodenvaihteessa 2011.
Luotsausliikelaitos oli entinen Merenkulkulaitoksen luotsausyksikkö, joka
erkani Merenkulkulaitoksesta vuonna
2004 erilliseksi valtion liikelaitokseksi.
finnpilot.fi.
Teksti: Irmeli Tanttu Hagelin

Kuva: Kansallisarkisto, Luotsi- ja majakkalaitoksen arkisto.

Suomen itsenäistyttyä perustettiin Merenkulkulaitos, jonka luotsi- ja majakkaosasto sai vastuulleen rannikon ja sisävesien luotsiasemat ja –vartiopaikat.
Merenmittaustoiminnastakin luotsit vastasivat vuoteen 1937. Luotsien tuli hallita vaikeilla rannikoillamme kymmeniä
väylävaihtoehtoja, Helsingin vesialueel-

Luotsikutteri Harmajan majakalla.

Miehet merellä -teoksen (lue kirja-arvio seuraavalta sivulta) kuvituksena on käytetty vanhoja arkistoaarteita. Merenmittausalus Sextantin höyrykaatterin miehistö aamiaisella Vaasassa 1800-luvun lopulla.
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Kruunu oli tiukka isäntä
luotseille

kirjat

Miehet merellä.
Hetkiä luotsauksen
historiasta.
Toimituskunta
Ilkka Karttunen,
Eero Lehtinen,
Petri Porkola.
John Nurmisen
säätiö 2016.

S

uomen luotsilaitos täyttää tänä
vuonna 320 vuotta. Merkkivuotta
juhlistamaan John Nurmisen säätiö on julkaissut juhlakirjan.
Luotsilaitoksemme perustettiin vuonna 1696 Kaarle XI:n asetuksella, joka
piti sisällään tiukkoja määräyksiä. Esimerkiksi kruunun laivan karilleajosta
saatettiin langettaa kuolemantuomio.
Luotsiasemilla oli luotsien ja oppilaiden lisäksi luotsirenkejä. Jos renki
karkasi kolme kertaa asemapaikaltaan,
häntä odotti hirttotuomio. Ulkomaille
karannut renki julistettiin henkipatoksi,
jonka kuka tahansa sai surmata.
Eräät Kaarlen asetuksen määräykset
ovat edelleen voimassa. Hirttotuomioita
ei toki enää jaella, mutta luotseilta edellytetään ehdotonta sitoutumista vaativaan työhönsä. Luotsi William Widen
sanoo: "Hermot ovat kovassa testissä,
kun suuria, syväkulkuisia aluksia luotsataan pimeässä ja huonon näkyvyyden

Silmätikkuina
majakat
Johanna Pakola ja Seppo
Laurell: Menetetyt
majakat. Docendo 2016.

J

oulukuun lopussa 1942 laadittiin
kiireellä suunnitelma rakentaa uudelleen sodassa tuhotut majakat
Suomenlahden alueella. Hajalla olivat
ainakin Seivästön, Narvin, Somerin,
Suursaaren Pohjois- ja Etelä-majakat
sekä Rödskär-Ruuskerin majakka.
Homman hoiti sittemmin Neuvostoliitto, jolle majakkasaaret jäivät. Mutta
niiltä evakuoiduille asukkaille jäivät
sentään muistot entisine elämäntapoineen.
Muun muassa näistä tapahtumista
merialueillamme kertoo Menetetyt majakat (Docendo 2016) kuvin sanoin dokumentein ja kartoin. Tekijäkaksikon,
merelliseen historiaan erikoistuneen
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vallitessa kapeikkojen läpi ja kivikkojen
ohi."
Juhlakirjaan on koottu tietopaketteja
eri luotsiasemista. Virat periytyvät sukupolvelta toiselle. Pojat ovat kulkeneet
isiensä ja isoisiensä mukana merellä jo
pienestä pitäen, eikä ammatinvalintaongelmia ole. Suursaaressa oli tapana sanoa, että "luotsinvirka menee perintönä
niin kuin keisarin virka".
Kuolema ei ollut entisaikaan harvinainen vieras luotsiasemilla. Syksyllä 1855
koko Tankkarin luotsiaseman henkilökunta, luotsivanhin, luotsi ja luotsioppilas hukkuivat veneen kaaduttua. Majakkalaiva Äransgrund menetti syksyllä
1899 kolme miestä myrskyssä. Samana
vuonna Norrskärin kolme majakkamiestä katosi lumimyräkässä.
Kipeää aikaa luotsiasemilla elettiin
vuonna 1912, jolloin luotsilaitosta alettiin venäläistää. Suurin osa luotseista
ryhtyi lakkoon tai erosi palveluksesta
vastalauseena muutoksille. Vaikeassa
työvoimatilanteessa tsaarinvalta toi Suomeen Kaspianmeren luotseja. Heidän
taitonsa eivät riittäneet täkäläisillä karikkoisilla vesillä, se nähtiin ja koettiin
pian.
Hailuodon Marjaniemellä on perinteitä luotsauksessa 1700-luvulta lähtien.
Kauppiaiden puuhaamana Marjaniemen
edustalle ankkuroitiin 1794 luotsin kohtauspaikalle porttiviitta-alus, jota pide-

tään Suomen ensimmäisenä majakkalaivana.
Luotsien työ on kokenut suuria muutoksia viime vuosikymmenien aikana.
Huipputekniikka antaa luotseille mahdollisuuden aikatauluttaa työpäivänsä
hyvinkin tarkkaan ennalta. Eikä enää
tarvitse asua perhekunnittain ulkoluotojen alkeellisissa rakennuksissa, joista
sanottiin kyynisesti, että onhan siellä
sentään juokseva vesi, kun luotsit käyvät
ämpäreineen juosten kaivolla.
Työn vaativuus ei ajan saatossa ole
vähentynyt. Osaamista luotsilta edellytetään monenlaisissa asioissa. Hankolainen Mikael Söderblom, luotsi
kahdeksannessa polvessa, sanoo: "Yhteistyö kapteenin ja luotsin välillä on
ehdottoman tärkeää. Luotsi on asiantuntija, mutta kapteenilla on vastuu laivasta.
Kapteenilla on valta olla noudattamatta
luotsin ohjeita, mutta luotsilla on oikeus
pysäyttää koko laiva."
John Nurmisen säätiö on kustantanut
hienon kirjan, jonka nimi on harmillisen
kliseemäinen ja sopisi melkeinpä mille
tahansa meriaiheiselle kirjalle nimeksi.
Erityinen kiitos on annettava teoksen
komeasta mustavalkoisesta kuvituksesta. Graafinen suunnittelu on huipputasoa. Siitä vastaa alan kova nimi Olavi
Hankimo.

Johanna Pakolan ja Suomen johtavan
majakka-asiantuntijan Seppo Laurellin,
tietoteos on samalla menneen majakkakulttuurin jo hämärtyessä sen pettämätön muisti.
Sodissa on aina tuhottu merenkulun turvalaitteita: majakoita, loistoja,
pookeja ja kummeleita, joko omien tai
vihollisen toimesta. Näin vastapuolen
navigointia on vaikeutettu suunnistuspisteiden kadottua. Majakat tärkeinä
maamerkkeinä ovatkin niin hyvässä kuin
pahassa olleet jatkuvan huomion keskipisteenä, varsinaisina silmätikkuina.
Jo Suomen sodassa (1808–1809) sai
kyytiä Russarön puinen loisto (majakkaa
pienempi, vähäisemmällä valovoimalla varustettu). Tuolloin tuhoutui myös
maamme ensimmäinen valomajakka Utö
(rakennettu vuonna 1753), mutta aina
nämäkin on rakennettu uudelleen entistä
ehommiksi. Samoin kävi ensimmäisen
maailmansodan aikana Lågskärille Ahvenanmeren eteläpuolella ja Bogskärille

pohjoisella Itämerellä, molemmat ratkaisevan tärkeillä paikoilla ohjaamassa tosi
kavalien karien ohi.
Toisen maailmansodan aikana talvi- ja
jatkosodissa kokivat kovimman kohtalon Suomenlahden ulkosaarten majakat.
Omien toimesta hävitettiin Narvin majakka, kiintopiste keskellä Suomenlahden ulappaa Viipurin ja Pietarin väylien
risteyksessä.
Somerin saaren majakan räjäytys,
majakkamestarin raskain velvollisuus,
toteutui talvisodan ensimmäisenä päivä
30.11.1939.
Seivästön majakka, Koivistoon johtavalla vahvojen merivirtojen väylällä, sai
tuhokäskyn joulukuun 2. päivänä, mutta 21 vuotta palvellut majakkamestari
Virkki totteli vasta viiveellä eli Suomen
itsenäisyyspäivänä 6.12. Suomenlahden
muut ulkosaaret majakkoineen menetettiin alueluovutusten yhteydessä.
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Joni Skiftesvik

Irmeli Tanttu Hagelin

E

n grupp människor färdas mot samma slutstation.
De har alla en egen historia att berätta. De har alla
samma mål: de vill klara kursen. En del har träffat
varandra tidigare och för en del är alla människor nya.
Redan den första dagen märker de att samarbete ger
framgångar. Genom att hjälpa varandra klarar de uppgifterna. Alla har någon styrka. Samtidigt handlar resan om att
möta och övervinna sina egna rädslor.
Dagarna går och på kvällarna lär sig deltagarna mer om
varandra. Det växer fram en gemenskap. De söker stöd hos
varandra och delar sina tankar om livet. Den varma närvaron känns i hjärtat. Vars och ens historia är fascinerande
och varje resa är personlig. Var och en av dem är genuint
närvarande som sig själv. Öppenhet och stor innerlighet
förenar dem. Under en vecka bär de upp varandra.
Jag var med på den där kursen. Jag fick mycket mer än
jag hade önskat. Jag fick vänner och jag fick stöd. Under
den veckan befann jag mig även på en känslomässig bergochdalbana. Det är ju det livet handlar om – att kunna vara

i kyrkans skepp

Närvaro
genuint närvarande precis som man är. Under den veckan
tänkte jag mycket på vilken berikande resa jag befann mig
på.
Julen kom till mig i förtid. Vilken gåva jag fick!
Julen. Vilka slags gåvor vill vi ge och få? Vill vi ge kärlek
och stöd till våra medmänniskor? Vill vi var den som ger
eller tar emot stöd? Alla behöver vi närvaro som värmer.
Många är de som på världshaven far,
bland livets vågor finner du en vän, så dyrbar.
Öppenhet är en gåva stor,
som ser till att vänskapen gror.
Våga sträcka ut din hand i nöd,
så blir du snart erbjuden stöd.
Kärleken är julens största gåva,
ojämförlig, det kan jag lova.
Mia Haapakorva
hamnkurator, Uleåborg
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Ari Kautto lägger upp
Ari Kautto trivs både bakom
ratten och med mikrofonen, när
han tar sina passagerare runt i
Borgå skärgård.

I

drygt fyrtio års tid har Ari Kautto
i Borgå drivit rundtursrederiet Saaristolinja Ky – Skärgårdslinje Kb Ari
Kautto i Borgå. Som mest har man haft
tre båtar i trafik på Borgåvattnen, men nu
vill Ari Kautto pensionera sig, åtminstone delvis.

– Själv vill jag ta det lite lugnare nu,
men firman skall fortsätta. Jag har redan
förhandlat med företagare som vill fortsätta. Min minsta båt, barkassen Borgå,
som använts för kryssningar på Borgå
å, har redan övertagits av en intresserad, som är beredd att fortsätta, säger Ari
Kautto.
Borgå har sommartid goda dagliga
båtförbindelser med Helsingfors och besökare kan välja mellan snabba moderna
rundtursbåtar eller ett traditionsfartyg
som snart 105-åriga m/s J.L. Runeberg.

Privat lustjakt. Sandra D är en veteran, byggd som smäckra och eleganta privata lustjakten Standard 1918.
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Länge var det emellertid svårt att hitta
någon båt för turer från Borgå ut i skärgården och tillbaka. Det var då Ari Kautto kom in i bilden. Med m/s Fredrika,
en ombyggd bogserbåt från Joensuu som
bl.a. inreddes med bastu, började han
1975 köra kryssningar från åkajen i Borgå centrum till kommunala friluftsområden i Borgå skärgård.
– Sedan köpte jag m/s Standard 1984
och använde de fina mässingsbokstäverna i namnet till att döpa om henne till
Sandra D.

En elegant lustjakt
– Det hade varit en elegant lustjakt,
byggd 1918 på överdirektör Walter Ahlströms eget varv i Varkaus för familjens
bruk. Små skönheter av samma typ kunde man då se på Medelhavet, men här i
Finland är hon ensam i sitt slag, säger
Ari Kautto.
Med rätt begränsad passagerarkapacitet är Fredrika och Sandra D ingenting
för stora grupper, men 40–70 passagerare klarar man i regel. Ännu mindre
är barkassen Borgå, en tidigare polsk
livbåt, som köptes 1984 och passar bra

Kultur och historia. Ari Kautto trivs både bakom ratten och med mikrofonen, när han tar sina
passagerare runt i Borgå skärgård.

för korta rundturer uppströms på Borgå
å och tillbaka.
I tiden hade Sandra D både aktersalong för redaren, privat badrum och matsal, där gäster serverades på firmans eget
porslin och med eleganta glas. I maskinrummet kunde upp till fyra i besättningen övernatta. Ett minne av den här tiden
var en elegant stävornamentering som
hon hade kvar ännu under sin sista tid
som utflyktsbåt i Helsingfors. I samband
med köpet till Borgå flyttades emellertid
utsmyckningen av stäven över till en annan båt på insjösystemet.
Från Borgå har Sandra D gjort charterturer till Helsingfors, Pörtö, runt Emsalö
och någon gång också runt Tove Janssons Klovharun.
– På beställning serveras kaffe eller
t.ex. laxsoppa ombord och för guidningen svarar Ari Kautto.

EU:s nya säkerhetskrav
Under 2017 får både Kautto och andra
småredare i trafik på Borgå konkurrens
av ett nyförvärv, men det är inget som
bekymrar Kautto särskilt mycket.
– Här är det upplevelser och skärgårdsnatur man skall sälja, inte restaurangtjänster. Det finns ett trettiotal fina
restauranger i Borgå. Gamla J.L. Runeberg har matservering ombord, och Royal Line, som kör snabbturerna från Helsingfors, har egna lunchkryssningar från
Borgå under de timmar båten är i Borgå.
– Jag har koncentrerat mig på person-

lig service, kultur och historia medan
skärgårdslandskapet glider förbi båten.
Vet du till exempel var Runebergs sten
ligger?
– Det var den sten vår nationalskald
gärna fiskade vid. Där fick han också inspiration till mycket i sitt författarskap.
Var den ligger? Jo, strax söder om Kråkö
naturligtvis, skrattar Kautto.
– När EU:s nya stränga säkerhetskrav
för passagerartrafik till sjöss kom 2014
klarade knappast någon skärgårds- eller insjöbåt dem. Men företagarna har
jobbat med att fylla de skärpta kraven,
och från myndighetshåll har Trafi också
visat förståelse. Visst vill vi ju alla uppfylla säkerhetskraven, och m/s Sandra D
behöver t.ex. två nya räddningsflottar för
6 000 euro styck till nästa säsong, säger
Kautto.
Den nya utflyktsbåt Borgå väntas få
sommaren 2018 är m/s Suvi-Tuuli, en
ombyggd bärplansbåt med plats för 70
passagerare byggd i Ryssland 1962. Under namnet Tehi var hon under några
somrar insatt i trafik mellan Jyväskylä
och Lahtis.
Ständiga maskinproblem satte stopp
för trafiken, och till slut demonterades
bärplanen och Tehi fick fortsätta i makliga 12 knops fart i stället för ursprungliga
32 knop. Nu skall hon synbarligen i Oy
Friendship Cruises regi sätta fart på Borgåturismen.
Text och foto: Thure Malmberg
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kolumni

Onko ylinopeus syntiä?
Lontooseen oli 1970-luvun alkupuolella säännöllistä rekkaliikennettä, ja tutuiksi tulivat Osmot, Iitut, Harrit, Kössit ja muut suomalaiskuskit. He ottivat Lontoon kirkon
assistentin joskus mukaansa reissuun – osin seuraksi ja osin tulkiksi, sillä harva heistä haastoi paikallista murretta.
Assistentille keikat tarjosivat tilaisuuden tutustua rekkamiesten elämään ja nähdä
paikkoja, joihin normaalituristilla ei ollut pääsyä – tuskin haluakaan. Yksikään matkailuopas ei maininne nähtävyytenä Woodsin puhallintehdasta Ipswichissä eikä Caterpillaria Petersboroughssa, mutta suomalaisrekan mukana ne tuli nähtyä.
Yhtenä iltana oltiin menossa Bristoliin, kun kuljettaja-Ville totesi assistentille, että
hänellähän on kuski mukana: ”Aja sinä, minä menen nukkumaan.”
No, täytyihän väsynyttä miestä auttaa, sitä vaati kristillisen lähimmäisenrakkauden
ohella myös liikenneturvallisuus; väsynyt mies on tunnetusti vaarallinen kuin rattijuoppo. Tosin turvallisuus ei tainnut paljon kohentua, sillä assistentilla ei ollut rekkakorttia, eikä edes pienintäkään pätkää alan kokemusta.
Vaan perille päästiin.
Mennäkesänä assistentti oli talkoolaisena körttijuhlilla Vantaa Myyrmäessä. Siellä rekan kuormaustauolla hän erehtyi taas kerran kehua retostelemaan, että joskus
hamassa hurjassa nuoruudessa tuli isoa vehjettä ajettua Englannissa ja ihan ilman
korttia.
Yksi vähän vakaammista veljistä loihi kysymään assistentilta, että onko veli uskossa
ja eikö omatunto ole soimannut moisesta rikkomuksesta. Sitähän kortitta ajo kiistämättä on lain edessä. Niin suuri ja syvä oli assistentin pikimustan omantunnon paatumus, ettei siinä ole tuntunut tapauksen johdossa pienintäkään pistoa, soimauksesta
puhumattakaan. Ei nyt eikä aiemmin.
Ilmapiirissä leijui pientä kireyttä, mutta onneksi keskustelu oli syntynyt keskosena ja
hukkui pian pois kuin joulun lapsi hankeen.
Vaan ihan jälkiä jättämättä ei tapaus kuitenkaan mennyt. Sen jälkeen assistentti on
monesti ajautunut ajattelemaan liikenteen ja synnin suhdetta, josta ei ilmeisesti ole
kirjoitettu ainuttakaan artikkelia, opasta tai käsikirjaa, yliopistotason teologisista tutkimuksista puhumattakaan.
Ja vaikka lähes kaikki sokerin syöntiä myöten on tässä maailmassa ainakin kertaalleen julistettu synniksi, niin esimerkiksi ylinopeuden syntiä on tuskin mainittu yhdessäkään saarnassa tai hartauspuheessa, vaikka rikkoohan siinä laillisen esivallan
säätämiä lakeja ja vaarantaa niin omaa kuin toistenkin turvallisuutta.
Merkitäänkö taivaan kirjoihin miinusmerkki, kun nopeus nousee yli rajoituksen, vilkku jää käyttämättä, suojatien eteen pysähtynyt ajoneuvo tulee ohitettua pysähtymättä,
ainoa vapaa parkkipaikka löytyy kieltoalueelta tai puhelin soi ilman handsfreetä?
Ja mitä, jos kaikkea tätä tekee ihan vahingossa? Pitäisikö omassatunnossa tuntua
pistos – vaikka pienikin?
Apua!
Paavo Tukkimäki
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Merikohtaloita-sarja on seurannut raumalaisen merenkulun vaiheita, ja tähän lopunajan haaksirikkoon on hyvä se lopettaa.
Annan tapaus on otettu Rauman merimuseon johtajan Hannu Vartiaisen Rauman Merenkulun Historiasta,
joka ilmestyi viime lokakuussa.
Teksti: Paavo Tukkimäki, kuvat: Rauman merimuseo

Joulukuinen haaksirikko

Annaan lastataan puutavaraa Raumalla 1950-luvulla.

”H

öyrylaiva Anna lähti viimeiselle matkalleen
Riiasta 1. päivänä joulukuuta 1959 määräsatamanaan Leith Skotlannissa...” Näin
alkaa Annan päällikön Jukka Vuorion meriselitys Rauman
raastuvanoikeudelle. Annan karilleajo herätti aikoinaan
melkoista mediahuomiota, kun Vuorio jäi laivaan muiden
poistuttua. Olihan muistissa Flying Enterprisen tanskalaisen päällikön Kurt Carlsenin taistelu yksin Atlantin raivoa
vastaan muutamaa vuotta aiemmin.
Annan lähtiessä keli oli hyvä, ja sitä jatkui 5. päivään
asti, jolloin tuuli alkoi nousta myrskylukemiin ja meri löi
yli kansilastin. ”Maanantaina 7.12. klo 03.00 oli tuuli taas
itäetelästä ja voimaltaan jo 10 Beuf. Kun aallokko tuli laivaan nähden hieman takavasemmalta, heilui laiva koko
ajan kovasti ja kallistui myrskyn ja merenkäynnin voimasta
vähitellen oikealle ollen kallistuma 03.00 jo 35 astetta.”
Jo 15 asteen kallistuma tuntuu lähes sietämättömältä.
Myrsky löi laivan yli, ja vettä tuli konehuoneeseen ilmanvaihtotorvien kautta. Vesi sekoittui hienoon hiileen ja tukki
pumput ”niin, ettei vettä enää saatu poistetuksi”. Kallistumaa yritettiin oikaista päästämällä kansilastia mereen, mikä
auttoikin hieman.
Myrsky vain yltyi, höyrynpainetta ei saatu pysymään ylhäällä, laivan ohjattavuus kärsi, eikä kurssissa pysytty. Ko-

nemestari kävi ilmoittamassa, että työskentely alhaalla koneessa oli äärimmäisen
vaikeaa tuhkan ja hienon hiilen sekoittuessa veteen ja tukkiessa paikat.
”Klo 20.15 löi laivaan suuri hyökyaalto heittäen kansilastia, keulamaston ja
vasemmanpuoleisen pelastusveneen yli
laidan.” Vesi tulvi asuintiloihin, rikkoi
ohjaushytin puiset seinät ja sen katolta
akkulaatikot ja pelastusvyölaatikon, ja
jopa hytin kiikarilaatikko meni sen mukaan. Samalla laivan pohja tuntui osuvan
karille.
Myrsky vain kiihtyi, sen voima oli jo
hirmumyrskyn eli 12 beaufortin luokkaa.
”Tällaisessa tilanteessa ajelehti laiva
avuttomana kohti rannikkoa. Kun muuta
keinoa ei enää ollut, ammuttiin laivalta
hätäraketteja ja poltettiin soihtuvaloja
(blue lights).”
Kello 21.30 alus tarttui pohjaan. Sen hätä oli havaittu
maissa, sillä hätämerkkeihin vastattiin. Aluksen keulaan
ammuttiin pelastusliina, jonka avulla saatiin kiinnitettyä
liikkuva pelastustuoli. Sitä ei kuitenkaan käytetty, sillä miehistö jäi mieluummin rantaan juuttuneeseen laivaan. Vasta
aamulla heitä ryhdyttiin siirtämään maihin, ”missä pelastajat ottivat heidät ystävällisesti ja avuliaasti vastaan. Itse
jäin vielä toistaiseksi laivaan ja tulin saman pelastustuolin
avulla maihin 9.12. iltapäivällä.”
Annan perämies pääsi 12.12. laivaan noutamaan miehistön tavaroita. Haverissa ei kukaan kuollut eikä loukkaantunut.
Annan haaksirikko liittyi Rauman merenkulun loppuvaiheisiin. Aikoinaan kukoistava elinkeino oli jäänyt pahasti
ajastaan jälkeen: varustamojen johto halusi välttää riskejä
eikä investointeja tehty, joten kalusto oli pientä ja vanhanaikaista. Annakin oli valmistunut 1897.
Valtion merenkulkupolitiikka tuki suuria varustamoja, ja
uusien alusten ja pitkien kuljetussopimusten avulla ne loivat tehokkaita kuljetusketjuja, kun taas Raumalla rahtauksia
hankittiin yhä lautakuorma kerrallaan. Ja mitä murusia suurilta jäi yli, niistä raumalaislaivat joutuivat vielä kisaamaan
saksalaisten ja hollantilaisten pienvarustajien modernin kaluston kanssa.
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Kuva: Viking Line.

Tämän vuoden kilpailussa eniten oman reseptinsä mukaisia annoksia menukokonaisuuteen saivat M/S Gabriellan kokit Jouni Ukkonen, Maarit Juvonen
ja Ilkka Laasio. Viking Linen asiakkaat pääsevät nauttimaan Luonto lautasella -menusta kaikkien laivojen à la carte -ravintoloissa helmikuun 2017 loppuun
saakka.
Kuva: Viking Line.

Ateriat ja
pöytäpuheet
merimatkojen
kohokohtia
Ruokapöydän antimet yhdeksältä merimatkalta
1300-luvulta 2000-luvulle.

K

Ruoan raaka-aineet, alkuperä, paikallisuus ja aidot maut ovat tänä talvena
entistä tärkeämmässä osassa Punaisilla laivoilla. Uusi Luonto lautasella
-menukokonaisuus on koottu Viking Linen kokeille järjestetyn kilpailun
annosehdotuksista.
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auan sitten vuonna 1643 pinassi Kalmar Nyckelin kotimatka pääsi vauhtiin hyvässä sivutuulessa Delawarelta, Ruotsin Amerikan siirtomaalta. Kauppalaivan
lastina oli tupakkaa ja turkkeja.
Lisäksi oli muutaman kuukauden muonavarat: peuraa, jänistä, herneitä, kaalia, hunajaa, kuminansiemeniä sekä erityisen
suurta herkkua, amerikkalaista maissia ja karhunvatukoita.
Kautta aikojen ovat merimatkojen kohokohdat liittyneet ate-

rioihin ja niiden ryydittämiin keskusteluihin. Näin oli asianlaita myös tuolla 43-metrisellä, aseistetulla pinassilla.

Kiina kiikarissa
Ruotsin Itä-Intian kauppakomppanian (1731–1813) suurimpia purjehtijoita oli kaikkiaan seitsemän purjehdusta Kiinaan
tehnyt Finland. Sen miehistövahvuus oli 150, ja lastia mahtui
1100 tonnia.
Yhden muonaluettelon mukaan Göteborg-Kanton–reitille
varattiin myös elävää ravintoa. Hillitön luettelo herättää kunnioitusta: kolme härkää, yksi lehmä, 26 lammasta, 13 sikaa, 60
hanhea, 58 ankkaa, 60 kalkkunaa ja 172 kanaa.
Matkan edetessä otettiin täydennystä: satamäärin siipikarjaa,
seitsemän puhvelia, 24 kilpikonnaa, joita munina 400 ja satsi
kookospähkinöitä päälle.
Muu ravinto oli säilöttynä tai kuivattuna. Mukaan tuli suolalihaa, läskiä, voita, leipää, kapakalaa, hienoa sokeria, luumuja,
sinappia, silliä, suolaa, ryynejä, hapankaalia ja perunaa.
Kaikkea yllä mainittua saatettiin myös myydä. Vientiin
varsinaisesti meni metalleja, puuta, kappaletavaraa ja hopeaa
Espanjasta. Takaisin tuotiin teetä, posliinia ja mausteita, joita
Kiinasta hurmioitunut Eurooppa himoitsi.
Kauppamatkoja johti superkargööri, lastipäällikkö, kapteeniakin ylempi virkamies.
Eritoten päällystön ja virkamiesten tarpeisiin oli häränrintaa,
siansorkkia, savukinkkuja. Voi ja vehnäjauhot olivat ykkösluokkaa.
Herkästi pilaantuvan veden nämä ylempisäätyiset sivuuttivat juomalla olutta, paloviinaa ja kotikaljaa, jota oli matkassa
40 000 litraa. Arrakkipunssi sisältyi kunkin päiväannokseen.
Tuhannen pullon viinivalikoima tuki sopivasti ruokailua.

Mamma oli huonolla tuulella
Finland oli siis jo käynyt Kantonissa ja purjehti puuskaisen
tuulen saattelemana kohti Jaavaa, mistä edelleen Kapmaahan
ja kotisatamaan Göteborgiin. Silti superkargööri Tomas Hindrichson oli vihainen, sillä säkillinen kuivattuja kiinalaisia luumuja oli varastettu.
”Jollakin muullakin kuin meillä on makean nälkä”, hän pauhasi ja nyökkäsi messipoikaa tuomaan ensimmäisen ruokalajin.
Se oli hyvää, tukevaa häränluista keitettyä lientä, jonka pinnalla kellui kukan muotoon leikattuja porkkananpalasia. Seuraavaksi oli soijalla maustettua porsaanpaistia.
Pastori Jacob Renlund mietti, että luumut sikseen ja alkoi
kysellä kauppalaivan lastista. Hindrichson valaisi asiaa:
”Arrakki on tärkeää, jotta meillä on arrakkipunssia. Riisiä
tuomme kuninkaankin iloksi, hän pitää riisipuurosta. Matkassa
on myös kanelitankoja kiinanjuurta ja kurkumaa.”
”Mutta tosi rahat tehdään teellä, kunhan kansa oppisi sitä
juomaan”, hän julisti.
Pastori arveli, että kyllä kansa teenjuonnin oppii, kuten
muutkin terveelliset tavat, esimerkiksi tupakoinnin. Keskustelu eteni myös tupakanviljelyyn ja muihin uutuuskasveihin
Pohjanlahden molemmin puolin.
Jälkiruoaksi oli raparperia makeaan soijaan sekoitettuna
ja sokerilla ja inkiväärillä maustettuna, neiti Linda Blaadhin
herkkua.

”Mitä muuta teillä on lastissa”, hän kyseli. Hindrichson
totesi ylpeänä, että matkassa on kaksi täydellistä kiinalaista
astiastoa. Yhteen sellaiseen kuuluu 281 osaa. Jokaisen astian
pohjaan on maalattu omistajan nimi tai vaakuna. Niitä varten
on aina mallipiirustus.
Kerran eräs mahtisuku, jonka nimi alkaa B:llä, teki tilauksen. Posliini tuli onnellisesti perille. Jokaisen astian pohjassa
komeili sukuvaakuna ja sen alla teksti ”Tänään oli Mamma
tosi huonolla tuulella.”
Hindrichson kiirehti selittämään, että vaakuna oli piirretty
perheen tyttären päiväkirjasta reväistyn sivun taakse. Kiinalainen taiteilija maalasi malleina sivun molemmat puolet.
Pastori ja neiti siirtyivät aterian jälkeen kannelle. Luumut
tulivat uudelleen puheeksi. Nyt oli Linda Blaadhin vuoro selittää.
”Suomalainen kirvesmies Thor Malaxista oli kuullut, että
keripukin voi välttää syömällä makeita hedelmiä.” Niinpä hän
otti luumut ja jakoi muillekin. Olihan tässäkin terveellisestä
tavasta kyse.

Maista vaikka itse
Tsaari Aleksanteri III:nnen matkassa loisteliaalla höyryjahti
Tsarevnalla (suom. tsaariperheen tytär) vuonna 1891 pääsemme yksinkertaista maalaisruokaa arvostavan hallitsijaperheen
kanssa rantakiville Suomenlahden saaristomaisemissa. Ensin
savukampelaa ja sitten viiliä metsämansikoilla.
Ruusuvuoren kattauksista lähimmäksi nykyaikaa tulevat
vuoden 1951 luksusmatka Queen Elisabethilla ja kuluvalle
vuodelle 2016 räätälöity Turku-Tukholma merenylitys Viking
Gracella.
Tämä nestemäistä kaasua käyttävä ”Itämeren vihrein ja hiljaisin” matkustajalaiva ansaitsee sekin menyyllään aplodeja.
Lukijahan voi sen itse paikalla vaikka tarkistaa.
”Cin-cin!” vaan, kuten kirjan henkilö, art director Liinu Salonen sanoi.
Irmeli Tanttu Hagelin

Artikkeli perustuu Juha Ruusuvuoren uutuuskirjaan Kampelaa ja kadonneita luumuja – Makumuistoja laivan kapyysista
(JNS 2016), joka kertoo ruokapöydän antimista yhdeksältä
merimatkalta 1300-luvulta 2000-luvulle. Matkustajien vilkas
sananvaihto on kirjailijan fiktiota, mutta historialliset henkilöt
ja alukset ovat täyttä totta.
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Ajankohtaisia näyttelyitä
perhepiiri

Merikeskus Vellamo, Kotka
Viaporin telakan toiminta Suomenlinnassa Helsingin edustalla on jatkunut
keskeytymättä lähes 300 vuoden ajan.
Missä kerran rakennettiin kaleereja ja
saaristofregatteja, siellä tänään korjataan
ja entistetään historiallisesti arvokkaita
laivoja.
Valokuvanäyttely Viaporin telakka –
silta tulevaisuuteen tutustuttaa Viaporin
telakan toimintaan. Äänet ja musiikki
luovat paikan tunnelman. Valokuvat
kertovat intohimosta purjehdukseen, taidosta ja ystävyydestä, jotka pitävät yllä
perinnettä.
Kaikki näyttelyn valokuvat on ottanut
Jacopo Brancati, joka on kuvannut ja
työskennellyt Suomessa vuodesta 2006.
Ääni-installaatiosta vastaa Arja Kastinen, joka on myös säveltänyt ja esittänyt
musiikin.
Vuosina 2015–2016 toteutettiin norjalaisen antropologi ja tutkimusmatkailija
Thor Heyerdahlin hengessä kansainvälinen Kon-Tiki II -projekti. Projektissa

valmistettiin kaksi balsalauttaa, joilla
purjehdittiin Etelä-Amerikasta Pääsiäissaarelle ja takaisin.
Tieteellisessä projektissa dokumentoitiin ja tutkittiin muun muassa ilmaston muutosta, meren elämää ja saasteita.
Uutena tutkimuskohteena olivat mereen
kertyneet muovipartikkelit. Projektissa
tutkittiin myös perinteiseen inkojen tekniikkaan perustuvia lauttojen ohjaimia.
Kon-Tiki II -projektissa olivat mukana myös kuopiolaiset Heikki ja Heidi
Niskanen. He osallistuivat lauttojen
rakentamiseen Perussa sekä kokosivat
projektista dokumentaarisen valokuvanäyttelyn Kon-Tiki II – Balsalautoilla
Tyynellämerellä.

Forum Marinum, Turku
Kiitokseksi ja koristeeksi – Laivoja kirkossa -näyttelyssä esitellään pääasiassa
valokuvin erityisesti varsinaissuomalaisia kirkko- ja votiivilaivoja sekä niille
eri aikoina annettuja merkityksiä.
Laivat ovat olleet tyypillisesti lahjoja
kirkolle. Ne saattoivat kuvastaa lahjoitta-

jan yhteiskunnallista asemaa yhteisössä
(esim. redarit tai kapteenit). Lahjoitukset
ovat voineet liittyä myös merionnettomuuden uhrien muiston vaalimiseen tai
paikkakunnan merenkulkuelinkeinon ja
laivanrakennuksen perinteiden kunnioittamiseen. Valitettavan harvojen vanhempien kirkkolaivojen kohdalla kuitenkaan
tiedetään laivan lahjoittamisen perusteista.
Helmikuussa avattavan näyttelyn, Sukellusveneet Suomessa, osaksi aikaisemmin
julkaisemattomat historialliset valokuvat
kertovat Suomen merivoimien sukellusveneiden rakennusvaiheista Turussa
1930-luvulla. Kokonaisuutena näyttely
tarjoaa läpileikkauksen sukellusveneiden toiminnasta niin sodan kuin rauhankin aikana.
Näyttelyyn sisältyy myös sukellusveneiden kehitystä postimerkkien avulla
tarkasteleva osuus, joka perustuu kommodori (evp) Kai Varsion ensimmäistä
kertaa julkisesti esillä olevaan

testamentti

Testamentti
osana elämää

M

erimieskirkko käynnisti
kesällä 2015 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.

36

Merimieskirkko 4 • 2016 Sjömanskyrkan

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

Haaste

M

unkkivuoren merimieskirkkopiiri haastaa kaikki merimieskirkkopiirit ja yksittäiset jäsenet auttamaan Suomen Merimieskirkko
ry:tä adventin 2016 ja pääsiäisen 2017
välisenä aikana ylimääräisellä taloudellisella panoksella.
Toimintavihjeinä haasteeseen osallistumiseksi esitämme, että jokainen
piiriläinen pyrkisi hankkimaan seuralle
yhden uuden jäsenen tai kuukausilahjoittajan. Piiri voisi myös järjestää paikallisesti esimerkiksi kirkkokonsertin tai
muun tapahtuman, jossa kerätään kolehti
Merimieskirkolle taikka organisoida jossakin seurakunnan tilaisuudessa esim.
arpajaiset.
Lahjoitukset lähetetään virallisen rahankeruuluvan haltijalle Suomen Merimieskirkko ry:lle tilille FI91 1745 3000
0222 79 maininnalla ”Haaste vastaanotettu”.
Emmeköhän pystyisi yhdessä tähän.
Marketta Levanto
Munkkivuoren merimieskirkkopiiri
Kuva: Marko Toljamo.

Munkkivuoren merimieskirkkopiiriläisiä

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.

kokoontumisessaan lokakuun 2016 lopussa.

Tervetuloa
Johannesmessuun
sunnuntaina 29.1.2017
klo 17.00
Maarian kirkkoon,
Maunu Tavastinkatu 2,
Turku.
Saarnaa
Suomen Merimieskirkon
merenkulkijatyön johtaja,
pastori Jaakko Laasio,
liturgina pastori Mikko Laurén.
www.johannesmessu.co

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 4 • 2016
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perhepiiri

Onnea

P

aimion kirkkoherra Vesa Tuominen täytti 60 vuotta syyskuussa.
Onnittelemassa Turun merimieskirkon satamakuraattori Arja Suvanto.

TUE JA
LAHJOITA
MERIMIESKIRKKOTYÖLLE

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

5€ TUKI (5 €)
tai

Kuollut

Anja Viitaniemi
2.2.1924–15.9.2016

H

ämeenlinnan merimieskirkkopiirin pitkäaikainen jäsen Anja
Viitaniemi menehtyi 15.9. kotiristeyksessään suojatiellä yliajon uhrina.
Anja kävi aktiivisesti merimieskirkkopiirissä yli kolmekymmentä vuotta. Hän
toimi koko ajan, tämän vuoden tammi-
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10€ TUKI (10 €)
numeroon

kuuhun saakka, piirimme tunnollisena ja
tuloksellisena rahakirstun vartijana.
Hän oli sitoutunut merimieskirkkolainen ja osallistui nuorempana säännöllisesti Merimieskirkon kesäjuhlille ja
erilaisille retkille. Hän oli 1980-luvun
lopussa mukana myös Merimieskirkon
Keski-Euroopan retkellä, jota hän pyydettäessä ilolla muisteli.
Anja oli piirissä hiljainen ja vaatimaton, mutta periaatteista ja perinteistä
kiinni pitävä ja sanoi tarvittaessa päättäväisesti ja perustellusti mielipiteensä,
joka aina edisti Merimieskirkon asiaa.
Piirimme täytettyä 130 vuotta Anjalle luovutettiin Suomen Merimieskirkon
kultainen ansiomerkki kiitoksena hänen
yli kolmikymmenvuotisesta uskollisesta
työstään.
Joka kevät Anja teki pitkiä kävelyretkiä lähimpään metsään ja toi torstain merimieskirkkopiiriin pienen maljakollisen
kevään ensimmäisiä sinivuokkoja.
Hämeenlinnan merimieskirkkopiirissä muistamme lämpimästi ja kiitollisina
Anjaa, todellista Merimieskirkon Ystävää.
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Helena Nissilä

16588

ja olet mukana
tukemassa!

Askarruttaako elämä?
Kaipaatko keskustelukumppania?

merimieskirkko.fi/
nettipappi
palvelee ulkosuomalaisia netissä.

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

MERIMIESKIRKOT ULKOMAILLA
SJÖMANSKYRKOR UTOMLANDS

MERIMIESKIRKOT SUOMESSA
SJÖMANSKYRKOR I FINLAND

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

Alankomaat / Nederländerna
Finse Zeemanskerk
's-Gravendijkwal 64, NL-3014EG Rotterdam
rotterdam@merimieskirkko.fi
puh. +31 10 436 6164, fax. +31 10 436 7505
sk Valtteri Salmi, pv 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

MATKAPAPPITYÖ
RESEPRÄSTARBETEN
Puola / Poland
varsova@merimieskirkko.fi
mp Ritva Szarek, puh. 040 482 1621,
+48 698 058465
Kaakkois-Aasia / Sydostasien
info@merimieskirkko.fi
Irlanti
(katso yhteystiedot kohdasta Iso-Britannia)

NETTIPAPPI
www.merimieskirkko.fi/nettipappi

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

Albertinkatu 2, 00150 Helsinki
Albetrsgatan 2, 00150 Helsingfors
puh. 050 322 2915
info@merimieskirkko.fi
henkilökohtaiset sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@merimieskirkko.fi
www.merimieskirkko.fi
www.facebook.com/Merimieskirkko
Pääsihteeri / Generalsekreterare
Hannu Suihkonen, puh. 040 192 2778

Pohjanlanhden merimieskirkko

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

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

HR-koordinaattori / HR-koordinator
Vapaaehtoistyön koordinaattori /
Koordinator för frivilligt arbete
Sanna Puumalainen, puh. 040 632 4642

Kokkola / Karleby
Kantasatamantie 51, 67900 Kokkola
kokkoIa@merimieskirkko.fi
sku Anu-Marja Kangasvieri,
puh. 0400 227 240

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

Oulu / Uleåborg
Poikkimaantie 4, 90400 Oulu
ouIu@merimieskirkko.fi
sku Mia Haapakorva
puh. 040 746 0150

yhteystiedot myös / www.merimieskirkko.fi / kontakt uppgifter

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

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

Toimistosihteeri / Byråsekreterare
Heidy Egger, puh. 040 5115 298
Viestinnän ja varainhankinnan tiimi
Yhteyspäällikkö
Jaakko Laasio, puh. 0400 156 660
Varainhankintakoordinaattori /
Insamlingskoordinator
Katja Honkala, puh.050 582 9007

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
sku Arja Suvanto, puh. 0400 224 248

Huom!
Suomen Merimieskirkon
keskustoimiston keskuksen
puhelinnumero on muuttunut.
Uusi numero on

050 322 2915

(ulkomailta soitettaessa
+358 50 322 2915).
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

Viestintäpäällikkö / Kommunikationschef
Marko Toljamo, puh. 050 521 9821
Laivakuraattorityö
Merenkulkijatyön johtaja
Jaakko Laasio, puh. 0400 156 660
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

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

elämän merellä
40

Kuva: Kaarlo Kalliala

S

Joulu Biskajanlahdella

atoi lunta. Joulukuun lyhyt päivä oli jo
hämärtymässä auton kaartaessa Haminan
satamalaiturilla Finnoak-nimisen rahtialuksen vierelle. Merimieskirkon ensimmäinen päätoiminen laivapappi Ari Lindqvist saattoi minut
laivaan. Olin lähdössä joulun, uuden vuoden ja
loppiaisen yli ulottuvalle laivapappireissulle. Ari
hyvästeli lyhyesti, toivotti ”hyvät joulut”, ja niin
jäin tekemään tuttavuutta miehistön kanssa. Iltayöstä lähdettiin liikkeelle sakeassa lumisateessa.
Alkujännitys oli ohi kömpiessäni lopulta koijaani.
Ensimmäiset kommentit olivat olleet: ”Onpa hienoa - meillä on jouluna pappi laivalla – saamme
kuulla joulusaarnan!” Unen läpi kuului jäiden kolina laivan kylkiin.
Vajaan viikon päästä oli jouluaatto. Olimme Biskajanlahdella, merenkäynti oli ollut voimakasta,
mutta nyt laantumaan päin. Ennen puoltapäivää
kokoonnuimme laivan salonkiin. Joulukuusikin oli
muistettu ottaa mukaan. Kuuntelimme joulurauhan
julistuksen Suomen Turusta sekä tervehdyksen
merenkulkijoille ja ulkosuomalaisille. Kapteeni
luki laivalle tulleet sähkeet. Toivotimme toisillemme ”Hyvää joulua”.
Illansuussa olimme kaikki jälleen salongissa –
nyt jouluaterialla. Vain vahtivuorossa olevat pysyivät komentosillalla. Kapteeni luki jouluevankeliumin, minä pidin joulusaarnan, veisasimme Enkeli
taivaan. Istuimme kaikki pitkän pöydän ääressä.
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Keskusteluissa muistelimme kotona olevia. Se kertoi kaipauksesta. En ollut ainoa, jonka kodissa oli
joulupöytään katettu ylimääräinen lautanen muistuttamaan, että yksi on tänä jouluna kaukana merillä. Merimieskirkon joulupaketit jakoi joulupukiksi
naamioitunut laivan ”tunkki” eli donkeyman. Ilta
kului ja keskustelu kiertyi itse jouluevankeliumiin.
”Antti, kerro nyt oikein kunnolla, mihin sitä Jeesusta tarvitaan!” Sekin pyyntö kertoi kaipauksesta.
Vahtivuoro vaihtui pariinkin kertaan, mutta
keskustelu jatkui. Päiväkirjaani kirjoitin lopulta
nukkumaan mennessäni: ”Olimme kuin paimenet
ensimmäisenä jouluyönä: me työn takia tänä yönä
yhdessä olleet ihmettelimme Jumalan rakkauden
salaisuutta!”
Joulupäivä valkeni aurinkoisena, meren maininki oli rauhallinen. Odotimme, milloin määräsatamamme Bilbao alkaisi näkyä.
Joulusta Biskajanlahdella on jo 30 vuotta. Tänä
jouluna ihmettelen ja ihastelen yhä samoja asioita. Joulun suurin lahja on ollut olemassa jo kauan
ennen minua. ”Minä ilmoitan teille ilosanoman …
teille on syntynyt Vapahtaja.” Enkelin sana ”teille”
tarkoittaa, että siis minulle!
”Olen vain yksinkertainen joulukirkkouskovainen”, arveli eräs seilaustoverini, kun ei oikein uskovaisena rohjennut itseään pitää. Olimme lopulta
samaa mieltä: jouluevankeliumin varassa voi luottavaisesti seilata elämän merellä perille asti.

