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JOHDANNOKSI
Suomen Merimieskirkko-yhteisön toimintakertomus vuodelta 2015
jakautuu kahteen osaan.
Ensimmäinen osa on paperiversiona julkaistava ja sidosryhmille
jaettava yhteenvedonomainen vuosikertomus.
Tämä osa sisältää yksityiskohtaisempaa tietoa eri merimieskirkkojen työstä vastaavan työntekijän laatimana.
Hannu Suihkonen
pääsihteeri
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varustamot sekä Merimieseläkekassa. Lisäksi avustuksia tuli laivapappityön tukijarenkaalta ja seurakunnilta, jotka nimenomaan haluavat
tukea laivakuraattorityötä.

KOULUTUS

LAIVAKURAATTORITYÖ

V

uosi 2015 oli eräänlainen vedenjakaja toiminnalle. Vuoden aikana saimme tiedon kuraattorityöhön kohdistetun tuen merkittävästä leikkauksesta vuodelle
2016. Sen ja muun tulovähennyksen vuoksi Merimieskirkon kotimaan toiminnoissa käytiin yt-neuvottelut marras-joulukuun aikana. Neuvottelujen tulos oli kahden
henkilötyövuoden vähennys kuraattorityöstä.
Kuraattorityössä palataan vuoden 2016 alussa tilanteeseen, joka
oli vuonna 2002, eli seilaushenkilöstöä on vain 1 htv:n verran. Vuosi 2015 saatiin kuitenkin viedä täysillä henkilöresursseilla läpi.

TOIMINNAN VIRTAA
Palkattuja kuraattoreita oli vuoden
mittaan kaikkiaan 5. Jaana Rannikko toimi alkuvuoden Haminan
johtavan satamakuraattorin sijai-

sena, mikä päättyi 30.4. vakituisen toimenhaltijan palatessa tehtäväänsä. Rannikko jatkoi 1.5. alkaen taas päätoimisena johtavana
laivakuraattorina vastuualueenaan
erityisesti nimikkolaivakuraattorien ohjaus. Antti Härö jatkoi osa-aikaista seilaamista Oulun johtavan
satamakuraattorin toimen ohessa.
Sanna Siivonen seilasi päätoimisena kuraattorina palattuaan huhtikuun alussa opintovapaaltaan. Alkuvuoden opintovapaan sijaisena
toimi Minna Kärkkäinen, joka on
pitkäaikainen nimikkolaivakuraattori. Sirpa Tolppanen hoiti Vuosaaren merimiespastorin tehtävää ja
sen ohessa osallistui 20 % osuudella
laivakuraatorityöhön vastaten jäänmurtajavarustamosta.
Seilauksien, kohtaamisten, keskustelujen ja sielunhoitokeskustelujen määrät pysyivät pitkän aikavälin tasolla. Työ on selkeästi muuttumassa intensiivisemmäksi ja yksilön huomioivammaksi suurten
joukkojen tavoittelemisen sijaan.
Pääosan seilauksista teki palkattu henkilöstö, mutta nimikkokuraattoreiden seilaukset lisääntyi-

vät hieman. Keskimääräinen seilaus hieman yli 3 vrk, eli kuluneena
vuonna seilaukset olivat vähän lyhyempiä kuin muutamana viimeisenä vuonna. Vastapainoksi kohtaamisten ja erilaisten keskustelujen määrät nousivat. Työ oli siis aikaisempia vuosia tehokkaampaa.
Vuoden lopussa aktiivisia tai sopimuksellisia nimikkokuraattoreita
oli kaikkiaan 17. Lisäksi muutama
oli käytettävissä kriisituen tehtäviin.
Monivuotinen perinne joulupapin lähettämisestä Siljan laivoille
jatkui edelleen. Tänä vuonna merimiespappi oli mukana Baltic Princessin jouluristeilyllä.

YHTEISTYÖ JA RAHOITUS
Laivakuraattoritoiminnan yhteistyösopimus oli voimassa seuraavien varustamoiden kanssa: Arctia
Shipping Oy, Bore Ltd, ESL-shipping Oy, Oy Langh Ship Ab, Tallink-Silja Oy, ja Viking Line Abp.
Tallink-Silja irtisanoi sopimuksen
syksyllä ja sen jatkosta neuvotellaan
vielä tätä kirjoitettaessa.
Toimintaa rahoittivat sopimus-

Vuoden alussa haettiin ja valittiin
uusia nimikkolaivakuraattoreita koulutettaviksi. Kiinnostuneita oli kiitettävästi, ja haastattelujen jälkeen valintakurssille kutsuttiin heistä 6. Yksi perui tulonsa, joten koulutukseen hyväksyttiin lopulta viisi uutta nimikkolaivakuraattoria.
Maaliskuun koulutus oli uusien
kuraattoreiden perehdyttämiskoulutus. Osa heistä osallistui myös
Merimieskirkkotyön peruskurssille toukokuussa.
Sen lisäksi kuraattorijoukko oli
koolla lokakuussa Lohjan Meriturvassa, jossa jatkui seilaustyön peruskysymysten pohdinta ja oman
työidentiteetin vahvistaminen. Uudet kuraattorit ja joku vanhoistakin
suoritti samalla pelastautumis- ja
turvallisuuskoulutuksen.
Kuudennen työpaikkapappisymposiumin teemana helmikuussa oli sekä työpaikkaspiritualiteetti että kirkon paikka julkisessa tilassa. Symposiumiin osallistui niin
laivakuraattoreita kuin kotimaan
kirkkojen työntekijöitä.
Palkattu henkilöstö osallistui erilaisiin koulutuksiin vuoden
mittaan. Laivakuraattoreita osallistui Diakoniatyöntekijöiden päiville, yhteiskuntatyön työntekijäkokouksiin ja HeHu-koulutuksiin.

PÄÄTOIMISET JA OSA-AIKAISET
LAIVAKURAATTORIT
Antti Härö, osa-aikainen
Minna Kärkkäinen, päätoiminen sijainen 15.12.2014-30.3.2015
Jaana Rannikko, osa-aikainen,
1.5. alkaen päätoiminen
Sanna Siivonen, päätoiminen
(opintovapaalla 30.3.2015 saakka)
Sirpa Tolppanen, osa-aikainen.

NIMIKKOLAIVAKURAATTORIT
Juha Alander
Gerd Erickson
Eeva-Liisa Helle-Lahti
Minna Hellström
Jorma Jussila
Ilmari Karjalainen
Sanna Kuisma
Ritva Kauhanen
Taina Kettunen
Tapio Koivu (kriisitukiresurssi)
Ulla Kosonen (kriisitukiresurssi)
Minna Kärkkäinen
Eeva-Kaija Lemmetyinen
Unto Mikkonen
Hanna Niemi
Esa Pyöriä
Olli Salomäenpää
Raimo Salonen
Pirjo Suomi (kriisitukiresurssi)
Teemu Tähtinen

KATASTROFI- JA
KRIISIVALMIUSTYÖ

N

orjalaisten merimiespappien kokemukset Pohjanmeren öljynporauslautoilla, ms
Finnpuskun (1989) ja ms Estonian (1994) onnettomuudet Suomenlahdella olivat laukaisevana tekijänä Suomen Merimieskirkon henkisen katastrofi- ja
kriisivalmiuden kehittymiselle.
Toiminta tapahtuu yhteistyössä
muiden henkisen kriisiavun antajatahojen kanssa ja on erikoistunut merenkulkuun.
Ohjelmassa tarjoataan kriisin kohdanneille mm. ns. debriefingiä eli jälkipuintia, jossa
heitä autetaan selviämään onnettomuuden aiheuttamasta järkytyksestä ja palautumaan työkykyiseksi. Avainhenkilöstö saa
työhön jatkuvasti koulutusta.
Merimieskirkon kriisityö jäsentyy Suomen ev.lut. kirkon
kriisihuoltoon osana pääkaupunkiseudun henkistä huoltoa (HeHu). Merimieskirkko
on mukana myös ekumeenisessa kansainvälisen HeHun organisaatiossa, jonka kautta varaudutaan ulkomailla mahdollisesti
suomalaisia kohtaaviin katastrofeihin.
Jaakko Laasio
johtaja
merenkulkijatyö

Jaakko Laasio
johtaja
merenkulkijatyö

5

Merimieskirkkojen
kertomukset 2015

6

Suomen Merimieskirkko
2015

VUOSAAREN
VUOSAAREN MERIMIESKIRKKO
MERIMIESKIRKKO

V

uosaaren satamassa olevilla
laivoilla ja merimieskeskuksessa merenkulkijoita palvelee kaksi
organisaatiota, Suomen Merimieskirkko ry (SMK) ja Merimiespalvelutoimisto (MEPA).
Tarkoituksenmukaiseksi osoittautunut yhteistyö ja työnjako toteutui siten, että MEPA palveli laivoilla päiväsaikaan vieden muun
muassa lehtiä ja uutiskoosteita ja
materiaalipalvelunsa kautta toimitti kirjoja ja videotallenteita laivoille, Internet-tuotteiden ja puhelinkorttimyynnin lisäksi. Loppupäivän ajan Merimieskirkon henkilöstö ja vapaaehtoinen jatkoivat palvelua laivakäynneillä.
Yhdessä MEPAn kanssa järjestetyt teema-aiheiset merimiesillat
ovat koonneet yhteen nykyisiä ja
eläköityneitä merenkulkijoita. Keskus on myös tarjonnut puitteet erilaisille kursseille, joita MEPA järjestää merenkulkijoille.
Jouluna ylläpidettiin merenkulkualan perinnettä: eri puolilla Suomea merimieskirkkopiiriläisten ja
muiden vapaaehtoisten valmistamat joulupaketit ja kutomat villasukat, yhteensä hieman alle 300
kpl, vietiin jouluksi laivamiehistöille. Sataman yhteistyökumppaneille
järjestettiin yhdessä MEPAn kanssa jouluglögitilaisuus joulukuussa.
Satamakontekstin toimijoihin
on ylläpidetty yhteyksiä myös sataman yhteistyöfoorumissa, jouk-

koliikennefoorumissa sekä yritystapaamisissa.
Sataman seudulla liikkuvat raskaanliikenteen kuljettajat, pääosin
suomalaiset ja virolaiset, ovat arki-iltaisin keskuksen vakioasiakaskuntaa heidän käydessään saunomassa, kahvilla ja osan hyödyntäessä pyykinpesumahdollisuutta. Samalla merimieskirkko mahdollistaa työaikoina rekassa asuville kuljettajille kohtaamis- ja kokoontumispaikan eli vertaisyhteisön ammattiryhmään kuuluville.
Rahtareiden grilli-illat muutaman kerran vuodessa, joissa Korson Lions Club on ollut vahvasti
mukana, vakiinnuttivat paikkansa keskuksen ohjelmassa. Kuljettajien määrä kävijöissä jatkoi kasvuaan ollen 2 191 (2014: 1441).
Rahtarit ry lahjoitti merimieskirkolle uuden kaasugrillin ja on loppuvuodesta alkaen maksanut puolet
jäsenistönsä saunamaksuista.
Talon yksittäisten kävijöiden
määrä on kasvussa. Viereisen matkustajaterminaalin asiakkaat löysivät yhä useammin tiensä kahvioon
ja terassille istuskelemaan odottaessaan laivaan pääsyä. Muista satunnaisista kävijöistä myös vuosaarelaisten osuus on kasvanut.
Merimieskirkkohengelle ominaisesti kävijöiden kanssa myös jutellaan ja syvennytään keskusteluunkin, näin on haluttu tarjota
mahdollisuus inhimilliseen kohtaamiseen käynnin aikana.
Myös vierailevien ryhmien määrä on edelleen jatkanut tasaista kasvuaan. Talon palveluvalikoimaan
lukeutuvat kokous- ja juhlatila,

Vuosaaren merimieskirkolla oli jälleen vuonna 2015 oma myyntikojunsa Tuomaan Markkinoilla Helsingin Senaatintorilla. Johtava
satamakuraattori Heikki Huttunen ja siviilipalvelusmies Tuomas Karppanen muiden vapaaehtoisten osallistujien kanssa tekivät
hyvää tulosta lähes kolme viikkoa kestäneen joulutapahtumnan aikana.

saunatilat, etenkin keväästä syksyyn käytetyt ulkoterassit ja catering-palvelu ryhmien tarpeiden
mukaan sekä mahdollisuus jumalanpalveluselämän toteuttamiseen,
mikä yhdistyy mahdollisuuteen perehtyä merimieskirkkotyöhön logistiikan maailmassa.
Ryhmät ovat voineet sisällyttää
vierailuunsa käynnin viereisen Gate Housen näköalatasanteelle, mikä
on tarjonnut monelle rivikansalaiselle elämyksen heidän omin silmin
nähdessään, miten logistiset ketjut
rakentuvat ja kuinka rahti liikkuu.
Palveluvalikoima tekee Vuosaaren merimieskeskuksen mielenkiintoiseksi ja soveltuvaksi kohteeksi hyvin erilaisille ryhmille ja

vieraille. Näin on palveltu muun
muassa useita evankelisluterilaisia
paikallisseurakuntia pääkaupunkiseudulla ja Uudellamaalla.
Myös yksityistilaisuuksien, kuten valmistujaisjuhlien ja yritystilaisuuksien järjestäminen visuaalisesti kauniissa tiloissa on kasvussa
ja ne ovatkin tärkeä lisätulonlähde.
Catering-palvelun tuottivat edelleen keittiömestari Kalevi Utriainen
ja kondiittori Tuula Utriainen.
Toimintavuoden aikana Vuosaaren merimieskeskuksessa toteutui noin 100 ryhmävierailua tai eriluonteista tilaisuutta. Kävijäkunnan kasvu ja tilaisuuksien lisääntyminen peräkkäisten vuosineljännestenkin aikana ovat pitkäjänteisen ja

monikanavaisen tiedotushakuisen
toiminnan ja talosta saatujen hyvien palvelukokemusten seurausta.
Keskuksessa vieraileville ryhmille esitelmöidään ja satunnaisille
kävijöille kerrotaan sekä merimieskirkon ulkomaan toiminnasta että kotimaan kansainvälisestä merenkulkijatyöstä ja laivakuraattorityöstä. Näin Vuosaari palvelee näköalapaikkana koko Merimieskirkon maailmaan ja lisää sen tunnettavuutta etenkin Etelä-Suomessa.
Toiminnasta ja Vuosaaren mahdollisuuksista kerrotaan myös niissä verkostoissa, joissa työntekijät
ovat mukana. Esko Vepsä piti kevään ja kesän aikana luentosarjan
Helsingin sataman historiasta ke-
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väällä ja syksyllä. Luentosarja veti
salin täyteen joka kerta.
Tammikuussa Vuosaaren merimieskirkosta televisioitiin suorana
ekumeeninen sanajumalanpalvelus, joka toteutettiin yhteistyössä
Kirkon tiedotuskeskuksen, YLE:n,
Helsingin ortodoksisen seurakunnan ja katolisen Pyhän Henrikin
katedraaliseurakunnan kanssa. Liturgia toteutettiin ekumeenisesti,
uusi pääsihteeri Hannu Suihkonen
saarnasi, musiikista vastasivat Virva
Garam ja Mervi Myllyoja ja vapaaehtoiset järjestivät kirkkokahvit.
Vapaaehtoiset ovat arvokas voimavara myös Vuosaaren merimieskirkolla. Iltatapaamiset ovat keränneet heidät yhteen kuukausittain. Osan laivakäynneistä on toteuttanut vapaaehtoinen, ja iltaisin
rekkasaunojia on keskuksessa välillä palvellut vapaaehtoinen. Heidän panoksensa on ollut merkittävä
erilaisissa tapahtumissa: Tuomaan
markkinoilla, Kädentaito-messuilla ja Uiva-venenäyttelyssä, joiden
aikana Merimieskirkon varainkeruun kautta on tavoitettu toista tuhatta suomalaista.
Keskuksessa järjestetyissä tilaisuuksissa juuri vapaaehtoisten leipomukset ovat tuoneet merimieskirkkomaista makoisaa kodikkuutta.
Paikallista tapahtumanäkyvyyttä on saatu Vuosaaren alueen omissa tapahtumissa mm. Columbusostoskeskuksessa ja Vuosaari-päivänä. Pääasiallisesti vapaaehtoisvoimin keskuksessa on myös järjestetty kaksi hyväntekeväisyyskonserttia ja Kauneimmat joululaulut
-tilaisuus. Joulun alla Trio Timels

vei merimieskirkon ja MEPAn yhteisen, vapaaehtoisvoimin toteutetun musiikillisen joulutervehdyksen kolmelle alukselle.
Asiakaskunta on kansainvälinen
ja esim. kristittyjä on monista eri
kirkoista ja yhteisöistä. Kuluneena
vuonna onkin toimittu osana Helsingin ekumeenisen toimikunnan
työvaliokuntaa, mikä on vahvistanut keskuksen tunnettavuutta ja
verkostoja kansainvälistä työtä tekevien paikallisten, kristillisten yhteisöjen keskuudessa.
Ekumeenisia tapahtumia toteutettiin yhteistyönä Kristittyjen ykseyden rukousviikolla, Kirkot pihalla -puistotapahtumassa, ja osallistuttiin hiippakunnallisen kansainvälisen työn seminaarin toteuttamiseen, joka oli ensimmäinen laatuaan. Joulun jälkeen kirkkosalissa pidettiin katolinen messu
filippiiniläismerenkulkijoille katolisen Pyhän Marian seurakunnan
ja vapaaehtoisten yhteistyönä.
Merimieskirkkopiirivierailut ja
saarnavierailut jatkuivat toimintavuonna. Merimiespastori Sirpa
Tolppanen palveli merenkulkijoita
ja heidän läheisiään myös kirkollisissa toimituksissa ja osallisti ev.lut.
kirkon henkisen huollon (HEHU)
organisaation toimintaan.
Singaporen luterilaisen kirkon
piispan Terry Keen vierailu Vuosaaren merimieskirkolla antoi mahdollisuuden kansainväliseen merimieskirkkotoiminnan vuoropuheluun.
Vuosaaren merimieskirkon toiminnan osana hallinnoitiin kesäkaudella suosittua Konttitori-kirpputoria Vermon raviradan parkki-

paikalla, missä eri partiolippukunnat hoitivat käytännön järjestelyt
ja toteutuksen. Konttitorilta saadut tulot tulivat Vuosaaren merimieskirkon hyväksi, jotka yhdessä
joulukauden messu- ja myyjäistulojen kanssa muodostivat merkittävän osan vuosittaisista tuloista.
Vuonna 2015 Vuosaaressa tapahtui useita henkilöstövaihdoksia. Heli Lomu palveli satamakuraattorina helmikuusta toukokuuhun, ja maaliskuussa uusi siviilipalvelusmies Tuomas Karppanen aloitti
palveluksensa merimieskeskuksessa. Johtava satamakuraattori Heikki
Huttunen palasi vuorotteluvapaalta
kesäkuun alussa ja merimiespappi
Sirpa Tolppanen jatkoi satamakuraattorina. Syksyllä Maria Johansson suoritti kirkolla kaksiviikkoisen
työelämään tutustumisharjoittelun
(TET-harjoittelu).
Sirpa Tolppanen
johtava satamakuraattori

Vuosaaren merimieskirkosta televisioidun ekumeenisen sanajumalanpalveluksen liturgian toimittivat katolinen Pyhän
Henrikin katedraaliseurakunta, Suomen
Merimieskirkko ja Helsingin ortodoksinen
seurakunta.

TURUN
MERIMIESKIRKKO
YLEISTÄ
Turun merimieskirkolla toteutettiin työtä arjessa liikkuvien ihmisten parissa. Työn painopisteenä oli
raskaan liikenteen kuljettajien palveleminen ja kansainvälisten merenkulkijoiden kohtaaminen laivoilla ja kirkolla.
Oman lukunsa toivat kirkolla
käyvät ryhmät sekä ns. muut kävijät kirkolla, jotka käyvät kirkolla
pelaamassa biljardia tai vain juttelemassa ja kahvittelemassa.
Yhteistyötä teimme lähiseurakuntien, satamien, Mepan, Meriauran, Turun kaupungin, Saksalaisen
kappeliseurakunnan, Mäntyluodon
Saksalaisen Merimieskirkon ja Rahtareiden Turun tiimin kanssa.
Satamakäyntejä teemme Turun
ja Pansion Satamassa, Naantalin
Kantasatamassa, Nesteen Satamassa ja Turun Korjaustelakalla, joka
sijaitsee Naantalissa.
Olemme jatkaneet suosittuja Yhteislauluiltoja kerran kuussa. Turun
Soitannollinen -kerhosta on tuullut
laulun vetäjä sekä soittajat (viulu,
haitari, kitara).
Mikaelinseurakunnan Miesten saunaillat pidettiin kirkkoherran johdolla kerran kuussa. Wanhat Merimiehet muistelee -ryhmä
jatkoi toimintaansa kerran kuukaudessa todella hyvällä menestyksellä. Meillä kokoontuu talvikaudella
myös Veteraanimoottoripyöräker-

ho Paronin Pojat kerran viikossa.
Kerho on perustettu Jarno Saarisen
muistoksi. Kesäisin he kookontuvat
Aurajoen varressa moottoripyörien
sä kanssa. Eläkkeellä olevat Merivartijat kokoontuivat kerran kuukaudessa tiloissamme.

HENGELLINEN TYÖ
Perinteeksi muodostuneen kiirastorstain ehtoollishartauden piti
Mikaelin srk:n Timo Hanttu.
Vapaaehtoisten illassa laulettiin
virsiä ja pidettiin lyhyt hartaus tai
käsiteltiin jotakin hengellistä aihetta sekä rukoiltiin yhdessä.
Ryhmien niin halutessa pidimme hartauden ja lauloimme virren
tai virsiä.
Merisunnuntain vietto Mikaelinkirkossa ja seurakuntakodilla on jo perinne. Olimme mukana
myös Maarian seurakunnan merellisessä Johannesmessussa.
Rahtarien jouluhartaus järjestettiin perinteisesti kolmantena adventtina. Sen piti Timo Hanttu.
Mikaelinseurakunnan Ohravellitapahtuma oli toimintavuonna
kaksi kertaa: keväällä ja syksyllä.
Uutena kokeiluna aloitimme
syksyllä 2015 iltahartaudet kerran
kuukaudessa sunnuntaisin. Lähiseurakuntien papit auttavat tässä.
Merimieskirkon joululauluillassa luetaan aina Jouluevankeliumi ja
lauletaan aluksi virsi 30. Ilta päätetään aina virteen 21.

MYYJÄISET
Osallistuimme Henrikin srk:n pääsiäismyyjäisiin, Mikaelin srk:n ke-

vätmyyjäisiin, Naantalin srk:n joulumyyjäisiin sekä Henrikin- ja Mikaelin srk:n joulumyyjäisiin.
Turun merimieskirkolla oli omat
joulumyyjäiset kirkolla.
Olimme myös myyntipöydällä mukana Merisunnuntaina Mikaelin srk:ssa ja Merellisessä Johannesmessussa Maarian srk:ssa.
Olimme mukana myös Floranpäivän keväisessä lauluillassa Mikaelin
srk-kodilla.
Olimme niin ikään Rymättylän
Röölässä pari kertaa myyntipöydän
kanssa.
Osallistuimme myös Turun
Joulutorille. Meillä oli joulumökki, jossa myimme Merimieskirkon
tuotteita hyvällä menestyksellä.

RASKAAN LIIKENTEEN
KULJETTAJAT
Kotimaisten kuljettajien lukumäärä on hiukan noussut suhteessa
vuoteen 2014. Ulkolaisten kuljettajien määrä on puolestaan laskenut. Kuitenkin yhteenlaskettuna
onnistuimme kasvattamaan kirkolla kävijöitä.
Ulkomaiset kuljettajat ovat pääsääntöisesti venäläisiä. Pääasiallinen käynnin aihe on sauna ja kahvilapalvelut sekä pyykinpesu. Rahtareille keskustelut henkilökunnan
kanssa ovat tärkeitä ja tuttuja: vakituinen henkilökunta tuo heille
turvallisuutta. Olemme kuin koti,
johon on helppo tulla.
Ilolla olemme ottaneet vastaan
ensikertalaisia, jotka ovat usein
nuoria kuljettajia ja tulevat tutustumaan merimieskirkkoon toisten
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kehotuksesta. Ulkomaan kuljettajat tulevat kirkolle kuin kotiin ja he
muistelevat kanssamme mielellään
kokemuksia muilta ulkomaan merimieskirkoilta. Varsinkin sauna saa
aina kiitosta.

MERENKULKIJAT

Syksyinen merimiesten kuljetus.
Kahden tunnin
Turku-ekskursio
menossa: Hesburger, merimieskirkko
ja vilaus Turun
linnasta!

”Meri on tullut takaisin”, siteerattiin Muumipeikkoa
Turun merimieskirkon Facebook-päivityksessä
4.12.2015, kun Raisionjoki tulvi kirkon pihalle.

Yhteislauluillat vetivät Turun
merimieskirkolle porukkaa.

Kirkolla käyneistä merenkulkijoista vain pieni osa on suomalaisia.
Tosin nyt heidän osuutensa on tavallaan kasvanut kerran kuukaudessa kokoontuvan Wanhat Merimiehet Muistelee -ryhmän myötä.
Useimmiten he ovat jo eläkkeellä
ja näin ollen heillä on aikaa käydä
kertomassa meille tarinoitaan.
Ulkomaalaisista merimiehistä
suurin ryhmä on filippiiniläiset.
Laivakäyntien lisäksi kuljetamme merimiehiä kirkolle, kaupungille ja kauppaan. Kirkolla he viihtyvät mielellään käyttäen puhelinta
ja nettiyhteyksiä sekä biljardia pelaten tai muuten vain jutellen. Hetki
poissa laivasta suo lepoa ja turvaa.
Tarjoamme heille mahdollisuuden
skypen kautta olla yhteydessä perheseensä siellä kaukana kotona.

MERIMIESKIRKKOPIIRIT
Brittiläinen risteilijä Turun satamassa 15.7.2015
matkalla Southamptonista Helsingin kautta
Pietariin.. Turun merimieskirkko oli tietenkin
paikalla koko päivän.

Turun merimieskirkon joulumyyjäiset 2015. Merimieskirkko kiittää kaikkia osallistujia
ja vapaaehtoisia, jotka antoivat aikaansa merimieskirkkotyön hyväksi.

ÅBO

Turussa on kaksi merimieskirkkopiiriä ja Naantalissa yksi, jotka tukevat taloudellisesti suoraan Turun merimieskirkkoa. Turun merimieskirkkopiirit kokoontuvat kerran viikossa, ja Naantalin piiri joka
toinen viikko. Kaikki piirit tapaavat toisensa kaksi kertaa vuodessa
yhteisen ruokailun merkeissä Turun merimieskirkolla: laskiaisher-

nekeitolla ja jouluaterialla. Silloin
vaihdetaan kuulumisia ja käydään
lävitse Merimieskirkon vuosikalenteri sekä piirien tapahtumia. Piirien tuki on Turun kirkolle merkityksellinen.
Johtava satamakuraattori, satamakuraattori ja siviilipalvelusmies
vierailivat piireissä vuorotellen, ja
piiriläiset osallistuivat myyjäisiin
ja retkiin.
Turun merimieskirkko osallistui
puolestaan seurakuntien myyjäisiin
ja muihin tapahtumiin myyntipöydän kanssa useita kertoja.
Turun merimieskirkolla on perinteenä aina joulun alla viedä joulupuuro (riisipuuro), rusinoita ja
joulutorttuja piireihin tervehdyksenä ja kiitoksena kuluneesta vuodesta. Piiriläisistä kaikki ei enää jaksa kirkolle asti tulla, sillä ikä alkaa
painaa joitain piiriläisiä.

VAPAAEHTOISET
Vapaaehtoiset ovat iältään nuorempia kuin piiriläiset ja antavat tukensa vapaaehtoistyön avulla. He hoitivat kaikki päivystykset sunnuntaiaukioloaikoina.
Vapaaehtoisten kokous pidettiin joka kuukauden ensimmäisenä maanantaina. Yhteisiä siivousja pihatalkoita on myös järjestetty
heidän kanssaan.
Olemme myös tehneet vapaaehtoisten kanssa kaksi kertaa vuodessa teatteriretken. Syömme ensin
kirkolla ja sitten menemme lähitienoolle katsomaan taeatteria. Turun Rahtarien tiimin ja merimieskirkon piiriläisten ja vapaaentoisten

kanssa teemme aina tammikuussa
retken.
Muutamia uusiakin vapaaehtoisia olemme joukkoomme jälleen
saaneet. Olemme päässeet myös
Suurella Sydämellä -tapahtumaan
mukaan, josta olemme saaneet uusia vapaaehtoisia.
Vapaaehtoisissamme on muutama merieläkeläinen samoin kuin
muutama kuljettaja. He haluavat
antaa näin panostaan meille, kun
ovat ennen saaneet merimieskirkoilta palvelua.
Ilman ahkeria ihania vapaaehtoisiamme emme pystyisi toimimaan. Siitä heille todella suuri kiitos!

HENKILÖKUNTA:
Johtava satamakuraattori,
Arja Suvanto
Satamakuraattori,
Tuure Oldendorff
Työssäoppimassa, Markku
Mikkonen 16.2.–16.8.2015
Satamakuraattori, Niko
Ruohonen 19.10.–6.12.2015
Siviilipalvelusmies, Sami
Pellonperä 1.9.2014–5.7.2015

MEDIAJULKISUUS 2015
Merimieskirkko-lehti
Rahtarit-lehti
Aamuset
Kirkko ja Me

Arja Suvanto
johtava satamakuraattori
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RAUMAN
MERIMIESKIRKKO

M

erimieskirkon uusi paikka
entisen Varikon tiloissa Isohakunintiellä on osoittautunu hyväksi. Paikka on sopivan etäisyyden päässä Petäjäksestä, konttilaiturista, Laitsaaresta ja ro–ro-laitureista. Toimitilat sijaitsevat nyt keskeisemmällä paikalla laituripaikkoihin nähden.
Merimieskirkko on ollut avoinna maanantaista perjantaihin klo
18.00–22.00 sekä satunnaisesti päiväsaikaan työntekijän ollessa
paikalla.
Työn painopiste oli toimintavuonna edelleen laivakäynneissä.
Laivakäynneillä meni entistä enemmän aikaa, sillä laivoilla tarvitaan
ulkopuolista kuuntelijaa ja läsnäolijaa, joka on vain heitä varten.
Laivakäyntejä tehtiin 784 ja niillä kohdattiin n. 5 000 henkeä.
Vuoden aikana kohdattiin ihminen yhteensä 7 778 kertaa kirkolla,
laivoilla ja eri tilaisuuksissa.
Eri kansallisuuksia oli 22. Eniten kävijöitä oli Filippiineiltä, Venäjältä, Ukrainasta, Hollannista ja
Myanmarista.
Kesäkuun alusta lähtien merimieskirkolla on ollut vain yksi työntekijä taloudellisista syistä.
Tämä on vaikuttanut luonnollisesti siihen, että kohtaamisia on ollut
vähemmän, sillä yksi työntekijä ei
ehdi kaikkialle. Laivakäynnit ovat
kuitenkin etusijalla edelleen.

Laivakäynnit ja muu merenkulkijoiuden palvelu ovat Rauman merimieskirkon työn prioriteetti nro yksi. Kuvissa merimiehiä kesällä
ja joulun aikaan 2015 Rauman toimipisteessä.

Rauman merimieskion johtavana satamakuraattorina työskenteli Eija Tuorila.
Satamakuraattorina toimi Mari Arvela 31.5.2015 saakka.

Vuoden aikana järjestettiin
muistelu- ja lauluiltoja. Lauluillat
pidettiin Sataman saunan tiloissa kesä- ja joulukuussa. Merelliset
muisteluillat pidettiin kirkolla, ja
ryhmä on itseohjautuva eli he itse
valitsevat keskusteluaiheet. Tilaisuuksia tullaan järjestämään myös
ensi vuonna ainakin muutaman
kerran.
Merimieskirkolla vieraili useita ryhmiä vuoden aikana. Yksi
ryhmävierailuista toteutettiin ensi kertaa yhdessä Rauman Sataman kanssa. Sataman edustaja oli
mukana kiertoajelulla, ja kahviti-

laisuus pidettiin Sataman saunatiloissa, koska ryhmä oli iso. Kahvitilaisuudessa vierailijat saivat tietoa satamasta ja merimieskirkosta,
johon lopuksi ryhmä kävi vielä tutustumassa.
Työntekijät ovat vierailleet lähialueen seurakuntien tilaisuuksissa ja eri järjestöissä kertomassa merimieskirkon toiminnasta. Seurakunnan Franciscus-talon päivystyksiä on pidetty kerran kuukaudessa, ja kävijöitä on ollut runsaasti. Franciscus-talossa jaetaan tietoa
merimieskirkosta ja myynnissä on
myös merimieskirkon tuotteita.

Seurakunnan pääsiäis- ja joulumyyjäiset ovat vakiinnuttaneet
paikkansa toiminnassa. Merimieskirkko osallistui Rauman silakkamarkkinoihin syyskuussa. Heinäkuun alussa pidettiin perinteinen
merimieskirkon ystävien kesäpäivä
Lomakodilla.
Syvärauman merimieskirkkopiiriläiset ovat kokoontuneet merimieskirkolla kerran kuukaudessa.
Laivoille vietiin yhteensä 230 joulupakettia. Innokkaita sukankutojia olivat Puikkopiiriläiset, Lapin
killan naiset, Murtamon lähetyspiiri, Luvian ja Kuivalahden kuto-

jat sekä monet yksityiset henkilöt.
Useat kutojaryhmät kävivät tuomassa villasukat merimieskirkolle samalla tutustuen tiloihimme ja
toimintaamme.
Yhteistyötä tehtiin Rauman seurakunnan, Rauman Sataman, Euroports Rauma Oy:n, Merimiespalvelun, ME Groupin ja Lions Clubin kanssa.
Johtavana satamakuraattorina
jatkoi Eija Tuorila. Satamakuraattorina oli Mari Arvela 31.5. saakka.
Työharjoittelussa oli Diakin Porin yksiköstä Alisa Kähkönen 16.3.–
17.4.

Kirkkotoimikunta
Hannu Vartiainen (pj.),
Rauman merimiesmuseo
Mika Hartonen, Finnlines
Minna Rautiainen, Rauman
seurakunta
Paula Lahtinen, Euroports
Esa Vuori, Rauman Satama

Eija Tuorila
johtava satamakuraattori
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KOKKOLAN
MERIMIESKIRKKO

Konstit on monet. Heinäkuussa Kokkolan merimieskirkolla pidettiin lipputangon
narunvaihtotalkoot, jolloin hankittiin tankoon myös nuppi kadonneen tilalle.

K

okkolan sataman liikenne putosi monen ennätysvuoden
jälkeen vuoden 2010 tasolle. Syynä tähän oli se, että keskisuomalaisen kaivannaisalan asiakas lopetti kuljetuksensa Kiinaan. Sen sijaan rikkidirektiivillä ei ollut juurikaan vaikutusta sataman liikenteeseen, vaikka niin pelättiin. Satamassa kävi 551 laivaa, eli hiukan
viime vuotta vähemmän.
Merimieskirkolla kävij 715 merimiestä, mikä on reippaasti vähemmän edellisvuoteen verrattuna. Kirkolla kävijät edustivat 20 eri
kansallisuutta. Enemmistönä olivat filippiiniläiset, intialaiset ja venäläiset.
Kuljetusten määrä on myös edelleen laskenut. Kuljetuksia on laivoilta merimieskirkolle tai kaupunkiin ja takaisin laivalle. Kuljetuksia oli 324 ja niissä oli kuljetettuja 1 054.
Laivakäyntejä tehtiin 334, mikä on hiukan enemmän kuin edellisvuonna. Laivakäynneillä kohdattuja oli 1 338. Asiakasmäärien
laskuun merimieskirkolla kävijöiden sekä kuljetusten osalta vaikutti suuresti se, että Kiinan liikennettä ei enää ole ollut.
Loppukesän ja alkusyksyn aikana merimieskirkkoa remontoitiin.
Kokkolan satama maalautti ulkoseinät, lahoja hirsiä uusittiin samoin rikkinäisiä ikkunoita. Ulko-

Johtavana satamakuraattori, diakoni Anu-Marja Kangasvieri.

na uusittiin terassi ja portaat. Sisäpuolella maalattiin ikkunanpuitteet. Urakoitsijana toimi Rakennusliike A. Salonen Oy.
Merimieskirkko toimi remontin
aikana hyvässä yhteistyössä urakoitsijan kanssa, eikä toiminnalle aiheutunut remontista mitään
haittaa.
Lokakuussa remontin valmistuttua järjestimme kiitoskahvit Kokkolan sataman henkilökunnalle sekä urakoitsijan edustajille. Olemme todella kiitollisia Kokkolan satamalle, että saamme toimia näin
upeasti remontoidussa talossa.
Vapaaehtoisia oli mukana toiminnassa kymmenkunta. Vapaaehtoisista kaksi on ollut säännöllises-

ti mukana kirkolla aukioloaikaan
noin kerran viikossa. Muut toimivat muissa tehtävissä, kuten arpajaisten ja ryhmävierailujen kahvitusten järjestämisessä sekä erilaisissa talkoissa. Vapaaehtoisten tapaamiset ovat olleet noin kerran kuukaudessa kesäkuukausia lukuun ottamatta.
Huhtikuussa tehtiin retki Suomen pienimpään kivikirkkoon
Kokkolan Yli-Sokojan kylään. Keväällä pidettiin pihatalkoot, kesällä
korjattiin lipputankoa, syksyllä remontin jälkeen pestiin ikkunoita ja
silitettiin verhoja. Lokakuussa osallistuttiin vapaaehtoisten kirkkopyhään Kokkolan suomalaisessa seurakunnassa. Joulun alla paketoitiin

Kokkolan merimieskirkko tarjosi lokakuussa täytekakkukahvit Kokkalan satamalle ja
rakennusliike A. Saloselle kiitoksena merimieskirkon remontoimisesta.

merimiesten joululahjoja ja samalla
vietettiin vapaaehtoisten pikkujoulua. Joulukuussa merimieskirkolla
tarjottiin perinteiset adventtikahvit
yhteistyökumppaneille. Vappuna ja
joulun alla osallistuttiin seurakunnan lähetysmyyjäisiin.
Kokkolan suomalaisen seurakunnan edustajana merimieskirkkotyössä on ollut mukana seurakuntapastori Martti Nykänen.
Kuluneena vuonna merimieskirkolla vieraili Kokkolan suomalaisesta seurakunnasta Ykspihlajan
diakonia- ja lähetyspiiri 23.4. ja
5.11. sekä Halkokarin diakoniapiiri 23.4. Toholammin seurakunnan
vanhempi väki vieraili 28.5.2015.
Ykspihlajan kulttuuriviikkoon

liittyen merimieskirkolla oli avoimet ovet 22.7., ja väkeä kävikin
satakunta. Kalajoen satamakirkon vapaaehtoiset kävivät vierailulla 28.8. ja Kokkolan Meripelastajat viettivät iltaa merimieskirkolla 3.11.
Johtava satamakuraattori vieraili vuoden aikana rovastikunnan diakoniatoimikunnassa 25.9.
kertomassa eri kulttuurien välisestä viestinnästä, Kalajoen satamakirkon uusien tilojen siunaamistilaisuudessa13.9., Koivuhaan uusien diakoniatilojen avoimissa ovissa 2.10. ja Kokkolan sataman joulupuurolla 16.12.
Joulun alla jaettiin 13 laivaan
merimiehille joululahjoja yhteen-

sä 155 pakettia. Yhteistyössä seurakunnan Lähetyssopen kanssa joulupaketteihin kerättiin käsintehtyjä
villasukkia. Saimme taas runsaasti
lahjoituksia seurakunnan piireiltä,
muilta ryhmiltä ja useilta yksityishenkilöiltä ympäri Suomen.
Vuonna 2015 johtavana satamakuraattorina toimi diakoni AnuMarja Kangasvieri. Tero Väliniemi
oli osa-aikaisena satamakuraattorina 12 tuntia viikossa. Yt-neuvottelujen seurauksena Väliniemi sai irtisanomisilmoituksen 22.12.2015.

Anu-Marja Kangasvieri
Johtava satamakuraattori
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RAAHEN MERIMIESKIRKKO
YLEISTÄ

TAPAHTUMAT

Raahen merimieskirkolla on toimittu aikaisempien vuosien tapaan.
Kirkko on ollut avoinna arki-iltaisin klo 18.00–22.00 sekä muina aikoina tarpeen mukaan.
Joulupaketteja merenkulkijoille
jaoimme yli 100 kpl:tta.

Kirkon väki osallistui
Taiteiden yöhön, kylien torille, Pekan pimiöille ja Kiiltomato-suunnistukseen sekä kirpputoritapahtumaan Pattijoella.
Osallistuimme myös joulumyyjäisiin ja Kauneimmat joululaulut -tapahtumaan.
Järjestimme kolmipäiväiset adventtikahvit Apteekkimuseolla.
Kirkolla kohdattiin ihminen yhteensä 517 kertaa
ja kirkon ulkopuolella 1 374 kertaa.
Myyjäisissä tavattiin näiden lisäksi
304 henkilöä.

VAPAAEHTOISET
Vapaaehtoisten määrä on pysynyt
samana. Vapaaehtoiset siivosivat satama-aluetta, hoitivat satamajohtajan kahvitukset, joulupuurot, istutukset, ruohon leikkuut, liputukset
ja tarvittaessa päivystivät merimieskirkoll. Kirkonkammarin hartaus
ja kahvitus olivat myös usein vapaaehtoisten kontolla.
Kuukausipalaverit pidettiin
kuun ensimmäisenä maanantaina.

VIERAILUT
Raahen lähetyspiirin illassa vierailtiin yhden kerran, Kirkonkammarissa kahdeksan kertaa.
Lähetyspiiriläiset vierailivat merimieskirkolla syksyllä.

HAMINA-KOTKAN
MERIMIESKIRKKO
TAPAHTUMAT
Syyskuussa Haminan merimieskirkkopiirin 100-vuotisjuhla, keskustoimistolta mukana pääsihteeri
Hannu Suihkonen. Kunniamerkillä
muistettuja piiriläisiä oli seitsemän.
Joulukuussa Haminan merimieskirkko osallistui Wanhan holviston joulu -tapahtumaan Hamina-Bastionissa.
Kesällä Pekka Wilska toimi työntekijänä Nuorten keskuksen kansainvälisellä rippikoululeirillä Partaharjulla.
Muuten työ merimieskirkolla
jatkui perinteisellä tavalla, etusijalla laivakäynnit. Laivakäyntejä tehtiin Haminan, Mussalon, Hietasen
ja Sunilan satamiin.
Merimieskirkko oli auki arki-iltaisin vaihtelevasti. Ainoana vapaaehtoisena toimi Kirsti Suurhasko.
Lisäksi työntekijät vierailivat merimieskirkkopiirissä, ja Pekka Wilska osallistui kaikkien seurakunnan piirien yhteiselle retkelle Virolahden Lypsyniemeen yhdessä merimieskirkkopiiriläisten kanssa.

Raahen merimieskirkon johtava satamakuraattori Rea Skog tapasi kesäjuhlilla
merimieskirkkopiiriläisen ja Merimieskirkon ”luottokuvaajan” Uolevi Salosen.

YHTEYDET
Yhteistyökumppanina olivat Raahen satamalaitos, Raahen-seurakunta, SSAB ja Raahen alueen
kauppiaat.
Rea Skog
johtava satamakuraattori

HENKILÖKUNTA
Tammikuu-huhtikuu: Jaana Rannikko 50 %, toukokuu-joulukuu
Pekka Wilska.

Loppuvuonna 2015 ja alkuvuonna 2016
uutisoitiin mediassa Raahen merimieskirkon lopettamispäätöksestä.

Merenkulkijoita Haminan satamassa talvella 2015.

Pekka Wilska
johtava satamakuraattori
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Vilskettä Oulunn merimieskirkolla marraskuussa. Oikealla johtava satamakuraattori
Antti Härö satamassa matkalla laivakäynnille.

Kesällä 2015 Ajoksen satamassa vieraili kolme risteilyalusta, joiden miehistöä
merimieskirkko palveli aamusta iltaan.

OULUN
MERIMIESKIRKKO

O

ulun merimieskirkkoa on
pääsääntöisesti pidetty auki maanantaista perjantaihin kello 18.00–22.00 sekä muina aikoina tarpeen mukaan. Laivakäynnit
on yleisesti suoritettu aikaisemmin
päivällä. Ne ovat kohdistuneet pääsääntöisesti Oritkarin, Nuottasaaren ja Vihreäsaaren satamiin vierailleisiin aluksiin.
Oulun satamissa laivoja kävi
544 kertaa. Laivakäyntejä suoritettiin 265, joilla tavoitettiin 865 merenkulkijaa. Kirkolla kävi 893 merenkulkijaa, jotka edustivat 21 eri
kansallisuutta. Suurimmat kävijämäärät maittain olivat filippiiniläiset, venäläiset, indonesialaiset,
kiinalaiset ja sri lankalaiset. Kir-

kon autolla suoritettiin 81 kuljetusta joissa oli osallisena 194 kuljetettavaa.
Oulun merimieskirkko osallistui kesällä 2015 Ouhoi-tapahtumaan kaupungin torirannassa. Tapahtumassa kerrottiin merimieskirkon toiminnasta paikkakunnalla sekä muualla. Tapahtumassa
kohdattiin 270 henkilöä.
Toiminnallisesti on havaittavissa merenkulkijoiden omatoimiset
vierailut keskustaan ja lähimpiin
kauppoihin, mikä on sinänsä positiivista, vaikka se vaikuttaa osittain
kirkolla kävijöiden määrään negatiivisesti. Edellisvuoteen verrattuna
kävijämäärät ovat kuitenkin kasvaneet hieman ja laivakäynneillä kohdatut huomattavasti.
Laivoille tulleet satelliitti-internetyhteydet kuin myös asiakkaiden
ostamat mobiililaajakaistalaitteet
ovat vaikuttaneet kirkolle tulemi-

seen. Lisääntyneet sahatavaran lastaukset ovat olleet merkityksellisiä
myös kirkon käyttöasteeseen. Koska laivat viipyvät pidempään satamassa, niin merenkulkijoille tarjoutuu mahdollisuus tulla kirkolle
viettämään vapaa-aikaa.
Suurella Sydämellä -nettisivustolla ollut vapaaehtoistyöntekijöiden hakuilmoitus herätti kiinnostusta, joka toivottavasti poikii vielä lisää vapaaehtoisia mukaan toimintaan.
Tärkeimmät yhteistyökumppanit olivat Oulun ev.lut seurakunnat, Oulun Satama, Herman Andersson Oy sekä MEPA.

Antti Härö
johtava satamakuraattori

KEMI–TORNION
MERIMIESKIRKKO

T

oimintavuonna 2015 tärkeimmällä sijalla oli laivakäyntityö
alueemme satamissa. Merimieskirkko palveli Ajoksen satamassa
merenkulkijoita edellisvuosien tapaan.
Ulkoista kohennusta kirkkomme koki kesäkuussa ikkunaremontin muodossa. Siitä kiitos Kemin
Satama Oy:lle.
Kemi-Tornion merimieskirkolla on yksi päätoiminen työntekijä.
Lisäksi opintoihin kuuluvassa harjoittelussa kirkollamme palveli Teija Savolainen elokuun alusta syyskuun loppuun. Vapaaehtoiset toimivat aktiivisesti tänäkin vuonna.
Kesällä satamassamme vieraili
kolme risteilyalusta. Merimieskirk-

ko palveli risteilyalusten miehistöä
risteilijäpäivien aikana aamusta iltaan saakka.
Laivaliikenne Kemin ja Tornion satamissa on säilynyt vilkkaana
alueen teollisen tuotannon kysynnän vuoksi.
Yhteistyö seurakunnan kanssa
on ollut mielekästä. Yhdessä olemme viettäneet lähetysiltaa Veitsiluodossa ja kokoontuneet myös merimieskirkolla.
Talvirippikoululaiset olivat talvisen lauantaipäivän ajan oppimassa
merimieskirkolla Jani Koivusalon
johdolla. Lisäksi maahanmuuttajatyön aikuisrippikoululaisia tutustui
toimintaamme vuoden aikana.
Paikallinen yhteistyö satamien,

satamaoperaattorin edustajien sekä
Mepan kanssa on ollut merenkulkijoiden palvelua tukevaa.
Joulupuurolla adventin aikaan
vieraili kirkon täydeltä merimieskirkon ystäviä.

Heli Tuokkola
johtava satamakuraattori
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HERNESAARI
CRUISE CREW LOUNGE ANCHOR

M

erimieskirkko ja Merimiespalvelutoimisto toteuttivat yhdessä risteilijäkioskin palvelut Hernesaaren risteilijälaiturilla. Cruise crew lounge Anchor
oli avoinna vapusta syyskuun loppuun.
Merimieskirkon puolesta toiminnasta huolehti ensin touko-kesäkuussa satamakuraattori Heli Lomu ja kesä-syyskuussa satamakuraattorina toimi Annuliina Piisilä.
Merimiespalvelutoimiston asiamies
oli Severi Hämäri.
Risteilijäkioski tarjosi palveluina
langattoman internetin sekä pienen
matkamuistomyymälän. Laivojen
miehistöille järjestettiin kuljetuksia urheilukentille sekä ostoksille
kaupunkiin.
Vapusta lokakuuhun Helsingissä kävi 250 eri alusta. Kävijämäärissä jäätiin edellisen vuoden luke-

RASKAS MAANTIELIIKENNE

mista osin kesän huonon sään ja
toisaalta parantuneen sataman ilmaisen langattoman verkon myötä. Kävijöitä oli kaikkiaan n 3 500
ja erilaisiin tapahtumiin osallistui tuhatkunta merenkulkijaa.
Kaikkiaan kohtaamisia kirjattiin
5 172 (2014: 6909).
Vastaavaa risteilijäalusten miehistöille kohdistettua toimintaa
maailmalla on Venetsiassa, Saksassa ja Karibialla.

R

askaan liikenteen kuljettajien
parissa kohtaamisten kokonaismäärä 6 222 (2014: 6 148) osoittaa
1,4 % piristystä edellisvuoteen.
Turussa kohdattiin vajaa puolet
kaikista yli 6 000 rekkamieskohtaamisesta, Vuosaaressa kolmasosa. Yli
kolmeneljäsosaa kohdatuista kuljettajista oli suomalaisia, joista kohdattiin Turussa (1889) ja Vuosaaressa (1891) lähes yhtä paljon.

Jaakko Laasio
johtaja, merenkulkijatyö

M/S Prinsendam oli Hernesaaren laiturissa heinäkuussa 8 tuntia, jona aikana moni
miehistön jäsen ehti käydä Anchor Loungessa.

Ulkolaisten rekkamiesten kohdalla Turku oli vilkkain (874) Vuoisaaren ollessa toiseksi vilkkain (372).
Lyypekissä kuljettajien läsnä olo,
samoin kuin Lyypekin merimieskirkolla asuvien kuljettajien määrä
väheni merkittävästi. Suomalainen
kuljettaja kohdattiin 952 kertaa ja
ulmomaalainen 4 kertaa.
Rekkamiestilastoihin merimieskirkoilla vaikuttavat sekä Suomessa yhä jatkuva taloudellinen taantuma että suomalaisten raskaan
liikenteen kuljettajien heikentynyt
asema Keski-Euroopan rahtimarkkinoilla.

Heinäkuisella myrskysäällä
Aidan miehistö pysytteli
Anchorin sisätiloissa. Annu
Piispanen kertoi palvelupisteen palveluista ja esitteli
heille myyntituotteita.

Regal Princessin ja Empressin ollessa Länsisatamassa tapasi Severi Hämäri mm. Regal Princessin
henkilöstökoordinaattori Angelo Faustinon.

Rekkamiehet tulivat Vuosaaren merimieskirkolle saunomaan.

TEOLOGINEN
SELVITYSPROJEKTI

S

uomen Merimieskirkon ja Kirkon ulkosuomalaistyön teologinen selvitysprosessi saatiin päätökseen. Työskentelystä vastasi
TT, pastori Kari Latvus.
Työskentelyyn sisältyi seuraavat vaiheet:
• Merimieskirkon kaikkien yksiköiden koulutusprosessi; lisäksi mukana vuorovaikutuksessa
oli Kirkon ulkosuomalaistyön
edustajia eri puolilta maailmaa.
• Ensimmäinen julkaisu: Kari Latvus, Matkan ja muutoksen kirkko, 2014. Teologinen
analyysi ja näkökulmia kirkon
hengelliseen ja maalliseen elämään ulkomailla. Teos on tarkoitettu kaikille kirkon työntekijöille papeista keittäjiin.
• Matkakatekismus, 2015. Lyhyt
ja maanläheinen kuvaus kristinuskosta kaikkien matkalaisten tasolta.
Suomen Merimieskirkko kiittää kaikkia projektia tukeneita tahoja: Kirkkohallituksen ulkoasiain osaston ulkosuomalaistyön yksikkö, seurakuntayhtymät Tampereella, Espoossa, Helsingissä, Turussa ja Kaarinassa, Rahtarit ry,
Suomen kirkon pappisliitto.
Kiitos myös kaikille idea- ja
kirjoitusvaiheisiin sekä viimeistelyyn osallistuneille kuin myös
projektin
seurantaryhmälle.
Hannu Suihkonen
pääsihteeri
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Taivallahden (Helsngin Töölö) merimieskirkkopiiri on aktiivinen tukijajoukko.
Oikealla: Leppävirran srk:n miesten puutyöpiiri nokkamiehenä Pentti Hyttinen
on valmistanut vuodesta 2012 Merimieskirkolle puisia pannunalusia.

MERIMIESKIRKKOPIIRIT

S

uomen seurakunnissa toimi
vuonna 2015 yhteensä 75 merimieskirkkopiiriä, joista 51 oli suomenkielistä ja 24 ruotsinkielistä.
Piireistä 47 keräsi Merimieskirkolle taloudellista tukea yhteensä
36 199 euron verran. Summa on yli
7 000 euroa enemmän kuin edellisenä vuonna!
Tämän lisäksi monet piiriläiset

VIESTINTÄ

S

uomen Merimieskirkko julkaisee vuodesta 1882 ilmestynyttä kaksikielistä lehteä Merimieskirkko / Sjömanskyrkan. Lehti ilmestyi
vuoden aikana neljä kertaa vuoden
viimeisen numeron ollessa Merimieskirkon joulunumero. Lehteä
painettiin kutakin 3 000 kpl (2014:
3 200 ja joulunumeroa 3 500 kpl.).
Lehden päätoimittajana oli Hannu Suihkonen ja toimitussihteerinä Marko Toljamo. Toimituskunnan jäseninä vuoden aikana toimivat Anna Hälli, Thure Malmberg,
Pertti Poutanen, Hannu Suihkonen
(pj.), Marko Toljamo, Paavo Tukki-

tukivat merimieskirkkotyötä jäsenmaksuin sekä neulomalla yhteensä
satoja villasukkapareja merenkulkijoiden joululahjoiksi, joihin tekijät
hankkivat myös muita lahjatarpeita omalla kustannuksellaan.
Työllään merimieskirkkopiirit
tekivät niin ikään merimieskirkkotyötä tunnetuksi niin seurakunnissa kuin paikkakuntien eri tapahtumissa ja mediassa.
Piiriläisten ehkä vahvin tuki on
vuosia ollut esirukous, jota he ovat
Suomen Merimieskirkolle ja sen

työlle kohdistaneet.
Merimieskirkkopiirien tavoin
toimi muutamia muita kerhoja ja
ryhmiä, jotka tekivät Merimieskirkon hyväksi arvokasta ja pyyteetöntä työtä: esimerkkinä mainittakoon vaikkapa Martat ja Leppävirran sekä Pirkkalan srk:n miesten
puutyöryhmät.
Lämmin kiitos!

mäki, Anne Valtonen ja Liisa Varho.
Lehti kuului Suomen Merimieskirkko ry:n jäsenetuihin. Erikseen
tilattuna lehden vuosikertahinta
nostettiin Suomeen tilattuna 50
euroon, EU-maihin 50 € ja EU:n
ulkopuolelle 55 €. Irtonumerohinta
nostettiin niin ikään 10,00 euroon.
Lehden vapaakappaleet jaettiin
laivoille ja seurakuntiin. Lehden
pdf-näköisversio sekä lisämateriaali oli luettavissa ja ladattavissa veloituksetta Internetissä reilun viikon
kuluttua lehden ilmestymisestä.
Ulkomaan merimieskirkoista
Ateena julkaisi omaa KasKas-lehteään, Pohjois-Saksa Ankkuri-tiedotuslehtistään ja Benelux-maat säh-

köistä Majakka-tiedotuslehteään.
Lisäksi Saksassa julkaistava Rengas-lehti sekä Ison Britannian Horisontti raportoivat paikallisista merimieskirkoista ja niiden tapahtumista.
Merimieskirkko päivitti ja julkaisi esitteitään. Yleisesite oli syyskaudella jaossa maksutta Suomen
kaikille opettajille SubjectAid-palvelun kautta. Esitetilauksia opettajilta tuli yhteensä 1 029 kpl (2014
koko vuosi: 1 516 kpl).
Vuoden 2015 joulukortit Merimieskirkolle suunnitteli veloituksetta taiteilija Virpi Mäkinen, jolla oli syksyllä myös taidenäyttely
Hampurin merimieskirkolla.

Merimieskirkko osti harkiten myös
mainos- ja ilmoitustilaa eri lehdissä.

Marko Toljamo
viestintäpäällikkö

Viestintäpäällikkö aloitti suunnitelmat Merimieskirkon graafisen
ilmeen uudistamiseksi ja yhdenmukaistamiseksi. Uusi ilme tuli esille
mm. Merimieskirkon servieteissä.
Merimieskirkon Internet-sivusto www.merimieskirkko.fi on yhdistyksen keskeinen viestintäkanava. Kotisivujen vastaavana päätoimittajana oli Hannu Suihkonen ja
pääkäyttäjänä Marko Toljamo. Sivun teknisestä toteutuksesta vastasi
Kotimaa Oy:n sujuu.fi-palvelu. Aikaisempi webmaster Risto Koistinen
jatkoi teknisenä neuvonantajana.
Ulkomaan merimieskirkoista
Ateena ja Luxemburg saivat vuoden
2015 aikana omat sivustonsa. Pääsivuston ja ulkomaan merimieskirkkojen sivustojen yhteensopivuutta ja
yhdenmukaisuutta lisättiin ja sivustojen toiminnallisuutta kehitettiin.
Nettisivujen yhteydessä julkaistiin merimieskirkkoblogia, joka on
merimieskirkkotyöhön jollain tapaa liittyvien henkilöiden tuotosta.
Sosiaalisessa mediassa mukana oleminen on jatkuvasti aktivoitunut. Facebookissa toimii Merimieskirkko-sivun lisäksi eri merimieskirkkojen sivuja ja ryhmiä.
Osalla ulkomaan merimieskirkoista oli lisäksi oma itsenäisesti toimiva Youtube-, Instagram-, LinkedInja Twitter-tili sekä mm. vapaaehtoisten tavoittamiseksi käytetty
Snapchat-palvelu.
Merimieskirkon uutiskirjeen tilaajia kerättiin niin eri tapahtumissa, uutiskirjeissä kuin Internetissä.
Kaikkia tiedotuskanavia käytettiin paitsi viestintään myös varainhankinnan tukena. Esimerkiksi
lahjoituspuhelinta, tekstiviestilahjoitusta, testamenttilahjoitusta, yrityskumppanuutta, joulu- ja pääsisäismyyjäisiä, konttitoria, merimieskirkkopuodin tuotteita ja merenkulkijoille tehtäviä joulupaketteja mainostettiin em. medioissa.
Sea Sunday -materiaali julkaistiin
Internet-sivustolla ja lähetettiin postitse kaikkiin Suomen seurakuntiin.

Sisäistä tiedotusta varten on käytössä Merimieskirkon käsikirja ja
intranet, jonka lisäksi hallituksen
päätösluettelot (5) ja pääsihteerin
bulletiinit (3 kpl) lähetettiin kaikille @merimieskirkko.fi-sähköpostiosoitteen haltijoille.
Merimieskirkolla oli jaossa esitemateriaalia Helsingin Matkamessuilla sekä info- ja myyntipöytä Merimieskirkon kesäjuhlilla Meri-Porissa. Myös Turun kauppatorin ja Helsingin Senaatintorin joulutoreilla oli myyntikoju.
Yhteiskuntayhteyksiä tukevan
Myrskyjoukon jäsenille järjestettiin
23. toukokuuta retki Tallinnaan.
Esko Vepsän kirjoittama Merimieskirkon Puolan työn historia
Sirpin ja Vasaran varjossa julkaistiin joulukuussa. Kari Latvuksen
kirjoittama Matkakatekismus julkaistiin niin ikään joulukuussa.
Viestintäpäällikön oltua sairauslomalla helmi-heinäkuun ajan häntä sijaisti osa-aikaisena Heli Lomu.

hokas mediatiedotteen lähetys- ja
säilytyskanava. Vuosisopimukseen
kuului 10 tiedotetta, mikä määrä
myös käytettiin. Mediakontakteja
pidettiin yllä myös sähköposteilla
ja henkilökohtaisilla tapaamisilla.
Yhdistys oli esillä vuoden mittaan niin lehdissä, radiossa, televisiossa, Internetissä kuin sosiaalisessa mediassa useita kertoja. Vuosaaren merimieskirkolta televisioitiin
25.1.2015 ekumeeninen jumalanpalvelus, jonka toimitti Sirpa Tolppanen ja jossa saarnasi Hannu Suihkonen. Jotkut Merimieskirkon tukijat tarjosivat ja saivat julkaistua
esim. paikallislehdissä artikkeleita
merimieskirkkotyöstä.
Merimieskirkko oli mukana 14
muun järjestön kanssa Hyvä testamentti -kampanjassa, joka haastaa
suomalaisia pohtimaan testamentin merkitystä varojensa kohdentamisessa kuolemansa jälkeen. Kampanjalla oli toritempaus keväällä sekä lehti- ja nettimainontaa vuoden
aikana.

MERIMIESKIRKKO MEDIASSA
Merimieskirkko jatkoi ePressi.com
-mediapalvelun käyttöä, joka on te-

Marko Toljamo
viestintäpäällikkö
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LONTOON
LONTOON
SUOMALAINEN MERIMIESKIRKKO
SUOMALAINEN
MERIMIESKIRKKO
PALVELEVA
KOHTAAMISPAIKKA
Lontoon merimieskirkon tehtävänä
oli tarjota välittävä kohtaamispaikka suomalaisille ja Suomen ystäville Isossa-Britanniassa ja Irlannissa.
Kirkko, sen ympärille syntynyt yhteisö ja työntekijät tekivät parhaansa muuttaakseen perustehtävän sanat lihaksi.
Toimintaa olivat vuoden aikana seurakuntalaisten palvelijoina
toteuttamassa taloussihteeri Annu Burton, merimiespastori Anna
Eklund (syys-joulukuu), talonmies
Mitch Flacko, kanttori/tiedottaja/
pastori/ Anna Hälli (heinäkuuhun
asti), kirkon johtaja, pastori Teemu
Hälli (syyskuuhun asti), sosiaalikuraattori Hanna Lindholm (vt johtaja syys-joulukuu), palveluvastaava Mervi Mattila, keittiötyöntekijä Elli Niemeläinen, kuusi vapaaehtoista assistenttia, viisi harjoittelijaa
sekä noin 100 paikallisen yhteisön
vapaaehtoista.
Kesän aikana Hällien perhe
muutti Suomeen kahdeksan merimieskirkkotyövuoden jälkeen. vt
johtajana syyskuusta alkaen toimi
Hanna Lindholm ja merimiespapin
tehtäviä saapui Lyypekin merimieskirkolta tekemään Anna Eklund.

ELÄMÄÄ KIRKOLLA

HENGELLINEN TYÖ

Lontoon merimieskirkko eli vierailijoistaan. Kirkon ovet olivat
auki kuutena päivänä viikossa (tisu) aamusta iltaan ja sisään tulleille tarjottiin ystävällinen tervehdys,
kuunteleva korva, lämmin korvapuusti ja sauna, hiljainen nurkkaus tai eläväistä toimintaa ja ennen
kaikkea mahdollisuus olla tekemisissä lähimmäisen kanssa. Jokainen
kirkolle tulija pyrittiin ottamaan
vastaan arvokkaimpana lahjana, lähimmäisenä, joka meille on luotu.
Kirkon ovikello soi vuoden aikana ilahduttavan usein. Viikoittain
vierailijoita oli keskimäärin 550, joiden lisäksi myyjäisissä kävi noin 10
000 ihmistä. Lisäksi kirkon ulkopuolella järjestetyissä tapahtumissa
tavoitettiin noin 3 000 henkeä.
Kirkolle tulemisen taustalla oli
useimmiten osallistuminen johonkin järjestettyyn toimintaan, majoittuminen tai saunominen. Lontoon merimieskirkko oli toimintakeskus, joka järjesti omaa toimintaa ja toisaalta antoi tilojaan kaikelle perustehtävää palvelevalle toiminnalle.
Koko vuoden aikana tilastoitiin
63 212 kohtaamista, mikä oli noin
4 300 enemmän kuin edellisenä
vuotena. Eniten kasvua saavutettiin myyjäistapahtumissa.

Lontoon suomalaisella merimieskirkolla pidettiin messu aina kuukauden ensimmäisenä sunnuntaina sekä helluntaina, kiirastorstaina,
pitkänä perjantaina, pääsiäisenä,
1. adventtina, jouluaattona ja joulupäivänä. Messukävijöiden määrä
kasvoi hiukan edellisvuosista, kun
messuun osallistui keskimäärin 50
seurakuntalaista. Messun yhteydessä järjestettiin pyhäkoulu.
Kirkon ulkopuolella pidettiin
vuoden aikana 17 jumalanpalvelusta tai joululaulutilaisuutta. Ympäri Iso-Britanniaa ja Irlantia pidetyt Kauneimmat joululaulut-tilaisuudet houkuttelivat paikalle runsaasti seurakuntaa ja osoittivat, että joulua edeltävää tapahtumakiertuetta kannatti laajentaa.
Kirkon papeilla oli ilo toimittaa
vuoden aikana yhteensä 26 kastetta
ja 11 avioliittoon vihkimistä. Hautaan siunaamisia toimitettiin vuoden aikana kuusi kertaa. Kasteita
oli edellisvuoteen verrattuna 18 vähemmän.
Kirkon hengelliseen työhön
kuuluivat myös seurat, viikoittainen rukousryhmä ja kerran kuukaudessa kokoontuva Raamattupiiri. Rauhanyhdistyksen seuroja pidettiin kahden kuukauden välein.
Vuoden aikana kirkolla kokoon-

tui myös ensimmäistä kertaa vuosiin Lontoon merimieskirkon oma
rippikouluryhmä. Kahdesta intensiiviviikonlopusta koostuneessa rippikoulussa opetuskielenä oli englanti. Kesäkuun jumalanpalveluksessa konfirmoitiin kuusi rippikoululaista.

DIAKONIA
Lontoon merimieskirkko julisti armon ilosanomaa tarvittaessa myös
sanoin, mutta keskittyi palvelemiseen. Diakoniatyö oli koko seurakunnan tehtävä ja päävastuuta siitä kantoi sosiaalikuraattori(t). Apua
tarjottiin kohtaamalla, kuuntelemalla, järjestämällä toimintaa, aktivoimalla ja luomalla ilmapiiriä
ja yhteisöä, johon jokaisen on hyvä tulla.
Diakoniatyön kantava ajatus
oli mahdollisten ongelmien ehkäiseminen jo ennen niiden syntymistä. Sosiaalikuraattori vastasi
kirkolla kokoontuvista ryhmistä ja
toimi itse vetäjänä useassa ryhmässä ja tapahtumassa. Monipuolinen
ryhmätoiminta antoi seurakuntalaisille mahdollisuuden tavata toinen toisiaan ja irrottautua hetkeksi työ- ja perhe-elämän paineita kasaavista puolista.
Sosiaalityön osana sosiaalikuraattori oli mukana ylläpitämässä

Lasten lauantaissa puuhataan koko perheen voimin. Ohjelmassa on mm. askartelua,
tanssituokio, lounasta ja toisten lapsiperheiden riemukasta seuraa jne.

paikallisista vapaaehtoisista koottua Ystäväverkostoa. Ystäväverkoston toimintaa koordinoitiin yhdessä Finn-Guildin kanssa. Ystäväverkoston nimissä järjestettiin aluetapaamisia eri puolilla Iso-Britanniaa yhteistyössä alueen ystäväverkostolaisen kanssa. Aluetapaamissa
koottiin alueen suomalaisia yhteen
keskustelemaan, tapaamaan oman
alueensa suomalaisia ja kuulemaan
ystäväverkoston toiminnasta.
Kirkko otti jo kolmatta kertaa
osaa paikallisen Robes-hyväntekeväisyysjärjestön toimintaan. Robes
tarjoaa asunnottomien yömajatoimintaa kylmimpien kuukausien aikana eri kirkkojen tiloissa. Projekti toteutettiin pääasiassa vapaaehtoisvoimin.
Sosiaalityön toteuttamiseen saatiin kohdennettua avustusta Rahaautomaattiyhdistykseltä (RAY).

RAY:n avustuksen vaatimusten
mukaisesta raportoinnoista vastasi
sosiaalikuraattori.

RYHMÄT
Kirkon aktiivisimman kävijäryhmän muodostivat erilaisten toimintaryhmien vakiokävijät. Ryhmiä veti joko kirkon työntekijä tai
ryhmän vetämisestä vastuun ottanut vapaaehtoinen. Jo vakiintuneen
ryhmätoiminnan lisäksi vuoden aikana aloitettiin ensimmäistä lastaan odottaville äideille Odottavat
äidit –vertaistukiryhmä sekä senioreille tarkoitetut erityiset senioripäivät, joita järjestettiin vuoden aikana kahdesti. Kerran kuussa valkokankaan eteen kokoonnuimme
kaikille avoimiin ja ilmaisiin merimieskirkon oman leffakerhon tapaamisiin.
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sa esiintyi Ajaton kvartetti yhdessä
Merenkurkut-kuoron kanssa.
Kirkolla vieraili myös useita kuoro- ja teatteriryhmiä esiintymässä ja
ilahduttamassa lontoon suomalaisia ja suomen ystäviä pitkin vuotta.
Lontoon merimieskirkon oma Merenkurkut-kuoro julkaisi marraskuussa ensimmäisen oman levynsä, jonka lauluista saimme nauttia
myös joulunajan tapahtumissa.

Erilaisia ryhmiä:
Lapsille ja perheille
- Pallerot kirkolla ja Ruotsin
kirkolla
- Koululaisten askartelukerho
- Pyhäkoulu
- Suomi-koulu
- Kulkurin kotipesä
- Opintopiiri
- Lasten lauantait
Nuorille
- Au pairit
- Rippikoulu

VARAINHANKINTA

Aikuisille
- Martat
- Teatteri
- Merenkurkut-kuoro
- Taideryhmä
- Kirjallisuuspiiri
- Pesäpallo
- Leffakerho

Yläkuva: Lontoon merimieskirkko kiitti kaikkia
joulumyyjäisissä käyneitä ja sen eteen töitä
tehneitä iloisella kuvalla Facebookissa.
Alakuva: Joskus on varastojen tyhjenemistä
vauhditettava alennusmyynnillä.

Senioreille
- Päiväpiiri
- Senioripäivät

TAPAHTUMAT
Vuoden ylivoimaisesti suurin tapahtuma oli jälleen kerran joulubasaari, joka pidettiin marraskuun
toiseksi viimeisenä viikonloppuna. Kirkolla kävi ennätykselliset
10 000 myyjäisvierasta. Myyjäistapahtuman yhteydessä järjestettiin neljännen kerran Skandinaaviset katumarkkinat yhteistyössä
Norjan kirkon, Southwarkin kunnan ja paikallisten aktiivisten ihmisten kanssa. Katumarkkinoilla vieraili arvioiden mukaan noin

30 000 kävijää, mikä yllätti kaikkien odotukset.
Pääsiäismyyjäiset järjestettiin
keväällä ennen pääsiäistä. Pääsiäismyyjäisten kävijämäärä jatkoi
myös kasvuaan ja yhteensä kolmen
päivän aikana ostoksilla kävi noin
2200 ihmistä.
Suomalaiseen vuodenkiertoon
liittyen järjestettiin laskias- ja vappuriehat sekä juhannusjuhlat. Itsenäisyyspäivänä kirkolla laulettiin
kauneimpia joululauluja ja seurattiin lähetystä presidentin itsenäisyyspäivän vastaanotolta. Edus-

kuntavaalit ja euroviisut keräsivät
omat valvojaisensa ja syksyllä nautimme myös rapujuhlista.
Vuoden aikana saimme olla mukana TAIKEn kanssa järjestetyssä
Alternative Sibelius –tapahtumasarjassa, jolla juhlimme Sibeliuksen 150-vuotis juhlavuotta. Vuoden aikana meillä kirkolla, muualla
Lontoossa ja Lahdessa järjestettiin
erilaisia visuaaliseen taiteeseen ja
musiikkiin liittyviä tapahtumia ja
konsertteja. Tapahtumasarja päättyi jo perinteeksi muodostuneessa
Southwarkin joulukonsertissa, jos-

Suomalaisia elintarvikkeita myyvä
kirkon kauppa houkutteli taas täydentämään ruisleipä- ja salmiakkivarastoja. Kaupan varastot täyttyivät aina myyjäistilauksen yhteydessä.
Kaupan myyntiä kehitettiin
huolehtimalla perustuotteiden jatkuvasta saatavuudesta. Samalla
kiinnitettiin huomiota tuotteiden
eräpäivien huolellisempaan seurantaan ja alennusmyyntejä järjestettiin tarvittaessa.
Majoitustoiminta väritti kirkon
arkea mukavasti. Vieraita saapui
ympäri maailmaa, vaikka suurin
osa majoittujista onkin yhä suomalaisia. Vuoden aikana yläkerran majoitushuoneissa suoritettiin remontti, jolla lisättiin huoneiden viihtyisyyttä. Jokaiseen majoitushuoneeseen vaihdettiin uudet sängyt ja
tehtiin pientä pintaremonttia.
Kirkon saunan kävijämäärä ja
tulot kasvoivat, erityisesti naissaunojien määrä lisääntyi. Saunan vakikäyttäjien joukossa oli paljon
ei-suomalaisia, joille sauna toimi
porttina suomalaiseen kulttuuriin.

Varainhankintatoiminnan liikevaihto kasvoi edellisestä vuodesta
hiukan ollen lopulta noin £389 000.
Vapaaehtoisia lahjoituksia kerättiin kannatusjäsenmaksuina,
toimituslahjoituksina, säännöllisinä kuukausilahjoituksina, arpajaisissa, testamentteina ja kolehteina
jumalanpalvelusten ja muiden tapahtumien yhteydessä. Lahjoituksiksi luokiteltavaa tuloa kertyi vuoden aikana noin £44000.

HALLINTO
Lontoon suomalaisen kirkon ylin
paikallinen päättävä elimen The
Finnish Church in London Charitable Trustin muodostivat:
Suurlähettiläs Pekka Huhtaniemi/Päivi Luostarinen
Kirkon johtaja Teemu Hälli
Pääsihteeri Sakari Lehmuskallio/Hannu Suihkonen
Siirtokunnan edustaja Maarit
Virenius-Varela
Trust kokoontui vuoden aikana
kolme kertaa viimeisen kokouksen
ollessa Skype-kokous.
Tilintarkastajina toimi Mazars
LLP.
Kirkon kiinteistöjä hallinnoivan The Finnish Church in London
Charitable Trust (Nominees) jäseniä olivat:
Suurlähettiläs Pekka Huhtaniemi/Päivi Luostarinen
Kirkon johtaja Teemu Hälli
Pääsihteeri Sakari Lehmuskallio/Hannu Suihkonen
Siirtokunnan edustaja Maarit
Virenius-Varela
Nominees ei pitänyt vuoden ai-

kana erillisiä kokouksia.
Kirkon Management Committee oli osa Trustia, jolloin Trustin
kokoukset olivat samalla myös Management Committeen kokouksia.
Kirkon toiminnassa mukana
olevista ihmisistä koostuva kirkkotoimikunta toimi aktiivisesti tavaten säännöllisesti ja keksien innovatiivisesti uusia varainhankintatapoja. Kirkkotoimikunnan koostumus
vuonna 2015 oli:
Tina Falzon (varapj syys- )
Juha Hemminki
Tuija Hirva
Eero Koivumäki (varajäsen)
Elina Mäkelä-Briggs (varajäsen)
Hilkka Phillips
Petra Rönkkö
Tuuli Sutinen (varajäsen)
Pia Tanneraho (varapj. tammisyys/pj syys-)
Aki Temisevä (pj. tammi-syys)
Teemu Hälli / Hanna Lindholm
(esittelijä)
Mervi Mattila (henkilöstön
edustaja)
Kokouksissaan kirkkotoimikunta opasti ja tuki kirkon henkilökuntaa toiminnan kehittämisessä.
Aikaisemmin kirkon hyväksi
lentotoimintaa harjoittanut, mutta
tällä hetkellä lepotilassa (dormant
company) oleva Flying Finns ltd ei
harjoittanut liiketoimintaa kuluneen vuoden aikana. Yhtiön johtajina toimivat:
Tuula Davis
Teemu Hälli
Sakari Lehmuskallio (tammimaaliskuu)
Hannu Suihkonen (maalis-).
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Kirkon hallinnosta vastasi kirkon johtaja Teemu Hälli. Hallinnossa apuna oli taloussihteeri Annu
Burton, joka huolehtii kirkon kirjanpidosta, palkkalaskennasta, laskuista ja sopimuksista.

VIESTINTÄ
Lontoon merimieskirkko kertoi
toiminnastaan nettisivuillaan, sosiaalisessa mediassa, sähköisessä uutiskirjeessa ja painetussa mediassa. Viestinnästä kantoivat vastuuta
vapaaehtoinen tiedottajamme Anna Hälli ja sosiaalikuraattorimme
Hanna Lindholm.
Nettisivujen sivulatausten määrä jatkoi kasvuaan ja latauksia oli
vuoden aikana keskimäärin 621
päivässä. Nettisivuilla pystyi myös
tilaamaan kirkon sähköpostiuutiskirjeen joka lähetettiin kerran kuukaudessa reilulle 500 tilaajalle.
Sosiaalisessa mediassa Lontoon
merimieskirkko oli näkyvästi mukana. Facebook-sivujen seuraajien
määrä jatkoi kasvuaan ja ylitimme
2700 seuraajan rajan (kasvua 550
seuraajaa). Kasvu jatkui myös twitterissä, jossa seuraajia oli vuoden lopussa 740 ja Instagrammissa, jossa
kuvia toiminnastamme halusi nähdä 650 seuraajaa.
Lontoon merimieskirkko toimitti säännöllisesti materiaalia Finn
Guildin Horisonttiin ja Merimieskirkko-lehteen. Horisontin sisältöjä kehitettiin kuvitetumpaan ja toimitetumpaan suuntaan. Merimieskirkkolehteen lähetettiin pieniä juttuja Lontoon merimieskirkon toiminnasta sekä Anna Hällin kirjoit-

tama Pappilan ikkunasta -kolumni.

KIINTEISTÖT
Suomen opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi apurahan Lontoon
merimieskirkon kirkkokiinteistön kunnostamiseen ja ylläpitoon.
Avustusta käytettiin sähkötöihin,
ilmanvaihtokanavien ja ilmastointijärjestelmän perusparannuksiin,
ulko-ovien uusimiseen, majoitustilojen huoltoihin ja pesulatilan täydelliseen remonttiin.
Kirkon omistaman 1a Elephant
Lanen asunnosta kolmea huonetta vuokrattiin ulkopuolisille. Myös
Blackheathin 12 Pilgrims Court –
asunto oli vuokrattuna. 10 ja 32
The Squirrels Lewishamissa olivat
vuokrattuina kirkon henkilökunnalle. Vuoden aikana vuokraustoiminnasta kertyi tuloja kulujen jälkeen kertyi noin £13 000.
Kirkon kiinteistön ylläpidosta
vastasi vapaaehtoinen talonmies J.
Mitch Flacko yhdessä kirkon johtajan kanssa.

KIRKON TALOUS
JA HENKILÖSTÖ
Vuoden 2015 aikana kirkolla työskentelivät seuraavat henkilöt:
Palkatut työntekijät
Annu Burton 			
01.01.- 31.12. taloussihteeri (80%)
Bernard Creely 01.01.- 31.12.
siivooja (40%)
Anna Eklund			

01.09.- 31.12. merimiespastori, sosiaalikuraattori
Teemu Hälli			
01.01.- 05.09. kirkon johtaja
Hanna Lindholm		
01.01.- 31.12. sosiaalikuraattori/1.9.-31.12. vt johtaja
Mervi Mattila			
01.01.- 31.12. palveluvastaava
Elli Niemeläinen 01.01.- 31.12.
keittiötyöntekijä
Assistentit
Enni Ahlfors			
01.01.- 04.06 assistentti
Emilia Iinatti			
05.06.- 31.12. assistentti
Maija Rautiainen		
03.01.- 31.12. assistentti
Noora Silvennoinen		
09.03.- 31.12. assistentti
Nina Vanhatalo 03.01.- 31.12.
assistentti
Reeta Ylä-Jussila 01.01.- 14.03.
assistentti
Vapaaehtoiset
Mitch Flacko			
01.01.- 31.12. talonmies
Anna Hälli			
01.01.- 15.07. tiedottaja/kanttori/
pappi
Juha Iso-Sipilä			
01.01.- 31.12. suntio
Susanna Iso-Sipilä		
01.01.- 31.12. suntio
Harjoittelijat
Susanna Björklund		
24.02.- 20.03. merkonomi

Merimieskirkot edistävät myös kulttuuria. Teatteri Viitta
Riihimäeltä ilahdutti syyskuussa suomenkielisellä teatterilla
Lontoon merimieskirkolla.
Lontoon merimieskirkolle avattiin patterien keräyspiste
yhteistyössä European Recycling Platformin kanssa,
iloitsee palveluvastaava Mervi Mattila.

Salla Korpi			
03.03.- 30.05. sosionomi
Janita Lautamäki		
15.09.- 13.12. sosionomi
Ilona Rantala			
25.10.- 30.10. tet-harjoittelu
Krista Sutinen			
04.06.- 01.09. hallinto

YHTEISTYÖTAHOT

Lontoon suomalainen Merimieskirkko teki vuoden 2015 aikana yhteistyötä seuraavien tahojen kanssa:
• Anglo Finnish Society
• Suomalainen käsikirjasto
• Tapahtumatiedotus
• Bilingual Potential
• Tapahtumien järjestäminen
• Church of England
• Paikalliset pappien tapaamiset

• Koulutusmahdollisuudet CofE:n
koulutuksissa
• Southwarkin joulukonsertti
• Finnpro
• Tilaisuuksien järjestäminen
• Finn Guild
• Horisontti-lehti
• Ystäväverkosto
• Vuosikokous
• Suomi-koulun opettajien koulutuspäivät
• Guild Travel
• Matkajärjestelyt
• ISO ry (Iso-Britannian suomalaiset opiskelijat)
• Tapahtumatiedotus
• Joulujuhla
• Lontoon suomalainen teatteri
• Keisarin uudet vaatteet –näytelmä
• Tilojen käyttö
• Muut pohjoismaiset kirkot

• Johtajien tapaamiset
• Pohjoismaiset aamupalat
• Pallerot Ruotsin kirkolla
• Council of Lutheran Churches
• Hallinto
• Matkatuki
• Southwark council
• Joulukatumarkkinat
• Suomen Rauhanyhdistysten keskusliitto
• Lestadiolaisseurat
• Suurlähetystö
• Konsulitapaukset
• Hallinto
• Tapahtumatiedotus
• Taiteen edistämiskeskus
• Alternative Sibelius
Hanna Lindblom
johtaja va.
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BENELUX-MAIDEN SUOMALAINEN
MERIMIESKIRKKO
TOIMINTA-AJATUS
Benelux-maiden merimieskirkon
perustehtävä on olla ihmisiä varten oleva kirkko. Tästä perustehtävästä käsin työmme jakautui kolmeen osa-alueeseen: 1) varainhankintaan, 2) sosiaalityöhön ja 3) kirkolliseen työhön. Käytännössä eri
osa-alueet tukivat toinen toisiaan
toimimalla yhteistyössä tavoitteiden mukaisesti.
Benelux-maiden merimieskirkon yleistavoitteena on ollut ulkosuomalaisten ja heidän perheidensä
sekä muiden Benelux-maiden alueella liikkuvien suomalaisten tukeminen sosiaalisesti, kulttuurisesti,
henkisesti ja hengellisesti.
Tavoitteen toteutuminen mahdollistui ylläpitämällä merimieskirkkoja sekä järjestämällä erilaisia
tapahtumia sekä kerho- ja virkistystoimintaa lapsille, nuorille, perheille ja aikuisille.
Tavoitteeseen pääsemistä tuki
myös aktiivinen ja kehittyvä toiminta Suomi-kaupoissa, kahviloissa, saunoissa ja myyjäistoiminnassa. Myös vireä jumalapalveluselämä
ja kirkolliset toimitukset tukivat tavoitteen mukaista toimintaa.
Erityisen merkittäväksi toimintavuoden aikana muodostuivat keskustelu- ja kriisiavun sekä erilaisten
neuvojen ja opastuksen antaminen.
Talouden näkökulmasta toimintaa
tehostettiin kokeilemalla ja löytämällä uusia toimintatapoja kaikissa toimipisteissä.

Tavoite toteutui 1) ylläpitämällä Benelux-maiden merimieskirkkoa ja sen toimipisteitä, 2) järjestämällä sekä yksittäisiä tapahtumia
että säännöllistä toimintaa eri elämäntilanteissa oleville yhteisömme
jäsenille, 3) ylläpitämällä ja kehittämällä palveluitamme ja varainhankintaamme sekä 4) vastaamalla suomenkielisestä jumalanpalveluselämästä ja kirkollisista toimituksista toiminta-alueellamme.
Erityisen merkittäväksi tukemisen muodoksi osoittautui toimintakauden aikana keskustelu- ja kriisiavun antaminen sekä erilaisen
käytännön opastuksen antaminen.

VÄESTÖTIEDOT JA
TOIMINTA-ALUE
Väestötiedoissa ei ole havaittavia
muutoksia edellisten vuosien tietoihin nähden. Arvion mukaan Benelux-maissa asui noin 10 000 suomalaista. Suomalaisasutus jakautui niin, että Belgiassa asui noin
5 000, Alankomaissa noin 4 000
ja Luxemburgissa reilut 1 000 suomalaista.
Tämän lisäksi alueella matkustavia suomalaisia on useita kymmeniä tuhansia vuosittain. Arviot
perustuvat tilastokeskuksen, suurlähetystön ja merimieskirkon tietoihin.
Merimieskirkko toimi maantieteellisesti koko Benelux-maiden
alueella. Toiminta keskittyi omien
toimipisteiden lähettyville (Rotter-

dam, Bryssel ja Antwerpen) ja Luxemburgiin, mutta työtä tehtiin
myös tarpeen mukaan muualla toimintamaissa.

TOIMINTA
Benelux-maiden suomalaisen merimieskirkon keskeiset toiminnat
olivat edellisvuosien tapaan kolme K:ta: Kohtaaminen, Kauppa ja
Kirkko.
Toimipisteiden osalta suurin
muutos koski Antwerpenin merimieskirkkoa. Sosiaalikuraattori
Pekka Wilska muutti takaisin Suomeen kevään 2015 aikana. Wilskan
muuton jälkeen toimintaa toteutettiin vapaaehtoisvoimin loppuvuoden ajan, syyskaudella kirkon toiminnasta vastasivat Kirsti ja Seppo
Suurhasko.
Antwerpenin merimieskirkon
kiitos- ja jäähyväisjuhlaa vietettiin
elokuun lopussa. Juhlassa oli paikalla paljon kirkon pitkäaikaisia
ystäviä ja kirkolla kävijöitä. Myös
Merimieskirkon hallituksen puheenjohtaja Timo Lappalainen puolisoineen, kuten myös Merimieskirkon pääsihteeri Hannu Suihkonen
kunnioittivat tilaisuutta läsnäolollaan.
Kirkon sulkeuduttua liikkuvan
sosiaalityön osalta toiminta jatkui
entisellään. Lähes kaikilla suomalaisilla aluksilla pyrittiin käymään sekä muutenkin kohtaaman liikkuvia
suomalaisia Antwerpenin alueella.
Brysselin merimieskirkolla järjestettyjen tapahtumien määrä li-

sääntyi, kaupan ja kahvilan liikevaihto kasvoi edellisvuodesta. Kahvilassa oli vilkasta koko vuoden,
erityisesti lounasaikana kahvila oli
lähes poikkeuksetta täynnä. Myös
lapsi-, perhe- ja nuorisotyön kautta kohdattiin paljon lapsia, nuoria
ja perheitä.
Yhteistyö eri toimijoiden kanssa,
mm. Suomi-klubin kanssa, oli vilkasta. Vuoden aikana järjestettiin
myös rippikoulutapaamisia kahdelle eri ryhmälle. Jumalanpalveluselämä oli säännöllistä ja aktiivista,
jonka onnistumiseen vaikutti myös
tasokas kirkkokuoro, jota johti vapaaehtoisena Matti Kataikko. Kirjasto oli edellisvuosien tapaan erittäin suosittu.
Rotterdamin merimieskirkon
osalta 2015 oli ensimmäinen kokonainen toimintavuosi peruskorjatuissa tiloissa. Tästä johtuen tavoitteena oli a) palauttaa talon käyttö-

astetta ja b) lisätä sitä aloittamalla
varainhankintaan tähtäävän Finse
Huis -palvelukonseptin toiminta.
Toisena tavoitteena oli saada
palkattu henkilökunta täysilukuiseksi vaihdoksien jälkeen. Molemmissa tavoitteissa onnistuttiin hyvin. Perinteisiä, hyväksi havaittuja
toimintamuotoja jatkettiin ja vahvistettiin. Näiden rinnalle kehitettiin myös uusia ja raikkaita toimintoja.
Joulumyyjäiset sekä Rotterdamissa että Brysselissä onnistuivat
hyvin. Molemmissa toimipisteissä
myyjäisten pituutta lisättiin, mikä näkyi myönteisenä kehityksenä
myynnissä ja kävijöiden määrissä.
Alankomaissa osallistuttiin myyjäisiin myös Amsterdamissa, Wassenaarissa ja Rotterdamin Maritime museumilla.
Luxemburgissa toiminta jatkui entisellä tavalla. Suomenkie-

linen jumalanpalvelus toteutettiin
toimintavuoden aikana kuusi kertaa ja siellä järjestettiin myös muita
kirkollisia tapahtumia, kuten Kauneimmat joululaulut. Luxemburgissa osallistuttiin kahden Protestanttisen Allianssin englanninkielisen jumalanpalveluksen toteuttamiseen. Myös nuorten ilta toteutui
keskimäärin kerran kuussa.
Luxemburgin merimieskirkon
Facebook-sivut tavoittivat yhä suuremman yleisön. Sitä päivitti ja kuvitti Esa Peltola. Toiminnasta vastasi merimiespastori Wille Westerholm.

KIINTEISTÖT
Antwerpenin merimieskirkkoa
valmisteltiin loppuvuoden aikana
myyntiin siivoamalla ja kunnostamalla tiloja. Antwerpenin kaupungin kanssa käytiin neuvotte-
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Rotterdamin tiimin yhteishenkeä.

luja kiinteistön myymisestä heille.
Kaupunki teki tarjouksen kiinteistöstä, jonka Merimieskirkon hallitus hyväksyi. Hallinta kiinteistöstä siirtyi Antwerpenin kaupungille 21.12.2015, varsinainen kauppa
solmitaan myöhemmin.
Antwerpenissa on toimittu 110
vuotta ja toiminnan jatkossa vastaa
erityisesti liikkuva sosiaalityö, painopisteenään työmerenkulkijoiden ja ikääntyvien parissa. Alustavat neuvottelut tilojen käytöstä jatkossa käytiin Norjan Merimieskirkon kanssa.
Brysselissä toiminta on jo vakiintunutta omissa tiloissa, lisäksi naapuritalosta on vuokrattu kerho- ja
varastotila. Kirkon sijainti on erinomainen EU:n komission ja parlamentin välissä. Myös liikenneyhteydet merimieskirkolle ovat hyvät.
Toimintatilat ovat kuitenkin lähes koko ajan täynnä. Erityisesti tämä näkyy lounasaikaan kahvilassa,
jossa tilat ovat ahtaat suuren käyttöasteen vuoksi. Myös kokous- ja
neuvottelutiloja kaivattaisiin lisää.
Toimintavuoden aikana käynnistettiin kahvilan- ja kaupan tilojen uudelleen suunnittelu sisustusarkkitehti Anneli Lahtuan johdolla. Kirkon puolelta vastuuhenkilöksi nimitettiin Matti Mannila.
Muutostyöt alkoivat vuoden 2015
viimeisinä päivinä ja jatkuvat muutaman viikon seuraavalle vuodelle.
Jumalanpalvelukset pidettiin
ekumeenisessa Ylösnousemuksen
kappelissa keskimäärin kaksi kertaa kuukaudessa. Ylösnousemuksen kappelin tiloja on käytetty
myös muihin tilaisuuksiin.

Rotterdamissa toteutettiin toimintavuoden aikana peruskorjauksen lisätyöurakka rakennustoimikunnan johdolla. Työntekijät keskittyivät peruskorjatun kiinteistön
huolelliseen käyttöönottoon ja hyödyntämiseen sekä uusien toimintamallien rakentamiseen. Myös huolto- ja ylläpitosopimuksia solmittiin
sekä muutamia takuutöitä toteutettiin.
Erityinen huomio kiinnitettiin
tilojen markkinointiin ulkopuolisille ryhmille. Tässä onnistuttiin verrattain hyvin: toimintavuoden loppupuoliskolla toimipisteessä
paikallisia palveluiden käyttäjäryhmiä viikoittain.
Kirkon sijainti on Rotterdamissa ideaali, sillä se on lähellä pääasemaa ja keskusta-aluetta. Yleinen
kiinnostus Rotterdamin kaupunkia kohtaan kasvoi merkittävästä
toimintakauden aikana, mikä näkyy turistien määrässä, kiihtyvässä kaupunkikulttuurin kehityksessä ja valtamedioiden kiinnostuksessa ympäristöämme kohtaan.
Luxemburgissa toiminta jatkui
vuokratiloissa protestanttisessa kirkossa (Centre Protestant-Clausen,1
Rue Jules Wilhelm).

TIIMIORGANISAATION
TOIMINTA JA HENKILÖSTÖ
Vuonna 2015 jatkettiin toiminnan
suunnittelua ja toteutusta tiimiorganisaatiorakenteella. Organisaatiorakennetta muutettiin niin, että Rotterdamiin muodostettiin uusi tiimi (Rotterdamin tiimi), jonka
tiimivastaavaksi tuli merimiespas-

tori. Samalla Rotterdamin palvelutiimi lakkautettiin.
Tiimivastaavien kokouksia on
pidetty kuukausittain, tiimien
omia kokouksia viikoittain tai useamman kerran kuukaudessa tarpeen mukaan joko kasvokkain tai
skypen välityksellä. Useimmat arjen operatiiviset asiat käytiin läpi
talonkokouksissa, joita johtivat tiimivastaavat. Toimintavuoden aikana oli useita henkilöstömuutoksia ja rekrytointeja.
Benelux-maiden merimieskirkon toiminnasta vastaavat seuraavat tiimit: sosiaalityön tiimi, (koko Benelux-maiden alue), Belgian
palvelutiimi, Rotterdamin tiimi ja
hallintotiimi (koko Benelux-maiden alue). Tiimien toimintaa ohjaa tiimisopimus, joka päivitetään
tarpeen mukaan, mutta vähintään
vuosittain.
Sosiaalityön tiimi
Tiimi on toiminut merimieskirkon
toiminta-ajatuksen mukaisesti tehden kristillistä, sosiaalista, kulttuurista, kasvatuksellista ja diakonista
työtä kaikissa Benelux-maissa. Se
on vastannut jumalanpalveluselämästä, kirkollisten toimitusten järjestämisestä, sielunhoitokeskusteluista sekä diakoniatyöstä. Niin
ikään tiimi on huolehtinut kasvatustyön toteuttamisesta sekä ikääntyneiden parissa tehtävästä työstä.
Lapsille, nuorille ja lapsiperheille on järjestetty toimintaa laajasti.
Keskustelu- ja muuta apua on tarjottu tarvitseville. Tiimi on huolehtinut laivakäynneistä ja raskaan lii-

kenteen kuljettajien kohtaamisesta.
Tiimin on yhteistyökumppaneina on ollut mm. Suomi-klubi, Eurooppa-koulut, muut skandinaaviset kirkot, Kauppa-Kilta, Alankomaat–Suomi-yhdistys, Martat, Suomalaisen naisen päivät, suurlähetystöt, Lauantai- ja Suomi-koulut.
Tiimi on huolehtinut edellä mainittujen työmuotojen kehittämisestä sekä määrärahojen seurannasta.
Tiimipalavereja on pidetty tarvittaessa. Perhekerhot ja nuorten toiminta Brysselissä on ollut toimintavuonna erittäin suosittua.
Erityisesti Rotterdamissa jumalanpalveluselämä kehittyi vahvasti
kävijämäärien myötä. Rotterdamissa ja Antwerpenissa osallistuttiin
säännöllisesti ICMAn toimintaan.
Vuoden aikana tiimissä työskentelivät:
• Johtava sosiaalikuraattori, tiimivastaava Piia Lännenpää-De la
Cruz (koko vuosi),
• Merimiespastori Pauliina Tuomanen (03/15 lähtien),
• Sosiaalikuraattori Eeva-Maria
Ranta (koko vuosi)
• Sosiaalikuraattori Pekka Wilska (05/15 saakka)
• Palkkiotoiminen pappi Wille
Westerholm (koko vuosi)
• sekä johtaja, merimiespappi
Jarmo Karjalainen (koko vuosi)
• Vapaaehtoinen assistentti Seppo Suurhasko (koko vuoden, alkuvuosi Rotterdam, 7/15 lähtien Rotterdam)
• Vapaaehtoinen assistentti Kirsti Suurhasko (7/2015 lähtien)
Tiimissä on työskennellyt vapaaehtoisina assistentteina Antti Tuo-

nonen ja
Juha Karjalainen.
Tiimi on huolehtinut heidän rekrytoinnistaan ja perehdytyksestään.
Belgian palvelutiimi
Tiimin tehtävänä oli huolehtia palvelujen päivittäisestä tuottamisesta ja kehittämisestä Antwerpenissa
(kesäkuuhun 2015 saakka) ja Brysselissä sekä tarvittaessa koko Belgian ja Luxemburgin alueella. Sen
vastuualueena olivat kahvila, kauppa, saunat, kirjasto, majoitus, tilavaraukset, catering, kiinteistöhuolto ja asiakaspalvelu.
Tiimi kehitti uusia toimintamuotoja aktiivisesti. Alkusyksystä tiimi
kokeili ns. pullaovitoimintaa, jossa
myytiin muutaman viikon ajan kahvia ja pullaa aamuisin merimieskirkon ulko-ovelta ohikulkeville.
Tiimin tukena oli vuoden varrella paikallisten vapaaehtoisten
joukko auttamassa eri tapahtumissa. Brysselin merimieskirkon kirjasto toimi edelleenkin pääsääntöisesti vapaaehtoisvoimin.
Vuoden aikana tiimissä työskentelivät:
• Heidi Kvist, palveluvastaava,
tiimivastaava (koko vuoden)
• Tiina Oikarinen, emäntä, (koko vuoden)
• Pekka Tapiomäki, osa-aikainen assistentti (koko vuoden),
• Vapaaehtoinen assistentti Sirpa Saari, (kevätkausi)
• Vapaaehtoinen assistentti Milla Purosalo (syyskausi)

• Vapaaehtoinen periodiassistentti Salla Kivekäs (kevätkausi)
• Vapaaehtoinen periodiassistentti Anni Kemppainen (kevätkausi)
• Vapaaehtoinen periodiassistentti Rebecca Ketola (syyskausi)
• Vapaaehtoinen periodiassistentti Sanni Grandgvist (syyskausi)
• Vapaaehtoinen periodiassistentti Panu Hämäläinen (syyskausi)
Tiimi on huolehtinut heidän
rekrytoinnistaan ja perehdytyksestään. Kevätkaudella tiimissä oli
mukana opiskelijoita keväällä: Teija Suojanen, Agnes Sarvi. Syyskaudella Riitta Birck.
Rotterdamin tiimi
Helmikuun alusta lähtien tiimiorganisaatiorakennetta muutettiin siten,
että Rotterdamin palvelutiimi lakkautettiin ja tilalle muodostettiin
Rotterdamin tiimi, jonka jäseneksi
tulivat kaikki Rotterdamissa työskentelevät työntekijät. Tiimin tehtäväksi määriteltiin tiimin vastuualueella olevien palvelujen ja toiminnan
tuottaminen ja kehittäminen. Tiimi
vastasi kahvilan, kaupan, saunan,
tilavarausten, kiinteistön huollon,
asiakaspalvelun toteutumisesta, teki
sosiaalityötä ja huolehti jumalanpalveluselämän järjestämisestä.
Vuoden aikana tiimissä työskentelivät:
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Sateella merimieskirkkojen käytäville
levittäytyy iloinen kirjo erivärisiä sateenvarjoja, kun asiakkaat tulevat sisälle.

Syyskuussa Rotterdamin merimieskirkolla
pystytettiin Sibelius-näyttelyä. Paikalla oli myös
Benelux-instituutin johtaja Aleksi Malmberg.

• Pauliina Tuomanen, merimiespastori, tiimivastaava 1.3. lähtien
• Palveluvastaava Samuli Kallio
(31.1. asti)
• Emäntä Anniina Juhola (1.5.
lähtien)
• Sosiaalikuraattori Eeva-Maria
Ranta (koko vuoden)
• Talous-ja hallintosihteeri Sari
van Bregt (koko vuoden, 50% työajasta kohdistuu Rotterdamiin)
Vapaaehtoisina periodiassistentteina toimivat:
• Seppo Suurhasko, (kevätkausi)
• Marjatta Veikkola, (kevätkausi)
• Satu Tarkio, (kevätkausi)
• Annika Kilpiö, (kevätkausi)
• Tuula Makkula, (kesä ja alkusyksy)
• Tuula Uurtio, (syyskausi)
• Riika Hyvönen (Syyskausi)
• Irma Jääskeläinen. (Syyskausi)

Liiketoimintaa pyörittää Belgiassa Finse Zeemanskerk vzw (voittoa tavoittelematon yhdistys). Rotterdamin suomalainen merimieskirkko on osa Suomen Merimieskirkko ry:tä ja sen kirjanpito on osa
Suomen Merimieskirkko ry:n kirjanpitoa, Luxemburgin toiminnasta vastaa sosiaalityön tiimi, jonka
rahaliikenne kulki toimintavuoden
ajan Belgian kautta.
Belgiassa, Hollannissa ja Luxemburgissa on kussakin oma luottamuselimensä: Belgiassa ja Luxemburgissa on kirkkoraati ja Rotterdamissa kirkkotoimikunta.
Kirkkoraadit ja kirkkotoimikunta ovat siirtokuntakokouksen valitsemia, seurakuntaneuvoston tapaan toimivia elimiä.

Hallintotiimi
Kaikki hallinnolliset asiat hoidettiin talous- ja hallintosihteeri Sari
van Bregtin, johtaja Jarmo Karjalaisen sekä tiiminvastaavien yhteistyöllä. Varsinaiseen hallintotiimiin
kuuluivat johtajasekä talous- ja hallintosihteeri.
Tiimin tehtävänä on huolehtia
hallinnon ja siihen liittyvien prosessien päivittäisestä tuottamisesta ja kehittämisestä seuraavien toimintojen osalta: taloushallinto, talousseuranta, laskutus, henkilöstön
palkat, lupa-asiat, viranomaisyhteydet, verotus, asiakaspalvelu ja
tiedotus.
Asiakasryhminä olivat mm. viranomaiset Belgiassa ja Alanko-

(huhtikuuhun 2105 asti),
sosiaalikuraattori Rotterdam,
merimiespastori
2 vuosivapaaehtoista (Bryssel ja
Rotterdam)

maissa, Merimieskirkon keskustoimisto, henkilökunta,
Tiimien rakenne oli toimintavuonna seuraava:
A. Hallintotiimi:
1) johtaja, (10 % Alankomaat,
50 % Belgia 10 % yleinen hallinto
ja kirkolliset työt, 30% Merimieskirkon sosiaalityön koordinointi ja
työ Kreikassa)
2) talous- ja hallintosihteeri (50
% Alankomaat ja 50 % Belgia &
Luxemburg)
B. Rotterdamin tiimi:
Merimiespastori (tiimivastaava)

(100 %)
Sosiaalikuraattori (100 %)
Talous- ja hallintosihteeri (50 %)
2 vuosivapaaehtoista + palkkiotoiminen emäntä (3 päivää /kk)
C. Belgian palvelutiimi:
Palveluvastaava (tiimivastaava)
(100%)
Emäntä (100%)
4-5 vuosivapaaehtoista
(3 Bryssel ja 1-2 Antwerpen)
D. Sosiaalityön tiimi:
Johtava sosiaalikuraattori (tiimivastaava ja operatiivinen esimies),
Sosiaalikuraattori Antwerpen

Alankomaiden
kirkkotoimikunta
Toimintavuoden aikaan toimikunta kokoontui useita kertoja ja toimi
aktiivisesti.
Alankomaiden kirkkotoimikunnan jäseniä olivat Liisa Aholainen
(pj.) lokakuuhun 2015 asti, Anu
Dekker, Tea Kuusinen, Ismo Vaittinen, Marja-Liisa de Hart, Kalervo Kuokkanen, varajäseninä Paula
Alarinta ja Hele van Lynden, Jarmo
Karjalainen sekä Rotterdamin kirkon henkilökunta.
Liisa Aholaisen eron jälkeen puheenjohtajan tehtävistä kirkkotoimikunta toimi ilman puheenjohta-

jaa lokakuusta lähtien. Paula Alarinta tuli Liisa aholaisen tilalle varsinaiseksi jäseneksi.
Alankomaissa pidettiin toimintakauden aikana siirtokuntakokous, jossa oli paikalla runsaasti yhteisön jäseniä. Siirtokuntakokouksessa toimitettiin Kirkkotoimikunnan vaali, jossa valittiin uudet jäsenet erovuorossa olevien jäsenten
tilalle.
Kirkkotoimikunnan vaaleissa oli
ehdolla seitsemän henkilöä. Jäseneksi valituista henkilöistä neljä on
kokonaan uusia kirkkotoimikuntatyöskentelylle.
Belgian kirkkoraati
ja taloustoimikunta
Belgian kirkkoraati toimi aktiivisesti koko toimintavuoden aikana. Kokoonpano pysyi samaan koko vuoden lukuun ottamatta nuorisojäsenen paikkaa.
Santeri Paajanen lähti vuoden
lopussa armeijaan ja hänen tilalleen
valittiin uusi jäsen Saara Suortti. Kirkkoraadin puheenjohtajana
toimi koko vuoden Matti Mannila, sihteerinä jatkoi Sari Oikarinen.
Kirkkoraadin muita jäseniä olivat
Pia Lännenpää–De La Cruz (henkilökunnan keskuudestaan valitsemana edustajana), Jenni Gozzi , Ulla Koivisto, Paavo Mäkinen, Matti
Maltari, Eurooppa-koulun edustajana Niina Viima. Kokouksissa oli
mukana myös kirkon johtaja.
Brysselin taloustoimikunnan jäseninä olivat Seija Immonen, Vesa
Katajisto, Ari Latvala, Arto Leppilahti (puh.joht), Piia Lännenpää–De
La Cruz ja Heidi Kvist (siht.). Toimikunta kokoontui useita kertoja.

Luxemburgin kirkkoraati
Luxemburgin kirkkoraati oli aktiivinen toiminnassaan sähköpostikirjeenvaihdon kautta. Luxemburgin kirkkoraadin jäseniä olivat
Eini Corke, Jarmo Karttunen (pj.),
Marjo Sainio (vpj.) Paula Lehtinen
(siht.), Esa Peltola, ja Wille Westerholm työntekijäjäsenenä.

JUMALANPALVELUSELÄMÄ
Jumalanpalveluksia pidettiin toimintavuoden aikana Brysselissä
kuukauden 1. ja 3. sunnuntaina,
Rotterdamissa ja Luxemburgissa
noin kerran kuussa, Antwerpenissa
kahdesti vuoden aikana. Brysselissä järjestettiin lokakuussa Hengellisen kasvun päivä ja Tuomasmessu.
Myös muita teemamessuja sekä Pohjoismaisten merimieskirkkojen yhteisiä messuja järjestettiin.
Varsinkin joulun ajan tapahtumat
(Kauneimmat joululaulut, jouluaaton hartaudet ja Eurooppa-koulun
joulukirkot) ovat olleet suosittuja.
Alankomaissa pidettiin Kauneimmat joululaulut merimieskirkolla
sekä Den Haagissa suurlähettilään
residenssissä.
Messuista ja toimituksista vastasivat merimiespastori Pauliina Tuomanen, merimiespastori Jarmo Karjalainen ja Brysselissä myös teologian maisteri Sari Oikarinen. Tarvittaessa papit sijaistivat toisiaan.
Brysselin vapaaehtoisena suntiona on toiminut edellisvuosien tapaan Matti Mannila vastaten kirkkotilan järjestämisestä jumalanpalveluksia varten. Brysselissä kanttorina on toiminut pääsääntöisesti Matti Kataikko ja Rotterdamis-
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HAMPURIN MERIMIESKIRKKO
YLEISTÄ
sa palkkiotoimisesti Karla-Maria
Toiviainen sekä kolme uutta, vapaaehtoista muusikkoa. Brysselissä
toimi erittäin tasokas kirkkokuoro.
Sosiaalikuraattorit ovat avustaneet
messuissa seurakuntalaisten lisäksi.
Luxemburgissa palkkiotoiminen
pappi, Wille Westerholm, hoiti messut ja kirkolliset toimitukset.
Jumalanpalvelusmusiikki toteutui pääosin vapaaehtoisten voimin.

BASAARITOIMINTA
Vuotuinen suurin yksittäinen tapahtuma oli edellisvuosien tapaan
joulumyyjäisten järjestäminen. Sekä Belgiassa että Rotterdamissa järjestettiin edellisvuotta pidemmät
myyjäiset. Rotterdamissa myyjäiset
järjestettiin 19.–22.11. ja 27.–29.11.
Brysselissä 2.–6.12. ja 9.–13.12.
Sekä Brysselissä että Rotterdamissa toimivat aktiiviset basaaritoimikunnat, jotka vastasivat pääosasta tilauksista. Molemmissa paikoissa myynti kasvoi merkittävästi edellisvuodesta. Alankomaissa
myyjäistoimintaa jatkettiin myös

Norjan ja Tanskan kirkkojen kanssa Amsterdamissa sekä Haagissa.

TIEDOTUS
Viestintää toteutettiin verkkosivujen, sähköisten uutiskirjeiden, sosiaalisen median ja henkilökohtaisen vuorovaikutuksen keinoin. Sekä Belgiassa että Alankomaissa laadittiin viestintäsuunnitelma ja selkeytettiin tehtävänjakoa sen toteuttamiseksi.
Alankomaihin perustettiin
markkinointitoimikunta tehostamaan kirkon tilojen myyntiä. Toimikuntaan kuuluivat kirkon henkilökunta sekä Paula Alarinta, Liisa
Aholainen, Mervi Leveelahti ja Pekka Timonen. Markkinoinnin työvälineiksi laadittiin vapaaehtoisvoimin käyntikortti ja hollanninkieliset Finse Huis-verkkosivut.
Rotterdamin tiimi kehitti aktiivisesti niin talon ulkopuolista (Facebook, Instagram, uutiskirjeiden
frekvenssi ja laatu) kuin sisäistäkin (WhatsApp-ryhmät) viestintää. Belgiassa Suomi-Klubin Par-

lööri-lehdessä oli myös säännöllisesti tiedotusta merimieskirkon
toiminnasta. Sähköpostitiedotteita lähetettiin keskimäärin 2 kertaa kuukaudessa Belgiassa ja Alankomaissa.

YHTEENVETO
Vuosi 2015 oli toiminnan ja tuloksien kannalta erinomainen. Niin
toiminnalliset kuin taloudelliset
tavoitteet saavutettiin. Merimieskirkon viestintä lisääntyi, samoin
kuin jumalanpalveluselämän kävijämäärät. Suurimman kiitoksen
ansaitsevat Benelux-maiden Merimieskirkon työntekijät, vuosivapaaehtoiset sekä paikalliset vapaaehtoiset, jotka tekivät hienoa työtä
sydämellä suomalaisyhteisön eteen.
Jarmo Karjalainen
johtaja

Liikkuvien ihmisten ja ulkosuomalaisten parissa tehtävä työ Hampurin suomalaisella merimieskirkolla tarjoaa kokoontumispaikan vierailijoille ja paikallisille suomalaisille toimintaryhmille sekä kirkollisia palveluja omalla äidinkielellä.
Suomenkielisiä messuja pidettiin merimieskirkossa kerran kuukaudessa.
Pohjoisen alueen pappina toimi
teologian tohtori, pastori Päivi Vähäkangas. Ensimmäisenä adventtina messussa saarnasi Pirkkalan
kirkkoherra Olli-Pekka Silfverhuth.
Muiden pohjoismaiden kirkkojen kanssa järjestettiin yhteispohjoismaisia jumalanpalveluksia ja
yhteispohjoismaista aamupalaperinnettä jatkettiin. Kirkon johtaja
oli säännöllisesti tekstin- tai esirukousten lukijana ja tarvittaessa ehtoollisavustajana.
Samoin johtaja luki St. Michaelis-kirkossa esirukouksen merenkulkijoille, Hampurin sataman
vuosijuhlan merkeissä. Kirkossa oli
läsnä yli 2 000 henkilöä.
Sosiaalityön aiheena vuonna
2015 oli ”Suomalaiset juuret”. Sosi-

aalityö on ennaltaehkäisevää, liikkuvaa ja jalkautuvaa työtä. Hampurissa sosiaalityö on pääosin seniorityöpainotteista.
Kanttoreina merimieskirkossa toimivat Christiane Säilä ja merimieskirkon kuoron johtaja EvaChristina Pietarinen. Kielikoulun
lapsille järjestettiin kaksi kertaa
oma jumalanpalvelus. Torstaisin
pidettyihin hartaushetkiin osallistui pääasiassa työkerholaisia, keskimäärin 30 henkilöä/kerta. Torstaihartauksia pitivät pappi, merimieskirkon johtaja, sosiaalikuraattorit,
kirkkotoimikunnan puheenjohtaja
ja lisäksi pastori Maija Priess, Ellamaija Gries, Rolf Heikkinen, OlliPekka ja Iida Silfverhuth sekä Tuure Oldendorff.
Vuoden 2015 tärkeä tapaaminen oli uuden Suomen Berliinin
suurlähettilään Ritva Koukku-Ronden tutustuminen kirkkoomme ja
toimintaan. Tärkeänä pidämme
myös, että eduskuntavaalit pidettiin merimieskirkolla.
Merimieskirkon kuoro vieraili Turussa ja se esiintyi mm. Mikaelin ja Martin kirkossa ja vieraili Mikaelinseurakunnan merimieskirkkopiirissä.

POHJOIS-SAKSAN SUOMALAINEN MERIMIESKIRKKO

Talouden vahvaksi tukipilariksi
muodostui vakiintuneet kaksipäiväinen pääsiäisbasaari ja kahtena
viikonloppuna pidetty joulubasaari.
Markkinointia tukee mukana olo Hampurin kaupungin kansainvälisessä joulumarkkinointiesitteessä ”Hamburg ist Weihnachten” (yhteensä 60 000 kpl, tanskaksi, englanniksi ja saksaksi).
Majoitusaste ja kokoustilojen
vuokraus kasvoivat hieman. Hampurin kaupungit oppaat esimerkiksi kokoontuvat säännöllisesti usean
kerran vuodessa kirkolla pitämässä
kokouksiaan.
Visit Finland järjesti kaksi eri
Suomen markkinointitilaisuutta meillä, joissa Suomea esiteltiin
saksalaisille matkailuyrittäjille. Samoin Suomalaissaksalainen Kauppakilta järjesti vuosikokouksensa
kirkolla. Lounais-Suomen satamien vierailu ja toiminnan esittelyoli
meille tärkeä tilaisuus.
Lehti-, radio- ja tv-haastatteluja niin Saksassa kuin Suomessa on
vuoden aikana ollut useita, ja kiinnostus toimintaamme kohtaan on
laajaa. Myös vapaaehtoisistamme
kirjoitetut haastattelut: Kerttu Sal-
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minen-Thieme (Pohjalainen) ja Ellamaija Gries (Sana) toivat merimieskirkolle julkisuutta.
Erityismaininnan arvoinen asia
on, että Ruotsin kirkko toimi tiloissamme seitsemän kuukauden ajan.
Heidän kaikki toimintaryhmänsä
kokoontuivat kirkollamme. Ruotsin kirkko peruskorjattiin sinä aikana. Tämä yhteinen aika oli meille arvokas ja saimme näin oivan tilaisuuden tutustua toisiimme.

MERENKULKIJAT
Merimieskirkon toimialueeseen
kuuluu Hampurin sataman lisäksi myös muita Pohjois-Saksan satamia, joista tärkeimmät ovat Travemünde, Lyypekki, Bremen, Bremerhaven, Cuxhaven, Kiel, Rendsburg ja Rostock.
Laivakäyntejä ja miehistön vaihtokuljetuksia tehtiin Hampurin,
Lyypekin, Travemünden ja Cuxhavenin satamissa suomalaisiin laivoihin. Laivojen kokonaismäärä Hampurin satamassa oli 31 eri laivaa.
Kohtaamiset merenkulkijoiden
puolelta ovat odotettuja ja merkityksellisiä. Yhteydenottoja tulee laivoilta paljon tai me otamme yhteyttä. Laivakäynnit eivät lyhyiden satamakäyntien aikana aina onnistu,
niin puhelinkeskustelu on kuitenkin mahdollista. Merenkulkijatyöstä
saamme hyvää palautetta ja kiitosta niin suullisesti kuin kirjallisesti.

RASKAS LIIKENNE
Raskaan liikenteen kuljettajien työ
keskittyy Pohjois-Saksassa Lyypekin merimieskirkolle.

KIRKKOTOIMIKUNTA (KTK)
Kirkkotoimikunnan tehtävänä on
tukea ja edistää kirkon työtä. Kirkkotoimikuntaan kuuluivat 2015
puheenjohtajana Kaija Gaupp, varapuheenjohtajana Pauliina Vakkuri-Lappalainen ja sihteerinä Synnöve
Lindström-Makowski. Muut jäsenet
olivat Helena Hashemian, Tarja Jeenicke ja Anja Scharf. Kirkon edustajina olivat Satu Oldendorff, Tiina
Ylitalo ja Anna Eklund / Ilona Matilainen.
Ktk kokoontui noin kuuden viikon välein. Ktk otti vastuun perinteisistä suomalaisista juhlista,
kuten vappu- ja juhannusjuhlista.
Vappujuhlissa lakitettiin jo perinteeksi muodostunut Rakel Wihurin
pysti. Lakittajana toimi ktk:n puheenjohtaja Kaija Gaupp. Kirkkotoimikunnan puheenjohtaja edusti monessa tilaisuudessa merimieskirkkoa. Siirtokuntainfo pidettiin
helmikuussa. Kirkkotoimikunta on
Pohjois-Saksan merimieskirkoilla
yhteinen.

RYHMÄT JA TOIMINTAPIIRIT
Työkerho tukee ja edistää Hampurin merimieskirkon toimintaa.
Työkerholaiset kantavat suuren vastuun pääsiäis- ja joulumyyjäisten
onnistumisista Hampurissa. He
ovat olleet vuosikymmeniä kirkon
vapaaehtoistyön selkäranka ja merkittävä taloudellinen tukiryhmä.
Työkerholaiset pitävät huolta
ikääntyvistä ja sairastuneista ryhmänsä jäsenistä ja he ovat hyvä esimerkki yhteisöllisyydestä ja vertaistuesta. Työkerhon jäsenmää-

rä on kasvava, kun suuret ikäluokat jäävät eläkkeelle ja heillä on nyt
enemmän aikaa osallistua kirkon
toimintaan. Puheenjohtajana toimi Tarja Jeenicke.
He kokoontuvat lyhyitä lomataukoja lukuun ottamatta torstaisin koko vuoden ajan Eevan salissa. Työkerhon oheistoiminta on
hyvin aktiivista vierailujen ja retkien muodossa. He ovat taitavia käsityöihmisiä ja kirkon tukeminen on
heille sydämen asia.
Suomalainen kielikoulu tarjoaa kerran viikossa suomalaissaksalaisille lapsille Suur-Hampurin alueella suomen kielen opetusta kerran viikossa kielitaidon edistämiseksi ja ylläpitämiseksi. Useimmiten he ovat kaksikielisen perheen
lapsia. Kielikoulupäivä on perjantai ja koulussa on noin 75 lasta.
Kielikoulun vanhempainneuvoston puheenjohtajana toimi Katariina Röbbelen-Voigt. Kirkon edustajana vanhempainneuvostossa toimii Tiina Ylitalo.
Lisäksi kirkolla kokoontui Kielikoulun pienten lasten kerho ja
vauvamuskari tiistaisin ja perjantaisin vielä 1,5–4-vuotiaiden tenavamuskari.
Ruotsin kielen keskusteluryhmästä kirkolla vastasi Anna-Rita
Lau. Svenska Gruppen kokoontuu
kerran kuussa ja ryhmässä on aina
toistakymmentä ryhmäläistä, joiden äidinkieli on ruotsi tai he ovat
kiinnostuneita ruotsinkielisestä
kulttuurista.
Ruotsin kieltä olemme käyttäneet tiedotuslehtisessämme Ankkurissa hieman entistä enemmän Syn-

M/T Kiislan miehistö kävi isolla joukolla eduskuntavaalien ennakkoäänestyksessä
Hampurin merimieskirkolla huhtikuussa.

Lyypekin suomalaisen seurakunnan naisia retkikirkkomatkalla Hampurissa.

növe Lindström-Makowskin runojen
tai muiden aiheiden avulla.
Merimieskirkon kirkkokuoro
esiintyi useissa tilaisuuksissa kirkossamme, jumalanpalveluksissa
ja juhlissa. Heillä oli esiintymisiä
myös kirkon ulkopuolella pääosin
Suomeen liittyvissä tilaisuuksissa. Kuoron harjoitusilta on perjantai ja kuorolaisia oli mukana keskimäärin 20. Kuoronjohtajana toimi
Eva-Christina Pietarinen.
Yritimme saada kirkolle myös
lasten kuoron, mutta se ei saanut
tarvittavaa määrää lapsia kokoon.
Yritämme tulevina vuosina uudelleen.
Raamattupiiri jatkoi myös toimintaansa kerran kuussa pienellä
osallistujamäärällä Ritva Lehmann
vastuuhenkilönä.
Kirjallisuuspiiri kokoontui kerran kuussa ja ryhmässä on yli kaksikymmentä aktiivista osanottajaa.
Piirin vetäjänä toimi Kaija Gaupp.

Odottavat äidit -ryhmä nimesi itsensä ”Hurmaavat Hansaäidit”
-ryhmäksi. Otimme mallia Lontoon sisarkirkolta ja saimme heti
koolle aktiivisen ryhmän. Ryhmä
kokoontuu vielä lasten jo synnyttyä vertaisryhmään ja näin he saivat itselleen ja vauvoille luonnollisen jatkoryhmän.
Sosiaalikuraattori aloitti ryhmän, mutta yksi äideistä toimii vetäjänä.
Naistenilta-ryhmän vastuuhenkilönä toimivat Tiina Mitchell
Ja Anu Metsäniemi. He järjestivät
kuukausittain mukavan illan eriikäisille naisille. Uusia osallistujia
on tullut kuukausittain ryhmään
uusmuuttajien kautta.
Kalevala merkkivuoden kunniaksi järjestettiin kaksi aamupalatilaisuutta. Runonlaulusta Hevimetalliin (Kaisla Suokas) ja Kalevala 2015, ehtymätön kulttuurivälittäjä (Paula Jääsalmi-Krüger).

Lähimmäisen huolenpito on kirkon toiminnassa tärkeää ja sillä on
kasvava tarve. Siitä kantaa Naapuriapuryhmä vastuuta. Ryhmässä
oli viisi jäsentä, ja yhdyshenkilöinä
toimi Anja Scharf. Naapuriavun tukena ja avainasemassa ovat pappi ja
sosiaalikuraattori.
Lauantaisin on kirkolta lähtenyt
sählyporukka Sommerhudestrassen koululle. Keskimäärin pelaajia
on 10. Sählyn jälkeen pelaajat saunovat silloin tällöin merimieskirkolla.
Sauvakävelyryhmä puolestaan
hoitaa kuntoliikuntaa kerran viikossa lauantaiaamuisin. Ryhmässä
on mukana toistakymmentä osallistujaa Ryhmän vetäjänä toimi
Raija Saoudi ja Anne Prüfer.
Nuoret aikuiset -ryhmä on vakiinnuttanut paikkansa ja on erittäin tärkeä ryhmä merimieskirkkotyön jatkuvuudelle. He tapaavat toisiaan sekä kirkolla että kirkon ulkopuolella.
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Tervetuloa Hampuriin -tilaisuus toi 15 uutta, merimieskirkosta
kiinnostunutta henkilöä kirkolle.
Kerran kuukaudessa pidetyt elokuvaillat ovat olleet mieluisia ja
noin 15 katsojaa on nauttinut uusista suomalaisista elokuvista.
Seniorikahvila ja Elämänkaariryhmä olivat toimivia, aktiivisia
ja tarpeellisiksi koettuja ryhmiä.
Meditatiivinen tanssi ja hyvinvointijumppa piti lopettaa vähäisten osallistujamäärien takia.
Kirkolla kokoontui säännöllisesti myös kansainvälisiä ryhmiä.
Eesti-kool on omaan Kielikouluumme verrattava koulu, joka kokoontui meillä kaksi kertaa kuussa
ja he järjestävät myös erilaisia kulttuuritapahtumia kirkolla.
Kansainvälinen naisten kuoro harjoitteli meillä kerran kuussa
Ja Global vocal -kuoro kerran viikossa.
Lisäksi unkarilainen, protestanttinen seurakunta piti jumalanpalveluksen kerran kuussa kirkossamme.
Kirkon johtaja vieraili Turun
ja Kaarinan seurakuntayhtymän
Henrikin ja Mikaelinseurakunnan
merimieskirkkopiireissä. Osallistu-

minen aktiivisesti Suomalais-saksalaisen kauppakillan ja Saksalaissuomalaisen kauppakamarin toimintaan.
Tapahtumia olivat myös merimieskirkon esittelymatka Detmoldiin ja Lontoon sisarkirkon senioriseminaari. USP Keski-Euroopan
varapuheenjohtajan varahenkilö.
Yhteistyö pohjoismaisten kirkkojen johtajien, Saksan merimieslähetyksen ja ICMAn tasolla on säännöllistä.

JUHLAT, KONSERTIT
JA NÄYTTELYT
Kirkon monipuolista toimintaa täydensivät useat taidenäyttelyt, klassiset sekä kevyen musiikin konsertit
ja juhlat. Kuvataiteijoina vierailivat
kirkolla taiteilijat Sinikka Hurskainen, Virpi Mäkinen ja Annekathrin
Niss. Valokuvataidettaan toi esille Wolfgang Eddelbüttel ja tekstiilitaidetta islantilainen Gerous Guomundsdottir. Tanssitaidetta puolestaan Hannele Järvinen. Finnairin
Laulajat esiintyivät vuoden aikana
kaksi kertaa Hampurissa.
Itsenäisyyspäivänä ohjelmisto

keskittyi Jean Sibeliuksen sävelmiin.
Iris Valin ja Aleksi Parviainen pitivät huolen suomalaisista yhteislauluista rockiin. Lisäksi oli kuorovierailuja, tangokurssi ja karaokeilta.V
appu- ja juhannusjuhlat pidettiin
kirkolla perinteisesti. Kolme konserttia järjestettiin yhteistyössä
DFG Nordin kanssa.
Kirkko oli mukana “Nacht der
Kirchen” -suurtapahtumassa aktiivisten vapaaehtoisten avulla.
Kirkolla kävi silloin 654 kävijää.
Otimme hartaustekstissä huomioon merenkulkijat, sillä tapahtuma oli lähellä Suomen Sea Sunday
-päivää.
Siirtokunnan joulujuhla pidettiin jouluaattoa edeltävänä sunnuntaina. Jouluaattona on yhteinen
jouluateria heille, joilla ei ole täällä omaa perhettä. Mukana oli myös
säätiömme puheenjohtaja, kunniakonsuli Hans-Christoph Stadel.
Suuri merkitys kirkolle oli jälleen Suomen itsenäisyyspäiväjuhlan ja Suomen Hampurin kunniakonsulin kirkolla järjestämä itsenäisyyspäivän vastaanotto. Itsenäisyyspäivän vastaanotolla oli suurlähetystöstä läsnä suurlähettiläs Rit-

va Koukku-Ronde. Juhlassa lauloi
Eva-Christiane Pietarinen Sibeliuksen sävelmiä säveltäjän juhlavuoden
kunniaksi.
Kirkon omassa itsenäisyyspäiväjuhlassa juhlajumalanpalveluksen jälkeen 4.12.2015 jaettiin merimieskirkon ansiomerkkejä kirkon
hyväksi tehdystä pitkäaikaisesta vapaaehtoistyöstä. Juhlassa esiintyi
Finnairin Laulajat ja merimieskirkon kuoro.
Kirkko toimi myös juhlapaikkana firmoille ja muille yhteisöille. Vuoden aikana kirkon keittiön
henkilökunta valmisti useita catering-tilauksia yksityistilaisuuksiin.
Vuoden suurin koitos niin henkilökunnalle kuin vapaaehtoisille auttajille (291 henkilöä) oli jälleen joulubasaari, jonka toistuvasta
hyvästä tuloksesta voi kiittää lämpimästi kaikkia talkoisiin monella eri tavalla osallistuneita. Basaaritulot ovat elintärkeä tuki kirkon
toiminnalle. Joulubasaarin avasi
suurlähetystön kulttuuri- ja lehdistöneuvos Merja Sundström kunniakonsuli Stadelin ja prokuristi Ralf
Buchfinkin läsnä ollessa. Sponsorina toimi Viking Line.

TURISTIT
Majoitustoiminta oli edellisvuotta
vilkkaampi, mutta tavoitteenamme
on edelleen vierashuoneiden korkeampi käyttöaste laajennetun markkinoinnin avulla. Suurimmat majoittujaryhmät olivat Suomesta tulleet eri seurakuntaretkeläiset ja erilaiset ryhmät, jotka tulevat Hampuriin jonkun ison tapahtuman vuoksi.

YHTEISTYÖ
Hampurin merimieskirkon läheisimpinä ja tärkeimpinä yhteistyökumppaneina olivat Berliinin Suomen suurlähetystö, Suomalaisen
kirkollisen työn keskus (SKTK) ja
muut pohjoismaiset merimieskirkot. Lisäksi Hampurin suomalaisen kielikoulun, Hampurin pääkirkon St. Michaelis-seurakunta, Deutsch-Finnische Handelsgilde, ACKH (Arbeitsgemeinschaft
Christlicher Kirchen in Hamburg), DFG Nord, MEPA ja kansainvälinen merimieskirkkoyhteistyö ICMA:n puitteissa yhteistyö oli
luontevaa.
Hampurin ICMA-toimintaa aktivoidaan. Vaikeuksiin joutuneita
suomalaisia autoimme yhteistyössä
kunniakonsulaatin / kansalaispalvelupisteen kanssa.
Yhteistoiminta Suomalaisen kirkollisen työn keskuksen kanssa toimi hyvin, erityisesti tiedotustoiminnassa Rengas-lehdessä. Sktk:n
vuosikokoukseen osallistui maaliskuussa 2015 Kaija Gaupp ja Ritva
Lehmann.
Ulkosuomalaisparlamentin Keski-Euroopan aluekokoukseen Varsovassa osallistuimme Anna Eklundin, Kaija Gaupin, Ritva Lehmannin ja Satu Oldendorffin voimin.
Suomi-Seura on tärkeä linkki yhteistyössämme.
Suomalaissaksalaisen kauppakillan kautta pidettiin yhteyksiä suomalaisiin yrityksiin Hampurissa.
Kerttu Salminen-Thieme piti aktiivisesti yhteyttä ACKH:n osallistuen vuoden aikana useisiin tapah-

tumiin. Kertun 19 vuoden pituinen vapaaehtoistyö ACKH:ssa siirtyi kirkkotoimikunnan puheenjohtajalle Kaija Gauppille. Kerttua kiitettiin ja hänet kukitettiin itsenäisyyspäivän juhlassa.
Bremenin suomalaisen seurakunnan basaarin järjestäjät saivat
pääsihteerin myöntämät Merimieskirkon ansiomerkit 10 vuotta tehdystä vapaaehtoistyöstä.

JULKAISU- JA
TIEDOTUSTOIMINTA
Hampurin kirkon oma tiedotuslehtinen Ankkuri ilmestyi kuukausittain.
Facebook ja uutiskirje ovat vakiinnuttaneet paikkansa tiedotuksessamme.
Yksi tiedotuskanavamme oli
SKTK:n Rengas-lehti. Tiedottajana toimi vapaaehtoistyön puitteissa
Eira Weissenburg ja Tanja Remman.
Kotisivuillamme ja Suomen
Merimieskirkon nettisivuilla löytyi tietoja monipuolisesta toiminnastamme.
Basaarin kutsukortteja painatettiin 10 000 kpl, ja pohjoismaiden
yhteiset basaarimainokset olivat
ajoissa näkyvillä Hampurin 124:lla
metroasemalla. Basaarista tiedotettiin myös paikallislehdissä, NDR:n
nettisivuilla ja radioissa.

RESURSSIT
Johtaja Satu Oldendorff
Palveluvastaava Tiina Ylitalo
Sosiaalikuraattori Ritva Lehmann
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POHJOIS-SAKSAN SUOMALAINEN MERIMIESKIRKKO
Toimistosihteeri Eira Weissenburg, osa-aikainen 32h/ viikossa
Kahvila ja tiedotus Johanna
Hansen
Kahvila Johanna Elo-Schäfer
1.8.-31.12.2015
Kanttori (palkkiotoiminen)
Christiane Säilä
Kuoronjohtaja (palkkiotoiminen) Eva-Christina Pietarinen
Vapaehtoinen assistentti Anni
Rajasalo 28.1.2015 asti
Vapaaehtoinen assistentti Päivi
Oksanen 22.2.2015 asti
Vapaaehtoinen assistentti Elina
Välimäki
Vapaaehtoinen assistentti Iida
Silfverhuth, 4.9-30.11.2015
Vapaaehtoinen assistentti Heidi
Haapala, 26.2.-15.9.2015
Vapaaehtoinen assistentti Katri
Ylitalo 1.2.-28.2.2015
Kahvilatyöntekijä Elsi Glässer
31.3.2015 asti
Kahvilatyöntekijä Inka Tukiainen 28.2.2015 asti
Siivous Aleksi Parviainen
kahvilavapaaehtoinen Päivi
Vainiotalo 3.6-29.7.2015
Kiinteistö ja it-tuki basaarissa
Mikko Ylitalo
Vakituiset vapaaehtoiset
ja ryhmien vetäjät
Keittiö ja kiinteistö
Siivous Leena Kasulke
Siivous/ kiinteistö Manfred
Kasulke
Kiinteistö/laivakäynnit
Kari Bonsdorff
Kiinteistö- ja laivakäynnit/kuljetukset
Christian Sierks

Kiinteistö- ja kuljetukset
Taisto Ihamäki
Kahvila;
Pauliina Vakkuri-Lappalainen
Eeva Gröning
Raili Lemmke
Anitta Stehling
Maija Priess
Elsi Glässer
Basaarirakennus ja -purku
Heikki Raitanen
Hengellinen työ, messuryhmä:
Maija Priess
Anna-Kaisa Müntz
Ritva Küssner
Anna-Liisa von Fersen
Markku Nurminen
Leila Klawiter 5/2015 asti
Kirjasto
Kaija Gaupp
Raija Saoudi
Piha ja puutarha ja juhla
Asta Junttila
Harjoittelijat:
TET-jakso, Annina Mori, 2.13.3.2015
Hampurin yliopisto, Suomen
kieli, Viviane Ballaera 16.2.22.3.2015
Helsingin yliopisto teologiharjoittelija Rolf Heikkinen, 15.315.5.2015
Koulutuskeskus Salpaus, toimistoharjoittelija Kirsi-Marja Pulkkinen, 19.10.-14.12.2015
Tampereen yliopisto, Saksan kieli, Katariina Honkanen, 1.9.15.9 ja 3.10.-18.10.2015
Työelämäjakso ulkomailla, Ammattiopisto Luovi, Oulu, 21.11.5.12.2015Anu Takalo

Pohjois-Saksan suomalaisen merimieskirkon
henkilökunta virkistyspäivää viettämässä.

TALOUS
Kirkon kiinteistön omistaa säätiö, Die Finnische Seemannsmission in Hamburg ja sen kautta hoidetaan kirkon rahaliikenne. Säätiön puheenjohtajana toimi Suomen
Hampurin kunniakonsuli HansChristoph Stadel. Toiminnallisena
vastuullisena toimii säätiössä merimieskirkon johtaja sekä säätiön jäsenenä pääsihteeri Hannu Suihkonen.
Kirkollisverot, tukijäsenet, erilaiset suurtapahtumat, Suomikauppa, sauna ja majoitustuotot
ovat basaarien lisäksi ne keinot, joiden onnistuminen takaa merimieskirkolle toimintamahdollisuudet.
Tukijäsenyyttä ja kirkollisverojen siirtoa merimieskirkolle on
markkinoitu aktiivisesti. Erityiskampanjan kirkollisveroista suomalaisille ja kaksoiskansalaisille teki kunniakonsuli Stadel.

Satu Oldendorff
johtaja
Pohjois-Saksan suomalainen
merimieskirkko

LYYPEKIN
MERIMIESKIRKKO/
SUOMI-KOTI
YLEISTÄ
Lyypekin toimipisteemme tarjoaa kodinomaisen olohuoneen niin
raskaan liikenteen kuljettajille kuin
merenkulkijoillekin sekä Lyypekissä asuvalle suomalaisväestölle.
Käsityökerho jatkoi tapaamisiaan
kaksi kertaa kuukaudessa. Salibandyryhmä jatkoi vakiintunutta toimintaansa. Suomi-koulu kokoontui
kerran kuussa lauantaisin merimieskirkolla, ja suomalaisen seurakunnan kirkkoraati piti kokouksiaan tiloissamme. Pohjois-Saksan suomalainen pappi teologian tohtori Päivi
Vähäkangas piti jumalanpalvelukset
Paul-Gerhardt-kirkossa.
Sosiaalityön painopiste on kuljettajien palveluissa ja laivakäyntityössä. Vahva osuus on myös merenkulkijoiden kuljetuksella. Lyypekin merimieskirkon ohjelmassa oli pitkälti samaa tarjontaa kuin
Hampurissakin.
Joulumyyjäiset järjestimme
omalla kirkolla kahden viikonlopun aukioloaikojen puitteissa.
Grilli-illat olivat edelleen hyvin
suosittuja.

RASKAAN LIIKENTEEN
KULJETTAJAT
Kuljettajien läsnä olo, samoin kuin
meillä asuvien kuljettajien määrä

Lyypekin merimieskirkolla on vähentynyt hyvin radikaalisti.

MERENKULKIJAT
Laivakäynti- ja kuljetuspalvelut olivat pääosa sosiaalikuraattorin tehtäväkenttää. Työ on vakiintunutta
ja laivojen lukumäärä 7–9 viikoittain on pysynyt vakaana.

RYHMÄT JA TOIMINTAPIIRIT
Suomalainen Kielikoulu toimi
kerran kuussa merimieskirkolla ja
edisti suomenkielisten lasten kielitaitoa. Puheenjohtajana toimi alkuvuoteen asti Henna Rosvall ja myöhemmin Miia Nordström.

YHTEISTYÖ
Yhteistyö Finnlinesin ja Viking Linen kanssa oli toimivaa. Kielikoulu, DFG Nord ja suomalainen seurakunta sekä Deutsche Seemannsmission ja Lyypekin Suomen kunniakonsuli Lyypekissä pitävät työtämme erittäin tärkeänä ja yhteisiä
asioita hoidetaan hyvässä hengessä.

JULKAISU- JA
TIEDOTUSTOIMINTA
Sosiaalikuraattori kirjoitti Ankkuri-lehtiseemme ”Lyypekin rivit”
-palstaa. Hampuriin liittyvissä julkaisuissa on Lyypekin toiminta aina mukana.
Uutiskirje, facebook ja kotisivut
toimivat Hampurin vastaavien palveluiden rinnalla.

RESURSSIT
Johtaja Satu Oldendorff
Sosiaalikuraattori Anna Eklund, 1.1-3.9.2015
Sosiaalikuraattori Ilona Matilainen 10.9.–31.12.2015
Sosiaalikuraattori Ritva Lehmann, kerran kuussa viikonlopun
Toimistosihteeri Eira Weissenburg taloushallinto
Palveluvastaava Tiina Ylitalo
Kahvilatyöntekijä Paula Enseleit 28.2.2015 asti
Vuosivapaaehtoinen Aino Mirja-Liisa Konttinen 23.3.2015
alkaen
Vapaaehtoiset Lyypekissä:
Tarja Maass
Inga Sjölund
Reetta Niemi
Harjoittelijat:
Pori, AMK Tuure Oldendorff,
1.2.-31.5.2015
Kymenlaakson AMK, Tanja
Aström, 11.10.2015–8.1.2016

TALOUS
Suomi-kauppa, kahvila, sauna, majoitus- ja vuokratuotot, kolehti sekä
tukijäsenyys olivat basaarien lisäksi
ne keinot, jotka takaavat meille toimintaedellytykset.
Satu Oldendorff
johtaja
Pohjois-Saksan suomalainen
merimieskirkko
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Suomi-koulun
hallitus kokoontui
helmikuussa 2015
Ateenan merimieskirkolla.

Uusi kirjastonurkkaus ja uusia kirjoja lokakuussa Ateenan merimieskirkolla, jossa työskentelee sosiaalikuraattori Mari Hilonen.
Vas.: Mitä kuului lapsen kevääseen 2015
Ateenassa? Kukkia, aurinkovarjot, uimaranta, linnut ja Merimieskirkko!
Alhaalla: Joulumyyjäisetn 2015 tehotiimi.

ATEENAN
ATEENAN

SKANDINAAVINEN
KIRKKO

YLEISTÄ
Ateenan merimieskirkko on Ateenan ja Pireuksen kaupunkien alueella asuvien suomalaisten kotikirkko, mutta suomalainen työ
ulottaa toimintansa kattamaan koko Manner-Kreikan. Suomalaisen toiminnan työtä tekee sosiaalikuraattori yhdessä vapaaehtoisten
kanssa.
Suomen Merimieskirkon työ
Ateenassa tapahtuu tiiviissä yhteistyössä muiden pohjoismaisten sisarkirkkojen kanssa. Toiminta tapahtuu Ruotsin kirkko ulkomailla (SKUT) -yhdistyksen isännöi-

missä tiloissa ja on osittain yhteistä suomalaisten, ruotsalaisten, norjalaisten ja tanskalaisten kanssa.
Järjestämme yhdessä mm. myyjäisiä, ja henkilökunta palvelee kaikkia pohjoismaalaisia. Suomalaisilla
on lisäksi omia suomenkielisiä jumalanpalveluksia, tilaisuuksia, toimintaryhmiä ja tapahtumia.
Suomalaiset ovat myös kaikista
pohjoismaalaisista aktiivisimpia vapaaehtoistoiminnassa.

VARSINAINEN TOIMINTA

ton rippileirin mukana ollut pappi Marko Sagulin. Rodoksen turistipastori Heikki Järvinen piti meille messun syyskuussa Mikkelinpäivän teemalla.
Itsenäisyyspäivää juhlistimme
Jarmo Karjalaisen johdolla jumalanpalveluksella joulukuun alussa.
Kirkkokahvit tarjosi suurlähettiläs Pauli Mäkelä puolisonsa Leena
Kurkon kanssa. Kanttoreina vuoden 2015 aikana ovat toimineet
Pauliina Mäkinen-Loukas ja Margaret Vainio.

SAKRAALITOIMINTA

KIRKKONEUVOSTO

Ateenassa pidettiin vuonna 2015
kuusi suomenkielistä jumalanpalvelusta, joista neljä oli kevään aikana. Pappeina toimivat Merimieskirkon diakoniajohtaja Jarmo Karjalainen, Loimaan seurakunnan pappi Leena Kajanus-Kujala sekä Suomen Raamattuopis-

Kirkkoneuvosto kokoontuu 4–5
kertaa vuodessa. Kirkkoneuvostossa on kaikilla Pohjoismailla omat
edustajansa. Suomalaisten pysyvästi maassa asuvien edustaja on Pirjo
Fragkopoulou ja varajäsen on Anita
Liaska. Suurlähetystön edustaja on
Merja Riikonen.
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RYHMÄT , TOIMINTAPIIRIT,
TAPAHTUMAT JA JUHLAT
Suomi-koulu toimi kirkon tiloissa
lauantaisin. Paikalla oli paljon suomalaisia lapsia ja vanhempia, jotka
käyttävät silloin aktiivisesti kirkon
palveluja. Olin paikalla lauantaisin. Osallistuin heidän juhliinsa jsekä Ateenan seudun Suomi-koulun
kannatusyhdistyksen kokouksiin.
Keskustelukerho kokoontui kerran kuukaudessa, ja aiheet vaihtelivat, sillä osallistujat saivat valita aiheet. Kirjakerhossa kuulimme mielenkiintoista kirjoista ja kirjoittajista kerran kuukaudessa. Kuukauden
ensimmäisenä maanantaina kokoonnuimme aamukahveille, jossa keskustelu kävi vilkkaana. Maaliskuun viimeisenä viikonloppuna
järjestettiin jälleen kirkolla yhdistetty pääsiäisbasaari- ja kirpputori.
Juhannusaattoa juhlittiin grilli-illan merkeissä. Toimintaryhmät olivat kesätauolla kesä-elokuun ajan. Elokuva-iltoja järjestettiin mahdollisuuksien mukaan, yhteensä kaksi koko vuoden aikana.
Jan Holmberg luennoi keväällä
aiheesta Hyvä mielenterveys, ja tämä koulutussarja oli kolmiosainen.
Syksyllä hän piti minikoulutuksen
aiheesta Sanaton kommunikointi.
Marraskuussa järjestettiin jälleen kerran kolmipäiväiset yhteispohjoismaalaiset joulumyyjäiset.
Tänä vuonna kävijämäärä oli jonkin verran pienempi kuin aikaisimpina vuosina. Suomalaiset tuotteet
menivät hyvin kaupaksi, eikä jälkimyyntiin jäänyt paljoakaan.
Itsenäisyyspäivää juhlistettiin
tänä vuonna vähän enemmän, ja

osallistujia oli huomattavasti enemmän kuin aikaisimpina vuosina.
Juhlassa esiintyivät mm. Suomikoulun lapset sekä kirkon kuoro.
Suomi-koulun pikkujoulu oli
12.12. Kauneimmat joululaulut
laulettiin 17.12., ja musiikista vastasi Pauliina Mäkinen. Jouluun
hiljennyttiin 23.12. lukemalla jouluevankeliumia ja nauttien yhdessä
joulupuuro.
SOSIAALITYÖ
Henkilökohtaiset yhteydenotot tapahtuvat useinmiten sähköpostitse, facebook-viesteinä ja joskus
myös puhelimitse. Kysymyksessä oli maahan vastamuuttaneiden
neuvonta, perheongelmat, avustus erilaisten paperiasioiden hoitamisessa sekä erilaisissa matkailuun
ja kuljetuksiin liittyvissä kysymyksissä. Maastamuuttokysymykset
askarruttavat edelleenkin monen
mieltä ja niihin haetaan apua kirkolta. Keskusteluja on käyty enemmän ja erilaisia avunpyyntöjä on
tullut aikaisempiin vuosiin verrattuna enemmän.

Vuoden aikana tein useita sairaalakäyntejä. Saarilta on lähetetty koko vuoden ajan matkailijoita Ateenaan sairaalaan ja heitä olen
tavannut. Myös kotikäyntejä olen
tehnyt, nyt myös enemmän Ateenan ulkopuolelle.
TURISTIT, SATUNNAISET
KULKIJAT JA RYHMÄT
Suomalaisia matkailijoita kävi kirkolla satunnaisesti. Helmikuussa
hiihtolomaviikolla Loimaan seurakunnan rippikouluryhmä vieraili Ateenan merimieskirkolla nyt
jo komannen kerran. He käyttivät kirkon tiloja kokoontumisiin ja
lounastivat kirkolla.
Kesäkuussa Suomen Raamattuopiston rippileiriläiset vierailivat
merimieskirkolla ja nauttivat myös
kirkkokahvit. SKH-kiinteistöhuolto
Helsingistä piti kokousta kirkon tiloissa syyskuussa, ja samalla kerroin
heille Merimieskirkon toiminnasta.
Kevään ja kesän aikana tein
opastuksia Ateenassa ja ympäristössä yksittäisille matkailijoille tai
pienryhmille.

Ateenan skandinaavinen merimieskirkko sijaitsee lähellä Akropolia ja Sybntagma-aukiota, keskustan vanhassa kaupungissa.

TOIMINTA ATEENASSA

TIEDOTUS

TOIMITILAT

Osallistuin suurlähetystön järjestämiin erilaisiin tilaisuuksiin mm.
eri aiheisiin päivällistilaisuuksiin
ja Sibelius-konserttiin sekä Ateenan Suomi-instituutin järjestämiin
tapahtumiin. Pohjoismaiden suurlähetystöt järjestivät jälleen kriisiseminaarin, johon osallistuin yhdessä kirkkoherra Gunnar Lidenin
kanssa.

Kerran kuukaudessa lähetimme
uutiskirjeen kirkon toiminnasta.
Ateenan merimieskirkolla on myös
oma Facebook-sivunsa sekä kotisivut, joilla tiedotamme tapahtumista. Tämän lisäksi lähetämme sähköposti- ja tekstiviesti-ilmoituksia.
Näiden kanavien avulla pyrimme
tiedottamaan kirkon tapahtumista.
KasKas on Kreikan ystävien informatiivinen lehti. Tämä lehti
postitetaan kaikille Kreikassa asuville suomalaisille, jotka ovat ilmoittaneet osoitetietonsa. Sitä on
myös mahdollisuus tilata Suomeen
pientä tilausmaksua vastaan. Suomessa lehti lähetetään myös eri järjestöihin. Lehteä toimittavat vapaaehtoistyönä Sara Saure, Mari Hilonen, Annu Marttila ja Arja Heinonen.

Jaamme Ruotsin kirkon (SKUT)
kanssa toimitilat Ateenan keskustassa, Plakassa. Tiloissa toimii kirkon toimisto ja kahvila, sekä koulukokoustila ja musiikkihuone.
Jumalanpalvelukset toimitetaan
pääsääntöisesti St. Pauls’ anglikaanisessa kirkossa.

ATEENAN ULKOPUOLINEN TOIMINTA
Maaliskuussa Thessalonikissa järjestettiin ensimmäinen Kreikan ja
Kyproksen suomalaisten tapaaminen, jossa edustin Merimieskirkkoa
ja pidin lyhyen esitelmän kirkon toiminnasta. Osallistuin Suomen Merimieskirkon kesäjuhliin Porissa elokuussa. Thessalonikin Suomi-seuran
pikkujoulut pidettiin joulukuussa, ja
edustin siellä Merimieskirkkoa.

YHTEYDET
Yhteistyö kirkon muiden työntekijöiden kanssa on lämmintä samoin
kuin kontaktit kaikkiin pohjoismaisiin merimieskirkkoihin.
Yhteistyö suurlähetystön kanssa on toiminut erittäin hyvin ja se
on melko aktiivista. Konsulina toimii Päivi Harju-Heikkilä. Suurlähettiläs Pauli Mäkelä osallistui itsenäisyyspäivän juhlaan puolisonsa kanssa. Yhteydet Suomen Ateenan-instituuttiin ovat hyvät.
Rodoksen turistipappi Pertti Hellin ja Heikki Järvisen kanssa
sovimme jumalanpalvelusmatkat
Ateenaan ja Thessalonikiin.

RESURSSIT
HENKILÖSTÖ
Mari Hilonen, suomalainen sosiaalikuraattori
Skandinaavisen kirkon henkilökunta:
Gunnar Liden, ruotsalainen
kirkkoherra
Christina Liden kanttori ja assistentti
Birgitta Schönberg, ruotsalainen
paikalta palkattu emäntä
Eva Lancing, kirjanpitäjä
Kirsi Rokosa, Ruotsin kirkon
paikalta palkkaama osa-aikainen
työntekijä.

TALOUS
SMK:n ja SKUTin sopimuksen
mukaan SMK maksaa sosiaalikuraattorin palkan, toimeen liittyvät
kulut ja KasKas-lehden painokustannukset.
Kirkon tilat, konttorikoneet ja
puhelin ovat vapaasti käytettävissä, sillä ne korvataan sosiaalikuraattorin työpanoksella, basaarimyyntituloilla ja yleisellä varojen
hankinnalla.

KOULUTUS
Osallistuin toukokuussa (25.–
28.5.2015) Hampurissa Merimieskirkon ulkomaantyöntekijöiden
koulutukseen sekä Nea Makrissa Kreikassa (21.–25.9.2015) Merimieskirkon ulkomailla tapahtuvan
sosiaalityön koulutukseen.

Mari Hilonen
sosiaalikuraattori
Ateenan merimieskirkko
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MATKAPAPPITYÖ
NETTIPAPPI

M

Kuala Lumpurin jouluruokapöytä messuvieraille.

erimieskirkon nettipappipalvelu tarjosi keskustelu- ja sielunhoitopalvelua Internetissä.
Nettipappi palveli merenkulkijoita, maailmalla liikkuvia ja etenkin ulkomailla asuvia suomalaisia.
Palvelu löytyy osoitteesta www.merimieskirkko.fi./nettipappi.
Kotimaisten kielten ohella palvelu on saatavissa myös englanniksi ja saksaksi. Nettipappeja oli neljä.
Toimintavuoden aikana yhteydenottoja nettipapit saivat sähköpostin ohella tekstiviestein ja puhelinsoitoin, yhteensä 25.

Merimieskirkon matkapappina Kaakkois-Aasiassa 2015 oli Katri Oldendorff.

KAUKOITÄ

Y

hdeksättätoista kertaa Suomen
Merimieskirkko lähetti adventtina 2015 matkapapin Kaakkois-Aasian mieleenpainuvalle adventtikiertueelle.
Runsaasti iloisia, pohdiskelevia,
lämminhenkisiä, koskettavia ja tärkeitä kohtaamisia osuivat lähes kolmeviikkoisella matkalla kohdalleni.
Sitä vieraanvaraisuuden määrää
ja lämpöä, jota sain kaikissa vierailukohteissa osakseni, niin emäntien, isäntien kuin tapahtumiin ja
tilaisuuksiin osallistuvien puolelta, on mahdotonta pukea sanoiksi.
Voin vain toivoa, että pystyin antamaan kaikille kohtaamilleni ihmisille yhtä paljon takaisin kuin heiltä sain.

Kiertue vei minut Malesian Kuala Lumpuriin, Vietnamin Hanoihin ja Ho Chi Minh Cityyn, Filippiinien Manilaan sekä Singaporeen. Pidin adventtihartauksia
ja -messuja, pyhäkouluja ja nuorten tapaamisen, osallistuin SuomiKoulun joulujuhlaan sekä itsenäisyyspäivän vastaanottoon ja vierailin vankilassa. Useita satoja ihmisiä osallistui näihin eri tilaisuuksiin, joten osan kanssa kohtaaminen oli hetkellistä ja lyhyttä, osan
kanssa taas hyvin intensiivistä ja
keskustelevaa.
Kaikkien kohdalla tuli kuitenkin
ilmi, mikä merkitys Suomen Merimieskirkon matkapapin vierailulla joulun alla on. Hän on suurelle
osalle Kaakkois-Aasian suomalaisia ainoa kirkollinen ja hengellinen

kontakti vuoden aikana. Niille, jotka osallistuvat kansainvälisten seurakuntien tilaisuuksiin, merimiespastori on yleensä ainoa suomenkielinen yhteys hengellisyyteen ja
kirkollisuuteen. Hän edustaa näin
Merimieskirkon lisäksi niin Suomen kirkkoa, suomalaista hengellisyyttä kuin myös kaukaisen kotimaan kulttuuria tuoden tuulahduksen Suomesta mukanaan.
Seitsemäntoista vuoden ajan
Heikki Rantanen toteutti nämä
vuosittaiset joulukirkkokierrokset
sekä useina vuosina myös pääsiäiskierrokset. Hänen jättämänsä jälki, merkitys ja vaikutus ihmisiin
oli käsin kosketeltava. Heikki teki
työtään Kaakkois-Aasian suomalaisten parissa sellaisella lämmöllä
ja antaumuksella, että hänen muis-

tonsa kantaa ihmisten keskuudessa vielä pitkään. Hänen vanavedessä oli helppoa lähteä matkaan, sillä ihmisten ennakko-odotukset olivat positiiviset ja valoisat. Samalla
odotukset kiertueen jatkuvuutta
kohtaan olivat ja ovat suuret. Joulukirkkokierros koetaan KaakkoisAasiassa niin tärkeäksi, että jo vierailuni aikana ilmaistiin painokkaasti, että työn toivotaan tulevaisuudessakin jatkuvan sekä pääsiäisajan vierailujakin otettaisiin mielellään vastaan.
Kiitos! Se kuuluu teille kaikille,
jotka matkani aikana kohtasin!

Katri Oldendorff
matkapappi

VARSOVA

VIIKON SANA

H

Jumalanpalvelukset (4) pidettiin
Puolan luterilaisen seurakunnan
kirkossa. Keväällä oli kinkerit ja
kinkerikahvit Varsovan suurlähetystössä. Yhteensä tilaisuuksissa oli
osallistujia 71.
Kanttorina kolmessa messussa
toimi Adam Lewandowski. Messun jälkeen oli kirkkokahvit seurakuntatalolla.
Kirkkotoimikuntaa ei ole.
Puolan matkapappi toimi edelleen olen ollut yhtenä Sisua ja siunausta -nettihartauksien kirjoittajana sekä nettipappina.

yvää palautetta saatiin edelleen kerran viikossa ilmestyvästä sähköpostitse toimitettavasta
Viikon sana -hartaudesta, joka ilmestyi myös nettisivuilla.
Tässä viikkohartaudessa Merimieskirkko toivottaa sisua ja siunausta alkaneelle viikolle.
Viikon sanoja ilmestyi vuoden
aikana 53 (karkausvuosi). Kirjoittajina olivat Merimieskirkon työntekijät ulkomailla ja kotimaassa.
Huomattava osa kirjoituksista oli
matkapappi Ritva Szarekin laatimia.

Ritva Szarek
matkapappi

Marko Toljamo
viestintäpäällikkö
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