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Carpe diem!

Kyllä silloin ennen oli kaikki 
hyvin. Näin kuuluu sanotta-
van melko usein, ja myönnän 

itsekin ajattelevani joskus niin, 
kun jonkin asian muuttuminen tai 
sen nykyinen tila oikein harmittaa. 
Kun tarkemmin miettii, niin silloin 
ennenkin tuli haikailtua parempia 
menneitä aikoja.

Aika kultaa muistot, ja maailma 
ja olosuhteet ympärillämme muut-
tuvat. Se, mikä oli ennen mukavaa 
ja hyvin, ei välttämättä enää ole 
mahdollista. Menneen tai yhtä lailla 
tulevan haikailussa jää sen hetken 
mahdollisuudet huomaamatta, elä-
mä elämättä, kun ei elä hetkessä.

Merimieskirkkokin taiteilee men-
neen, nykyisen ja tulevan haasteis-
sa. Muutoksia ja uudistuksia ei teh-
dä niiden itsensä vuoksi tai jonkun 
harmiksi, vaan olosuhteiden niin 
vaatiessa. Kaikesta tästä päättävät 
yhdistyksen johto ja hallitus, mutta 
esim. hallituksen jäsenistä päättää 
vaalikokous eli yhdistyksen jäsenet.

Jäsenellä on siis todellinen valta 
vaikuttaa yhdistyksen vuosi- ja vaa-
likokouksessa. Vuosikokous pide-
tään 25.4.2017 klo 17.00 Merimies-
kirkon keskustoimistolla Helsingissä 
ja vaalikokous 12.8.2017 kesäjuhlilla 
Oulun Tuiran kirkossa klo 13 alkavan 
toimintakatsauksen jälkeen. Osallis-
tu ja vaikuta.

Vaikuttaa voi muinakin aikoina. 
Vapaaehtoinen osallistuminen ja tu-
keminen ovat aina olleet ja tulevat 
olemaan Merimieskirkon tukipilarei-
ta. Mutta hei, ei vilkuilla taakse eikä 
tähystetä eteen, vaan osallistutaan 
ja tuetaan tänään, niin yhteinen 
seilauksemme saa jatkua myötätuu-
lessa.

Hyvää kevättä.

Marko Toljamo
toimitussihteeri
marko.toljamo@merimieskirkko.fi
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Jaa juhlailosi
lähimmäisten kesken.
Tee merkkipäivälahjoitus 
Merimieskirkolle!

merimieskirkko.fi/lahjoita/merkkipaivalahjoitus/

Lähestyykö merkkipäiväsi, mutta et haluaisi lisää tavaraa 
kaappeihisi? Pyydä juhlavieraitasi tekemään lahjoitus
Suomen Merimieskirkolle kukkien ja lahjojen sijasta.
Merkkipäiväkeräyksellä vapautat läheisesi lahjavalinnan
miettimisestä, ja muistaminen kohdistuu todelliseen 
tarpeeseen. Jakamalla juhlailosi autat heitä, joille pienikin
apu on suuri teko. Lahjoituskohteeksi voit valita esim.
haluamasi merimieskirkon kotimassa tai ulkomailla,
tekemämme diakoniatyön tai merenkulkijatyön.

Miten teen merkkipäivälahjoituksen?

Ilmoita meille tilaisuutesi ajankohta, yhteystietosi, valitsemasi 
lahjoituskohde ja muut pyydetyt tiedot nettisivulomakkeella.
Kerro läheisillesi, että kukkien ja lahjojen sijaan toivot lahjoi-
tusta merimieskirkkotyölle.
Ilmoita heille tilinumeromme FI91 1745 3000 0222 79 ja
valitsemasi lahjoitustunniste (esim. Matti Kukkaroinen 60 v.).

Miten saat tietoa lahjoitustuotosta?

Me perustamme merkkipäiväkeräyksen ja ohjaamme
onnittelijoidesi lahjoitukset toivomaasi kohteeseen.
Pian merkkipäiväsi jälkeen lähetämme sinulle onnittelu-
adressin, jossa mainitaan kaikki lahjoittajat sekä lahjoitusten 
yhteissumma. Kerromme myös, mitä hyvää merkkipäivä-
lahjoituksellasi saamme aikaan.

Lämmin kiitos, että jaat juhlailosi!

Lisätietoa: Katja Honkala 050 582 9007                                                                                               
katja.honkala@merimieskirkko.fi

toim
ittajalta

sisältö

Tämä merkki kertoo, että  aiheesta 
on enemmän tai juttu on toisella 

kotimaisella kielellä lehden 
lisäsivuilla netissä. 

Nettilehti (pdf) ilmestyy 
noin viikko virallisen 

ilmestymispäivän jälkeen.

I slutet av 2016 blev Sjömanskyrkans 

kommunikationsstrategi klar och nu har den 

börjat tillämpas successivt. Sjömanskyrkas 

visuella identitet och webbplats har förnyats. 

Olika språkversioner (svenska, engelska etc.) av 

webbplatserna publiceras inom kort. Tidningen 

Sjömanskyrkan i första hand ska vara ett digitalt 

medium, vilket innebär att tidningsmaterialet 

på webben kan förnyas och uppdateras 

kontinuerligt. I år utkommer dock tidningen 

fortfarande i pappersformat med tre nummer, 

varav nummer två innehåller föreningens 

årsberättelse. 

23
Kuva. Achim Sass Westend61 / Lehtikuva

Puolen vuoden vapaa-ajan vastapainona on 

kuusi kuukautta töitä yhteen putkeen ilman 

ainuttakaan vapaapäivää. Aamukuudeksi töihin, 

iltapäivän aluksi parin tunnin lepotauko ja taas 

puurtamista iltaseitsemään. Filippiiniläisten 

merenkulkijoiden Jennelyn C. Santosin ja Frenzy 

Marie M. Timbangin sekä monen muun arkea. 

Merimieskirkko ja Merimiespalvelutoimisto 

auttavat esimerkiksi välittämällä heille 

puhelinkortteja ja omakielistä luettavaa, 

järjestämällä maissa käyntejä ja niiden aikana 

mukavia tilaisuuksia ja retkiä. 

12
Kuva: Paavo Tukkimäki

Mignon-muna kuuluu pääsiäiseen yhtä 
lailla kuin mämmi tai lammaspaisti. Nämä 
jo tsaariperheenkin suosimat klassikot ovat 
myydyimpiä pääsiäismunia Suomessa. Fazer 
ei valmista Mignon-munia vientiin, mutta 
Merimieskirkon Euroopan toimipaikat ovat niitä 
harvoja paikkoja rajojemme ulkopuolella, mistä 
Mignon-munia voi ostaa. Merimieskirkoilla 
myydään vuosittain lähes 1 500 Mignon-munaa. 

Kuva: Oy karl Fazer Ab10
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Hannu Suihkonen

pääsihteeri 
generalsekreterare

pääkirjoitus / ledare hartaus

Hyvää pääsiäistä!
Palmusunnuntaista alkavaa viikkoa kutsutaan ni-

mellä Hiljainen viikko (myös piinaviikko), ja jokaiselle 
päivälle on olemassa oma erityinen pääsiäisajan nimi: 
malkamaanantai, tikkutiistai, kellokeskiviikko, kiirastor-
stai, pitkäperjantai, pääsiäislauantai eli lankalauantai 
(myös hiljainen lauantai), pääsiäissunnuntai eli suk-
kasunnuntai sekä toinen pääsiäispäivä.

Välittipä palmusunnuntain virpojista tai muistipa 
pääsiäisajan päivien nimiä, tärkeintä pääsiäisessä 
on Jeesuksen ylösnousemuksen sanoma: Kristus osti 
meidät vapaaksi.

Teksti: Marko Toljamo

Vapaaehtoiset kumppaneina

Frivilliga som samarbetspartners

Suomen itsenäisyyden juhlavuoden teemana on 
Yhdessä. Tämä sopii hienosti myös Merimieskir-
kon tämän vuoden painopisteeksi, kun kehitäm-

me vapaaehtoistyötämme. Vapaaehtoistyö on Meri-
mieskirkossa ollut aina merkittävässä roolissa. Ilman 
vapaaehtoistyötä tekeviä ei toimintamme olisi koskaan 
voinut olla niin laajaa kuin se on ollut ja on. Emme siis 
lähde tyhjästä liikkeelle. 

Tällä hetkellä Merimieskirkossa toimii eri kirkoilla 
Suomessa ja ulkomailla noin 900 vapaaehtoista. Va-
paaehtoistyön tehtävät ovat monipuolisia. Kotimaassa 
voi tehdä laivakäyntejä tai kohdata ihmisiä kirkolla. 
Ulkomailla voi toimia vertaistukena, kantaa laatikoita 
myyjäisissä tai tehdä vuoden mittaisen vapaaehtois-
pestin vuosivapaaehtoisena. Joku on toiminut vapaa-
ehtoisena yhden tunnin ja joku on antanut aikaansa ja 
osaamistaan vuosikymmeniä. Kaikki vapaaehtoistyö on 
tärkeätä ja merkityksellistä. 

Strategiassamme linjataan, että Merimieskirkossa 
vapaaehtoiset, yhteisöt ja työntekijät toimivat kump-
paneina, siis yhdessä. Vapaaehtoistyössä rakennetaan 
ja ollaan osa yhteisöä, jonka kokee itselleen merkityk-
selliseksi. Strategiamme termein vapaaehtoisemme 
rakentavat välittävää yhteisöä.

Vapaaehtoistyöhön kuuluu myös vuorovaikutus. 
Yhteisen hyvän eteen työskentely lisää elämän merki-
tyksellisyyden kokemusta ja tunnetta, että kuuluu yhtei-
söön ja on osa sitä. Ei siis mitenkään vähäinen asia.

Merimieskirkossa on tunnistettu vapaaehtoistyön 
monet ulottuvuudet jo pitkään. Haluamme oppia va-
paaehtoistyöstä myös lisää ja uutta. Siksi tänä vuonna 
lähdemme kehittämään vapaaehtoistyötämme. Tarvit-
semme vielä enemmän vapaaehtoisia rakentamaan 
välittäviä yhteisöjä.

Tervetuloa mukaan!

Under jubileumsåret för Finlands självständighet 
är temat Tillsammans. Temat passar utmärkt 
som årets tyngdpunkt även för Sjömanskyrkan, 

eftersom vi utvecklar vårt frivilligarbete. Frivilligarbetet 
har alltid haft en betydelsefull roll inom Sjömanskyr-
kan. Utan volontärer skulle vår verksamhet aldrig ha 
kunnat vara så omfattande som den är och har varit. 
Vi startar med andra ord inte från noll.

I dagsläget arbetar omkring 900 volontärer i Sjö-
manskyrkans verksamheter i Finland och utomlands. 
Uppgifterna inom frivilligarbetet är mångsidiga. I 
Finland kan man göra besök ombord eller träffa 
människor i kyrkan. Utomlands kan man vara kam-
ratstödjare, bära kartonger på basarer eller utföra 
frivilligarbete i ett helt år som årsvolontär. Någon har 
arbetat som volontär i en timme och en annan har gett 
av sin tid och sina kunskaper i årtionden. Allt frivilligar-
bete är viktigt. 

I Sjömanskyrkans strategi utstakas att frivilliga, sam-
fund och anställda arbetar som samarbetspartners, 
alltså tillsammans. De frivilliga är med och skapar 
samfund som är betydelsefulla för dem. Enligt formule-
ringen i vår strategi bygger våra frivilliga omtänksam-
ma samfund.

Frivilligarbetet omfattar även interaktion. Gemen-
samt arbete för en god sak stärker upplevelsen av 
att livet är meningsfullt och känslan av att man tillhör 
samfundet och är en del av det. Alltså definitivt ingen 
oväsentlighet.

Sjömanskyrkan har identifierat de många dimensi-
onerna av frivilligarbetet för länge sedan. Men vi vill 
lära oss ännu mer och ska därför utveckla vårt frivil-
ligarbete i år. Nu behöver vi ännu fler frivilliga som 
bygger omtänksamma samfund.

Välkommen att delta!

Kymmenes osa kaikista niistä norjalaisista 
merimiehistä, jotka tulivat New Yorkiin, karkasivat 
siellä laivoistansa. Tämä on onnettomuus, sillä 
millaiseen kohtaloon joutuvat nämä karkulaiset? 
Saatat tavata heitä kurjimmissa majoissa kaikissa 
merikaupungeissa, viheliäisimmissä oloissa ja 
huonoimmissa seuroissa. Kenties heidän lohduton 
elämänkertomuksensa, jonka he kuoleman 
kielissä juttelevat merimiespapille tai jollekulle 
muulle ystävälle, on ainoa muisto, minkä jälkeensä 
jättävät.

Merimiehen ystävä 4/1892

Kuva: Oy Karl Fazer Ab
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Suomalaisia 
perinneruokia 
Brysselissä
Ruoan merkitys kansallisen 
identiteetin vahvistajana 
korostuu ulkomailla.

Juuri ennen kello kahtatoista keittiö-
vastaava Olli Pihlman kantaa kuu-
man pakin vesihauteeseen. Tänään 

on ruokana lohta ja tillimuhennettua 
perunaa, jälkiruoaksi puolukkavispipuu-
roa.

Brysselin merimieskirkolla on syk-
systä lähtien saatu nauttia suomalaisesta 
kotiruokalounaasta neljänä päivänä vii-
kossa. EU-toimistokortteleiden keskellä 
sijaitsevasta kirkosta on tullut suosittu 
lounaskohde suomalaisten lisäksi kan-
sainvälisten ruokailijoiden keskuudessa.

“Sielua lepuuttava paikka”, kehuu es-
panjalainen kanta-asiakas.

Kirkon aamupäiväkerhoista saapuville 
lounashetki on tärkeä sosiaalisesti ja kan-
sallisen identiteetin vahvistajana: ruoan 
äärellä vaihdetaan kuulumiset suomeksi, 
ja makaronilaatikko saa tavallisen arki-
päivän lounashetken maistumaan kodil-
ta; leipäkorissa on ruisleipääkin.

Ulkomailla ruoan merkitys kansallisen 
identiteetin vahvistajana korostuu. Pai-
kallista ruoka- ja ravintolakulttuuria kul-
jetetaan tutun rinnalla, mutta arki tuntuu 
enemmän arjelta, kun ruoka on välillä 
suomalaista.

Kahvila, Suomi-kauppa, kirjasto, sau-
na ja aktiivinen kerho- ja harrastustoi-
minta tuovat Brysselin merimieskirkolle 
päivittäin keskimäärin 100 ihmistä. Kä-
vijöistä noin 80 % on suomalaisia, 20 % 
kansainvälisiä vierailijoita. 

Maakunnat lautasella

Suomi 100 -juhlavuoden kunniaksi kir-
kolla vietetään maakuntaviikkoja, joi-
ta on vuoden aikana kahdeksan. Hel-
mi-toukokuussa ja syys-marraskuussa 
lounaslistalle saapuvat maakuntien pe-
rinneruoat.

Ensimmäisenä oli vuorossa Savo-viik-
ko, jolloin kirkolla syötiin mm. nauri-
shaudukkaita, paistettuja muikkuja ja 

mustikkakukkoa. Kevään aikana kirkol-
le saapuvat myös Lapin, Pohjanmaan ja 
Hämeen paikallisherkut, ja toukokuussa 
nautitaan Uudenmaan kahvilakulttuurin 
perinneleivonnaisista.

Syksyllä teemaviikkojen kohteina 
ovat Karjala, Kainuu ja Länsi-Suomen 
saaristo.

Teemaviikkojen aikana maakuntien 
yrittäjät esittelevät tuotteitaan, mukana 
yhteistyössä ovat Maa- ja kotitalousnai-
set. Tärkeässä roolissa ovat myös maa-
kuntaliittojen EU-toimistot.

Suomen itsenäisyyden juhlavuoden 
kunniaksi Euroopan pääkaupungissa jär-
jestetyt maakuntaviikot tuovat ihmiset 
yhteen suomalaisuuden, kodin ja muisto-
jen äärelle, mutta myös osaksi kansain-
välisten asiakkaiden arkea.

Heidi Kvist

Brysselin merimieskirkon keittiövastaavana 
syyskuusta 2016 työskennellyt keittiömestari 
Olli Pihlman loihtii myös maakuntaviikkojen 
perinneruoat.



Tule mukaan
Suomi 100 -juhlavuoteen
Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuosi on alkanut myös merimieskirkoilla.

Suomesta tuli itsenäinen valtio 6. joulukuuta 1917. Valtio 
syntyi suomalaisten omasta tahdosta ja pitkäjänteisen 
työn seurauksena. Suomen itsenäisyyden satavuotisjuh-

lavuosi 2017 on sukupolvemme merkittävin juhlavuosi.
Juhlavuoden teemana on Yhdessä. Juhlavuosi on avoin kai-

kille suomalaisille ja Suomen ystäville. Virallinen Suomi 100 
-verkkosivu on soitteessa: suomifinland100.fi/.

Merimieskirkon Euroopan toimipaikat järjestävät koko vuo-
den ajan monenlaista Suomi 100 -juhlavuoteen sekä samaan 
aikaan vietettävän reformaatio 500 -juhlavuoteen liittyvää oh-
jelmaa. Ohjelma päivittyy ja tarkentuu matkan varrella, joten 
tarkista ohjelma kunkin toimipaikan netti- ja facebook-sivuil-
ta. Luettelimme seuraavalle sivulle suurimpien toimipaikkojen 
alkuvuoden tapahtumat.

Valtioneuvoston kanslian Suomi 100 -ohjelmaan sisältyy 
myös Suomi 100 maailmalla -hanke. Sen tapahtumakalenteri 
kokoaa yhteen juhlavuoden tapahtumat Suomen ulkopuolella. 
Suomi 100 Maailmalla -hanke on Suomi-Seuran, Kirkon ulko-
suomalaistyön ja Siirtolaisuusinstituutin yhteinen hanke ja sen 
suunnittelusta ja toteuttamisesta vastaavassa työryhmässä ovat 
mukana myös Ulkoasiainministeriö ja Suomen Merimieskirk-
ko sekä sadat ulkosuomalaisyhteisöt. Hankkeen verkkosivut: 
suomi-seura.fi/suomi100maailmalla.

Lontoon merimieskirkko
• Koko vuoden ajan messupäivinä eli kunkin kuun 

ensimmäisenä sunnuntaina kirkon kahvion lounaalla 
suomalaista ruokakulttuuria eri alueilta Afternoon tea 
Suomi -teemalla.

• Koko vuoden ajan ”Minun Suomeni” -valokuvakilpailu.
• La 24.6. klo 17 juhannusjuhla.
• Su 1.10. klo 11 juhlajumalanpalvelus. Reformaation 

merkkivuosi, Armoa 2017. Jumalanpalveluksen jälkeen 
mölkkyturnaus Southwarkin puistossa, koko perheen 
tapahtuma.

Brysselin merimieskirkko
• Koko vuoden kestävä Suomi-aiheinen lukuhaaste. Uudet 

teemat julkaistaan tammi-, huhti-, heinä- ja lokakuussa. 
Osallistujat voivat lukea niin monta kirjaa kuin haluavat.

• 28.3.–2.4. Lappi-viikko / Maakuntaviikot.
• 30.4. Vapputapahtuma.
• 25.–30.4. Pohjanmaa / Maakuntaviikot.
• 16.–21.5. Uudenmaan kahvilakulttuuri (kahvilatuotteita) / 

Maakuntaviikot.
• 19.–21.5. Luostariviikonloppu Orvalissa.
• 22.6. Kansainvälinen yhteisprotestanttinen juhlamessu.
• 24.6. Kansanjuhla ja juhannus, järjestetään yhdessä Suomi-

klubin kanssa.
• 30.5.-4.6 Häme / Maakuntaviikot.

Rotterdamin merimieskirkko
• Suomi 100 -tulppaanin lanseeraustilaisuus huhtikuussa 

Keukenhofissa.
• 19.–21.5. Luostariviikonloppu Orvalissa.
• 9.–11.6. Extraordinary Finland -festivaali.
• 26.8. Venetsialaiset. (Osa Rotterdamin merimieskirkon 

90-vuotisjuhlaa.) 

Hampurin merimieskirkko
• 2.3. Agricola-näyttelyn avajaiset.
• 23.3. DFG-konsertti: Pia Leppänen ja Robert Näse.
• 30.3. Luterilaisuus tänään -seminaari.
• 24.–26.4. retki Lutherin jalanjäljissä.
• 27.4. Eppu ja Kurt Nuotio.
• 30.4. Vappujuhla.
• 28.5. Elokuvamusiikkia!-konsertti, merimieskirkon kuoro.
• 10.6. Saunaseminaari.
• 11.6. Uusikuu-tangokonsertti.
• 24.6. Juhannusjuhlat.
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Mignon-munat 
valmistetaan käsityönä
Mignon-munat ovat osa suomalaista pääsiäisperinnettä. 
Merimieskirkot ovat harvoja paikkoja rajojemme ulkopuolella, 
mistä näitä suklaamunia voi ostaa.

Fazerin perustaja Karl Fazer löysi 
idean Mignon-munaan työmatkal-
laan Saksassa ja alkoi valmistaa 

tehtaallaan tätä suomalaisen pääsiäispe-
rinteen klassikkoa jo vuonna 1896. Mig-
non on Fazerin toiseksi vanhin edelleen 
myynnissä oleva tuote Pihlaja-marme-
ladimakeisen eli kettukarkin (1895) jäl-
keen.

Mignon on tänä päivänä maultaan 
lähestulkoon sama kuin syntyessään. 
Mignon-munia valmistetaan Fazerin 
suklaatehtaalla Vantaalla perinteisen 
valmistusreseptin mukaisesti vuosittain 
joulukuusta alkaen noin kolmen neljän 
kuukauden ajan. Joka vuosi valmistuu 
noin 1,6 miljoonaa Mignon-munaa ja jo-
kainen niistä tehdään käsityönä.

Monille suomalaisille Mignon kuuluu 
pääsiäiseen yhtä lailla kuin mämmi tai 
lammaspaisti. Nämä jo tsaariperheenkin 
suosimat klassikot ovat jatkuvasti myy-
dyimpiä pääsiäismunia Suomessa.

Myös Merimieskirkoilla Mignon on 
yksi pääsiäisen kysytyimmistä tuotteis-
ta. Suomen Merimieskirkon Euroopan 
toimipaikoissa myydään vuosittain lähes 
1 500 Mignon-munaa. Fazer ei valmista 
Mignon -munia vientiin, ja siten Meri-
mieskirkot ovat niitä harvoja paikkoja 
rajojemme ulkopuolella, mistä Mig-
non-munia voi ostaa.

– Fazerin ja Merimieskirkon yhteis-
työllä on pitkät perinteet. Olemme iloi-
sia, että Merimieskirkko voi tuotemyyn-
nin kautta tarjota meille mahdollisuuden 
olla osa ulkomailla asuvien suomalais-
ten elämää. Tuotteemme edustavat usein 
Suomea maamme rajojen ulkopuolel-
la, ja tiedämme, että ne ovat toivottuja 
ja kaivattuja monen ulkomailla asuvan 
suomalaisen mielestä. Meidän näkökul-
mastamme arvokkainta on erityisesti 
tunnesiteen rakentaminen ja ylläpitämi-
nen Fazer-brändiin, ei niinkään myynnin 
määrä, kertoi johtaja Liisa Eerola Fa-
zerilta edellisten myyjäisten alla.

Aitoja kananmunankuoria

Mignon-munien valmistus ja pakkaami-
nen on edelleen täysin käsityötä. Mig-
non-munan aidot kananmunankuoret 
saavat alkunsa suomalaisessa kanalassa. 
Munista valikoidaan juuri oikean kokoi-
set Mignon-munien valmistusta varten.

Kananmunat tyhjennetään erityisel-
lä imumenetelmällä sekä puhdistetaan, 
desinfioidaan ja kuivataan huolellisesti. 
Fazerin makeistehtaalla Vantaan Vaara-
lassa munankuoret täytetään käsityönä 
yksi kerrallaan herkullisella mantelipäh-
kinä-nougattäytteellä, joka sisältää man-
telia, hasselpähkinöitä, sokeria, kaaka-
ovoita, vaniljaa ja kaakaomassaa.

Täyttövaiheen vaativuutta lisää se, että 
jokaisessa Mignon-munassa on manteli-
pähkinä-nougattäytettä täsmälleen 52 
grammaa. Täyttöaukko suljetaan seok-
sella, jossa on puuterisokeria, riisivalku-
aista ja vähän vettä. Nopeimmat työnte-
kijät tulppaavat työpäivän aikana 6 900 
munaa. Myös pakkausvaihe tehdään kä-
sityönä.

Tämän jälkeen munilla on vielä edes-
sään laiva- tai rekkamatka suomalaisille 
merimieskirkoille Eurooppaan, missä ne 

pääsevät valloittamaan pääsiäismark-
kinoita. Merimieskirkoilta Mignoneita 
ostavat etenkin ulkosuomalaiset, joiden 
kauppakasseihin munia ladataan useam-
pi kerralla.

Ulkomaalaiset ovat Mignon-munien 
suhteen uteliaita ja heitä huvittaa ajatus 
oikeasta munasta, joka onkin täynnä nu-
gaata. He saattavat ostaa kokeilumieles-
sä yhden munan. Poikkeuksena on Sak-
sa, mistä Mignonin ideakin on peräisin, 
missä vastaavanlaisilla täytetyillä munil-
la on totuttu herkuttelemaan pääsiäisenä.

Teksti: Katja Honkala
Lähde: Mignon on pääsiäisen klassikko -Fazerin 

tiedote 2017.
Kuvat: Oy Karl Fazer Ab

FAZER-KONSERNI

Fazer on kansainvälinen perheyritys, joka tarjoaa leipomo-, makeis-, kek-
si- ja viljatuotteita sekä ruokailu- ja kahvilapalveluita. Fazerilla on toi-
mintaa kahdeksassa maassa ja vientiä yli 40 maahan.

Fazerin missio on luoda makuelämyksiä. Yrityksen menestys on sen perus-
tamisesta lähtien vuonna 1891 perustunut parhaaseen tuotteiden ja palvelun 
laatuun, rakastettuihin brändeihin, osaaviin ihmisiin ja vastuulliseen toimin-
tatapaan.

Fazer-konsernin liikevaihto vuonna 2014 oli yli 1,6 miljardia euroa ja yri-
tyksessä työskentelee yli 15 000 henkeä. Fazer noudattaa liiketoiminnassaan 
eettisiä periaatteita, jotka pohjautuvat yrityksen arvoihin ja YK Global Com-
pactin periaatteisiin.

Fazer on tärkein Merimieskirkon makeistoimittaja. Fazerin Sininen on suo-
malaisten suosikkisuklaa myös Suomi-kaupoissamme.
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Kuuden kuukauden uraputki
Finnskyn byssän kaksikko 
kiittelee kilvan toisiaan, ja 
kehuja kerää myös laivan muu 
miehistö.

Kuusi kuukautta töitä yhteen 
putkeen ilman ainuttakaan va-
paapäivää. Herätys joka aamu 

kello 5.30, kuudeksi töihin, iltapäivän 
aluksi parin tunnin lepotauko ja sitten 
taas puurtamista iltaseitsemään, jolloin 
vaihdetaan vapaalle.

Näin kuvaavat filippiiniläiset Frenzy 
Marie M. Timbang, 24, ja Jennelyn C. 
Santos, 26, työtään suomalaisen Finns-
ky-rahtilaivan talouspuolella. ”Meillä on 
aina maanantai”, he sanovat – ja naura-
vat iloisesti päälle.

Kaksikon mielestä työ on ilo eikä lais-
kuus intohimo: ”Kun on mukava tehdä 

töitä ja kun on mukava kaveri, työ ei ole 
taakka, koska siitä nauttii.”

Päivät tuntuvat jopa loppuvan kesken, 
aika kiitää kuin lennossa, ja kello on yl-
lättäen iltaseitsemän, ”koska hän on tääl-
lä”.

Hän on tuo Finnskyn byssän porukan 
toinen osapuoli: Frenzylle Jennelyn ja 
päinvastoin. ”Me olemme tiimi, rikosto-
verit. Me olemme kuin madot, aina asial-
la, ja aina on kiire.”

Messityttö ja pääkokki

Timbang on messityttö, Santos pääkokki 
ja messityttö. He vastaavat laivan ruoka-
puolielämästä ja siistivät yhteisiä tiloja 
sekä päällystön ja matkustajien hyttejä.

Timbang on ensi kertaa laivatöissä ko-
timaansa ulkopuolella, Santosilla on me-
nossa neljäs sopimuskausi Finnlines-va-

rustamossa ja Finnskylla. ”Tämä on kuin 
toinen kotini.” Jopa niin, että sopimuk-
sen päättyessä on haikea lähteä.

Haastatteluhetkellä Timbangin ajatuk-
set olivat jo kotimatkassa, sillä kontrahti 
loppuisi seuraavalla viikolla. Santosin 
kausi oli lähes puolivälissä. Puolen vuo-
den työkauden jälkeen on kolmen kuu-
kauden loma, jolta tosin ei saa palkkaa.

Suomalaislaivoilla sopimukset ovat 
kuusikuukautisia, muiden lippujen alla 
tapaa myös yhdeksää ja jopa 11 kuu-
kautta. Merenkulku on kansainvälistä, 
Finnskyn porukka on suomalais-ruot-
salais-virolais-filippiiniläistä, ja EU:n 
ulkopuolista työvoimaa selittää kustan-
nustaso. Työrytmikin on erilainen: suo-
malainen tekee kolme viikkoa ja on kol-
me vapailla.

Tukea perheille

Frenzyllä on pohjalla hotelli- ja ravinto-
la-alan koulutus. Hän kävi harjoittelussa 
filippiiniläisellä laivalla, ihastui ja päät-
ti, että on päästävä ulkomaisiin aluksiin. 
Alku oli hankalaa, sillä parikymppiselle 
nuorelle naiselle ei ollut kysyntää. Hän 
oli töissä maissa, palasi takaisin laivalle, 
kunnes Finnlinesilta löytyi pesti.

”Haluan olla taloudelliseksi avuksi 
niin perheelleni kuin itsellenikin. Haluan 
olla riippumaton ja kasvaa aikuiseksi. 
Kotona olin kuin pikkulapsi äidin hoi-
vissa”, Timbang perustelee lähtöään.

Perhe oli kauhuissaan ja yritti vielä 
lentokentällä puhua häntä ympäri – tur-
haan.

Jennelynillä on alun perin tietoko-
nealan koulutus. ”Halusin työskennellä 

ulkomailla, ja muutamat sukulaisistani 
ovat ulkomaisilla laivoilla. Päätin lähteä, 
sillä laivalla ansaitsen vähän paremmin 
kuin maissa. Olen onnekas, että minut 
hyväksyttiin, kun ajatellaan koulutusta-
ni. Tulijoita on paljon, eikä kaikille riitä 
tällaista paikkaa. Vanhempani olivat on-
nellisia puolestani, sillä maissa ei ollut 
kovin hyvää työpaikkaa ja he ymmärsi-
vät, että kyse oli tulevaisuudestani.”

Santos käyttää itsestään englantilais-
ta ilmaisua ”breadwinner” eli henkilö, 
joka tukee taloudellisesti perheen muita 
jäseniä. ”Vaikka olenkin kaukana, voin 
tukea heitä heidän tarpeissaan.”

Kummallakin on merialan pätevyys, 
ilman sitä ei laivalle ole asiaa.

Kotimaan lomiin kuuluu osana myös 
ammattitaidon ylläpito.

Elokuvia, karaokea ja suklaata

Vapaa-aikaan kuuluvat yhdessä katso-
tut elokuvat ja karaoke, kun sille päälle 
satutaan. Suklaa on parivaljakon suuria 
nautintoja, ja maissa tulee aika ajoin 
käytyä.

Timbangilla on pitkäaikainen poikays-
tävä, sulhanen, joka on kahden vuoden 
sopimuksella töissä ulkomailla. Hän oli 
”hyvin innostunut ja kannustava, kun 
kuuli minun lähtevän Suomeen ja kehot-
ti minua toteuttamaan unelmani, vaikka 
se olisi hänelle kova paikka.” Niinpä 
nytkin kotilomalla odottavat vain perhe 
ja ystävät. ”Hän ei ole siellä.”

Suhteen on oltava vahva ja on luotet-
tava Jumalaan, niin ongelmia ei synny, 
Timbang sanoo.

Santosin poikaystävä seilaa ulkomai-
silla laivoilla, ja ”tietää, mitä tämä elämä 
on. Hän järjestää sopimuksensa niin, että 
meille jää yhteistä loma-aikaa.”

Yhteyttä pidetään päivittäin netin vä-
lityksellä, ja tässä myös Merimieskirkko 
voi laivakäynneillään auttaa välittämällä 
puhelinkortteja.

Kiitoksia kerää myös se, että satamis-
sa on saatu omakielistä luettavaa ja apua 
maissa käynteihin. Merimiespalvelun 
joulukuinen metsäretki oli elämys, ja 
Vuosaaren merimieskirkon musiikilli-
nen joulutervehdys on jäänyt mieleen.

Työpari kehuu Finnskyn suomalaisia: 
he ovat ystävällisiä ja avuliaita. ”Tämä 
on minulle kuin perheen jatke”, Tim-
bang sanoo. ”Olen hyvin tyytyväinen, 
että läksin.”

Tosin puolen vuoden työputki vaatii 
veronsa: työ on raskasta, ja kotiin pääs-
tyään hän aikoo ensimmäisellä viikolla 
vain nukkua ja syödä.

Teksti ja kuvat: Paavo Tukkimäki

Frenzy Marie M. Timbang ja Jennelyn C. Santos Finnskyn keittiössä eli merikielellä byssässä.

Lounaan tiskipino odottaa purkajiaan eli Jennelyn C. Santosia ja Frenzy Marie M. Timbangia.



Töhertely ei ole taidetta

Graffitien, tagien ja nimikuviotö-
herrysten sanotaan olevan osa 
kaupunkikulttuuria siinä kuin 

katukahviloissa istuskeleminen. Minusta 
graffitit ja muut töherrykset ovat kau-
kana mistään kulttuurista. Kuvataiteen 
kanssa niillä ei ole mitään tekemistä. Ne 
ovat pelkkää ympäristön sotkemista.

Töhertely maksaa yhteiskunnalle mie-
lettömiä summia. Junavaunuja, linja-au-
toja, jopa kivitalojen seiniä joudutaan 
noiden ”kaupunkikulttuurikuvien” takia 
pesemään toistuvasti erikoiskemikaaleil-
la.

Graffitien takia uudet rakennukset ja 
kokonaiset kaupunginosat saavat sut-
tuisen leiman. Tutkimusten mukaan 
graffitit tekevät seudusta epäviihtyisän 
ja pudottavat asuntojen arvoa. Seutua, 
jossa on töherryksiä, ihmiset alkavat vie-
roksua, eivätkä yrittäjätkään mielellään 
perusta sinne palveluja. Aikaa myöten 
graffiti-alueesta tulee slummi.

Graffitien ja tagien tekijät ovat ahke-
ria. Miten he jaksavatkin ahertaa ilman 
palkkaa jopa yön pimeydessä. Katsokaa 
ympärillenne ja arvioikaa heidän teke-
mänsä työn määrää ja laatua!

Yhteiskunta etsii keinoja ympäris-
töä pilaavan, veronmaksajille miljoonia 

maksavan töhertelyn lopettamiseksi. 
Yleisönpalstoilla on vedottu kauppiai-
siin, että nämä valvoisivat, kenelle sp-
ray-maaleja myyvät. On myös vaadittu 
spray-maalien siirtämistä kaupoissa 
ampumatarvikkeiden tavoin lukkojen 
taakse. Minusta se on tarpeetonta, jopa 
typerää.

Kieltoja ja rajoituksia meillä on jo 
liiaksi asti. Pitää löytää muita keinoja. 

Jospa töhertäjiin voisi vaikuttaa valis-
tamalla, kertomalla, että heidän harras-
tamansa ”kulttuuri” on kaikkea muuta 
kuin taidetta. Onhan valistus purrut mo-
niin muihinkin ongelmallisiin, yhteistä 
ympäristöämme pilaaviin ja saastutta-
viin asioihin. Jopa tupakoitsijat on saatu 
häpeämään "nautintoaan".

Teksti ja kuvat: Joni Skiftesvik

kirkkolaiva

Kohtaamisia
Kohtaamisessa kaksi tai useampi ihminen tapaa toi-

sensa ja on keskenään jonkinlaisessa vuorovaiku-
tuksessa. Kohtaamisilta ei voi välttyä, jos ihmis-

ten ilmoilla liikkuu, sen verran väistämättömiä ne ovat. 
Päivittäin meillä on lukuisia erilaisia kohtaamisia, jotkut 
ovat nopeasti ohi meneviä hetkiä ja toiset syvällisiä ja mie-
leenpainuvia.

Vuorovaikutuksen taso erilaisissa kohtaamisissa siis 
vaihtelee. Se on toisaalta kiinni siitä, miten kohtaajat tilan-
teeseen asennoituvat ja toisaalta ympäristön kohtaamiselle 
antamista olosuhteista. Kiireiset ihmiset eivät rauhallises-
sakaan ympäristössä ehdi tai halua antaa toisilleen tarvit-
tavaa aikaa ja mahdollisuutta. Ja kääntäen: meluisassa ja 
häiriöllisessä ympäristössä ei hyvällä tahdollakaan saa 
aikaiseksi syvällistä kohtaamista. Sama pätee tietysti mie-
lenmaisemaankin.

Nykyään tapahtuu paljon myös ”virtuaalikohtaamisia”. 
Tietysti voi kysyä, ovatko ne oikeita kohtaamisia ollen-
kaan. Sanakirjan ensimmäisen merkityksen mukaan eivät 
ole, mutta toisen määritelmän mukaan kylläkin.

Internetin ihmeellisessä maailmassa on monenlaista tar-
jolla: yhdessä palvelussa seurataan toisia ja toisessa tykä-
tään. Tykkäämispalvelussa kerätään kavereita ja toisessa 
siis seuraajia.

Yhä isompi osa nuorison ja työikäistenkin elämää tapah-
tuu erilaisissa virtuaalitodellisuuksissa. Monenlaisia asioi-
ta hoidetaan omatoimisesti verkkopalveluissa, ja palvelu-
neuvontaa tarvitaan vasta sitten, kun jokin menee vikaan. 
Silloinkin apu saattaa tulla tekstiviestin tai muun sähköi-
sen viestintäpalvelun myötä. Kohtaaminen jää etäiseksi – 
mikäli edes toteutuu ja toteutuessaankin on merkki jonkin 
asian pieleen menemisestä.

Virtuaalikohtaamiset korvaavat osan fyysisistä kohtaa-
misista. Keskustelemme koneiden kanssa tai niiden väli-
tyksellä. Oma todellisuutensa on vielä videopuhelu, jossa 
kohtaaminen on jo ihan todellista, kosketusta lukuun otta-
matta.

Aloittaessani merimiespastorin työt parikymmentä 
vuotta sitten, oli videopuhelu kallista ylellisyyttä. Nyt se 
on ilmaista tai halpaa arkipäiväistä toimintaa, joka mah-
dollistaa kuvan ja äänen välittämisen minne tahansa maa-
ilman kolkkaan. Kaukomaan merenkulkijalle ja muillekin 
matkalaisille se on korvaamaton väline yhteydenpitoon 
perheen kanssa.

Merimieskirkko haluaa tarjota paikan erilaisille kohtaa-
misille. Koti kaukana kotoa luo ympäristön, johon on toi-
vottavasti kenen tahansa helppo tulla ja viihtyä. Tarjolla 
on toisaalta toisia ihmisiä, joita tavata ja toisaalta välineitä 
erilaiseen yhteydenpitoon.

Syystä tai toisesta kaukana kotoaan liikkuvalle on tär-
keää päästä välillä pysähtymään. Matkalla ollessa ei yh-
teydenpitoon ole aina mahdollisuutta.

Ylösnousseen Kristuksen kohtaamiset ovat yhtä lailla 
elämää muuttavia. Hän kutsuu seuraamaan, hän tykkää ja 
kutsuu kaveriksi. Hänen seurassaan voi kuitenkin unoh-
taa kaikenlaisen suorittamisen: hänen elämässään ollaan. 
Kohtaamiset ovat muuttuneet elämäksi ylösnousseen seu-
rassa. Tästä vakuuttuivat jo ensimmäiset opetuslapset ja 
sen vakuuttuneisuuden vuoksi mekin olemme tänään kool-
la: seuraajina, tykkääjinä, kavereina – miksi sitten itseäm-
me haluammekin kutsua.

Jaakko Laasio

Uwe Umstätter Westend61 / Lehtikuva
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Satamakuraattori Arja Suvanto muistuttaa, että Turun merimieskirkko on avoinna maanantaista 
perjantaihin 16–21 sekä sunnuntaisin klo 16–20.

Suljettu 
vain 
lauantaisin
Merimieskirkkotyö kotimaan 
satamissa alkoi Turussa, 
joka oli tuolloin maamme 
pääkaupunki. Toiminta entisessä 
pääkaupungissa jatkuu vireänä.

Mainittava ihan alkuun on, että 
jo ennen Merimieslähetysseu-
ran perustamista oli 1870-lu-

vun lopulta erillinen merimieslähetys-
yhdistys tehnyt sisälähetystyötä Turussa. 
Sittemmin (1892) tämä yhdistys muuttui 
Turun kaupunkilähetykseksi.

Turun merimieskirkon alku liittyy 
vuodesta 1900 toimineeseen konsuli J. 
Paneliuksen ja hänen rouvansa Aina 
Paneliuksen omistamaan merimies-
kotiin. Tämän merimieskodin hyväksi 
toimineesta ompeluseurasta tuli vuonna 
1909 Turun Satamalähetysyhdistys, joka 
liittyi Suomen Merimieslähetysseuran 
haaraosastoksi vuonna 1910. Tämän yh-
teistyön alkua pidetään myös Turun me-
rimieskirkon alkuna.

Toimipaikaksi tuli huoneisto Linnaka-
tu 75:ssä. Toimintaa tukivat sekä seura-
kunnat että kaupunki, joka sittemmin an-
toi satamassa olevan huvilarakennuksen 
(Linnankatu 87) tähän käyttöön. Muutto 
oli hyväksi ja johti toiminnan laajentu-
miseen.

Vuonna 1968 asema sai vielä käyt-
töönsä toimisto- ja kerhohuoneen Kristii-
nankatu 6:sta. Kun Turun Satamalähetys 
lopetti toimintansa parikymmentä vuotta 
myöhemmin, siirtyi sen omaisuus Me-
rimieslähetysseuralle (nyk. Merimies-
kirkko).

Kokeiluprojekti, johon sisältyi laiva-
pappitoiminta Turusta lähtevillä mat-
kustaja-aluksilla, kahvilatoiminta ja työ 
merimiesten perheiden parissa, osoitti, 
että merimieskirkkotyölle oli selkeä tar-
ve Turussa. Huhut merimieskirkkotyön 
loppumisesta Turussa olivat perättömiä.

Vuonna 1995 toimipaikka siirtyi 
vuokrankorotuksen vuoksi Huolintaka-
tu 3:een. Kymmenen vuoden jaksoon 
mahtuu monia tulemisia ja lähtemisiä, 
niin asiakkaiden kuin henkilökunnankin. 
Lähtemiset eivät lopettaneet tälläkään 
kertaa toimintaa, vaikka kuulopuheissa 
niin oli veikkailtukin.

Osoite vaihtui, paikka ei

Syksystä 2005 Turun merimieskirkko on 
toiminut Sataman vuokralaisena Rah-
tarikuja 2:ssa (aikaisemmalta nimeltä 
Suikkilantie 2). Hulppeisiin tiloihin kuu-
luu kolme kerrosta ja mm. kaksi saunaa.

Toiminnan ytimessä on merenkulkija-
työn rinnalle noussut raskaan pyörälii-
kenteen kuljettajien kanssa toimiminen. 
Merimieskirkko on myös rekkakirkko, 
sillä rekkamiehiä ja -naisia kirkolla kävi 
viime vuonna lähes 2 000.

Turun merimieskirkko tekee paljon 
yhteistyötä Turun Rahtarien tiimin kans-
sa. Jokin aika sitten kattojärjestö Rahtarit 

ry sekä Mikaelinseurakunta lahjoittivat 
merimieskirkolle rahaa uuden pesuko-
neen ostoon.

Toimintaa Turussa on vuodesta 2011 
luotsannut satamakuraattori Arja Su-
vanto, joka tuli taloon jo vuoden 2005 
joulukuussa. Toisena palkattuna työnte-
kijänä työskenteli satamakuraattori Tuu-
re Oldendoff vuodesta 2011 alkuvuo-
teen 2016.

Vuodentakaisista henkilöstömuutok-
sista kuulee yhä puhuttavan, niin myös 
osoitteenmuutoksesta, joihin liittyen 
joillakin on ”tietoa” kirkon sulkemi-
sesta. Mukava tuottaa pettymys näille 
tietäjille, sillä Turun merimieskirkolla 
menee hyvin, eikä sitä ole edes ajateltu 
suljettavan: vuonna 2016 Turun meri-
mieskirkkotyössä kohdattiin yhteensä 15 
620 henkeä.

Vapaaehtoiset auttajat ja tukijat ovat 
Turussakin voimavara, jota ilman me-
rimieskirkko ei selviytyisi. Ketään vä-
heksymättä mainittakoon esimerkkinä 
vapaaehtoinen merimiespastori Mikko 
Laurén, joka on myös merikapteeni. 
Tähän joukkoon saa liittyä, ja tämän jou-
kon palveltavaksi saa tulla. 

Teksti ja kuva: Marko Toljamo
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Henkilömuutos 
Vuosaaressa

Vuosaaren merimiespappi Sirpa 
Tolppanen siirtyy Merimies-
kirkon palveluksesta ev.lut. kir-

kon palvelukseen paikallisseurakuntaan 
6.3.2017. Sirpan viimeinen työssäolo-
päivä Merimieskirkolla oli 21.2.ennen 
vuosilomaa ja uusiin haasteisiin hyppää-
mistä.

Vuosaaren merimieskirkolla kävijöitä 
palvelevat tällä hetkellä vapaaehtoiset 
sekä Vuosaaren sijaistyöntekijä, jo en-
tuudestaan tuttu satamakuraattori, Mati-
as Heikkilä.

Lisäksi mm. laivakäynneistä huolehtii 
entiseen tapaan myös Merimiespalvelu-
toimisto MEPAn työntekijä.

Sirpa Tolppanen on toiminut viimek-
si kuluneet neljä vuotta Merimieskirkon 
palveluksessa. Hän työskenteli aluksi 
Rauman merimieskirkolla kansainväli-
sessä merenkulkijatyössä ja Merimies-
kirkon laivakuraattorina seilaten suo-
malaisella rahtilaivalla ja jäänmurtajilla 
ja sittemmin Vuosaaren merimieskirkon 
merimiespastorina ja satamakuraattori-
na.

Merimieskirkkotoiminnan pariin hä-
net toivat aiemmat kokemuksensa teolo-
gina New Yorkissa, Chicagossa ja Tuk-
holmassa, jolloin hän toimi sairaalassa, 
uskontodialogin parissa tai suomalaisten 
seurakunnassa. Viime joulun alla Tolp-
panen toimi Merimieskirkon matkapap-
pina Kaakkois-Aasiassa.

Oulaisten 
eläkkeensaajat

Merimieskirkon toiminnasta oli 
kuulemassa mukava joukko 
Oulaisten eläkkeensaajia hel-

mikuun alussa Oulaisten seurakuntakes-
kuksessa. 

Kevään merkki

Satamissa laivanmaalaus on ensim-
mäinen merkki keväästä. Ystävän-
päivänä 14.2. oli aurinkoinen päi-

vä maalaamisen ainakin Raumalla. 

Pääsiäisbasaarit

Ulkomaan merimieskirkoillam-
me kevät on pääsiäismyyjäisten 
valmistelun ja läpi viemisen ai-

kaa. Myyjäisissä on tarjolla niin perintei-
siä suomalaisia ruokia kuin pääsiäisajan 
herkkuja, suomalaisyritysten laatu- ja 

brändituotteita sekä tietenkin mukavaa 
yhdessäoloa.

Katso kunkin merimieskirkon pää-
siäisbasaarin tarkempi ajankohta ja au-
kioloaika sen netti- tai facebook-sivuilta.

Kiitos

Suuri sydämellinen kiitos yhteis-
työstä ja jaetuista hetkistä jokai-
selle, keiden kanssa olemme koh-

danneet, toivottaa Sirpa Tolppanen. 

Kuva: Marko Toljamo
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Laivakuraattori alukselle 
pelastusoperaation jälkeen

Suomalainen rahtilaiva Norstream pelasti Pohjanmerellä uponneen 
laivan miehistön 14.1.2017. Merimieskirkon laivakuraattori kävi 
tilannetta läpi niin pelastusoperaation suorittaneen aluksen kuin 
samalla reitillä seilaavien muiden suomalaisten alusten miehistön 
kanssa.

Tammikuun puolivälin jälkeen 
täyttyi media uutisista, kuinka 
suomalainen rahtilaiva Norstream 

oli pelastanut myrskyisänä yönä upon-
neen laivan miehistön Pohjanmerellä. 
Sattumalta olin sopinut Pohjanmeren 
seilauksesta Bore-varustamon Norstrea-
mille seuraavalle viikolle. Tarkoitukseni 
oli alun perin mennä laivalle tiistaina 17. 
tammikuuta 2017, mutta lauantain 14.1. 
tapahtumien vuoksi aikatauluni kuiten-
kin aikaistui. Lensin jo 15.1. Lontoon 
Heatrow’lle, josta taksi vei minut suo-
raan laivaan Tillburyn satamaan.

Laivalle saavuttuani sain tarkempaa 
informaatiota, mitä oli tapahtunut tuona 
perjantain ja lauantain välisenä yönä.

Kello 0.52 lauantaiaamuna 14.1. 
Norstream kuuli Mayday-kutsun aluk-
selta, joka oli aivan laivan näköpiirissä. 
Vahtivuorossa ollut perämies hälytti vä-
littömästi Norstreamin kapteenin Patrik 
Norrgårdin komentosillalle. Ja kun var-
sinaiset pelastustoimet alkoivat, oli koko 
miehistö jo hälytetty hereille. Brygalla 
olleet miehistön jäsenet näkivät, kuinka 
Fluvius Tamar -niminen, yli satametrin 
bulkkialus upposi varsin nopeasti aivan 
heidän silmiensä edessä.

Kapteeni kertoo, että oli itsestään sel-
vää, että he kiirehtivät auttamaan, olihan 
Norstream lähin alus melko vilkkaalla 
laivaväylällä. Pientä malttia piti kuiten-
kin olla, että uppoava laiva ei vaurioit-
taisi omaa alusta.

Harkittu pelastusoperaatio

Itse pelastusoperaatio piti harkita tark-
kaan.

Aluksi oli mietitty MOB-venettä (man 
over board), mutta hurjan kelin vuoksi 
sen käytössä oman miehistön turvalli-
suus olisi ollut vaarassa. Tämän jälkeen 
harkittiin pelastuslautan laukaisua, mut-
ta tultiin kuitenkin johtopäätökseen, että 
sitä ei saisi helposti takaisin.

Niinpä päädyttiin hieman erikoisem-
paan, mutta näin jälkikäteen todeten var-
sin toimivaan ratkaisuun: pelastusope-
raatioon luotsioven kautta.

Vaihtoehtoja pohtiessa komentosillal-
la tähystettiin samaan aikaan pelastus-
liivien ja lauttojen valoja myrskyävällä 
merellä. Kun näitä osui kiikarin linssei-
hin, todettiin, että kaksi miehistön jä-
sentä oli meressä ja lisäksi näkyvissä oli 
pelastuslautta.

Kapteeni ohjasi laivaa siten, että se 
toimi samalla tuulensuojana. Meressä 
olleet eivät olleet ihan lähekkäin, vaan 
noin 50 metrin päässä toisistaan, joten 

laivaa piti ohjailla tarkasti.
Pelastusrankaan avulla saatiin ensin 

ylös nuo kaksi meressä ollutta. Ensim-
mäisenä pelastettava putosi muutaman 
kerran veteen takaisin, koska hänen pe-
lastuspukunsa ei ollut kunnolla kiinni. 
Pelastuslautalta pelastettiin sitten loput 
viisi henkilöä. Ilo oli suuri, kun upon-
neen aluksen kapteeni oli todennut, että 
koko miehistö, kaikkiaan seitsemän hen-
kilöä, oli pelastunut.

Keskustelua ja pelastusharjoitus

Sunnuntaina päivällisen jälkeen kokoon-
nuimme porukalla Norstreamin messiin 
käymään läpi tilannetta ja tunnelmia. 
Tämän jälkeen pyrin jututtamaan kaikki 
pelastusoperaation suorittaneen aluksen 
miehistön jäsenet yksitellen tai pienem-
missä porukoissa. Onnettomuus on jon-
kinasteinen kriisi myös pelastajille.

Laivakuraattorina tavoitteeni on, että 
kriisitilanteissa yritetään katsoa eteen-
päin ja näin ehkäistä mahdollisia pelko-
tiloja tulevaisuudessa.

Maanantaina pidimme laivalla pelas-
tusharjoituksen, jossa koko miehistö, 
kuraattori mukaan lukien, puki päälleen 

pelastuspuvun. Erityisesti kiinnitettiin 
huomiota siihen, että vetoketju oli kun-
nolla ylös asti kiinnitetty. Tämä ehkäisee 
veden pääsyn puvun sisään tositilantees-
sa.

Myös tämä harjoitus auttoi peilaamaan 
14. päivän aamuyön tapahtumia.

Norstreamin lisäksi seilasin muuta-
man päivän sen sisarlaiva Norskylla ja 
Bore Sealla. Tämä tapahtui varustamon 
pyynnöstä, sillä nuo laivat seilaavat sa-
maa reittiä kuin Norstream ja ohittavat 
uppoamispaikan lähes päivittäin.

Myös Norskyllä oli kuultu hätäkutsu, 
mutta he olivat liian kaukana auttaak-
seen. Pientä hermostumista oli ollut 
ilmassa, kun ei aluksi tiedetty, mitä oli 
tapahtumassa ja mikä on Norstreamin 
rooli tilanteessa. Helpotus ja hyvänolon-
tunne oli suuri, kun selvisi kaikkien pe-
lastuneen.

Myös terve ylpeys Norstreamin mie-
histön puolesta oli aiheellista. Ja on yhä 
edelleen.

Teksti ja kuvat: Pekka Wilska
satama- ja laivakuraattori

”Ilo oli suuri, 
kun koko miehistö 

oli pelastunut.”

Myös Norstreamin sisarlaiva Norsky kuuli hätäkutsun, mutta oli tapahtumapaikasta liian kaukana.
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i kyrkans skepp

Möten
Vid ett möte träffas en eller flera personer och inter-

agerar på något sätt. Det går inte att undgå möten 
om man rör sig bland människor, så pass nödvän-

diga är de. Varje dag har vi många olika slags möten, vissa 
är korta och snabbt övergående medan andra är djupa och 
oförglömliga.

Interaktionsnivån vid möten varierar alltså. Den beror 
å ena sidan på de inblandades inställning till situationen, 
å andra sidan på omgivningens förutsättningar för mötet. 
Stressade människor hinner eller vill inte ge varandra till-
räckligt med tid och möjligheter ens i en lugn miljö. Och 
omvänt så går det inte ens med god vilja att få till ett djupt 
möte i en bullrig miljö med mycket störningar. Detsamma 
gäller förstås även för det mentala landskapet.

Numera sker många möten virtuellt. Man kan fråga sig 
om de ens räknas som riktiga möten. Enligt ordbokens för-
sta definition gör de inte det, men väl enligt den andra.

Internets förunderliga värld har mycket att erbjuda: i 
en tjänst följer man varandra och i en annan gillar man 
varandra. I den senare samlar man vänner och i den förra 
följare. En allt större del av våra liv sker i virtuella verklig-
heter. Vi sköter själv ärenden via webbtjänster och behöver 
kundservice först när något går fel. Även då kan hjälpen 
komma via ett textmeddelande eller någon annan elektro-
nisk kommunikationstjänst. Mötet sker på distans – om det 
över huvud taget inträffar och när mötet inträffar är det ett 
tecken på att något gått fel.

Virtuella möten ersätter vissa fysiska möten. Vi kommu-
nicerar med datorer eller med hjälp av dem. Videosamtal 

är ytterligare en realitet, där mötet är verkligt bortsett från 
att vi inte kan röra varandra. När jag började jobba som 
sjömanspräst för ett tjugotal år sedan var videosamtal dyr 
lyx. Nu är det en gratis eller billig vardagsaktivitet, som 
gör det möjligt att förmedla bild och ljud till världens alla 
hörn. För sjöfarare i fjärran land och även andra resenärer 
är videosamtal ett oersättligt verktyg för att hålla kontak-
ten med familjen.

Sjömanskyrkan vill erbjuda en plats för olika typer av 
möten. Hemmet långt hemifrån skapar en trivsam miljö, 
som jag hoppas är enkel att komma till för alla. Här kan 
man träffa andra människor och få tillgång till olika kom-
munikationsverktyg. För dem som befinner sig långt he-
mifrån är det viktigt att få stanna upp ibland. På resande 
fot finns det inte alltid möjlighet att hålla kontakten med 
nära och kära.

På samma sätt är den uppståndne Kristus möten livsför-
ändrande. Han ber att man följer honom, han gillar och 
vill att man blir hans vän. I hans sällskap kan man dock 
glömma all slags prestation: i hans liv bara är man. I säll-
skap av den uppståndne övergår mötena till liv. Redan de 
första lärjungarna var övertygade om detta och på grund av 
denna övertygelse samlas vi än idag: som följare, gillare, 
vänner – vad vi än vill kalla oss.

Jaakko Laasio

Mötet på gatan och kanske senare på nätet.
Bild: Marko Toljamo.

Sjömanskyrkan är din partner 
ute i världen
Finlands Sjömanskyrka bygger 
omtänksamma samfund i 
Finland, utomlands och till sjöss 
med din hjälp.

Vi finns vid din sida när du behö-
ver oss. Vi har arbetat för sjöfa-
rare och utlandsfinländare sedan 

1875.
Sjömanskyrkan är en hemtrevlig och 

rofylld oas på resan eller i den stressiga 
vardagen, ”en bit av Finland” i främman-
de land. Hos oss hittar du oftast ett café, 
en bastu, försäljning av finska produkter 
och fritidsaktiviteter för olika åldrar. 

Sjömanskyrkan är också din finska 
kyrka ute i världen och ditt stöd under 
stora som små livskriser. Sjömanskyr-
kan och Evangelisk-lutherska kyrkan 
i Finland har ingått ett samarbetsavtal 
som innebär att Sjömanskyrkan sköter 
den kyrkliga verksamheten för finlän-
dare i Beneluxländerna, Storbritannien 
och Irland och, i samarbete med kyrkans 
arbete bland utlandsfinländare, i norra 
Tyskland. 

Sjömanskyrkas organisation

Finlands Sjömanskyrka rf är en förening 
vars röstberättigade medlemmar består 
av personmedlemmar, medlemsfören-
ingar och församlingsmedlemmar. 

Föreningens högsta beslutande organ 
är årsstämman och valmötet. Valmötet 
utser föreningens styrelse. 

Övriga organ är arbetsutskottet, eko-
nomiutskottet, ledningsgruppen, presi-
diet och krisberedskapsgruppen. 

Varje sjömanskyrka har dessutom en 
kyrkonämnd eller ett kyrkoråd. 

Finlands Sjömanskyrkas ekonomi 
bygger på egen kapitalanskaffning samt 
på stöd och gåvor från privatpersoner 
och samfund. 

Föreningen är ideell. Årsbudget är ca 4 
miljoner euro och omsättningen uppgår 
till ca 2 miljoner euro. Föreningen har ca 
40 anställda. 

Merparten (ca 55 %) av våra inkom-
ster kommer från egen kapitalanskaff-
ning: genom försäljning av våra tjänster 
och produkter via basarer, evenemang >>
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och kampanjer samt genom placerings-
verksamhet. 

Med ditt stöd kan vi betjäna våra med-
människor och hjälpa dem som är i nöd. 

Ge en gåva till Sjömanskyrkan 

Ditt bidrag är viktigt. 
Långt hemifrån, i ett främmande land, 

i en annan kultur kan man överraskas av 
svårigheter. Många upplever ensamhet, 
familjeproblem och livskriser både till 
sjöss och på land. 

Sjömanskyrkan främjar välbefinnan-

det bland sjöfarare och finländare som 
befinner sig utomlands bl.a. genom att 
erbjuda nödbostäder, samtalsstöd, ung-
domsverksamheter och mötesplatser för 
äldre och sjuka. 

Sjömanskyrkan är ett hem långt hemi-
från. En partner hemma och borta. 

Du kan lämna din gåva genom att 
skicka ett sms eller överföra valfritt be-
lopp till vårt insamlingskonto. Ett varmt 
tack för ditt bidrag!

Sms-gåva: 
• 5 euro: Skicka meddelandet   

5E TUKI till 16588.
• 10 euro: Skicka meddelandet   

10E TUKI till 16588.
• 20 euro: Skicka meddelandet   

20E TUKI till 16588. 

Vårt insamlingskonto: 
• FI91 1745 3000 0222 79  

NDEAFIHH.    
Obs! Kontot används endast till in-
komster som omfattas av insamlings-
tillståndet.

>>

Finlands Sjömanskyrkas strategi

Verksamhetsidé: Sjömanskyr-
kan möter medmänniskor ut-
omlands, i Finlands hamnar och 

på fartygen. Sjömanskyrkan skapar om-
tänksamma samfund i sin verksamhet. 

Medmänniskor avser utlandsfinlän-
dare, sjöfarare, finländare i rörelse och 
alla andra människor som deltar i Sjö-
manskyrkans verksamhet. Mötet innebär 
närvaro på lika villkor. Sjömanskyrkans 
verksamhet förmedlar budskapet om en 
barmhärtig och kärleksfull Gud. Kän-
netecknande för ett omtänksamt sam-
fund är gästfrihet, öppenhet, interaktion, 
kärlek till nästan och strävan efter att 
möjliggöra och stödja människors egna 
insatser och engagemang samt att för-
medla det finska språk- och kulturarvet 
till kommande generationer. 

Vision: Sjömanskyrkan är full av liv. 
Sjömanskyrkan är full av liv i männ-

iskans och samfundets glädje, sorg och 
vardag. 

Sjömanskyrkan har livskraftiga verk-
samheter och verksamhetsställen, vars 
lokala stöd och finansiering har fått ökad 
betydelse. 

Värden: gästfrihet, mod, ansvar. 
Gästfrihet är ett sätt att förmedla Guds 

kärlek, och den omfattar var och en. I 
grund och botten innebär kristen gästfri-
het att älska en främling. 

Vi söker och testar nya sätt att arbeta 
och har mod att utvärdera vår verksam-
het. Vi är öppna för nya samarbetsformer 
och partnerskap. 

Vårt arbete är professionellt och infly-

telserikt. Vi handlar ansvarsfullt inom 
arbetsgemenskapen, vid samarbeten och 
i ekonomiska frågor. Vi tar vårt miljö-
ansvar. 

Kommunikationsstrategi

I slutet av 2016 blev Sjömanskyrkans 
kommunikationsstrategi klar och nu har 
den börjat tillämpas successivt.

Finlands Sjömanskyrkas visuella iden-
titet och webbplats har förnyats. Webb-
platserna för Sjömanskyrkans verksam-

hetsställen utomlands har också fått den 
nya visuella identiteten och strukturen. 
Olika språkversioner (svenska, engelska 
etc.) av webbplatserna publiceras inom 
kort. 

I och med förnyelsen har identiteten 
moderniserats. 

För att förbättra vår information, i 
enlighet med strategin, ska vi i större 
utsträckning använda elektroniska ny-
hetsbrev om aktuella händelser. Du kan 
prenumerera på nyhetsbrevet genom att 
fylla i formuläret nere till höger på Sjö-
manskyrkans webbplats merimieskirkko.
fi.

Dessutom skickar vi varje år ut tre 
medlemsbrev med vanlig post – brevet 
du håller i handen är det första 2017. Vi 
strävar efter att så småningom slå ihop 
nyhetsbrevet och medlemsbrevet till ett 
brev för alla som är intresserade av sjö-
manskyrkoarbetet.

Föreningens kommunikationsgrupp 
har beslutat att tidningen Sjömanskyrkan 
i första hand ska vara ett digitalt medi-
um, vilket innebär att tidningsmaterialet 
på webben kan förnyas och uppdateras 
kontinuerligt. I år utkommer dock tid-
ningen fortfarande i pappersformat med 
tre nummer, varav nummer två innehåll-
er föreningens årsberättelse. Årets första 
nummer utkommer i mars och det sista i 
november–december.
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Yksi Oulun maamerkeistä 
ja nähtävyyksistä on 
toripolliisi.

Kuva: Ism
o Pekkarinen / Lehtikuva

Katso diakoni Salla Havukaisen videohaastattelu 
Merimieskirkon nettisivuilta.
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Alustava ohjelma

Lauantai 12.8.

8.30 Kirkko avoinna
9.00  Hartaus Tuiran kirkolla. 
9.15 Tutustumisretki Satamaan ja 
  Oulun merimieskirkkoon,  
 sis. kahvit.
11.00 Lounas.
13.00 Merimieskirkkoinfo  
 kirkkosalissa ja vaalikokous.
13.00 Lasten leikkinurkkaus.
14.30 Kahvit.
15.00 Pääjuhlassa mm. puhallin- 
 orkesteri, yhteislaulua,  
 tervehdyksiä ja esityksiä.
17.00 Päivällinen.
19.00 Konsertti Tuiran kirkossa.
21.00 Iltasoitto Tuiran kirkossa.

Sunnuntai 13.8.

10.00 Juhlamessu Tuiran kirkossa.  
 Messun jälkeen kirkkokahvit,  
 jossa myös viestikapulan  
 vaihto.

Merimiespastorit saarnaavat 
rovastikunnan seuraavissa kirkoissa:
• Tuira, Luukkaan kappeli
• Karjasilta
• Tuomikirkko
• Haukipudas
• Kiiminki
• Oulujoki

Majoitusvaihtoehtoja 
(hotelleja):

• Radisson Blu
• Lapland hotels
• Lasaretti
• Best Western Apollo
• Scandic Oulu  

(jäsenille kiintiöhinta)

Kesäjuhla lähestyy!
Tavataanhan taas Merimieskirkon kesäjuhlilla. 
Tänä vuonna ne järjestetään Oulussa Tuiran kirkolla elokuussa.

Juhlaa on ideoimassa ja järjestämäs-
sä mm. Oulun seurakuntayhtymäs-
sä oppilaitostyön ja kansainvälisen 

työn diakonina työskentelevä Salla Ha-
vukainen. Hän oli mukana myös Oulus-
sa edellisen kerran, vuonna 1993, järjes-
tetyillä kesäjuhlilla.

Vuoteen 1998 saakka Sallalle kertyi 
yhteensä 12 vuotta työtä merimieskir-
koilla. Nyt hän sanoo, että hänen sydä-
mensä jäi Merimieskirkolle ja siksi ha-
luaa olla mukana näissäkin juhlissa.

– Tiedän, että näistä juhlista tulee hy-
vät juhlat. Olen tyypillinen Merimies-
kirkon työntekijä: innostun helposti mo-
nenlaisista asioista.

Juhlien lisäksi Salla on nykyisin in-
nostunut omasta hyvinvoinnista ja liik-
kumisesta. Tätä todistaa se, että hän on 
tänä vuonna hiihtänyt jo 500 km. Kesäi-
sin hän rullaluistelee. Myös musiikki on 
lähellä sydäntä.

Hänen nykyinen työnsä koostuu enim-
mäkseen työpaikkatyöstä oppilaitoksis-
sa, ja monimuotoisen työn tavoitteena 
on tukea oppilaitosyhteisöä, niin oppi-
laita kuin henkilökuntaa, heidän omassa 
tehtävässään.

Lisää tietoa juhlasta, käytännön asiois-
ta ja päivitetty ohjelma loppukevään jä-
senkirjeessä.

Teksti: Marko Toljamo
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Maakuntaviikot

Savo 
21.-26.2.

Lappi 
28.3.-2.4.

Pohjanmaa 
25.-30.4.

Uusimaa 
16.-21.5. 
(kahvilakulttuuri)

Häme 
30.5.-4.6.

 

BRYSSELIN MERIMIESKIRKKO
Foyer Finlandais / Fins Huis
Rue Jacques de Lalaing 33 / Jacques de Lalaingstraat 33
BE-1040 Brussel
Puh. +32 2 2800498

www.belgia.merimieskirkko.fi

Tervetuloa
Lounaalle
Ti-Pe  klo 12-14.30

Tulossa syksyllä:
Saaristo & Rannnikkoseutu, 
Kainuu, Karjala



Brexit toi britit pöydän äärelle
Britannian EU-erosta vastaava ministeri David Davis vieraili 
Helsingissä helmikuun puolivälissä. Hän keskusteli Brexitis-
tä eli Britannian EU-erosta ulkoministeri Timo Soinin (ps.) 
kanssa.

Davis totesi Suomen olleen Euroopan unionissa Britannian 
liittolainen ja ystävä pohjustaen tulevia neuvotteluja. Itsekin 
EU-kriittisenä tunnettu Timo Soini painotti neuvotteluihin läh-
temistä ilman pahantahtoisuutta tai kostomentaliteettia.

Ero unionista ei tapahdu hetkessä, ja Britannia joutuu neuvot-
telemaan uusiksi suuren määrän erilaisia sopimuksia. Kaikki 
neuvotteluosapuolet korostavat ainakin näin neuvottelujen alla 
kansallista etuaan. Soini sanoi pitävänsä huolta siitä, että pöy-
dissä päädytään myös suomalaisia hyödyttävään ratkaisuun.
Britannia jättänee eroilmoituksensa Eurooppa-neuvoston huip-
pukokouksessa 9. maaliskuuta. Varsinaiset eroneuvottelut sen 
jälkeen kestävät noin kaksi vuotta. On alkamassa mielenkiin-
toinen kaupankäynti talouden ja politiikan symbioosista.

Brexit ei ole EU:llekaan helppo pähkinä purtavaksi. Britannian 
EU-erossa unionista lähtee sen toiseksi suurin nettomaksaja, 

eikä millään maalla ole halua nostaa jäsenmaksuaan. Leikataan 
budjettia, mutta ei meiltä, eri maat ja ryhmät suunnittelevat.

EU-maksujen ohella EU-kriittisiä hiertää ennen kaikkea uni-
onin sisäinen vapaa liikkuvuus, johon sekoitetaan usein myös 
muu maahanmuutto. Ratkaisuksi on monin paikoin tarjottu 
maahanmuuton minimointia. Aiheellisella tai aiheettomalla 
pelolla on ratsastettu kautta aikain.

Ranskassa Kansallinen rintama -puolueen puheenjohtaja Ma-
rine Le Pen on luvannut aloittaa neuvottelut maan asemasta 
Euroopan unionissa jo seuraavana päivänä ja järjestää kansa-
näänestyksen maan EU-jäsenyydestä, mikäli hänet valitaan 
presidentiksi kevään vaaleissa. Samankaltaiset ajatukset saa-
vuttavat suosiota Hollannissakin.

Brexit-ministeri Davis painotti Helsingin-vierailullaan, että 
kansanäänestyksessään britit osoittivat haluavansa maansa 
rajat ja maahanmuuton hallintaansa. Britannia tarvitsee kui-
tenkin myös jatkossa ammattitaitoisia siirtolaisia taloutensa 
pyörittämiseen. Maahanmuuttajissa on yllättävän monen me-
nestyvän suomalaisenkin yrityksen tausta.

Suomalaisia Britanniassa asuu Elinkeinoelämän tutkimuslai-
tos ETLAn arvion mukaan noin 20 000. Suomessa puolestaan 
asuu noin 4 400 Britannian kansalaista. Suomen ja Britannian 
kaksoiskansalaisia on Tilastokeskuksen mukaan noin 1 800.

Britannian tuleva EU-ero on ollut luovien alojen ihmisille – 
taiteilijoille ja tutkijoille – kauhistus kaikkine epävarmuuste-
kijöineen. Britannian kansainvälisistä kulttuurisuhteista vas-
taava British Council ei ole ollut järin kiinnostunut vaalimaan 
suhteita Suomeen päin, vaikka Suomi on Pohjoismaista ainoa, 
jolla on Lontoossa siihen vihkiytynyt instituutti. Sen tarkoitus 
on 16 muun Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutin ohella auttaa 
luovan alan ihmisiä solmimaan kansainvälisiä suhteita.

”Suomen Lontoon Instituutin johtaja Pauliina Ståhlberg on 
pannut merkille selvän brexit-bonuksen: brittiläinen kulttuu-
riväki on äkkiä tavattoman innostunut vahvistamaan kahden-
välisiä suhteita”, kirjoitti Helsingin Sanomat 13. helmikuuta. 
Brittiläisten politiikkojen ohella kulttuuriväkikin näyttää poh-
tivan nyt EU-eropäätöksen jälkeen yksin jäämisen seurauksia 
ja ovat senkin vuoksi aloittaneet lähentymisen sidosryhmiinsä.
Vain ”rusinoita pullasta” EU tuskin antaa Britannialle, mutta 
unionin pienet maat ovat nyt Britannialle edullisia neuvottelu-
kumppaneita. Liekö sattumaa, että Davis aloitti kierroksensa 
Suomesta ja Ruotsista? Suomen kaltaiset pienet maat saavat 
myytyä tuotteitaan maailmalle paremmin yhteistyön avulla. 
EU on tuo yhteistyöelin ja se rajoittaa unionin ulkopuolisia 
kahdenvälisiä kauppasuhteita. Pieni jää isojen väliin.

ETLAn mukaan Britannia ei kuitenkaan ole kovin merkittävä 
kauppakumppani Suomelle, ja sen osuudessa maamme vien-
nissä ja -tuonnissa on jatkuva laskutrendi. Tavaroiden kauppaa 
merkittävämpi Suomelle on selvityksen mukaan palvelukaup-
pa. Suomi tuo Britanniasta enemmän palveluja, kuten matkai-
lu-, kuljetus- ja muita liike-elämän palveluja, kuin vie sinne.

Raha ratkaissee. Maailma on muuttunut vuosisadan aikana 
niin paljon, että pieni maa ei yksinään pärjää. Liekö EU nyt 
liikenneympyrässä, josta matkan jatkuminen johtaa sen totaa-
liseen hajoamiseen, vai saako kriisi yhdistettyä unionin? Ym-
pyräänkään kun ei voi jäädä. 

Britannia on kansantaloutena iso ja pärjännee ilman EU:takin. 
Britanniaa ei kauppaneuvotteluissa hevin sivuuteta varsinkaan, 

kun se voi suunata katseensa EU-eronsa myötä yhä tiiviimmin 
tärkeimmän liittolaisensa USA:n puoleen. Näiden kauppajät-
tien neuvotteluilla kun voi olla koko EU:ta ja jopa maailmaa 
heiluttava merkitys, pienistä maista puhumattakaan.

Ylen aamu-tv:n haastattelussa 13.2. ulkoministeri Soini ei kui-
tenkaan uskonut, että Britannia olisi saamassa seuraa ainakaan 
kovin nopeasti - nationalismin noususta huolimatta. Brexit on 
joka tapauksessa ennakkotapaus, joten unionissa lienee jo piir-
retty erilaisia skenaarioita liikenneympyrästä poistumiseksi.

Saksan liittopresidentti Joachim Gauck muistutti vastikään, 
että Euroopan rakentaminen on jatkuva prosessi, joka voi on-
nistua vain luottamuksen palautumisella ja kansalaisten tuella. 
Uusiutuminen edellyttää yhä tiiviimpää yhteistyötä niillä aloil-
la, joilla mikään eurooppalainen kansallisvaltio ei yksin pärjää.

Onko vanhaan kansallisvaltiomalliin, jossa jokainen maa hoi-
taa asiansa ja suhteensa muihin itsenäisesti, palaaminen siis 
mahdotonta? Pitäisikö EU:n sijasta luodako pienempiä liittou-
tumia esimerkiksi Pohjoismaiden kesken? Vai onko ratkaisu 
EU:n strategian ja käytäntöjen päivittämisessä tämän päivän ja 
tulevaisuuden vaatimusten mukaiseksi? Siinäpä vasta pulma, 
etenkin kun tarpeita on yhtä monta kuin on neuvottelijaakin.

Teksti ja kuva: Marko Toljamo

Millennium-silta yhdistää Lontoota halkovan Thames-joen vastarannat St. Paulin katedraalin kohdalla. Sillan materiaali ja osat ovat Raahesta ja sen kokosi 
tanskalaisyritys kesällä 2000.

KESKUSTELUTILAISUUS 
LONTOOSSA

Lontoon merimieskirkko järjestää 9.3.2017 klo 
19.00 keskustelutilaisuuden, jossa suurlähetystön 
edustajat kertovat brexitistä.

Tilaisuudessa voi esittää kysymyksiä itseä askarrutta-
vista asioista. Suurlähetystö huomauttaa kuitenkin, että 
se ei voi antaa asiaan liittyviä suosituksia, vaan jokaisen 
on pohdittava tilannetta omalta kohdaltaan ja tehtävä rat-
kaisut itse. Suurlähetystö ei myöskään kerro tilaisuudessa 
mitään sellaisia tietoja, jotka eivät olisi julkisista lähteistä 
luettavissa, eikä voi esittää arvioita tulevasta Britannian 
EU-eroa koskevasta neuvotteluratkaisusta.

kolum
ni
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Tuusulassa 
tapahtuu

Entinen laivakuraattorimme Jaana 
Rannikko vieraili 13.2. Tuusulan 
Tuomaalan kylän merimieskirk-

kopiirissä, joka on jo 68 vuotta vanha.
Piirin ensimmäinen puheenjohtaja oli 

P. E. Svinhuvudin pojan vaimo Kurly 
Svinhuvud. Ahkera merimieskirkkopiiri 
valmistaa mm. joka joulu yli sata paket-
tia merenkulkijoille.

80 vuotta
Riitta Peltola, 11.3.
Hämeenlinnan merimieskirkkopiiri.

75 vuotta
Kaarina Hissa, 11.1.
Hämeenlinnan merimieskirkkopiiri.

perhepiiri

Syntymäpäiviä
Paljon onnea

ja Jumalan siunausta
päivänsankareille!

Kutsu 
vuosi kokoukseen

Suomen Merimieskirkko ry:n 
vuosikokous pidetään tiistai-
na 25.4.2017 klo 17.00 alkaen 

Merimieskirkon keskustoimistolla, 
Albertinkatu 2 B. Esityslistalla on 
sääntöjen 15§:ssä mainitut asiat.

Tervetuloa!

Retki Turusta Tampereelle

Turun Rahtarien tiimi, Mikaelin 
seurakunnan merimieskirkkotyö 
ja Turun merimieskirkko tekivät 

28.1. yhteisen retken Tampereelle.
Retkellä oli 39 retkeläistä ja kaksi au-

tonkuljettajaa. He tutustuivat mm. Tam-
pereen tuomiokirkkoon suntio Timo 
Lehdon opastamana.

Retkeläiset olivat myös Messukylän 
seurakunnan merimieskirkkopiiri Mes-
sin vieraina, jossa nautittiin herkulliset 
pullakahvit ja vaihdettiin kuulumisia.

Retkeläiset Turusta kokoontuivat yh-
teiskuvaan Tampereen Tuomikirkon por-
taille. Iso kiitos kaikille mukana olleille. 

Ku
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: U
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Ahkeraa Tuusulan Tuomaalan kylän merimieskirkkopiiriä luotsaa Raili Kuusjärvi (oikealla). Kuva: Jaana 
Rannikko.

Tervetuloa jäseneksi
hyvään seuraan!

Merimieskirkon jäsenenä olet mukana tekemässä hyvää. Jä-
senmaksu on vain 4,17 euroa kuukaudessa (50 euroa / kalen-
terivuosi). Saat sillä Merimieskirkko-lehden, jäsenkirjeen ja 
hyviä jäsenetuja.

Samassa perheessä asuvat muut henkilöt voivat liittyä Me-
rimieskirkon perhejäseneksi, kun perheessä on yksi varsinai-
nen Merimieskirkon henkilöjäsen. Perhejäsenen jäsenmaksu 
kalenterivuodelta on vain 20 euroa.

Jäseneksi liittyminen käy helposti täyttämällä ja postitta-
malla alla olevan lomake. Lomakkeen voi täyttää myös ver-
kossa osoitteessa merimieskirkko.fi/liity/.

Liittymällä Suomen Merimieskirkko ry:n jäseneksi mah-
dollistat osaltasi työmme jatkumisen ja saat itsellesi hyvää 
mieltä ja hyviä jäsenetuja.

Hyviä jäsenetuja

Suomen Merimieskirkko on neuvo-
tellut eri yritysten kanssa jäsenilleen 
jäsenetuja. Tänä vuonna jäsenetuja 
tarjoavia yrityksiä ovat Viking Line, 
Scandic-hotellit, Maaseutuhotelli Ee-
vantalo, Hertz-autovuokraamo, asian-
ajotoimisto Tuomanen, Kreander ja Se-
lin Oy sekä Härkätien hautaustoimisto.

Jäsenetuja saattaa tulla kuluvan vuo-
den aikana lisääkin. Muistathan, että 
edun saamiseksi jäsenyys tulee yleen-
sä mainita tai osoittaa aina jo palvelua 
varatessa. Varaudu myös todistamaan 
jäsenyytesi Merimieskirkon jäsenkor-
tilla.

Jäsenyydestä ja jäseneduista on lisää 
tietoa nettisivullamme merimieskirk-

ko.fi/liity. Voit olla yhteydessä myös 
puhelimitse Toimistosihteeri Heidy 
Eggeriin, puh. 040 5115 298 tai sähkö-
postitse heidy.egger@merimieskirkko.
fi

Merimieskirkon yksi pitkäaikaisim-
mista jäsenetujen tarjoajista on täyden 
palvelun Maaseutuhotelli Eevantalo 
Syväniemessä Pohjois-Savossa (Kei-
häskoskentie 150, 71570 Syvänniemi). 
Jäsentarjous on 10 % alennus huone-
hinnasta. Suosittelemme lämpimästi 
niin yksinään kuin ryhmässä matkusta-
ville ja kaikille kokoustaville.

Yhteistyökumppanina hotellimajoi-
tuksissa jatkaa Scandic-hotellit, joka 
on Pohjoismaiden johtava hotelliket-

ju lähes 230 hotellilla. Merimieskir-
kon jäsenenä yövyt kaikissa Suomen 
Scandic-hotelleissa sopimushinnalla, 
joka on 20 % edullisempi kuin päivän 
hinta Suomessa ja 5 % muissa maissa. 
Lisäetuna voit nousta saman tien lisää 
henkilökohtaisia etuja tuovalle 2nd 
Floor -jäsenyystasolle, mikäli liityt 
Scandicin kanta-asiakkaaksi.

Älä unohda myöskään käyttää hy-
väksesi Viking Linen jäsenetuja Itäme-
ren-risteilyillä. Jäsenenä saat risteilystä 
ja reittimatkasta riippuen jopa 30 % 
alennuksen!

UUDEN JÄSENEN TIEDOT
Ilmoitan alla mainitun henkilön Suomen Merimieksirkon jäseneksi.

Sukunimi  __________________________________________________________
Etunimi  ____________________________________________________________
Lähiosoite  _________________________________________________________
Postinumero ja -toimipaikka  ______________________________________
Puhelin  ____________________________________________________________
Sähköposti  ________________________________________________________
Uuden jäsenen allekirjoitus  _______________________________________
Uusi jäsen maksaa jäsenmaksunsa paluupostissa saamallaan tilillepanokortilla.
Uusi jäsen on mukana kilpailussa maksettuaan jäsenmaksunsa.

UUDEN JÄSENEN ILMOITTAJA (tarvittaessa)
Sukunimi  __________________________________________________________
Etunimi  ____________________________________________________________
Lähiosoite  _________________________________________________________
Postinumero ja -toimipaikka  ______________________________________
Puhelin  ____________________________________________________________
Sähköposti  ________________________________________________________
Ilmoittajan allekirjoitus  ____________________________________________
Kiitos jäsenhankinnasta. Uuden jäsenen ilmoittaja on kilpailussa 
mukana, kun tämä on maksanut jäsenmaksunsa.

Suomen Merimieskirkko ry
Finlands Sjömanskyrka rf

Albertinkatu 2 B,
Albertsgatan 2 B

00150 Helsinki, Helsingfors
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Merimieskirkko käynnisti 
kesällä 2015 13 muun hy-
väntekeväisyysyhdistyksen 

kanssa Hyvä testamentti -kampanjan. 
Monelle testamentista puhuminen on 
kiusallista, ja juuri siksi kampanja on 
tarpeellinen. Tavoite on haastaa kaikki 
suomalaiset pohtimaan asennettaan tes-
tamentin tekemiseen ja ymmärtämään 
sen olevan osa elämän suunnittelua.

Suomessa vain lapsilla ja lähisuku-
laisilla on lainsäädännöllinen mahdol-
lisuus perintöön. Jos perijöitä ei ole, 
omaisuus menee kokonaisuudessaan 
valtiolle. Olipa henkilöllä perhettä tai 
ei, kaikissa tapauksissa ihminen voi 
itse päättää omaisuutensa jakamisesta 
tarkemmin testamentilla. Omaisuuten-
sa voi testamentata joko osaksi tai ko-
konaan jollekin henkilölle tai taholle. 
Testamentatusta omaisuudestaan voi nauttia aina viime hetkiin 
saakka, sillä testamentattu omaisuus siirtyy sen saajalle vasta 
nykyisen omistajan kuoltua.

Testamenttaus on siksi oman omaisuuden hyödyntämisen 
aktiivista suunnittelua siinä mielessä, että varojaan voi ohjata 

sellaisen toiminnan pariin, jonka kokee 
tärkeäksi.

Testamentit ovat kantaneet esimer-
kiksi Merimieskirkkoa yli taloudel-
listen taantumien ja lama-aikojen. 
Testamenttien avulla olemme kriisiai-
koinakin voineet auttaa monia vaike-
uksiin joutuneita ja kehittää hyvänteke-
väisyystyötämme.

Lisää tietoa kampanjasta löytyy si-
vustolla: www.hyvatestamentti.fi. Si-
vuston lisäksi kampanjalla on oma la-
kiasiantuntija vastaamassa testamentin 
tekemistä koskeviin kysymyksiin ja 
hän myös laatii testamentin. Kaikissa 
testamentteihin liittyvissä asioissa Si-
nua palvelee myös Suomen Merimies-
kirkon talousjohtaja Kirsi Wallén, kirsi.
wallen@merimieskirkko.fi.

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

Teksti: Marko Toljamo
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LYHENTEET

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

RAHANKERÄYSTILI / 
INSAMLINGSKONTO: 
FI91 1745 3000 0222 79 NDEAFIHH

Keräyslupa / Insamlingstillstånd 2017-2018:
RA/2016/856. Poliisihallitus / Polisstyrelsen 
9.12.2016.

Penninginsamling i Åland 2017:
ÅLR 2016/6424, Ålands lanskapsregering, 
beslut 7.9.2016

MERIMIESKIRKOT ULKOMAILLA
SJÖMANSKYRKOR UTOMLANDS

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

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

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

Luxemburg
luxemburg@merimieskirkko.fi 

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

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

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

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

MATKAPAPPITYÖ
RESEPRÄSTARBETEN

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

Kaakkois-Aasia / Sydostasien
info@merimieskirkko.fi

Irlanti
(katso yhteystiedot kohdasta Iso-Britannia)

NETTIPAPPI
www.merimieskirkko.fi/nettipappi

MERIMIESKIRKOT SUOMESSA
SJÖMANSKYRKOR I FINLAND

Suomenlanhden merimieskirkko

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

Helsinki (Vuosaari) / Helsingfors (Nordsjö)
Provianttikatu 4, 00980 Helsinki
vuosaari@merimieskirkko.fi
puh.040 1429 424
satamakuraattori, puh. 040 5476 936
 

Pohjanlanhden merimieskirkko

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

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

Oulu / Uleåborg
Poikkimaantie 4, 90400 Oulu
ouIu@merimieskirkko.fi
sku Mia Haapakorva
puh.0400 371 574 

Saaristomeren merimieskirkko

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

Turku / Åbo
Rahtarikuja 2, 20210 Turku
turku@merimieskirkko.fi
sku Arja Suvanto, puh. 0400 224 248

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

Albertinkatu 2, 00150 Helsinki 
Albetrsgatan 2, 00150 Helsingfors
puh. 050 322 2915
info@merimieskirkko.fi
henkilökohtaiset sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@merimieskirkko.fi
www.merimieskirkko.fi 
www.facebook.com/Merimieskirkko

Pääsihteeri / Generalsekreterare
Hannu Suihkonen, puh. 040 192 2778

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

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

Kirjanpitäjä / Bokförare
Jouni Rihtniemi, puh. (09) 6962 4526,
040 700 3366 
 
Toimistosihteeri / Byråsekreterare
Heidy Egger, puh. 040 5115 298 
 
Viestinnän ja varainhankinnan tiimi 
Yhteyspäällikkö
Jaakko Laasio, puh. 0400 156 660

Varainhankintakoordinaattori / 
Insamlingskoordinator 
Katja Honkala, puh.050 582 9007
 
Viestintäpäällikkö / Kommunikationschef
Marko Toljamo, puh. 050 521 9821
 
Laivakuraattorityö
Merenkulkijatyön johtaja
Jaakko Laasio, puh. 0400 156 660 
 
Koordinoiva laivakuraattori
Pekka Wilska, puh. 040 539 8143

MERIMIESPALVELUTOIMISTO
SJÖMANSSERVICEBYRÅN
www.mepa.fi

Helsinki, keskustoimisto
puh. (09) 668 9000
mepa@mepa.fi

Helsinki, Vuosaari
puh.040 504 3761
vuosaari@mepa.fi

Turku
puh.040 507 1140
asiamies.turku@mepa.fi

Huom!
Suomen Merimieskirkon 

keskustoimiston keskuksen 
puhelinnumero on muuttunut.

Uusi numero on

050 322 2915
(ulkomailta soitettaessa

+358 50 322 2915).

Lähetä palautetta
kirjeitse:

Merimieskirkko-lehti, 
Albertinkatu 2 B
00150 HELSINKI 

sähköpostilla:
marko.toljamo@merimieskirkko.fi

Nyt voit tukea
Merimieskirkon toimintaa 

myös tekstiviestillä!

Lähetä viesti:

5€ TUKI (5 €)
tai

10€ TUKI (10 €)
numeroon

16588
ja olet mukana

tukemassa! 

Askarruttaako elämä? 
Kaipaatko keskustelukumppania?

merimieskirkko.fi/
nettipappi

palvelee ulkosuomalaisia netissä.TUE JA
LAHJOITA

MERIMIESKIRKKOTYÖLLE

AVUSTUSTILI:
FI91 1745 3000 0222 79

NDEAFIHH

Keräyslupanumerot
seuraavalla sivulla.
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Hampurin nykyinen merimieskirkko oli 
ollut käytössä vasta joitakin vuosia tul-
lessani sinne merimiespapiksi. Tutustuin 

suomalaisiin, jotka olivat odottaneet vuosia omaa 
kirkkoa. Oli heitäkin, joiden odotus oli kestänyt 23 
vuotta. He olivat olleet ahkeria kirkolla kävijöitä, 
kunnes vanha kirkko tuhoutui Hampurin hirvittä-
vissä pommituksissa.

Suomalaisilla oli menetyksen jälkeen toki omat 
illanvietot tuholta säästyneellä Ruotsin kirkolla, 
mutta tavan takaa he vielä illan päätteeksi menivät 
pommitetun kirkkonsa tyhjälle tontille laulamaan 
pyhiinvaeltajien laulun ”Maa on niin kaunis…” 
Toivo oman kirkon saamisesta eli vahvana. Kaipuu 
sai juuri tuossa laulussa tihentyneimmän ilmaisun-
sa. Kaiho, johon liittyi myös sisimmässä olevaa 
suomi-ikävää, kannatteli. Se oli osa identiteettiä.

Viime joulun alla vietettiin uuden kirkkoraken-
nuksen 50-vuotisjuhlaa. Noista vanhimmista ”kir-
kon toivojista” ei ole enää ketään keskuudessam-
me. Heidän kohdallaan on jo muuntunut todeksi 
laulun säe ”Maailman kautta kuljemme laulain, 
taivasta kohti matka vie.” Se kertoi oleellisen hei-
dän uskostaan.

Kaikkien aikojen ehkä paras suomalainen iskel-
mäteksti alkaa ”Aavan meren tuolla puolen jossa-
kin on maa, missä onnen kaukorantaan laine liplat-
taa. Missä kukat kauneimmat luo aina loistettaan 
… oi jospa kerran sinne satumaahan käydä vois.” 

Tämä kansallistangomme kertoo satumaasta, tule-
vaisuuden uskosta, mutta myös siitä, miten suuret 
odotukset kietoutuvat unenomaiseen vaippaan. 
Niistä ei saa otetta. Hampurin suomalaiset olivat 
kuitenkin tulleet meren yli uuteen maahan. Heillä 
oli ollut ja oli edelleen ote tulevasta.

Toivon perässä kymmenet tuhannet tulevat nyt 
Välimeren yli Eurooppaan. Kaipuu ei ole vain 
suomalainen ominaispiirre. Se on osa ihmisenä 
olemista. Voi vain heikosti aavistaa, miten kipeästi 
revitään rikki kielteisen turvapaikkapäätöksen saa-
neen syyrialaisen identiteettiä. Mihin minä voin 
mennä, mihin jäädä? Onko minulla toivoa?

Niin. Olemme kaikki elämän merellä. Opin 
Hampurin ”kirkon toivojilta” ja omankin koke-
mukseni kautta, että ihmisen kaiho, toivo ja usko 
nivoutuvat merkillisellä tavalla yhteen. Se on edel-
leen osa minunkin identiteettiä, ymmärrystäni sii-
tä, millainen olen, miten uskon, toivon ja rakastan.

Toivolla on monta eri syvyyttä. Uuden Tes-
tamentin kirjeissä toivo on keskeinen käsite. Se 
nousee uskon ja rakkauden rinnalle. Toivo ei ole 
haihattelua tai vain kosmista kaihoa. Toivon tuol-
la puolen odottaa elämän meren vastaranta, jonne 
Kristus itse on jo edeltä mennyt. Jumalan järkäh-
tämätön lupaus: ”Minä siunaan sinua!” kannustaa 
meitä pitämään loppuun asti kiinni toivosta, joka 
on elämämme ankkuri, luja ja varma.

Toivon tuolle puolen
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Kuva: Kaarlo Kalliala


