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JOHDANNOKSI
Suomen Merimieskirkkoyhteisön toimintakertomus vuodelta
2016 jakautuu kahteen osaan.
Ensimmäinen osa on paperiversiona julkaistava, yhdistyksen jäsenille ja sidosryhmille jaettava yhteenvedonomainen
vuosikertomus eli hallituksen toimintakertomus vuodelta
2016. Kertomus julkaistaan myös näköisversiona verkossa.
Tämä pdf-julkasiu sisältää yksityiskohtaisempaa tietoa eri
merimieskirkkojen työstä vastaavan työntekijän laatimana.

Kannen kuva: Joonas Brandt. Takanannen kuva: Marko Toljamo.

Hannu Suihkonen
pääsihteeri
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LAIVAKURAATTORITYÖ
Pekka Wilska

merimieskirkkopiiri tukee työtä samoin kuin joukko uskollisia yksityishenkilöitä kuukausilahjoittajina.

Yhteistyö

Tästä se lähtee, laivakuraattori Pekka Wilskan seilausreissu rahtilaivalla Vuosaaren satamasta reitillä RiikaTeesport-RotterdamRiika-Pietari-Helsinki,
menomatka Iso-Beltin
sillan alta, paluu Kielin
kanavan kautta.

Yleistä
Merimieskirkon kotimaan organisaatio uudistettiin vuoden
2016 alussa ja uudistus koski myös laivakuraattorityötä.
Laivakuraattorityössä toimivat
1.1.2016 alkaen koordinoiva
ja seilaava laivakuraattori. Toimintaa johtaa merenkulkijatyön
johtaja, ja nämä kolme ovat laivakuraattorityön tiimi
Koordinoivan laivakuraattorin tehtävään kuuluu ensisijaisesti nimikkolaivakuraattoreiden ohjaaminen sekä koulutusten suunnittelu. Hän myös
seilaa itse. Seilaavalla laivakuraattorilla pääpaino työssä on
seilauksissa.
Laivakuraattorityön kohdistetut avustukset vuodelle 2016
vähenivät huomattavasti ja sen
vuoksi palkattua henkilöresurssia leikattiin yt-neuvotteluilla 1
htv:n verran. Työntekijäjärjestelyjen jälkeen palkattua työvoimaa on nyt 1 htv, joka jakaantuu kahteen 50 % osuuteen niin, että Haminan ja Ou-

lun satamakuraattorit toimivat
myös laivakuraattoreina.
Edellä kuvattujen muutosten ja niistä seuranneiden sekä myös spontaanien henkilövaihdosten myötä laivakuraattorityön toimintaluvut romahtivat edellisestä vuodesta. Syksyn 2016 aikana tilanne alkoi
normalisoitua, ja vuoden 2017
alussa päästäneen takaisin tavalliseen työrytmiin.
Laivakuraattoreiden koulutus järjestettiin huhtikuun alussa kulttuurikeskus Sofiassa.
Aiheena oli henkinen huolto ja
erityisesti ratkaisukeskeinen
sielunhoitokeskustelu. Syksylle suunniteltu kriisityön koulutus siirtyi keväälle 2017.

Resurssit
Pekka Wilska hoitaa koordinoivan laivakuraattorin tehtävää 1.2.2016 alkaen. Wilska
hoitaa vastuuvarustamonsa
Boren seilaukset.
Seilaavan laivakuraattorin

tehtävää hoiti 30.4.2016 saakka Antti Härö Oulun satamakuraattorin tehtävän ohella.
Härön irtisanouduttua toiseen
työhön siirtymisen johdosta hänen seuraajakseen valittiin Mia
Haapakorva, joka aloitti työssään 1.8. Syyskausi kului Merimieskirkon työhön perehtymisessä, eikä varsinaisia seilauksia vielä ollut.
Vapaaehtoisten nimikkolaivakuraattoreiden rooli korostuu
palkallisen työvoiman vähentyessä. Heidän työnsä ohjaamiseen ja koordinointiin kiinnitetään erityistä huomiota samoin
kuin koulutusten sisältöön. Nimikkolaivakuraattoreita oli vuoden lopussa 16 ja lisäksi kriisitukiresurssina kolme kuraattoria.
Laivakuraattorityö on jo usean vuoden ajan toiminut ”nollabudjetilla”, jossa tulot kattavat kustannukset. Pääosa laivakuraattorityön rahoituksesta saadaan Merimieseläkekassan sekä sopimusvarustamoiden avustuksista. Muutama

Laivakuraattorityötä tehdään
tiiviissä yhteistyössä sopimusvarustamoiden kanssa. Käytännössä yhteyshenkilöinä
ovat (meri)henkilöstön johtotehtävissä olevat. Sopimus on
voimassa seuraavien varustamoiden kanssa: Arctia Shipping Oy, Bore Ltd, ESL-shipping Oy, Oy Langh Ship Ab,
ja Viking Line Abp. Finnlinesgroupin kanssa käynnistettiin
marraskuussa 2016 neuvottelut yhteistyön uudelleen aloittamisesta.
Merimieseläkekassa on tärkeä tukija, mutta myös toiminnan koordinoija ForMaretyöhyvinvointihankkeen myötä. ForMare-hanke on suomalaisten varustamojen henkilöstön työhyvinvoinnin parantamiseen tähtäävä. Se on pyörinyt jo kolmisen vuotta, ja kertomusvuonna Merimieskirkon
laivakuraattorityö liitettiin hankkeen osaksi. Koordinoiva laivakuraattori toimii hankkeen ohjaajien mentaalivalmentajana,
mutta on tarvittaessa myös yksittäisten osallistujien käytettävissä.
Hankkeen käytännön toteutuksesta vastaa Merimiespalvelutoimisto. Rahoittajina ovat
Merimieseläkekassa ja vakuutusyhtiö Alandia. Mukana olevat varustamot sekä mukaan
valitut merenkulkijat maksavat
oman osuutensa.
Koordinoiva laivakuraattori sekä merenkulkijatyön johta-

ja osallistuivat yhdessä ja erikseen ForMaren ohjausryhmän
kokoukseen.
Yhteistyökumppanina on ollut myös kirkkohallitus ja siellä erityisesti yhteiskunnallinen
työ, joka on osa Jumalanpalvelus ja yhteiskunta -osastoa.
Vuoden aikana Merimieskirkon työntekijöitä osallistui yhteiskunnallisen työn neuvottelupäiville.
Vuoden 2017 työpaikkapappisymposiumin suunnittelu
käynnistyi yhdessä em. kirkkohallituksen osaston sekä puolustusvoimien kirkollisen työn
kanssa.

Varainhankinta
Laivakuraattorityön varainhankinta keskittyy ennen muuta merenkulun elinkeinoon.
Yhteistyö- ja tukisopimukset
ovat voimassa edellä mainittujen varustamojen sekä Merimieseläkekassan kanssa.
Uusia yhteistyösopimuksia
ei solmittu, ja entisten tukisummat pysyivät ennallaan.

Viestintä
Laivakuraattorityön sometyöskentely keskittyy nimikkolaivakuraattoreiden suljetun facebook-ryhmän ympärille. Siellä jaetaan kokemuksia ja pidetään yhteyttä tapaamisien välillä. Koordinoiva laivakuraattori on ryhmän vetäjä.
Alandia Maritime Day -tapahtumassa toukokuussa kuraattorityö oli esillä ForMarehanketta esittelevillä luennoilla. Saman tapahtuman yhteydessä sovittiin ForMare-toimijoiden kesken Merimieskir-

kon osallistumisesta hankkeeseen. Tapahtumaan osallistuivat koordinoiva laivakuraattori
ja merenkulkijatyön johtaja.
Jaakko Laasio
merenkulkijatyön johtaja

Päätoimiset ja
osa-aikaiset
laivakuraattorit 2016
Mia Haapakorva osa-aikainen,
1.8.2016 alkaen.
Antti Härö osa-aikainen,
30.4.2016 saakka.
Jaana Rannikko päätoiminen,
7.7.2016 saakka.
Sanna Siivonen päätoiminen,
16.2.2016 saakka.
Pekka Wilska osa-aikainen,
1.2.2016 alkaen.

Nimikkolaivakuraattorit 31.12.2016
Juha Alander
Gerd Erickson
Eeva-Liisa Helle-Lahti
Minna Hellström
Sari Isokoski
Jorma Jussila
Sanna Kuisma
Ritva Kauhanen
Taina Kettunen
Minna Kärkkäinen
Eeva-Kaija Lemmetyinen
Unto Mikkonen
Hanna Niemi
Esa Pyöriä
Olli Salomäenpää
Raimo Salonen

Kriisitukiresurssit
Tapio Koivu
Ulla Kosonen
Pirjo Suomi
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HAMINAKOTKAN MERIMIESKIRKKO

Satama- ja laivakuraattori Pekka Wilska merenkulkuun liittyvässä turvallisuuskoulutuksessa.

HaminaKotkan merimieskirkolla meno ja tunnelma oli joulukuussa 2016 ”kuin joskus ennen vanhaan”, kun tupa täyttyi merimiehistä.

Yleistä
Tärkeimmät tapahtumat vuonna 2016 olivat näkyvyydeltään
ja myynniltään Hamina Tattoo
elokuussa, joulumyyjäiset Porvoossa ja Wanhan Holviston
joulu -tapahtuma Hamina Bastionissa.
Suurin muutos toiminnassa
oli satamakuraattorin toimen
muuttuminen 50 %:ksi helmikuun alusta alkaen.
Kohtaamiset laivoilla ja kirkolla jatkuivat entiseen malliin keskittyen ulkomaisiin merenkulkijoihin. Merimiespalvelutoimiston (MEPA) sanomalehtiä toimitettiin suomalaisille aluksille.
Muita tapahtumia olivat virolaisen seurakunnan yhteistyöryhmän vierailu kesäkuussa ja
rahtareiden kirkkopyhä joulukuussa. Joulukuussa järjestet-

tiin yhteistyökumppaneille perinteiset adventtikahvit. Merimieskirkkopiirissä vierailut jatkuivat entiseen malliin.
Syyskuussa merikeskus
Wellamossa oli ammattikorkekouluille infotilaisuus yhdessä
MEPAn ja merenkulun ammattijärjestöjen kanssa.

Resurssit
HaminaKotkan merimieskirkolla oli yksi työntekijä, jonka
työaika oli 50 %:nen. Aktiivisia
vapaaehtoisia oli 6. Kirkkotoimikuntaa ei tällä hetkellä vielä ole.
Talous oli hieman enemmän tappiollinen kuin budjetoitu. Suurimmat tukijat ovat Haminan seurakunta, Kotka-Kymin seurakuntayhtymä ja merimieskirkkopiiri Haminassa.

Lokakuussa merimieskirkolla rentoutuivat mm. nämä merimiehet Kroatilasta. Taustalla näkyy Laila Mikkosen suunnittelema Pirkka-ryijy.

Yhteistyö
Yhteistyötahoista tärkein on
seurakunnan lähetystyö. Muita yhteistyötahoja ovat HaminaKotkan satama ja Porvoon
suomalainen seurakunta.
Yhteistyötoiminta näkyi ennen kaikkea myyjäisissä, mutta
myös yhteisissä tapahtumissa.
MEPAn kanssa oli orastavaa
yhteistyötä sanomalehtijakelun muodossa.
Huomionosoituksia ei tänä
vuonna jaettu.

Varainhankinta
Varainhankinnan paikkoina olivat edellä jo luetellut Hamina Tattoo, Haminan seurakunnan lähetysmyyjäiset, Porvoon
suomalaisen seurakunnan lähetysmyyjäiset ja Wanhan hol-

Kun satamakuraattori lähtee rahtilaivalla käymään vaikkapa Hietasessa Kotkassa, mukana
on aina myös myyntituotteita.

viston joulu -tapahtuma. Tämän lisäksi oltiin muutamia
kertoja mukana seurakunnan
kirppistapahtumissa.

Viestintä				
		
Tärkein medianäkyvyys saatiin joulukuussa, jolloin Kymen
Sanomat julkaisi jutun HaminaKotkan merimieskirkon toiminnasta. Infotilaisuus syyskuussa oli Wellamossa ammattikorkeakoulujen opiskelijoille.
Facebook-sivut olivat vielä
suunnitteluasteella.
Teksti ja kuvat: Pekka Wilska
satamakuraattori

HaminaKotkan merimieskirkon myyntipöytä Wanhan holviston joulu -tapahtumassa 2016.
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VUOSAAREN MERIMIESKIRKKO

Merimieskeskuksessa vietettiin tammikuussa ensimmäistä kertaa katolista messua. Sen toimitti takalogin kielellä filippiiniläinen isä Giger, ja avustajat olivat Suomessa asuvia filippiiniläisiä.

Muutokset
toiminnassa
Palvelutoiminta toteutui raskaan liikenteen kuljettajien,
merenkulkijoiden ja merimieskirkolla vierailevien ryhmien,
tilavuokraajien ja muiden kävijöiden parissa. Toimintavuonna palveltiin myös muita sidosryhmiä.
Yhteistyöneuvottelut vähensivät Vuosaaren merimieskirkon henkilöstöresurssit alle
kolmannekseen aiemmasta,
mikä supisti toiminnan määrää
ja muotoja voimakkaasti. Samalla muuttunut tilanne kuitenkin mahdollisti merimieskirkon
toiminta-ajatuksen aiempaa
monipuolisemman toteutumisen: Vuosaaren merimieskirkon toiminnan piirissä oleville
tarjoutui, ja tietoisesti tarjottiin,
enemmän ja monimuotoisem-

pia osallistumisen ja vastuunkantamisen mahdollisuuksia.
Välittävä yhteisöllisyys rakentui monien ihmisten läsnäolosta, taidoista ja resursseista. Kanssatoimijuus myös kohderyhmän jäsenet–vapaaehtoiset–työntekijä-akselilla vahvistui.
Toimintavuonna yhteistyökumppaneille tarjoutui hyvät
mahdollisuudet toteuttaa yhteiselle asiakaskunnalle suunnattuja palveluja merimieskirkon tiloissa, ja esimerkiksi Merimiespalvelutoimiston (MEPA)
merenkulkijatyön kurssit ja tapahtumat kaksinkertaistuivat.

Toiminta,
tapahtumat, palvelut
Merimieskeskuksessa toimiva
Merimiespalvelutoimisto (MEPA) palveli merenkulkijoita ar-

Maaliskuussa pidettiin Vuosaaren merimieskirkolla satamakuraattori Heikki Huttusen läksiäisiä. Juhlakakkua kuvaamassa Merimieskirkolta
eläkkeelle siirtynyt Esko Vepsä.

kisin päiväsaikaan. Materiaalipalvelustaan MEPA toimitti laivoille kirjoja ja elokuvia ja
myi prepaid–internet-tuotteita.
Asiamies palveli laivojen miehistöjä myös heidän muiden
tarpeidensa mukaan.
Merimieskirkon työntekijä ja
vapaaehtoinen jatkoivat palvelua laivoilla ilta-aikaan pyydettäessä. Merimieskirkolla kohdattiin etenkin kansainvälisiä,
pitkien työsopimusten alaisia
merenkulkijoita ja heitä palveltiin esimerkiksi autokyydityksin ja opastamalla heitä lähiseudun palveluihin.
Sataman seudulla liikkuvat
enimmäkseen suomalaiset raskaan liikenteen kuljettajat ovat
arki-iltaisin keskuksen vakioasiakaskuntaa heidän käydessään saunomassa, kahvilla ja
osan hyödyntäessä pyykinpesumahdollisuutta.

Iltapäiväkerholaisten kanssa tutustuttiin siihen, ketä kaikkia Merimieskeskuksessa käy, mistä maista he ovat kotoisin ja minkälaista tekemistä heille
on keskuksessa tarjolla ja entä, mitä tapahtuu kun
mennään heitä moikkaamaan laivalle!

Merimieskirkolle voi tulla
toisten ihmisten seuraan, jutella tai käydä luottamuksellisia keskusteluja kahden kesken. Kuunteleva lähimmäisyys
on käytännön palvelujen lisäksi myös keskiössä.
Lisäksi Vuosaaren merimieskirkko mahdollistaa työaikoina rekassa asuville kuljettajille viihtyisän kohtaamisja kokoontumispaikan eli vertaisyhteisön ammattiryhmään
kuuluville.
Talon palveluvalikoimaan lukeutuvat kokous- ja juhlatila,
saunatilat ja etenkin keväästä
syksyyn käytetyt ulkoterassit.
Osa ryhmistä hyödynsi kirkkosalia ja vietti siellä hartautta tai
messua. Edellämainittu yhdistyy mahdollisuuteen perehtyä
merimieskirkkotyöhön logistiikan maailmassa.
Keskuksessa vieraileville
ryhmille esitelmöidään ja satunnaisille kävijöille kerrotaan

niin Merimieskirkon ulkomaan
toiminnasta, kotimaan kansainvälisestä merenkulkijatyöstä kuin laivakuraattorityöstä. Ryhmät ovat myös voineet
sisällyttää vierailuunsa käynnin viereisen Gate Housen näköalatasanteelle, joka on tarjonnut monelle rivikansalaiselle
elämyksen heidän omin silmin
nähdessään, kuinka logistiset
ketjut rakentuvat ja rahti liikkuu.
Vuosaaren merimieskirkko
palvelee edelleen kävijöitään
näköalapaikkana logistiikan
ja koko Merimieskirkon maailmaan ja lisää sen tunnettavuutta etenkin Etelä-Suomessa. Samalla ryhmien vastaanottaminen on osa omaa varainhankintaa.
Palveluvalikoima tekee Vuosaaren merimieskeskuksen
mielenkiintoiseksi ja soveltuvaksi kohteeksi hyvin erilaisille ryhmille ja vieraille. Vieraina
on ollut eri-ikäisiä iltapäiväker-

holaisista yli 80-vuotiaisiin, ja
palveltujen joukossa on muun
muassa useita yhdistyksiä ja
evankelisluterilaisia seurakuntatahoja Uudeltamaalta.
Myös yksityistilaisuuksien,
kuten valmistujaisjuhlien ja kokouspäivien järjestäminen visuaalisesti kauniissa tiloissa
on edelleen tärkeä tulonlähde.
Merimieskirkolla yhteistyönä järjestettävät hyväntekeväisyyskonsertit ovat vakiinnuttaneet paikkansa vuoden ohjelmassa. Musiikillisen ohjelman
ovat toteuttaneet pääosin vuosaarelaiset vapaaehtoiset, kuoro ja soittajakokoonpano johtajansa kanssa eli Sakarat Laulupelimannit. Merimieskirkon vapaaehtoiset leipoivat herkulliset
kahvipöytäantimet. Varoja kerättiin SLS:n Kauneimmat joululaulut -tilaisuudessa ja Lions
Club -organisaation Punainen
>>>
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Sulka – Tekoja nuorten hyväksi -hyväntekeväisyyskampanjaan osallistuen. Vuoden 2016
pidetty Kansanlaulumessu toteutettiin jälleen Sakarat Laulupelimannien ja merimiespapin
yhteistyönä helatorstaina.
Tapahtumat ovat tavoittaneet etenkin paikallista väestöä, ja ensi kertaa merimieskirkolle tiensä löytäneiden määrä
on kasvanut tilaisuus tilaisuudelta.
Vuonna 2016 Vuosaaren
merimieskeskuksessa toteutui
runsas 70 tapahtumaa, ryhmävierailua tai erilaista tilaisuutta. Kävijöitä toimintavuonna oli
yhteensä 2 473. Rakennuksen
ulkopuolella tapahtuvalla merimieskirkkotoiminnalla ja laivakäynneillä työntekijä ja vapaaehtoiset yhdessä tavoittivat noin 2000 ihmistä.

Resurssit
Henkilökunta väheni kahdesta työntekijästä, siviilipalvelusmiehestä ja kahden hengen catering-palvelusta yhteen työntekijään. Vapaaehtoisten merkitys vastaavasti kasvoi huomattavasti, ja toimintavuonna
he olivat elintärkeä voimavara
merimieskirkkotoiminnassa.
Monissa tapahtumissa he
antoivat kasvot merimieskirkkolaiselle juttelemalla ja monenlaisella käytännön palvelulla tapahtumasta osallisille. Vapaaehtoiset emännöivät
toistuvasti ilta-aukioloaikoina
ja lähimmäisen läsnäolollaan
he toivat kodikasta tunnelmaa
rekkasaunojien iltoihin. Rekkasaunapäivystäjät mahdollistivat palvelun saatavuuden asiakkaille myös työntekijän poissaollessa.

Huolenpito arkkitehtonisesti ainutlaatuisesta rakennuksesta irtaimistoineen tapahtui
monen vapaaehtoisen voimin
talkoopäivinä. Vapaaehtoisten
kuukausittaiset tapaamiset jatkuivat kevätkauden ajan. Kiinnostuneille avattiin uudestaan
mahdollisuus perehtyä laivakäyntityöhön työntekijän tai vapaaehtoisen opastuksessa.
Merenkulkijoille tarjottiin toisena vuonna peräkkäin vapaaehtoisvoimin toteutetut musiikilliset tervehdykset kirkollisten juhlapyhien alla. Myös tänä
vuonna filippiiniläismerenkulkijat viettivät katolista messua
sekä laivalla että merimieskeskuksessa. Messut toteutettiin
yhteistyönä Pyhän Marian katolisen seurakunnan, MEPAn
ja vapaaehtoisten kanssa.
Loppuvuodesta Hernesaaressa toiminut satamakuraattori Matias Heikkilä sijaisti merimiespappi Sirpa Tolppasta, joka oli toteuttamassa Merimieskirkon Kaakkois-Aasian
joulukirkkokiertuetta.

Tuki ja lahjoitukset
Koko Merimieskirkon talouden tasapainottamistoimet rajoittivat henkilöstövähentymän
vuoksi mahdollisuuksia toteuttaa omaa varainhankintaa, mikä konkretisoitui kun aiempina
vuosina merkittävät Konttitorin
ja Tuomaan markkinoiden tulokertymät poistuivat Vuosaarelta. Varainhankinnassa elettiin myös siirtymä- ja suunnitteluvaihetta. Samalla voimavarat kohdennettiin perustoiminnan turvaamiseen.
Ulkopuoliset toimintatuet olivat elintärkeitä toiminnan jatkuvuudelle. Suurimmat avus-

Helmikuussa keskuksessa viettivät kokouspäiväänsä Vuosaaren ev.-lut. seurakunnan papit.
Aurinko kruunasi käynnin Gate Housen näköalatasanteella!
Gospel Riders heitti löylyjä merimieskirkon
saunassa. Moottoripyöräkerho tarjoaa motoristeille mahdollisuuden liittää moottoripyöräily ja kristillinen usko luontevalla tavalla toisiinsa.

tukset saatiin Helsingin Seurakuntayhtymältä (25 000 euroa)
ja Stiftelsen Tre Smederin tuki jatkui Vuosaaren merimieskirkkotoiminnalle 15 000 eurolla. Helsingin Satama myönsi
7 700 euroa.
Merimieskirkkopiirien taloudellisen ja toiminnallisen tuen
merkitys korostui sekin osaltaan muiden tulolähteiden supistuessa. Kirkolliset toimitukset tuovat myös oman pienen,
mutta toivotun lisän tulovirtaan.

Merimies polkee Jacob Jungellin seurannassa,
kun kirkkosalissa järjestettiin kuntotestausta
osana MEPAn ForMare -hyvinvointiprojektia.

Yhteistyötoiminta
Toimintavuonna MEPAn järjestämät kurssit keräsivät merenkulkijoita yhteen monenlaisille
kursseille, mm. pitämään yllä
merimieskäsityöperinnettä.
Merityössä oleville suunnattu
kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin ja elämänhallintaan tähtäävä
MEPAn ForMare-hanke käytti myös Vuosaaren tiloja. Myös
MEPAn henkilöstön koulutuksia
toteutettiin Merimieskeskuksessa. Yhteistyössä MEPAn kanssa toteutetut Merimiesillat kokosivat nykyisiä ja entisiä laivatyöläisiä suomalaisen merenkulun
eri teemojen ääreen.
Kesän lopulla yleisötapahtuma Vuosaaren satamapäivä tavoitti runsaat 300 kävijää. Merimieskirkkolaiset ja MEPAlaiset
osallistuivat tapahtumaan yhdessä, ja Merimieskirkko palveli avoimin ovin kävijöitä.
Jouluna ylläpidettiin Merimieskirkkovapaaehtoisten ja
MEPAn asiamiehen kanssa merenkulkualan pitkää perinnettä.
Eri puolilla Suomea merimieskirkkopiiriläisten ja muiden vapaaehtoisten valmistamat, käsitöitä sisältävät n. 300 joulupakettia vietiin jouluksi miehistöille.

Vuosaaren sataman yhteistyöfoorumissa on ylläpidetty yhteyksiä muihin toimijoihin ja tuotu keskusteluissa esiin kohderyhmien näkökulma. Sataman
väki, yhteistyökumppanit ja vapaaehtoiset kutsuttiin yhteisille
joulukahveille joulun alla.
Rahtarit ry:n kanssa edellisenä vuonna alkanut yhteistyö jatkuu, ja yhdistys tukee edelleen
jäsenistönsä sauna-asiakkuutta Vuosaaressa korvaten saunamaksuista puolet. Yhdistyksen Helsingin osasto kokoontui
kuukausittaiseen tapaamiseensa tiloissa. Merimieskirkkolaisia
vieraili Rahtarit ry:n Soppapäivä-tapahtumassa.
Verkostoissa, joissa työntekijä on vuoden mittaan ollut
mukana, on pidetty esillä satamatoiminnan, kauppamerenkulkijoiden ja raskaan liikenteen kuljettajien työn merkitystä yhteiskunnallemme ja meille
jokaiselle kuluttajana. Verkos-

toläsnäololla etenkin Suomen
evankelis-luterilaisen kirkon piirissä on vahvistettu tietoisuutta Merimieskirkosta yhtenä yhteiskunnallisen, kansainvälisen
ja diakonisen työn toteuttajana
Suomessa.
Merimieskirkkopiirivierailut
ja Sea Sunday -saarnavierailut ovat jatkuneet toimintavuonna. Merimiespastori on palvellut nykyisiä ja entisiä merenkulkijoita ja heidän läheisiään kirkollisissa toimituksissa ja yksityiskeskusteluissa sekä osallistunut evankelis-luterilaisen kirkon henkisen huollon (HEHU)
organisaation toimintaan.
Vuosikymmenien ajan Merimieskirkkoa palvelleen Heikki Huttusen läksiäisiä vietettiin
maaliskuussa Vuosaaren merimieskirkolla. Ystävät, työtoverit ja tuttavat vuosien varrelta kokoontuivat tilaisuuteen jakamaan yhteisiä muistoja merimieskirkkotaipaleelta.

Viestintä
Helsingin Sanomien nettiuutisissa julkaistiin pääsiäisen alla
juttu nykyajan synnintunnosta,
johon haastateltiin merimiespappia.
Vuosaaren merimieskirkon
facebook-sivut tavoittivat merimieskirkossa toteutuvasta toiminnasta kertovilla julkaisuillaan vuoden aikana runsaat
23 000 facebook-kävijää. Osa
päivityksistä informoi tätä yleisöä kauppamerenkulun ja sen
henkilöstön työn merkityksestä
suomalaiselle yhteiskunnalle ja
sen kansalaisille.
Teksti ja kuvat:
Sirpa Tolppanen
merimiespastori
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TURUN MERIMIESKIRKKO

Yhteislaulu raikui iloisesti 30 laulajan voimin Turun merimieskirkolla.

Yleistä
Toiminnan kohokohta oli kunnia- ja ansiomerkkien jako jouluaterialla vapaaehtoisille ja piiriläisille.
Suurimmat muutokset olivat
yt- neuvottelujen jälkeen henkilökunnan vähennykset: 1 puolipäiväinen ja siviilipalvelusmies. Turkuun jäi 1 kokopäiväinen työntekijä. Aukioloaikaa lyhennettiin samalla.
Kohtaamiset kirkolla 2016:
•
•
•
•

rekkamiehet 1 920
merimiehet 200
”muut asiakkaat” 3 500
merimieskirkon ulkopuolella
kohdatut 10 000

Yhteensä 15 620 henkeä.
Toiminta kirkolla:
kahvio, sauna, myymälä, neuvonta, opastus, kuljetus, laiva-

Kesän suosikkimobiilipeli Pokemon Go yllätti,
sillä Pokemonit löytyivät Turun merimieskirkon
ulkopuolelta. Kuva saatu yhdeltä pelaajalta.

käynnit satamissa, yhteislaulua, Wanhat Merimiehet Muistelee -illat, iltahartaudet, Paronin Pojat (moottoripyöräkerho), Saaristomeren Merivartijat ja uusimpana käsityökerho
Puikko-Pirkot.
Olemme myös osallistuneet
seuraaviin tapahtumiin: Sea
Sunday, Merellinen Tuomasmessu ja Merellinen Johannesmessu.

omaa, mutta Mikaelin seurakunnan merimieskirkkotoimikunta toimii rinnalla.

Resurssit

Mikaelin ja Henrikin seurakuntien merimieskirkkopiirit,
Naantalin merikirkkopiiri ja Paronin Pojat tukevat Turun merimieskirkkoa.

Henkilökuntaa Turun merimieskirkolla on 1 kokopäiväisen työntekijän verran: satamakuraattorina toimii Arja Suvanto. Korvaamattomana apuna työskentelevät myös vapaaehtoiset. Vapaaehtoisia Turussa on 10–20, ja he auttavat arkielämässä tai tulevat tapahtumiin mukaan. Uusiakin vapaaehtoisia olemme saaneet vuoden aikana.
Kirkkotoimikuntaa ei ole

Talous
Lähiseurakunnat tukevat Turun merimieskirkkoa, samoin
Turun ja Naantalin satamat sekä osa rekkafirmoista.
Tuki ja lahjoitukset

Yhteistyö
Turun merimieskirkko tekee yhteistyötä muiden Saaristomeren merimieskirkkojen kanssa
ja järjestämme yhdessä vuosittaisen West Coast Meetingin.
Turun satama, Naantalin satama, Nesteen satama, ympä-

Risteilijä Deutscland ja Turun merimieskirkko kesäkuussa 2016 Turun Satamassa.

ristön seurakunnat ovat tärkeitä yhteistyökumppaneita, joiden kanssa meillä on paljon
erilaista yhteistä toimintaa.
Turun merimieskirkko oli
myös mukana Paimion kirkkoherran 60-vuotisjuhlissa.

Varainhankinta
Turun merimieskirkko harjoitti varainhankintaa myyjäisissä monessa paikassa. Lisäksi opallistuimme: merelliseen
Johannesmessuun Pallivahan
kirkossa, Sea Sundayyn Mikaelin srk:ssa ja Ohravellitapahtumaan Mikaelin srk-kodilla kahdesti vuodessa.
Joulumyyjäisiin osallistuimme Naantalin-, Henrikin-, Mikaelin srk-kodeilla. Lisäksi meillä
oli omat Turun merimieskirkon
perinteiset joulumyyjäiset.
Risteilijöitä kävi 6 kpl Turun satamassa, mikä tarkoittaa, että olimme aluksen vierellä myyntikojun kanssa. Näin

tavoitamme sekä miehistön että matkustajat. Miehistöä kuljetamme tarvittaessa merimieskirkolle lepäämään. Meillä on
myös Wi-Fi.
Swan Regatta oli Turussa
27.–31.7.2016, jona aikana Turun merimieskirkko oli Forum
Marinumin alueella vieraana
myyntitelttoineen. Myimme tavaroita ja kerroimme merimieskirkosta ihmisille.
Erilaiset ryhmät kirkolla toivat niin ikään tuloja. Teimme tilauksesta mm. syntymäpäiväja pikkujoulujuhlia, joista saimme kerättyä varoja.
Turun merimieskirkolla järjestetään kerran kuukaudessa
Yhteislaulua, Iltahartaus, Wanhat Merimiehet muistelee.

oma Facebook-sivusto, Jaamme kirkolla tiedotuslehtistä tulevista tapahtumista sekä kerromme niistä Turun Sanomien
Menovinkeissä.
Suomen Merimieskirkon
verkkosivustolla olevan Turun
merimieskirkon sivulla on lueteltu niin ikään ajankohtaiset
tapahtumat.
Turun merimieskirkko vierailee kaikissa kolmessa em. piirissä sekä syksyllä ja keväällä.
Vierailimme myös Rymättylän
lähetys-merimieskirkkopiirissä
kertomassa merimieskirkosta.
Teksti ja kuvat: Arja Suvanto
satamakuraattori

Viestintä
Turun merimieskirkko oli esillä Aamuset ja Extra-lehdessä
Saaden näin näkyvyyttä.
Turun merimieskirkolla on

13

Merimieskirkkojen
kertomukset 2016

14

Suomen Merimieskirkko
2016

RAUMAN
MERIMIESKIRKKO

Rauma, Turku) pitäneet yhteisiä tapaamisia vuorotellen jokaisen toimipisteessä.
Rauman merimieskirkon
työntekijä edustaa Suomen
Merimieskirkkoa Porin Mäntyluodon saksalaisen merimieskirkon paikalliskomiteassa. Kokouksia on ollut kolme vuoden
aikana. Rauman satamakuraattori oli heinäkuussa yhdessä Mäntyluodon saksalaisen
merimieskirkon kanssa Pori
Areenan tapahtumiin kuuluvilla
Avointen Ovien Satamapäivillä.
Syvärauman merimieskirkkopiirin jäsen Aune Leino täytti 90 vuotta helmikuussa. Merimieskirkko ja muut piirin jäsenet muistivat häntä kukkakimpulla.

Yleistä
Suomen merimieskirkko ry:ssä
käytiin vuoden 2015 lopussa kotimaan kirkkoja koskevat
yhteistoimintaneuvottelut huonontuneen taloustilanteen takia. Neuvottelujen tuloksena
jouduttiin irtisanomisiin ja samassa yhteydessä uudistettiin
kotimaan kirkkojen ja keskustoimiston työn organisointia.
Nykyisin kotimaan toimipisteissä työskentelee vain yksi työntekijä, joka vastaa yksin
koko kirkon toiminnasta. Tämä
näkyy kirkon toiminnassa kohdattujen ihmisten, laivakäyntien ja kirkolla kävijöiden laskeneissa määrissä.
Rauman satama laivaliikenne oli alkuvuodesta hiljainen
ja kesällä oltiin normaalilla tasolla. Syksyllä liikennemäärät nousivat selvästi. Satamassa kävi laivoja 3 % vähemmän
kuin edellisenä vuonna.
Vuoden aikana kohdattiin
yhteensä n. 5 500 henkeä. Laivakäyntejä tehtiin 706 ja niissä
tavattiin 4 118 henkeä. Kirkolla vieraili n. 990 henkeä joista merenkulkijoita oli n. 930.
Eri tapahtumissa ja tilaisuuksissa oli 976 kävijää. Eri kansallisuuksia oli 23. Eniten kävijöitä oli Filippiineiltä, Venäjältä,
Hollannista, Kiinasta ja Ukrainasta.
Merimieskirkolla on järjestetty muistelu- ja lauluiltoja muutaman kerran vuodessa. Kirkolla on ollut useita ryhmävierai-

Länsirannikon merimieskirkkojen työntekijät
Saksan merimieslähetys mukaan lukien tapaavat kolme kertaa vuodessa.
Meriauran uuden laivan Eeva VG:n neitsytmatka toi sen Raumalle 4.10. Laivaan lastattiin viljaa Rotterdamiin vietäväksi.

Varainhankinta
Joulupukin apulaiset olivat ahkeria ja merenkulkijat saavat tänäkin vuonna hienoja lahjoja.
Näistä paketeista kiitokset kuuluvat Kuivahden torstaikerholle ja Luvian diakonia- ja lähetyspiirille.

luja: mm. Luvian srk:n diakonia- ja lähetyspiiri yhdessä Luvian SPR:n kanssa, Kuivalahden torstaiseura, Lapin naisten
kilta ja Rauman srk:n Puikkopiiriläiset.
Rauman seurakunnassa vierailleet Hongkongin evankelisluterilaisen seurakunnan kaksi päihdetyötekijää kävivät tutustumassa syyskuussa merimieskirkkoon ja satamaan.
Merenkulkijoille jaetiin joululahjoiksi perinteisiä villasukkapaketteja 285 kappaletta. Sukankutojia oli Luvian seurakunnasta, Rauman seurakun-

nan Puikkopiiristä, Kuivalahden torstaiseurasta sekä Lapin naisten killasta sekä useita yksittäisiä kutojia.
Merimieskirkko toimii entisen Varikon tiloissa Isohakunintiellä. Kirkko on ollut avoinna maanantaista perjantaihin
klo 18–22. Kirkolla on oleskelutilat ja pieni myymälä, jossa on
myynnissä mm. matkamuistoja, puhelinkortteja ja makeisia.
Toukokuussa merimieskirkolla alkoi uutena palveluna
MoneyGramin rahanlähetyspalvelu merenkulkijoille.

Resurssit
Satamakuraattorina on Eija
Tuorila. Vapaaehtoisia on kolme, jotka ovat mukana eri tapahtumissa ja tilaisuuksissa.
Suurimmat taloudelliset tukijat ovat Rauman seurakunta, Rauman satama sekä Euroports Rauma Oy. Loput tulot
tulevat merimieskirkon omasta
toiminnasta.
Lahjoituksia on tullut mm.
Syvärauman merimieskirkkopiiriltä, Murtolan lähetyspiiriltä,
Luvia seurakunnalta ja yksityisiltä henkilöiltä. Tulevaisuudes-

sa vahva paikallinen tuki ja rahoitus ovat avainasioita.

Yhteistyö
Yhteistyötä on tehty Rauman
sataman, Rauman seurakunnan, Rauman Euroports Oy:n,
Merimiespalvelun, ME Groupin
sekä Lions Clubi kanssa.
Saaristomeren merimieskirkot (Rauma ja Turku) ovat kokoontuneet muutaman kerran
suunnittelemaan yhteistä toimintaa. Länsirannikon merimieskirkot (Porin Mäntyluodon
saksalainen merimieskirkko,

Merimieskirkko on osallistunut seurakunnan pääsiäisja joulumyyjäisiin sekä Ulvilan seurakunnan joulumyyjäisiin. Merimieskirkko oli mukana syyskuun alussa Meripelastajien SM-taitokisoissa. Syyskuun kolmantena viikonloppuna osallistuttiin Rauman silakkamarkkinoihin.

Viestintä
Rauman merimieskirkolla on
Facebook-sivut, jossa kerrotaan tulevista tapatumista ja
julkaistaan valokuvia mielenkiintoisista asioista.
Satamakuraattori on vieraillut seurakunnan eri piireissä ja
lähialueen seurakunnissa kertomassa merimieskirkon toiminnasta.
Teksti ja kuvat: Eija Tuorila
satamakuraattori
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KOKKOLAN MERIMIESKIRKKO
José Flores
Merisunnuntai Sea
Sundayna 18.9.2016
vietettiin Kokkolan merimieskirkon
85-vuotisjuhlaa.

Yleistä
Vuonna 2016 vietettiin Kokkolan merimieskirkon 85-vuotisjuhlia. Varsinainen juhlapäivä oli merisunnuntaina 18.9.
jolloin vietettiin messua, jossa saarnasi pääsihteeri Hannu
Suihkonen. Messun jälkeen oli
juhlakahvit ja satamakuraattori
sekä pääsihteeri kertoivat merimieskirkon työstä. Musiikkia
esitti Petri Möller. Tapahtuman
aikana sataman portit olivat auki ja väkeä kävikin runsaasti.
Marraskuussa toteutettiin
seurakunnan kanssa neulemessu Kaarlelan kirkossa.
Messussa sai halutessaan tehdä käsitöitä ja kolehdiksi sai
tuoda valmiita villasukkia merimieskirkon joulupaketteihin.
Messusta saatiin paljon positiivista palautetta ja jatkoa suunnitellaan.

YT-neuvottelujen seurauksena osa-aikainen satamakuraattori irtisanottiin ja toimintaa jatkettiin yhden kokoaikaisen satamakuraattorin voimin.
Tämä on tuonut haastetta erityisesti kuljetuksiin, jotka osaaikainen aiemmin pääasiassa
hoiti. Kuljetuksia oli 282 ja niissä kuljetettavia 975, eli selvästi edellisvuotta vähemmän. Merimieskirkolla kävijöitä oli 671,
eli jälleen edellisvuotta vähemmän. Kävijöistä valtaosa on ulkomaalaisia merimiehiä.
Satamassa kävi 567 laivaa,
joka on hieman edellisvuotta
enemmän. Kirkolla kävijöiden
määrän vähentyessä satamakuraattori on käyttänyt työaikaa entistä enemmän laivoilla. Laivakäyntejä tehtiin 410
ja niissä kohdattiin 1577 merimiestä. Koko vuoden aikana
kaikki tapahtumat, keskustelut,

kuljetukset ja kävijät mukaan
lukien kohtaamisia oli yhteensä 4030.
Joulun alla jaettiin joululahjoja 15 laivaan yhteensä 170
pakettia. Joulupaketteihin kerättiin käsintehtyjä villasukkia
yhteistyössä seurakunnan Lähetyssopen kanssa. Saimme
taas runsaasti lahjoituksia seurakunnan piireiltä, muilta ryhmiltä ja useilta yksityishenkilöiltä ympäri Suomen.
Ykspihlajan diakonia- ja lähetyspiiri sekä Halkokarin diakoniapiiri vierailivat merimieskirkolla 29.9. Satamakuraattori on vieraillut Alavetelin seurakunnan retkellä Ykspihlajan kirkossa 17.5. ja varttuneessa väen piirissä 13.10. sekä sataman
joulupuurolla 14.12.2016.

Kuvat: Anu-Marja Kangasvieri
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kä saatu ja annettu tukea arjen
haasteisiin.
Seurakuntapastori Martti Nykänen on ollut Kokkolan suomalaisen seurakunnan
edustajana mukana Merimieskirkon työssä. Martin vuorotteluvapaan aikana 1.7. lähtien
sijaisena oli Anna-Maria Veijo. Yhteistyötä on tehty tiiviisti myös Kokkolan sataman sekä Rauanheimon ja Jalanderin
meklareiden kanssa.

Varainhankinta
Merimieskirkko tarjoaa kävijöilleen irtiottoa arjesta mm. erilaisten pelien avulla.

Resurssit
Satamakuraattorina on toiminut diakoni Anu-Marja Kangasvieri. Vapaaehtoisia on ollut toiminnassa mukana kymmenkunta. Vapaaehtoisista
kolme on ollut säännöllisesti
mukana kirkolla aukioloaikaan
noin kerran viikossa. Muut toimivat muissa tehtävissä, mm.
arpajaisten ja ryhmävierailujen
kahvitusten järjestämisessä,
talonmiehenä sekä erilaisissa
talkoissa.
Mirja ja Taisto Ronkainen
saivat hopeiset ansiomerkit 20
vuoden vapaaehtoistyöstään.
Kokkolan seurakuntayhtymä
on jatkanut korvaamatonta taloudellista tukeaan. Myös satamalaitos on edelleen avustanut sähkölaskun maksamisessa. Lisäksi Kokkolan merimieskirkon toimintaa on tukenut yk-

sityinen henkilö kuukausittain
50 euron summalla jo usean
vuoden ajan.
Haastetta budjetille on kuluneena vuonna tuonut auton rikkoutumisesta aiheutuneet kulut. Myös vuosihuollossa ilmeni
useita ongelmia. Kokkolan sataman vaativat olosuhteet laittavat auton koville, eikä korjauksia voi välttää, jos autoa aikoo käyttää.

Yhteistyö
Vuonna 2016 saatiin alkuun
Kokkolan, Oulun ja Kemin merimieskirkkojen, eli Pohjanlahden tiimin uudenlainen yhteistyö. Pidimme tiimipalaverin elokuussa Kokkolassa ja Skypepalaverit lokakuussa ja joulukuussa. Muutenkin on pidetty tiiviisti yhteyttä puhelimitse
viikoittain, jaettu ajatuksia se-

Osallistuimme Kokkolan suomalaisen seurakunnan lähetystyön vappumyyjäisiin 30.4.
ja joulumyyjäisiin 3.12. Myyjäisissä myytin leivonnaisia ja pika-arpoja.

Viestintä
Kokkolan merimieskirkon facebook-sivut ovat saaneet uusia
tykkääjiä. Merimiehet ovat entistä enemmän ottaneet yhteyttä sekä facebook-sivujen että
Whatsappin kautta silloinkin,
kun laiva ei ole satamassa.
Merisunnuntain ja Kokkolan
merimieskirkon 85-vuotisjuhlan yhteydessä saimme paljon julkisuutta, mm. Keskipohjanmaa ja Kokkola-lehti tekivät jutun merimieskirkon toiminnasta. Samoin neulemessu sai huomiota jopa valtakunnallisestikin.
Anu-Marja Kangasvieri
satamakuraattori
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OULUN MERIMIESKIRKKO
Oulun merimieskirkolla vietettiin 22.4. johtavan satamakuraattorin Antti Härön läksiäisiä.
Antti ehti työskennellyt Merimieskirkolla tasan
17 vuotta.

Kalajoen satamakirkon vierailijat Oulussa.

Kari Latvala

Marko Toljamo

Mia Haapakorva

Villasukat ja -kysikkäät ovat odotettu ja lämmin lahja.

Yleistä
Toiminnan kohokohdat ja
muutokset
Pitkäaikainen satama- ja laivakuraattori Antti Härö siirtyi
muihin tehtäviin Rovaniemen
seurakuntaan huhtikuun lopussa. Mia Haapakorva aloitti satama- ja laivakuraattorina Oulun merimieskirkolla 1.8.2016.
Koulutusta on ollut pitkin syksyä, ja oma Pohjanlahden tiimi
on toiminut tässä suurena tukena. Laivakuraattorityöhön on
ollut perehdyttämässä Jaakko
Laasio ja Pekka Wilska sekä
kokemuksiaan on myös jakanut
Raimo Salonen.
Työhön tarvittava turvallisuuskoulutus hankittiin Lohjan Meriturvan yksikössä marraskuussa. Siellä oppi paljon ja

siellä oli upeaa ja ammattitaitoista väkeä jakamassa kokemuksiaan merenkulun alalta.
Seurakuntien kiinnostus merimieskirkon toimintaan kasvoi.
Meillä oli ilo saada vierailijoita
Kalajoen satamakirkolta ja Pudasjärven seurakunnasta sekä
muitakin pieniä ryhmiä tutustumaan toimintaa.
Kohtaamiset, toiminta,
tapahtumat, palvelut
Vuonna 2016 kirkolla oli 480
kävijää, joista suurimmat kansallisuudet olivat filippiiniläiset,
venäläiset ja ukrainalaiset. Lisäksi rekkamiesten kävijämäärä kasvoi. Laivakäyntejä tehtiin
140 kpl ja niiden aikana kohdattiin 441 merenkulkijaa. Kuljetuksia järjestyi merenkulkijoille 12 kpl ja niillä kuljetettiin 50

merenkulkijaa ostoksille.
Oulun satamassa vieraili
vuoden 2016 aikana 588 alusta. Puhelinkeskusteluja myös
joulun aikana oli jonkin verran.
Oulun merimieskirkko osallistui Hailuodon siikamarkkinoille lokakuussa 2016. Siellä markkinoimme toimintaamme ja kohtasimme paljon ihmisiä. Adventtikahvit pidettiin joulukuun alussa, ja osallistujia tilaisuudessa oli 42.

Resurssit, toiminta,
tapahtumat, palvelut,
henkilökunta
Satama- ja laivakuraattorina toimi Antti Härö 31.4.2016
saakka. Uutena aloitti Mia Haapakorva 1.8.2016. Kirkolle tuli
mukaan uusia vapaaehtoisia,
ja lisää aktiivisesti haetaan.

Vapaaehtoisia vuonna 2016 oli
kuusi henkeä.
Teemme yhteistyötä Tuiran ja Karjasillan seurakunnan
kanssa. Erilaisia sukka- ja nuttupiirejä löytyy Hailuodosta,
Oulun eläkeliitosta ja Pudasjärveltä ja Oulun alueelta. Tämän lisäksi vastavuorisuus näkyy hartauksina ja vierailuna
heidän luonaan.

Yhteistyö,
varainhankinta
Tärkeimmät yhteistyökumppanit ovat olleet vapaaehtoiset,
Oulun satama, Herman Andersson, Oulun konttivuokraus, Oulun seurakunnat ja Mepa. Mepan kanssa saamme
merenkulkijoille toimitettua luettavaa ja elokuvia laivoihin.
Vapaaehtoisten merkitys

Merimieskirkolle on suuri. He
ovat aktiivisesti mukana tapahtumien järjestelyissä ja laivakäynneissä.
Työhyvinvoinnin ja kehittämisen tukena on ollut Pohjanlahden tiimi. Tiimin muodostaa
Kemi-Tornion, Kokkolana ja
Oulun merimieskirkot yhdessä. Tapaamisia on kolmesti
vuodessa ja yhteyttä pidetään
kuukausittain. Ensi vuotta ajatellen olemme suunnitelleet yhteisiä tapahtumia.
Toimintaamme on ollut tukemassa Oulun satama ja Oulun
seurakuntayhtymä sekä Oulun
konttivuokraus.

Viestintä ja
kohtaaminen
Viestintä painottuu someen,
ja olemme suunnitelleet, että

vuoden 2017 aikana otamme
käyttöön myös Istagramin Facebookin rinnalle. Yhteydenottokyselyjä Facebookin kautta on tullut vuoden 2016 aikana 12 kpl.
Rauhan tervehdys kävi tekemässä jutun Oulun merimieskirkosta.
Työn pääpainopisteenä ovat
edelleen mahdollistaa merenkulkijoille yhteyden ottamisen
kotiin sekä heidän rinnallaan
kulkeminen hetken aikaa. Hyvän kohtaamisen muodostamiseen tarvitaan laivakäyntejä ja
aikaa.
Mia Haapakorva
satamakuraattori

Tulin sua katsomaan,
hetkeksi rinnallesi kulkemaan,
elämääsi jakamaan.
Jaetaan elämän osa-alueita,
ne on kuin laivueita.
Silloin kun kovasti tuulee,
jostain kaukaa sumutorven
äänen kuulee.
Jo rientää sitä oottamaan,
hetkeksi saapuu satamaan.
On ilo ja onni olla työssä tässä,
elämänmakuisessa elämässä.
-Mia 30.1.2017-
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Kemi-Tornion merimieskirkko mainittiin
mm. YLE Uutisissa ja Pohjolan Sanomissa. Kuvakaappaukset em. verkkosivuilta.

Marko Tolja

KEMI–TORNION MERIMIESKIRKKO
Heli Tuokkola

mo

Monellakohan on yhtä upea näkymä työpaikkansa ikkunasta kuin on Kemi-Tornion merimieskirkolla? Myös siäsltä tila on idyllinen, ja merenkulkijat ovat tehneet osansa sen sisustamiseksi.

Yleistä
Toimintavuonna 2016 satamien laivaliikenne kasvoi hieman
edellisvuoteen verrattuna. Satamien vienti oli kasvussa, metsäteollisuuden ja teräksen kysyntä on voimissaan. Kemin
satamassa tehtiin mittava laituri-investointi, arvoltaan 3 M€.
Laiturille saatiin ensimmäinen
laiva lastattavaksi joulukuussa.
Merimieskirkon hallitus vieraili Kemissä toukokuussa tavaten satamien ja yhteistyökumppaneiden sekä merimieskirkkotoimikunnan edustajia.
Merimieskirkko toimii Ajoksen satamassa perinteiseen
tapaan, ja merenkulkijoita pal-

vellaan laivakäyntien muodossa myös Tornion Röyttään saapuviin aluksiin. Laivakäynneillä
(308 kpl) kohdattiin 2 323 merenkulkijaa.

Resurssit
Merimieskirkolla on yksi kokopäiväinen työntekijä. Vapaaehtoisia on toiminnassa mukana 14 henkilöä. Lisäksi paikallisesti aktiivisia ihmisiä on mukana toimintamme tukemisessa kutomassa villasukkia merenkulkijoiden joulupaketteihin.
Merimieskirkko saa tukea
toimintaansa Kemin ja Tornion seurakunnilta edellisvuosien tapaan.

Yhteistyö
Teemme yhteistyötä satamien edustajien ja seurakuntien
kanssa. Syksyllä 2016 aloitimme tiimityön Pohjanlahden merimieskirkkojen (Kemi-OuluRaahe ) kesken. Yhteistyömme
on ollut hedelmällistä ja toimintaamme kehittävää.
Kemin Satama Oy:n pitkäaikainen johtaja Reijo Viitala
jäi eläkkeelle kesäkuussa. Eläkejuhlassa Merimieskirkkoa
edustivat merenkulkijatyön johtaja Jaakko Laasio ja satamakuraattori Heli Tuokkola. Uudeksi satamajohtajaksi valittiin
Jaakko Rantsi.
Hyvästä, vuosikymmenien

yhteistyöstä Reijo Viitala sai
Merimieskirkon plaketin.

Viestintä
Merimieskirkolla on vieraillut
ryhmiä seurakunnista, eläkeläisjärjestöistä sekä kansalaisopiston ryhmistä.
Merimieskirkon joulupuurot nautittiin 2.12.2016. Kemin
Satama Oy järjesti tiloissamme joulukahvit yhteistyökumppaneilleen 16.12.2016. Näkyvyyttä saimme seurakunnan
lehdessä sekä paikallisessa
mediassa.
Heli Tuokkola
satamakuraattori

Keväällä 2016 Oulun merimieskirkon satamakuraattorina aloittanut Mia Haapakorva ja KemiTornion satamakuraattori Heli Tuokkola.

”Kiitos, että tulitte laivalle tänään. Kiireenkin keskellä on vieraille aikaa. Jumala järjestää asioita hienosti. Olin miettinyt olla Helsingissä Merimieskirkkkoon yhteyksissä, koska mielestäni meillä ei ollut Merimieskirkon Raamattua. Nyt saimme sinulta sellaisen, oikein hienon, ja aivan oikeassa paikassa, täällä Kemissä.”
-merikapteeni-
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HERNESAARI

CRUISE CREW LOUNGE ANCHOR
Marko Toljamo
Hernesaaren satamakuraattorina toimi Matias Heikkilä
työparinaan Merimiespalvelutoimiston Ella Rönnberg.

Hernesaaren toimipiste, Cruise
Crew Lounge Anchor, oli avoinna kolmatta kesää. Aiempien
vuosien kokemusten perusteella aukiolokuukaudet olivat kesä-elokuu, joihin sijoittui suurin osa liikenteestä. Toiminta
suunniteltiin ja toteutettiin yhdessä Merimiespalvelutoimiston (MEPA) kanssa.
Kohtaamisia kertyi kaikkiaan
vähän alle 1 900. Kävijät olivat
lähes yksiomaan merenkulkijoita, ja eri kansallisuuksia kirjattiin 43, suurimpina ryhminä
filippiiniläiset ja indonesialaiset.
Lounge oli avoinna klo 9–17
kaikkina päivinä, jolloin Hernesaaren laitureissa oli aluksia.

Tarjolla oli internet-yhteys sekä pieni kioski. Koripalloteline
mahdollisti pelaamisen Loungen alueella, ja muutamille laivoille järjestettiin kuljetus muihin urheilupaikkoihin eri puolilla kaupunkia.

Resurssit
Hernesaaren satamakuraattorina toimi Matias Heikkilä.
Työparinaan hänellä oli Merimiespalvelutoimiston puolelta Ella Rönnberg. Toiminnassa oli mukana myös muutamia
vapaaehtoisia sekä molempien
organisaatioiden muuta henkilökuntaa.
Loungen rahoitus toteutui
pääosin budjettivaroin. Kanttii-

nintuotto jäi vähäiseksi. Laivoilta kerätyt satamamaksut tuottivat jonkin verran.
Periaatesopimuksen mukaan
kulut ja tulot jaetaan toimijoiden
kesken tasan kauden päätyttyä
ja sen jälkeen suoritetaan mahdolliset tasauslaskut.

Yhteistyö
Helsingin Satama Oy on tärkeä yhteistyökumppani ja työn
tukija. Koko toiminta mahdollistuu sataman käyttöön antamalla paviljongilla, josta se perii nimellisen vuokran. Satama tarjoaa myös tarvittavan sähkön.
Laivojen agentit ovat myös
tärkeä
yhteistyökumppani
etenkin tiedon välittäjänä.

mo
Marko Tolja

Yleistä

Laiva on monelle toinen koti. Nämä indonesialaiset nuoret merimiehet, jotka tekevät 10 kk
työrupeamaa (+ 2 kk lomaa), poikkesivat Ankkurissa kesäkuun puolivälissä.

Varainhankinta

Viestintä

Loungen työhön kohdistuva
varainhankintatyö ei resurssipulan vuoksi toteutunut suunnitellusti. Muutamia pieniä lahjoituksia saatiin kuitenkin.
Tulevien kausien varainhankinnassa päätettiin keskittyä
kanttiinitoiminnan sijaan lahjoitusten hankkimiseen.

Loungella on omat netti- ja facebook-sivut, joiden kautta laivoille välitetään tietoa.
Satamatyötä varten on painettu infolehtisiä, joita viedään heti
laivan saavuttua ovivahdille miehistölle jaettavaksi. Laivakäynnit
risteilijöihin eivät turvallisuusmääräystenvuoksi ole mahdollisia.

Risteilyalusten tiukkojen turvamääräysten vuoksi ei Loungessa voinut ulkopuolisia vierailla muuten kuin laiturien ollessa tyhjät. Muutamia tällaisia
tilaisuuksia järjestettiin: mm.
Merimieskirkon hallitus ja Mepan sidosryhmiä tutustui toimintaan ja tiloihin.
Jaakko Laasio
merenkulkijatyön johtaja
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Yleistä
Kumppanuus, läsnäolo ja ihmisten
kohtaaminen ilossa, surussa ja tavallisessa arjessa on Benelux-maiden
suomalaisen merimieskirkon perustehtävä. Tätä toteutimme toimintavuoden aikana niin merimieskirkoillamme
kuin liikkuvana työnä koko toimintaalueellamme Alankomaissa, Belgiassa ja Luxemburgissa.
Työmme tärkeimmät tukijalat olivat sosiaalityö, kirkollinen työ ja varainhankinta, joiden puitteissa teimme työtä Benelux-maissa asuvien ja
liikkuvien suomalaisten ja heidän perheidensä hyväksi.
Tavoitteenamme on tarjota suomalaisyhteisölle lämminhenkinen ja
turvallinen levähdyspaikka, jonne on
hyvä tulla, missä tulee kohdatuksi ja
kuulluksi.
Liikkuvan työmme pyrimme tekemään asteittain yhteisölle niin tutuksi
ja helposti lähestyttäväksi, että ihmisten kynnys kutsua luokseen henkilökohtaiseen tapaamiseen tai yhteisölliseen tilaisuuteen olisi olematon.
Suurlähetystöjen arvioiden mukaan
Benelux-maissa asuu yhteensä noin
8 000 Suomen kansalaista (Alankomaissa noin 2 500, Belgiassa noin
4 000 ja Luxemburgissa yli 1 000) sekä lisäksi tuhansia äidinkieleltään suomenkielisiä tai toisen polven suomalaisiataustaisia, joilla on asuinmaansa
tai jonkin kolmannen maan kansalaisuus. Lisäksi toiminta-alueella matkus-

taa työn ja vapaa-ajan vuoksi kymmeniä tuhansia suomalaisia joka vuosi.
Palvelimme ja kohtasimme yhteisöämme toimintavuoden aikana omissa toimipaikoissamme, merimieskirkoillamme Brysselissä ja Rotterdamissa. Lisäksi liikuimme aktiivisesti
yhteisömme jäsenten luo, muun muassa koteihin, kouluihin, sairaaloihin,
satamamiin, kirkkoihin sekä moninaisiin tapahtumiin ja tilaisuuksiin, joita
suomalaisyhteisössä järjestettiin yhteistyössä kanssamme.
Kaikessa toiminnassamme tavoitteenamme oli tukea yhteisöä sosiaalisesti, hengellisesti, henkisesti ja kulttuurisesti.
Benelux-maiden merimieskirkko
jatkoi kohtaamisten ja toiminnan osalta kasvusuuntaansa. Toimintaa kehitettiin ja monipuolistettiin aktiivisesti.
Vuodelle osuvat henkilöstövaihdokset sekä Antwerpenin merimieskirkon toiminnan muutokset eivät vaikuttaneet kehitykseen hidastavasti,
vaikka vaativatkin koko Beneluxin tiimiltä muutoskestävyyttä ja luovuutta
reagoida nopeasti muuttuneisiin tilanteisiin nopealla.
Antwerpenin merimieskirkon toiminta koki vuoden aikana suurimman muutoksen. Tammikuussa aloitettiin läntisessä Belgiassa liikkuvan
sosiaalityön sisäänajo suomalaisyhteisön parissa sekä Belgian satamissa suomalaisalusten merenkulkijatyössä. Tästä eteenpäin merimieskir-

Joonas Brandt

BENELUX-MAIDEN
SUOMALAINEN
MERIMIESKIRKKO
kon työntekijä liikkuu ihmisten luo kohdaten heidät siellä, missä asuvat tai
työskentelevät. Kiinteistö myytiin Antwerpenin kaupungille helmikuussa.
Antwerpenin sosiaali- ja hengellinen työ hoidettiin koko toimintavuoden ajan Brysselistä käsin sekä paikallisten vapaaehtoisten voimin. Uuden, Antwerpenissa asemapaikkaansa pitävän sosiaalikuraattorin rekrytointi tapahtui syksyllä ja tehtävään
valittiin marraskuussa Matti Schadrin, joka ehti tutustua työhönsä joulukuussa ja aloitti vakituisesti tehtävässään 2.1.2017.
Brysselin merimieskirkon toimintaan vaikuttivat erityisesti alkuvuoden
kahvilakerroksen remontti, maaliskuiset Brysselin lentokenttään ja Maalbeekin metroasemaan kohdistuvat
terrori-iskut sekä johtajan/merimiespastorin (Jarmo Karjalaisen tilalle tuli 1.1. Katri Oldendorff) ja keittiövastaavan (emäntä Tiina Oikarinen lopetti 31.5. ja keittiövastaava Olli Pihlman aloitti 16.8.) henkilöstövaihdokset.
Toimintaryhmien osalta jatkettiin
entiseen tapaan, kahvilassa lisättiin
lounaspäivien lukumäärää keväällä
yhdestä kahteen ja syksyllä neljään.
Kävijä- ja osallistujamäärissä oli havaittavissa merkittävää nousua.
Myös Luxemburgin merimieskirkossa koettiin henkilöstömuutoksia
monivuotisen, paikallisen ja palkkio-

Benelux-maiden työntekijät työyhteisöpäivässä Rotterdamin merimieskirkolla.

toimisen merimiespastori Wille Westerholmin huhtikuisen poismuuton
vuoksi. Tällä oli ilman muuta vaikutusta yhteisöön ja heille suunnattuun
tarjontaan ja toimintaan, erityisesti verkostoyhteistyön sekä kriisityön
ja ohjauskeskustelujen järjestämisen
tasolla. Wille Westerholmin työtehtävät jaettiin johtavan sosiaalikuraattorin Piia Lännenpää-De La Cruzin
sekä johtajan/merimiespastorin Katri
Oldendorffin kesken.
Rotterdamin merimieskirkko eli
toista toimintavuottaan peruskorjauksen jälkeen ja vakiinnutti vuoden 2015
aikana taas käyttöön otettuja tai uutena aloitettuja toimintoja. Lisäksi tarjottiin yhteisölle uusia tapahtumia ja tilaisuuksia, kuten Ystävänpäivä- ja Palmusunnuntai-teemapäivät ja pääsiäisen pikkubasaari. Merimieskirkon va-

rainhankintatyön tueksi perustettiin
taloustoimikunta. Varainhankinnan
kanavaksi perustetut Finse Huis-palvelut vilkastuivat vuoden aikana hyvän markkinoinnin ansiosta huomattavasti ja löysivät ensimmäiset vakituiset asiakkaansa.
Pitkäaikainen sosiaalikuraattori
Eeva-Maria Ranta palasi 30.9. Suomeen ja tehtäviä hoiti määräaikaisella
nelikuisella sopimuksella 27.9. lähtien
Maija Ketoluoto. Uudeksi sosiaalikuraattoriksi valittiin joulukuussa Valtteri Salmi, jonka kanssa sovittiin työn
aloittamisesta 1.2.2017 lähtien.
Rotterdamin merimieskirkko teki
toimintavuoden aikana uusia avauksia
liikkuvan työn saralla, muun muassa
osallistumalla suomalaisyhteisön tilaisuuksiin ja tapahtumiin Groningenissa
sekä toteuttamalla joululaulutilaisuuksia esim. Amsterdamissa.

Toiminta
Antwerpenin merimieskirkon toiminta oli vakituisen työntekijän puutteessa pienimuotoista. Siitä huolimatta yhteisöön pidettiin säännöllisesti
yhteyttä. Liikkuvaa työtä merenkulkijoiden parissa tehtiin Brysselistä käsin
johtavan sosiaalikuraattorin ja paikallisen vapaaehtoisen Matti Mannilan
toimesta. Laivoilla käytiin sekä Antwerpenissa että Zeebruggessä, kun
niiltä otettiin yhteyttä.
Ulkosuomalaisyhteisö kohdattiin
vuoden aikana neljä kertaa kokoavan
ja ennalta ehkäisevän sosiaalityön
puitteissa Merimieskirkkoiltapäivä-nimisissä tilaisuuksissa, jotka pidettiin
yhteisön jäsenten kodeissa.
>>>
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Benelux-maiden merimieskirkon toiminta on monipuolista. Vas. ylhäältä: juhannusruokia viedään laivalle Brysselin merimieskirkolta, Brysselin
isoskoulutuksen kevätretki Walibiin, perheiden pääsiäistapahtuma Brysselin merimieskirkolla, Brysselin merimieskirkon kuoro Ylösnousemuksen
kappelissa, Brysselin merimieskirkon kirjastotoimikunnan kokous, nuortenilta Brysselin merimieskirkolla.

sia työjärjestelyitä ja korotettua kriisityön valmiutta. Tilanne rauhoitti loppukevättä kohden ja normalisoitui kevättauon jälkeen entiselleen.

Piia Lännenpää-De La Cruz

Piia Lännenpää-De La Cruz

Katri Oldendorff

Yhteisölle tarjottiin seuraavia toimintaryhmiä:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lisäksi johtava sosiaalikuraattori
ja johtaja/merimiespastori olivat vastuussa alueen korjaavasta ja kriisitilanteiden sosiaalityöstä tarjoten yhteisölle tarpeellista tukea sekä keskusteluapua.
Jumalanpalveluselämään ja nuorten toimintaan läntisen Belgian suomalaisyhteisö osallistui toimintavuoden aikana Brysselissä. Alueen nuoria ja vapaaehtoisia aikuisia oli mukana Luxemburgissa järjestetyllä nuortenleirillä toukokuussa.
Kohtaamisia tilastoitiin yhteensä
338 kertaa, muun muassa hengellisissä tilaisuuksissa, Merimieskirkkoiltapäivissä sekä merenkulkijatyön, keskustelujen ja avustamisten muodossa.
Antwerpenin alueen tulevaa liikkuvan toimipisteettömän sosiaalityön
mallia valmisteltiin sosiaalityön tiimissä ja merkittävin toimenpide oli uuden
sosiaalikuraattorin rekrytointi tammikuuksi 2017.
Brysselin merimieskirkolla järjestettyjen tapahtumien määrä ja valikoi-

ma pysyivät pitkälti ennallaan, mutta kävijämäärissä oli nähtävissä selvää nousua. Kirjasto, sauna, kahvila
ja Suomi-kauppa olivat entisten vuosien tapaan vilkkaita.
Lounaspäiviä lisättiin ensin kevätkaudella kahteen (tiistai ja torstai) ja
syyskaudella neljään (tiistaista perjantaille). Näin lounasajan kävijämäärät nousivat vuoden aikana huomattavasti.
Merimieskirkko oli auki kuutena
päivänä viikossa. Joulutauko oli kolmi- ja kesätauko viisiviikkoinen. Joulumyyjäiset pidettiin joulukuussa ja ne
kestivät yhteensä 10 päivää (30.11.–
4.12. ja 7.–11.12.). Myyjäisille asetetut
tulostavoitteet saavutettiin ja yhdessä
joulukuun myynnin kanssa tavoite jopa ylitettiin hieman.
Uudistettu kahvilakerros palveli hyvin Suomi-kaupan ja kahvilan tarpeita. Remontin avulla pystyttiin lisäämään asiakaspaikkoja ja nostamaan
tilan viihtyvyyttä. Vastuussa remontin sisustus- ja muutossuunnittelusta
oli sisustusarkkitehti Anneli Lahtua.

Kohtaamiset yhteisön jäsenten
kanssa jatkoivat kasvuaan. Merimieskirkkolaiset kohtasivat eri toimintaryhmissä, tapahtumissa, hengellisessä ja
sosiaalityössä sekä keskusteluissa yli
22 000 ihmistä. Matalan kynnyksen
kohtaamispaikassa kohdattiin lisäksi
lähes 23 000 ihmistä, mikä on noin
15 % nousu verrattuna vuoteen 2015.
Kohtaamisten määrä oli yhteensä yli
45 000 henkilöä.
22.3. tapahtuneet Brysselin terrori-iskut nostivat ohjauskeskustelujen,
avustamisten ja sielunhoitokeskustelujen määrää huomattavasti. Merimieskirkko ja sen henkilökunta olivat
heti iskujen tapahduttua kriisityövalmiudessa. Kriisiviestintää toteutettiin
ohjeiden ja suunnitelmien mukaisesti yhteistyössä Helsingin keskustoimiston kanssa. Paikallista kriisityötä
johti Benelux-maiden merimieskirkon
johtaja toteuttaen sitä yhdessä johtavan sosiaalikuraattorin kanssa. Terrori-iskujen aiheuttama tilanne merkitsi etenkin maaliskuun loppupuolella sekä huhtikuun ajan poikkeukselli-

•
•
•
•
•

Perhekerho (kaksi kertaa viikossa)
Päiväkerho (kaksi kertaa viikossa)
Muskari (kerran viikossa)
Toimintakerho (kerran viikossa)
Mukulaparkki (tilauksen mukaan)
Isos- ja ryhmänohjaajakoulutus
(kerran kuukaudessa)
Nuortenillat (kerran kuukaudessa)
Au pair- ja nuorten aikuisten illat
(kerran kuukaudessa)
Rippikoulu (kerran tai kaksi kertaa
kuukaudessa, kevätkaudella; syksyllä ei tullut ryhmää kokoon)
Draamapaja (kerran viikossa)
Kuoro (kerran viikossa)
Neulekahvila (kerran tai kaksi kertaa kuukaudessa)
Tiistaituokio (kerran kuukaudessa,
syyskaudella)
Yleiset saunavuorot (kerran viikossa)

Tilaisuuksia oli monipuolisesti tarjolla:
• Nuorten retkipäivä (kevätkaudella)
• Nuortenleiri Luxemburgiin (kevätkaudella)
• Lasten konsertti (kevätkaudella)
• Luento syömishäiriöistä (kevätkaudella, yhdessä Suomi-klubin kanssa)
• Palmusunnuntain Perhepäivä (kevätkaudella)
• Perheiden Vapputapahtuma (kevätkaudella)
• Merimieskirkon kuoron kesäkonsertti (kevätkaudella)
• Juhannusjuhlat (yhdessä Suomiklubin kanssa kevätkaudella)
• Varhaisnuortenleiri Rotterdamissa
(syyskaudella)

• Käsityöiltapäivä (kevät- ja syyskaudella á yksi)
• Kirjatori (kevät- ja syyskaudella á
yksi)
• Garderobi uusiksi (yhdessä Marttojen kanssa, kevät- ja syyskaudella á yksi)
• Kasvisruoan kokkikurssi (yhdessä Marttojen kanssa, syyskaudella)
• Tarinateatterikurssi (syyskaudella)
• Ensiapukurssi (syyskaudella, partiolaisten järjestämä)
• Konsertteja Ylösnousemuksen
kappelissa (kevät- ja syyskaudella, yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa)
Hengellinen ja kirkollinen työ jatkui
tuttuun tapaan. Jumalanpalvelukset
pidettiin Ylösnousemuksen kappelissa pääsääntöisesti kuukauden ensimmäisenä ja kolmantena sunnuntaina,
yhteensä 17 kertaa. Kolme kertaa pidettiin sen lisäksi jumalanpalvelus tai
hartaus merimieskirkolla. Kauneimmat joululaulut laulettiin kaksi kertaa ja jouluhartauksia oli jouluaattona kaksi.
Kasteita oli vuoden aikana neljä (kolme Brysselissä ja yksi itäisessä Belgiassa), avioliittoon vihkiminen Suomessa yksi ja hautaan siunaamisia kaksi (yksi Belgiassa ja toinen Suomessa). Eurooppa-koulun ja
Skandinaavisen koulun pääsiäis- ja
jouluhartauksia pidettiin kolme ja uskonnontunneilla vierailtiin neljä kertaa.
Päivärippikoulu järjestettiin kevätkaudella yhdelle nuorelle konfirmoiden
hänet kesäkuussa. Sielunhoitokeskusteluja käytiin läpi vuoden säännöllisesti.
Messuissa avusti joukko aktiivisia
yhteisön jäseniä, nuorten kanssa toteutettuja messuja oli kaksi. Messuissa kuultiin säännöllisesti merimieskirkon kuoron upeata laulua. Kuoroa johti vapaaehtoispohjalta Matti Kataikko, joka oli myös pääsääntöisesi mes-

suissa kanttorina mukana. Kanttorina
toimi muutaman kerran myös vapaaehtoinen Jari-Matti Riiheläinen. Vapaaehtoissuntiona palveli Matti Mannila. Messuista vastasi merimiespastori Katri Oldendorff ja sanajumalanpalveluksista teologit Sari Oikarinen sekä Milla Purosalo-Vandenbroucke.
Yhteistyö muiden pohjoismaisten
ja protestanttisten kirkkojen kanssa oli
aktiivista. Johtaja osallistui lisäksi Eurooppa-koulun protestanttisten vanhempien neuvoston kokouksiin sekä
piti yllä tiivistä yhteistyötä ekumeenisen Ylösnousemuksen kappelin henkilökunnan ja hengellisen työn tiimin
kanssa. Kappelin järjestämiin Prayer
Luncheihin osallistuttiin kolme kertaa.
Sosiaalityötä tehtiin Belgiassa ja
Brysselin merimieskirkolla kokoavan,
ennaltaehkäisevän, liikkuvan, korjaavan ja kriisitilanteisiin paneutuvan sosiaalityön merkeissä. Sosiaalityön sisältöjä ja toimintatapoja tarkastettiin
säännöllisesti ja kehitettiin sen mukaan jatkuvasti eteenpäin.
Liikkuvaa sosiaalityötä tehtiin sekä
Brysselissä että läntisessä Belgiassa
(koti- ja laitoskäynnit, merenkulkijatyö,
leiri- ja retkitoiminta), kokoavaa ja ennaltaehkäisevää työtä yllä mainittujen toimintaryhmien, kokoontumisten
ja tapahtumien puitteissa sekä ohjauskeskusteluiden ja matalan kynnyksen kohtaamispaikkatyön merkeissä.
Lisäksi sosiaalikuraattori ja johtaja/merimiespastori toimivat aktiivisesti
useissa yhteistyöverkostoissa (kouluyhteistyö, suurlähetystöyhteistyö, vapaaehtoistyön verkosto). Merkille pantavaa oli ohjaus- ja kriisikeskusteluiden sekä matalan kynnyksen kohtaamispaikan kävijämäärän selkeä nousu (ks. edellä).

>>>
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Kirjatori Brysselin merimieskirkolla.

Perhekerho Brysselin merimieskirkolla. Marttojen vaatteiden korjauspaja Brysselin merimieskirkolla.

Matalan kynnyksen kohtaamispaikkatyötä merimieskirkon kahvilassa toteutettiin koko työntekijä- ja vapaaehtoistiimin voimin. Sosiaalityötä tekevät olivat mahdollisimman kattavasti
myös itse paikalla ja tavoitettavissa.
Sosiaalityöstä Belgian merimieskirkkoyhteisössä vastasivat koko vuoden
johtava sosiaalikuraattori Piia Lännenpää-De La Cruz sekä johtaja/merimiespastori Katri Oldendorff. Kokoavassa ja ennalta ehkäisevässä työssä sosiaalityön tehtäviä tekivät lisäksi
kaksi vuosivapaaehtoista ja neljä harjoittelijaa.
Luxemburgin merimieskirkko jatkoi toimintaansa Luxemburgin protestanttisen kirkon Centre Protestant
-tiloissa Clausenissa. Siellä kokoonnuttiin vuoden aikana viiteen suomenkieliseen jumalanpalvelukseen (Wille
Westerholm huhtikuulle asti, Katri Oldendorff toukokuusta lähtien) ja kuuteen nuorteniltaan (Wille Westerholm
huhtikuulle asti, Piia Lännenpää-De
La Cruz toukokuusta lähtien). Yhteistyössä kansainvälisen Protestanttisen
Allianssin kanssa toteutettiin kaksi
englanninkielistä jumalanpalvelusta.
Lisäksi pidettiin Eurooppa-koulun
alaluokille helluntai- ja jouluhartaudet sekä vierailtiin Eurooppa-koululla
viidellä uskonnontunnilla. Joulukuussa laulettiin perinteisesti Kauneimmat joululaulut, joiden suunnittelusta
ja toteuttamisesta vastasivat paikalliset vapaaehtoiset.

Palkkiotoiminen merimiespastori
Wille Westerholm palasi huhtikuussa
Suomeen. Monivuotisesta työstään
Luxemburgin merimieskirkon ja sen
yhteisön hyväksi hänelle ojennettiin
jäähyväisjumalanpalveluksen yhteydessä Suomen Merimieskirkko ry:n
hopeinen ansiomerkki.
Merimiespastori Katri Oldendorff
toimitti vuoden aikana yhden kasteen
ja yhden avioliiton siunaamisen.
Rotterdamin merimieskirkolla elettiin toista täyttä kalenterivuotta peruskorjatussa kiinteistössä. Kun toimintaa ja toimintoja kehitettiin sekä myös
palautettiin entiselle tasolle vuoden
2015, oli vuonna 2016 niiden vakiinnuttamisen aika. Kahvilan tarjontaan
vakiinnutettiin kahvilatuotteiden lisäksi kolme, aina saatavilla olevaa ruokaannosta. Kesä- ja talvikaudelle suunniteltiin eri valikoima. Vuoden 2015
tapaan merimieskirkko oli auki kuutena päivänä viikossa, lukuun ottamatta vuoden vaihdetta, basaariaikaa ja
kesätaukoa.
Keväällä lanseerattiin kaksipäiväinen Pääsiäisen pikkubasaari-tapahtuma (19.–20.3.), jolla virvoitettiin peruskorjausta edeltävää pääsiäisbasaariperinnettä.
Joulubasaari oli kuusipäiväinen,
kahtena marraskuisena viikonloppuna perjantaista sunnuntaille (18.–
20.11. ja 25.–27.11.), ja Amsterdamin
basaari kaksipäiväinen (9.–10.12.).
Uusi avaus oli vierailu Groningenissa

(26.11.), missä Kauneimmat joululaulut -tilaisuuden lisäksi pidettiin basaaripöytää, joka osoittautui menestykseksi. Joulubasaarin uusia avauksia
olivat lasten leikkinurkka lämmitetyllä terassilla sekä kävijöille sisään tullessa jaettava kartta talon palveluista.
Matalan kynnyksen kohtaamispaikan kävijämäärissä tilastoitiin edelliseen vuoteen merkittävä, yli 60 %
kasvu. Merimieskirkolla kohdattiin
vuoden aikana lähes 11 000 ihmistä.
Eri tilaisuuksissa, tapahtumissa, toimintaryhmissä, hengellisessä ja sosiaalityössä sekä keskusteluissa kohdattiin yli 10 000 ihmistä. Kohtaamisia
oli näin yli 21 000.
Merimieskirkkoyhteisö kokoontui seuraavien, talon koordinoimien kokoontumisten ja toimintaryhmien parissa:
• Raamattupiiri (noin kaksi kertaa
kuukaudessa)
• Kirjapiiri (kerran kuukaudessa)
• Senioritapaaminen (kerran kuukaudessa)
• Leikkipiiri (muutamia kertoja vuodessa)
• Käsityökahvila (kerran kuukaudessa)
• Nuorten aikuisten saunailta (kerran
kuukaudessa)
Tilaisuuksien valikoima oli seuraava:
• Talven grilli-ilta (tammikuussa)
• Ystävänpäivätapahtuma (helmik.)

Au pair -tapaaminen Brysslin merimieskirkolla.

Nuortenilta Brysselin merimieskirkolla.

Konfirmaatio Ylösnousemuksen kappelissa.

• Lasten puuhapäivät laskiaisena ja
palmusunnuntaina (helmi- ja maaliskuussa)
• Viininmaistajaiset (kevätkaudella)
• Pihatalkoita tammi- ja syyskuussa
• Taidenäyttely (kevätkaudella)
• Vappujuhla
• After Work-saunatapahtuma (kevät- ja syyskaudella)
• Juhannusjuhlat (kesäkuussa)
• Venetsialaiset (elokuussa)
• Useita konsertteja pitkin vuotta
• Jouluillallinen (kaksi kattausta)
• Viikoittain raamattupiiri, jumalanpalvelus ja NA-vertaistukiryhmä
englanninkielellä (kaikille avoimia
tilaisuuksia tilankäyttäjiemme järjestäminä)

häpäivä talon auetessa klo 12. Yksi
jumalanpalveluksista pidettiin ulkona,
juhannusjuhlat aloittava Kansanlaulukirkko.
Lasten osallisuutta jumalanpalveluksissa pyrittiin edelleen vahvistamaan: luovuttiin järjestämästä lapsille Omaa Kirkkohetkeä jumalanpalveluksen ajaksi ja sen sijaan otettiin kirkkoon lapsille leluja, piirustusvälineitä
ja jumalanpalvelukseen havainnollistamisvälineitä ja eleitä. Kaksi jumalanpalveluksista oli suunniteltu erityisesti lasten näkökulmasta (palmusunnuntain pääsiäiskirkko ja elokuun kouluunsiunaamisjumalanpalvelus).
Merimiespappi ohjasi raamattupiiriä ja sen yhteyttä jumalanpalveluselämään vahvistettiin edelleen käsittelemällä tulevan pyhän evankeliumitekstiä, jakamalla esirukousaiheita
ja jumalanpalveluksen tehtäviä. Raamattupiirissä esirukoiltiin paljon Rotterdamin ja koko Suomen Merimieskirkon työn puolesta.
Paikallisen vastuunkannon lisääntyminen näkyi hengellisessä työssä
siten, että lähes jokaiseen jumalanpalvelukseen saatiin täysin vapaaehtoinen säestäjä, kanttori tai muusikko. Lisäksi joukkoon liittyi vapaaehtoinen pappi Emma Sihvola, joka teki vapaaehtoistyötä hengellisen työn
alueella.
Monikielisiä, yhteispohjoismaisia
jumalanpalveluksia oli yhteensä neljä kertaa samoin kuin yhteispohjoismaisia aamiaiskokoontumisia (harta-

us/aamupalvelus ja aamupala) vuorotellen kullakin skandinaavisella kirkolla. Pohjoismaiset papit kokoontuivat
neljä kertaa vertaistuen, yhteistyön ja
suunnittelun merkeissä.
Vuoden aikana Hollannin merimieskirkkoyhteisössä vietettiin konfirmaatio (rippikoulu alkoi vuoden 2015
puolella ja jatkui tammikuuhun 2016
saakka), veneen siunaaminen ja vainajan muistohetki, avioliiton siunaus
ja kaste. Hengellisestä työstä Hollannin merimieskirkkoyhteisössä vastasi merimiespastori Pauliina Tuomanen. Kevätkaudella 2016 hengellisen
työn tehtävissä avusti sosiaalikuraattori Eeva-Maria Ranta.
Sosiaalityötä tehtiin Rotterdamin
merimieskirkkoyhteisössä liikkuvan
sosiaalityön (laivakäynnit, merenkulkijoiden ja raskaanliikenteenkuljettajien kuljetukset, erilaiset koti- ja laitoskäynnit), kokoavan toiminnan (erilaiset ryhmät ja kokoontumiset), ohjauskeskusteluiden ja matalan kynnyksen kohtaamispaikkatyön merkeissä.
Lisäksi sosiaalikuraattori ja merimiespastori toimivat aktiivisesti lukuisissa
olemassa olevissa yhteistyöverkostoissa (katso Yhteistyö-osuus).
Liikkuvaa sosiaalityötä vahvistettiin
jakamalla työn vastuuta tasaisemmin
sosiaalityöt tekevien työntekijöiden
(sosiaalikuraattori ja merimiespastori) ja vuosivapaaehtoisen (kiinteistö–
liikkuvan sosiaalityön vuosivapaaehtoinen) välillä.
>>>

Lisäksi merimieskirkolla kokoontui
kolme sosiaalityön ja varainhankinnan
välimaastoon sijoittuvaa jatkuvaa ryhmää: Victory Bible Church International (EN), Narcotics Anonymous (EN)
ja Rotterdamin lauantaikoulu.
Hengellistä työtä tehtiin jumalanpalveluselämän ja kirkollisten toimitusten sekä sielunhoidon alueilla ja
arjessa erottamattomana elävän merimieskirkkoteologian äärellä. Jumalanpalveluksia oli omassa kirkkosalissa toimintakaudella kerran kuussa,
yhteensä kymmenen kertaa. Suomalaista jumalanpalvelusta vietettiin kotimaan kirkkovuoden ja ympäröivän yhteiskunnan rytmin yhdistelmästä otollisimpana pyhäpäivänä klo 11. Tästä
alkoi Rotterdamin merimieskirkon py-
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Rotterdamin merimieskirkon kahvilan kausimenu koostuu suomalaistyyppisistä annoksista. Annokset on valmistanut Irma Jääskeläinen.

Merenkulkijoiden asemaa yhteisössä tuotiin esille aloittamalla kirjaamaan kirkon liitutaululle kullakin viikolla Rotterdamin satamassa käyvät
suomalaiset alukset. Merenkulkijoiden
joululahjat laajensimme käsittämään
myös ’uudemman ajan merenkulkijat’,
raskaanliikenteenkuljettajat.
Kokoavan toiminnan osalta ei perustettu uusia ryhmiä, sillä kokemuksen mukaan tämä ei välttämättä palvele yhteisöä parhaalla mahdollisella tavalla. Sen sijaan pyrittiin järjestämään muutamia yksittäisiä teemakokoontumisia, aktivoimaan yhteisöä
säännöllisten kokoontumisten ideoinnissa ja toteutuksessa ja kuuntelemaan yhteisölähtöisesti kohderyhmämme (yhteisön) tarpeita. Sosiaalikuraattori, merimiespastori ja vuosivapaaehtoinen/harjoittelija olivat läsnä kirkolla kokoontuvissa ryhmissä
vuorottelun ja kulloinkin parhaan tehtävänjaon periaatteella.
Vuoden aikana työstettiin passiivisesti toimivan Ystäväverkoston mahdollista jatkomuotoa. Pohdittiin aktiivisesti myös ikääntyvien viestintäkanavia ja mahdollisuutta vastata tarpeisiin. Sosiaalikuraattorin vaihtumisen myötä päätettiin siirtää verkoston
kehittämistyötä seuraavalla vuodelle.
Matalan kynnyksen kohtaamispaikkatyötä Merimieskirkon kahvilassa toteutettiin koko työntekijä- ja vapaaehtoistiimin voimin. Sosiaalityötä tekevät pyrkivät varustamaan muita tähän
tehtävään ja osallistumalla myös itse
siihen, toisinaan myös kahvilavuorossa palvelemisen muodossa. Erilaisia
ohjauskeskusteluja käytiin vuoden aikana runsaasti. Vuoden aikana huomattiin tarve omaksua paikallisen yh-

teiskunnan sosiaalipalvelut paremmin ja tehtiin suunnitelma uuden sosiaalikuraattorin perehtymisestä aiheeseen.
Tilastointikäytänteitä ja -rutiineja tarkistettiin, koska vuoden alussa
huomattiin, että suuri osa toiminnastamme ei näkynyt tilastonumeroissa.
Sosiaalityöstä Hollannin merimieskirkkoyhteisössä vastasi 30.9.2016
saakka sosiaalikuraattori Eeva-Maria
Ranta yhdessä merimiespastori Pauliina Tuomasen kanssa. 1.10.2016 alkaen työhön osallistui vt. sosiaalikuraattori Maija Ketoluoto.

Resurssit
Benelux-maiden suomalainen merimieskirkko toimii tiimiorganisaationa, jonka uudelleen organisointia
jatkettiin myös tänä toimintavuotena. Rotterdamin tiimin rinnalle muodostettiin Belgian tiimi. Niin sanottujen ”maatiimien” lisäksi toimintaansa
jatkoivat koko Benelux-maiden alueen
kattavat, yhteiset sosiaalityön ja hallintotiimit, joiden rinnalle muodostettiin yhteinen palvelutiimi. Tiiminvetäjät
kokoontuivat noin kerran kuukaudessa, Rotterdamin tiimi kerran viikossa
ja Belgian tiimi kerran kuukaudessa.
Sosiaalityön ja palvelutiimi kokoontuivat kukin kerran, syksyisen työyhteisöpäivän puitteissa. Tiimiorganisaatio
on kuvattu tiimikäsikirjassa ja tiimeille
on laadittu tiimisopimukset, joita päivitetään vuosittain.
Belgian tiimi: johtava sosiaalikuraattori (tiiminvetäjä), palveluvastaava,
emäntä (05/16 asti) /keittiövastaava (08/16 lähtien), kiinteistöassistentti, sosiaalikuraattori (paikka vuoden
2016 ajan täyttämättä, asemapaikka Antwerpen), talous- ja hallintosihteeri, johtaja/merimiespastori, kolme
palveluporukan vuosivapaaehtoista, yksi sosiaalityön vuosivapaaehtoi-

nen, vaihteleva määrä harjoittelijoita
ja opiskelijoita.
Rotterdamin tiimi: merimiespastori (tiiminvetäjä), sosiaalikuraattori, emäntä,
talous- ja hallintosihteeri, kaksi palveluporukan vuosivapaaehtoista, yksi
kiinteistöassistentti, vaihteleva määrä
harjoittelijoita ja opiskelijoita.
Sosiaalityön tiimi: johtava sosiaalikuraattori (tiiminvetäjä), sosiaalikuraattori (asemapaikka Antwerpen), sosiaalikuraattori (asemapaikka Rotterdam),
merimiespastori (asemapaikka Rotterdam, 20 % sosiaalityössä), johtaja/
merimiespastori, Belgian ja Rotterdamin tiimien sosiaalityön vuosivapaaehtoiset ja harjoittelijat.
Palvelutiimi: Brysselin palveluvastaava (tiiminvetäjä), Rotterdamin emäntä,
Brysselin keittiövastaava, palveluporukoiden vuosivapaaehtoiset ja opiskelijat.
Hallintotiimi: johtaja, talous- ja hallintosihteeri.
Johtajan työpanos kohdistettiin seuraavasti: 60 % Belgia ja Luxemburg
(tämän sisällä 30 % Belgian ja Luxemburgin sosiaalityötä, 30 % hengellistä
työtä, 40 % hallintoa), 10 % Alankomaat, 30 % ulkomaankirkkojen sosiaalityön koordinointi sekä Kreikan merimieskirkkotyö.
Talous- ja hallintosihteerin työpanos
kohdistettiin seuraavasti: 50 % Alankomaat, 50 % Belgia ja Luxemburg.
Antwerpenin sosiaali- ja hengellistä työtä toteutettiin toimintavuoden
ajan Brysselistä käsin ja siitä vastasivat paikallainen vapaaehtoinen Matti Mannila, johtava sosiaalikuraattori Piia Lännenpää-De La Cruz ja johtaja/merimiespastori Katri Oldendorff.
Uuden sosiaalikuraattorin rekrytointi

toteutettiin syksyllä ja marraskuussa
sosionomi Matti Schadrin Nokialta tuli valituksi tehtävään. Työn aloitusajankohdaksi sovittiin 2.1.2017.
Vuosi 2016 oli ensimmäinen toimintavuosi ilman omaa kiinteistöä.
Rakennus myytiin Antwerpenin kaupungille alaikäisten pakolaisten päivätoimintakeskukseksi helmikuussa. Talon nimenä säilyy jatkossakin antwerpenilaisille tuttu Finse Huis.
Antwerpenin suomalaisyhteisöä
edusti Brysselin merimieskirkon kirkkoraadissa Matti Maltari.
Antwerpenin ja läntisen Belgian
merimieskirkkotyö oli pääsääntöisesti
Raha-automaattiyhdistyksen tukemaa
sosiaalityötä. Hengellinen työ rahoitettiin omalla, Brysselin merimieskirkolla tapahtuvalla varainhankinnalla.
Brysselin merimieskirkolla työskenteli vuoden aikana:
• johtava sosiaalikuraattori Piia Lännenpää-De La Cruz (koko vuoden)
• palveluvastaava Heidi Kvist (koko
vuoden)
• emäntä Tiina Oikarinen (31.5.2016
asti)
• keittiövastaava Olli Pihlman
(15.8.2016 lähtien)
• kiinteistöassistentti Pekka Tapiomäki (koko vuoden, 50 % työaika)
• johtaja/merimiespastori Katri Oldendorff (koko vuoden, 60 % työaika Belgiassa ja Luxemburgissa)
• talous- ja hallintosihteeri Sari van
Bregt (koko vuoden, 50 % työaika
Belgiassa ja Luxemburgissa)
• vuosivapaaehtoinen Sanni Granqvist
(kevätkaudella, palveluporukka)
• vuosivapaaehtoinen Rebecca Ketola (kevätkaudella, palveluporukka)
• vuosivapaaehtoinen Panu Hämäläinen (kevätkaudella, palveluporukka)
• vuosivapaaehtoinen Laura Hellbom (kevätkaudella, sosiaalityö)

• vuosivapaaehtoinen Sari Oikarinen
(kevätkaudella, sosiaalityö)
• vuosivapaaehtoinen (työkokeilussa) Jaana Turunen (syyskaudella,
palveluporukka)
• vuosivapaaehtoinen Elina Rissanen (syyskaudella, palveluporukka)
• vuosivapaaehtoinen Virpi Vuorela
(syyskaudella, palveluporukka)
• vuosivapaaehtoinen Heini Ukkonen (syyskaudella, sosiaalityö)
• harjoittelija Marjukka Mäkelä (kevätkaudella, palveluporukka)
• harjoittelija Anna-Sofia Heimonen
(kevätkaudella, sosiaalityö)
• harjoittelija Tuukka Pajuniemi (kevätkaudella, sosiaalityö)
• harjoittelija Sofia Malmgren (syyskaudella, sosiaalityö)
• harjoittelija Olivia Raudaskoski
(syyskaudella, sosiaalityö)
• harjoittelija Julia Sunnila (syyskaudella, palveluporukka)
Merimieskirkolla toimi useampi luottamuselin: kirkkoraati, taloustoimikunta,
kirjastotoimikunta, myyjäistoimikunta
ja hengellisen työn toimikunta.
Kirkkoraadin jäseniä olivat huhtikuulle asti: Matti Mannila (pj.), Sari Oikarinen (sihteeri), Jenni Gozzi, Ulla
Koivisto, Paavo Mäkinen, Matti Maltari (Antwerpenin seudun jäsen), Niina Viima (Eurooppa-koulun edustaja), Saara Suortti (nuorisoedustaja),
Piia Lännenpää-De La Cruz (henkilökunnan edustaja). Kirkkoraadin kokouksissa mukana on myös merimieskirkon johtaja.
Huhtikuisten vaalien jälkeen kirkkoraadin kokoonpano oli: Matti Mannila
(pj.), Jenni Gozzi (varapj.), Satu Välikangas (sihteeri), Ulla Koivisto, Paavo
Mäkinen, Matti Maltari (Antwerpenin
seudun jäsen), Niina Viima (Eurooppa-koulun edustaja), Saara Suort>>>
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Luxemburgin merimieskirkon työstä vastasi huhtikuulle asti palkkiotoiminen merimiespastori Wille Westerholm. Hänen palattuaan Suomeen
vastuun ottivat johtaja/merimiespastori Katri Oldendorff (hengellinen työ
ja verkostot) sekä johtava sosiaalikuraattori Piia Lännenpää-De La Cruz

Esa Peltola

ti (nuorisoedustaja), Piia LännenpääDe La Cruz (henkilökunnan edustaja).
Kirkkoraadin kokouksissa mukana on
myös merimieskirkon johtaja.
Taloustoimikunnan jäseniä olivat
koko vuoden: Arto Leppilahti (pj.),
Heidi Kvist (sihteeri), Seya Immonen, Vesa Katajisto, Ari Latvala,
Piia Lännenpää-De La Cruz, Katri Oldendorff.
Työtä ja toimintaa jatkettiin tutussa
kiinteistössä, osoitteessa Rue Jacques de Lalaing 33, 1040 Bruxelles.
Kiinteistössä on toimitilojen (kahvilakerros, kellarikerros sis. saunaosaston ja varastotilat, kirjastokerros) lisäksi asuinhuoneita neljälle vuosivapaaehtoiselle ja asunto yhdelle vakituisen henkilökunnan jäsenelle sekä
pieni takapiha. Kiinteistössä tehtiin
mittava remontti kahvilakerroksessa
heti alkuvuodesta.
Brysselin merimieskirkon nimissä
oli lisäksi vuokrattu asunto johtajalle
(koko vuoden) sekä keittiövastaavalle
(8/16 lähtien) sekä varasto- ja kokoustilana toimiva ateljeehuoneisto merimieskirkon yhteydessä.
Belgian merimieskirkkotyön talous
nojasi useaan lähteeseen, myös moniin pieniin puroihin, mutta merkittävimmät rahoituslähteet olivat: oma varainhankinta (kahvila, Suomi-kauppa, sauna, myyjäiset) tuottaen yhteensä reilut
320 000 € (liikevaihto ilmaistu alv 0 %),
paikallisyhteisön kolehdit, lahjoitukset
ja jäsenmaksut (lähes 36 000 €), Tunkelon säätiön avustus lapsi- ja nuorisotyölle, Kirkkohallituksen avustus kirkolliselle työlle ja Raha-automaattiyhdistyksen avustus sosiaalityölle.

Luxemburgin merimieskirkon palkkiotoiminen merimiespapstori Wille Westerholm palasi keväällä Suomeen. Kuva on Willen viimeisestä kirkkoraadin kokouksesta. Kuvassa myös Eini Cork ja
johtaja Katri Oldendorff.

(sosiaalityö, lapsi- ja nuorisotyö).
Luxemburgissa ei ole omaa kiinteistöä, vaan siellä toimitaan yhteistyössä Luxemburgin protestanttisen
kirkon kanssa vuokraten heidän seurakuntakeskusta, Centre Protestantea, osoitteessa 1 Rue Jules Wilhelm,
Clausen. Käytössä on myös samaisen seurakunnan Kolminaisuuskirkko Luxemburgin keskustassa: Trinity Church, 5 Rue de la Congregation.
Taloudellisesti Luxemburgin merimieskirkkotyö on osittain osa Belgian
merimieskirkkotyötä, sen sosiaali-,
lapsi-, perhe- ja nuorisotyö rahoitetaan Raha-automaattiyhdistyksen tuella sekä hengellinen työ Kirkkohallituksen Belgian ja Luxemburgin kirkolliselle työlle osoitetulla avustuksella.
Juoksevat toimintakulut, kuten kirkkokahvi- ja materiaalihankinnat, Allianssi-jäsenmaksu sekä vuokrat katetaan yhteisön omalla varainhankinnalla (jäsenmaksut) sekä kolehtivaroista,
jotka olivat vuonna 2016 reilut yhteensä 2 000 €.
Luxemburgin merimieskirkon luottamushenkilöelin on kirkkoraati, jon-

ka jäseniä olivat koko vuoden: Jarmo
Karttunen (pj.), Marjo Sainio (siht.),
Paula Lehtinen, Eini Cork ja Esa
Peltola (varapj.). Wille Westerholm
oli merimieskirkkoa edustava jäsen
huhtikuulle asti, jonka jälkeen hänen
paikkansa siirtyi Katri Oldendorffille.
Rotterdamin merimieskirkolla työskenteli vuoden aikana:
• merimiespastori Pauliina Tuomanen (koko vuoden, 15% työajasta
kohdentuen Suomen Merimieskirkko ry:n Kreikassa tapahtuvaan rippileirityöhön)
• sosiaalikuraattori Eeva-Maria Ranta (30.9.2016 asti)
• sosiaalikuraattori Maija Ketoluoto
(27.9.2016 lähtien)
• emäntä Anniina Juhola (koko vuoden, 1.12.2016 lähtien palveluvastaava)
• talous- ja hallintosihteeri Sari van
Bregt (50 % työaika Alankomaissa)
• vuosivapaaehtoinen Irma Jääskeläinen (kevätkaudella, palveluporukka)

• vuosivapaaehtoinen Riika Hyvönen
(kevätkaudella, palveluporukka)
• vuosivapaaehtoinen Marja-Leena
Suvanto (kevät- ja syyskaudella,
palveluporukka)
• vuosivapaaehtoinen Raili Halme
(syyskaudella, palveluporukka)
• vuosivapaaehtoinen Juha Karjalainen (kevätkaudella, kiinteistö)
• vuosivapaaehtoinen Jukka Järvelin
(syyskaudella, kiinteistö)
• vuosivapaaehtoinen Tuuli Torkkeli
(syyskaudella, palveluporukka)
• vuosivapaaehtoinen Elisa Häikiö
(syyskaudella, palveluporukka)
• harjoittelija Laura Ahmaoja (kevätkaudella, sosiaalityö)
• harjoittelija Aino Aaltola (syyskaudella)
• harjoittelija Riina Hujanen (syyskaudella)
Merimieskirkolla toimi useampi luottamuselin: kirkkotoimikunta, markkinointitoimikunta, basaaritoimikunta
ja vuonna 2016 perustettu taloustoimikunta.
Kirkkotoimikunta valittiin syksyn
2015 siirtokuntavaaleissa ja uusi toimikunta aloitti tammikuussa 2016.
Sen jäseniä olivat: Paula Alarinta
(pj.), Mikko Yläkauttu (varapj.), Kalervo Kuokkanen (sihteeri), Riitta
Bout-Saari, Marja-Liisa de Hart,
Suvi Karuranga, Tea Kuusinen ja
Outi Timperi.
Työtä ja toimintaa jatkettiin tutussa
kiinteistössä, osoitteessa ’s-Gravendijkwal 64, 3014 EG Rotterdam. Kiinteistössä on toimitilojen (kellarikerros,
kahvilakerros, kirkkosali-, kirjasto- ja
toimistokerros) lisäksi asuinhuoneita kolmelle vuosivapaaehtoiselle, kolme asuntoa työntekijöille ja yksi asunto, joka oli koko vuoden vuokrattu ulos
sekä takapiha hirsisaunoineen. Kiinteistön peruskorjaustöitä viimeisteltiin pienin korjauksin ja asuinkerroksessa tehtiin melumittauksia. Vuonna 2016 toteutettiin myös ensimmäis-

tä kertaa huolto- ja ylläpitosuunnitelma, kuten se peruskorjauksen yhteydessä laadittiin.
Rotterdamin merimieskirkkotyön
talous nojasi useaan lähteeseen,
myös moniin pieniin puroihin, mutta
merkittävimmät rahoituslähteet olivat:
oma varainhankinta (kahvila, Suomikauppa, sauna, basaari, Finse Huispalvelut, huoneistojen vuokraus) tuottaen yhteensä yli 208 000 € (liikevaihto ilmaistu alv 0%), paikallisyhteisön kolehdit, lahjoitukset, jäsenmaksut ja autolipaslahjoitukset (yli 23 000
€), Mattila-säätiön avustus kylmälaitehankintoihin sekä Raha-automaattiyhdistyksen avustus sosiaalityölle.

Yhteistyö
Antwerpenin merimieskirkon verkostotyö eli välivuotta palkatun työntekijän vajauksen vuoksi. Yhteistyötahoja, joihin vuoden aikana pidettiin yhteyttä, olivat Antwerp Seafarers’ Centren edustajat, Norjan merimieskirkko
ja Belgian Finnlinesin toimiston edustajat. Finnlines Belgium N.V.:n toimitusjohtaja Luc Hens on Suomen kunniakonsuli Antwerpenissa sekä Belgian merimieskirkon, eli Internationale
Vereniging Finse Zeemanskerkin, hallituksen puheenjohtaja ja täten tärkeä
yhteistyökumppani.
Brysselin merimieskirkko jatkoi
vahvaa verkosto- ja yhteistyötoimintaansa myös vuoden 2016 aikana.
Tärkeä yhteistyötaho suomalaisten
auttamisen ja tukemisen saralla Belgiassa oli Suomen Belgian suurlähetystö sekä suurlähetystön konsulipalvelut. Suurlähetystö vastasi myös Belgian suomalaisten toimijoiden Suomi100-juhlavuoden työryhmästä, joka
tarjosi luontevan foorumin verkostoitua muiden juhlavuotta valmistelevien
suomalaisorganisaatioiden kanssa.
Merkittävänä yhteistyötahona jatkoi Suomi-klubi, joka on Belgiassa

asuvien suomalaisten yhdistys, heidän äänikanavansa ja vapaa-ajan sekä kulttuuristen palveluiden tuottaja toimien täysin vapaaehtoispohjalta. Suomi-klubi kokoontui säännöllisesti Brysselin merimieskirkolla ja toi
taloon myös erilaisia tilaisuuksia, kuten luentoja (mm. luento syömishäiriöistä). Syksyllä päätettiin, että Suomiklubi ja Brysselin merimieskirkko tuottavat yhdessä suuren Suomi100-juhlatapahtuman, 24.6.2017 juhlittavan
Juhannus- ja kansanjuhlan, joka tuo
Belgian suomalaiset, Suomi-ystävät,
suomalaistoimijat sekä heidän verkostonsa laaja-alaisesti yhteen.
Oppilaitosyhteistyötä jatkettiin Eurooppa-koulun ja Waterloossa toimivan skandinaavisen koulun kanssa.
Opettajat ja oppilaat vierailivat merimieskirkolla pääsiäis- (Skandikoulu)
ja jouluhartauksien (Eurooppa-koulun ala-aste) merkeissä. Lisäksi merimiespastori ja sosiaalikuraattori vierailivat Eurooppa-koulussa tapaamassa opettajia sekä pitämässä vierailevia oppitunteja uskonnontunneilla.
Eurooppa-koulun alakoulun opettajat
kokoontuivat lisäksi merimieskirkolla
kerran virkistyspäivän ja kerran yhteisen suunnitteluiltapäivän merkeissä.
Yhteysopettaja koulun ja merimieskirkon välillä oli Niina Viima.
Merkittäviä yhteistyötahoja sekä
merimieskirkon toiminnan ja työn tukijoita olivat lisäksi Brysselin Martat ja
Brysselin suomenkieliset partiolaiset,
Tuulihaukat. Martat pitivät tilaisuuksiaan merimieskirkolla, mm. kokkikursseja ja käsityöiltapäiviä. Lisäksi Martat tukivat merimieskirkon diakonista
työtä valmistamalla joulumyyjäisten
Mummon Kammariin käsityötuotteita myyntiin. Partiolaiset auttoivat aktiivisesti ja runsasmääräisesti joulumyyjäisten kantotehtävissä. Lisäksi
eri ryhmät kokoontuivat säännöllisesti merimieskirkolla ja syksyllä pidettiin
>>>
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Kauneimmat joululaulut Kolminaisuuskirkossa.

talossa yhteinen, kaksipäiväinen ensiapukurssi.
Muita tärkeitä paikallisia yhteistyötoimijoita olivat Suomen Benelux-instituutti, Ylösnousemuksen kappeli ja
sen yhteisö, pohjoismaiset sisarkirkot
(yhteisiä tapaamisia muutaman kerran vuodessa), Suomi-Belgia kauppakamari ja Belgian Suomi-koulu. Yhteistyötä tehtiin Suomen suuntaan lisäksi Nuorten Allianssin ja seuraavien
oppilaitosten ja korkeakoulujen kanssa, joilla oli opiskelijavaihtoon ja -harjoitteluun liittyviä yhteistyösopimuksia
Brysselin merimieskirkon kanssa: Turun Kristillisen opiston säätiö, Kalajoen kristillinen opisto, Kaustisen Evankelisen Opiston Kannatusyhdistys ry
(Kaustisen Evankelinen Opisto), Portaanpää ry (Portaanpään kristillinen
opisto), Jyväskylän kristillisen opiston säätiö, Suomen Diakoniaopisto,
Seurakuntaopisto. Harjoittelijoita tuli lisäksi seuraavista oppilaitoksista:
Hämeenlinnan diakonia- ammattikorkeakoulu, Ylivieskan ammattikorkeakoulu, Winnova (Länsirannikon Koulutus Oy, Rauma).
Merimieskirkolla vieraili pitkin vuotta myös erinäisiä ryhmiä tutustumas-

sa merimieskirkon toimintaan Belgiassa sekä 22.3. tapahtuneiden terrori-iskujen jälkeisen ajan kriisityöhön.
Luxemburgin merimieskirkon tärkeimmät yhteistyötahot olivat vuonna
2016 Luxemburgissa toimivien protestanttisen kirkkojen Protestant Alliance-yhteenliittymä, joiden kanssa
tavattiin noin joka toinen kuukausi ja
vietettiin kaksi englanninkielistä jumalanpalvelusta.
Suomalaisten vapaa-ajan ja kulttuuriyhdistys Finlux toimi koko vuoden
merimieskirkon kanssa yhteistyössä,
jakaen mm. viikkotiedotteissaan tietoa merimieskirkon toiminnasta ja tapahtumista.
Luxemburgin Eurooppa-koulun
suomenkielinen osasto toimi läheisessä yhteistyössä. Koululaisille järjestettiin kevät- ja jouluhartaus sekä syksyllä merimiespastori ja johtava sosiaalikuraattori vierailivat esi- ja alakoulun
uskonnontunneilla.
Rotterdamin merimieskirkko yhteistyöverkosto koostuu seuraavista toimijoista ja toiminnoista: Vuoden
2017 juhlallisuuksia varten perustet-

Pauliina Tuomanen

Katri Oldendorff

Pauliina Tuomanen

Esa Peltola
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Adventtimessu Clausenissa.

Avioliiton siunaus on alkamassa.

Rukoushetki Ylösnousemuksen kappelissa

Nesteen alus oli jäänyt pois laivalistalta.
Asia korjattiin yhteistuumin.

tu Suomi100-komitea toimi aktiivisesti koko vuoden. Komiteassa olivat mukana Suomen suurlähetystö, SuomiHollanti kauppakamari, Suomi-Alankomaat-yhdistys ja Benelux-maiden
kulttuuri-instituutti. Tämä yhteistyöverkosto perusti loppuvuodesta 2016
säätiön Suomen juhlavuoden kunniaksi. Säätiö tuottaa suurimpien suomalaisten toimijoiden voimin laajoja
hankkeita juhlavuoden kunniaksi sekä
innostaa koko suomalais-hollantilaista yhteisöä toteuttamaan juhlavuonna
toimintoja. Säätiö on tuottanut verkkosivut, jotka toimivat sateenvarjona sekä olemassa olevien toimintojen että
juhlavuotta varten toteutettujen esiintuomiseksi.
Suurlähetystön kanssa toteutettiin Kauneimmat joululaulut -tilaisuus
suurlähettilään residenssissä sekä
toimittiin yhdessä monen käytännön
asian tiimoilta.
Kuluneen vuoden aikana Rotterdamin merimieskirkko ja Finnish-Dutch
Chamber of Commerce (FDCC, Suomi-Hollanti kauppakamari) tekivät yhteistyötä aiempaa kiinteämmin. Kevään aikana FDCC:n pääsihteeri ja
markkinointiviestinnän harjoittelija

työskentelivät kirkon tiloissa kaksi kertaa viikossa. Syksystä lähtien jaettiin
harjoittelijaresurssin siten, että hänen
työajastaan 30 % kohdentui Rotterdamin merimieskirkolle ja loput Kauppakamarin työhön.
Rotterdamin merimieskirkko osallistui aktiivisesti ICMAn Rotterdamin
Teamleaders-foorumiin, jossa keskusteltiin merenkulun maailman ja Rotterdamin sataman ajankohtaisasioista, lisättiin tietämystä toisistaan toimijoina
merenkulkijoiden kokonaisvaltaisen
hyvinvoinnin tukemiseksi sekä koottiin
kehitettäviä osa-alueita ICMAn läntisen Euroopan foorumia varten. Tehtiin yhteistyötä yhden ICMA Rotterdamin jäsenen, kiinni otettujen laivojen
miehistöä palvelevan CASCO-yhdistyksen kanssa avustamalla heitä kuljetuksissa.
Yhteistyötä tehtiin lisäksi Hollannissa toimivien suomalaisyrittäjien kanssa, mm.: Mervision, Nordic Interior
Design, Marika Malin.
Rotterdamin merimieskirkon sosiaalityön edustaja osallistui Rotterdamin sataman Port Welfare Committeen kokouksiin päivittääkseen tietotaitoa Rotterdamin satamassa vierai-

levien merenkulkijoiden hyvinvoinnin
tukemiseksi.
Luterilaiset yhteisöt Rotterdamissa olivat aikaisempien vuosien tapaan tärkeitä yhteistyökumppaneita: Ruotsin kirkko, Tanskan ja Norjan
merimieskirkot, Saksan kirkko ja merimieskirkko sekä Lutherse Gemeente Rotterdam. Kirkkojen työtekijöiden
yhteiset aamiaiset ja yhteiset, pohjoismaiset jumalanpalvelukset toivat työntekijät ja yhteisöt yhteen keskimäärin
noin kaksi kertaa kuukaudessa. Yhteistyötä kehitettiin tavoitteen selkeyttämisen, viestinnän ja käytännön asioiden yhteistyöavausten parissa.
Rotterdamin merimieskirkkotyön
90-vuotisjuhlien suunnittelu aloitettiin
ja päätettiin jakaa seuraavan kerran
kunniamerkkejä juhlajumalanpalveluksen yhteydessä.
Yhteistyö Suomen ev.-lut. kotikirkkon kansainvälisten toimijoiden kanssa: Espoon ja Helsingin hiippakuntien
kansainvälisen työn asiantuntijat sekä Helsingin seurakuntien kansainvälisen työn pastori sekä kansainvälisen
kirkon edustaja kävivät vierailemassa
Rotterdamin merimieskirkolla. Vierailun ohjelma suunniteltiin ja toteutet-

tiin yhdessä SKIN-verkoston kanssa
(Rotterdamin kansainvälisten kirkkojen verkosto). Suomen kirkon hiippakuntien diakoniatyön asiantuntijoiden
vierailu Hollantiin laitettiin vireille (toteutuu maaliskuussa 2017).

Varainhankinta
Varainhankintatoimenpiteet keskittyivät Brysselin ja Rotterdamin merimieskirkoille.
Brysselin merimieskirkko saavutti sekä myyjäisille että Suomi-kaupalle ja kahvilalle asetetut myyntitavoitteet liikevaihdon säilyen samalla tasolla kuin vuonna 2015, sillä näissä luvuissa ovat vielä mukana Antwerpenin kirkolla tapahtuneet kahvilamyynnit ja saunatuotot.
Myyjäisissä ylitettiin tuottotavoitteet ja kahvila- sekä Suomi-kauppatoiminnassa päästiin lähelle tavoitetta. Suomi-kaupan ja kahvilan remontti vaikutti päivittäiseen kahvilatoimintaan piristävästi ja kävijämäärät lisääntyivät selvästi.
>>>
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Lounastarjoilun laajentumisen tulosvaikutus odotetaan näkyvän selkeimmin vuodesta 2017 lähtien.
Joulumyyjäiset toteutettiin tutulla konseptilla, ja edellisvuoden tapaan kiinnitettiin huomiota myyjäisten
markkinointiin paikalliselle ja kansainväliselle yleisölle. Heitä näkyikin myyjäisissä jo runsaammin kuin aikaisempina vuosina, mutta erityisesti markkinointiin on jatkossakin panostettava
ja sitä on tehostettava että monipuolistettava.
Saunan käyttöaste säilyi tasaisena, mutta sen nostamiseen on tarkoitus kiinnittää jatkossa enemmän huomioita.
Merimieskirkon kannatusjäsenyyteen paneuduttiin ja jäsenmäärä kasvoi hieman. Jäsenrekisteriä ajantasaistettiin, jotta tulevaisuudessa jäsenten tavoittaminen olisi helpompaa
ja johdonmukaisempaa. Lisäksi aloitettiin pohdinta kuukausilahjoittamisen käytänteistä ja markkinoinnista.

Jumala, Sinä,

May the road

rise up to meet you.
May the wind be always at your back.
May the sun shine warm upon your face;
The rains fall soft upon your fields.
And until we meet again,

May God hold

you in the palm of His hand.

joka ohjaat omiesi matkoja,
lähetä enkeli kulkemaan
palvelijoidesi kanssa. Opasta heitä
matkalla niin, etteivät he saisi mitään
vahinkoa sielulleen, ruumiilleen tai
omaisuudelleen eikä paha vihollinen
tuottaisi heille vahinkoa.
Varjele heitä kaikelta pahalta ja
anna matkakumppaniksi
Pyhä Henkesi. Aamen.

Benelux-maiden merimieskirkon liikkuvalle
sosiaalityölle tuotettiin yhteinen käyntikortti.
Pääsiäisbasaariperinne aloitettiin
uudelleen keväällä 2016.

Luxemburgin merimieskirkon viestintä tapahtui omilla netti- ja Facebook-suivlla sekä Finlux-yhdistyksen
uutiskirjeessä. Merimiespastori kirjoitti kaksi kolumnia paikallislehti Luxemburger Wortiin.

Viestintä
Antwerpenin merimieskirkko tiedotti toiminnastaan yhteisessä sähköisessä uutiskirjeessään Brysselin merimieskirkon kanssa kuin myös
omilla Facebook- ja verkkosivuillaan.
Brysselin merimieskirkko oli vuoden aikana monipuolisesti näkyvissä
niin paikallisessa mediassa kuin Suomessa. Artikkeleita julkaistiin mm.
Maaseudun Tulevaisuudessa (02/16),
Helsingin Sanomissa (03/16), Aamulehden verkkojulkaisussa (03/16),
Kotimaa-lehden verkkojulkaisussa (03/16), Sana-lehdessä (04/16 ja
11/16), brysseliläisessä Bruzz-lehdessä (11/16). Johtajaa haastateltiin mm.
A-studiossa (22.3.2016), Radio Suomessa (22.3.2016) ja YLE Uutisissa
(24.2.2016). Merimieskirkko oli esillä
myös Radio DEIn ohjelmassa maaliskuussa 2016. Suomi-klubin Parlööri-lehdessä oli kolme juttua (1/16 uu-

desta johtajasta, 2/16 syömishäiriö-tilaisuudesta, 12/16 Kirjatorista).
Brysselin merimieskirkko tiedotti toiminnastaan omilla verkkosivuillaan, Suomi-klubin kuukausittain ilmestyvässä Parlööri-lehdessä, kuukausittain lähetetyllä sähköisellä uutiskirjeellä ja Facebook-sivuillaan. Merimieskirkolla oli Instagram-tili, jota ei
kuitenkaan resurssien vuoksi pystytty
aktiivisesti ylläpitämään.
Sisäisinä viestintäkanavina käytettiin suullista viestintää sekä kuukausitapaamisia koko Belgian tiimin ja viikoittaisia tapaamisia Brysselin merimieskirkon sosiaalityön tiimin puitteissa. Lisäksi viestittiin sähköpostilla, puheluilla ja erityisesti WhatsAppryhmissä, joita käytettiin erilaisina foorumeina niin koko tiimin, palkatun tiimin ja Benelux-maiden merimieskirkon palkatun henkilökunnan kesken.

Rotterdamin merimieskirkko onnistu saamaan näkyvyyttä paikallismedioissa niin lehdissä, TV:ssä kuin sosiaalisessa mediassakin.
Viestintäkanavina säilyivät uutiskirje (2–3 viikon välein), Facebook-sivu (3–4 päivitystä viikossa, monipuolisesti yhteisön elämästä), Instagram-tili (englanninkielinen, joka vastaa sekä
Merimieskirkon että Finse Huisin ta-

Vuoteen mahtui monta teematapahtumaa.

voitteisiin), verkkosivut, mainokset sekä digitaalisessa muodossa että paperiversiona, kyltit, infotaulut, kahvilasta mukaan otettavat esitteet ja lentolehtiset yms. Jäsenkirje säilyi ainoana rekisterillemme kotiin lähetettävistä
materiaaleista.
Facebook-sivujen tykkääjien määrä ylitti 1 500 toukokuussa 2016 ja on
kasvanut edelleen tasaisesti. Sivujen
tykkääjien määrä oli suuri suhteessa
Hollannissa asuvaan suomalaisyhteisöön (> 40 %).
Varainhankinnan markkinonitikanavia olivat Finse Huisin Facebooksivu, käyntikortti, paikallinen kokoustiloja kokoava verkkosivusto sekä uutiskirje (oma lista basaari- ja myyntitapahtumien kohderyhmälle).
Sisäisinä viestintäkanavina säilyivät suullinen viestintä viikoittaisten kokoontumisten muodossa, sähköposti,
puhelut ja erityisesti WhatsApp-ryhmät, joita käytettiin erilaisina foorumeina viestiäkseen niin talon asukkaiden, koko tiimin, palkatun tiimin ja
Benelux-maiden merimieskirkon palkatun henkilökunnan kesken.
Erilaisissa tapahtumissa vierailtiin
verkostoitumisen ja merimieskirkon
tunnettuuden nimissä, esimerkiksi:
Kauppakamarin Meet & Greet, edustustilaisuudet Suomen Alankomaiden
suurlähettilään residenssissä, Suomalaisen Naisen päivillä, alueretkillä jne.
Katri Oldendorff
johtaja

Pauliina Tuomanen

Rotterdamin merimieskirkon basaaritoiminnalle asetetut varainhankinnalliset tavoitteet saavutettiin ja jopa ylitettiin, vaikka joulubasaarin aukiolojoista supistettiin yksi päivä. Kahvilan ja kanttiinin tuotossa päästiin lähelle budjetissa asetettuja tavoitteita.
Kaupan tuotevalikoimaa kehitettiin,
hävikin seurantaan ja kustannuksien
sisäisiin siirtoihin kiinnitettiin huomiota ja yhteisön jäseniä lähestyttiin erilaisten kausialennusten ja kampanjoiden merkeissä. Verkkokaupan myynti oli 2016 vähäistä siihen kuluviin resursseihin nähden ja sen kannattavuutta arvioitiin kuluneen vuoden aikana monipuolisesti.
Saunan käyttöaste taas nousi kiitettävästi. Erityisesti sauna ja joulubasaari olivat Rotterdamin merimieskirkon sisäänheittotuotteita suhteessa paikalliseen hollantilaiseen ja kansainväliseen asiakaskuntaan, joiden
kävijämäärät nousivat vuoden aikana

kiitettävästi. Jäsenmäärä kasvoi noin
10 % verran.
Finse Huis-palvelut tuottivat vuonna 2016 lähes 22.000 euroa, mikä tarkoittaa edellisvuoteen verrattuna 50
% kasvua. Asiakaskunta muodostui
erilaisista paikallisista ja kansainvälisistä toimijoista.
Varainhankinnan lisäksi tässä toteutui merimieskirkkotyön tavoitteet
esitellessä talon perustoimintoja. Asiakaskunnassa näkyi selkeä valikoituminen siten, että kokouspalveluita käytti ryhmät, joiden kiinnostuksen
kohteet sopivat yhteen merimieskirkon arvojen kanssa. Näin ollen heille
tarjottiin ei-business-vaihtoehdon kokouspalveluiden tuottajana. Vakiinnutettiin paikka kokouspalvelujen tarjoajana siten, että markkinointitoimenpiteet automatisoituivat vuoden kuluessa. Kokouspalveluita tuotettiin sen
verran, kuin merimieskirkon henkilöstöresursseilla oli mahdollista tuottaa.

Joulubasaaria varten tuotettiin kartta kulkemisen
helpottamiseksi.

Jääkiekkofinaalin kisakatsomo toukokuussa.
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Kuvat: Pauliina Tuomanen

MERIMIESKIRKON
RIPPILEIRI
KREIKASSA

Ensimmäisen riparipäivän iltahartaus.

V

uonna 2016 toteutettiin ensimmäinen Suomen Merimieskirkko ry:n rippikoululeiri Kreikassa. Leiri oli suunnattu sekä kotimaassa että ulkomailla asuville suomalaisnuorille. Tämä näkyi sen ajoituksessa: heinäkuun toinen viikko (9.–16.7.)
oli arvioitu todennäköisimmäksi koulujen yhteiseksi lomaviikoksi kotimaassa, Euroopassa ja muualla maailmassa. Rippikoulua varten oli anottu lupa
Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulista ja se toteutettiin Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkkolain ja järjestyksen mukaan. Rippikoulun tavoitteet määräytyivät rippikoulusuunnitelman 2001 ja Suomen Merimieskirkko ry:n strategian (ja erityisesti siinä
määriteltyjen arvojen) mukaan.
Kuluneena vuonna rippikoulutyöhön kohdistui tulevaa enemmän suunnittelutyötä, koska se järjestettiin ensimmäistä kertaa. Konseptin rakentaminen oli aloitettu loppusyksystä
2015. Erityisesti huomiota vaativat riittävä yhteydenpito perheisiin, budjetti suhteessa ryhmän kokoon, markkinointiviestintä sekä sisäinen viestintä
(koko organisaation yhteinen hanke),

mahdollisten isosten rooli leirillä, leirin toteuttamisen tehtävänjako ja konfirmaatiopaikka kotimaassa.
Ilmoittautuminen leirille avattiin
vuoden 2015 puolella ja ryhmä muodostui ilmoittautumisten myötä. Ilmoittautuneisiin oltiin heti yhteydessä ja
perheille kerrottiin rippikoulunuorella olevan paikka Merimieskirkon leirillä. Ilmoittautuminen tapahtui verkkolomakkeen avulla, joka toimi samalla henkilötietolomakkeena siten, että
leirin opettajat saivat tarvittavat tiedot
leirille osallistuvasta nuoresta. Yhteydenpito perheisiin tapahtui pääosin
yhteisten sähköpostiviestinnän avulla.
Lähetimme perheille yhteensä kaksi tietopakettia, jotka sisälsivät käytännön tietoa leiristä, ympäristöstä, opetuksesta, ennakkotehtävistä ja ulkoläksyistä, yhteydenpidosta (osallistujien ja huoltajien suljettu Facebookryhmä), turvallisuudesta (leirin säännöt, joihin sekö osallistujien että huoltajien tuli sitoutua) ja konfirmaatiosta
sekä -juhlasta.
Lisäksi olimme tarpeen mukaan
yhteydessä rippikouluperheisiin yksityisesti ja rohkaisimme heitä teke-

mään samoin. Rippikoulun pappi soitti lähtöä edeltävällä viikolla jokaiseen
kotiin ja varmisti kaiken olevan valmiina ennen lähtöä.
Leirille osallistui 14 rippikoululaista (7 Suomesta, 5 Belgiasta, 1 Ranskasta ja 1 Yhdistyneistä Arabiemiirikunnista) ja kolme ohjaajaa (sosiaalikuraattori Ateenasta ja merimiespappi Rotterdamista sekä yksi vapaaehtoinen ohjaaja Helsingistä).
Leirin pidettiin Nea Makrissa, Thomas Beach-hotellissa. Ohjaajat tekivät tiiviisti yhteistyötä hotellin omistajien ja työntekijöiden kanssa tavoitteenamme saada majoitusympäristö palvelemaan rippikoulutarkoitusta
parhaalla mahdollisella tavalla. Leirin aamupalat ja illalliset syötiin hotellilla, jolloin ruokailuista vastasi hotellin oma ravintola. Lounasruokailut sijoittuivat tavernoihin päivän ohjelman
mukaisessa sijainnissa.
Rippileiriopetus toteutettiin konstruktivistisesta oppimiskäsityksestä käsin kokonaisvaltaisen oppimisen
ajatuksella. Kaikki aikataulun vierailut
ja ohjelma olivat osa opetusta, jonka
perinteisimpiä osuuksia olivat opetus-

Iltaohjelmaa.

tuokiot vierailukohteissa, lounastavernoissa, bussissa tms.
Kullakin leiripäivällä oli oma teemansa: Minä osana Luojan luomaa
maailmaa, Ihmisen tahto ja Jumalan
tahto, Jeesus: Ihminen ja Herra, Pääsiäisen tapahtumat, Ihmisen elämä
osana maailmanlaajaa Jumalan perhettä, Millainen Henki meillä on? Ja
Kastepäiväni – liittyy kaikkeen.
Opetusmateriaaleiksi nuoret saivat Raamatut (Pipliaseura lahjoittanut Rotterdamiin aiemmin) ja Katekismukset (Kirkkohallituksesta). Leirin
aikana vierailimme lähialueen kohteiden lisäksi Korintissa, Nauplionissa ja Ateenassa. Opetukseen kuului
paikallisen kulttuuriympäristön ja tilanteen huomioiminen. Tämä näkyi myös
tavassamme toteuttaa lähimmäisyysopetusta (vierailimme läheisessä hotellissa, jossa paikallinen järjestö majoitti turvapaikanhakijoita. Keräsimme
vierailua varten kolehdin ja hankimme
tarvikkeita, joista heidän keskuudessaan kerrottiin olevan pulaa).
Leirijakson aikana ohjelmaamme
kuului lisäksi kahden paikallisen vapaaehtoisen kanssa yhdessä toteu-

Konfirmaatio.

tetut kokonaisuudet (nuoriso-ohjaaja
Joni Heikkilän iltaohjelma ja -hartaus sekä muusikko Pauliina Mäkisen
kirkkomusiikkiosuus sisältäen konfirmaatiovirsien käytännön harjoittelut). Mari Hilonen toimi leirin turvallisuusvastaavana hoitaen kaikki käytännön järjestelyt Kreikassa ja sinne
matkustamiseen liittyen. Vapaaehtoinen ohjaaja Jenni Kaitila hoiti rippileirin 'nuorisotyönohjaajan tehtävää'
vastaten päivittäisistä siestahetkistä
(toiminnallista, pohdiskelevaa, sosiaalista ja hartaudellista yhdessäoloa
päivän kuumimpaan aikaan) ja iltaohjelmista. Pauliina Tuomanen vastasi
leirin opetuksesta ja hartauselämästä
sekä konfirmaatiosta.
Merimieskirkon ensimmäiselle, yhteiselle rippikoululeirille asetetut tavoitteet voidaan katsoa saavutetuksi.
Saimme rakennettua konseptin ja pilotoitua sen menestyksekkäästi. Leirin
toteutuksesta, konfirmaatiosta ja koko prosessista on vastaanotettu paljon positiivista palautetta. Opimme
prosessista paljon ja peilasimme asioita jatkuvasti myös tulevaisuuden ja
erityisesti vuoden 2017 kannalta.

Eri viestintäkanavien kautta (Facebook-sivu, verkkosivut, Suomi-Seuran uutiskirje, lehti-ilmoitukset, suullinen viestintä, mainokset ilmoitustauluilla kotimaassa ja ulkomailla jne.) tieto rippikoulusta tavoitti tuhansia ihmisiä. Konfirmaatiojuhlassa lähes 300
vierasta tuli kohdatuksi merimieskirkon työntekijöiden toimesta.
Leirin suunnittelusta raportoitiin
Helsingin hiippakunnan tuomiokapituliin kansainvälisten järjestörippikoulujen yhteyshenkilölle. Leirin 14 osallistujan konfirmaatio raportoitiin sekä
heidän kotiseurakuntiinsa että keskitetysti Helsingin seurakuntayhtymän
keskusrekisterin kautta.
Leirin toteutuksesta vastasivat merimiespastori Pauliina Tuomanen Rotterdamista ja sosiaalikuraattori Mari
Hilonen Ateenasta apunaan 'paikallinen vapaaehtoinen' Helsingistä, Jenni Kaitila.
Pauliina Tuomanen
merimiespastori
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ATEENAN
MERIMIESKIRKKO

Rippikoulutyö

Mari Hilonen

Heinäkuussa pidimme Merimieskirkon ensimmäisen rippileiri Ateenassa – Nea Makrissa. Ryhmässä oli 14
nuorta, osa Suomesta ja osa ulkosuomalaisnuoria Brysselistä, Ranskasta
ja Dubaista. Isosena toimi Jenni Kaitila, leiripappina Pauliina Tuomanen
ja kolmas työntekijä oli Mari Hilonen.
Sosiaalityö
Henkilökohtaiset yhteydenotot tapahtuvat usein sähköpostitse, facebookviesteinä, Whats Up -viesteinä sekä
perinteisesti puhelimitse. Kysymyksessä on ollut mm. maahan vastamuuttaneiden neuvonta, erilaiset perheongelmat, avustus eläkeasioiden
hoitamisessa, sekä avustaminen erilaisissa matkailuun ja kuljetuksiin liittyvissä kysymyksissä. Maastamuuttokysymykset askarruttavat edelleenkin
monen mieltä ja niihin haetaan usein

apua kirkolta. Maassa vallitseva taloustilanne on aiheuttanut ahdinkoa
monelle, ja sen johdosta keskusteluja on käyty ehkä enemmän ja erilaisia avunpyyntöjä on tullut aikaisempiin vuosiin verrattuna enemmän.
Vuoden aikana olen tehnyt useita sairaalakäyntejä. Saarilta lähetetään usein vaikeat sairastapaukset
Ateenan sairaaloihin ympäri vuoden
ja heitä käyn tapaamassa ja avustamassa. Kotikäyntejä tehdään niin
Ateenan alueella kuin myös Ateenan
ulkopuolelle.
Ryhmät, toimintapiirit,
tapahtumat, juhlat
Suomi-koulu toimii kirkon tiloissa lauantaisin ja silloin paikalla on paljon
suomalaisia lapsia ja vanhempia, jotka käyttävät aktiivisesti kirkon palveluja. Monesti olen paikalla lauantaisin, osallistuin usein koulun juhliin ja
myös satunnaisesti Ateenan seudun

Suomi-koulun kannatusyhdistyksen
kokouksiin.
Keskustelukerho kokoontui vuoden
aikana neljä kertaa ja aiheet vaihtelivat. Osallistujat saivat valita aiheet.
Kirjakerhossa kuulimme mielenkiintoista kirjoista ja kirjoittajista kerran
kuukaudessa. Tammikuussa kirjakerhossamme vieraili kirjailija Jarmo
Stoor. Kuukauden ensimmäisenä
maanantaina kokoonnuimme aamukahveille kevään aikana ja keskustelu
kävi vilkkaana. Joogaryhmä kokoontui
perjantaisin koko vuoden ajan. Huhtikuun puolivälissä järjestettiin jälleen
kirkolla yhdistetty pääsiäisbasaarija kirpputori. Juhannusaattoa juhlittiin grilli-illan merkeissä. Toimintaryhmät olivat kesätauolla kesä-elokuun
ajan. Elokuva-iltoja järjestettiin mahdollisuuksien mukaan, yhteensä viisi
koko vuoden aikana. Jan Holmberg
luennoi aiheesta sosiaalinen media,
Joni Heikkilä piti tiedotustilaisuuden
pakolaistilanteesta Suomessa. Ritva
>>>

Suomen Raamattuopiston rippikoululaiset vierailivat Kreikassa.

Mari Hilonen

Loimaan seurakunnan rippikoulaiset vierailivat Korintissa.

A

teenan merimieskirkko on suurAteenan 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
Ruotsin ulkomaankirkon kanssa. Toiminta tapahtuu Ruotsin kirkon isännöimissä tiloissa ja on osittain yhteistä: järjestämme esim. yhdessä mm.
myyjäisiä ja henkilökunta palvelee
kaikkia pohjoismaalaisia. Suomalaisilla on säännöllisesti omia suomenkielisiä jumalanpalveluksia, tilaisuuksia, toimintaryhmiä ja tapahtumia.

Varsinainen toiminta
Ateenan merimieskirkon kävijöistä
suurin osa on Ateenan tai Kreikan
suomalaisia. Matkalijoita käy harvemmin, mutta Ateenassa vierailevat pienryhmät tulevat usein tutustumaan Merimieskirkon toimintaan. Kirkolla toimii
kahvila sekä käytössä on myös kouluja kokoustiloja, joita vuokrataan seuroille ja yhdistyksille.
Sakraalitoiminta
Ateenassa pidettiin kuusi suomenkielistä jumalanpalvelusta, joista neljä oli kevään aikana. Pappeina toimivat Merimieskirkon papit Katri Olden-

dorff, Pauliina Tuomanen, Loimaan
seurakunnan pappi Ritva Szarek sekä Suomen Raamattuopiston rippileirin mukana ollut pappi Riku Larmala.
Rodoksen turistipastori Heikki Järvinen piti hartaushetken ja keskustelutilaisuuden marraskuussa pyhäinpäivän teemalla. Itsenäisyyspäivää juhlistimme turistipappi Heikki Järvisen
johdolla jumalanpalveluksella joulukuun alussa. Kirkkokahvit tarjosi suurlähettiläs Pauli Mäkelä puoliso Leena Kurkon kanssa. Kanttoreina vuoden 2016 aikana ovat toimineet Pauliina Mäkinen-Loukas, ja Margaret
Vainio.
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Merimieskirkon ensimmäinen rippileiri järjestettiin Kreikan Nea Makrissa.
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Lehman kertoi meille ikääntymisestä
ja sen tuomista haasteista.
Marraskuussa järjestettiin jälleen
kerran kaksipäiväiset yhteispohjoismaalaiset joulumyyjäiset. Tänä vuonna kävijämäärä oli suurin piirtein sama kuin viime vuonnakin. Suomalaiset tuotteet menivät hyvin kaupaksi,
eikä jälkimyyntiin jäänyt paljoakaan.
Itsenäisyyspäivän messun toimitti Heikki Järvinen ja kahvitilaisuuden
tarjosi Suurlähetystö. Juhlassa esiintyivät myös Suomi-koulun lapset.
Suomikoulun pikkujoulussa oli runsaasti väkeä ja paikalla oli myös joulupukki. Katri Oldendorff aloitti Kauneimmat joululaulut -tilaisuuden lyhyellä hartaushetkellä ja musiikista vastasi Pauliina Mäkinen. Jouluun hiljennyttiin 17.12. lukemalla jouluevankeliumia ja nauttien yhdessä joulupuuro.

Sanna Puumalainen

Turistit, ryhmät,
satunnaiset kulkijat
Suomalaisia matkailijoita käy kirkolla satunnaisesti. Helmikuussa hiihtolomaviikolla vieraili jälleen tänäkin
vuonna Loimaan seurakunnan rippikouluryhmä Ateenan merimieskirkolla nyt jo neljännen kerran. He käyttivät kirkon tiloja kokoontumisiin ja lounastivat kirkolla.
Kesäkuussa Suomen Raamattuopiston rippileiriläiset pitivät tuntejaan
Ateenan Merimieskirkolla. Jyväskylän
seurankunnan ryhmä vieraili kirkolla
lokakuussa, ja samalla kerroin heille
Merimieskirkon toiminnasta. Vuoden
aikana tein myös opastuksia Ateenassa ja ympäristössä yksittäisille matkailijoille tai pienryhmille.

Ateenan Suomi-koulussa, jota pidetään merimieskirkolla, välillä leikitään ja välillä kuunnellaan opettaja Pauliina Mäkinen-Loukaa.

Resurssit
Henkilöstö
• Mari Hilonen, suomalainen sosiaalikuraattori
• Pauliina Mäkinen-Louka toimi
Ateenan merimieskirkolla vapaaehtoisena kanttorina tarvittaessa.

Marko Toljamo

Mari Hilonen
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Skandinaavisen kirkon / ruotsin ulkomaan kirkon henkilökunta:
• Gunnar Liden / Björn Kling 01.9.
lähtien, ruotsalainen kirkkoherra
• Christina Liden kanttori ja assistentti 31.7. asti / kanttori Pauliina
Mäkinen-Louka 01.10.alk.
• Birgitta Schönberg, ruotsalainen
paikalta palkattu emäntä
• Eva Lancing, kirjanpitäjä
• Kirsi Rokosa, Ruotsin kirkon paikalta palkkaama osa-aikainen
työntekijä.
Kirkkotoimikunta
Ateenan Merimieskirkon Kirkkotoimikunta kokoontui vuoden aikana neljä
kertaa. Toimikuntaan kuuluvat:
•
•
•
•
•

puheenjohtaja Satu Korpinen,
Päivi Männistö,
Merja Riikonen,
Arja Heinonen-Riganas ja
Mari Hilonen.

Talous
SMKn ja SKUTin sopimuksen mukaan SMK maksaa sosiaalikuraattorin
palkkion, toimeen liittyvät kulut ja Kas
Kas -lehden painokustannukset. Kirkon tilat, konttorikoneet, puhelin ovat
vapaasti käytettävissä, sillä ne korvataan sosiaalikuraattorin työpanoksella, yleisellä varojen hankinnalla sekä
Merimieskirkon vuosimaksulla / avustuksella.

Sosiaalikuraattori Mari Hilonen on Ateenan merimieskirkon ainoa palkattu suomalainen työntekijä. Suomenkielinen KasKas-lehti toimitetaan vapaaehtoistyönä.

Yhteistyö

Viestintä

Yhteistyö kirkon muiden työntekijöiden kanssa on lämmintä ja samoin
kontaktit kaikkiin Pohjoismaiden merimieskirkkoihin.
Yhteistyö suurlähetystön kanssa
on toiminut erittäin hyvin ja se on aktiivista. Konsulina toimii Päivi HarjuHeikkilä. Suurlähetystöä edusti Antti Vaaras meidän Itsenäisyyspäivän
juhlassa puolisonsa kanssa. Osallistuin suurlähetystön järjestämiin erilaisiin tilaisuuksiin sekä Ateenan Suomi-instituutin järjestämiin tapahtumiin.
Pohjoismaiden suurlähetystöt järjestivät jälleen Kriisiseminaarin, johon
osallistuin yhdessä kirkkoherra Björn
Klingen kanssa.
Rodoksen turistipappi Heikki Järvisen kanssa olemme sopineet jumalanpalvelusmatkat Ateenaan ja Thessalonikiin. Kirkon ulkosuomalaistyön/
turistityön Itäisen Välimeren työntekijäkokous pidettiin, maaliskuussa Antaliassa, Turkissa, olin siellä edustamassa Ateenan merimieskirkkoa.

Kerran kuukaudessa lähetämme 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.
Julkaisemme kerran vuodessa Kas
Kas-lehden, se on kreikansuomalaisten ja 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, Annu Marttila, Arja Heinonen ja Mari Hilonen.
Mari Hilonen
sosiaalikuraattori

43

Merimieskirkkojen
kertomukset 2016

Suomen Merimieskirkko
2016

Lontoon merimieskirkon tehtävänä oli
tarjota välittävä kohtaamispaikka suomalaisille ja Suomen ystäville Iso-Britanniassa ja Irlannissa. Kirkko, sen
ympärille syntynyt yhteisö ja työntekijät tekivät parhaansa muuttaakseen
perustehtävän sanat lihaksi.
Toiminnan kohokohdat vuoden
2016 aikana olivat hyvin onnistuneet
myyjäiset pääsiäisen ja joulun alla.

Molemmat keräsivät ennätysmäärän
kävijöitä ja onnistuivat suuren vapaaehtoisten joukon voimin.
Suurin toimintaan vaikuttanut muutos oli kesäkuun lopulla rankkasateista aiheutunut tulva kirkon kellarikerroksessa. Tulva vaurioitti kirkon vedenjakelu- ja lämmitysjärjestelmiä, tuhosi
pakastin-kylmäkaapin, kuivavaraston
ja osan pakkasvarastoa, sekä kasteli
saunan, pesuhuoneen ja kellarikerroksen tiloja muutenkin. Siivous- ja kor-

jaustyöt ovat sitoneet resursseja merkittävällä tavalla ja hankaloittaneet sekä kirkon toimintaa että varainhankintaa: esimerkiksi saunaa ja kylmiötä ei
saatu käyttöön vuoden loppuun mennessä. Yhteisön ja yhteistyökumppaneiden tuki on ollut korvaamattoman
arvokasta tuhojen korjaamisessa ja
eteenpäin selviytymisessä.
Merimieskirkon johtajana aloitti
vuoden 2016 alusta pastori Marjaana Härkönen. Hänet siunattiin tehtä-

väänsä messussa 7.2. yhdessä uusien vuosivapaaehtoisten Piia Kurkelan ja Fanni Sinilaakson sekä harjoittelija Suvi Tuhkasen kanssa.

Elämää kirkolla
Lontoon merimieskirkko eli vierailijoistaan. Kirkon ovet olivat auki kuutena
päivänä viikossa (ti–su) aamusta iltaan, ja sisään tulleille tarjottiin ystävällinen tervehdys, kuunteleva korva,
lämmin korvapuusti ja sauna (toukokuulle saakka), hiljainen nurkkaus tai
eläväistä toimintaa ja ennen kaikkea
mahdollisuus olla tekemisissä toisten
ihmisten kanssa. Jokainen kirkolle tulija pyrittiin ottamaan vastaan ystävällisesti, kunnioittavasti ja vieraanvaraisesti.
Kirkon ovikello soi vuoden aikana ilahduttavan usein, vaikkakin saunan puuttuminen vaikutti kävijämääriin merkittävästi: vierailijoita oli vuoden aikana yhteensä 32 697. Lisäksi kirkon ulkopuolella järjestetyissä
tapahtumissa tavoitettiin noin 2 200
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 61
817 kohtaamista. Eniten kasvua saavutettiin myyjäistapahtumissa: pääsiäismyyjäisissä kävijöitä oli noin 3
700 henkeä ja joulumyyjäisissä noin
15 000.

Hengellinen työ,
kirkollinen toiminta
Lontoon suomalaisella merimieskirkolla kokoonnuttiin yhteiseen jumalanpalvelukseen (useimmiten messuun) kunkin kuukauden ensimmäi-

Hanna Lindholm

Palveleva kohtaamispaikka

Lontoon merimieskirkon arkisto

LONTOON
SUOMALAINEN
MERIMIESKIRKKO

Hanna Lindholm
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senä sunnuntaina sekä kiirastorstaina, pitkäperjantaina, pääsiäisenä,
helluntaina, 1. adventtina, jouluaattona ja joulupäivänä. Messun yhteydessä järjestettiin pyhäkoulu. Iltakirkkoja vietettiin yhdessä Rauhanyhdistyksen kanssa viitenä lauantaina. Erityisesti perheille suunnattua messua
ja kirkkosynttäreitä vietettiin helluntaina ja konfirmaatiojumalanpalvelukseen kokoonnuimme heinäkuun messussa. Jumalanpalveluksiin osallistu-

jia oli yhteensä 721, keskimäärin osallistujia oli 36, hieman vähemmän kuin
edellisenä vuonna.
Konfirmaatiomessuun oli mahdollista osallistua myös Facebook-liven
kautta: tällä tavalla kutsuimme mukaan erityisesti konfirmoitavien kauempana asuvia sukulaisia ja läheisiä.
Ohjelman tarjoaman tilaston mukaan
kuutta eri videoleikettä oli katsottu yh>>>
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Kesäkuun lopun rankkasateet aiheuttivat tulvan kirkon kellarikerroksessa. ”Tulvatiimillä” riitti tekemistä.

teensä 5877 kertaa, tykkäyksiä videot
keräsivät yhteensä 287.
Suvivirsi-kirkkoja järjestettiin Lontoon ulkopuolella keväällä 3 kertaa
(Bournemouth, Cardiff ja Tattingstone). Syksyllä messuun kokoonnuttiin Childreyssä (Oxford) ja Newcastlessa. Joululaulutilaisuuksiin kokoonnuttiin Norfolkissa, Dublinissa, Glasgowssa, Camberleyssa, Cambridgessa, St Albansissa ja Hampstead Heathissa sekä kahdesti Lontoon merimieskirkolla.
Kirkon papeilla oli ilo toimittaa vuoden aikana yhteensä 19 kastetta, 8
avioliittoon vihkimistä ja 1 avioliiton
siunaaminen. Hautaan siunaamisia
toimitettiin vuoden aikana kuusi kertaa. Kirkollisia toimituksia oli siis yhteensä 35, mikä on 8 vähemmän kuin
edellisenä vuonna. Kaikkiin toimituspyyntöihin vastattiin myöntävästi.

Merimieskirkko kiittää kaikista vapaaehtoisista ja kaikesta vapaaehtoistyöstä.

Kirkon hengelliseen työhön kuuluivat myös seurat, viikoittainen esirukousryhmä ja noin kerran kuukaudessa
kokoontuva Raamattupiiri. Rauhanyhdistyksen seuroja pidettiin viidesti ja
Herättäjä-Yhdistyksen vierailun yhteydessä pidettiin kotiseurat ja kodin siunaaminen Pappilassa sekä kirkkopyhä. Pallerokirkkoja pidettiin noin kerran kuussa.
Kirkolla kokoontui myös Lontoon
merimieskirkon oma rippikouluryhmä. Kahdesta intensiiviviikonlopusta, seurakuntaan tutustumisjaksosta,
palvelutehtävistä ja itsenäisesti suoritettavista tehtävistä koostuneessa rippikoulussa opetuskielenä olivat suomi ja englanti. Toukokuun leirijaksolle saimme Suomesta, Keravan seurakunnasta, kaksi isosta mukaan. Kesäkuun jumalanpalveluksessa konfirmoitiin viisi hienoa nuorta.

Sosiaalityö ja diakonia
Lontoon merimieskirkko julisti armon
ilosanomaa tarvittaessa myös sanoin, mutta keskittyi erityisesti palvelemiseen. Diakonia oli koko yhteisön tehtävä ja päävastuuta siitä kantoi
sosiaalikuraattori. Apua tarjottiin kohtaamalla, kuuntelemalla, järjestämällä toimintaa, aktivoimalla ja luomalla
ilmapiiriä ja yhteisöä, johon jokaisen
on hyvä tulla.
Diakoniatyön kantava ajatus oli ennaltaehkäisevässä toiminnassa: mahdollisten ongelmien syihin pyrittiin etsimään ratkaisuja jo ennen ongelmien
syntymistä. Sosiaalikuraattori vastasi
kirkolla kokoontuvista ryhmistä ja toimi itse vetäjänä useassa ryhmässä ja
tapahtumassa. Monipuolinen ryhmätoiminta antoi seurakuntalaisille mahdollisuuden tavata toinen toisiaan, ir-
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Pääsiäismyyjäiset toivat kirkolle niin muumit kuin lapsetkin.

rottautua hetkeksi työ- ja perhe-elämän paineita kasaavista puolista ja
tulla osaksi turvallista yhteisöä.
Sosiaasityön osana sosiaalikuraattori oli mukana ylläpitämässä 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 neljättä kertaa osaa
paikallisen Robes-hyväntekeväisyysprojektin toimintaan. Robes tarjoaa
asunnottomien yömajatoimintaa kylmimpien kuukausien aikana eri kirkkojen tiloissa. Projekti toteutettiin pää-

Lasten askartelukerhossa askarreltiin mm. lampaita.

asiassa vapaaehtoisvoimin.
Sosiaalityön toteuttamiseen saatiin kohdennettua avustusta Rahaautomaattiyhdistykseltä (RAY). RAY:n
avustuksen vaatimusten mukaisesta raportoinnista vastasi sosiaalikuraattori.

Ryhmät
Kirkon aktiivisimman kävijäryhmän
muodostivat erilaisten toimintaryhmien vakiokävijät. Ryhmiä veti joko kirkon työntekijä tai ryhmän vetämisestä
vastuun ottanut vapaaehtoinen. Suosituin ryhmistä on pallerokerho, joka
toimii perhekerhon ja musiikkileikkikoulun tapaan. Palleroryhmiä kokoontui viikoittain kaksi ja lisäksi Ruotsin
kirkolla oli oma palleroryhmä kerran
kuussa.

Erilaisia ryhmiä
Lapsille ja perheille:
* Pallerot kirkolla ja Ruotsin kirkolla
* Koululaisten askartelukerhot
* Pyhäkoulu
* Suomi-koulu
* Opintopiiri
* Lasten lauantait
Nuorille:
* Au pairit
* Rippikoulu
Aikuisille:
* Martat
* Raamattupiiri
* Teatteri
* Merenkurkut-kuoro
* Taideryhmä
* Kirjallisuuspiiri
* Pesäpallo
* Leffakerho
Senioreille:
* Päiväpiiri
* Senioripäivät
>>>
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Kuvat: Lontoon merimieskirkon arkisto

Tapahtumat

Myyjäiskontin purussa on töitä jokaiselle. Basaarin suunnittelu, valmistelu ja läpi vienti on vapaaehtoisten yhteen hiileen
puhaltamisen näyte.

Vuoden ylivoimaisesti suurin tapahtuma oli jälleen kerran joulubasaari, joka pidettiin marraskuun toiseksi viimeisenä viikonloppuna. Kirkolla kävi viiden päivän aikana ennätykselliset 15 000 myyjäisvierasta. Myyjäistapahtuman yhteydessä järjestettiin
neljännen kerran Skandinaaviset katumarkkinat yhteistyössä Norjan kirkon, Southwarkin kunnan ja paikallisten aktiivisten ihmisten kanssa.
Pääsiäismyyjäiset järjestettiin keväällä ennen pääsiäistä. Pääsiäismyyjäisten kävijämäärä jatkoi myös
kasvuaan ja yhteensä kolmen päivän aikana ostoksilla kävi noin 3700
ihmistä.
Suomalaiseen vuodenkiertoon liittyen järjestettiin laskiaisrieha sekä
vappu- ja juhannusjuhlat. Itsenäisyyspäivänä kirkolla seurattiin lähetystä
tasavallan presidentin itsenäisyyspäivän vastaanotolta. Euroviisut kokosivat myös omat valvojaisensa ja syyskuussa kokoonnuimme rapujuhliin.
Suomalaisen Saara Aallon menestyttyä Britannian X-Factor-kilpailussa
syksyllä saimme jännittää hänen puolestaan merimieskirkon kisakatsomossa peräti kuutena lauantai-iltana.
Kirkolla vieraili vuoden aikana useita kuoroja, teatteriryhmiä, muusikkoja
ja yhtyeitä konserttien ja tapahtumien merkeissä. Kesällä järjestettiin kolme Musiikkia ja makkaraa -iltaa, joihin
oli mahdollisuus tulla nauttimaan grilliruoasta ja musiikista. Southwarkin
katedraalissa järjestettiin joulukuussa
joululaulukonsertti, jonka vierailevana
tähtenä säteili Anna Hanski. Lontoon
merimieskirkon oma
Merenkurkut-kuoro ilahdutti laulullaan monissa tapahtumissa ja jumalanpalveluksissa, sekä Kanat orrella
-lastenkonsertissaan vappuna. Lisäksi kirkolla kokoontuva taideryhmä järjesti keväällä taidenäyttelyn ja siihen
liittyviä tapahtumia merimieskirkolla.

Hanna Lindholm
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Kirkon henkilöstö
Toimintaa olivat vuoden aikana seurakuntalaisten palvelijoina toteuttamassa taloussihteeri Annu Burton,
siivooja Bernard Creely, talonmies
Mitch Flacko, vapaaehtoiset suntiot Susanna ja Juha Iso-Sipilä, kirkon johtaja, pastori Marjaana Härkönen, sosiaalikuraattori Hanna Lindholm, palveluvastaava Mervi Mattila, keittiötyöntekijä Elli Niemeläinen,
vapaaehtoinen kanttori ja kuoronjohtaja Petra Rönkkö, kahdeksan assistenttia/vuosivapaaehtoista sekä seitsemän harjoittelijaa.
Kirkon tärkein voimavara olivat kuitenkin ne noin 100 vapaaehtoista, jotka antoivat omaa osaamistaan ja aikaansa yhteisön hyväksi. Osa vapaaehtoisista saapui Suomesta ja osa oli
paikallisen yhteisön ihmisiä.
Vuoden 2016 henkilöstö, pitkäaikaiset
vapaaehtoiset, harjoittelijat ja periodivapaaehtoiset:
Palkatut työntekijät:
• Annu Burton 01.01.–31.12. taloussihteeri (80%)
• Bernard Creely 01.01.–31.12. siivooja (40%)
• Marjaana Härkönen 01.01.–31.12.
kirkon johtaja
• Hanna Lindholm 01.01.–31.12. sosiaalikuraattori
• Mervi Mattila 01.01.–31.12. palve-

luvastaava
• Elli Niemeläinen 01.01.–31.12. keittiötyöntekijä
Assistentit / vuosivapaaehtoiset:
• Emilia Iinatti 1.1.–14.6. assistentti
• Noora Silvennoinen 1.1.–3.3. assistentti
• Piia Kurkela 3.1.–31.12. vuosivapaaehtoinen
• Fanni Sinilaakso 3.1.–31.8. vuosivapaaehtoinen
• Marianne Trast 8.4.–31.7. vuosivapaaehtoinen
• Marketta Koistinen 7.6.–31.12. vuosivapaaehtoinen
• Isabel Fernandez Garcia 1.9.–
31.12. vuosivapaaehtoinen
• Kaisa Järvinen 1.9.–31.12. vuosivapaaehtoinen
Vapaaehtoiset / periodivapaaehtoiset:
• Mitch Flacko 1.1.–31.12. talonmies
• Juha Iso-Sipilä 1.1.–31.12. suntio
• Susanna Iso-Sipilä 1.1.–31.12. suntio
• Petra Rönkkö 1.1.–31.12. kanttori/
kuoronjohtaja
• Siiri Karosto 1.1.–31.12. kiinteistö,
keittiö, myyjäiset
• Tuuli Bell 1.1.–31.12. pyhäkoulun
opettaja
• Marja Zabiega 1.1.–31.12. raamattupiirin vetäjä
• Ann Simberg 1.1.–31.12. taidepiirin vetäjä
• Helena deLandro 1.1.–31.12. kirjasto, lukupiirin vetäjä, Robes
• Karoliina Leikomaa 1.1.–31.12. äitivauva-piirin vetäjä
• Matti Ratilainen 12.–28.6. kiinteistövapaaehtoinen
• Essi Kyllönen 30.10.–2.12. sisustus, joulumyyjäiset
• Julia Niittymäki 2.11.–20.12. joulumyyjäiset
• Soila Imponen 7.11.–12.12. joulumyyjäiset

Kaiken kaikkiaan tilastoimme vuonna
2016 Lontoon merimieskirkolla 382
vapaaehtoista ja 1568 ”vapaaehtoistyöpäivää” (vuosivapaaehtoisten lisäksi).
Harjoittelijat, ohjaaja
• Suvi Tuhkanen 18.1.–31.3. kaupallinen ala Mervi Mattila
• Sabrina Hievanen 14.3.–26.6. sosiaaliala Hanna Lindholm
• Linda Sandman 12.4.–3.6. merkonomiharj. Mervi Mattila
• Into Vallinharju 25.4.–23.5. graafinen ala Marjaana Härkönen
• Minna Honkanen 12.9.–12.12. yhteisöpaja (DIAK) Hanna Lindholm
• Simo Horttanainen 18.9.–19.12. yhteisöpaja (DIAK) Hanna Lindholm
• Viola Lydman 12.–24.11. TET-jakso
Mervi Mattila
Hallinto
Lontoon suomalaisen kirkon ylin paikallinen päättävä elimen The Finnish
Church in London Charitable Trustin
muodostivat:
• suurlähettiläs Päivi Luostarinen,
• kirkon johtaja Marjaana Härkönen,
• pääsihteeri Hannu Suihkonen ja
• siirtokunnan edustaja Maarit Virenius-Varela.
Trust kokoontui vuoden aikana neljä
kertaa.
Tilintarkastajina toimi Mazars LLP.
Kirkon kiinteistöjä hallinnoivan The
Finnish Church in London Charitable
Trust (Nominees) jäseniä olivat:
• suurlähettiläs Päivi Luostarinen,
• kirkon johtaja Marjaana Härkönen,
• pääsihteeri Hannu Suihkonen ja
• siirtokunnan edustaja Maarit Virenius-Varela.
Nominees ei pitänyt vuoden aikana
erillisiä kokouksia.
>>>
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Kirkon Management Committee oli
osa Trustia, jolloin Trustin kokoukset olivat samalla myös Management
Committeen kokouksia.
Kirkon toiminnassa mukana olevista ihmisistä koostuva, vaaleilla valittu
kirkkotoimikunta kokoontui ideoimaan,
tukemaan ja kehittämään merimieskirkon toimintaa vuoden aikana viisi
kertaa. Erovuoroisten ja poismuuttaneiden tilalle valittiin lokakuun vaaleissa 4 varsinaista ja 2 varajäsentä.
Kirkkotoimikunnan jäsenet vuonna 2016:
• Tuuli Bell
• Tina Falzon (varapuheenjohtaja
marraskuu 2016 saakka, puheenjohtaja marraskuu 2016 alkaen)
• Juha Hemminki (lokakuu 2016
saakka)
• Tuija Hirva (kesäkuu 2016 saakka)
• Siiri Karosto (lokakuu 2016 alkaen)
• Samuel Lammi (lokakuu 2016 alkaen)
• Elina Mäkelä-Briggs,
• Maaret Ojalehto (lokakuu 2016 alkaen)
• Hilkka Phillips
• Petra Rönkkö (varapuheenjohtaja
marraskuu 2016 alkaen)
• Pia Tanneraho (puheenjohtaja
marraskuu 2016 saakka)
• Mervi Mattila (henkilöstön edustaja)
• Marjaana Härkönen (esittelijä/sihteeri)
• varajäsen Antti Lemberg (lokakuu
2016 alkaen)
• varajäsen Benjamin Vellacot (lokakuu 2016 alkaen)
Aikaisemmin kirkon hyväksi lentotoimintaa harjoittanut, pitkään lepotilassa (dormant company) ollut Flying
Finns ltd lakkautettiin vuoden 2016 aikana.
Kirkon hallinnosta vastasi kirkon
johtaja Marjaana Härkönen. Hallin-

nossa apuna oli taloussihteeri Annu
Burton, joka huolehtii kirkon kirjanpidosta, palkkalaskennasta, laskuista ja
sopimuksista.

Kiinteistöt
Kesäkuinen tulva kirkon kellarissa
vaurioitti kirkon vedenjakelu- ja lämmitysjärjestelmät, saunan ja pesuhuoneen, pakastin-kylmiön ja muita
kirkon tiloja. Tilojen siivous ja kuivaus
aloitettiin välittömästi, ja sähköjen turvallisuus testattiin. Korjaustyöt aloitettiin vedenjakelujärjestelmästä, ja juokseva vesi saatiin kirkkoon noin viikon
tauon jälkeen takaisin. Tämän jälkeen
korjaustyöt etenivät lämmitysjärjestelmään, pakastinhuoneen ja saunan
lattioiden uusimiseen, uuden pakastimen ja kylmiön asennustöihin sekä saunan korjaamiseen. Korjaustyöt
olivat vielä monelta osin kesken vuoden päättyessä. Korjaustöissä käytettiin konsultointiapuna Methodic Practice -yrityksen Colin Smithiä ja Irene
Siljamaa.
Suomen opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi apurahan Lontoon merimieskirkon kirkkokiinteistön kunnostamiseen ja ylläpitoon. Avustusta käytettiin ilmastointijärjestelmän korjauksiin, takapihan katoksen uusimiseen,
kiinteistön korjaustöiden suunnittelun
ja valvonnan konsultoinnin kustannuksiin, sekä uusien turvavaljaiden asentamiseen kirkon katolle.
Kirkon omistaman 1a Elephant
Lanen asunnosta kolmea huonetta vuokrattiin ulkopuolisille. Lisäksi huoneissa asui kirkon vapaaehtoisia. Myös Blackheathin 12 Pilgrims
Court -asunto oli vuokrattuna. Sekä
Elephant Lanella että Blackheathissa tehtiin pieniä maalaus- ja kunnostustöitä, joiden toteutuksesta vastasi Siiri Karosto. 10 ja 32 The Squirrels Lewishamissa olivat vuokrattuina
kirkon henkilökunnalle. Kirkkokiinteis-

tössä sijaitseva Pappila oli vuokrattuna kirkon johtajalle (työsuhdeasunto,
asumisvelvollisuus) ja hostellipuolen
kaksiossa asui vapaaehtoisia. Kaikissa asunnoissa oli vuoden aikana ongelmia mm. putkistojen ja vedenjakelun kanssa, ja akuutteja korjauksia
jouduttiin tekemään. Vuoden aikana
vuokraustoiminnasta kertyi tuloja kulujen jälkeen noin £ 18 000.
Kirkon kiinteistön ylläpidosta vastasi vapaaehtoinen talonmies J. Mitch
Flacko yhdessä kirkon johtajan kanssa.

Yhteistyötahot
Lontoon suomalainen Merimieskirkko
teki vuoden 2016 aikana yhteistyötä
mm. seuraavien tahojen kanssa:
• Anglo Finnish Society
* Suomalainen käsikirjasto
* Tapahtumatiedotus
• Bilingual Potential
* Tapahtumien järjestäminen,
Nordic Focus festivaalit 16.1.28.2.2016
• Church of England ja muut kirkot
* Paikalliset pappien tapaamiset
* Southwarkin joulukonsertti
* jumalanpalvelus- ja toimitusvierailut
• Finnpro
* Tilaisuuksien järjestäminen
• Finn Guild
* Ystäväverkosto
* Vuosikokous
* Suomi-koulun opettajien koulutuspäivät
* Links -lehti (entinen Horisontti)
• Guild Travel
* Matkajärjestelyt
• ISO ry (Iso-Britannian suomalaiset opiskelijat)
* Tapahtumatiedotus
* Joulujuhla
* Lontoon suomalainen teatteri
* Tilojen käyttö

• Muut pohjoismaiset kirkot
* Johtajien tapaamiset
* Pohjoismaiset aamupalat
* Pallerot Ruotsin kirkolla
* yhteistyö katumarkkinoiden järjestämisessä (Norjan kirkko)
* keskinäinen apu ja tuki tapahtumien järjestelyissä ja mm. tulvavaurioiden korjaamisessa
• Council of Lutheran Churches
* Hallinto
* Matkatuki
* koulutus
• Southwark council
* katumarkkinat
* kirkon naapuriin nousevan uudisrakennuksen ja piha-alueen
suunnittelu
• Suomen Rauhanyhdistysten keskusliitto
* Lestadiolaisseurat
• Herättäjä-Yhdistys
* Siioninvirsiseurat ja kirkkopyhä
• Suurlähetystö
* Konsulitapaukset
* Hallinto
* Tapahtumatiedotus
• Suomen Saunaseura ja British
Sauna Society
* asiantuntija-apu ja taloudellinen
tuki saunan korjaamiseen
• Jarmo Julkunen ja Jani Pensola
* Joulukonsertti Southwarkin katedraalissa

Kuvat: Hanna Lindholm
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Lontoon merimieskirkko otti jo neljättä kertaa osaa paikallisen Robes-hyväntekeväisyysprojektin toimintaan. Robes tarjoaa asunnottomien yömajatoimintaa kylmimpien kuukausien aikana eri kirkkojen tiloissa. Projekti toteutettiin pääasiassa vapaaehtoisvoimin.

Suomalaiseen vuodenkiertoon liittyen järjestettiin monia tapahtumia ja juhlia. Itsenäisyyspäivänä seurattiin lähetystä linnan juhlista. Suomalaisen Saara Aallon menestystä Britannian X-Factor-kilpailussa jännittettiin merimieskirkon kisakatsomossa.

Varainhankinta ja palvelut
Myyjäiset olivat vuoden 2016 merkittävin varainhankintakeino. Sekä pääsiäismyyjäisten että joulumyyjäisten
kävijämäärät ja myynti kasvoivat, vaikka Brexit-äänestys aiheutti sekä talouden epävarmuutta että punnan heikkenemistä.
Lontoon merimieskirkon sauna oli
suljettuna suurimman osan vuotta.
Ensin toukokuussa särkyi saunan ovi
ja kun uusi viimein saatiin kesäkuussa, ukkosmyrskyn aikaan saama tul-

>>>
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joituksina, säännöllisinä kuukausilahjoituksina, arpajaisissa, testamentteina ja kolehteina jumalanpalvelusten
ja muiden tapahtumien yhteydessä.
Lahjoituksiksi luokiteltavaa tuloa kertyi vuoden aikana noin £ 35 000.

Viestintä
Lontoon merimieskirkko kertoi toiminnastaan nettisivuillaan, sosiaalisessa
mediassa, sähköisessä uutiskirjeessä
ja painetussa mediassa. Viestinnästä vastasivat sosiaalikuraattori Hanna Lindholm ja kirkon johtaja Marjaana Härkönen.
Merimieskirkon viestintästrategia
päivitettiin vuoden 2016. Uuteen viestintästrategiaan liittyi myös nettisivujen uusiminen, joka käynnistyi vuonna
2016. Uudet sivut on tarkoitus saada
avattua alkuvuodesta 2017.
Sosiaalisessa mediassa Lontoon
merimieskirkko oli näkyvästi mukana.
Facebook-sivuillamme oli vuoden lopussa yli 3 500 seuraajaa, vuoden ai-

kana uusia seuraajia saimme siis noin
800. Facebook-liveä kokeilimme ensimmäistä kertaa konfirmaatiomessun
yhteydessä heinäkuussa ja sen välityksellä osallistuimme myös Aleppon
kellot -tapahtumaan Kirkko Suomessa
-sivun kautta. Twitterissä seuraajia oli
vuoden lopussa 940 (uusia seuraajia
noin 200) ja Instagramissa 1 090 (uusia seuraajia noin 440).
Kirkon sähköisen uutiskirjeen tilaajia oli lähes 700 ja lisäksi vuoden aikana lähetettiin kolme jäsenkirjettä postitse.
Lontoon merimieskirkko toimitti materiaalia Finn Guildin Links -lehteen. Links -lehti (entinen Horisontti)
muutti kuitenkin vuoden aikana profiiliaan ja sen osana aiemmin ilmestyneet kirkon sivut jäivät pois. Suomikirkon tapahtumat ilmoitettiin edelleen
ensin lehden välissä ilmestyneessä
tiedotteessa ja myöhemmin lehden
tapahtuma-osiossa, mutta ilmestymisaikataulun harventuminen ja epävarmuus vähensivät lehden mahdolli-

suuksia ajantasaisena tiedotuskanavana.
Lontoon merimieskirkon henkilöstöä ja vierailijoita haastateltiin vuoden
aikana mm. seuraaviin lehtiin: Kotimaa, Puruvesi, Juvan lehti, Kyrkpressen, Sana, Monocle, Suomenmaa ja
Helsingin Sanomat. Time Out London mainitsi saunamme ”13 Lontoon
oudointa paikkaa” -listallaan, sekä
myyjäisemme hyvänä käyntikohteena. Yleisradio teki uutisjutun Lontoon
merimieskirkolla haastatellen suomalaisia Brexit-äänestykseen liittyen, ja
lyhyet kommentit Lontoon merimieskirkon vuodesta kuultiin myös Yle Radio 1:n vuoden viimeisessä Ajantasaohjelmassa. The London Eye mainitsi Twitter-kanavallaan (33 723 seuraajaa) myyjäisemme.
Marjaana Härkönen
johtaja

Laulaja Anna Hanski esiintyi Southwarkin joulukorsertissa.

va kellarissa aiheutti saunaan ja koko
kellarikerrokseen merkittävät kosteusvauriot. Tämä näkyy sekä kirkon kävijätilastoissa että myynnissä. Myös vedenjakelujärjestelmä vaurioitui tulvan
myötä ja jouduimme sulkemaan kahvilan ja hostellin noin viikon ajaksi, sekä sijoittamaan täyteen varatun hostellin majoittujat muihin majoitusliikkeisiin. Muutaman päivän siivoustaukoa ja vedenjakelujärjestelmän korjausta lukuun ottamatta kahvio, kauppa ja hostelli kuitenkin palvelivat koko
vuoden normaalisti.

Suomalaisia elintarvikkeita myyvä
kirkon kauppa houkutteli taas täydentämään ruisleipä- ja salmiakkivarastoja, ja kahvilan korvapuustin ja karjalanpiirakoiden tuoksu loivat kirkkoon
kotoisaa tunnelmaa. Kesäkuun tulvan
myötä menetettiin osa kuiva-ainevarastoa ja pakkasvarastoa. Kaupan varastot täyttyivät myyjäistilausten yhteydessä. Kaupan myyntiä kehitettiin
huolehtimalla perustuotteiden jatkuvasta saatavuudesta. Samalla kiinnitettiin huomiota tuotteiden eräpäivien
huolellisempaan seurantaan ja alen-

nusmyyntejä järjestettiin tarvittaessa.
Majoitustoiminta väritti kirkon arkea mukavasti. Vieraita saapui ympäri maailmaa, vaikka suurin osa majoittujista onkin yhä suomalaisia. Hostellissa oli majoittujia (majoitusvuorokausia) vuoden aikana 2 718 (3 296 vuonna 2015).
Varainhankintatoiminnan liikevaihto (majoitustuotot, käyttökorvaukset,
saunatuotot, kanttiinimyynti ja basaarimyynti) oli noin £ 374 000.
Vapaaehtoisia lahjoituksia kerättiin
kannatusjäsenmaksuina, toimituslah-

Lontoon merimieskirkko oli
laajasti esillä suomalaisessa
mediassa. Kuvakaappaukset
Puruveden, Päivämiehen ja
Iltasanomien verkkolehdistä.
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Teksti: Satu Oldendorff
johtaja

Anna Eklund

kaija oli edelleen Hampurissa kuuluisin ja ”tärkein ”työntekijämme”. Sitä tullaan katsomaan pitkästäkin matkasta ja välillä vuosikymmenien takaa. Tsekillä on asiakaskunnassa ja
henkilökunnan sisällä omat ystävät.
Toiminnan kohokohdat

Kahvila ja kauppa ovat Hampurin merimieskirkon tärkeitä peruspalveluita. Kirkon maskotti Tseki-papukaija on paikan kuuluisin ”työntekijä”.

HAMPURI
Yleistä
Toimintaympäristön kuvaus
Pohjois-Saksan suomalainen merimieskirkko sijaitsee ja toimii lähellä
Hampurin satama-aluetta, portugalilaiskorttelissa. Samalla kadulla ovat
Islantia lukuun ottamatta kaikki pohjoismaiset kirkot.
Lyypekin merimieskirkko toimi
Finnlinesin vuokratiloissa kesäkuun
2016 loppuun asti.
Tarjosimme kokoontumispaikan
paikallisille suomalaisille, merenkulki-

joille, raskaanliikenteen kuljettajille, turisteille: yksinkertaisesti kaikille liikkuville suomalaisille ja Suomen ystäville. Kirkolliset toimitukset ja messut sekä toimintaryhmät toimivat omalla äidinkielellä. Perustehtävämme on olla
matalan kynnyksen kohtaamispaikka,
olla läsnä kohderyhmillemme heidän
arjessaan ja heidän kanssaan.
Suomen Merimieskirkko ry:n strategian mukaisesti pidimme tavoitteenamme ajatusta ”Kirkko täynnä elämää”! Näin nimesimme myös juhlavuoden päivitetyn historiikkimme.
Kohtasimme ihmiset suurimmaksi

osaksi kirkoilla, mutta myös merimieskirkon ulkopuolella laivoilla, yhteistyökumppaneiden tiloissa, monissa kirkoissa ja erilaisissa tapahtumissa.
Näkyvää kirkon kasvavassa käyttöasteessa on muuttoliike Hampuriin,
joka toi paljon uusia suomalaisia perheitä kirkolle. Edellä mainitut perheet
eivät muuttaneet tänne aina suoraan
Suomesta, vaan olivat usein asuneet
aiemmin jo jossain muussa maassa.
Suomi 100 v.-suunnittelukokouksia pidettiin suurlähetystön ja muiden
Hampurin suomalaisyhteisöjen kanssa vuoden 2016 aikana. Tseki-papu-

Vuoden 2016 kohokohta oli varmasti
kirkkorakennuksen 50-vuotis- ja merimieskirkkotyön 115-vuotisjuhlallisuudet joulukuun ensimmäisenä viikonloppuna. Kunniakonsuli, säätiömme hallituksen puheenjohtaja HansChristoph Stadel kutsui tilaisuuteen
myös itsenäisyyspäiväjuhlavieraita.
Juhlallisuuksiin osallistui 300 henkilöä. Pääsihteeri Hannu Suihkonen
saarnasi ja entisiä merimiespappeja
ja työntekijöitä palveli juhlamessussa.
Juhlaviikonloppuna järjestimme
myös ” Menoa ja meininkiä” -tapahtuman, jossa toimintaryhmien jäsenet
esittelivät toimintaansa hyvin luovasti ja värikkäästi. Saimme mahdollisuuden saneerata asuntotornin rappukäytävän, seiniä maalattiin ja paranneltiin
vuosijuhlaamme ajatellen. Pahasti kulunut parketti kahvilakerroksessa hiottiin ja lakattiin. Sisustukseen saimme
uusia huonekaluja ja lamppuja vanhojen rikkinäisten tilalle. Kodinomaisuus
kirkon kahvilassa ja muissa huoneissa lisääntyi silmin nähden.
Muutokset toiminnassa
Toiminnan suurin muutos oli Lyypekin
merimieskirkon sulkeminen ja liikku-

Toiminta
Kirkolla oli yhdeksäntoista omaa toimintaryhmää, joista kolme kokoontuu
kirkon ulkopuolella. Sauvakävelijät kävelivät joka lauantai suunnitellusti eri
puolella Hampuria. Sählyä pelattiin
kerran viikossa hampurilaisen koulun
urheiluhallissa ja Naistenilta kokoontuu kerran kuussa kirkon ulkopuolella. Naistenilta järjesti yhden illan alustuksineen suomalaisen ruoan parissa
kirkolla. Sauvakävelijät puolestaan tapaavat kerran vuodessa pikkujoulun
merkeissä kirkolla.
Omien ryhmien lisäksi kirkollamme toimivat Suomi-Koulu, lastenker-

Anna Eklund

POHJOIS-SAKSAN
SUOMALAINEN
MERIMIESKIRKKO

van työn mallin aloittaminen Hampurista käsin. Sulkemispäätös oli vaikea,
mutta suomalaisten kuljettajien lukumäärä hiipui viime vuosien aikana, ja
palvelujemme vähäinen tarve oli selkeä viesti muutokseen.
Sosiaalikuraattoreiden tehtävät tarkasteltiin siksi uudelleen ja heille sovittiin painopistealueet. Sosiaalikuraattorit onnistuivat muuttuneissa työolosuhteissa erittäin hyvin. Tätä tehtäväkenttää kehitettiin säännöllisesti
syksyn aikana.
Perhekahvila elvytettiin Hampurin
kirkolla, odottavien äitien ryhmä siirtyi vapaaehtoiselta vetäjältä takaisin
sosiaalikuraattorille. Sosiaalikuraattorit vastaavat syksystä 2016 lähtien
myös vuosiohjelmasta kirkolla.
Raskaan liikenteen kuljettajille järjestettiin joka lauantai tapaamismahdollisuus Travemünden satamarakennuksessa, Hafenhausissa. Sitä ei kuljettajien taholta käytetty, mutta saunamatkat Hampurin kirkolle kaksi kertaa
kuukaudessa toimivat hyvin.
Merenkulkijatyö Lyypekin ja Travemünden satamissa jatkui ennallaan ja keskeytyksettä. Muissa Pohjois-Saksan satamissa laivakäynnit
mahdollistuivat kahden sosiaalikuraattorin voimin.

Hampurin merimieskirkolla juhlittiin 4.12.2016
Suomen itsenäisyyttä, kirkkorakennuksen
50-vuotista historiaa sekä merimieskirkkotyön
jatkumista Hampurissa jo 115 vuoden ajan. Itsenäisyyspäivän juhlia isännöi kunniakonsuli Hans-Christoph Stadel, joka on myös Hampurin merimieskirkon säätiön hallituksen puheenjohtaja. MKirkon juhlallisuuksista vastasi johtaja Satu Oldendorff.

ho, vauva- ja tenavamuskari.
Unkarilaiset pitivät kerran kuussa jumalanpalveluksen kirkkosalissa
ja Eestikool oli kaksi kertaa kuukaudessa kirkolla. Indonesialainen seurakunta pitivät syksyn aikana kerran
viikossa myös jumalanpalveluksensa
kirkossamme. Kansainvälinen naisten
kuoro harjoittelee kirkkosalissa kerran
viikossa. Glopal vocal -kuoro harjoittelee keskiviikkoisin tiloissamme.
Kirkkotoimikunnan tehtävänä on
tukea ja edistää Pohjois-Saksan merimieskirkon toimintaa .Kirkkotoimikunta kokoontui säännöllisesti ja osallistui aktiivisesti kirkon tapahtumien toteuttamiseen. Vappujuhlassa on jo
muodostunut perinne, että kirkkotoimikunnan puheenjohtaja lakittaa Rakel Wihurin pystin. Puheenjohtaja Kaija Gaupp osallistui myös ACKH:n toi>>>
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mintaan (kristillisten kirkkojen yhteistyöelin Hampurissa). Varapuheenjohtajana oli Pauliina Vakkuri-Lappalainen, sihteerinä Synnöve LindströmMakowski, jäseninä Tarja Jeenicke,
Helena Hashemian ja Anja Scharf.
Merimieskirkon edustajina palveluvastaava Tiina Ylitalo, sosiaalikuraattori Anna Eklund ja johtaja Satu
Oldendorff. Kirkkotoimikunta kutsuu
kerran vuodessa siirtokunnan koolle
informaatiotilaisuuteen. Kirkkotoimikunnan puheenjohtaja edusti kirkkoa
vuoden aikana useasti johtajan rinnalla tai yksin erilaisissa tilaisuuksissa ja
tapahtumissa.
Työkerho on edelleen vahva tuki merimieskirkon toiminnassa. Perinteisesti he osallistuvat pääsiäis-ja
joulumyyjäisten toteuttamiseen. Työkerholaisten askartelutuotteet ja käsityöt menevät asiakkaille kuin kuumille
kiville kaupassa ja molemmissa myyjäisissä. Näistä kertyvä lahjoitussumma on merkittävä osa kirkon varainhankintaa. He huolehtivat toinen toisistaan ja ovat hyvä esimerkki yhtei-

söllisyydestä ja vertaistuesta. Työkerhon puheenjohtajana toimi Tarja Jeenicke. Työkerholaisten taidot ovat ehtymättömät ja he pitävät kirkkoa ”toisena kotinaan”. Merenkulkijoitten joululahjapaketteihin he kutoivat noin sata villasukkaparia.
Merimieskirkon kuoro elävöittää tilaisuuksissamme ohjelmatarjontaa.
He ovat usein mukana messuissa ja
esiintyivät kirkon useasti vuoden aikana ulkopuolella. Erityisesti Saksan
merimieslähetyksen juhlassa esiintyminen toi merimieskirkolle paljon näkyvyyttä. Kuoronjohtajana toimi EvaChristina Pietarinen.
Raamattupiiri on vakiinnuttanut
paikkansa kerran kuukaudessa. Ryhmän vetäjänä toimi syksystä lähtien
sosiaalikuraattori, merimiespastori
Anna Eklund.
Kirjallisuuspiiriä veti Kaija Gaupp.
Ryhmä kokoontui kerran kuukaudessa ja ryhmä on yksi suurimmista toimintaryhmistä. Osallistujia on keskimäärin 25.
Seniorikahvila oli hyvin toimiva, ak-

tiivinen keskusteluryhmä. Sosiaalikuraattori mietti sisällön ja huolehti kuljetuksista sekä siitä, että ryhmän jäsenet pystyivät osallistumaan kerran
kuussa tähän toimintaan.
Elämänkaariryhmä jatkui pienenä,
mutta toimivana ryhmänä sosiaalikuraattori Ritva Lehmannin johdolla.
Perhekahvila elvytettiin muutaman
vuoden tauon jälkeen ja se vakiinnutti paikkansa heti.
Ystäväpalvelu toimii yhteistyössä
Suomalaisen kirkollisen työn keskuksen (SKTK) ja merimieskirkon välillä.
Sosiaalikuraattori osallistui kokouksiin
ja piti ryhmässä alustuksen päihteiden
väärinkäytöstä.
Odottavat äidit toimi alkuvuoden
vapaaehtoisen vetäjän johdolla ja loppuvuodesta sosiaalikuraattorin vetämänä. Ryhmä on tietysti henkilöiltään
ja lukumääriltään vaihteleva. Äidit pysyivät ryhmässä vauvan ollessa noin
kolmen kuukauden ikäinen, koska silloin he siirtyvät vauvamuskariin.
Svenska gruppen on ruotsinkielisten keskusteluryhmä. Ryhmää ve-

ti Anna-Rita Lau ja he tapasivar kerran kuussa kirkolla. Pyrimme puolestamme pitämään ruotsin kieltä esillä
Ankkurin sivuilla, uusien kirjojen hankinnoissa sekä elokuvia ostettaessa.
Elokuvaillat keräsi aktiivisen joukon
kerran kuussa ja elokuvista riitti keskustelua ryhmässä. Yritämme hankkia aina uusimmat suomalaiset elokuvat katsottavaksi.
Naistenilta kokoontui kerran kuusAnna Eklund
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sa Anu Bärin ja Tiina Mithellin johdolla.
Sauvakävelyryhmä kokoontui lauantaisin kerran viikossa. Ryhmän vetäjänä toimi Raija Saoudi.
Sählyporukka kokoontui lauantaisin kerran viikossa.
”Tervetuloa Hampuriin” keräsi kaksi kertaa vuodessa uusia Hampuriin
muuttaneita suomalaisia yhteen, ja tavoitetuilla oli mahdollisuus saada tietoa meistä, Saksaan liittyvissä asioissa ja verkostoitua keksenään.
Aamupalaluennot 2–3 kertaa vuodessa. Sosiaalikuraattorit järjestävät tilaisuuden ja aiheet näihin tilaisuuksiin.
Ensiapukurssi pidettiin asiakaskunnan pyynnöstä kaksi kertaa vuonna 2016. Pyyntö tuli nuorilta vanhemmilta ja kurssit veti Timo Riedl.
Palvelut
Kauppa, kahvila, catering, saunat, kokouspalvelut, merkkipäiväjuhlat ja majoitus ovat asiakaspalvelujen kärkeä.
Suomalainen tuote ulkosuomalaisen

ruokapöydässä on tärkeä asia, joten
merimieskirkon kaupan merkitys heille on suuri. Kahvi ja korvapuusti kahvilassa nautittuna on sosiaalinen tapahtuma. Siinä jos missä vaihdetaan
kuulumiset muiden kanssa. Saunojat
olivat säännöllisiä kävijöitä. Majoituksen käyttöaste oli valitettavasti edellisvuotta pienempi.
Kirkollinen toiminta
Kirkollisen työn vastuu merimieskirkolla on teologian tohtori, pastori Päivi Vähäkankaalla. Messuja vietetään kerran kuukaudessa. Messujen
osallistumismäärä on keskimäärin 12,
mutta kansalliset juhlamessut ja adventtiaika keräsi ison joukon kuulijoita kirkkoomme. Tähän kuului myös
Kauneimmat joululaulut -tapahtuma
kirkossa. Kasteita ja muita toimituksia oli vuoden 2016 aikana muutama.
Torstaihartaudet pidetään kerran viikossa torstaisin. Torstaihartauksia pitivät Päivi Vähäkangas, Anna Eklund,
Maija Priess, Ritva Lehmann, Kai-

Johanna Elo-Schäfer
Työkerho on vahva tuki Hampurin merimieskirkon toiminnassa. Heidän askartelutuotteensa ja käsityönsä menevät hyvin kaupaksi niin Suomikaupassa kuin myyjäisissä.

Anna Eklund

>>>

Uudelleen käynnistetyssä perhekahvilassa viihtyvät niin lapset kuin aikuiset.
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Kirkkorakennuksen 50-vuotisjuhlallisuudet aloitettiin juhlamessulla, jossa palvelivat juhlaan saapuneet entiset työntekijät pastori Päivi Vähäkankaan rinnalla.

ja Gaupp, Tarja Jeenicke, Ellamaija
Griess ja Satu Oldendorff. Hallituksen varapuheenjohtaja Paula Raitis
piti myös Hampurin vierailunsa aikana hartauden.
Kirkon johtaja oli mukana paneelikeskustelussa ”Kätchens Küche”
Hampurin piispa Fehrsin kutsumana.
Samoin johtaja luki Luukkaan evankeliumista Pohjoismaisessa konsertissa
sekä satamajuhlien avajaisjumalanpalveluksessa esirukouksen merenkulkijoille.
Hampurissa pidettiin toinen merenkulkijamessu, jossa saarnasi sosiaalikuraattori, merimiespastori Anna Eklund ja johtaja luki siellä raamatuntekstin.
Johtaja toimi jokaisessa kuukausimessussa tekstinlukijana ja palveli
muutaman kerran ehtoollisen jakajana. Johtajan perinteisiin kuului edelleen Turun Mikaelin kirkossa tekstinluku ja Merimieskirkkopiirivierailu kertomassa Pohjois-Saksan merimieskirkkotyöstä. Nacht der Kirchen, Kirkko-

Virallinen juhla päättyi rakennuksen vihkimistilaisuudessa 18.12.1966 mukana
olleiden kukittamiseen, joista kuvassa ovat Eike ja Kaarina Dehls.

jen yö -tapahtuma, keräsi jälleen satoja kuulijoita hartauksiin ja musiikkitilaisuuksiin kirkkoomme. Pieni messuryhmä tuki messuvalmisteluissa.
Sosiaali- ja diakoniatyö
Sosiaalityömme painottuu varsin vahvasti seniorityöhön. Työtä tehtiin kahden sosiaalikuraattorin voimin. Haasteena olivat ikääntyneet asiakkaamme, joka on kasvava alue: Hampurin
suomalaista 37,8 % on yli 60-vuotiaita. Työ jaettiin niin, että toisen sosiaalikuraattorin painopiste työssä oli liikkuva työ ja toisen seniorityö. Ennaltaehkäisevää toimintaa oli noin 30 %,
liikkuva työ 30 % ja seniorityö 60 %.
Korjaavan työn osuus oli vain noin 5
%. Kriisityö vei osan työajasta. Pääosin asiakkaiden henkilökohtaisissa
elämänmuutoksissa olemme tukena
ja kuuntelijoina.
Liikkuva työ sisälsi raskaan liikenteen kuljettajien, merenkulkijoiden ja
myös jalkautuvan työn, eli koti, -hoi-

va,- ja sairaalakäynnit. Iso lisätyö oli,
että ajoimme useisiin Pohjois-Saksan
satamiin laivakäynneille tai hoidimme
miehistön vaihdot.
Iloa toi myös kirkolla elvytetty perhekahvilatoiminta. Aamupalaluennot
kokosivat paljon kuulijoita, ja vuoden
2016 teemana oli” Vastuussa omasta itsestä”. Koko vuoden ohjelmatarjonta siirrettiin sosiaalikuraattoreiden
tehtäväksi.
Tapahtumat
Kansalliset suomalaiset juhlat olivat
hyvin merkittävä osa vuoden ohjelmaa. Vappu, juhannus ja itsenäisyyspäivä tuovat kirkolle jo vuosikymmeniä yli sata osallistujaa. Perinteillä ja
”juurihoidolla” on tärkeä merkitys ulkosuomalaisten elämässä.
Yhteislauluillat Iris Valinin johdolla olivat suosittuja ja toivottuja. Tangokurssi on vakiinnuttanut paikkansa ja niitä pidettiin kaksi kertaa vuoden 2016 aikana. Konsertteja järjes-

Pohjois-Saksan merimieskirkon henkilökunta 2016.

tettiin hyvin erilaisia vuoden mittaan.
Esimerkiksi akustisen musiikin Rautakoura-yhtye ja Slowly Riders Band
esiintyivät kirkolla.
Kuoroista vieraili 2016 kirkollamme
Pyhän Martin Laulajat Raisiosta Katarina Engströmin johdolla ja Karipekka Kinnunen toi kirkolle Canzonetta Nova -kuoron, jota johtaa Eklina Rantämäki
Sami Liuhdon kuvataidenäyttely,
visuaalista runoutta toi erilaisuudessaan mielenkiintoisia elementtejä kirkolle. Sami Liuhto on helsinkiläinen
kirjailija ja tekstitaiteilija.
Silta Ensamble Johanna Paanasen ja Mari Vilukselan perustama
orkesteri konsertoi ” Im Dialog” -sarjassa suomalaista musiikkia useasti vuoden 2016 aikana. Aino Ackte
-musiikkinäytelmän esitti Eva-Christina Pietarinen suomeksi, ruotsiksi
ja saksaksi.

Resurssit

Talous

Henkilökunta:
• Johtaja Satu Oldendorff
• Palveluvastaava Tiina Ylitalo
• Sosiaalikuraattori Ritva Lehmann
• Sosiaalikuraattori, merimiespastori Anna Eklund
• Toimistosihteeri Eira Weissenburg
• Asiakaspalvelu ja viestintä, Johanna Hansen
• Siistijä Aleksi Parviainen
Vuosivapaaehtoiset Hampuri:
• Elina Välimäki
• Hannele Ylitalo
• Kati Siren
• Sanna-Marja Kultima
• Silja Tapola
• Teppo Tapola
Vuosivapaaehtoiset Lyypekki:
• Aino Mirja-Liisa Konttinen
• Tanja Åström
Palkkiotoimiset kanttorit Hampuri:
• Christiane Säilä
• Eva-Christina Pietarinen

Kirkon kiinteistön omistaa säätiö, Die
Stiftung der Finnischen Seemannsmission in Hamburg. Säätiön hallituksen puheenjohtajana toimi kunniakonsuli Hans-Christoph Stadel ja jäseninä Suomen Merimieskirkko ry:n pääsihteeri Hannu Suihkonen ja PohjoisSaksan merimieskirkon johtaja Satu
Oldendorff.
Tuki ja lahjoitukset
Monet yksityiset suomalaiset tai Suomen ystävät lahjoittavat merimieskirkolle säännöllisesti rahaa tai toivat tavaraa myyntiin. Yritykset, eri varustamot ja yhteisöt tukevat työtämme.
Juhlakirjaan saimme huomattavan
summan kokoon onnittelijoilta, joiden
nimet julkaistiin juhlakirjassa.

>>>
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Hampurin merimieskirkon kuoro esiintyi Eva-Christina Pietarisen johdolla Saksan merimieslähetyksen klubin, Duckdalbenin, 30-vuotisjuhlajumalanpalveluksessa.

Merimieskirkon juhannuskokko.

Kiinteistöt, toimitilat

Huomionosoitukset

Merimieskirkon kiinteistö on oma ja
se sijaitsee Hampurin kaupungin tontilla. Vuokra-aikaa on vielä 50 vuotta
jäljellä.

Suomen Merimieskirkko ry:n ansiomerkkejä luovutettiin vuonna 2016
seuraavasti:
Pronssinen ansiomerkki: Anne
Hobusch, Synnove LindströmMakowski, Aila Schröer, Christian
Sierks, Peter Scharf, Reiner Leutz,
Tarja Ikonen ja Minna Viinamäki.
Hopeinen ansiomerkki: Esko
Laaksonen, Anna-Kaisa Müntz,
Seija Nevermann, Markku Nurminen ja Traute Warnke-Schlick.
Kultainen ansiomerkki: Sirkka-Liisa Krahn ja Tuulikki Müller.

lisverot, tukijäsenet, asuntojen vuokraus (henkilökunnan asunnot, johtajan vierashuoneen ja suurlähetystön
kansalaispalvelupiste-tilan vuokraukset) kirpputorit, Tseki-kummius, kukkakummius, kohdennetut lahjoitukset,
yleiset lahjoitukset ja kolehdit.

kolmikielinen: tanska, englanti ja saksa. Esitteen painosmäärä on 60 000.
Basaarimainonta uloittui 124 junaasemalle ja kutsukortteja painatettiin
ja jaettiin 7 500 kpl.
Viestintää kehitettiin työryhmässä,
mikä jatkuu edelleen.

Viestintä

Infotilaisuudet, vierailut

Oma infolehtisemme Ankkuri ilmestyy
kerran kuussa. Vain marras-joulukuu
on kaksoisnumero. Renkaassa, Saksan-suomalaisten seurakuntalehdessä oli Pohjois-Saksan merimieskirkon
sivut. Lisäksi uutiskirje ilmestyi kerran
kuussa.
Pohjois-Saksan merimieskirkolla
on oma facebook-sivu ja loppuvuodesta olimme myös yhteisellä ” Nordische Kirchen in Hamburg” -facebook sivulla. Käytössämme on myös
Instagram.
Eri tilaisuuksista ja varsinkin basaareista tiedotettiin Hampurin yleisessä mediassa. Olimme edelleen
mukana Hamburg Tourismus -joulukaupunkimarkkinoinnissa, joka on

Kirkkoa esiteltiin usealle ryhmälle, niin
paikallisille ryhmille kuin Suomesta
Hampuriin tulleille. Seurakuntavierailuja oli tasaisesti vuoden aikana.
Johtaja kävi pitämässä esitelmän
merimieskirkkotyöstä Lyypekin kunniakonsulin Bernd Jorkischin itsenäisyyspäivän vastaanotolla Bad Segebergissä.

Yhteistyötahot
Läheiset yhteistyötahot olivat Suomen Saksan suurlähetystö, Suomalaisen kirkollisen työn keskus, muut pohjoismaiset kirkot, Saksan Merimieslähetys, ICMA-yhteistyö, St. Michaelisseurakunta, ACKH, Anglikaanikirkko, Hampurin suomalainen kielikoulu, Suomalais-Saksalainen Kauppakilta, DFG Nord, USP, Suomi-Seura,
Visit Finland., MEPA ja Suomi-Seura.
Ulkosuomalaisparlamentin toimintaan osallistuivat sosiaalikuraattorit,
kirkkotoimikunnan puheenjohtaja ja
johtaja aktiivisesti. Johtaja toimi myös
Merimieskirkon edustajana SuSeMa
(suomalaiset seniorit maailmalla ) työryhmässä ja oli USP:n Keski-Euroopan alueen varapuheenjohtaja.

Varainhankinta
Pääsiäisbasaari, joulubasaarit Hampurissa ja Bremenissä, asiakaspalvelutoiminta, kauppa, kahvila, saunat
ja majoitus sekä basaarien pidennetyt aukioloajat toivat varainhankintaan
vakautta.
Tuloja tuli myös seuraavista lähteistä: Hampurissa asuvien suomalaisten ja kaksoiskansalaisten kirkol-

ja tytärtä (Satu ja Katri Oldendorffia)
merimieskirkon johtajina Euroopassa
kesällä 2016. Ylen Horisonttiohjelmassa Hanna Paavilainen haastatteli Päivi Vähäkangasta ja Satu Oldendorffia yhteistyöstä Pohjois-Saksassa. Ylen Puhelinlangat laulaa -ohjelman haastatteli vapaaehtoistyöstä
ja ajankohtaisista asioista. Muutamassa paikallislehdessä oli lisäksi mainintoja merimieskirkkotyöstä.

Hampurin merimieskirkon päivitetty historiikki ” KIrkko täynnä elämää” julkaistiin kirkkorakennuksen 50-vuotisjuhlassa. Kannen kuva on
arkkitehti Dieter Langmaackin käsialaa.
Wolfgang Thürling

Hampurin merimieskirkon pitkäaikaiset vaikuttajanaiset Eeva Strehmel ja Kerttu SalminenThieme kukitettiin kirkkorakennuksen 50-vuotisjuhlassa.

Medianäkyvyys
NDR-Hamburg Journal TV ja radio
kuvasivat ja haastattelivat monta kertaa vuoden 2016 aikana. Erityisesti
myyjäiset kiinnostivat. Sauna ja Tsekipapukaija toiminnan ohella on mediaa
kiinnostava. Yle Turku haastatteli äitiä
>>>
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Kimmo Keskinen

Anna Eklund

Anna Eklund

Anna Eklund
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Anna Eklund

Julkaisu- ja tiedotustoiminta
Sosiaalikuraattori kirjoitti Ankkuri-lehtiseemme ”Lyypekin rivit”. Hampuriin
liittyvissä julkaisuissa oli Lyypekin toiminta aina mukana. Uutiskirje, facebook ja kotivut oli järjestetty Hampurin rinnalle. Rengas-lehdessä oli tietoa Lyypekin merimieskirkon tapahtumista.

Sosiaalikuraattori Anna Eklund ja johtaja Satu Oldendorff sulkemassa Lyypekin merimieskirkkoa.
Oik. Raskaan liikenteen kuljettaja Kimmo ruuvaa Merimieskirkko-kylttiä irti Lyypekin kirkon ovesta.

Resurssit

LYYPEKKI
1.1.–30.6.2016
Yleistä

Merenkulkijat
Laivakäynti- ja kuljetuspalvelut olivat pääosa sosiaalikuraattorin tehtäväkenttää. Laivakäyntejä tehtiin 125.

Suomalainen Kielikoulu toimi kerran
kuussa merimieskirkolla ja edisti suomenkielisten lasten kielitaitoa. Puheenjohtajana toimi Miia Nordström.

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

Alakuva. Joulupaketteja vietiin taas niin ulkomaalaisille kuin suomalaisille laivoille.

Talous
Suomi-kauppa, kahvila, sauna, majoitus- ja vuokratuotot, kolehti sekä tukijäsenyys toivat tuloja Lyypekin merimieskirkolle.
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Ritva Lehmann

Kuljettajien läsnä olo, samoin kuin Lyypekin merimieskirkolla asuvien kuljettajien määrä on vähentynyt hyvin radikaalisti. Asukkaina oli enää yksi kuljettaja, vaikka paikkoja oli tarjolla 11.

Ryhmät ja toimintapiirit

Lyypekin merimieskirkon tyhjennystalkoissa riitti pakkaamista. Välillä piti myös levähtää.

Anna Eklund

Raskaan liikenteen kuljettajat

kesäkuun loppuun mennesä.

Ylh. vas. M/v Finntiden miehistö teki retken Kielin Laboehen merenkulkijoiden muistomerkille ja sukellusvenemuseoon.

Ritva Lehmann

Lyypekin toimipisteemme tarjosi kodinomaisen olohuoneen niin raskaan
liikenteen kuljettajille kuin merenkulkijoillekin 30.6.2016 asti. Kohderyhmänä oli myös Lyypekissä asuva suomalaisväestö.
Käsityökerho jatkoi tapaamisiaan
kaksi kertaa kuukaudessa. SuomiKoulu 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, vah-

va osuus on myös merenkulkijoiden
kuljetuksella. Lyypekin merimieskirkon ohjelmassa oli pitkälti sama tarjonta kuin Hampurissakin. Grilli-illat
olivat edelleen hyvin suosittuja.

Henkilökunta:
• Johtaja Satu Oldendorff
• Sosiaalikuraattori Anna Eklund
• Sosiaalikuraattori Ritva Lehmann
kerran kuussa viikonlopun
• Toimistosihteeri Eira Weissenburg
taloushallinto
• Palveluvastaava Tiina Ylitalo
• Vuosivapaaehtoinen Aino Mirja-Liisa Konttinen 22.3.2016 saakka
Vapaaehtoiset Lyypekissä:
• Reetta Niemi
• Marcel Giesseler
Harjoittelija:
• Kymenlaakson AMK, Tanja Aström,
8.1.2016 asti
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MATKAPAPPITYÖ

VARSOVA

J

Sunnuntaina 4.12. vajaa nelisenkymmentä eri-ikäistä suomalaista
läheisineen kokoontui Manila Golf and Country Clubille viettämään
joulukirkkoa. Messun jälkeen käynnistyi perinteinen Itsenäisyyspäivän juhla, jonka tarjosi Suomen pääkunniakonsuli Filippiineillä
Ramon Ilusario kuva oik.).
Matkapappina toimi merimiespastori Sirpa Tolppanen (kuva alh.).

1.12. vietettiin joulukirkkoa suurlähettiläsparin Ilkka-Pekka ja Jaana Similän residenssissä. Koolla oli kolmisenkymmentä henkeä. Joulun sävelet, melodiat ja jouluevankeliumi virittivät joulun tielle.

umalanpalvelukset pidettiin
Puolan luterilaisen seurakunnan kirkossa (ul. Pulawska 2).
Jumalanpalveluksia oli yhteensä 3
(10.4., 9.10. ja joulukirkko 11.12.),
läsnä yhteensä 61 suomalaista &
puolalaista. Kanttorina toimi Adam
Lewandowski.
Kirkkokahvit olivat seurakuntatalolla, Pia Turunen-Rusinek
vastasi kahvitarvikkeiden hankkimisesta. Joulukirkkokahvilla puolalaisten nuorten ”kissat”-musiikkiryhmä toimi esilaulajana kauneimpia joululauluja laulettaessa.
Tammikuussa 10.1. pidettiin kinkerit Suomen suurlähetystön tiloissa Varsovassa, läsnä oli 7.
Matkapappina Puolassa toimi
Ritva Szarek.
Ritva Szarek
matkapappi

ISO-BRITANNIA
JA IRLANTI
KAUKOITÄ

Y

hteistyössä Suomen edustustojen ja niiden henkilöstöjen
sekä vapaaehtoisten kanssa
toteutettu joulukirkkokiertue toteutui
Kuala Lumpurissa Malesiassa, Hanoissa Vietnamissa, Manilassa Filippiineillä ja Singaporessa aikavälillä 24.11.–12.12.
Käynneillä Suomi-kouluihin tuettiin
suomalaisten ja monikulttuuristen perheiden lasten osallisuutta suomen kie-

leen, suomalaiseen jouluun ja kristillisyyteen. Monikulttuurisessa ja moniuskontoisessa ympäristössä mahdollisuus viettää joulukirkkoa ja laulaa yhdessä tuttuja joululauluja ylläpitää myös
aikuisten kulttuuriyhteyttä juhlaperinteeseen ja hengellisyyteen. Matkapapin
kohtaamiset toteutuivat myös kodeissa,
vankilassa ja lounastapaamisissa.
Kierroksen tapahtumat tarjoavat
suomalaisyhteisöille toivotun ja luon-

tevan mahdollisuuden kokoontua yhteen, tutustua alueen muihin suomalaisiin ja vahvistaa vertaisryhmän keskinäisiä sidoksia.
Kierroksen aikana erilaisissa tilaisuuksissa ja suunnitelluissa tai spontaaneissa tapaamisissa matkapappi
Sirpa Tolppanen tapasi 450 ihmistä.

Hanoin Suomi-koulun joulujuhla 3.12. Morning Star -koululla Tässä Suomi-koululaiset esittelevät aiemmin tekemänsä työn ”Minun jouluni”.

Teksti ja kuvat: Sirpa Tolppanen
merimiespastori

Tässä maistiainen arjen kielikoulusta: miten sanot hyvää
huomenta vietnamiksi?

S

uvivirsi-kirkkoja järjestettiin Lontoon ulkopuolella
keväällä 3 kertaa (Bournemouth, Cardiff ja Tattingstone).
Syksyllä messuun kokoonnuttiin Childreyssä (Oxford) ja Newcastlessa.
Joululaulutilaisuuksiin kokoonnuttiin Norfolkissa, Dublinissa, Glasgowssa, Camberleyssa,
Cambridgessa, St Albansissa ja
Hampstead Heathissa.
Marjaana Härkönen
johtaja
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