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V

uonna 2017 Merimieskirkon toiminnassa kohdattiin
ennätysmäärä ihmisiä, yhtensä noin 296 000 kertaa.
Kasvua tapahtui sekä kotimaan että ulkomaan merimieskirkoilla, melkein 4 % vuoteen 2016. Kiitos viime
vuoden toiminnasta kuuluu työhön sitoutuneille työntekijöille,
lukuisille vapaaehtoisille ja kaikille, jotka ovat monin eri tavoin
tukeneet ja antaneet Merimieskirkon työlle aikaansa. Tästä on
hyvä jatkaa eteenpäin.

Vapaaehtoistoiminta eri muodoissaan on Merimieskirkolle
erittäin tärkeätä. Jokainen kohtaaminen, jokainen toiminnassa
kohdattu tai toiminnassa aktiivisesti mukana oleva luo Merimieskirkosta välittävää yhteisöä, jonka tuntomerkkejä strategiamme
mukaisesti ovat vieraanvaraisuus, avoimuus, vuorovaikutteisuus,
lähimmäisenrakkaus, ihmisten oman toiminnan ja sitoutumisen
mahdollistaminen ja tukeminen sekä suomalaisen kieli- ja kulttuuriperinnön välittäminen uusille
sukupolville. Toivottavasti sadoisUUSIIN TILOIHIN
sa ja tuhansissa kohtaamisissa on
MUKAAN VAIN
välitetty.

OLENNAISIN

Merimieskirkon keskustoimiston tehtävä on tukea ja mahdollistaa työtä, jota eri kirkoilla
ja toiminnoissa tehdään. Huhtikuun alusta alkaen tämä on tapahtunut uudesta osoitteesta. 1920-luvulta alkaen Albertinkatu
2:ssa ja 1960-luvulla uudelleen rakennetussa kiinteistössä toiminut
keskustoimisto muutti uusiin vuokratiloihin. Albertinkadun keskustoimistoon ja siellä toimineisiin työntekijöihin liittyy monella
paljon muistoja. Uusiin tiloihin saatoimme ottaa mukaan vain
olennaisimmat tavarat ja muistot. Yksi niistä on krusifiksi, joka on
säilynyt Albertinkadulla sijainneesta, 1940-luvulla pommituksissa
tuhoutuneesta Merimieskirkon kirkkosalista. Sen myötä uskomme
kuitenkin ottaneemme mukaan olennaisen.
HANNU SUIHKONEN
PÄÄSIHTEERI
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HALLITUKSEN
TOIMINTAKERTOMUS

PAULA VIRTA

SUOMEN MERIMIESKIRKKO
Kumppanisi kotona ja maailmalla

TOIMINTA-AJATUS
MERIMIESKIRKKO kohtaa lähimmäisiä ulkomailla, Suomen satamissa ja laivoilla.
Toiminnassaan Merimieskirkko rakentaa välittäviä yhteisöjä.
Lähimmäinen on ulkosuomalainen, merenkulkija, liikkeellä oleva suomalainen tai muu Merimieskirkon toimintaan osallistuva ihminen. Kohtaaminen on tasavertaista läsnäoloa. Toiminnassaan Merimieskirkko välittää sanomaa armollisesta ja rakastavasta Jumalasta. Välittävän yhteisön tuntomerkkejä ovat vieraanvaraisuus, avoimuus, vuorovaikutteisuus, lähimmäisenrakkaus,
ihmisten oman toiminnan ja sitoutumisen mahdollistaminen ja tukeminen sekä suomalaisen
kieli- ja kulttuuriperinnön välittäminen uusille sukupolville.
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KOLME
TOIMINTAKENTTÄÄ

ULKOMAILLA suomalaiset merimieskirkot
palvelevat kirkkoina, sosiaalisina ja kulttuurisina kohtaamispaikkoina kaikkia toimialueellaan
asuvia ja liikkuvia suomalaisia sekä heidän perheenjäseniään.
Ulkomaan toimintaa on Saksassa, Belgiassa,
Luxemburgissa, Hollannissa, Isossa-Britanniassa ja Kreikassa kaikkia suomalaisia ja heidän
perheenjäseniään palvellen. Lisäksi harjoitetaan
matkapappitoimintaa Irlannissa, Puolassa, Malesiassa, Vietnamissa, Singaporessa ja Filippiineillä.
SUOMEN SATAMISSA. Kansainväliset merimieskirkot kotimaassa palvelevat satama-alueella
HaminaKotkan satamassa, Helsingin Hernesaaressa, Raumalla, Kokkolassa, Oulussa ja Kemi-Torniossa sekä suljetun satama-alueen ulkopuolella Helsingin Vuosaaressa ja Turussa.
LAIVOILLA. Päätoimiset ja vapaaehtoiset laivakuraattorit työskentelevät ulkomaan rahti- ja
matkustajaliikenteen laivoilla ja pitävät seilaustensa välillä tarpeen mukaista yhteyttä miehistöön. Kriisityö laivoilla on osa laivakuraattorityötä

LUONTEENOMAISIA
PIIRTEITÄ

KANSAINVÄLINEN JA EKUMEENINEN
yhteistyö toteutuu käytännön tasolla ulkomailla
ja kotimaassa. Merimieskirkot erityisesti kotimaassa ovat osa ekumeenista ja kansainvälistä
International Christian Maritime Associationin
palveluverkostoa, joka palvelee maailman n. 1,2
miljoonaa merenkulkijaa 126 maassa 526 merimieskirkon voimin miltei 700 maailman satamassa.

JOONAS BRANDT

VAPAAEHTOISTYÖ on Merimieskirkolle
kaikessa toiminnassa erittäin tärkeää. Merimieskirkon vapaaehtoisverkostossa on vapaaehtoisia,
harjoittelijoita, nettipappeja, kirkkotoimikuntien ja kirkkoraatien jäseniä ja henkilöitä, jotka
antavat eri muodoissa tukeaan ja työpanostaan
merimieskirkon hyväksi. Vapaaehtoisia toimi eri
tehtävissä vuoden aikana yhteensä noin tuhat.

YLLÄ: Merimieskirkon satamakuraattorit ja laivakuraattorit palvelevat kaikkialta maailmasta tulevia merenkulkijoita. Työtä tehdään meriturvallisuuden parantamiseksi
sekä yksilön ja työyhteisön hyvinvoinnin edistämiseksi.
EDELLISELLÄ SIVULLA: Merimieskirkoille voi piipahtaa vaikka vain kahville. Tuore
kahvi ja korvapuusti kuuluvat erottamattomana osana merimieskirkkojen palve-

lukokonaisuuteen niin Suomessa kuin ulkomailla.
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JOONAS BRANDT

TOIMINTA

S

uomen Merimieskirkon toiminta kohdistuu ulkomailla asuviin,
työskenteleviin tai liikkeellä oleviin suomalaisiin perheenjäsenineen, merenkulkijoihin sekä raskaan
liikenteen kuljettajiin.

SUOMALAISET
ULKOMAILLA

Siirtolaisuusinstituutin arvion mukaan
ulkosuomalaisten lukumäärä lähentelee
1,6 miljoonaa, joista Suomen kansalaisia on noin 242 000. Suomesta muuttaa
vuosittain noin 10 000 henkilöä ulkomaille. Muuttoliike on kaksisuuntaista,
myös Suomeen palataan. Viime vuosina on lähtijöitä ollut selvästi enemmän
kuin palaajia. Oleskelu ulkomailla on
usein aikaisempaa lyhytkestoisempaa ja
maastamuutto useimmiten väliaikaiseksi
tarkoitettua.
Suomalaiset merimieskirkot sijaitsevat nykyään kaikki Euroopassa, joskin
matkapappityön kautta toiminta ulottuu

YLLÄ: Ulkosuomalaisia on noin 1,6 miljoonaa. Meri-

mieskirkot palvelevat suomalaisia ja Suomen ystäviä
toimipaikoissaan ja liikkuvan työn avulla.

myös Kaakkois-Aasian suomalaisiin.
Ulkomaan toiminta-alueillaan oleskelevia Merimieskirkko kohtasi 227 787
(2016: 219 268) kertaa.

MERENKULKIJAT
Vuonna 2016 Suomen satamiin saapui
suoraan ulkomailta 23 895 alusta, näistä
11 563 (49 %) sellaisiin satamiin, joissa toimii merimieskirkko. Ulkomailta
suoraan saapuneiden alusten lukumäärä
pysyi edellisen vuoden tasolla. Suomalaisten alusten osuus ulkomaan meriliikenteen kuljetuksista oli 30 %.
Merimieskirkon toiminnassa vuonna
2017 merenkulkija kohdattiin yhteensä
36 738 (2016: 24 961) kertaa, näistä 31
028 kotimaan satamissa, 4648 ulkomailla
ja 1 062 laivakuraattorityössä.
Merimiestilastojen mukaan merenkulkijoiden henkilötyövuosien määrä
suomalaisissa aluksissa kasvoi hieman.
Joulukuun 31. päivänä 2016 suomalaisilla aluksilla oli 2 766 henkilöä. Vuonna
6

2016 tehtiin merimiesammateissa 6 649
henkilötyövuotta. Vuonna 2016 merimiesammateissa työskenteli 9576 eri
henkilöä. Ulkomaalaisten merimiesten
osuus vuonna 2016 oli 15 %.

PALUUMUUTTAJAT
Paluumuuttajille järjestettiin yhdessä
Kirkon ulkosuomalaistyön ja Suomen
Lähetysseuran kanssa vertaisryhmätapaamisia.

REKKAKULJETTAJAT
Keski-Euroopan liikenteessä työskentelevien määrä on pudonnut voimakkaasti. Cemt-liikenteessä olevien kuljettajien
määristä ei ole luotettavia tietoja. Rekkamiesten kohtaamisia kirjattiin 3979,
joista 3 % ulkomailla. Suomalaisia rekkamiehiä kohdattiin eniten Turussa,
Vuosaaressa ja Lyypekissä, ulkomaalaisia
Suomen satamissa.

TOIMINTASUUNNITELMAN
TOTEUTUMINEN

V

uonna 2017 toiminta noudatti
olennaisilta osiltaan vahvistettua toimintasuunnitelmaa.
Merimieskirkon toiminnasta saa yleiskuvan tilastotiedoista. Tässä
kuvataan muutamia yksittäisiä vuoden
2017 tapahtumia ja asioita. Kullakin
merimieskirkolla on oma toimintakertomuksensa, joiden yhteenveto on koottu
sähköiseksi julkaisuksi.

sia Suomi 100 -juhlavuoden sekä Reformaation merkkivuoden tapahtumia
ulkomailla ja Suomessa. Tapahtumia
järjestettiin sekä Merimieskirkoilla että
yhteistyökumppanien tiloissa. Molemmat juhlat olivat myös Merimieskirkon
kesäjuhlien teemana.
Merimieskirkko osallistui Suomi-Seuran koolle kutsuman Suomi 100
maailmalla -työryhmän työskentelyyn.

TOIMINNASSA KOHDATTIIN
ENNÄTYSMÄÄRÄ IHMISIÄ

KESKUSTOIMISTON
TILOJEN MYYNTI

Vuonna 2017 Merimieskirkon toiminnassa kohdattiin noin 296 000 ihmistä
eli ennätysmäärä ihmisiä. Kasvua tapahtui sekä kotimaan että ulkomaan kirkoilla melkein 4 % vuodesta 2016.

Merimieskirkon keskustoimiston, Albertinkatu 2:ssa sijaitsevien tilojen, kauppakirja allekirjoitettiin marraskuun lopussa.
Tilat myytiin, koska kiinteistöön oli tulossa laaja peruskorjaus. Tilat olivat myös
liian isot.
Keskustoimiston muutto uusiin
vuokratiloihin, osoitteeseen Hitsaajankatu 4, toteutui maaliskuussa 2018.

LIIKKUVAN SOSIAALITYÖN
ALOITTAMINEN
Merimieskirkko aloitti vuonna 2017 liikkuvan sosiaalityön Antwerpenin alueella.
Sosiaalikuraattorin asemapaikka on Antwerpen, mutta työ kattaa myös lähisatamat sekä työalueella asuvat ja liikkuvat
suomalaiset.
Pohjois-Saksassa liikkuvaa sosiaalityötä työtä tehdään Hampurista käsin
erityisesti Lyypekissä sekä muualla Pohjois-Saksassa.

SUOMI 100 JA
REFORMAATIO 500
-JUHLAVUODET
Merimieskirkko järjesti itse ja oli yhteistyökumppanina järjestämässä lukui-

BREXIT
Britannia päätti vuonna 2016 kansanäänestyksessään erota Euroopan unionista.
Päätös on herättänyt huolta ja epätietoisuutta Britanniassa asuvien suomalaisten
keskuudessa. Eron vaikutuksista Britanniassa asuvien suomalaisten tilanteeseen
ja sinne muuttavien suomalaisten määrään saadaan vasta eroneuvotteluprosessin edetessä.
Lontoon merimieskirkko on seurannut ja seuraa asiaa sekä sen vaikutuksia
Britanniassa asuviin ja sinne muuttaviin
suomalaisiin sekä tukee asiassa Britanniassa asuvia ja liikkuvia suomalaisia.
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VIESTINTÄUUDISTUS
Vuonna 2016 hyväksytyn Merimieskirkon viestintästrategian toteuttaminen
aloitettiin vuonna 2017. Viestintästrategian mukaisesti viestinnän painopiste
siirretään printtimediasta sähköiseen
mediaan sekä viestinnän ja varainhankinnan yhteistyötä ja vuorovaikutusta
lisätään.
Uudet verkkosivut avattiin helmikuussa, Merimieskirkon graafinen ilme
uudistettiin ja Merimieskirkko-lehti muutetiin uuden graafisen ilmeen mukaiseksi. Merimieskirkko-lehti ilmestyy kolme
kertaa vuodessa, joista yksi on vuosikertomus.
Työntekijöille järjestettiin sosiaalista
mediaa koskeva viestintäkoulutus.

YHTEISTYÖ SUOMEN
KIRKON KANSSA
Merimieskirkolla ja Suomen evankelisluterilaisella kirkolla on toistaiseksi voimassa oleva yhteistyösopimus, joka koskee
ulkosuomalaistyötä Isossa-Britanniassa,
Benelux-maissa ja Pohjois-Saksassa.
Yhteistyötä kehitetään ja koordinoidaan
säännöllisesti.
Toimintaympäristön muuttuessa
Merimieskirkon tavoitteena on yhteistyön entistä laajempi tarkastelu. Vuonna
2017 valmisteltiin yhteistyösopimusta
Kirkon ulkosuomalaistyön ja Suomen
Lähetysseuran kanssa liittyen Kaakkois-Aasian joulukirkkokierrokseen.

>>

HANNA LINDHOLM

UOLEVI SALONEN
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HANNA VUOLLO

KATRI OLDENDORFF

PAULIINA TUOMANEN

1 Kesäjuhlien retkikohde oli Toppilan satamassa sijaitseva merimieskirkko, jota emännöi satamakuraattori Mia Haapakorva (oik.). 2 Pääsiäismyyjäiset tuovat kevään. Myyjäiset
valmistuivat Lontoon merimieskirkolla vapaaehtoisvoimin palveluvastaava Mervi Mattilan (vas.) johdolla. 3 Rotterdamin merimieskirkko täytti 90 vuotta. Juhlavuonna järjestettiin mm. Extraordinary Finland Week, johon sisältyi Open Sauna Day! 4 Benelux-maissa aloitettiin liikkuva sosiaalityö. Sosiaalikuraattori Henri Isokuortin asemapaikka on
Antwerpen. 5 Joulupakettitalkoot Vuosaaren merimieskirkolla. 6 Suomi100 -tulppaanin kastajaisia vietettiin Suomen presidentinlinnassa toukokuussa, etualla rouva Jenni
Haukio. Merimieskirkkoa edusti merimiespastori Pauliina Tuomanen (vas.). 7 Ateenan merimieskirkkotyö täytti 30 vuotta. Merimieskirkon kulttuuriaamupäivä Thessalonikissa
11.11. Pauliina Mäkisen (2. oik.) ja Mari Hilosen (3. oik.) johdolla. Etualla Marko Suomalainen.

KESÄJUHLAT
OULUSSA
Merimieskirkon kesäjuhlia vietettiin
Oulussa Tuiran seurakunnan isännöimänä 12.–13.8. Kesäjuhlien monipuolisen
ja laadukkaan ohjelman valmistelusta
ja toteutuksesta Merimieskirkko kiittää
Tuiran seurakuntaa ja sen kirkkoherraa
Niilo Pesosta sekä kaikkia juhlien valmisteluun osallistuneita yhteistyökumppaneita sekä vastuuhenkilöitä.
Pääjuhlassa juhlapuheen piti MEP
Liisa Jaakonsaari, ja tervehdyksen toivat piispa Samuel Salmi, Oulun kaupunginvaltuuston pj. Juha Hänninen ja
toimitusjohtaja Ralf Mattson.
Sunnuntain juhlamessun Tuiran
kirkossa toimitti Niilo Pesonen ja siinä
saarnasi Merimieskirkon hallituksen
puheenjohtaja, toiminnanjohtaja Timo
Lappalainen. Juhlamessussa toimitettiin myös Vuosaaren merimieskirkon
merimiespastorin Hanna Vuollon ja
Antwerpenin alueen liikkuvan sosiaalikuraattorin Henri Isokuortin tehtävään
siunaaminen.
Perjantai-illan työntekijä- ja veteraanitapaaminen tavoitti 30 osallistujaa.

SEA SUNDAY MERENKULUN
TURVALLISUUSPALKINTO
Merenkulun turvallisuuspalkinto Sea
Sunday myönnettiin vuonna 2017 M/V
Norstreamin miehistölle sekä Bore-varustamolle.
M/V Norstream pelasti Englannin
kanaalissa uponneen laivan seitsemän
hengen miehistön yöllä 14.1.2017. M/V
Norstreamin miehistö osoitti vaikeissa
olosuhteissa hienoa merimiestaitoa ja
hoiti turvallisesti vaikean pelastusoperaation. Toiminta osoitti M/V Norstreamin
miehistön turvallisuusosaamisen olevan
korkealla tasolla.
Bore-varustamo on suunnitelmallisesti kehittänyt merenkulun turvallisuusosaamistaan ja -kulttuuriaan sekä pitänyt
ne hyvällä tasolla.
Merenkulun turvallisuuspalkin-

to Sea Sunday on viranomaisten sekä
ammatti- ja vapaa-ajan merenkulun
järjestöjen vuonna 1996 perustama tunnustuspalkinto. Palkintotoimikunnan
puheenjohtajaorganisaatio on Suomen
Merimieskirkko ry. Palkinto jaettiin 19.
kerran. Palkinnon luovutti liikenne- ja
viestintäministeri Anne Berner.

MERISUNNUNTAI
Merisunnuntai – Sjösöndag – Sea Sunday on kansainvälisen mallin mukainen
kirkkopyhä, jota vietettiin 17. syyskuuta. Merimiespapit saarnasivat useissa
Suomen seurakunnissa, ja muihin seurakuntiin toimitettiin virikemateriaalia.
Merisunnuntain kolehti kannetaan kaikissa Suomen ev.lut. kirkoissa Suomen
Merimieskirkon työn hyväksi.

JÄTTIMÄISET
JOULUMYYJÄISET
Joulumyyjäiset ovat ulkomaan merimieskirkoilla merkittäviä toiminnallisia
ja varainhankinnallisia tapahtumia. Kävijämäärältään ja liikevaihdoltaan suurimmat myyjäiset pidetään Hampurissa,
missä pääsiäismyyjäiset mukaan lukien
oli noin 46 000 kävijää. Yhteensä myyjäisvieraita oli lähes 82 000, lähinnä paikallista väestöä.
Myyjäisten toteuttamisessa tarvittavat sadat vapaaehtoiset olivat suomalaisia, paikallisia tai Suomesta tulevia
vapaaehtoisia.
Myyjäiset pidettiin Ateenassa, Brysselissä, Hampurissa, Lontoossa, ja Rotterdamissa sekä lyhyempinä tapahtumina
merimieskirkoilta tehtävien etävierailujen yhteydessä.

”

KIITOS, OLI MUKAVA OLLA
MUKANA. PALJON HYVIÄ
TUOTTEITA JA KIVA
TUNNELMA.
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Kotimaan kirkot järjestivät myynnillisiä joulutapahtumia Haminassa, Kokkolassa, Raumalla, Porvoossa, Lohjalla,
Kemissä ja Turussa.

JOULUPAKETTI
”TUNTEMATTOMALLE
MERENKULKIJALLE”
Merimieskirkoilta on jaettu laivoille
joulupaketteja ”tuntemattomalle merimiehelle” jo 1800-luvulta alkaen. Perinne elää edelleen, ja ”tuntemattomalle
merenkulkijalle” valmistui myös jouluksi 2017 sadoittain joulupaketteja, jotka
toimitettiin laivoille niin kotimaan kuin
ulkomaan merimieskirkoilta.

AMMATTITAIDON
YLLÄPITOA JA TYÖN
KEHITTÄMISTÄ
Merimieskirkon koko henkilöstöä koskevat koulutuspäivät järjestettiin huhtikuussa Hampurissa. Koulutuspäivien
teemana oli viestintä. Yhteisten koulutuspäivien lisäksi eri henkilöstöryhmillä
oli omia koulutuksiaan.
Merimieskirkossa otettiin käyttöön
uusi asiakashallintarekisteri, joka mahdollistaa yhden yhteisen jäsen-, vapaaehtois- ja varainhankintarekisterin.
Vapaaehtoistyön kehittämistyöryhmä
aloitti työnsä vuonna 2017.

ROTTERDAMIN
MERIMIESKIRKKO 90 V.
JA ATEENAN
MERIMIESKIRKKO 30 V.
Syyskuussa 2017 vietettiin Rotterdamin
merimieskirkon 90-vuotisjuhlia. Juhlapuheen juhlassa piti Merimieskirkon
hallituksen jäsen, entinen Suomen Hollannin suurlähettiläs Mikko Jokela.
Toukokuussa vietettiin Ateenan merimieskirkon 30-vuotisjuhlia. Juhlamessu
pidettiin St. Paulin anglikaanikirkossa ja
juhla Skandinaavisella kirkolla.

2017

Kävijöitä
kirkolla

Ulkopuolella
kohdattuja

Myyjäisvieraat

2017
yhteensä

2016
yhteensä

2015
yhteensä

Laivakuraattorityö
Hamina-Kotka
Helsinki Vuosaari
Helsinki Hernesaari
Turku
Rauma
Kokkola
Raahe
Oulu
Kemi-Tornio
Bryssel
Antwerpen
Luxemburg
Hampuri
Lyypekki
Lontoo
Rotterdam
Varsova
Ateena
Kaakkois-Aasia
Viikon Sana
Tukitoiminta Suomessa
Keskustoimisto

0
311
3445
1481
8485
1115
1350
0
1402
1278
36334
0
456
39796
0
42897
14565
0
4507
0
0
0
1698

1062
1614
762
490
10143
8588
2311
0
1357
3131
1941
729
273
4997
0
1171
5698
55
590
608
7100
2213
213

0
1120
50
0
7057
230
160
0
0
0
4219
0
0
46206
0
13199
7446
0
2100
0
0
0
0

1062
3045
4257
1971
25685
9933
3821
0
2759
4409
42494
729
729
90999
0
57267
27709
55
7197
608
7100
2213
1911

441
2447
6543
1869
15619
6487
3974
0
1357
7911
45260
219
1055
75353
3969
61411
21123
68
10303
507
15920
1672
1693

6018
2577
16988
5172
19996
7778
3583
2195
2874
6674
30447
1878
548
67421
6052
63572
20508
71
4836
990
15481
3040
3400

Yhteensä

159120

55046

81787

285201

292099

295953

YLLÄ: Kohtaamistilasto toimipaikoittain 2017.
ALLA: Kohtaamistilasto toimintamuodoittain 2017.

2017

Merenkulkijoita
Rekkakuljettajia
Sakraalitoiminta
Muu
järjestetty
toiminta
Avustettavia
/sielunhoitokontakteja
Muita
toimintaan
osallistujia
Yhteensä
%-osuus
koko
toiminnasta
Muutos
vuodesta
2016 (%)

Ulkomaan
kirkot

Kotimaan
kirkot

Laivakuraattorit

Tukitoiminta
Suomessa &
keskuststo

Viikon
Sana

Yhteensä

%-osuus
koko toiminnasta

Muutos
vuodesta
2016 (%)

4648

18916

1062

0

0

24626

8,3

-1,4

131

3848

0

0

0

3979

1,3

-7,4

10613

3011

0

1616

7100

22340

7,6

-33,2

106367

24163

0

1695

0

132225

44,7

4,7

5398

1816

0

13

0

7227

2,4

8,1

100630

4126

0

800

0

105556

35,7

11,3

227787

55880

1062

4124

7100

295953

100

77

18,9

0,3

1,4

2,4

100

3,8

17,3

58,5

18,4

-124,2
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Kasvu
vuodesta
2016: 3,8 %

Sydän merimieskirkolla

E

nsimmäistä kertaa matkustin Lontoon merimieskirkolle marraskuussa 2014. Merimieskirkolle minut
houkuttivat kiinnostavat somesisällöt. Kun sitten
työmatka suuntautui samalle saarelle, sain liittää
tutustumiskäynnin omaan matkaohjelmaani.
Marraskuun loppupuolella käynnissä oli joulumyyjäisten
valmistelut ja hostellissa oli sen takia täyttä. Minulle löytyi
kuitenkin petipaikka ja aina iloiset ja ystävälliset vastaukset
sähköpostikysymyksiini.
Aamupalapöydässä katselin kuhinaa ympärilläni. Kirkkosali oli sisustettu uudestaan, ja ihmisiä liikkui edes takaisin.
Kaiken järjestelemisen lomassa työntekijät kertoivat joulumarkkinoiden merkityksestä kirkolle ja siitä, mitä lähipäivinä
tapahtuisi. Välillä otettiin tietenkin kuvia someen.
Ei aikaakaan, kun olin omalla paikallani ihmisten jonossa, joka tyhjensi kuutioittain Suomesta tuotua tavaraa myytäväksi markkinoilla. Nimiä ei kyselty – mitäpä niillä tekisi.
Satunnaisesta vierailijasta tuli samantien osa merimieskirkon porukkaa. ”Yhdessä tekeminen yhdistää”, kirjasin itselleni
muistiin.
Sama välitön mukaan ottamisen kokemus on jatkunut
myöhemminkin. Olen tuonut esikoistani isoseksi merimieskirkon riparille, tullut talonvahdiksi ja pitämään jumalanpalvelusta Lontoon merimieskirkolle. Antaessaan saa. Annan
mielellään ammattitaitoni ja aikaani kirkon hyväksi. Vastineeksi saan tutun majapaikan ja kokemuksen mutkattomasta
kirkollisuudesta. Kävijälle on aina tarjolla ystävällinen tervetulotoivotus, sopivasti ohjeita ja sopivasti vapautta tehdä
omalla tavallaan.
Merimieskirkon somekanavista seuraan edelleen tapahtumia ja tuttuja ihmisiä kirkolla. Robes-projekti, asunnotto-

mien majoittaminen kirkon tiloihin, on syventänyt entisestään
kuvaa kirkosta, joka ottaa mukaan ja toivottaa tervetulleeksi
– kaikki. Kun vuoden alussa suljin pappilan oven takanani,
totesin, että sydämeni on tainnut jäädä pysyvästi Lontoon
merimieskirkolle.
KAISA KARIRANTA

HANNA LINDHOLM

Näin iloisesti toivotti Lontoon merimieskirkon väki sosiaalisessa mediassa
kaikki tervetulleeksi joulumyyjäisiin.
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TUUKKAPAJUNIEMI

Benelux-maiden nuortenleiri Luxemburgissa
on vakiinnuttanut paikkannsa.

Suomen Merimieskirkolla oli vahva edustus läntisen Euroopan
ICMA-konferenssissa
Bremerhavenissa toukokuussa. International
Christian Maritime Association on kansainvälinen merimieskirkkojen
kattojärjestö. Tapaamisen aiheena oli mm. yhteistyön tehostaminen.
Suomalaisista mukana
olivat (vas.) Valtteri
Salmi, Matti Schadrin
ja Katri Oldendorff Beneluxista sekä Satu Oldendorff, Anna Eklund
ja Ritva Lehmann Pohjois-Saksasta.
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PALKITTUJA

S

uomen Merimieskirkon plaketti
luovutettiin vuonna 2017 viidelle henkilölle ja yhdelle yhteisölle. Merimieskirkon kunniamerkin
sai yksi henkilö. Kultaisen ansiomerkin
sai viisi, hopeisen ansiomerkin 11 ja
pronssisen ansiomerkin 22 henkilöä.
Merimieskirkon saavutuspalkinto vuodelta 2016 myönnettiin Benelux-maiden merimieskirkon tiimille
Benelux-maiden merimieskirkon tekemästä kriisityöstä Belgiassa Brysselin
terrori-iskujen jälkeen.

KESKEISIÄ
YHTEYKSIÄ
JULKINEN HALLINTO
Merimieskirkko oli aktiivisesti yhteydessä valtiovaltaan. Toiminnallisissa asioissa
keskustellaan ulkoasiainministeriön ja sen
edustustojen, työministeriön ja sen alaisen Merimiespalvelutoimiston edustajien
kanssa. Resursoinnista asioidaan eduskunnan, opetus- ja kulttuuriministeriön
sekä Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) kanssa.
Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi
Merimieskirkolle yleisavustusta 82 000 €
sekä 52 000 € Lontoon merimieskirkon
peruskorjaukseen.

”

EN OLISI SELVINNYT TÄSTÄ
VUODESTA ILMAN
APUANNE. KIITOS!

Suomen Merimieskirkko on Suomen
ulkomailla toimivien kulttuuri- ja tiedeinstituuttien (SKTI) verkostoon kuuluvan Suomen Benelux-instituutin ja sen
säätiön perustajajäsen. Merimieskirkon
edustajana säätiön hallituksessa toimivat
pääsihteeri Hannu Suihkonen (varapuheenjohtaja) ja piispa Kaarlo Kalliala
(varalla).
Ulkoasiainministeriön edustustojen
kanssa paikallinen yhteistyö oli vilkasta
varsinkin konsulaariasioissa. Lontoon
suurlähettiläs, Hampurin ja Antwerpenin kunniakonsulit olivat merimieskirkon paikallisen juridisen henkilön puheenjohtajia. Käytännön tasolla yhteistyö
toteutui näkyvimmin Hampurissa.
Sosiaali- ja terveysministeriön toimialaan kuuluva STEA myönsi 437 000 €
ulkomailla asuvien ja liikkuvien suomalaisten hyvinvoinnin vahvistamiseen ja
ylläpitämiseen. Tuki kohdistui sosiaalikuraattorien työhön.
Pohjois-Saksan Merimieskirkon johtaja Satu Oldendorff toimii ulkosuomalaisparlamentin Keski-Euroopan alueen
varapuheenjohtajana.

KIRKOLLISET
TOIMIJAT
Merimieskirkko oli jatkuvassa yhteistoiminnassa monien kirkollisten toimijoiden kanssa paikallisella, kansallisella,
pohjoismaisella, globaalilla sekä ekumeenisella tasolla.
Suomen Merimieskirkko ry:n jäsenenä oli 203 seurakuntaa. Yhteistyö-,
nimikko- tai laivakuraattorisopimuksia
oli 35 seurakunnan tai seurakuntayhtymän kanssa.
Seurakunnissa toimi yhteensä 39 merimieskirkko-, lähetys- tai diakoniapiiriä
joilta merimieskirkko sai taloudellista
tukea. Piireistä 14 oli ruotsinkielisiä.
Suurten seurakuntayhtymien taloudellinen tuki on mittavaa. Erityisesti Turku,
Helsinki ja Espoo ovat tässä suhteessa
merkittäviä kumppaneita.Seurakunnissa
kerättiin Merisunnuntaina 17.9. virallinen kolehti Merimieskirkolle. Sen ja
seurakunnissa kerättyjen vapaaehtoisten
13

kolehtien tuotto oli 140 615 € (v. 2016:
149 677 €).
Pääosa Suomen ev.lut. kirkon seurakunnista hankkii kirkkoviininsä Merimieskirkon kautta. Useat seurakunnat
tekivät tutustumismatkoja merimieskirkkokohteisiin.
Yhteistyösopimus kirkkohallituksen
kanssa on toistaiseksi voimassa oleva.
Yhteistyösopimuksen mukaisia tapaamisia Kirkon ulkosuomalaistyön johtajan ja
Merimieskirkon pääsihteerin kesken oli
säännöllisesti. Kirkkohallitus määräsi kerättäväksi Suomen Merimieskirkon hyväksi yhden virallisen kolehdin ja suositti
seurakunnille yhden kolehdin keräämistä
valinnaisena päivänä.
Yhteistyö kirkon ruotsinkielisen työn ja
Porvoon hiippakunnan kanssa jatkui tiiviinä. Porvoon hiippakunnan lähetystoimikunnan jäsenenä toimi Jaakko Laasio
ja varajäsenenä Sirpa Tolppanen.
Pääsihteeri Hannu Suihkonen toimi
kirkon järjestöyhteistyön neuvottelukunnan
ja kirkon ulkosuomalaistyön toimikunnan
jäsenenä. Hän edusti Merimieskirkkoa kirkon kansainvälisten toimijoiden
neuvottelussa. Satu Oldendorff osallistui Merimieskirkon edustajana Kirkon
ulkosuomalaistyön seminaariin 4.–6.8.
Turussa.
Kirkon koulutuskeskuksen ulkomaantyön koulutuksen seurantaryhmässä oli Jaakko Laasio.
Merimieskirkko on pysyvä jäsen
pääkaupunkiseudun kirkollisen kriisityön
HeHu-ryhmässä (henkinen huolto).
Kansainvälisen HeHu-toiminnan suunnitteluryhmässä Merimieskirkkoa edusti
Jaakko Laasio.
Turun arkkihiippakunnan kanssa valmisteltiin työntekijävaihtoon liittyvää
yhteistyötä teemalla ”Kirkkona postmodernissa Euroopassa”.
Suomen Pipliaseuran kanssa on vuodesta 1994 ollut voimassa sopimus erikielisten raamattujen saatavilla olemisesta kotimaan kansainvälisissä merimieskirkoissa.
Merimieskirkko käytti ortodoksisen
kulttuurikeskus Sofian tiloja useissa eri
tapahtumissa.

KUVAT MATIAS HEIKKILÄ

YLLÄ: Elokuun puolivälissä Helsingin Hernesaaren satamaan saapui kolme luksusristeilijää: Regal Princess, Silver Whisper ja Azamara Journey. Regal Princessin miehistö
halusi pelata jalkapalloa - tällä kertaa sataman sisähallissa. Cruise Crew Lounge Anchor palvelee risteilijäalusten miehistöjä Hernesaaressa kesäkaudet.
SEURAAVALLA SIVULLA VAS.: ICMAn Itämeren alueen järjestöt tapasivat lokakuussa Tallinnassa. Suomen Merimieskirkko oli hyvin edustettuna. Merimieskirkko
osallistui The Tall Ships’ Races -tapahtumaan Kotkassa ja Turussa heinäkuussa.

MERENKULKU
Merimieskirkolla on yhteistyösopimus
useiden suomalaisten varustamojen kanssa laivakuraattoritoiminnasta. Merimieskirkon edustajia oli kutsuttuna monissa
varustamojen järjestämissä sidosryhmätilaisuuksissa.
Merenkulun turvallisuuspalkinto Sea
Sunday myönnettiin M/V Norstreamin
miehistölle sekä Bore-varustamolle.
Palkintotoimikunnan puheenjohtajana
toimi Hannu Suihkonen.
Perinteinen merenkulkujärjestöjen
kunniakäynti mereen jääneiden muistomerkillä Ursinin kalliolla, Merisatamanrannassa Helsingin Eirassa järjestettiin
pyhäinpäivänä 4.11. Tilaisuudessa puhui
merimiespastori Hanna Vuollo. Musiikista vastasi Mikaelin laulajat. Suomen
Meripelastuseuran edustajat laskivat seppeleen merenkulkijoiden muistomerkille. Suomen Meripelastusseuran alukset
tekivät kunniakäynnin aikana ohimarssin. Tilaisuuden jälkeen oli kahvitarjoilu
Suomen Merimieskirkon Merisalissa.

Muistohetken järjestelyistä vastaa
yhteensä 13 merenkulkujärjestöä ja viranomaista. Tilaisuuden käytännön järjestelyt hoitaa vuosittain Suomen Merimieskirkko ry.
Merimieskirkon pääsihteeri on lakimääräisesti Merimiespalvelutoimiston
(MEPA) hallituksen puhevaltainen jäsen. Yhteistyö MEPAn kanssa on tiivistä ja erittäin hyvin toimivaa. Merimieskirkko ja Mepa solmivat vuonna 2016
yhteistyötä koskevan yhteistyöasiakirjan.
Merimieseläkekassa tukee Merimieskirkon tekemää laivakuraattorityötä.
Tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat
myös satamakaupungit ja niiden satamalaitokset, alan työmarkkinaosapuolet sekä
useat satamissa ja ulkomailla toimivat
yritykset. Merimieskirkon edustaja oli
kutsuttuna useissa alan seminaareissa,
teemapäivillä ja sidosryhmätilaisuuksissa.
Merimieskirkolla on erityinen kunnia saada huolehtia Kap Hornin kiertäjien
toimintansa lopettaneen yhdistyksen jäsenten merkkitilaisuuksien huomioimisen kustannuksista vastavuoroisesti yh14

distyksen aikanaan osoittamasta tuesta
Merimieskirkolle.
Merimieskirkko on jäsen Meriliitossa
ja Suomen Merihistoriallisessa yhdistyksessä.

KANSAINVÄLINEN
YHTEISTYÖ
Merenkulkijatyön johtaja Jaakko Laasio
toimi pysyvän ICMA-delegaation jäsenenä YK:n merenkulujärjestö IMOssa ja
työjärjestö ILOssa. Hän toimii Pohjoismaiden edustajana ICMAn eksekutiivikomiteassa.
Merimieskirkko on Pohjoismaisen
merimies- ja ulkomaankirkkojen neuvoston
jäsen. Neuvosto kokoontui Uppsalassa.
Pohjoismainen pääsihteerikokous pidettiin
Kööpenhaminassa.
Kansainväliset yhteydet ja tapahtumiin osallistuminen tai niiden järjestelyyn osallistuminen kuuluvat toimintarutiiniin useimmissa Merimieskirkon
toimintamaissa.

KUVAT: PEKKA WILSKA

YLLÄ: Rahtarit ry myönsi Turun merimieskirkolle muistolaatan nro 45 Rahtarien hyväksi tehdystä työstä. Huomionosoituksen otti vastaan satamakuraattori Arja Suvanto
(vas.). Rahtarit on maan suurin vapaaehtoisesti toimiva ammattialajärjestö. Rahtarit ry:n
tarkoituksena on toimia yhdistävänä, kouluttavana, auttavana sekä virkistävänä tahona
kaikkien kuljetus- ja logistiikka-alalla toimivien kesken.

SIRPA TOLPPANEN

RASKAS MAANTIELIIKENNE
Liikennenäkymät Manner-Euroopan
suomalaisille kuljettajille olivat edelleen
laskusuunnassa. Tämä näkyi myös kohdattujen rekkamiesten määrissä. Eniten
raskaan liikenteen kuljettajia kohdattiin
Turun ja Vuosaaren merimieskirkoilla
sekä Lyypekissä.
Raskaan liikenteen kuljettajia koskevaa yhteistyötä Merimieskirkko tekee
mm. Rahtarit ry:n kanssa.

SÄÄTIÖYHTEISTYÖ
Jenny ja Antti Wihurin rahasto jatkoi vakaan rahoittajan asemaansa. Se myönsi
Merimieskirkolle 150 000 €:n suuruisen
apurahan merenkulkijoiden parissa tehtävään työhön.
Emilie ja Rudof Geselliuksen säätiö
myönsi Merimieskirkolle 40 000 €, Stiftelsen Tre Smeder 10 000 €, Lalli-säätiö
3 500 €, A. ja T. Mattilan säätiö 3 435 €
sekä Tunkelon säätiö 2 000 €.

YLLÄ: Vuosaaren merimieskirkon (kuvassa) samoin
kuin Turun merimieskirkon yksi merkittävä asiakasryhmä on raskaan liikenteen kuljettajat, jotka myös
käyttävät ahkerasti kirkon saunapalvelua.

”

MAHTAVAA, ETTÄ ON TÄLLAINEN KODIKAS PAIKKA,
JOHON VOI TULLA VAIN
OLEMAAN.
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V

iestinnän painopiste siirrettiin
viestintästrategian 2017–2018
mukaisesti printtimediasta
sähköiseen mediaan. Merimieskirkko-lehti ilmestyi kolme kertaa
yhden numeron ollessa toimintakertomus. Perinteinen jäsenkirje lähetettiin
kolme kertaa. Ulkomaan merimieskirkoista Ateena julkaisi oman lehden
(KasKas) ja Pohjois-Saksa pdf-muotoista
tiedotuslehtistään (Ankkuri).
Lehden lisäjuttuja tehtiin uudistetuille verkkosivuille, jotka julkaistiin
helmikuun alussa. Verkkosivut olivat
ulkoisen viestinnän pääasiallinen tiedotuskanava. Sisäinen viestintä keskittyi
Microsoft 365 -sovelluksen intraan, joka
sisältää mm. SharePoint-, Yammer- ja
OneDrive-palvelut.
Sosiaalisen median käyttö tehostui
työntekijöiden kevään viestintäkoulutuksessa laadittujen somesuunnitelmien
myötä. Facebook-sivu oli informatiivisessa käytössä niin keskustoimistolla kuin
kaikilla ulkomaan ja kotimaan kirkoilla.
Keskustoimiston ja ulkomaan kirkkojen
Twitter- ja Instagram-tilejä päivitettiin
entistä aktiivisemmin. Verkkopalve-

luista tarjolla oli myös blogi, Youtube ja
LinkedIn. Joillakin toimipaikoilla käytettiin ryhmäviestintään WhatsAppia tai
Snapchatia.
Hartauskirjoitus Sisua ja Siunausta
lähetettiin sähköpostitse kerran viikossa
sen erikseen tilanneille. Merimieskirkon
sähköinen uutiskirje (4 kpl) samoin kuin
isojen ulkomaan kirkkojen kuukausittaiset uutiskirjeet lähetettiin sen tilanneille
MailChimp-palvelusta. MailChimpin
integroiminen Salesforce-CRM-järjestelmään aloitettiin syksyllä.
Vuonna 2017 aloitti Merimieskirkon viestintätyöryhmä, jonka tehtävänä
on suunnitella, koordinoida ja sparrata
yhdistyksen kokonaisviestintää varainhankinta huomioon ottaen. Uusi graafinen ilme, slogan ja kuvapankki otettiin
käyttöön keväällä. Myös yhdistyksen
yleisesite uusittiin. Merimieskirkko-lehti
ja yleisesite olivat jaossa maksutta Suomen kaikille opettajille SubjectAid-palvelun kautta.
Lehdistötiedotteita lähetetiin Koodiviidakon ePressi-palvelun kautta 10 kpl.
Merimieskirkko oli esillä mediassa vuoden mittaan useita kertoja.

KATJA HONKALA

VIESTINTÄ

Merimieskirkon järjestämä peräkonttikirppis Konttitori oli suosittu sunnuntaitapahtuma Vermossa.

MERIMIESKIRKKO
TEKEE TÄRKEÄÄ TYÖTÄ
KOTONA, MERILLÄ JA
MAAILMALLA.
Ole mukana, kumppanuus
kannattaa!
•
•
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Lähetä 10 euron suuruinen
kertalahjoitus tekstiviestillä
10E TUKI numeroon 16588.
Tee kertalahjoitus tai ryhdy
kuukausilahjoittajaksi Merimieskirkon verkkosivulla
merimieskirkko.fi/lahjoita.

VARAINHANKINTA

V

uoden 2017 aikana otettiin
käyttöön digivarainhankinnan
mahdollistava CRM-järjestelmä Salesforce. Uuden lahjoitussivuston kautta on mahdollista tukea
Merimieskirkon työtä tekemällä kertalahjoituksen, ryhtymällä kuukausilahjoittajaksi ja liittyä ulkomaan toimipaikan
tukijäseneksi. Lahjoituksen voi halutessaan kohdistaa haluamansa toimipaikan
hyväksi tai laivakuraattorityöhön.
Lahjoittajarekisteriä ylläpidetään
Salesforcessa, mikä helpottaa hallinnointia ja yhteydenpitoa lahjoittajiin.
Lahjoittaminen tapahtuu turvallisesti
maksuvälittäjän kautta verkkopankissa
tai luottokortilla. Lahjoitussivu korvasi
maaliskuussa lakkautetun Merimieskirkon nettipuodin.
Tuotemyynti on edelleen merkittävä
osa varainhankintaa ja oiva tapa kasvattaa tietoisuutta Merimieskirkon työstä.
Vuoden aikana Merimieskirkko oli mukanan mm. seuraavissa tapahtumissa:
Kirkkopäivät Turussa, The Tall Ships’
Races Kotkassa ja Turussa sekä syksyiset silakkamarkkinat eri paikkakunnilla.
Vuonna 2017 tuli kuluneeksi 25

vuotta siitä, kun ensimmäinen Konttitori-peräkonttikirppis järjestettiin.
Kertomusvuonna Konttitori järjestettiin Vermon raviradan parkkipaikalla
Espoon Leppävaarassa joka sunnuntai
28.5.–24.9. muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. Konttitoria jatkettiin
syyskuun lopulle saakka asiakkaiden toiveesta. Keskimäärin myyjiä kirppissunnuntaisin oli 139. Konttitorille avattiin
myös omat Facebook-sivut. Käytännön
järjestelyistä Vermossa vastaavat pääkaupunkiseudun neljä eri partiolippukuntaa,
joille osa paikkavuokratuotoista menee.
Suomen Merimieskirkko on jäsenenä VaLa ry:ssä, joka on varainhankintaa
harjoittavien yleishyödyllisten yhteisöjen
yhteistyöverkosto. VaLa määrittelee ja
edistää hyvän hallinnon ja hyvän varainhankinnan periaatteita. VaLan kautta
Merimieskirkko osallistui edelleen Hyvä
testamentti -kampanjaan.
Poliisihallitus on myöntänyt keräysluvan koko maata varten sekä Ålands
Landskapsstyrelsen Ahvenanmaata varten. Koko maata koskevan luvan numero
2017-2018 on RA/2016/856 ja Ahvenanmaan ÅLR 2017/6671.

”

KONTTITORI ON KESÄN
PARHAIMPIA
KIRPPUTOREJA.
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TULEVAISUUDENNÄKYMIÄ

M

aailmassa vaikuttavista
useista epävarmuustekijöistä huolimatta taloudellinen sekä ihmisten ja
kansallisuuksien välinen keskinäisriippuvuus on vahvaa. On edelleen todennäköistä, että kansainvälisyys ihmisten
elämässä kasvaa ja että yhä useampi suomalainen asuu ja työskentelee ulkomailla.
Digitalisaatio eri muodoissaan vaikuttaa
ihmisten elämään sekä eri organisaatioiden toimintaan.

Ulkosuomalaisten parissa tehtävässä
työssä rotaatiosuomalaisten määrä lisääntyy. Monipaikkaisuus elämäntapana näyttää vahvistuvan. Monipaikkaisuus
on yhdistelmä asumista, työtä, yhteisöllisyyttä, palveluita, kokemuksia, liikkumista ja harrastuksia. Ihmiset liikkuvat
itselleen merkityksellisten kotimaisten ja
ulkomaisten paikkojen välillä.
Suomi on merenkulun maa. Suomen
viennistä noin 90 % ja tuonnista 80 %
kulkee meriteitse. Suomalainen kaup-

KESKEISET
RISKIT

palaivasto kuljettaa noin 30 % Suomen
merirahdeista. Sekä suomalaisen että
kansainvälisen laivaliikenteen merkitys
on tulevaisuudessa tärkeä. Miehittämättömien alusten kehitystyö vaikuttaa jollakin aikavälillä merenkulkuun.
Suomalaisten rekkamiesten osuus
kansainvälisessä liikenteessä ja siten merimieskirkon käyttäjäkunnassa vähenee
edelleen. Eri kansallisuuksien rekkamiehiä
tavoitetaan kuitenkin merkittävässä määrin useissa merimieskirkon toimipisteissä.

KEHITYSTARPEITA

E

U

dellä mainittujen maailmalla
vaikuttavien epävarmuustekijöiden konkretisoituminen on
riskitekijä. Esimerkiksi Brexitin toteutuminen mahdollisesti rajoittaa
vapaata liikkuvuutta EU-maiden ja Britannian välillä.
Kansalaisjärjestöjen ja julkisen vallan
suhde niiden roolien ja kansalaisjärjestöjen rahoituksen määrittelyjen suhteen
tulevaisuudessa on huomioitava. Toisaalta julkisen vallan vastuun ja tehtävien
väheneminen avaa kansalaisjärjestöille
mahdollisuuksia kansalaisten osallisuuden ja hyvinvoinnin lisäämisessä.
Merimieskirkon tavoitteiden saavuttamisen riskitekijöitä ovat myös paikallisen sitoutumisen ja osallisuuden vähäisyys, varainhankintakeinojen onnistuminen, kiinteistöjen kunnon ylläpitäminen
sekä henkilöstö- ja vapaaehtoisresurssien
riittämättömyys. Rekrytointien onnistuminen on olennainen asia.

udessa strategiassaan Merimieskirkko linjasi neljä
strategista tavoitetta, jotka
toimivat myös kehittämiskohteina. Strategiset tavoitteet ovat:
• Vahvistamme yhteisöllisyyttä ja osallisuutta toiminnassamme. Kehitämme olemassa olevia työmuotoja sekä
löydämme uusia tapoja toimia. Merimieskirkossa yhteisöt, vapaaehtoiset
ja työntekijät toimivat kumppaneina.
• Löydämme uusia yhteistyön muotoja
Merimieskirkon sisällä ja yhteistyökumppanien kanssa. Uudistamme
työmme organisointia vahvistaen
paikallista vastuunkantoa.
• Lisäämme Merimieskirkon tunnettuutta monipuolisella viestinnällä.
• Merimieskirkon talous on tasapainossa vuonna 2018.
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TIETOJA HALLINNOSTA
YHDISTYKSEN
JÄSENET
Henkilöjäseniä 1.3.2018 oli 630 (samana
ajankohtana v. 2017: 682). Seurakuntajäseniä oli vuoden päättyessä 203 (198)
ja yhdistysjäseniä yksi. Kunniajäseniä oli
kuusi.
Jäsenmaksuja korotettiin viimeksi
vuosikokouksessa 2013. Henkilöjäsenen
jäsenmaksu on 50 €, perheenjäseneltä
20 €, ainaisjäseneltä 20 x 50 € ja seurakuntajäsenen kannatusraja oli 250 €.
Kunniajäsenet ja hallituksen jäsenet on
vapautettu jäsenmaksusta.

SÄÄNTÖMÄÄRÄISET
KOKOUKSET
Suomen Merimieskirkko ry:n vuosikokous pidettiin 25.4. Helsingissä ja vaalikokous 12.8. Oulussa.

YHDISTYKSEN
HALLITUS
Hallituksen puheenjohtajana toimi toiminnanjohtaja Timo Lappalainen ja
varapuheenjohtajana FM Paula Raitis.
Hallituksen muita jäseniä vuoden
2017 alkaessa olivat: Vice President Katarina Hildén, ulkoasiainneuvos Mikko Jokela, kansanedustaja TT Ilkka
Kantola, varatuomari Tarja Larmasuo,
diakoni Hannele Koivisto, Kirkon ulkosuomalaistyön johtaja Mauri Vihko,
kuljetusalan kouluttaja Jarkko Nisula,
toiminnanjohtaja Sami Ojala, Executive
Vice President Jukka Salo ja sidosryhmäpäällikkö Asta Turtiainen.
Vaalikokouksessa 12.8. erovuoroiset
Paula Raitis ja Jukka Salo valittiin uudelleen. Ilkka Kantola ja Mauri Vihko
ilmoittivat, että eivät ole käytettävissä
jatkokaudelle ja heidän tilalleen valittiin päätoimittaja Jaakko Heinimäki ja
seurakuntayhtymän johtaja Juha Tuohimäki. Heidän kaikkien toimikausi kestää

kolme vuotta, kauden 2017–2020.
Hallituksen esittelijänä ja sihteerinä
toimii pääsihteeri Hannu Suihkonen.
Kokouksiin osallistuivat asiantuntijoina
merenkulkijatyön johtaja, yhteyspäällikkö Jaakko Laasio ja talousjohtaja Kirsi
Wallén.
Hallitus kokoontui vuoden aikana
viisi kertaa, joista yksi oli Pohjois-Saksan
merimieskirkon toimintaan tutustuminen, jonka yhteydessä pidettiin yhteinen
seminaari johtoryhmän kanssa.
Hallituksen jäsenille ei maksettu
palkkiota.

VALIOKUNNAT
JA TYÖRYHMÄT
Yhdistyksen vuosikokous valitsi vaalivaliokunnan jäseninään Timo Lappalainen, asiantuntija Helena Tuominen ja
kirkkoherra Juha Rintamäki. Valiokunnan ulkopuoliseksi sihteeriksi kutsuttiin
Hannu Suihkonen.
Hallituksen valitseman työvaliokunnan puheenjohtajana toimi Paula Raitis,
varapuheenjohtajana Timo Lappalainen
sekä työvaliokunnan muina jäseninä Tarja Larmasuo ja Asta Turtiainen sekä Jukka Salo 19.9. alkaen.
Muita pysyväluonteisia toimielimiä
olivat talousvaliokunta, turvallisuus- ja
kriisivalmiustyöryhmä, viestintätyöryhmä
sekä Merimieskirkon tukirahaston hallitus.
Vuosaaren merimieskirkon, Helsinki
Seafarer’s Centren kiinteistön hallintaosakeyhtiön hallituksessa toimivat Jaakko
Laasio (pj), Hannu Suihkonen ja toimitusjohtaja Sampsa Sihvola.

TILINTARKASTAJAT
Merimieskirkon vaalikokous valitsi tilintarkastusyhteisöksi KPMG:n vastaavana
tilintarkastajana Heidi Vierros, KHT ja
varatilitarkastajana Marko Saxell, KHT.
Ulkomaan yksiköissä on lisäksi paikalliset tilintarkastajat.
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NIMENKIRJOITTAJAT
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja
tai pääsihteeri kukin yksin tai kaksi hallituksen siihen oikeuttamaan henkilöä
yhdessä. Jälkimmäisiä olivat Tarja Larmasuo ja Kirsi Wallén.

JÄRJESTÖN
JOHTO
Puheenjohtajistoon kuuluivat hallituksen
puheenjohtaja Timo Lappalainen, varapuheenjohtaja Paula Raitis, pääsihteeri
Hannu Suihkonen ja pääsihteerin sijainen Jaakko Laasio. Puheenjohtajisto
kokoontui workshopiin kahdesti.
Johtoryhmään kuuluivat pääsihteeri
Hannu Suihkonen (pj), merenkulkijatyön johtaja, yhteyspäällikkö Jaakko
Laasio, talousjohtaja Kirsi Wallén ja
suurten yksiköiden johtajat Marjaana
Härkönen (Iso Britannia), Katri Oldendorff (Benelux) ja Satu Oldendorff
(Pohjois-Saksa).

MUUTA
HALLINTOA
Jaakko Laasio toimi Merimieskirkon
oto. turvallisuuspäällikkönä.
Palkanlaskenta kotimaassa oli Tilistar Oy:n hoidossa.
Merimieskirkkojen yhteydessä ulkomailla toimii useimmissa tapauksissa paikallinen juridinen henkilö, jonka
nimissä Suomen Merimieskirkon toiminta ja talous ulkomaan toimipisteessä
tapahtuu sekä siirtokuntakokouksessa
valittu kirkkotoimikunta. Kotimaassa
kirkkotoimikunnat on koottu kutsumenettelyllä. Suomen Merimieskirkko ry:n
hallitus vahvistaa kunkin toimikunnan
kokoonpanon.

TIETOJA HENKILÖSTÖSTÄ

M

erimieskirkon työn onnistumisen edellytys on
työhön motivoitunut, sitoutunut ja ammattitaitoinen henkilöstö. Toimintavuoden aikana
Merimieskirkon työntekijöistä kymmenellä
täyttyi yli kymmenen vuoden palvelusaika palvelusajan ollessa
keskimäärin yli kuusi ja puoli vuotta.

Ulkomaan kirkkojen vuosivapaaehtoiset ja harjoittelijat
Vuosivapaaehtoiset: 31 (2016: 34, 2015: 17).
Harjoittelijat: 22 (2016: 20, 2015: 13).

HENKILÖSTÖN OSAAMISEN
JA TYÖN KEHITTÄMINEN

VAKITUINEN HENKILÖSTÖ

Merimieskirkon koko henkilöstöä koskevat koulutuspäivät
järjestettiin huhtikuussa Hampurissa. Vuonna 2016 päätetyn
henkilöstö- ja koulutussuunnitelman mukaisesti koulutuspäivien teemana oli viestintä. Uuden viestintästrategian käytäntöön ottamisen lisäksi koulutuksessa keskityttiin digitaaliseen
viestintään ja toimipaikkojen somesuunnitelmien tekemiseen.
Yhteisten koulutuspäivien lisäksi toteutettiin eri henkilöstöryhmillä vuoden aikana ammatillista lisäkoulutusta.
Vuonna 2017 toteutettiin henkilöstötutkimus, jonka tuloksia on käsitelty koko työyhteisössä ja tiimeissä. Henkilöstötutkimus sekä henkilöstö- ja koulutussuunnitelma ovat olleet
pohjana koko työyhteisön hyvinvoinnin ja osaamisen kartuttamiselle sekä työyhteisön toiminnan edelleen kehittämiselle.
Toimintavuoden aikana jatkui jo vuonna 2016 alkanut
järjestelmien uudistus. Mittavin IT-investointi oli Salesforce
CRM-järjestelmä, joka yhdistää yhdeksi isoksi asiakashallintarekisteriksi jäsen-, vapaaehtois- ja varainhankintarekisterit.
Järjestelmän koulutus kaikille Merimieskirkon työntekijöille mahdollistaa toimipisteestä riippumattoman sijaistamisen
esim. viestinnässä sekä vapaaehtois- ja varainhankinnan työtehtävissä. Tämän lisäksi järjestelmä mahdollistaa nykyaikaisen asiakkuuksien segmentoinnin ja segmentoinnin tuloksena asiakasryhmien yhteydenpidon tehokkaasti. Uusi rekisteri
täyttää myös EU:n tietosuoja-asetuksen määräykset.
Vuonna 2017 käyttöön otettu henkilöstö-, koulutus- ja
palkkahallinnon sisältävä sovellus Mepco HR tuli jokaisen
Merimieskirkon vakituisen työntekijän käyttöön. Järjestelmä
mahdollistaa ajantasaisen tietojen raportoinnin ja analysoinnin. Mepco HR täyttää EU:n tietosuoja-asetuksen määräykset.
Vuoden 2017 aikana tehtiin myös tiedostopalvelininventaario, jonka seurauksena luovuttiin osasta palvelimia ja loput
siirrettiin virtuaalipalvelimiksi.

Vakituisen henkilöstön lukumäärä toimipisteittäin 31.12.2017:

Henkilöstön lukumäärä sisältää myös osa-aikaisena työskentelevät vakituiset työntekijät. Vuonna 2017 osa-aikaisena työskenteleviä työntekijöitä oli yhteensä viisi.
Henkilöstökulut olivat vuonna 2017 yhteensä n. 1 794 000 €
(vuonna 2016 n. 1 920 000 €).
Vakituisen henkilöstön sukupuoli ja ikä:

Esimiestehtävissä toimi vuonna 2017 viisi naista ja kaksi miestä.

VAPAAEHTOISVERKOSTO
Merimieskirkon vapaaehtoisverkostossa on vapaaehtoisia, harjoittelijoita, nettipappeja, kirkkotoimikuntien ja kirkkoraatien
jäseniä sekä henkilöitä, jotka antavat eri muodoissa tukeaan
ja työpanostaan Merimieskirkon hyväksi. Vapaaehtoisverkosto
toimii Merimieskirkon toiminnan mahdollistajana.

”

MERIMIESKIRKOSTA ON TULLUT
ENEMMÄN KUIN TYÖPAIKKA,
LÄHES KOKO ELÄMÄ JA KOTI.

Merimieskirkossa otettiin käyttöön marraskuussa 2017 uusi
CRM-järjestelmä vapaaehtoistyön hallinnointiin.
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TIETOJA TALOUDESTA

S

uomen Merimieskirkko harjoittaa toimintaa Suomen
lisäksi Alankomaissa, Belgiassa, Englannissa, Kreikassa, Puolassa ja Saksassa. Suomen Merimieskirkko on
perustanut merimieskirkkotoiminnan harjoittamiseen
Belgiassa Internationale Vereniging Finse Zeemanskerk -yhdistyksen, Lontooseen The Finnish Church in London Charitable
Trust -säätiön ja Hampuriin Stiftung die Finnische Seemannsmission in Hamburg -säätiön. Muiden kirkkojen toiminta sisältyy
Suomen Merimieskirkko ry:n piiriin.
Tilinpäätöksessä säätiöt on eriytetty siten, että ulkomailla toimivien säätiöiden osuudet eivät suoraan sisälly Suomen
Merimieskirkko ry:n tilinpäätökseen. Suomalaisen merimieskirkkotoiminnan talouden kokonaiskuva muodostetaan yhdistämällä ulkomailla toimivien säätiöiden ja Suomen Merimieskirkko ry:n tuloslaskelmat ja taseet yhteisötilinpäätökseksi.
Yhteisötilinpäätökseen on otettu myös Helsinki Seafarers Centre
Oy, joka on perustettu Vuosaaren merimieskirkkokiinteistön
hallinnointia varten. Osakkeenomistajina yhtiössä ovat Suomen
Merimieskirkko ry ja Merimiespalvelutoimisto (Mepa). Lopullinen omistusjako, joka perustuu tilojen jakoon, on 86 % / 14 %.
Suomen Merimieskirkkoyhteisön tulos osoitti tilivuonna
2017 174 984,92 € alijäämää ja Suomen Merimieskirkko ry:n
tulos 237 251,59 € alijäämää.

113 000 €, jonka lisäksi Kirkkohallitus tuki Brysselin merimieskirkon toimintaa 40 000 euron avustuksella.
Jenny ja Antti Wihurin rahasto lahjoitti 150 000 € ja Merimieseläkekassa 40 000 € merenkulkijoiden parissa tehtävään
työhön. Kunnat myönsivät avustuksia 19 815 € (2016: 18 794 €).
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA myönsi
avustusta 437 000 € kohdennettuna ulkomaan sosiaalityöhön
ja sosiaalityön koordinointiin. Loppuvuodesta 2017 STEA tarkensi RAYn aiemmin antamaa ohjeistusta koskien Merimieskirkon ulkomaisten tytäryhteisöjen käyttämiä avustuksia. Uudet
ohjeistukset tulevat sovellettavaksi vuodelle 2018 myönnetyn
avustuksen raportoinnissa. Sosiaali- ja terveysministeriö arvioi erikseen, onko tässä yhteydessä aiheellista tarkastella myös
ulkomailla tapahtuvalle sosiaalityölle aiempina vuosina myönnettyjä ja raportoituja avustuksia.
SIJOITUSTOIMINNAN säännölliset tulot muodostuvat
huoneistoista saatavista vuokrista. Lisäksi yhdistyksellä on sijoituksia osake- ja korkorahastoissa.
LAINAT. Suomen Merimieskirkolla oli lainoja 31.12.2017
yhteensä 860 343 €. Lainoja lyhennettiin tilivuonna 83 740 €.
VARAINHANKINTA. Suomen Merimieskirkon toimintaa
ovat tukeneet useat yhteisöt ja yksityiset henkilöt. Henkilöjäsenmaksun suuruus on 50 € vuodessa. Vuoden 2017 aikana
jäsenmaksuja kertyi 27 040 € (2016 29 720 €).

YLEISAVUSTUKSET. Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi
82 000 € avustusta toimintaan, kiinteistöjen perusparannuksiin
52 000 €, ja nuorisotoimintaan avustusta saatiin 18 000 €.
Seurakuntien avustukset olivat 507 648 € (2016: 513 344 €).
Kirkon keskusrahasto avusti merimieskirkkojen perusparannuksia 152 000 €. Kirkkohallituksen toiminta-avustuksen määrä oli

Taloudellisen tuen lähteitä
STEA
Yleisavustukset seurakunnilta
Wihurin rahasto
Kirkkohallitus / Kirkon Keskusrahasto
Opetus- ja kulttuuriministeriö
Kolehdit seurakunnissa
Merimieseläkekassa
Merimieskirkkopiirit
ITF Seafarers' Trust
Jäsenmaksut
Lästimaksut
Kunnat
Yhteensä

2012
342000
595474
130000
305000
224000
143423
130000
38839
5300
32332
121145
34185
2101698

TUKITOIMINTA. Vuoden 2017 aikana seurakunnissa ja
omilla kirkoilla kerätyt kolehdit olivat 140 615 € (2016: 149
678 €) ja merimieskirkkopiirien tuki 34 454 € (2016: 29 132 €).

2013
402000
589691
130000
709000
573959
145611
130000
34227
19500
38106
66768
38379
2877241
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2014
402000
580048
130000
705000
556000
152505
130000
29138
36400
34000
79000
29085
2863176

2015
2016
2017
402000 437 000 437 000
547139 513 344 507 648
140000 160 000 150 000
708000 308 000 305 000
567000 156 000 152 000
149631 149 677 140 615
130000
40 000
40 000
36199
29 132
34 454
0
0
0
31750
29 720
27 040
0
0
0
23294
18 794
19 815
2735013 1 841 667 1 813 572

VERKSAMHET

F

inlands Sjömanskyrka riktar sig till
finländska sjöfarare och chaufförer
inom den tunga trafiken som bor,
arbetar eller vistas utomlands och deras
familjer.

Under 2017 mötte Sjömanskyrkan
227 787 människor i sina verksamhetsområden utomlands (2016: 219 268).

FINLÄNDARE UTOMLANDS

År 2016 besöktes Finlands hamnar av 23
895 fartyg som kom direkt från utlandet,
varav 11 563 fartyg (49 %) kom till en
hamn där Sjömanskyrkan bedriver verksamhet. Antalet fartyg som kom direkt
från utlandet år 2017 höll sig på samma
nivå som året innan. De finska fartygens
andel av utrikes sjötransporter uppgick
till 30 procent.
Under 2017 mötte Sjömanskyrkan
sammanlagt 24 626 sjöfarare (2016: 24
961), varav 18 619 i hamnarna i Finland,
4 648 utomlands och 1 062 inom skeppskuratorsarbetet.
Enligt statistiken över sjömän ökade
antalet årsverken i sjömansyrken på de
finska fartygen något. Den 31 december
2016 fanns det 2 766 sjömän på de finska

Enligt Migrationsinstitutets beräkningar
finns det närmare 1,6 miljoner utlandsfinländare, varav ca 242 000 är finska
medborgare. Varje år flyttar ungefär 10
000 personer utomlands från Finland.
Migrationen är dubbelriktad, då personer också återvänder till Finland. De
senaste åren har antalet utflyttare varit
betydligt fler än antalet återflyttare. Vistelsen utomlands pågår ofta en kortare
tid än tidigare och utflyttningen är oftast
avsedd att vara temporär.
Alla finska sjömanskyrkor befinner
sig numera i Europa, men verksamheten
når även finländare i Sydostasien genom
reseprästernas arbete.

SJÖFARARE

fartygen. Under 2016 utfördes 6 649 årsverken i sjömansyrken och 9 576 personer
var yrkesverksamma i sjömansyrken. Andelen utländska sjömän år 2016 var 15 %.

ÅTERFLYTTARE
För återflyttare ordnade vi stödgrupper
tillsammans med Kyrkans arbete bland
utlandsfinländare och Finska Missionssällskapet.

LÅNGTRADARCHAUFFÖRER
Antalet personer som arbetar inom yrkestrafiken till Centraleuropa har minskat kraftigt. I fråga om CEMT-trafiken
saknas tillförlitliga uppgifter om antalet
förare. Totalt bokfördes 3 979 möten
med långtradarchaufförer, varav 3 procent skedde utomlands. Sjömanskyrkan träffade finska långtradarchaufförer
främst i Åbo, Nordsjö och Lübeck, och
utländska förare i hamnarna i Finland.

VERKSTÄLLANDET AV VERKSAMHETSPLANEN

Å

r 2017 följde verksamheten i
stort sett den fastställda verksamhetsplanen. Statistiken ger
en helhetsbild av Sjömanskyrkans verksamhet. Här beskrivs några enskilda
händelser och ärenden från 2017. Samtliga sjömanskyrkor skriver sin egen verksamhetsberättelse och sammanfattningar
av dessa publiceras i elektroniskt format.

REKORD I ANTAL MÖTEN
MED MÄNNISKOR
År 2017 mötte Sjömanskyrkan ca 296
000 personer inom sin verksamhet, vilket är ett rekordstort antal. Ökningen
var nästan 4 procent jämfört med 2016
och den skedde både inom kyrkorna i
Finland och i utlandet.

RÖRLIGT SOCIALT ARBETE
År 2017 började Sjömanskyrkan med
rörligt socialt arbete i Antwerpenområdet. Socialkuratorns stationeringsort är
Antwerpen, men arbetsområdet omfattar även de närmaste hamnarna och de
finländare som bor och rör sig i området. Det rörliga sociala arbetet i norra
Tyskland utgår från Hamburg och utförs
särskilt i Lübeck, men även på andra håll
i norra Tyskland.

FINLAND 100 ÅR OCH
REFORMATIONEN 500 ÅR
Sjömanskyrkan arrangerade själv och
som samarbetspartner flertalet evenemang utomlands och i Finland under
Finlands 100-årsjubileum och reformationens 500-årsjubileum. Evenemangen
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ordnades både i sjömanskyrkorna och
i våra samarbetspartners lokaler. Båda
jubileerna utgjorde dessutom teman för
Sjömanskyrkans sommarfest. Sjömanskyrkan deltog i arbetsgruppen Finland
100 i Världen, som sammankallats av
Finland-Samfundet.

FÖRSÄLJNING AV
CENTRALBYRÅNS LOKALER
Köpebrevet för försäljningen av Sjömanskyrkans centralbyrås lokaler på
Albertgatan 2 undertecknades i slutet
av november. Lokalerna såldes eftersom
fastigheten behövde totalrenoveras. Lokalerna var dessutom för stora. I mars
2018 flyttar centralbyrån till nya hyreslokaler på Svetsargatan 4.

BREXIT
År 2016 beslöt Storbritannien genom
en folkomröstning att lämna EU. Beslutet har väckt oro och ovisshet bland
finländarna som bor i Storbritannien.
Hur utträdet påverkar situationen för
finländarna som bor där och antalet finländare som flyttar dit vet vi först när
utträdesförhandlingarna framskrider.
Sjömanskyrkan i London följer ärendet
och hur det påverkar finländare som bor,
vistas eller ska flytta till Storbritannien
samt hjälper dem i ärendet.

KOMMUNIKATIONSREFORMEN
Sjömanskyrkans kommunikationsstrategi som godkändes 2016 började til�lämpas 2017. I enlighet med kommunikationsstrategin flyttar Sjömanskyrkan
fokus från tryckta medier till elektroniska medier samt utökar samarbetet
och interaktionen mellan kommunikationen och kapitalanskaffningen. I februari lanserades den nya webbplatsen,
Sjömanskyrkans grafiska profil förnyades
och tidningen Merimieskirkko-Sjömanskyrkan uppdaterades enligt den nya
grafiska profilen. Tidningen Merimieskirkko-Sjömanskyrkan kommer ut tre
gånger per år, varav ett nummer utgör
årsberättelsen. För personalen ordnades
en utbildning om kommunikation i sociala medier.

SAMARBETE MED FINSKA
KYRKAN
Sjömanskyrkan och Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland har ett samarbetsavtal som gäller tills vidare om arbetet
bland utlandsfinländare i Storbritannien,
Beneluxländerna och norra Tyskland.
Samarbetet utvecklas och koordineras
regelbundet. I och med att verksamhetsmiljön förändras strävar Sjömanskyrkan
efter att kontrollera samarbetet i större
omfattning än tidigare. År 2017 förbereddes ett samarbetsavtal med Kyrkans
arbete bland utlandsfinländare och Finska Missionssällskapet om julkyrkorundan i Sydostasien.

SEA SUNDAY – SJÖFARTENS
SÄKERHETSPRIS
Sjöfartens säkerhetspris Sea Sunday gick
år 2017 till besättningen på M/V Norstream och Bore-rederiet. Natten den 14
januari 2017 räddade M/V Norstream
den sju personer stora besättningen på
ett fartyg som sjunkit i Engelska kanalen. Besättningen på M/V Norstream
visade goda sjömansfärdigheter under de
svåra förhållandena och skötte den svåra
räddningsoperationen på ett säkert sätt.
Agerandet tyder på att M/V Norstreams
besättning har hög säkerhetskompetens.
Bore-rederiet har målmedvetet förbättrat sina kunskaper om sjöfartssäkerhet
och sin säkerhetskultur och hållit dem på
en god nivå. Sea Sunday är ett hederspris
som inrättades av myndigheterna och
yrkes- och fritidssjöfarten 1996. Priskommitténs ordförandeorganisation är
Finlands Sjömanskyrka rf. Priset delades
ut för nittonde gången och överlämnades av kommunikationsminister Anne
Berner.

SJÖSÖNDAGEN
Sjösöndagen – Sea Sunday är en internationell kyrkhelg, som firades den 17
september. Sjömansprästerna predikade
i flera församlingar i Finland och till de
övriga församlingarna levererades inspirationsmaterial. Kollekten som tas upp
på Sjösöndagen i alla evangelisk-lutherska kyrkor går till Finlands Sjömanskyrkas arbete.

DE STORA JULBASARERNA
Julbasarerna är viktiga för sjömanskyrkorna utomlands, både för verksamheten
och för kapitalanskaffningen. Basaren i
Hamburg är störst sett till såväl omsättning som besökarantal; påskbasaren
besöktes av ca 46 000 personer. Det sammanlagda antalet basarbesökare under
2017 uppgick till 82 000 personer, varav majoriteten var lokalbefolkning. De
hundratals medhjälpare som behövdes
för att genomföra basarerna var finska
eller lokala volontärer. Basarerna hölls
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i Aten, Bryssel, Hamburg, London och
Rotterdam samt som kortare tillställningar i samband med sjömanskyrkornas
distansbesök.
Kyrkorna i Finland ordnade julevenemang med försäljning i Fredrikshamn,
Karleby, Raumo, Borgå, Lojo, Kemi och
Åbo

JULKLAPPAR TILL”DEN
OKÄNDA SJÖFARAREN”
Sedan 1800-talet har sjömanskyrkorna
delat ut julklappar till ”den okända sjöfararen” på fartygen. Traditionen lever
vidare och till julen 2017 gjordes hundratals julklappar till ”den okända sjöfararen”, som sjömanskyrkorna i Finland och
utomlands levererade till fartygen.

FORTBILDNING OCH
UTVECKLING AV ARBETET
Utbildningsdagar för hela Sjömanskyrkans personal ordnades i april i Hamburg. Temat för utbildningsdagarna var
kommunikation. De olika personalgrupperna genomgick dessutom egna
utbildningar. Sjömanskyrkan införde
ett nytt kundhanteringssystem, som
gör det möjligt att föra ett gemensamt
register över medlemmar, frivilliga och
kapitalanskaffning. En arbetsgrupp som
ska utveckla frivilligarbetet inledde sin
verksamhet 2017.

SJÖMANSKYRKAN
I ROTTERDAM 90 ÅR OCH
I ATEN 30 ÅR
I september 2017 firade sjömanskyrkan i
Rotterdam sitt 90-årsjubileum. Festtalet
hölls av Sjömanskyrkans styrelsemedlem
Mikko Jokela, Finlands tidigare ambassadör i Holland. I maj firade sjömanskyrkan i Aten sitt 30-årsjubileum. Festmässan hölls i St. Pauls anglikanska kyrka
och festen i Skandinaviska kyrkan.
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SUOMEN MERIMIESKIRKKO
Kumppanisi kotona ja maailmalla

MERIMIESKIRKKO EUROOPASSA
BELGIA

Brysselin merimieskirkko / Foyer Finlandais /
Fins Huis
Rue Jacques de Lalaing 33 / Jacques de Lalaingstraat 33,
BE-1040 Bruxelles / Brussel.
+32 2 2800498
bryssel@merimieskirkko.fi
belgia.merimieskirkko.fi/
@BrysselinMerimieskirkko
HOLLANTI

Rotterdamin merimieskirkko /
Finse Huis
’s-Gravendijkwal 64, NL-3014EG Rotterdam
+31 10 4366164
rotterdam@merimieskirkko.fi
hollanti.merimieskirkko.fi/
@MerimieskirkkoRdam

MERIMIESKIRKKO SUOMESSA
ISO-BRITANNIA

Lontoon merimieskirkko / Finnish church in
London
33 Albion Street, GB-London SE16 7HZ
+44 20 7237 4668
lontoo@merimieskirkko.fi
lontoo.merimieskirkko.fi/
@LontoonMerimieskirkko
KREIKKA

Ateenan merimieskirkko / Scandinavian church
18 Daidalou str., 105 58 Plaka, Athina
+30 210 4516564
ateena@merimieskirkko.fi
ateena.merimieskirkko.fi/
@ateenanmerimieskirkko
SAKSA

Hampurin merimieskirkko / Die Finnische
Seemannskirche
Ditmar-Koel-Straße 6, DE-20459 Hamburg
+49 40 316971
hampuri@merimieskirkko.fi
pohjoissaksa.merimieskirkko.fi/
@pohjoissaksanmerimieskirkko

LIIKKUVA TYÖ
• Sosiaalikuraattori työskentelee:
ANTWERPENISSA

belgia.merimieskirkko.fi/
@Antwerpeninliikkuvamerimieskirkko

• Matkapappityötä teemme Kaak-

kois-Aasiassa, Puolan Varsovassa ja
Pohjois-Irlannissa.
merimieskirkko.fi/matkapappi/

LUXEMBURGISSA

HAMINA-KOTKA

PL 13, 49401 Hamina
040 539 8143
hamina@merimieskirkko.fi
HELSINKI VUOSAARI

Provianttikatu 4, 00980 Helsinki
040 142 9424
vuosaari@merimieskirkko.fi
KEMI-TORNIO

Ajoksentie 761, 94900 Kemi
0400 227 250
kemi@merimieskirkko.fi
KOKKOLA

Kantasatamantie 51, 67900 Kokkola
0400 227 240
kokkola@merimieskirkko.fi
OULU

Poikkimaantie 4, 90400 Oulu
0400 371 574
oulu@merimieskirkko.fi
RAUMA

Postiosoite: Hakunintie 28,
26100 Rauma
Käyntiosoite: Isohakunintie (varikko)
0400 538 366
rauma@merimieskirkko.fi
TURKU

Rahtarikuja 2, 20210 Turku
0400 224 248
turku@merimieskirkko.fi

luxemburg.merimieskirkko.fi/

KESKUSTOIMISTO

LYYPEKISSÄ

Suomen Merimieskirkko ry
Hitsaajankatu 4 A, 00810 Helsinki
050 322 2915
info@merimieskirkko.fi
etunimi.sukunimi@merimieskirkko.fi
www.merimieskirkko.fi
@Merimieskirkko

pohjoissaksa.merimieskirkko.fi/
KERÄYSLUPA 2017-2018 MANTEREELLA: RA/2016/856. POLIISIHALLITUS 9.12.2016.
INSAMLINGSTILLSTÅND 2018 I ÅLAND: ÅLR 2017/6671, ÅLANDS LANSKAPSREGERING 5.9.2017.
Keräysalueena on koko Suomi. Kerätyt varat käytetään merimieskirkkotyön toteuttamiseen keräysluvan aikana.

