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Lehteen tarjottu tai tilattu aineisto julkaistaan sillä ehdolla, 
että se voidaan ilman eri korvausta käyttää kaikissa lehden 
uudelleen julkaisuissa tai muussa käytössä toteutus- ja jake-
lutavoista riippumatta. Toimitus ei vastaa tilaamattomasta 
aineistosta. Mahdollinen palkkio maksetaan julkaisemisen / 
lehden ilmestymisen jälkeen.
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Merimieskirkolla on laaja yhteistyökumppanien verkosto. Olem-
me tiiviissä yhteistyössä ja vuorovaikutuksessa kaikissa toimipai-
koissamme paikallisesti eri yhteistyökumppanien ja sidosryhmien 
kanssa. Näin toimimme myös koko Merimieskirkon tasolla. 

Tässä lehdessä on juttu uudesta yhteistyöstä Kirkon ulkosuo-
malaistyön toimiston ja Suomen Lähetysseuran kanssa liittyen 
Kaakkois-Aasian matkapapin työhön. Uuden yhteistyösopimuk-
sen mukaisesti Thaimaassa työskentelevä Suomen Lähetysseuran 
pappi tekee Kaakkois-Aasiassa matkapapin työtä Merimieskirkon 
edustajana. Olemme solmineet uusia yhteistyösopimuksia myös 
Merimiespalvelutoimiston (Mepa) kanssa. Sopimusten mukaan 
Merimieskirkon satamakuraattori hoitaa myös Mepan asiamie-

hen tehtäviä yhteistyössä Mepan 
kanssa HaminaKotkan, Rauman ja 
Oulun satamissa.

Uusien yhteistyömuotojen ja 
yhteistyökumppanien löytäminen 
on myös strategiamme tavoite. Yh-

teistyö on vuorovaikutusta. Uskomme pystyvämme välittämään 
eteenpäin Merimieskirkon työssä löydettyjä hyviä ja merkityksel-
lisiä työtapoja. Samalla odotamme oppivamme itse uusia asioita 
yhteistyökumppaneiltamme. Nopeasti muuttuvassa maailmassa 
tarvitaan oivallusten, osaamisen, tiedon ja ymmärryksen jakamista. 
Tähän pyrimme myös Merimieskirkon kesäjuhlilla Jyväskylässä 
koskien erityisesti Merimieskirkossa tehtävää vapaaehtoistyötä. 
Tervetuloa kesäjuhlille Keltinmäen kirkkoon Jyväskylään!
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Karjalanpiirakka on yksi suomalainen 
ruoka, jota ulkomaille muuttaneet 
kaipaavat. Niitä voi valmistaa itsekin 
merimieskirkon karjalanpiirakkatalkoissa.
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JOKAINEN 
HYVÄKSYTÄÄN 

OMANA ITSENÄÄN
Rippikoulu ja isostoiminta kiinnostavat ulkosuomalaisnuoriakin. Nuorten toiminnassa 

pohditaan elämän suuria kysymyksiä ja koetaan yhdessä tekemisen riemua

TEKSTI KATJA VUORI   KUVAT JUSSI HÄIKIÖ

Kerran kuukaudessa järjestettävään ryhmänohjaaja/isoskoulutukseen osallistujia Brysselin merimieskirkon sisäpihalla.
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Koulunsa väittelykerhoon kuuluva Ville vaih-
taa tilaisuuden tullen mielellään ajatuksia yhteis-
kunnallisistakin kysymyksistä.

”Yhdellä leirillä jaoin isosmökin vahvasti 
EU-vastaisen kaverin kanssa. En arkipiireissäni 
useinkaan törmää tällaisiin mielipiteisiin, sillä 
käyn lukiota Eurooppa-koulussa ja koulukave-
reideni vanhemmista ainakin toinen on töissä 
jossain EU-instituutiossa. Tykkään kuitenkin 
miettiä asioita eri näkökulmista. Leireillä se käy 
luontevasti.”

Brysselin merimieskirkon nuorisotoiminnan 
iloinen yhteisöllisyys ja rehti tekemisen meininki 
kirvoittavat isot kehut. Isoskoulutettavat oppivat 
luomaan ryhmähenkeä,  organisoimaan, käsitte-
lemään vaikeitakin asioita, kantamaan vastuuta 
ja tulemaan toimeen niin itsensä kuin muiden 
kanssa. Työkalupakkiin kertyy ryhmänohjauk-
sessa hyödyllisiä taitoja ja esiintymisvalmiutta. 
Osaamista, joka kantaa muussakin elämässä. 

Merimieskirkolta löytyy tarvittaessa myös 
ammatillista apua elämän suurin ja pieniin krii-
seihin. Nuorten sosiaali- ja kriisiapu on ilmaista 
ja kaikkien saatavilla.

KASVUA 
OMAAN TAHTIIN

Johtava sosiaalikuraattori Piia Lännenpää-De 
La Cruz ja muut ohjaajat saavat nuorilta va-
rauksettoman kiitoksen. Aurora ja Ville kehuvat 
kaikkien tekevän nuorisotyötä koko persoonal-
laan. Hyväksyvä ilmapiiri rohkaisee nuoriakin 
kasvamaan omaa tahtiaan, omana itsenään.

”Minulle isoseksi ryhtyminen oli osittain 
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”ISOSTOIMINNASSA 
ILMAPIIRI ON AVOIN.

AURORA

N AURUNPYRSK ÄHDYKSET  ja kupliva 
energia täyttävät Brysselin meri-
mieskirkon ateljeetilan aurinkoisena 
huhtikuun loppupuolen lauantai-ilta-

päivänä. Käynnissä on kerran kuussa järjestettävä 
ryhmänohjaaja/isoskoulutus. Ohjelmassa on tällä 
kertaa muun muassa improvisaatiota Merimies-
kirkon vuosivapaaehtoisten Annika Juurikan ja 
Maija Tikan johdolla.

Tällä hetkellä 12 nuoren vahvuisen isos-
ryhmän konkari, Brysselissä ikänsä asunut 18- 
vuotias Aurora Nieminen viihtyy porukassa jo 
neljättä vuotta. 

”Parasta isostoiminnassa on ihmiset. Ilma-
piiri on avoin. Jokainen hyväksytään omana itse-
nään ja meidän kesken vallitsee vahva luottamus. 
Muiden juttuja ei kommentoida ilkeästi eikä ker-
rota eteenpäin.” 

Aurora nauraa saaneensa ensikosketuksen 
Merimieskirkon toimintaan jo vauvana käydes-
sään vanhempiensa kanssa vauva- ja taaperoker-
hoissa. Isostoiminta alkoi kiinnostaa Partahar-
julla käydyn kansainvälisen rippileirin jälkeen. 
Niin paljon, että Aurora suoritti Merimieskirkon 
koulutuksen ohella etäopintoina myös kansain-
välisen rippikoulun isostutkinnon. 

Kolmatta vuotta isosena toimiva, taaperona 
Belgiaan muuttanut Ville Kalliomäki puolestaan 
päätyi Merimieskirkolle osallistuttuaan supisuo-
malaiselle rippileirille Savonlinnan kupeessa.

RIPPIKOULU OSANA 
SUOMALAISUUTTA

Aurora ja Ville muistuttavat, että suomalaiseen 
nuorisokulttuuriin vahvasti kuuluva rippikou-
luperinne on Euroopassa  ainutlaatuinen. Hei-
dän muista maista tulevilla ystävillään – ehkä 
ruotsalaisia lukuun ottamatta – ei ole vastaavaa 
kokemusta. Villen mielestä rippikoulu ja Meri-
mieskirkon nuorisotoiminta edustavat hyvin suo-
malaisia tasa-arvon ja uskonnonvapauden arvoja. 

”Nuorille ei tuputeta mitään. Saamme rau-
hassa tutustua kristinuskoon ja tehdä omia valin-
tojamme. Soisin kaikille nuorille jonkun tällaisen 
jutun. Paikan, jossa oppii tuntemaan itseään ja 
voi yhdessä pohtia elämän suuria kysymyksiä”, 
Aurora tiivistää.

Molemmat arvostavat myös sitä, että rippileirit 
tuovat yhteen nuoria erilaisista taustoista. Kohtaa-
miset rikkovat stereotypioita ja avartavat ymmär-
rystä itselle vieraisiin kokemusmaailmoihin. >>
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myös itseni haastamista. Olin jossain vaiheessa 
aika ujo. Nyt nautin esiintymisestä ja pidän mie-
lelläni esimerkiksi iltahartauksia”, Ville analysoi 
oma kehityskaartaan.

Isostoiminnassa sallitaan epäonnistumisetkin. 
Toisin kuin koulumaailmassa, jossa onnistumis-
paineet kohoavat välillä stressiksi asti, Merimies-
kirkolla mahdollisista mokista ei syytellä ketään, 
vaan kiperistä tilanteista selvitään yhdessä.

Isoset ja isoskoulutettavat vastaavat kerran 
kuukaudessa pidettävän, kaikille avoimien Nuor-
ten iltojen ohjelmasta yhdessä kirkon ohjaajien 
kanssa. Iltoihin osallistuu muun muassa rippi-
leirille valmistautuvia, seurakunnan toimintaan 
tutustuvia nuoria.

Ohjelma on vaihtelevaa, mutta isosten val-
mistelemat sketsit ja yhteismusisointi pysyvät 
vakiosuosikkeina. Hauskanpito ja vakavat kes-
kustelut lomittuvat sopivasti toisiinsa.

Nuorten iltojen lisäksi isoset avustavat juma-
lanpalveluksissa ja erilaisissa lapsille ja nuorille 
suunnatuissa tapahtumissa. Syksyisin ja keväisin 
Benelux-maissa järjestettävät  lasten ja nuorten 
viikonloppuleirit tarjoavat oivan mahdollisuuden 
soveltaa opittua käytäntöön. 

”Olin monena keväänä itse leiriläisenä 

Luxemburgissa. Muistan elävästi sen hykerryt-
tävän tunteen, kun sain ensimmäistä kertaa itse 
isosena vastuulleni oman ryhmän leiriläisiä”, tänä 
vuonna leirille muita isosia opastavaksi apuoh-
jaajaksi suuntaava Aurora hymyilee. 

KIRKOLLA 
ON KOTOISAA

Ehtiväiset nuoret harrastavat isostoiminnan ja 
opintojensa lisäksi monen moista. Suomen kieltä 
rakastava Aurora lukee ja bloggaa. Ville viihtyy 
roolipelien, pienoismallien ja gourmet-kokkailun 
parissa. 

Kummallakin on kunnianhimoiset tulevai-
suuden suunnitelmat. Aurora aloittaa ensi syk-
synä European studies -opinnot Maastrichtin 
yliopistossa Alankomaissa ja mielii Euroopan 
komission tai parlamentin urapoluille.

YLLÄ:  Aurora Nieminen aloittaa ensi syksynä 
opinnot Maastrichtin yliopistossa ja Ville Kalliomä-
ki aikoo suunnata Helsingin yliopistoon lukemaan 
solubiologiaa.
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Ville aikoo suunnata Helsingin yliopistoon 
solubiologiaa lukemaan tavoitteenaan geenimuun-
teluun liittyvä väitöskirja. Tai sitten suunnitelmat 
vaihtuvat lennossa, kuten nuorille joskus käy.

Kansainvälisyys ja monikulttuurisuus ovat 
luonteva osa Auroran ja Villen brysseliläisarkea. 
Merimieskirkko kuuluu siihen kotoisana suoma-
laiskeitaana.

”Tapaan täällä kahvilassa usein kavereitani ja 
haen samalla uutta luettavaa kirjastosta. Louna-
saikaan minut löytää täältä usein äitini kanssa. 
Rakastamme molemmat suomalaista ruokaa, 
mutta kotona sitä ei tule tehtyä”, Aurora tun-
nustaa nauraen.   

”TYKKÄÄN MIETTIÄ ASIOITA
ERI NÄKÖKULMISTA.

VILLE

Vastauslähetys
Tunnus 5004701
00003 Vastauslähetys

Lähiosoite

Saaja

Postinro ja -toimipaikka

Herättäjä-
Yhdistys 
maksaa
posti-

maksun

Lähiosoite

Maksaja

Saajan sähköpostiosoite

Maksajan sähköpostiosoite

Postinro ja -toimipaikka

130
H E N G E L L I N E N
KUUKAUS L EHT I

V U O T T A

Tilaan Hengellisen Kuukauslehden   
paperilehden          digilehden           12 kuukaudeksi tarjoushintaan.  

Tietojani saa käyttää Herättäjä-Yhdistyksen suoramarkkinointiin (lähetämme 
sinulle enintään 4 kirjettä vuodessa koskien H-Y:n toimintaa ja tuotteita)

Tilaa 130-vuotisjuhlavuottaan viettävä Hengellinen Kuukauslehti 

Juhlavuoden tarjous:
 
paperilehti 12 kk vain 45 euroa (norm. 58 e) 

digilehti 12 kk vain 30 euroa (norm. 40 e). 

Tilaajalahjaksi lähetämme Sinulle 
Hengellisen Kuukauslehden juhlavuoden kassin.

Merimieskirkon vuosittaiset rippikoululeirit: 

• Rippileiri Brysselissä ja Luxemburgissa on suunnattu Benelux-maissa asuville suomalaisille
• Rippileiri Ateenassa on suunnattu pääasiassa Suomessa asuville nuorille
• Rippileiri Lontoossa on suunnattu pääasiassa Suomessa asuville nuorille
• Lontoossa järjestettävä rippikoulu on suunnattu Britanniassa asuville nuorille
• Tiedotamme Nuori Kirkko ry:n kansainvälisistä rippikouluista Suomessa
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JUHANNUS ON
OSA SUOMALAISUUTTA

 

Kysyimme kolmelta 
merimieskirkkotyön 

tukijalta, mitä juhannus 
heille merkitsee.

ISM
O

 PEKKA
R

IN
EN

 / LEH
TIKU
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MATTI MALTARI

Brysselin merimieskirkon kirkkoraadin 
Antwerpenin edustaja, Belgia.

H ENKILÖKOHTAISESTI juhannus 
on minulle kesän kohokohta. 
Täällä Belgiassahan juhan-
nuksesta ei tiedetä mitään – 

paitsi suomalaisyhteisössä.
Osallistun vaimoni kanssa Brysselin 

merimieskirkon juhannukseen. Tuomme 
mukanamme vaimon työtovereita Venä-
jältä ja Itä-Euroopasta. He odottavat jo 
iloissaan mm. juhannussaunaan pääsyä.

Toimin usein itsekin merimieskir-
kolla vapaaehtoisena mm. pihagrillissä. 
Tämä on stressivapaa paikka, jossa voi ju-
tella vakavistakin asioista. Vapaaehtoise-
na haluan jakaa mukavaa oloa muillekin. 
ia. Kaiken kaikkiaan vapaaehtoiset ovat 
tärkeä voimavara niin arkitoiminnoissa 
kuin tapahtumissa.

Juhannuksessa merimieskirkolla on 
parasta saunominen, makkaranpaisto, 
yhdessä laulaminen, tuttujen tapaami-
nen ja yhdessäolo. Juhannus on suoma-
laisuutta parhaimmillaan, ja merimies-
kirkolla tuntee olevansa kotona.

TÄTÄ KYSYIMME:

• Nimi
• Merimieskirkkosi
• Mitä juhannus merkitsee sinulle?
• Missä vietät vuoden 2018 

juhannuksen?
• Mikä Merimieskirkon juhannuksessa 

on parasta? 
 
 

”MERIMIESKIRKON 
KODINOMAINEN TUNNE 

SAA MINUT AINA 
RENTOUTUMAAN.

MIKKO

MIKKO YLÄ-KAUTTU

Rotterdamin merimieskirkon kirkkotoi-
mikunnan varapj., Alankomaat.

KAISA KARIRANTA

Pastori. Merimieskirkkokävijä, 
Iso-Britannia.

E N OLE erityisen juhannusihmi-
nen. Se on keskikesän juhla, jota 
on tullut vietettyä hyvin monella 
eri tavalla: joskus mökillä, joskus 

pyöräreissulla, joskus ihan vaan kotona. 
Vietän juhannusta töissä Sipoossa. 

Lauantaina minulla on messu ja kirkko-
kahvit. Luultavasti päivällä on hiljaista 
tehdä muita rästihommia. 

En ole viettänyt juhannusta meri-
mieskirkolla, mutta jos sellainen olisi 
ollut Syltin saarella Saksassa, kun olin 
siellä kesätöissä, olisin ehdottomasti 
mennyt. Yksinäisyys oli sinä kesänä viil-
tävää – etityisesti juhannuksena. 

M INULLE juhannus on kesän 
aloitus, yksi kesän tärkeim-
piä juhlia silla silloin ke-
räännytään yhteen kaverei-

den ja sukulaisten kanssa. Erityisen siitä 
tekee myös se että minun syntymäpäivä-
ni osuu monesti samalle viikonlopulle tai 
ainakin heti seuraavaksi päiväksi, jollain 
samalla on mahdollisuus nauttia siitä yh-
dessä laajan ystäväpiirin kera.

Vuoden 2018 juhannuksen mitä luul-
tavimmin vietän uuden työn merkeissä 
Meksiko Cityssä tai jossain pain Lati-
nalaista Amerikkaa.

Rotterdamin merimieskirkolla paras-
ta on se mukava perheenomainen fiilis, 
että sinne on aina mukava tulla ja riippu-
matta koska ja kenen kanssa sinne tulee. 
Siellä tuntee aina itsensä tervetulleeksi ja 
aina vapaaehtoisilla ja henkilökunnalla 
on aikaa kohdata minut ja vieraani. Jo-
tenkin merimieskirkon kodinomainen 
tunne saa minut aina rentoutumaan. Ko-
hokohta on emännän ja vapaaehtoisten 
tekemät taivaalliset ruuat ja muut her-
kut (etenkin Tytin korvapuustit!), joten 
yleensä tulen nälkäisenä.

Suurkiitos koko Rotterdamin meri-
mieskirkon henkilökunnalle kuluneista 
vuosista ja tsemppiä jatkossa!  

SUOMEN MERIMIESKIRKKO TOIVOTTAA KAIKILLE

HYVÄÄ JUHANNUSTA JA RENTOUTTAVAA KESÄÄ!
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“SAUNA, 
SALMIAKKI JA 
HERNEKEITTO 

LUOVAT HYVÄN 
POHJAN”
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EU, VAPAUKSIEN JA 
VASTUUN SUHDE

”Vaikuttaminen ei lopu valtiomme rajoihin, 
sillä olemme osa Eurooppaa.”

TEKSTI JA KUVAT MARKO TOLJAMO

A STUESSA AN SISÄ ÄN Brysselin me-
rimieskirkolle Miapetra Kumpu-
la-Natrilla, 46, on matkapuhelin 
korvalla. Palaveri on venähtänyt ja 

uusi alkamassa, mutta asia on hoidettava lop-
puun. Tottuneesti hän valitsee samalla kirkon 
kahvilasta purtavaa lounaaksi, sillä kirkolta hän 
suuntaa taas seuraavaan kokoukseen. Onneksi 
matkaa Euroopan parlamenttiin vain muutaman 
korttelin verran.

Vaasalainen Miapetra (sd.) työskentelee nel-
jättä vuotta meppinä Euroopan parlamentissa. 
Parlamentin jäsenen nimitys ”meppi” tulee eng-
lanninkielisestä lyhenteestä ”MEP” eli Member 
of the European Parliament. Tätä ennen Kum-
pula-Natri toimi 11 vuotta kansaedustajana Suo-
messa. Työnsä ohessa hän on toiminut Vaasan 
kaupunginvaltuutettuna vuodesta 1997.

Pohtiessani poliittisen työn, luottamusteh-
tävän ja vapaaehtoistyön rajoja Miapetra heit-
tää mietittäväksi myös eron kansanedustajan ja 
kansan edustajan välillä. Hän alleviivaa verkkosi-
vuillaankin edustavansa Euroopan parlamentissa 
paitsi sosialistien ja demokraattien ryhmää myös 
Suomea ja suomalaisia. ”Vaikuttaminen ei lopu 
valtiomme rajoihin, sillä olemme osa Euroop-
paa.”

Hän toteaa, että suomalaiset tuntevat hyvin 
kansanedustajan työn ja myöntää, että unionin 
arkityöstä viestiminen on vaikeaa. ”EU on laaja 
kokonaisuus, mutta se tulee pieniinkin asioihin. 
Onko edes syytä erotella päätöksentekotasoa”, 
hän kysyy. ”Näen tärkeämmäksi puhua arvoista 
ja asioista. Kunnan asiatkin liittyvät aina joten-
kin EU:hun.”

Ajankohtaisia asioita meppien asialistoilla 
ovat mm. ilmastonmuutos, maahanmuutto, yk-
sityisyydensuoja ja telemarkkinat. Niitä pohdi-
taan niin kunnissa kuin globaaleissa yhteyksissä.

Miapetra Kumpula-Natri iloitsee siitä, et-
tä suomalaiset ovat kiinnostuneita ympäristö-
asioista globaalisti, vaikka esimerkiksi Itämeren 
muovimäärä on tutkimusseurannan mukaan 
pysynyt ennallaan. ”Asia osuu omatuntoon, sil-
lä jokaiseen talouteen tulee muovipakkausten 
myötä hillitön määrä muovia.”

EU on laatimassa muovistrategiaa, ja ko-
missio antanut asiasta jo lainsäädäntöehdo-
tuksia parlamentin päätettäväksi. Kymmenen 
yksittäistä yleistä muovituotetta, kuten pillit 
ja muoviset vanupuikot halutaan kieltää, sillä 
juuri niistä muodostuu suuri muovijäteongelma 
vesistöihin.

>>

”EU ON OSOITTANUT
OLEVANSA VAHVA.

VIEREISELLÄ SIVULLA: EU-parlamentin jäsen Mia-
petra Kumpula-Natri sanoo, että direktiiveillä EU pyrkii 
oikeudenmukaisuuteen. Esimerkiksi rajojen poisto ja va-
pauksien lisääminen eivät saa palvella vain isoja firmoja.
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DIREKTIIVEILLÄ
OIKEUDENMUKAISUUTTA

 
EU-parlamentissa Miapetra vaikuttaa erityises-
ti ITRE-valiokunnassa (teollisuus, tutkimus ja 
energia) ja EMPL-valiokunnassa (työllisyys- ja 
sosiaaliasiat). ”Edistän täällä työllisyyttä ja hyvin-
vointipalveluja sekä kohtuuhintaista uusiutuvaa 
energiaa. Myös perheet ja tasa-arvokysymykset 
ovat lähellä sydäntäni.”

EU-kriittisille direktiivi lienee kirosanan sy-
nonyymi. Sääntelyä ei kuitenkaan tehdä säänte-
lyn vuoksi, vaan eri asioiden mahdollistamiseksi. 
Ja se käyrän kurkun direktiivi on valeuutinen.

Kumpula-Natri löytää helposti eurooppa-
laisten elämän sujuvoittamiseksi viime aikoina 
tehtyjä päätöksiä: matkapuhelinten verkkovie-
railu- eli roaming-vapaus alensi ja tasoitti pu-
heluhintoja EU-alueella, Erasmus mahdollistaa 
monen opiskelijan vaihto-oppilasvuoden, lähe-
tettyjen työntekijöiden direktiivi mahdollistaa 
työn tekemisen toisessa EU-maassa ilman palk-
kadumppausta, ilmaiset interrail-liput noin 25 
000 nuorelle tänä kesänä.

Haastattelupäivän iltana Facebookin toimi-
tusjohtaja oli parlamentin ryhmien puheenjoh-
tajien kuultavana mm. yksityisyydensuojasta. EU 
tarttui väärinkäytöksiin ripeästi, mutta ovatko 
globaalit markkinajätit kuitenkin eurooppalaisen 
sääntelyn ulkopuolella?

”EU on osoittanut olevansa vahva ja koittaa 
hillitä globaalijättejä”, Miapetra vastaa. ”Vero-
tuksen osalta koen kuitenkin voimattomuutta 

ja toivon, että tässä EU:n pitäisi toimia parem-
min. Firmat kuten Google tai Facebook eivät 
maksa juuri lainkaan veroja, vaikka ne myyvät 
EU-kansalaisten tietoja ja yksityisyyttä kauppa-
tavaranaan. Voisi miettiä sitäkin, että onko sillä 
verotettavaa arvoa, että käyttää ihmisten tietoa.” 
Hän pohtii, että joissakin kysymyksissä eteen-
päin menemiseksi tarvittaisiin enemmistöpäätös-
menettelyä oikeudenmukaisuuden takaamiseksi.

Miapetra Kumpula-Natri on havainnut, että 
suomalaisten tietoisuus EU:n mahdollisuuksista 
on lisääntynyt. Enää ei esimerkiksi ulkopoliitti-

sessa tilanteessa aina ensimmäiseksi kysytä, mitä 
hallitus tai Suomen ulkoministeri aikoo tehdä, 
vaan odotetaan toimia Euroopan unionilta. Näin 
esimerkiksi Turkin tai Venäjän toimittua euroop-
palaisia arvoja vastaan.

 
EU YKSILÖN ASIALLA

EU:n myötä mm. ihmisten ja pääoman liik-
kuvuus sekä sisämarkkinat ovat vapautuneet. 
Nyt mietitään vapauksien ja vastuun suhdetta. 
Kumpula-Natrille digiasiat ja telemarkkinat 
ovat tärkeitä. Ensimmäinen konkreettinen pala 
tietoturvallisuutta, yleinen tietoturva-asetus tuli 
voimaan toukokuun lopulla. 

EU on yksilön asialla. ”EU haluaa johtaa 
ihmisoikeuksissa ja tähän liittyy myös kirjesa-
laisuus. Samoin kun emme hyväksy postiljoonin 
tai viranomaisen auki höyryttämiä kirjekuoria si-
sällön skannaamiseksi, tarvitsemme samaa suojaa 
tietoverkoissa tapahtuvaan kommunikointiin.”

Miapetra toteaa, että suomalaiset ovat roh-
keita kokeilemaan uusia tele- ja digitaalisia 
mahdollisuuksia. ”Suomalaiset käyttävät maa-
ilman eniten dataa per henkilö. Tällä hetkellä 
älylaitteilla on aina mahdollisuus katsoa karttaa 
tai sähköpostia. Uusia yhä kehittyneempiä so-
velluksia tulee koko ajan.” On mahdollista, että 
pian älylaitteet osaavat varoittaa esimerkiksi sy-
dänkohtauksen vaarasta.

Kumpula-Natri ei lehtitietojen perusteella 
lähde ennustamaan, miten Euroopan parla-
mentin vaaleissa ensi vuonna käy. Hän on moti-
voitunut mepin työhön, mutta aviomies ja kaksi 
koulukäistä lasta palaavat Belgiasta Suomeen. 
Bryssel on tähän saakka tarjonnut perheelle Suo-
mi-kuplan niin suomalaisten kollegoiden kuin 
Eurooppa-koulussa olevien lasten vanhempien 
verkoston myötä.

Liekö yhtenä tekijänä myös Brysselin meri-
mieskirkko. Itseään Miapetra on kutsunut viik-
komaahanmuuttajaksi, sillä hän käy viikoittain 
Suomessa, mutta pitkään Brysselissä asuville 
”Merimieskirkko on henkisen mahdollisuuksien 
ja yhteisöllisyyden kokemisen paikka.”

”Sauna, salmiakki ja hernekeitto luovat poh-
jaa pitkään täällä asuville.” Kumpula-Natri tietää, 
että ulkomailla oleminen on haasteellisempaa 
kuin olettaisi ja hän arvostaa Merimieskirkon 
palveluja suomalaisille. Kansainvälisessä ympä-
ristössä ihminen käyttää enemmän energiaansa. 
”Suomenkielisellä kirkolla olet kuin kotonasi ja 
voit olla normaali.” 

”MERIMIESKIRKOLLA
VOIT OLLA NORMAALI.
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TUE SUOMEN 
MERIMIESKIRKON TYÖTÄ

SUOMEN MERIMIESKIRKKO on 
voittoa tavoittelematon yh-
distys, jonka talous perustuu 
omaan varainhankintaan 

sekä yksityisten ihmisten ja yhteisö-
jen tukeen ja lahjoituksiin. Nimes-
tään huolimatta Merimieskirkko ei 
toimi vain verovaroilla.

Hankimme noin puolet tulois-
tamme omalla varainhankinnalla: 
palvelujemme ja tuotteittemme 
myynnillä, myyjäistapahtumilla, 
tempauksilla ja kampanjoilla sekä 
sijoitustoiminnalla.

Noin puolet tuloistamme 
saamme avustuksina eri yhteisöiltä: 
seurakunnat ja kolehdit, opetus- 
ja kulttuuriministeriö, Veikkaus 
(STEA), Kirkon keskusrahasto ja 
kirkkohallitus sekä muut tukijat, 
kuten Wihurin rahasto, Merimie-
seläkekassa, merimieskirkkopiirit, 
jäsenet ja kunnat.

Yksityisten henkilöiden tuen ja 
lahjoitusten merkitys kasvaa vuosi 

vuodelta. Sinun avullasi pidämme 
ovet avoinna ja voimme palvella lä-
himmäisiämme ja auttaa niitä, jotka 
apua tarvitsevat.

VARAINHANKINNALL A turvataan 
Merimieskirkon mahdollisuus toi-
mia ja tehdä hyvää.

Lahjoittamalla aikaasi tai talou-
dellista tukea tuet Merimieskirkon 
tekemää hyväntekeväisyystyötä ja 
olet mukana varmistamassa, että 
kirkon ovet pysyvät avoinna palle-
roille, senioreille, perheille, sauno-
jille, kotimaataan ikävöiville ja kes-
kusteluapua kaipaaville sekä monille 
muille. Tulot käytetään palveluiden 
ylläpitoon, kiinteistöjen kunnossa-
pitoon ja liiketoimintaan.

Merimieskirkko on täynnä elä-
mää ihmisen ja yhteisön ilossa, su-
russa ja tavallisessa. Kumppanuus 
kannattaa: kaikenlainen tuki on 
Merimieskirkolle arvokasta. Terve-
tuloa meille – omana itsenäsi.

VOIT AUTTAA 
MEITÄ AUTTAMAAN

• Ryhtymällä kuukausilahjoittajaksi
• Tekemällä kertalahjoituksen
• Liittymällä ulkomaan 

toimipaikan tukijäseneksi
• Liittymällä Suomen 

Merimieskirkko ry:n jäseneksi
• Tekemällä testamentti- tai merkki-

päivälahjoituksen
• Ryhtymällä vuosi- tai paikallis- 

vapaaehtoiseksi
• Tekemällä ostoksia merimies- 

kirkkojen Suomi-kaupassa, kant- 
tiinissa, kahvilassa, myyjäisissä jne.

• Käyttämällä merimieskirkkojen 
sauna-, majoitus-, juhla- ja kokous-
palveluja

• Lähettämällä tukitekstiviestin 
Suomessa

LUE LISÄÄ: merimieskirkko.fi sekä ko. sivustolta löytyvät kunkin toimipaikan omat sivut.
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U
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MERIMIESKIRKKO PITÄÄ 
TIETOSI SUOJASSA

Toukokuun lopulla astui voimaan 
EU:n tietosuoja-asetus (GDPR). 
Vakuutamme sinulle, että meille 
annettuja henkilötietoja käsitel-
lään tästäkin eteenpäin luotta-

muksella, eikä tietojasi luovuteta 
kolmansille osapuolille.

Tutustu tietosuojaselosteeseemme:
merimieskirkko.fi/rekisteriseloste.



NIIN ON KIRJOITETTU

M UISTATKO  lähes 10 vuoden takaa 
elokuvan Slummien miljonääri? 
Elokuvassa Jamal Malik voitti val-
tavan summan rahaa. Kuinka hän 

teki sen? Huijaamalla? Olemalla onnekas? Ole-
malla nero? Niin on kirjoitettu?

Oikeassa elämässä asiat eivät menneet yhtä 
loistavasti. Tarina kertoo, että elokuvayhtiö ei 
maksanut osalle lapsinäyttelijöistä juuri mitään 
korvausta. Oscar-gaalan punaisen maton jälkeen 
he palasivat entiseen elämäänsä ja köyhyyteen 
Mumbain slummiin. Epäoikeudenmukaista. Ja 
jotenkin niin tutun kuuloista, rikkaat rikastuvat ja 
köyhät köyhtyvät. Mutta ehkä niin on kirjoitettu. 

Epäoikeudenmukaiselta tuntuu myös Juu-
daksen osa hänen kavaltaessaan Mestarinsa 
30 hopearahasta. Arvoitukseksi jää, mitä Judas 
silloin ajatteli. Miettikö hän vaihtoehtoja, oliko 
hänellä edes mahdollisuutta valintaan? Sillä niin 
täytyi tapahtua, jotta kirjoitukset kävisivät toteen. 

Samassa kirjassa on toisenlainenkin tarina. 
Tarina, jossa sinulle tarjotaan mahdollisuus vali-
ta, kenen kanssa kertomuksesi kirjoitetaan. 

Itse asiassa tuo kirja on täynnä tarinoita, jois-
sa luvataan, että köyhät ja sairaat saavat kutsun 
juhla-aterialle. Tarinoita, joissa tuhlaajapojalle 
teurastetaan syöttövasikka ja hänen ylleen pue-
taan juhlavaatteet. Tarinoita, joissa Isä juoksee 
lastaan vastaan, avionrikkoja saa anteeksi, sokea 
saa näkönsä ja kuuro kuulevat korvat. Tarinoita, 
joissa itseensä pettyneet saavat uuden mahdolli-
suuden. Tarinoita, joissa kadonnut yhteys löytyy 
jälleen. Niin on kirjoitettu.   

Entäpä sinä? Muuttuisiko sinun asenteesi 
elämää kohtaan, jos saisit tietää, että sinunkin 
elämäsi alku- ja lopputeksteissä on maininta 

”niin on kirjoitettu”. Tai, että sinun tarinallasi on 
ylipäätään kirjoittaja? Tai, että tuo tarinasi kir-
joittaja haaveilee, että Hänen suunnittelemansa 
käsikirjoitus toteutuu sinun elämässäsi. Entä, 
jos tarina onkin paljon kauniimpi, kuin koskaan 
uskalsit kuvitellakaan. Niin, että unelmat, jotka 
varattiin sinulle odottavat vain löytämistään. En-
tä jos huomaisit olevasi keskellä mitä suurinta 
rakkaustarinaa? 

Tiedän. Arjen harmaudessa tarinan juoni 
katoaa liian helposti. Rakkaustarina ei kuulosta 
uskottavalta, kun lapsi sairastuu vakavasti, pari-
suhteen rakkaus loppuu tai sinulle ilmoitetaan, 
että työpanostasi ei enää tarvita. Itse asiassa me 
elämme jatkuvasti sen ristiriidan keskellä, että 
näyttää, siltä, että Jumala ei välitä. Tarina rakas-
tavasta Isästä tuntuu lähinnä iltasadulta. Olen-
nainen kertomuksestamme katoaa itseltämme ja 
muilta. Ja mikä surullisinta, myös yhteys Kerto-
jaan katkeaa. Liian usein antaudumme uskomaan 
sen valheen, että Kertoja ei ole kiinnostunut mi-
nusta ja minun elämäntarinani käänteistä. Mutta 
näin ei ole kirjoitettu.

Tuossa aikaisemmin mainitun kirjan hen-
kilöiden elämässä ja kuolemassa näkyy yksi 
hätkähdyttävä yhteinen piirre. He kaikki ovat 
saaneet huomata, että Jumala ei koskaan hylkää 
niitä, jotka laittavat toivonsa häneen. Mitä haas-
tavammaksi tilanne menee, mitä vaikeammalta 
olosuhteet näyttävät, sen voimakkaampi on Hä-
nen apunsa. On yksi joka odottaa ja kutsuu. Hän, 
jonka rakkaus sinua kohtaan oli niin suuri, että 
hän antoi ainoan Poikansa, ettei yksikään, ettet 
sinäkään, joka Häneen uskoo, joutuisi kadotuk-
seen… Mutta, mistä sen voi tietää? Vastaus on 
yksinkertainen: niin on kirjoitettu.

JARMO KARJALAINEN

on kirkkohallituksen vs. diakoniapastori Espanjan 
Aurinkorannikolla. Hän on aikaisemmin työs-

kennellyt mm. Suomen Lähetysseuran pastorina 
Thaimaassa sekä Suomen Merimieskirkon diako-
niajohtajana ja Benelux-maiden merimieskirkon 

johtajana.

KIRKKO-
LAIVA



TULKAA SYÖMÄÄN

J ÄÄT OLIVAT  lähteneet ja kesä oli tulossa. 
Olimme rantanuotiolla viettämässä vii-
meistä iltaa. Viikon kestänyt asunnotto-
mien miesten leiri päättyisi seuraavana 

päivänä. Paluu kaupunkiin oli edessä.
Viikon aikana olin kuullut monta tarinaa, 

koskettavia ja karuja. Elämä oli murjonut. Mutta 
niin oli moni kertojakin kohdellut huonosti niitä, 
jotka olivat olleet joskus läheisiä. Monien mieltä 
kaiversivat katkeruus, pettymykset, epäonnistu-
miset ja syyllisyys sekä viinan perkele, kuten joku 
sen muotoili.

Nyt istuimme illan päätteeksi yhdessä kaikes-
sa rauhassa katsellen palavan tulen yli peilityyntä 
ulappaa. Auringon laskuun oli vielä hetki.

Yksi leiriläinen oli taitava kitaristi. Hän näp-
päili virren sävelkulun, ja sitten yhdyimme ilta-
virteen ”Maat metsät hiljenneinä ja meret tyynty-
neinä…” Se johdatteli meitä ehtoollisen viettoon. 

Olin valinnut rippisanojen pohjaksi pääsiäi-
sen jälkeisistä tapahtumista kertovan evankeliu-
min kohdan, missä Jeesus ilmestyy opetuslap-
silleen Tiberiaanjärven rannalla. Hiilloksella oli 
kalaa ja leipää paistumassa. Jeesus sanoo yökalas-
ta tuleville opetuslapsilleen: Tulkaa syömään. He 
tulivat ja söivät. He tunsivat kutsujan, mutta eivät 
rohjenneet edes kysyä: Kuka sinä olet?

Minä kutsuin nuotiolla istujia syömään, ate-
rialle, josta niin kovin vähän voimme ymmär-
tää. Ristin salaisuus on sanoissa ”...annetaan ja 
vuodatetaan teidän puolestanne”.  Saamme vain 
luottaa Jeesuksen omiin sanoihin ”Tämä on …” 
Ylösnoussut Kristus on läsnä leivässä ja viinissä.  

Palautin mieliin tutut psalmin sanat:  ”Vaikka 
minä kulkisin pimeässä laaksossa, en pelkäisi mi-
tään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani… Sinä 

katat minulle pöydän vihollisteni silmien eteen.”
Rohkenin puhua edessä olevista vihollisista, 

asioista, jotka jo huomenna odottavat kaupunkiin 
palaavaa. – Näistä asioista oli jo saunan lauteilla 
alkuillasta puhuttu. – Tähän väliin, vihollisten 
silmien eteen, on katettu tämä ateria. Tulkaa 
syömään – juokaa kuolemattomuuden lähteestä!

Ehtoollisen ja Herran siunauksen jälkeen 
istuimme pitkään hiljaa. Kenelläkään ei ollut 
kiirettä eikä liioin sanojakaan. Lopulta kitaran 
hiljainen näppäily ja tuttu sävel tavoittivat kaik-
kien mielet. Kitaristin viinan polttama karhea ää-
ni aloitti: ”Maan korvessa kulkevi lapsosen tie…” 

Tässä vaiheessa olivat jo kaikki yhtyneet 
lauluun. Nyt ei tarvittu monistettuja sanoja. Ne 
osattiin ulkoa – ja sisältä. Lapsena opittu oli 
koettu elämässä todeksi. Illan hämyssä ei kenen-
kään tarvinnut peitellä kyyneleitään. 

Vahvempina lähdimme jatkamaan epävarmaa 
tietämme mielessämme luottamus, että ”Sinä olet 
minun kanssani” nyt – tänä kesänä – ja aina.

ANTTI LEMMETYINEN

on Suomen Merimieskirkon kunniapuheenjoh-
taja. Hän on työskennellyt mm. Diakonissalai-
toksen johtajana ja Hampurin merimieskirkon 

johtajana.

ELÄMÄN
MERELLÄ
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APUA ON SAATU
Merimieskirkko kohtaa Ailan monella tavoin.

TEKSTI JA KUVA PAAVO TUKKIMÄKI

”A PUA ON aina saatu, jos sitä on 
pyydetty.” Näin diplomaatti-
sesta vastaa Mikko Aulanko 
kysymykseen, mikä on Meri-

mieskirkon hyödyllisin palvelu.
 Aulanko on suomalaisen Langh Ship -va-

rustamon Ailan päällikkö, ja hän korostaa, että 
tarpeet vaihtelevat: ”En osaa nostaa jotakin yk-
sittäistä asiaa, joka olisi hyödyllisin. Ja on myön-
nettävä, etteivät tarpeet ole monesti hirveän 
hengellisiä vaan käytännöllisiä, mutta niillä on 
iso merkitys jonkun henkiselle hyvinvoinnille.”

Joskus kyse on siitä, että miehistö pääsee 
hengähtämään maissa pois laivan pienistä pii-
reistä. Tai siitä, että kirkon auto vie porukkaa 
äänestämään pressanvaaleissa. Tai puutteesta, 
johon ei tunnu löytyvän muuta ratkaisua kuin 
soitto kirkolle. Tai Merimieskirkon perinteises-
tä joululahjasta, villasukista, jotka lämmittävät 
niin jalkoja kuin mieltä. Tai siitä, että päällikkö 
saa espressokahvinsa ja näin ”pienen kultakantin” 
päiväänsä.

Ailan komentosillalla on Belgiasta hankittu 
espressokeitin, johon ei saa täydennystä Suo-
mesta. Hätiin tuli Rotterdamin merimieskirk-
ko: kippari tilaa kahvinsa netistä, ja kirkko tuo 
satsin laivalle. 

”Monella tapaa kirkko kohdataan”, Aulan-
ko sanoo ja luettelee lisäesimerkkejä: on yövytty 
Hampurin kirkolla, on poljettu Merimiespalve-
lun kuntotesti Vuosaaren merimieskeskuksen 
kirkkosalissa, laivakuraattori Pekka Wilska käy 
”säännöllisen epäsäännöllisesti” Ailan matkassa. 
Mitä kirkon toiminnasta puuttuu?

”Olen kasvanut siihen, että Merimieskirkko 
on aina ollut enkä osaa sanoa, mitä pitäisi muut-
taa. Se on varmaan aika haasteellista niille, jotka 
nyt miettivät, mihin suuntaan toimintaa pitäisi 
viedä.”

”Mutta kun nimi on Merimieskirkko, on ni-
mi hauska ja sillä on historiaa, niin sen nimen 
takia merimiehillä on joskus olo, että hetkinen, 
näin vähänkö me tästä saamme.”

Aulanko sanoo naurahtavansa tällaisille 
kommenteille, sillä Merimieskirkko on hienosti 
kehittynyt mukana, kun ulkosuomalaisten mää-
rä on kasvanut: se on tarjonnut heille yhteyden 
kotimaan kirkkoon.

 Ja yhä kirkolla on iso merkitys maailmalla 
liikkuville suomalaisille merimiehille. ”Meidän 
satama-ajoilla meidän palvelu on aika haastavaa.”

Aila kuljettaa kontteja reitillä Helsinki–Rii-
ka–Klaipeda–Teesport–Zeebrugge–Rotterdam–
Helsinki–Pietari–Helsinki. Linja on työteliäs, 
kahdessa viikossa yhdeksän satamaa, joissa vii-
vytään 6–12 tuntia. 

Ailan päällikkö, raaseporilainen Mikko Aulanko, 49, aloitti meriuransa 
1989 kansimiehenä tilausliikenteen purjealuksilla Helsingissä. Viimei-
seksi purjelaivaksi jäi 1998 ahvenanmaalaisten Linden, ja välissä oli jo 
rahtilaivoja ja alan opintoja. Langh Shipillä hän aloitti 1996, ja vuodesta 
2004 hän on työskennellyt päällikkönä. Ensikokemuksensa merimies-
kirkoista hän sai puolimatruusina Antwerpenista, ja tutuiksi ovat tulleet 
niin Lyypekin, Hampurin kuin Rotterdamin merimieskirkot. 

16       

MERI- 
MIES
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M AX FINELLIN, 51, ensikontakti Meri-
mieskirkkoon syntyi Lyypekin Suo-
mi-kodissa, joka tunnettiin myös 
rekkakirkkona. Finell ajoi rekkaa 

Eurooppaan, ja reissujen välillä tuli kirkolla nau-
tittua se perussetti: sauna ja syönti. Kirkko oli 
kiva tukikohta, vaikka Finell ei koskaan asunut 
siellä.

Suomessa suhde alkoi Turun kirkolta. Finell 
oli tiennyt paikan jo pitkään ja satunnaisesti 
käynyt siellä, mutta suhde syveni, kun hän siir-
tyi ajamaan kotimaassa.  Ja tuorein tuttavuus on 
Vuosaaren merimieskirkko.

Max Finell tuli alalle 1989. Työ oli koulujen 
jälkeen haussa, ja isän tutun kautta löytyi paikka 
kuljetusliikkeessä. Finell kävi katsomassa ja jäi, 
vaikka ala oli ihan vieras. Vuosien varrelle mah-
tui useita firmoja ja kaikkia konttoripuolen töi-
tä, kunnes mies päätti katsoa, mitä tiskin toisella 
puolen tapahtuu. Hän hankki rekkakortin 2005 
ja alkoi ajaa Eurooppaan.

Viime syksynä Finell ”otti askeleen eteenpäin” 
ja siirtyi kotimaanajoon. Elämä rauhoittui, ja tu-
livat vapaat viikonloput.

Merimieskirkko tarjoaa paikan saunoa, hen-
gähtää hetken, pientä kahviopalvelua ja ylimää-
räisen olohuoneen. Finell pitää tärkeänä, että 
tienvarsien ”aina vähän kaupallisen” tarjonnan 
ohella on olemassa merimieskirkon tapainen 
paikka.

Vuosaaren sauna on hänelle enemmän kuin 
loistavan kiukaan löylyt, pari kaljaa ja sitten 
auton petiin. Sauna on sosiaalinen tapahtuma: 
”Kun törmäät samoihin kavereihin viikoittain, 
opit tuntemaan heitä, vaihdetaan ajatuksia ja 
kuulumisia.” Saunojia on välillä niin, että puku-
huone pursuu. 

Vaikka Finell asuu pääkaupunkiseudulla, ei 
hänestä ole lainkaan kumma, että päivän päät-
tyessä oikeaan aikaan hän jää saunomaan ja yö-
pymään autoonsa Vuosaareen etenkin, jos aamul-
la matka jatkuu samasta paikasta. Ajoaikaakin 
säästyy puoli tuntia suuntaansa.

Aina ei tärppää, vaikka kuinka olisi suunni-
tellut saunoa, pannut rekan parkkiin, pakannut 
kassin ja tarponut kirkolle. Ovi on lukossa ja 
mökki pimeä: kirkko on yllättäen kiinni ja kuskin 
käyrä nousussa. ”Se on oikeastaan ainoa tämän 
hetken miinus.”

Näistä poikkeuksista tiedot löytyvät face-
bookista. Kotimaan merimieskirkoilla on yksi 
työntekijä, eikä vapaaehtoisia ole aina saatavilla.

Ja ehkä Vuosaari voisi tarjota ”jotakin ilta-
palantynkää”, ei mitään megalomaanisen suurta 
mutta siihen suuntaan, Finell toivoo.

”Monen olen kuullut asiaa harmittelevan.” 
Ja kesällä saunamakkaraa! 

Max Finell aloittamassa uutta työviikkoa. Reissu-
kassia pakatessa on varauduttava siihen, että koto-
na ollaan vasta perjantaina.

SAUNAKAVERI
Merimieskirkon sauna on enemmän kuin hyvät löylyt. 

TEKSTI JA KUVA PAAVO TUKKIMÄKI

REKKA- 
MIES
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JOULUPAPPI
Merimieskirkko, Lähetysseura ja Kirkon ulkosuomalaistyö 

yhteistyöhön Kaakkois-Aasian joulukirkkotyöstä.

TEKSTI JA KUVAT MAARIT LUKKARINEN

UUTTA 
YHTEISTYÖTÄ

J YRKI JA ANJA MARKKANEN tulivat Thai-
maahan Suomen Lähetysseuran lähettä-
minä. Markkaset rekrytoitiin Thaimaan 
evankelis-luterilaisen kirkon työtehtäviin. 

Jyrki papin tehtävään ja hänen vaimonsa diako-
niatyön pariin. 

Markkaset ovat työskennelleet Thaimaassa vuo-
desta 1997 lähtien. Tuolloin heistä tuskin kumpi-
kaan osasi kuvitella, että pesti jatkuisi niin pitkään. 

”Jos meille olisi silloin sanottu, että olette seu-
raavat 20 vuotta Thaimaassa, emme olisi varmaan 
uskaltaneet edes lähteä”, toteaa Anja Markkanen 
bangkokilaisessa kahvilassa.

Thaimaa ja ylipäätään koko Aasia oli ollut 
heille siihen mennessä täysin vieras maailman-
kolkka. Kaakkoisaasialaisesta maasta on kuiten-
kin vuosien mittaan tullut läheinen ja Bangkokista 
melkeinpä kotikaupunki.

Anja Markkanen on ollut mukana useissa 
Thaimaan evankelis-luterilaisen kirkon diakonia-
projekteissa. Niistä ensimmäinen oli Armonkoti, 

joka on suunnattu raskautensa vuoksi vaikeuksiin 
joutuneille naisille. Pari vuotta sitten hän siir-
tyi vähävaraisia vanhuksia avustavaan Toivon tie 
-hankkeeseen. Se tukee vanhusten lisäksi myös 
HIV-positiivisia. 

”Työskentelin Bangkokin alueella, mutta vä-
hävaraisia vanhuksia on ympäri Thaimaata Suo-
men Lähetysseuran kautta tulevan tuen piirissä. 
Peruseläke on hyvin pieni, sillä lähtökohta on se, 
että perhe huolehtii. Tämä ei kuitenkaan toimi ai-
na. Usein lapset joutuvat lähtemään työn perässä 
muualle, ja vanhus jää yksin.”

Tämän vuoden alussa Toivon tie yhdistettiin 
Kummilapsi-hankkeen kanssa. Myös Kummilap-
situki on suunnattu vähävaraisista perheistä tule-
ville lapsille. Tämä uusi perheprojekti on osa Anja 
Markkasen tulevaa työsarkaa.

”Hankkeiden yhdistämisen myötä pystymme 
tekemään kokonaisvaltaisempaa työtä, sillä voim-
me huomioida koko perheen tilanteen, ei pelkäs-
tään vanhusta tai lasta.”

Anja Markkanen on ollut mukana useissa Thaimaan evankelis-luterilaisen kirkon diakoniaprojekteissa. Hän 
tekee kokonaisvaltaista työtä vähävaraisten perheiden hyväksi.
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AINA MENOSSA

Bangkokista siirrymme Pattayalle, jossa turistipa-
piksi tituleerattu Jyrki Markkanen valmistautuu 
kuukausittaiseen viikkomessuunsa. Hänet värvät-
tiin alunperin papin työhön Thaimaan luterilai-
seen kirkkoon, mutta vuodesta 2001 lähtien hän 
on työskennellyt ensisijaisesti Thaimaassa asuvien 
tai lyhytaikaisesti oleskelevien suomalaisten ja 
suomalaisthaimaalaisten perheiden pappina. 

”Suomalaisyhteisön pappina olen tiiviisti lo-
ka-maaliskuulla. Kun matkailukausi pääsiäisen 
edellä vähenee, avustan edelleen myös Bangkokin 
thainkielisiä seurakuntia”, hän kertoo pattaylaisen 
hotellin aulassa.

Suomen evankelis-luterilaisella kirkolla ei ole 
omaa toimitilaa Thaimaassa, joten jumalanpalve-
luksia pidetään kirkon yhteistyökumppaneiden 
tiloissa. Bangkokissa käytetään Thaimaan lute-
rilaisen kirkon ja Hua Hinissä katolisen kirkon 
tilaa. Pattayalla käytössä on Norjan Merimieskir-
kon tila.

Jyrki Markkanen on oikeastaan aina joko 
tulossa jostakin tai menossa jonnekin. Ja kun 
seurakunta ulottuu käytännössä koko Thaimaan 
alueelle, työtunteja on turha laskea. 

”Pidän kuukausittain viikkomessun sekä Pat-
tayalla että Hua Hinissä. Nämä kaksi messua 
muodostavat rungon kuukausittaiseen työrytmiini. 

Siinä välissä saattaa olla vihkiminen Etelä-Thai-
maassa tai Bangkokissa. Voi myös tapahtua niin, 
että suomalainen turisti joutuu sairaalaan, ja apua-
ni pyydetään”, hän kertoo.

JOULUKIRKKOKIERROKSELLE

Tämän vuoden lopulla Jyrki Markkasen työalue 
laajenee ja matkustaminen lisääntyy entisestään, 
sillä hän alkaa tehdä Filippiineillä, Malesiassa, 
Singaporessa ja Vietnamissa vuosittaisesti järjes-
tettäviä joulukirkkokierroksia.

Tähän mennessä niistä on vastannut Me-
rimieskirkon merimiespastori, mutta Suomen 
Merimieskirkon, Suomen Lähetysseuran ja 
Kirkon ulkosuomalaistyön vastikään solmiman 
yhteistyösopimuksen myötä tehtävä siirtyi Jyrki 
Markkaselle. 

”Tämän tehtävän kautta minulle avautuu uusi 
alue Aasiaa. Odotan innolla, että pääsen tapaa-
maan naapurimaissa asuvia suomalaisia, sillä tä-
hän mennessä olen ollut varsin vähän tekemisissä 
heidän kanssaan.”

Joulukirkkokierros on vielä suunnitteluvai-
heessa, mutta ainakin kauneimmat joululaulut ja 
joulujumalanpalvelut tulevat kuulumaan kierrok-
sen ohjelmaan. Myös toiveita kastejuhlien järjes-
tämiseen kierroksen yhteydessä on jo esitetty, Jyrki 
Markkanen kertoo. 

Turistipappi Jyrki Markkasen työalue laajenee, kun hän alkaa 
tehdä Filippiineillä, Malesiassa, Singaporessa ja Vietnamissa 
vuosittaisia joulukirkkokierroksia. Yhteistyöjärjestelyllä pa-
rannetaan kirkollisten palvelujen saatavuutta alueella.
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PIIRAKKATALKOOT

N YT KARJALANPIIRAKOITA  hi-
moavat lontoolaiset ovat saa-
neet apua, kun merimieskirk-
ko järjestää halukkaille karja-

lanpiirakkatalkoita pari kertaa vuodessa.
Elli Niemeläinen kantaa kahden-

kymmenen kilon ruisjauhosäkkiä Lon-
toon kirkon keittiöön. Elli vastaa kirkon 
kahvilatuotteista ja pitopalvelusta ja val-
mistautuu nyt vetämään kevään ensim-
mäiset karjalanpiirakkatalkoot.

”Aloimme pitää näitä talkoita muu-
tama vuosi sitten silloisen papin Teemu 
Hällin aloitteesta”, Elli kertoo.

”Talkoissa on ollut ihan kivasti po-
rukkaa, sekä Lontoon suomalaisia ja brit-
tejä. Tämän päivän talkoihin ilmoittautui 
12 henkeä, mutta tänne saapui nyt hel-
leaalto, joka houkutteli puolet porukasta 
ulos puistoon.”

Elli asettelee kirkon kahvilan puo-
lelle tekotarpeet talkoita varten. Hän on 
tehnyt taikinan ja piirakan kuoren sisälle 
menevän riisipuuron jo valmiiksi. Pöy-
dillä odottavat kaulimet taikinaa ja pellit 
piirakoita.

Ensimmäisenä talkoihin saapuva 
Kirsi Korpela kertoo tehneensä kerran 
kotonaan Lontoossa karjalanpiirakoita.

”Kirkon piirakat ovat paljon parem-
pia. Tulinkin tänne talkoihin ottamaan 
selvää niiden salaisuudesta. Ehkä oppisin 
itsekin tekemään niitä sitten oikeaoppi-
sesti.”

”Täällä Lontoossa asuu muuten yksi 
suomalaisnainen, joka valmistaa piirakoi-
ta tilauksesta halukkaille. Niitä oli tarjolla 
Suomi 100 -juhlissa, mutta ne eivät olleet 
niin hyviä kuin kirkon piirakat.”

Pian paikalle saapuvat myös muut tal-
koihin osallistujat. Tarja Mackay on tuonut 
mukanaan tyttärensä Jasminen oppimaan 
suomalaisen tradition. Vuosia Lontoossa 
asunut Pia McEwan kertoo käyneensä 
usein kirkolla ja myös saunoo siellä usein.

Ryhmän aino britti Gaz Haptam 
kertoo asuvansa kirkon lähistöllä.

”Kävin täällä kerran poikaystäväni 
kanssa ja huomasin, että täällä on touhua 
pomppulinnasta teatteriesityksiin. Mais-
toin silloin ekan kerran karjalanpiirakoita. 
Ne olivat erikoisia ja todella maukkaita. 
Tulin sen takia näille talkoille.”

PERSOONALLINEN RYPYTYS

Elli aloittaa talkoot kertomalla ensi tai-
kinasta eli karjalanpiirakan kuoresta.

”Se on helppo valmistaa, koska sii-
nä on vain vettä, suolaa, ruisjauhoja ja 
vehnäjauhoja. Sen voi tehdä valmiiksi jo 
edellisiltana.”

”Taikinasta otetaan pieni pala ja pyö-
ritetään sitä kämmenessä palloksi. Mi-
ten suuri piirakasta tulee, riippuu pallon 
koosta.”

Tarja kertoo kurkanneensa Joensuun 
Marttojen nettisivuille saadakseen vink-
kiä siitä, miten suuri pallon pitää olla.

”Opitte kyllä pian harjoituksen kaut-
ta, mikä on se oikea koko”, Elli lohdut-
telee.

YLLÄ: Kun taikinan kaulii pyöreän muo-
toiseksi, on helppo rypyttää sen laidat 
riisin päälle. Rypytys tehdään etusormilla 
tai peukaloilla.

 
VASEMMALLA: Lontoon merimieskirkon 
keittiötyöntekijä Elli Niemeläinen taitaa 
karjalanpiirakoiden valmistuksen ja neuvoo 
sen salat muillekin.

Ruisleipä ja karjalanpiirakka. Niitä ulkomaille muuttaneet kaipaavat eniten Suomesta.

”PIIRAKAN KOKO 
RIIPPUU TAIKINAPALLON 

SUURUUDESTA.
ELLI
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”Sitten kun pallo on valmis, laittakaa 
aika runsaasti vehnäjauhoja alustalle, sil-
lä taikina tarttuu muuten kaulimeen aika 
helposti. Sitten vaan kaulimaan.”

Pöydällä on kolme erilaista kaulin-
ta: paksu, perinteinen kaulin, jossa on 
kahvat molemmissa päissä. Sitten on 
ohuempi pyöreä puu ja vielä ohuempi 
kaulin, joka kapenee päistä.

”Se on pulikka”, Elli kertoo.
”Olen itse Joensuusta, missä näitä 

käytetään perinteisesti taikinan leipomi-
seen.”

Elli neuvoo seuraavaksi miten ohut 
taikinasta pitää kaulia.

”Kaulikaa taikina pyöreän muotoi-
seksi, niin siitä on sitten helppo rypyttää 
laidat riisin päälle.”

Rypytys onkin karjalanpiirakan val-
mistuksessa se kohta, joka tekee piira-
kasta tekijänsä näköisen. Rypytys teh-
dään etusormilla tai peukaloilla.

”Itse aloitan rypytyksen piirakan 
päästä ja rypytän sieltä toiseen päähän. 
Siitä tulee sitten hieman nätimpi”, Elli 
opastaa.

”Ja vielä yksi neuvo: älkää jättäkö 
rypystystä korkeaksi ja ilmaa rypytys-
ten väliin. Muuten rypytys palaa uunissa 
herkästi.”

TAITEELLISIA PIIRAKOITA

Pian alkaa piirakoita ilmestyä pelille. 
Leivinpapereissa on tekijöiden nimet, 
jotta jokainen voi sitten tunnistaa pel-
leiltä omat piirakkansa.

Piirakoita on niin monenlaisia kuin 
on tekijöitäkin. McEwanin piirakat ovat 
aika isoja ja paksuja kun taas Hapta-
min piirakat ovat enemmän taiteellisia. 
Hänen pellillä on kolmiopiirakoita, pit-
kulainen venepiirakka ja ympyrämuo-
toinen piirakka. Brittinä Gaz ei tunne 
Suomen traditioita ja tekee piirakoista 
minkänäköisiä itse haluaa.

”Tämä on ihan hauskaa puuhaa”, Gaz 
sanoo hänen poikaystävänä Danielin 
liittyessä joukkoon. ”Saatan tehdä näitä 
kotonakin.Tämä on kivaa hommaa, jos 
on mukava porukka koolla. Yksin näitä 
en ehkä alkaisi tehdä.”

OPPI MUKAAN KOTIIN

Kahden tunnin kuluttua ensimäiset 
piirakat tulevat ulos kuumasta uunista. 
Talkooporukka istahtaa kahvitauolle ja 
maistelee omia tekemisiään ja vertailee 
niitä  muiden piirakoihin.

”Olin tosi iloinen, että tulimme tal-
koihin, Tarja Mackay kertoo tyttärensä 
nyökkäilessä vierellä.

”Aina kun menemme Suomeen, os-
tamme karjalanpiirakoita. Nyt ei tarvitse 
odottaa joulumyyjäisiin, kun voi tehdä 
näitä itse kotona täällä Lontoossa.

Lontoon kirkon myyjäisissä niin 
karjalanpiirakat kuin ruisleipä myydään 
muuten yleensä loppuun.

Elli Niemeläinen istahtaa hetkeksi 
alas, mutta vain hetkeksi.

”Pitäkää pieni kahvitauko, ja aloi-
tetaan sitten taas hommat. Meillä on 
vielä monta kiloa taikinaa ja riisipuuroa. 
Näistä saa vielä pari kolme pellistä pii-
rakoita.” 

TEKSTI JA KUVAT ILPO MUSTO

Gaz Haptamin, Pia McEwanin, Danielin, Kirsi Korpelan sekä Tarja ja Jasmine Mackayn karjalanpiirakoista tuli omanlaisia, erikoisiakin, 
mutta maukkaita.
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  KOKOUSKUTSU  
 

Suomen Merimieskirkko ry:n sääntömääräinen vaalikokous pidetään 
kesäjuhlien yhteydessä lauantaina 11.8.2018 klo 14.00 Keltinmäen kirkossa 

osoitteessa Keltinmäentie 10, 40640 Jyväskylä.
Kokousta edeltää klo 13.00 Merimieskirkon katsaus menneeseen ja tulevaan.

Vaalikokouksessa käsitellään sääntöjen 17 §:ssä määritetyt asiat.
Olet lämpimästi tervetullut!

Lisää kesäjuhlista ja vaalikokouksestaverkkosivulta merimieskirkko.fi/kesajuhlat.
Vaalivaliokunnan ehdokaesitys ja ehdokkaiden esittely seuraavalla sivulla. 
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Keltinmäen kirkolla Jyväskylässä 11.–12.8.2018

Lauantaina ohjelmassa mm. Merimieskirkkopiirien vetäjien tapaaminen, vapaa-
ehtoistyön esittelyä, musiikkia ja yhteislaulua, kirjailija Aino Suholan pakinaa 
yhteisöllisyydestä jne.
Sunnuntain juhlajumalanpalveluksessa saarnaa piispa Simo Peura.

MERIMIESKIRKON KESÄJUHLAT

AINO SUHOLA

SIMO PEURA
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SUOMEN MERIMIESKIRKON halli-
tukseen kuuluu 12 jäsentä, jotka 
valitaan kolmeksi vuodeksi ker-
rallaan. Hallituksen jäsenistä on 

kulloinkin neljä erovuorossa. Hallituksen 
jäsen voidaan valita uudelleen.

Merimieskirkon hallituksen kokoon-
pano on seuraava,

2015–2018: Timo Lappalainen toi-
minnanjohtaja, hallituksen pj.; Tarja 
Larmasuo hallintojohtaja, varatuomari; 
Jarkko Nisula kuljetusalan kouluttaja; 
Asta Turtiainen sidosryhmäpäällikkö.

2016-2019: Mikko Jokela ulkoasiain-
neuvos; Hannele Koivisto diakoni; Kata-
rina Hildén Vice President; Sami Ojala 
toiminnanjohtaja.

2017–2020: Jaakko Heinimäki pää-
toimittaja; Paula Raitis hallintosihteeri, 
hallituksen varapj. ja työvaliokunnan 
puheenjohtaja; Jukka Salo johtaja; Juha 
Tuohimäki srk.yhtymän johtaja.

Vuonna 2018 erovuoroisia ovat Timo 
Lappalainen, Tarja Larmasuo, Jarkko Ni-
sula ja Asta Turtiainen. Kaikki erovuo-
roiset jäsenet ovat ilmoittaneet olevansa 
käytettävissä hallituksen jäsenten vaalissa 
kaudelle 2018–2021. 

Suomen Merimieskirkon vuosikoko-
us valitsi kokouksessaan 16.4.2018 Me-
rimieskirkon vaalivaliokunnan jäseniksi 
hallintosihteeri Paula Raittiin, kirkkoher-
ra, srk.yhtymän johtaja  Juha Rintamäen, 
johtaja Jukka Salon ja asiantuntija  Hele-
na Tuomisen. Vuosikokous kutsui vaaliva-
liokunnan sihteeriksi pääsihteeri Hannu 
Suihkosen. Vaalivaliokunnan tehtävänä 
on tehdä ehdotus hallituksen jäseniksi.

Vaalivaliokunta päätti ehdottaa Me-
rimieskirkon vaalikokoukselle hallituksen 
erovuoroisten jäsenten Timo Lappalaisen, 
Tarja Larmasuon, Jarkko Nisulan ja Asta 
Turtiaisen valitsemista Merimieskirkon 
hallituksen jäseniksi kaudelle 2018–2021. 
Ehdokkaiden esittely on ohessa. Vaaliva-
liokunnan esitys ja ehdokkaiden esittely 
tehdään myös vaalikokouksessa. 

Vaalikokous pidetään la. 11.8.2018 
klo 14.00 Keltinmäen kirkossa, Keltin-
mäentie 10 40640 Jyväskylä.

MERIMIESKIRKON HALLITUKSEN JÄSENTEN VAALI KAUDELLE 2018–2021.

Timo Lappalainen, s. 1959
Toiminnanjohtaja, Helsinki

• Teologian maisteri, 1989 
• Poika- ja nuorisotyön johtaja (puolipäiväi-

nen), Helsingin NMKY 1982–1986
• Seurakuntapastori, Kallion srk. 1989–1990
• Belgian suomalaisen kirkon johtaja, 

Antwerpenin merimiespappi 1990–1997 
• Hallintopäällikkö ja vanhempi esittelijä, 

Kansainvälinen Merenkulkijoiden Säätiö 
(ITF, Kansainvälinen kuljetusalan ammat-
tijärjestöjen keskusliitto) 1997–2005

• Toiminnanjohtaja, Kepa 2005–
• Merimieskirkon hallituksen jäsen 2009–
• puheenjohtaja 2011–.

Tarja Larmasuo, s. 1961 
Hallintojohtaja, varatuomari Helsinki

• Pankkilakimies/hallintopäällikkö, Mäntsä-
län Säästöpankki 1990–1992

• Osastopäällikkö, Suomen Säästöpankki 
1992–1993

• Lakimies, Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal 
1994–1997

• Liiketalouden toimialan tuntiopettaja, Hy-
vinkään-Riihimäen seudun ammattikoulu-
tussäätiö 2000

• Suomen Lähetysseura: lakimies 2000–2011, 
hallintojohtaja 2011–

• Merimieskirkon hallituksen jäsen 2012–, 
talousvaliokunnan jäsen 2012–2013,

• työvaliokunnan jäsen 2013–

Jarkko Nisula, s. 1961
Jack of all trades, Jyväskylä

• Erityisammattitutkinto, Managing Inter-
national Business Services.

• Kuljettajana ja vakituisena vieraana me-
rimieskirkoilla; erityisesti Antwerpenissa 
1984–1996  

• Ajojärjestelijä, kuljetus- ja markkinointi-
päällikkö 1996–2000

• Toimitusjohtaja, Oy Sisu-Trans Finland Oy 
2000–2003 

• Toimitusjohtaja, Kuljetus Eklöf Oy 2003–
2012

• Jack of all trades, Suomen Kuljetusturva 
Oy 2012–

• Merimieskirkon hallituksen jäsen 2012–

Asta Turtiainen, s. 1971
Sidosryhmäpäällikkö, Helsinki

• Diakonissa 1996, sairaanhoitaja (amk) 
2015, työnohjaaja 2010

• Diakoniatyöntekijä, Espoo 1998–2005
• Järjestösihteeri, Diakoniatyöntekijöiden 

liitto 2005–2009
• Yhteyspäällikkö, Kirkon Ulkomaanapu sr  

2009–2013
• Sidosryhmäpäällikkö, Kirkon Ulkomaana-

pu sr 2013–
• Vuosivapaaehtoinen, Rotterdamin meri-

mieskirkko 1997
• Nimikkolaivakuraattori 1998–2001
• Merimieskirkon hallituksen jäsen 2015–
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UTE I HAVET
Havet tog bror och barn men livsglädjen är kvar.

TEXT OCH FOTO THURE MALMBERG

V ILKEN K VINNA! Redan det 
första mötet med Alfhild 
Ekebom på Högsåra gör en 
andlös. Inte bara för att hon i 

det närmaste är årsbarn med vår republik, 
utan för att en människa, som är änka se-
dan 34 år och har drabbats av de tyngsta 
sorger man kan tänka sig, ändå kan vara så 
ljus och sprittande glad. Vad kan det vara 
med skärgårdsluften på Högsåra långt ute 
i Åbolands skärgård vid farlederna mot 
Åbo?

Redan som fyraåring 1924 i Hitis 
fick hon följa med sin faster Ester Gus-

sjömän till vår handelsflotta, också Alf-
hilds bröder valde den banan. Begreppet 
blandbesättning var okänt, även om det 
fanns några enstaka utlänningar ombord 
i många finländska fartyg. De berättigade 
kraven på ”välfärd” för sjöfolket hade då 
inte ännu fått fotfäste i alla rederier. Det 
var där skärgårdens stickande kvinnor 
kom in i bilden.

När Alfhild själv i något mognare 
ålder flyttat över till Högsåra blev hon 
först viceordförande och sekreterare och 
senare mångårig ordförande i Högsåra 
sjömansmission. Liksom distriktets älds-

”SKOGEN ÄR MITT LIV. 
JAG ÄLSKAR ATT PLOCKA 

BLÅBÄR.
ALFHILD

tavsson till mötena i nybildade Hitis 
sjömansmissionsförening, där faster var 
ordförande. När hon sedan som tioåring 
flyttade till Rosala, där hennes mor Sofia 
var kretsordförande, stärktes kontakten 
med sjömansmissionen. 

På den tiden levererade praktiskt 
taget varje holme i Åbolands skärgård 

Alfhild Ekebom bor i Högsåra nedlagda 
skola, som sedan 1976 har varit hennes 
hem. Här bor hon ensam mitt i byn som 
har cirka femtio invånare.
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ta sjömansmission i Hitis kyrkby finns 
föreningarna i Högsåra och Rosala inte 
längre kvar.

ALLA KÄNNER ALLA

Här känner alla varandra. När jag hör mig 
för hos färjföraren Anders Grönholm om 
vägen till Alfhild skrattar en pojke på väg 
hem från skolan glatt: henne hittar man 
i blåbärsskogen.

En säsong nyligen plockade hon 150 
liter blåbär. 

”Skogen är mitt liv, och jag älskar att 
plocka blåbär. När jag inte kan göra det 
längre dör jag”, säger hon.

Döden är bekant i familjen. Hennes 
bror Gustav Adolf Isaksson spolades 
överbord från m.s. Astrid Thordén en stor-
mig senhöstnatt 1939 på Atlanten. Han 
hade nyss börjat jobba till sjöss och skulle 
i gryningen avlösa en kamrat efter hund-
vakten. Han blev bara 21 år.

Också den andra brodern, Hans 
Isaksson, blev sjöman. Som nyexamine-
rad sjökapten var han på väg till sitt första 
befälsjobb på FÅA när han drabbades av 
en dödlig sjukdomsattack. Han blev 32 år.

När Alfhild växte upp gällde det att 
börja jobba tidigt, först i ladugården, men 
så småningom med ansvaret för telefon-
växeln på Högsåra, som också betjänade 
den närliggande skärgården.

Under kriget skötte Alfhild bl.a. fort-
chefens barn på Örö, och där träffade hon 
sin blivande man, kutterföraren Nils Val-
demar Ekebom. 

De tu blev ett 1944 och flyttade sedan 
med nyfödda sonen Rainer Göran Val-
demar till Högsåra, där de rustade upp 
öns nedlagda folkskola till ett trivsamt 
hem. Fyra pojkar har hon fött, och i dag 
finns åtta barnbarn och tio barnbarnsbarn 
medan Alfhild varit änka i 34 år.

I trettio år stickade hon vantar och 
strumpor för Sjömansmissionen. Hon 
bakade kakor till lotterierna, serverade 
kaffe på månadsmötena och läste upp-
byggliga texter för öns hängivna damer, 
som alla hade Sjömansmissionens bästa 
för ögonen.

Samtidigt svarade hon för telefoncen-
tralen och skötte öns lilla bibliotek.

DRUNKNADE I HEMVIKEN

Men när yngsta sonen Dan Christian, 28 
år, påsken 1982 drunknade i hemviken, 
blev det för mycket.

”Han var kutterförare liksom sin far. 
Vid sidan av jobbet på Jungfrusunds 
numera nedlagda lotsstation skötte han 
fyrarna på linjen Pargas–Hangö–Utö. På 
en resa skulle han bunkra här hemma på 
Högsåra, men fick troligen ett sjukdoms-
anfall och föll överbord och drunknade. ”

”I två år förträngde jag det helt. Jag 
kunde inte gå till hans grav här på ön. Jag 
kunde inte ens gå ner till stranden.”

”Men så en kväll när jag lyssnade på 
radion spelades det en sjömansvisa. Då 
lossade klumpen i bröstet och jag grät i 
timmar”, säger Alfhild Ekebom.

Den 12 maj fyllde hon 98 år. När jag 
någon dag innan ringde för att gratulera, 
funderade hon på om hon skulle ta sig en 
cykeltur eller trava ved. Vevstolen finns ju 
också: två vävar höst och vår har resulterat 
i hundratals meter mattor, bland annat för 
Sjömansmissionen.

Hon bor ensam, men här på Högsåra 
känner ju alla varandra. Anne Enberg i 
Kejsarhamnen är tillsammans med Alf-

hild den sista levande som varit aktiv i 
Högsåra sjömansmission. Båda har ock-
så delat sorg tillsammans och lever en-
samma, men förenade i byns gemenskap. 
Hemvårdare eller hälsostationer har man 
ju inte på ön. Man klarar sig själv, så länge 
det går. 

Nyfödd 1945. Alfhild med sonen Rainer 
Göran. Kriget är slut och Alfhild Ekebom 
blir telefonist på Högsåra med omnejd.

Redan vikingarna kände till Högsåra, som på 1400-talet blev en viktig lotsplats. De 
ryska tsarerna ankrade gärna i Kejsarhamnen. I dag kör en bilfärja 11 turer om dagen från 
Svartnäs nära Dalsbruk, men bäst ser man Högsåra till fots eller på cykel. Ett femtiotal 
bofasta finns på ön, som hör till Kimito kommun ca 30 km sydväst om Salo i Åboland.
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KAFFE OCH STRUMPOR
”Vår lilla krets krymper varje år”

TEXT OCH FOTO THURE MALMBERG

H ÖGSÅRA sjömansmissions pro-
tokollbok 1959–1971 har Alf-
hild Ekebom sparat för efter-
världen. Noteringarna från de 

regelbundna mötena var tredje vecka med 
till en början 10–12 deltagare är korta.

I årsberättelsen för 1959 konstateras 
att ”kyrkoherden har besökt oss under hös-
ten varvid han visade smalfilm från olika 
sjömansstationer” och ”tjugo paket har sänts 
till sjömännens julglädje”. Dessutom. hade 
till missionsförbundet (Sjömanskyrkan) 
inlämnats 13 325 (”gamla”) mark.

Vid årsmötet 10.1.1960 noterades Al-
fhild Ekebom första gången i protokoll-
boken, då hon valdes till viceordförande 
och sekreterare

Intresset var till en början stort, och 
den 23.3.1960 var 13 medlemmar på 
plats. Kaffe och andliga sånger hörde till 
men också konkreta åtgärder:

”2 kg strumpgarn till 900 mk per kg 
har beställts från Dalsbruks Andelshandel. 
Därav skall stickas strumpor för sjömansjul-
paketen”.

Protokollet för den 26.10.1960 berät-
tar att sjömanspastor C.G. Hartman skall 
besöka Högsåra Allhelgonadagen den 5 
november:

“Servering skall ordnas, likaså försälj-
ning av de handarbeten som finns färdiga. 
En fylld kaka skall bakas för att säljas på 
lotteri”.

Så fortsatte man år efter år. Ett regel-
bundet återkommande inslag var beslu-
tet att köpa Sjömanskyrkans vykort och 
jultidningen Julen på havet och hemma till 
medlemmarna.

”Julpaketen till sjömännen bör vara 
färdiga att sändas senast den 15 november. 
Garn delades ut” står det i ett protokoll, 
liksom att ”kretsen sänt en summa på 10 
000 mk till Sjömansmissionen i Helsingfors” 
och ”Mötet beslöt anskaffa material till dyn-

var och dukar, vilka konstaterats vara lättast 
att sälja och betalat sig bäst.”

Den 16.9.1962 antecknades för för-
sta gången Alfhild Ekebom som mötets 
ordförande, och vid årsmötet i februari 
följande år valdes hon ”efter många om och 
men” till kretsens ordförande. Årsberättel-
sen för 1960 avslutade hon så här:

”Vi har gjort vad vi förmått, och vi får 
hoppas att arbetsglädjen och offerviljan än-
nu skall finnas kvar och att sjömännens väl 
även i fortsättningen skall vara vårt mål. 
Det arbete vi utfört är väl som en droppe i 
havet i det stora missionsarbetet, men då vi 
tänker på i vilka små förhållanden vi arbe-
tar kan vi ändå känna oss tillfreds med vad 
vi utfört under året”.

”Våra möten har, som tidigare, hållits 
var tredje onsdag och börjat klockan 7 på 
kvällen. Programmet på mötena har bestått 
av psalmsång och högläsning, handarbete och 
kaffedrickning samt diskussion. Dessutom 
har på de flesta möten hållits ett paketlot-
teri, varifrån inkomsten oavkortad kommit 
föreningen till godo.”

I årsberättelsen för 1962 konstateras 
också att Högsåra till Finska Sjömans-

missionssällskapet sänt 10 000 mark och 
17 julpaket till sjömännens julglädje ”detta 
år huvudsakligen till kvinnliga sjömän”.

Den 17 oktober 1965 berättade sjö-
kapten Hjalmar Bergen, befälhavare på 
FÅA:s ångare Poseidon och Frej, om sjö-
folkets syn på julpaketen:

”...det var alltid trevligt att få julpaket 
från Sjömansmissionen, antingen det sen 
innehåller varma strumpor, vantar eller 
lektyr av något slag. Och ännu trevligare är 
det om paketet innehåller en personlig häls-
ning från avsändaren, som bör sätta ut sitt 
namn och sin adress så att mottagaren har 
möjlighet att tacka för gåvan.”

Sekreteraren Vivi Enberg avrunda-
de årsberättelsen för 1971 så här: ”Fast 
medlemmarna blir allt mer fåtaliga lever 
arbetslusten fortfarande. Kassaställningen 
har hela tiden varit till belåtenhet, och till 
Sjömansmissionen sändes som vanligt 300 
mark varje arbetsår. Vår lilla krets krymper 
ihop för varje arbetsår på grund av bortflytt-
ning och dödsfall, nu är medlemsantalet 7 
men vem vet hur länge den kan vara aktiv 
mera”. 

Alfhild Ekebom har sparat Högsåra 
sjömansmissions protokollbok 1959–1971 
för eftervärlden. 
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LONTOON MERIMIESKIRKON kirkko-
rakennuksen 60:tta vuotta juhlittiin 
sunnuntaina 3.6. mm. jumalanpal-

veluksen, muistojen, aarteenetsinnän, 
visailun, eläinbingon, täytekakun ja sau-
nojen merkeissä.

Tervehdyspuheen juhlassa piti suur-
lähettiläs Päivi Luostarinen.

Messumusiikista vastasi itsekin Lon-
toon merimieskirkolla lapsuutensa vuosia 
viettänyt Niilo Rantala. 

Messun jälkeen nautittiin Niilon 
omista sävellyksistä. ”Pienen pieni lep-
päkerttu Jumalaa ylistää, sillä pienistä ja 
hentoisista Jumala välittää.” Näin sosi-
aalikuraattori Hanna Lindholm ja Niilo 
rohkaisivat Pallero-kerholaisia ja muuta 
seurakuntaa alkulaululeikkiin.

SY VÄR AUM AN MERIMIESKIRKKO -
PIIRIN 90-vuotisjuhlaa vietettiin 
Haappusten seurakuntakodilla 

8.11.2017. Alkuhartauden piti kappalai-
nen Kirsi Virtanen ja juhlapuheen Jaak-
ko Laasio Merimieskirkolta. Musiikista 
vastasi diakoni Minna Rautiainen.

Tilaisuudessa luovutettiin ansio-
merkit seuraaville henkilöille: Maila 
Engblom (kunniamerkki) sekä Ruth 
Peltonen ja Irja Malen (hopeinen an-
siomerkki).

Tilaisuudessa oli vieraita raumalaisten 
lisäksi Eurajoen ja Rauman seurakunnis-
ta, Kuivalahden merimieslähetyksestä se-
kä Turun merimieskirkolta.

Kuvassa vasemmalta: Seija Luovila, 
Leena Hoikkala, Ruth Peltonen, Mar-
ja-Leena Vahviala ja Maila Engblom.

TAMPEREEN TEISKOSSA kokoontuu 
ahkerien ja taitavien käsityötaitajien 
piiri Lähetyksen hyväksi. Kutoes-

saan he kuuntelevat tarkasti – vaikkapa  
Suomen Merimieskirkon kuulumisia.

 Uolevi Salonen kertoi heille keväällä 
2018 Merimieskirkon historiasta ja mo-
nipuolisesta, lähimmäisiä varten tehtäväs-
tä toiminnasta Suomessa ja ulkomailla.

Riitta Tunturi oi esille esimerkkejä 
kirkkojen toiminnasta, kuten Hampurin 
joulumyyjäisistä, Lontoon avusta nuorille 
ja Brysselin toiminnasta esim. metrois-
kun jälkeen – kaikkea voi sattua ja apua 
annetaan.

Piiriläiset kyselivät ja keskustelivat 
innokkaasti teemoista. He saivat luetta-
vakseen ja kotiinvietäväksi Merimieskir-
ko-lehtiä.
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Onnellista ja siunattua syntymäpäivää!

Anni Korhonen 90 v. 4.4.18. Hämeenlinnan merimieskirkkopiiri
Pekka Nissilä  75 v. 11.2.18. Hämeenlinnan merimieskirkkopiiri

Tietosuojasyistä julkaisemme lehdes-
sämme vain asianosaisen suostumuksella 
lähetetyt syntymäpäiväonnittelut.
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MERIMIESKIRKKO EUROOPASSA

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

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
https://belgia.merimieskirkko.fi/
@BrysselinMerimieskirkko

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

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

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

MERIMIESKIRKON LIIKKUVA TYÖ

• Sosiaalikuraattori ja/tai merimies-
pappi työskentelee:

ANTWERPENISSA / MUUALLA BELGIASSA
https://belgia.merimieskirkko.fi/
@Antwerpeninliikkuvamerimieskirkko
LUXEMBURGISSA
https://luxemburg.merimieskirkko.fi/
LYYPEKISSÄ
https://pohjoissaksa.merimieskirkko.fi/

• Matkapappityötä 
teemme: 
 
KAAKKOIS-AASIASSA, PUOLAN VARSO-
VASSA JA POHJOIS-IRLANNISSA.

https://merimieskirkko.fi/matkapappi/

MERIMIESKIRKKO SUOMESSA

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.f

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

SUOMEN MERIMIESKIRKKO
Kumppanisi kotona ja maailmalla

KERÄYSLUPA 2017-2018: RA/2016/856. POLIISIHALLITUS 9.12.2016. 
PENNINGINSAMLING I ÅLAND 2018: ÅLR 2017/6671, ÅLANDS LANSKAPSREGERING 5.9.2017
KERÄYSALUEENA ON KOKO SUOMI. KERÄTYT VARAT KÄYTETÄÄN MERIMIESKIRKKOTYÖN 
TOTEUTTAMISEEN KERÄYSLUVAN AIKANA.


