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Marko Toljamo
marko.toljamo@merimieskirkko.fi

HIILIN
E

M

erimieskirkossa on tehty henkilöstötutkimus tänä
keväänä ja kahtena edellisenä vuonna. Tänä keväänä
tehdyn tutkimuksen tulosten perusteella Merimieskirkko sai Suomen innostavimmat työpaikat 2019 -tunnustuksen.
Tunnustuksen saavuttaa vain parhaisiin tuloksiin päässeet niistä
sadoista suomalaisista organisaatioista, jotka ovat toteuttaneet
Corporate Spirit Oy:n henkilöstötutkimuksen. Tutkimuksen
tuloksissa erityisenä vahvuutena todettiin, että Merimieskirkon
työntekijät kokevat Merimieskirkon arvot ja päämäärät tärkeiksi ja ovat omistautuneita työskentelemään niiden puolesta.
Saavutettu tunnustus kertoo, että olemme yhdessä onnistuneet
kehittämään työtämme ja toimintakulttuuriamme sekä olemme
yhdessä työskennelleet aikaisempien tutkimusten tulosten perusteella asettamiemme päämäärien saavuttamisen puolesta. Suuri
MERIMIESKIRKON
kiitos kaikille työntekijöille omisARVOT KOETAAN
tautuneesta työstä MerimieskirTÄRKEIKSI.
kon toiminnassa mukana olevien
ihmisten sekä yhteisöjen kanssa ja
hyväksi. Tästä on hienoa jatkaa eteenpäin.
Tänä keväänä toteutettiin myös Wanted wapaaehtoinen
-kampanja, jolla haluttiin nostaa näkyväksi sitä erittäin tärkeää
työtä mitä sadat eri vapaaehtoiset merimieskirkoilla tekevät. Vapaaehtoisten kertomukset toiminnastaan löytyvät verkkosivulta
merimieskirkko.fi/wanted. Kampanjan aikana saimme lukuisia
uusia vapaaehtoistyöstä kiinnostuneita sekä uusia ideoita, millaisia vapaaehtoistyön tehtäviä voi olla. Olet tervetullut mukaan
tekemään merkityksellistä työtä Merimieskirkon vapaaehtoisena.
Lämmin kiitos kaikille Merimieskirkossa toimiville vapaaehtoisille arvokkaasta työstä.
Merimieskirkon kesäjuhlat pidetään Kajanissa 10.–11.8.2019
Kajaanin seurakunnan isännöimänä teemalla Kainuun mereltä
maailman merille. Myös Kajaanin merimieskirkkopiiri on ollut
tiiviisti järjestelyissä mukana. Juhlien ohjelma on toisaalla tässä
lehdessä. Tervetuloa kesäjuhlille.
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MARKO TOL JAMO

Kainuun pääkaupunki Kajaani tarjoaa kauniit ja elinvoimaiset puitteet, kun Kajaanin
seurakunta isännöi Merimieskirkon kesäjuhlia elokuun toinen viikonvaihde.

”Lontoon merimieskirkolla oli jännä valikoima erilaisia ihmisiä. Minulle se valikoimattomuus oli ja on tosi tärkeää”, yrittäjä ja yleislääkäri Kirta
Kuusniemi kertoo. ”Olen vilpittömästi kiinnostunut ihmisistä”, lukee hänen esittelytekstissään Lääkärikeskus Mehiläisen sivuilla.

AVUNANTO ON
RAKKAUTTA
Kajaani ja Merimieskirkko eivät ole lähteneet helsinkiläisen lääkärin
Kirta Kuusniemen sydämestä.
TEKSTI JA KUVAT MARKO TOL JAMO

”K

AJAANI oli mahtava paikka lapselle kasvaa. Me kaikki Kuurnan lapset olimme aina pihalla
leikkimässä. Tai metsässä marjastamassa, sienestämässä, retkeilemässä tai rakentamassa majoja”, muistelee yrittäjä ja lääkäri
Kirta Kuusniemi.
Hän näyttää matkaavan vuosaarelaisen puistolammen äärellä yhä syvemmälle lapsuusaikaan,
josta pulpahtelee onnellisia muistoja toisensa
perään. Niihin kuuluvat muun muassa pyöräily partioharrastuksen pariin, teltassa yöpymiset
sekä kyläläisten optimismi, sosiaalisuus ja yhteisöllisyys. ”Ihana luottosuhde aikuisten ja lasten
välillä.”
”Siellä oltiin huolia vailla. Siitä tuli hyvä lähtö
tähän maailmaan.”
Kuurna oli aikoinaan Kajaanin maalaiskuntaa. Parin kilometrin päässä keskustasta Kajaaninjoen pohjoisrantaan rajoittuvaa kaupunginosaa kutsutaan nykyisin myös Kajaanin Pietariksi. Ulkopaikkakuntalaisille alueen maamerkkeinä ovat etenkin kongressi- ja kulttuurikeskus
Kaukametsä sekä Scandic-hotelli.

”

KAJAANISSA OLTIIN
HUOLIA VAILLA
KIRTA

myynnissä Oulussa.
”Senkin takia Ouluun oli vaikea sopeutua.
Puu-uunileipää juurevampaa ei voi olla”, Kirta
huokaisee.
Kuusniemi nostaa katsettaan ja naurahtaa,
kun huomaa tunnesiteensä Ouluunkin: ”Oulun
Kärpät on ykkönen. Se ei lähde minusta!” Ja
asuuhan se veli, muuton aikainen poikavauva,
edelleen Oulussa.

MUUTON JÄLKEINEN
YKSINÄISYYS
Kirta Kuusniemi syntyi Kajaanissa sellutehtaalla
töissä olleen isän ja Ateneumissa oppinsa saaneen äidin esikoisena loppuvuonna 1969. Tyttö
sai pari vuotta myöhemmin siskon ja 10 vuoden
päästä myös veljen.
Kirtan ollessa 11-vuotias Kajaanin sellutehdas lopetettiin ja perhe muutti johtajaksi ylenneen isän työn perässä Ouluun. Myöhemmin
isästä tuli Stora Enson Euroopan markkinointijohtaja.
”Vaikka me tytöt saimme nopeasti uusia kavereita Oulussa, oli siellä koko ajan ikävä Kajaania ja Kuurnaan jääneitä parhaita kavereita.
Ruinuttiin, että päästäisiin takaisin Kajaaniin.”
”Muistan kokeneeni silloin ensimmäisen kerran yksinäisyyttä. Se tuntui outona irrallisuutena
ja kaihona. Vaikka ympärillä oli perhe ja paljon
ihmisiä, enkä ollut yksin, se ei auttanut”, Kirta
pohtii.
”Sen kokemuksen jälkeen minulla ei ole ollut
vaikea ymmärtää yksinäisyyttä.”
Kaipuu taisi tuntua vanhemmissakin, sillä
perheelle tuli tapa viettää viikonloppuja ja pyhiä
entisessä kotikaupungissa. Sieltä tuotiin myös
kasa Pekka Heikkisen puu-uunileipää. Sitä ei ollut

HUOLENPITOA
MERIMIESKIRKOLLA
Kun media jauhaa brexitistä, tuo Lontoo Kirta
Kuusniemelle mieleen muistoja, jotka ovat vaikuttaneet merkittävästi hänen elämäänsä. Tuossa
miljoonakaupungissa hän oli ensimmäisen kerran vuonna 1989 au pairina. Alku oli hankala,
kun kahden ensimmäisen perheen kanssa homma ei toiminutkaan.
”19-vuotiaalla kokemattomalla perhetytöllä
meni rutiinit uusiksi. Tajusin, että minun piti
selvitä itse”, hän tähdentää.
Varovaisena ja arkana nuorena Kirta oli selvittänyt etukäteen, että Lontoossa toimi suomalainen merimieskirkko. Konsulaatinkin numero oli
paperilla. Internetiä ja ”kännyköitä” ei vielä ollut.
”Minulla ei ole minkäänlaista suuntavaistoa, mutta kirkko löytyi helposti Rotherhithen
metroaseman läheltä. Kyllä jännitti, kun soitin
ovikelloa”, Kirtaa palaa ensimatkaansa merimieskirkolle.
Au pair -perheongelmien kanssa painivalle
merimieskirkko tarjosi turvallisuutta. Erityisesti
5

>>

Yleislääkäri Kirta Kuusniemi on toiminut nuorisopsykiatrian poliklinikan lääkärinä, päivystänyt ensiavussa
ja pitää nykyään myös ensiavun kertauskursseja eri toimipisteissä. Tällä hetkellä hän toimii vastaavana
lääkärinä Mehiläinen Itäkeskuksessa. Rakastamansa työn lomassa hän haaveilee enemmästä vapaa-ajasta,
mökkielämästä ja visiitistä Lontooseen.
ja Kirta joutui hoitamaan ystävänsä asioita. ”Olin
luullut, että juuri hän on ihminen, joka pärjää
missä vaan.”
”Soitin maailmanmieheksi kokemalleni isälleni, joka kuunteli kertomukseni tilanteesta ja
totesi lopuksi, että sinullahan kuulostaa olevan
suunnitelma.” Suunnitelma oli merimieskirkko.
Kirtan järjestellessä tuttavansa asioita merimieskirkko tarjosi henkistä tukea ja antoi käytännön neuvoja.

Kuusniemen sydäntä lämmittää silloisen emännän Kaisa Kosken osoittama huolenpito. Hänen
avullaan löytyi myös sopiva perhe, jossa asiat sujuivat ongelmitta.
Kirta sai kerran leipoa ne kuuluisat merimieskirkon korvapuustit, leipominen kun on ollut hänelle aina sielunhoitokeino. Valmistuttuaan
pullat tosin myytiin kolme yhden hinnalla, sillä
niistä tuli liian pieniä.
”Kyllä minä edelleenkin leivon, kun huolestuttaa, mutta eivät ne pullat vieläkään isoja ole”,
Kirta nauraa.

”

VAIKUTTAVAA
YHTEISTYÖTÄ

SIELUNHOITOKEINONI
ON LEIPOMINEN

Odotukset nousivat korkealle, kun Kirta Kuusniemen tuttava oli tulossa Lontooseen au pairiksi. Pian tuttava kuitenkin ”joutui pois au pair
-perheestään, kun sopeutuminen kävi mutkikkaaksi.”
”Olin tosi huolissani hänestä.”
Jonkin ajan kuluttua tuli puhelu sairaalasta,

KIRTA

”Soitin merimieskirkolle hädissäni kahden
päivän aikana varmaan kymmenen kertaa”, Kirta
muistelee ja koittaa selvitä yskänpuuskasta, joka
kuulostaa olevan joka toisella vastaantulijalla.
6

”Koin vahvasti, että merimieskirkon osoittama apu oli rakkautta ystävääni ja meitä muita
kanssakärsijöitä kohtaan”, Kirta pääsee pian yskältään jatkamaan.
Lontoon merimieskirkko tarjosi naiselle hätämajoituksen, ja konsulaatti järjesti paluumatkaan Suomeen.
”Olin vaikuttunut merimieskirkon ja konsulaatin yhteistyöstä.”
Lontoo merimieskirkosta tuli Kirtalle ”toinen
koti”.
”Kävin merimieskirkolla kolmekin kertaa
viikossa. Siellä tapasin muita au paireja, ja osallistuimme yhdessä kirkon järjestämille retkille.”

”

HALUAN ASUA
LÄHELLÄ METSÄÄ
KIRTA

kärinä Ympyrätalon Mehiläisessä Helsingin Hakaniemessä. Sieltä hän siirtyi nykyiseen toimipaikkaansa Mehiläinen Itäkeskukseen kahdeksan
vuotta sitten.
LUONTO
SYDÄMESSÄ

HALU AUTTAA
MUITA IHMISIÄ
Kirta Kuusniemi sanoo, että au pair -aikaiset
koettelemukset vahvistivat häntä.
”Hankaluudet saatiin hoidettua. Koin, että
minusta on johonkin. Samalla kasvoin ajatukseen, että kun hoitaa asiansa ja hankkii tarvittavat valmiudet, niin voi hoitaa myös muita.”
Kokemuksilla Lontoossa oli omalta osaltaan
vaikutusta Kirtan ammatinvalintaan. Palattuaan
Ouluun hän suoritti lukion loppuun ja haki lääketieteelliseen.
Ennen yliopisto-opintoja Kirta palasi vielä
Lontooseen 1990-luvun alussa ja toimi vähän aikaa ”tsupparina” selluloosaa myyvässä yrityksessä.
Isänsä jalanjäljissä.
”Lääkiksen” jälkeen Kirta muutti vuonna
1999 Helsinkiin, minne myös siskonsa oli jo
asettunut.
Kuusniemi oli saanut työpaikan ns. eurolääkärinä Vantaan Hakunilasta, minne oli keskittynyt tuon ajan mittapuun mukaan paljon maahanmuuttajia. Kahden vuoden mittaiseen virkaan
sisältyi myös puoli vuotta työskentelyä Katriinan
sairaalassa, josta Kirta palasi Hakunilaan vastaavaksi lääkäriksi.
Kuusniemestä piti tulla tutkija. Siirryttyään
Peijaksen sairaalaan päivystäväksi lääkäriksi Kirta
opiskeli ja tutki molekyylibiologiaa tarkoituksenaan jatkaa opiskeluajan tutkimustyötä. Ei tullut
tutkijaa, mutta tuli yrittäjä.
Kuusniemi perusti itselleen osakeyhtiön ja
täytti vapaa-aikansa osa-aikaisena yrittäjä-lää-

Monen ”julkkiksenkin” luottolääkärinä toimiva
Kirta Kuusniemi kehuu asuinpaikkaansa Pohjois-Vuosaarta.
”Täällä on metsä lähellä. On ihana katsoa,
kun lapset käyttävät luovuuttaan luonnossa.”
Ajatuksessa huokuu paluu lapsuuden maisemiin. Kajaanilaismäntyjen pihka ei ole lähtenyt
Kuusniemestä.
”Aina, kun käyn Kajaanissa, käyn katsastamassa vanhat tutut asuinpaikat ja koulut”, hän
huokaa.
Kuusniemen vanhemmat ovat jo kuolleet.
Kotona rivitalohuoneistossa on kaksi kissaa, joita
Kirta yrittää parhaansa mukaan ”saada tulemaan
toimeen keskenään”. Itse hän on varsin sosiaalinen ja tapaa ystäviään usein.
”Äiti oli kulttuurihenkinen, joten mekin pääsimme usein mukaan elokuviin, näyttelyihin ja
teatteriin.”
Sen perua lienee, että myös Kirta on innokas
teatterissakävijä. Ennen kaikkea hän on kuitenkin kirjoittaja. Hänen kynänsä jälkeä ovat monet esittelytekstit ja puheet, joita useat meistä
on lukenut tai kuullut eri yhteyksissä viimeksi
kuluneiden 20 vuoden aikana.
Ja saamme lukea lisää, sillä Kirta Kuusniemi
aloittaa Merimieskirkko-lehden kolumnistina
seuraavasta lehdestä lähtien.
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MERIMIESKIRKKO ON
INNOSTAVA TYÖPAIKKA
Kysyimme neljältä työntekijältä, mikä merimieskirkkotyössä on parasta.
PEKKA WILSKA

Suomen Merimieskirkon työntekijöitä koulutuspäivillä Turussa keväällä 2019.

S

UOMEN Merimieskirkko
ry on Corporate Spirit Oy:n
toteuttaman henkilöstötutkimuksen mukaan yksi
Suomen innostavimmista työpaikoista 2019.
”Tunnustus viestii meille, että olemme onnistuneet viemään
asioita oikeaan suuntaan ja se on
tulos päämäärätietoisesta ja yhdessä tehdystä työstä. Me merimies-

kirkkolaiset olemme työllemme omistautuneita ja teemme merkityksellistä
työtä. Tämä tunnustus innostaa meitä
jatkossakin innostumaan”, kiittää pääsihteeri Hannu Suihkonen.
Innostus tekee paitsi työstä myös elämästä mielenkiintoisempaa, hauskempaa
ja luovampaa. Se tukee hyvinvointia ja
jaksamista, synnyttää innovaatioita ja
tuottaa tulosta. Innostava työpaikka on
tulevaisuuden arvonluoja ja inhimillisen
8

pääoman tärkein aines. Merimieskirkossa työntekijät ja vapaaehtoiset haluavat
tehdä parhaansa.
Lue lisää: merimieskirkko.fi/innostavimmat sekä innostavimmat.fi.

TÄTÄ KYSYIMME:
• Milloin aloitit työsi Merimieskirkolla
• Mikä merimieskirkkotyössä on parasta
• Mitä Suomen innostavimmat työpaikat -tunnustus merkitsee sinulle
• Mistä muusta olet innostunut
• Miten vietät kesäsi

MARI HILONEN
Sosiaalikuraattori
Ateenan merimieskirkko

O

LEN ollut Merimieskirkolla
töissä 10 vuotta.
Parasta tässä työssä on
ihmisten kohtaaminen ja se,
kun näkee ja kokee, että ihan oikeasti on
pystynyt auttamaan apua tarvitsevaa.
Merimieskirkon saama tunnustus
on todella upea saavutus. Toivottavasti
merimieskirkkotyö tulee sen myötä tunnetummaksi.
Tällä hetkellä työn ulkopuolella olen
innostunut vesijumpasta.
Kesälomani vietän Kreikassa perheeni kanssa, täällä kun kohteita riittää joka
kesälle uusi.

Saan voimaa, intoa ja inspiraatiota
luonnosta. Nautin kiireettömistä kävelyretkistä metsäpoluilla. Välillä istahdan
kannonnokkaan kuuntelemaan linnunlaulua.
Kesälomalla lähdemme mieheni
kanssa Hossan kansallispuistoon patikoimaan.

MATTI RINTAMÄKI
Sosiaalikuraattori
Hampurin merimieskirkko

O
ANU-MARJA KANGASVIERI

T

Satamakuraattori
Kokkolan merimieskirkko

ULIN Merimieskirkolle töihin
1.12.2005 eli olen ollut täällä
melkein 14 vuotta.
Työssäni parasta on monipuolisuus ja kansainvälisyys. Ja tietysti
ne merenkulkijat.
Olen aina kokenut Merimieskirkon
innostavana työpaikkana. Tunnustus
tuntuu hienolta!

LEN ollut töissä Merimieskirkolla elokuusta 2018 asti
eli 10 kuukautta. Saksaan
muutin elokuun puolivälissä.
Työssä parasta on välittäminen,
auttaminen ja aidosti läsnä oleminen.
Ihmisten kanssa oleminen ja yhdessä tekeminen yhteisen hyvän eteen on
mahtavaa.
Kun on jo valmiiksi ylpeä siitä, mitä
tekee ja saa siihen päälle tällaisen tunnustuksen, niin kyllä se tuntuu tosi hyvältä.
Suurin kiinnostukseni on jalkapallo, mutta ylipäätään innostuminen eri
asioista pitää mielen virkeänä ja keveänä.
Kun ei ole jalkapallon arvokisoja, on
kyseessä aika leppoisa loma: ensin juhannus Suomessa mökillä ja heinäkuun
lopulla kaverin häät Itävallan Alpeilla.
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EIJA KAUKONEN
Talousjohtaja
Suomen Merimieskirkko, keskustoimisto

A

LOITIN työt keskustoimistolla
lokakuussa 2017. Olen siis
ollut puolitoista vuotta Merimieskirkossa.
Työ on monipuolista ja haasteitakin
on sopivasti. Vaikka talousasiat saattavat kuulostaa tylsiltä, omassa työssäni
ei ole vastaan tullut kahta samanlaista
työpäivää.
Arjessa välillä haastavienkin kysymysten keskellä painiessa tuntuu rohkaisevalta, että työntekijät ovat antaneet
tällaisen arvion Merimieskirkosta työpaikkana. Innostuneisuus näkyy myös
omassa työssäni talouden ja hallinnon
osa-alueilla. Olen kokenut, että työntekijöillä eri puolilla organisaatiota on aitoa kiinnostusta kehittää yhdessä myös
hallintoon liittyviä asioita eteenpäin.
Aina iloinen berninpaimenkoiramme
Melody saa synkkänäkin päivänä hyvälle
tuulelle. Melodyn kanssa puuhatessa on
hieno huomata, miten se oppii ja oivaltaa
asioita eri tavalla kuin me ihmiset. Koiraa ohjatessa olen oppinut paljon myös
itsestäni.
Kesäloma kuluu todennäköisesti
pääosin mökillä Etelä-Savossa. Koiran
kanssa kuljeskellaan metsässä ja Melody
on myös meistä innokkain veneilijä, kun
suunnataan kalareissuille Puulaveden
maisemiin.

”

INNOSTAVAA-TUNNUSTUS
TUNTUU HIENOLTA
ANU-MARJA

HEIDI HAUTALA:

EUROOPPA

EUROOPPA ÄÄNESTI
IHMISOIKEUKSIEN
PUOLESTA
Konkaripoliitikko Heidi Hautala (vihr.) valittiin äskeisissä
vaaleissa neljännelle kaudelle Euroopan parlamenttiin.
Hautala panostaa työssään mm. ilmastonmuutos-, tasa-arvo- ja
avoimuuskysymyksiin.
TEKSTI MARKO TOL JAMO

”E

Heidi Hautala on niitä harvoja suomalaispoliitikkoja, jotka sanovat mielipiteensä myös
Venäjästä poikkeuksellisen suoraan. Onko EU
riittävän vahva Venäjä-politiikassaan?
”Valitettavasti merkkejä siitä, että Venäjän
linja olisi muuttumassa, ei ole nähtävissä. Venäjä
on päin vastoin pyrkinyt vaikuttamaan muiden
maiden vaaleihin ja levittää ennennäkemättömiä määriä valeuutisia Euroopassakin. Näiden
valeuutisten ja Venäjän taloudellisen tuen oikeistopopulisteille ei tule antaa vaikuttaa EU:n
ihmisoikeuksia puolustavaan ja Krimin valtausta
vastustavaan linjaan”, Hautala tähdentää.
Hautalan mielestä Euroopan unionilla on
kaikki edellytykset puolustaa ihmisoikeuksia niin
Euroopassa kuin maailmanlaajuisesti.
”Unionin tulee pidättäytyä kaksinaismoraalista, kuten jatkamasta asevientiä Saudi-Arabiaan
välittämättä sen Jemenin siviileille aiheuttamista
kärsimyksistä. Ei ole myöskään hyväksyttävää,
että ’unionin etujen’ nimissä kauppapolitiikassa
ummistetaan silmät ihmisoikeusloukkauksilta.”

UROOPAN parlamenttia parempaa paikkaa vaikuttaa aikamme
suurien haasteiden ratkaisemiseen ei ole. Euroopan unionin
hartiat ovat riittävän leveät ratkoa ilmastonmuutosta ja globaalia epätasa-arvoa sekä puolustaa
ihmisoikeuksia”, Heidi Hautala kertoo motiiveistaan jatkaa hektisessä ja ajoittain raskaassa työssä.
Hautala puhui vaalikampanjassaan siitä, että monet asettavat toivonsa ihmisoikeusasioissa
Euroopan parlamenttiin. Oikeistopopulismi on
kuitenkin noussut ja sen mukana niin sananvapaus, tasa-arvo kuin ihmisoikeudet ovat monin
paikoin jo kaventuneet Euroopassakin.
”EU on jo käynnistänyt toimet Puolaa ja
Unkaria vastaan unionin perusarvojen vastaisista ihmisoikeuksien rajoituksista. Seuraava askel
on sitoa EU-rahoitus oikeusvaltioperiaatteen
noudattamiseen ja lisätä tukea kansalaisyhteiskunnille”, Heidi Hautala vastaa.
”EU-vaalien tulos oli oikeistopopulisteille
niukempi kuin mitä ennustettiin, ja eurooppalaiset selvästi näyttivät äänillään kannattavansa
ihmisoikeuksia”, hän iloitsee.
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Lokakuusta 2017 alkaen Euroopan parlamentin varapuhemiehenä toiminut Heidi Hautala on 11:ksi
vaikutusvaltaisin europarlamentaarikko 751 mepin joukosta.

jonka mukaan se ei aiheuta syöpää ihmisille. Tutkimukset tekivät samat yritykset, jotka haluavat
myydä glyfosaattia myös EU:n markkinoilla, ja
EU:n elintarviketurvallisuusvirasto oli päättänyt
pitää nämä tutkimukset salaisina.
Maailman terveysjärjestö WHO:n alainen
syöpätutkimukseen erikoistunut virasto IARC
on kuitenkin aiemmin todennut, että glyfosaatti
on todennäköisesti karsinogeeninen ihmisille.
Heidi Hautala on toiminut parlamentin varapuheenjohtajana myös häirinnän kitkemiseksi
itse parlamentissa. Hän on ajanut häirinnän vastaisia sääntöjä ja koulutusta parlamentin puheenjohtajistossa ja ollut allekirjoittajana seksuaalisen
häirinnän ja hyväksikäytön torjumista koskevassa
päätöslauselmassa.
”Häirintää ja ahdistelua on valitettavasti läsnä
kaikkialla yhteiskunnassa, myös Euroopan parlamentissa, jonka pitäisi näyttää esimerkkiä myös
häirinnän vastaisessa työssä”, Hautala myöntää.
Yllättäen kiistaa on aiheuttanut mm. Hautalan vaatimus siitä, että avustajien lisäksi pakollista häirinnän vastaista koulutusta saisivat myös
>>
mepit (europarlamentaarikot).

AVOIMUUDEN AJAJA
Euroopan parlamentissa on yllättävän paljon
vastustusta avoimuudelle, vaikka se usein peräänkuuluttaa avoimuutta muissa elimissä.
”Llobbareilla on EU:ssa kiistatta paljon vaikutusvaltaa. Toisaalta asiantuntijaorganisaatioilla
on myös arvoa lainsäädäntötyössä”, Heidi Hautala puntaroi.
Hän on Votewatch-järjestön selvityksen mukaan 751 europarlamentaarikon joukosta 11:ksi
vaikutusvaltaisin. Hautala tunnetaan peräänantamattomana taistelijana epäkohtien kitkemiseksi.
Heidi Hautala on voittanut esimerkiksi jäsenmaiden asevientiasiakirjojen julkisuuskanteen
neuvostoa vastaan EY-tuomioistuimessa.
Viimeisin voitto tuli hiljattain Euroopan tuomioistuimessa kemikaalisääntelyn taustalla käytettävien tieteellisten tutkimusten avoimuudesta.
”Lopputulos on selvä merkki siitä, että EU:n
kehityssuunta on avoimempaan päin”, Hautala
uskoo.
Kyseessä oli maailman yleisimmin käytettyä
torjunta-ainetta glyfosaattia koskeva tutkimus,
11
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MERIMIESKIRKKO
ON HENKISESTI
JA SOSIAALISESTI
TÄRKEÄ MONILLE
ULKOSUOMALAISILLE
HEIDI

Europarlamentaarikko Heidi Hautala sanoo olevansa intohimoinen
kukkatarhan vaalija ja maisemanhoitaja.

miespapin ja Suomen Merimieskirkon nykyisen
puheenjohtajan Timo Lappalaisen puoliso Iiris
Kivimäki.
”Kivimäki oli erittäin hyvä valinta, joka availi
minulle ovia niin kuin olisi aina ollut parlamentissa”, Hautala kiittelee.
Euroopan parlamentin ja komission rakennukset sijaitsevat lähellä Brysselin merimieskirkkoa. Täältä ”Brysselin pappilasta” sanoo Hautalakin ostaneensa korvapuusteja, kun on ollut
aihetta juhlia.
Merimieskirkon merkityksen Heidi Hautala ymmärtää laajemminkin: ”Se on henkisesti ja
sosiaalisesti tärkeä monille, monille ulkosuomalaisille.”
Entä millaisena Heidi Hautala näkee Suomen katsottuaan sitä jo pari vuosikymmentä
hieman etäämpää?
”Suomi on tottakai monella tavalla hyvä
maa. Korkea koulutuksen taso, hyvä hallinto ja
lehdistönvapaus ovat esimerkkejä Suomen ansioista maailmanlaajuisesti. Ilmastonmuutoksen
haittavaikutukset, kuudes sukupuuttoaalto, eriarvoistumiskehitys ja vihapuheen lisääntyminen
kohtaavat kuitenkin Suomea siinä missä muitakin maita. Mikään muusta maailmasta erillinen
lintukoto Suomi ei ole.”

MUMMIUS ON PARASTA
Heidi Hautala syntyi Oulussa loppuvuodesta
1955 viisilapsisen perheen nuorimmaiseksi. Perheen pankinjohtaja-isän jäätyä eläkkeelle Hautalat muuttivat vuonna 1968 Helsinkiin. Heidi
eli avoliitossa vuosina 1980–1985 ja sai vuonna
1981 pojan.
Heidi Hautalan haave ja tavoite on viettää
enemmän aikaa lapsenlapsensa kanssa. ”Mummina on ihan parasta olla!”
Ikävä pysyy loitommalla ”matkustamalla
Suomeen torstai-iltaisin”.
Poliitikot tekevät tunnetusti pitkää päivää,
mutta rentoutumisellekin on aikansa. Heidi
Hautala kertoo, että hän on ”intohimoinen rakennusperinnön ystävä, kukkatarhan vaalija ja
maisemanhoitaja”.
”Olen nuuka emäntä, joka korjaa ja kunnostaa”.
Sen merkeissä taisi mennä keskikesän juhlakin. ”Juhannuksen vietän maalla ainakin seitsemän kesävieraani seurassa. Ne ovat uuhia”, hän
sanaili kesäkuun alussa.
KORVAPUUSTEJA JUHLIIN
Myös Merimieskirkko liittyy Heidi Hautalan
vuonna 1995 alkaneeseen uraan Euroopan parlamentissa. Hänen ensimmäinen parlamenttiavustajansa oli Antwerpenin tuolloisen meri-

Heidi Hautalan verkkosivut: heidihautala.fi.
Euroopan parlamentin suomenkieliset sivut:
europarl.europa.eu/portal/fi.
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KASTEPUU JA
NIMELTÄ KUTSUTUT

L

ONTOON merimieskirkon kirkkosalin
etuosassa, paraatipaikalla, on seinässä
puu. Sen on suunnitellut, toteuttanut ja
kiinnittänyt paikalleen vapaaehtoisemme
Juha. Puu on kastepuu.
Puun oksille on kiinnitetty pieniä, erivärisiä lehtiä, joihin on merkitty etunimi ja tärkeä
päivämäärä. Meillä kastetut saavat kukin oman
lehtensä tähän puuhun.
Lehdet kiinnitetään kastepuuhun seurakunnan yhteisessä juhlassa, jumalanpalveluksessa. Esirukouksen yhteydessä seurakunnalle
kerrotaan, keitä tällä kertaa on kasteessa otettu Jumalan perheväkeen ja maailmanlaajuiseen
Kristuksen kirkkoon. Yhdessä iloitsemme näistä
uusista sisaristamme ja veljistämme ja rukoilemme heidän ja heidän perheidensä ja kummiensa
puolesta – ja toivotamme kastetut lämpimästi
tervetulleeksi myös tähän omaan seurakuntayhteisöömme. Joskus pienokainen on perheineen
myös mukana jumalanpalveluksessa, ja pääsemme esittelemään vastakastetun ihan tuoreeltaan
koolla olevalle seurakunnalle. Ihania, ilon täyttämiä hetkiä ovat ne!
Viime vuoden aikana meillä kokoonnuttiin
kastejuhlaan kolmisenkymmentä kertaa. Kastetoimitus on aina suomalainen, kielenä usein
englanti – se kun on useimmille perheille se
yhteinen kieli. Välillä saadaan kuulla rukouksia,
Raamatuntekstejä ja kummien hyviä toiveita ja
rukouksia myös muilla kielillä: ranskaksi, espanjaksi, portugaliksi, ruotsiksi, tanskaksi ja niin
edespäin. Vähän niin kuin helluntain epistolassa.
Jotakin sanotaan aina myös suomeksi: monelle

yhteys kotimaan kirkkoon ja äidinkielen uskoon
on tärkeää – vaikkei sitä oikein osaisi sanoittaa
tai perustella miksi niin on.
Kastettavien sisarukset ovat välillä tärkeissä tehtävissä kuivaamassa päätä vedellä valelun
jälkeen tai kastekynttilän sytyttäjinä, isojen sisarusten ylpeydellä. Ja usein jännityksestä tärisevin
käsin tai silmät innosta palaen. Joskus tilanne on
niin jännittävä, että pitää mennä mummon selän
taakse piiloon. Ja toisinaan saattaa patsastelu ja
paikoillaan seisominen harmittaa niin, että täytyy
alkaa pitää vähän meteliä. Aikuisten järjestämät
juhlat eivät aina suju ihan sellaisella kaavalla
kuin lapsi suunnittelisi – ja siksi kastetoimituksessa pitää olla tilaa tanssia ja taputtaa ja tutkia
saarnastuolia ja jakaa huomiota muillekin kuin
päivänsankarille.
Usein ristiäisissä lauletaan, sekalaisella suomen kielellä Jumalan kämmenellä, Ystävä sä lapsien tai Maan korvessa kulkevi – ja pyyhitään vähän
kyyneliä silmänurkasta.
Kesäkuussa vietimme yhteistä kirkkohetkeä,
johon kutsuimme kunniavieraiksi heidät, joiden
nimi löytyy kastepuun lehdiltä. Ja sisarukset, vanhemmat ja kummit tietysti myös. Leipurimme
Elli teki kakkuakin juhlan kunniaksi. Muistuttelimme toisiamme siitä lupauksesta, joka jokaisen
kasteen yhteydessä on ääneen sanottu:
”Jeesus sanoo: ’Minä olen maailman valo. Se,
joka seuraa minua, ei kulje pimeässä, vaan hänellä
on elämän valo.’”
MARJAANA HÄRKÖNEN

Merimiespastori, Lontoon merimieskirkon johtaja
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KIRKKOLAIVA

”KAINUUN MERELTÄ
MAAILMAN MERILLE”
MERIMIESKIRKON KESÄJUHLAT KAJAANISSA 10.–11.2019
OHJELMAKUVAUS

Klo 12.00 lähtien lauantain ohjelma
järjestetään Linnantauksen seurakuntakeskuksessa (Kaplastie 2). Ohjelmassa
mm. lounas ja päivällinen, Merimieskirkkoinfo, vaalikokous ja pääjuhla, jossa
seurakunnan ja kaupungin tervehdykset,
musiikkia, yhteislaulua, tanssia, tietoa
Kajaanin historiasta, merimieskirkkopiiri, välähdyksiä merimieskirkkotyöstä,
merimieskirkkopiirivetäjien tapaaminen
jne. Lisäksi klo 19.00-20.00 Merellinen
musiikki-ilta!

Varaslähtö perjantaina 9.8. Raatihuoneentorilla (Linnankatu 16), jossa kahvit,
musiikkia, kisailua jne. iltanuotiolla.
Lauantaiaamuna 10.8. kaksi vaihtoehtoista opastettua bussiretkeä klo
9.00–12.00. Retki 1: Sotkamo-Vuokatti.
Retki 2: Paltaniemi. Molempien retkien
lähtö Keskusseurakuntatalolta klo 9.00
(Kirkkokatu 26) klo 9.00. Retkille tulee
ilmoittautua viimeistään 2.8. seurakuntaan joko puhelimella 08 61721 tai sähköpostilla kajaani.seurakunta@evl.fi.
Kummankin retken hinta on 20 €/hlö, ja
maksu kerätään bussissa: maksu tasarahalla käteisellä.

MARKO TOL JAMO

Sunnuntain 11.8. juhlajumalanpalveluksessa Kajaanin kirkossa (Kirkkokatu 19)
klo 10.00 saarnaa piispa Jari Jolkkonen.
Messun jälkeen viestikapulan luovuttaminen ja kirkkokahvit. Lisäksi klo 12.00
ainutlaatuinen tervasoutunäytös joella!
< Keskustassa sijaitseva upea Kajaanin kirkko on Jac Ahrenbergin suunnittelema,
puhdasta nikkarityyliä edustava puukirkko
vuodelta 1896.

MAJOITUS KAJAANISSA

KOKOUSKUTSU
Suomen Merimieskirkko ry:n sääntömääräinen vaalikokous pidetään
lauantaina 10.8.2019 Kajaanissa klo 13.30 alkaen Linnantauksen seurakuntakeskuksessa (Kaplastie 2, 87250 Kajaani).
Kokousta edeltää klo 13.00 katsaus Merimieskirkon toimintaan.
Kokouksessa käsitellään sääntöjen 17§:ssä mainitut asiat.
Olet lämpimästi tervetullut!
Lisää kesäjuhlista ja vaalikokouksesta verkkosivulla
merimieskirkko.fi/kesajuhlat.
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Merimieskirkko on neuvotellut Scandic
Kajanuksesta juhlavieraille 10 % alennuksen normaalista päivän hinnasta
aikavälille 9.–11.8.2019. Varaus tulee
tehdä verkko-osoitteessa scandichotels.
fi/hotellit/suomi/kajaani/scandic-kajanus viimeistään kaksi viikkoa ennen
ajankohtaa. Alennuksen saa kirjoittamalla varauskoodiksi FIARB. Huomioi,
että Scandicin svuilla olevat hinnat voivat
vaihdella huonetyypin sisälläkin, joten
tarkista myös hintojen ehdot.

MERIMIESKIRKON HALLITUKSEN JÄSENTEN VAALI KAUDELLE 2019–2022

S

UOMEN MERIMIESKIRKON hallitukseen kuuluu 12 jäsentä, jotka valitaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan.
Hallituksen jäsenistä on kulloinkin
neljä erovuorossa. Hallituksen jäsen voidaan
valita uudelleen.
Merimieskirkon hallituksen kokoonpano on seuraava,
2016-2019: Mikko Jokela ulkoasiainneuvos; Hannele Koivisto diakoni; Katarina
Hildén Vice President; Sami Ojala toiminnanjohtaja.
2017–2020: Jaakko Heinimäki päätoimittaja; Paula Raitis hallintosihteeri, hallituksen varapj. ja työvaliokunnan puheenjohtaja; Jukka Salo johtaja; Juha Tuohimäki srk.
yhtymän johtaja.
2018–2021: Timo Lappalainen, toiminnanjohtaja, hallituksen pj.; Tarja Larmasuo,
hallintojohtaja, varatuomari; Jarkko Nisula,
kuljetusalan kouluttaja; Asta Turtiainen, sidosryhmäpäällikkö.
Tänä vuonna erovuoroisia ovat Katarina
Hildén, Mikko Jokela, Hannele Koivisto ja
Sami Ojala, joista Katarina Hildén, Mikko Jokela ja Sami Ojala ovat ilmoittaneet
olevansa käytettävissä hallituksen jäsenten
vaalissa kaudelle 2019–2022.
Suomen Merimieskirkon vuosikokous
valitsi kokouksessaan 9.4.2019 Merimieskirkon vaalivaliokunnan jäseniksi kirkkoherra, srk. yhtymän johtaja Juha Rintamäen ja
asiantuntija Helena Tuomisen. Vuosikokous
kutsui vaalivaliokunnan sihteeriksi pääsihteeri Hannu Suihkosen. Vaalivaliokunnan
tehtävänä on tehdä ehdotus hallituksen jäseniksi. Jäsenkirjeessä huhtikuussa pyydettiin
jäseniä tekemään vaalivaliokunnalle esityksiä
hallituksen jäseniksi.
Vaalivaliokunta päätti ehdottaa Merimieskirkon vaalikokoukselle hallituksen
erovuoroisten jäsenten Katarina Hildénin,
Mikko Jokelan ja Sami Ojalan sekä uutena
jäsenenä Lena Grenatin valitsemista Merimieskirkon hallituksen jäseniksi kaudelle
2019–2022. Ehdokkaiden esittely on ohessa.
Vaalivaliokunnan esitys ja ehdokkaiden esittely tehdään myös vaalikokouksessa.

Katarina Hildén, Sipoo

Mikko Jokela, Laihia

• Vice President Bore Ltd, Helsinki. Vastaa
henkilöstöstä ja viestinnästä
• MSc 1986 Svenska Handelshögskolan
• Controller Kone Oy 1983–85
• Auditor, Consultant Arthur Andersen &
Co 1985–88
• Rettig-yhtymän eri tehtävissä 1988–2006
• Johtoryhmän jäsen – hallinto, HR, miehityksen kehittäminen ja viestintä, Bore Ltd
2006–
• Merimieskirkon hallituksen jäsen 2013–,
Merimiespalvelutoimiston (Mepa) hallituksen jäsen 2018–

• Yhteiskuntatieteiden maisteri, eläkkeellä
oleva diplomaatti
• Ulkoministeriön palveluksessa 1976–2012
• Suurlähetystöt Bonn, Budapest, Tukholma
1978–1998
• Pääkonsuli Hampurissa 2001–2005
• Suurlähettiläs Haagissa 2005–2009
• Ulkoministeriön protokollapäällikkö 2009–
2012
• UM:n nuorten diplomaattien koulutuksesta
vastaavan kansainvälisten asiain valmennuskurssin kuraattori 2012–2017
• Merimieskirkon hallituksen jäsen 2010–,
Merimieskirkon Tukirahaston hallituksen
puh.joht. 2014–2018

Lena Grenat, Helsinki
• Toiminnanjohtaja, Suomi-Amerikka Yhdistysten Liitto 2016–
• B.S. Business Management, University of
Phoenix, Co-Active Coach, Coaches Training Institute, Helsingin Avoin Yliopisto,
Sosiaalipsykologia
• Operatiivinen johtaja, EuroUSA Destination Management (USA) 2007–2008
• Valmentaja /yrittäjä /perustaja, Find Your
Juice Consulting (USA) 2008–2011
• Toimitusjohtaja / perustaja, Finnish American Chamber of Commerce, Florida (USA)
2009–2015
• Toimitusjohtaja / perustaja, Optimus Consulting Group Inc. (USA) 2011–2015
• Yritysvalmentaja/asiakkuuspäällikkö, Deep
Lead Oy 2015–2016
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Sami Ojala, Helsinki
• Toiminnanjohtaja, Nuori Kirkko ry 2018–
• Teol. maist. 2009, sosionomi (AMK) 2005,
Bachelor of Arts, USA 2001
• Vastaava nuorisotyönohjaaja, Vartiokylän
srk. ja Roihuvuoren srk. 2002–2009
• Asiantuntija, Kirkkohallitus 2009–2011
• Hallintopäällikkö, Nurmijärven srk. 2011–
2015
• Liiketoimintajohtaja, Innofactor Oyj 20152017
• Kirkolliskokouksen jäsen 2008–, Kirkkohallituksen jäsen 2012–2016, Helsingin
hiippakuntavaltuuston jäsen 2008–
• Merimieskirkon hallituksen jäsen 2016–

AMMATTIAUTOILIJA

AIKAISTEN AAMUJEN
AMMATTILAINEN
Kuljetusyrittäjä Markku Toivola huolehtii kuutena päivänä
viikossa, että leivät ja pullat kulkeutuvat kauppojen hyllyille
leipomolta.
TEKSTI KIRSI-MARI PELTOPAKKA KUVA NINA NERG-TOIVOLA

L

EIPOMOTUOTTEITA kuljettavan asikkalalaisen Markku Toivolan työpäivä alkaa
jo ennen kukonlaulua: joinain päivinä
jo keskiyöllä ja maltillisempina aamuina kahdelta yöllä. Tällöin Toivola starttaa jakeluautonsa kohti leipomoita, joiden tuotteet hän
kuljettaa paikallisiin ruokakauppoihin ennen
aamuvirkkuja asiakkaita.
Toivolan kipinä kuljetusalalle syntyi jo pienenä poikana, isän esimerkistä. Isä toimi nuorena
auton apumiehenä puu- ja maitokuljetuksissa ja
ajoi myöhemmin ammatikseen myymäläautoa.
Isän mukana Toivola näki ammattikuljettajan
arkea, ja heti täysi-ikäistyttyään hän haki pesula-auton kuljettajaksi Lahden Keskuspesulaan.

ja autoon mukaan otettavan NMT-puhelimen.
Ensimmäisen kuljetussopimuksensa hän teki leipomo Oululaisen kanssa vuonna 1988. Nykyisin
hänen suurin asiakkaansa on Fazer-leipomot.
Lahden seudulla toimiva Toivola kuljettaa ajoittain myös paikallisia panimotuotteita.
YKSINYRITTÄJÄN
VAPAUS JA VASTUU
Toivolaa innosti aikoinaan yrittäjyydessä oman
ajankäytön suunnittelu. Nykyään päivät ovat
melko aikataulutettuja, mutta hän arvostaa edelleen tietynlaista yrittäjän vapautta päättää omasta
työskentelystään.
”Pidän jakeluautoilijan työstä: se on selkeää
ja siinä on sopivasti asiakaspalvelua. Ihmisten
kanssa työskentely on ollut mieleeni aina. Pitkät ajomatkat ilman sosiaalisia hetkiä eivät olisi
minua varten.”
Toivola pyörittää yritystään pääasiassa yksin.
Vaimo Nina hoitaa laskutusta oman työnsä ohella, ja loma-ajoiksi Toivola palkkaa vuokrakuskin.
Vaikka yksin työskentely antaa vapauksia,
myöntää Toivola, että on se myös haasteellisinta.
Sairastelulle ei ole aikaa, eikä siitä pitäisi yrityksen talouskaan. 60 vuotta tänä vuonna täyttävä
Toivola on päättänyt toimia yrittäjänä niin pitkään kuin jaksaa.
Vaihtelevuutta yksinyrittäjän arkeen on
tuonut vuosien varrella muun muassa SKAL:n
kummitoiminta, jossa Toivola on ollut mukana
vuodesta 2011. SKAL:n kummiyrittäjät välittävät kansanedustajalle omakohtaista tietoa kuljetusalasta ja kuljetusyrittäjänä toimimisesta.

SUNTIOSTA
KULJETUSYRITTÄJÄKSI
Toivola ehti kuitenkin nähdä maailmaa ja toimia muissa työtehtävissä ennen siirtymistään
täysipäiväiseksi ammattikuljettajaksi. Hän lähti
1980-luvun alussa YK:n rauhanturvaajaksi Golanin kukkuloille Israeliin ja toimi siellä komentajan autonkuljettajana. Suomeen palattuaan Toivola päätyi Asikkalan seurankuntaan ja sai viran
suntiona. Hän viihtyi tehtävässä yli kuusi vuotta.
Kuljetusala jäi kuitenkin kaivamaan Toivolan
mieltä, ja vuonna 1988 Esson kahvilassa Vääksyssä tuli eteen tilaisuus, jota Toivola ei voinut jättää
väliin. Paikallinen kyläkauppias oli luopumassa
ammattiliikenneluvastaan, jolloin Toivolalle tuli
tilaisuus hakea häneltä vapautuvaa lupaa.
Suntion virka jäi, kun liikenneluvan saanut
Toivola osti oman pakettiauton, kirjoituskoneen
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Markku Toivola Lahden satamassa SKAL:in Kuljetusyrittäjäpäivien aattona 6.6.2019.

mutta tilapäiskorjaukset auttavat vain hetken. Ne
eivät takaa turvallisia pääväyliä Suomen haastavissa ajo-olosuhteissa.”
”Tiet täytyisi korjata ja kunnostaa perusteellisesti: teiden koko pinnat täytyisi uusia laajasti
railojen paikkailemisen sijaan.”
Hän uskoo, että suurin syy tieverkon nykyiseen huonoon tilaan on rahan puute.
Tiestön huonosta kunnosta ei ole kuitenkaan
ainakaan toistaiseksi aiheutunut seurauksia Toivolan kuljetustoiminnalle.
”Siihen on varmasti vaikuttanut oma ennakoiva ja varovainen ajotapa. Monella muulla ovat
kuitenkin renkaat kärsineet, jopa menneet rikki”,
hän tietää.

30 VUOTTA
JÄRJESTÖTOIMINTAA
Sosiaalinen Markku Toivola on aktiivinen järjestötoimija. Hänen yrityksensä liittyi SKAL:iin
jo 30 vuotta sitten. Hän toimii paikallisyhdistyksensä (Lahden Seudun Kuljetusyrittäjät) puheenjohtajana ja alueyhdistyksensä hallituksen
jäsenenä.
Luottamustehtävien lisäksi Toivola on osallistunut aktiivisesti viime vuosina alan tapahtumiin. Muun muassa liittokokoukset ja kuljetusmessut ovat tulleet Toivolalle tutuiksi. Vuosittain kokoontuva liittokokous ohjaa järjestön
resurssien käyttöä ja tekee sen merkittävimmät
linjaukset.
Toivolalle tuttu Lahden viihtyisä satama-alue
tarjosi upeat puitteet, kun SKAL järjesti ensimmäiset valtakunnalliset Kuljetusyrittäjäpäivät kesäkuun alussa Lahden Sibeliustalossa. Osana tapahtumaa oli myös tämänvuotinen liittokokous.

Juttu on lyhennelmä alun perin Kuljetusyrittäjä-lehdessä 2/2019 julkaistusta teema-artikkelista.
MIKÄ SKAL?
Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry on
maanteiden tavaraliikennettä harjoittavien
ja logistisia palveluja tuottavien suomalaisten yritysten etujen valvoja ja liiketoiminnan
edistäjä. Edunvalvonnalla se pyrkii vaikuttamaan kuljetusalan ja yrittämisen hyväksi sekä
Suomessa että EU:ssa. www.skal.fi.

TIEVERKKO
HUONOSSA KUNNOSSA
Maamme tieverkon kunto ei Toivolalta kehuja saa.
”Tiestön kunto on heikentynyt oleellisesti.
Rappeumia ja reikiä pääväylillä on paikkailtu,
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LAIVAKURAATTORITYÖ

LAIVAN HENGEN AISTII
Laivakuraattorityöllä ylläpidetään laivahenkilökunnan
hyvinvointia.
TEKSTI, KUVA JA RUNO MIA HAAPAKORVA

L

AIVAKURA AT TORIT YÖ on Merimieskirkon palvelumuoto, jossa kuraattori seilaa
suomalaisen varustamon laivalla kulkien
hetken aikaa laivahenkilökunnan mukana ja eläen laivan arkea. Kun laivalle tulee uusi
ihminen, rinnallakulkija, merenkulkijoiden arki
saa uutta sisältöä.
Laiva on merenkulkijan työpaikka, koti, vapaa-ajan paikka ja se toinen perhe sekä työyhteisö – kaikki samassa paketissa.
Kun kuraattori menee laivaan, niin aluksi
hän tutustuu ihmisiin ja opettelee muistamaan
näiden nimet.
Laivan hengen aistii nopeasti. Sitä on vaikea
selittää, mutta laivan henkilöstö tekee myös laivan hengen ja ilmapiirin. Jokainen laiva on aina
omanlaisensa yhteisö.
Messi on paikka, jossa hengähdetään tauoilla.
Siellä puhutaan ajankohtaisista asioista, mutta
myös muunlainen juttu luistaa. Huumori elää ja
antaa voimaa.
Vapaa-aikaansa merenkulkija voi kuluttaa
kuntosalilla, ja yhdessä tai erikseen voi katsella leffoja tai lukea kirjoja tai pelata ”pleikkaa”.
Laivalla on useimmiten myös wifi-yhteys, joten

viestejä voi lennättää kotiin myös törnin päällä.
Vanhanaikainen romanttinen kuva merimiehen elämästä on harhaa. Ammatti on raakaa
työntekoa usein haastavissa olosuhteissa.
Kommunikoinnin merkitys merenkulkijan
työssä on tärkeää. Tiedon pitää kulkea oikeana
joka suuntaan.
Kun laiva tulee satamaan, alkaa tutut rutiinit:
laivan kiinnitys, purkaus taikka lastaus. Vahtivuorot juoksevat.
Satamassa laivalla on kiire, ihmisiä tulee ja
menee, aikatauluista on pidettävä kiinni. Tieto kulkee moneen suuntaan ja asiat tapahtuvat
ammattitaidolla. Leimoja saadaan asiakirjoihin,
paljon paperia kulkee eri käsien kautta.
Laivakuraattorityön tarkoituksena on ylläpitää merenkulkijan henkistä hyvinvointia ja siten
ennaltaehkäistä laivoilla sattuvia inhimillisiä virheitä ja onnettomuuksia.
Laivakuraattorit tekevät työtä omalla persoonallaan. On oltava avoin, rohkea ja utelias. Kuraattori pyrkii olemaan helposti lähestyttävä ja
luomaan keskusteluja, mutta tärkein kuraattorin
työkalu on kuuntelevat korvat.
Minulla on tapana ottaa oppipojan rooli. Ih18

Voimalla

miset kertovat mielellään työstään, ja oppijaksi
asettuminen on hyvä tapa tutustua ihmisiin ja
saada tietoa eri työtehtävistä.
On päivämiehiä ja vahtimiehiä. Rutiinitehtäviä, kuten maalaamista, rasvausta, korjausta,
siivousta, tavaran purkua, laivan kiinnittämistä
laituriin testauksia jne.
On ihan erilaista elää laivan rytmiä kuin
kuulla siitä. On ilo olla jakamassa merenkulkijan
arkea merellä.

Nämä karskit merenkulkijat,
hiljaa työnsä puurtavat.
Nöyränä alaa kunnioittaen, työnsä hoitaa, eivät purnaa.
Tää työ vaatii myös mielen voimaa.
Aivan omassa maailmassa, tehdään työ tää,
se saattaa tavallista tallaajaa, yllättää.
Heidän voimansa on tiimityössä.
kun sade ja tuuli piiskaa meriyössä.
Toinen toistaan tukien, haasteet hoituu näin,
yhdessä mennään tavoitteita päin.
Kotikin kaihoisasti kutsuu niin,
Mutta unissaan palaavat meren unelmiin.
Aaltojen keinunta tää,
meren romantiikkaako näät?

Merimieskirkolla on kaksi osa-aikaista palkattua
laivakuraattoria sekä joukko nimikkolaivakuraattoreita. Nimikkolaivakuraattorilla tarkoitetaan
esim. seurakunnan palveluksessa olevaa henkilöä,
joka Merimieskirkon ja seurakunnan sopimuksen
mukaan tekee työnkuvaansa sisältyen seilauksia.
Lue lisää: merimieskirkko.fi/laivoilla.

Mia 26.5.2019

NIVALAN
HERÄTTÄJÄJUHLIEN

KÖRTTIRADIO

Herättäjäjuhlia vietetään Nivalassa 5.–7.7.2019 tunnuksella ”Armossa avarassa”.

Körttiradio lähettää juhlilta ohjelmaa ympäri vuorokauden nettiradion sekä pääkaupunkiseudun (105,8 MHz) ja Nivalan
(101,1 MHz) lähettimien kautta. Analogisten lähetysten kanavat osoitteessa herattajajuhlat.fi/4630-korttiradio-2019.

Nettiradio on kuunneltavissa kaikkialla maailmassa osoitteessa www.herattajajuhlat.fi.
HERÄTTÄJÄJUHLIEN SEURAT:
Perjantaina 5.7.2019
Lauantaina 6.7.2019
18.00 aattoseurat
8.30 aamuseurat
10.30 vuoroveisuut
11.00 raamattutunti
13.00 päiväseurat
15.30 lähetysseurat
18.30 iltaseurat

Sunnuntaina 7.7.2019
8.00 aamuseurat
10.00 messu
13.30 päätösseurat

Seurojen välillä nettiradio lähettää haastatteluja ja musiikkia ympäri vuorokauden.

Tervetuloa mukaan juhlille radion välityksellä!
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KIRKON KUVAPANKKI / SANNA KROOK

hiippakunnan piispa Jukka Keskitalo
O on keväällä
2019 nimitetty Kirkon ulkosuoULUN

UUTISIA

malaistyön neuvottelukunnan puheenjohtajaksi.
Uudessa tehtävässä ns. ulkosuomalaisten
piispana Keskitalo perehtyy ulkosuomalaisseurakuntien asioihin, osallistuu neuvotteluihin kansainvälisten yhteistyötahojen kanssa ja vierailee
ulkosuomalaistyön kohteissa. Kyseessä on oman
hiippakunnan ohella hoidettava luottamustehtävä.
Keskitalo toimi kirkkohallituksen kansliapäällikkö vuosina 2010–2018 ennen kuin tuli
valituksi Oulun piispaksi.
Lue lisää: www.oulunpiispa.fi
perustamisesta tulee tänä vuonna
S kuluneeksi 45 vuotta. Juhlavuoden
päätapahtuma on lokaIIRTOLAISUUSINSTITUUTIN

kuussa pidettävä kymmenes valtakunnallinen Muuttoliikesymposium, jonka yhteydessä järjestetään myös Siirtolaisuusinstituutin gaalaillallinen.
Turussa vuonna 1974 toimintansa aloittanut Siirtolaisuusinstituutti on ainoa sekä muuttoliikkeiden tutkimiseen että
dokumentoimiseen erikoistunut laitos Suomessa. Turun lisäksi
instituutilla on toimintaa Seinäjoella ja Kruunupyyssä.
Lue lisää: www.migrationinstitute.fi

tasavallan presidentti on myöntänyt
S Raahen Satama
Oy:n toimitusjohtajalle, meUOMEN

rikapteeni Kaarlo Heikkiselle, kaikkien aikojen
kymmenennen satamaneuvoksen arvonimen.
Nimitystä esittivät Raahen kaupunki, Suomen
Satamaliitto ry ja Oulun Kauppakamari.
Vuonna 1956 syntynyt Heikkinen sai satamaneuvoksen arvonimen tunnustuksena kolmikymmenvuotisesta ansiokkaasta työstään Raahen
sataman ja meriliikenteen kehittämiseksi.
Entisenä merimiehenä Kaarlo Heikkinen oli
vahvasti mukana edistämässä ja tukemassa Raahen merimieskirkkotoiminnan käynnistymistä
1998–2000.
Korteniemi aloitti kesäkuussa työt Lontoon meriS mieskirkon
liikkuvana sosiaalikuraattorina.
ALLA

”Odotan niin, että pääsen palvelemaan koko yhteisöä työn
eri muodoissa”, hän kuvasi tunnelmiaan perehdytysjaksolla Helsingissä toukokuussa.

MARKO TOL JAMO

Kesä on lomamatkojen aikaa. Ulkomailla asuvalla ja liikkuvalla on tukiverkko suomalaisissa merimieskirkoissa ympäri
Eurooppaa. Siellä saa avun omalla äidinkielellä. Saa merimieskirkolla voi poiketa, vaikka ei apua tarvitsekaan. Tervetuloa!
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TUE SUOMEN
MERIMIESKIRKON TYÖTÄ
PAULA VIRTA

NÄIN VOIT AUTTAA
JA OSALLISTUA
• Ryhtymällä kuukausilahjoittajaksi
• Tekemällä kertalahjoituksen
• Liittymällä ulkomaan

toimipaikan tukijäseneksi

• Liittymällä Suomen

Merimieskirkko ry:n jäseneksi

• Tekemällä testamentti- tai merk-

kipäivälahjoituksen

• Ryhtymällä vuosi- tai paikallis-

vapaaehtoiseksi

• Tekemällä ostoksia merimies-

S

kirkkojen Suomi-kaupassa, kanttiinissa, kahvilassa, myyjäisissä jne.

UOMEN MERIMIESKIRKKO on

voittoa tavoittelematon yhdistys, jonka talous perustuu
omaan varainhankintaan
sekä yksityisten ihmisten ja yhteisöjen tukeen ja lahjoituksiin.
Hankimme noin puolet tuloistamme omalla varainhankinnalla:
palvelujemme ja tuotteittemme
myynnillä, myyjäistapahtumilla,
tempauksilla ja kampanjoilla sekä
sijoitustoiminnalla.
Noin puolet tuloistamme
saamme avustuksina eri yhteisöiltä:
seurakunnat ja kolehdit, opetusja kulttuuriministeriö, Veikkaus
(STEA), Kirkon keskusrahasto ja
kirkkohallitus sekä muut tukijat,
kuten Wihurin rahasto, Merimieseläkekassa, merimieskirkkopiirit,
jäsenet ja kunnat.
Yksityisten henkilöiden tuen ja
lahjoitusten merkitys kasvaa vuosi
vuodelta. Sinun avullasi pidämme

ovet avoinna ja voimme palvella lähimmäisiämme ja auttaa niitä, jotka
apua tarvitsevat.
turvataan
Merimieskirkon mahdollisuus toimia ja tehdä hyvää.
Lahjoittamalla aikaasi tai taloudellista tukea tuet Merimieskirkon
tekemää hyväntekeväisyystyötä ja
olet mukana varmistamassa, että
kirkon ovet pysyvät avoinna palleroille, senioreille, perheille, saunojille, kotimaataan ikävöiville ja keskusteluapua kaipaaville sekä monille
muille. Tulot käytetään toimintojen
ylläpitoon ja kiinteistöjen kunnossapitoon.
Merimieskirkko on täynnä elämää ihmisen ja yhteisön ilossa, surussa ja tavallisessa. Kumppanuus
kannattaa: kaikenlainen tuki on
Merimieskirkolle arvokasta. Tervetuloa meille – omana itsenäsi.
VAR AINHANKINNALL A

• Käyttämällä merimieskirkkojen

sauna-, majoitus-, juhla- ja kokouspalveluja

• Lähettämällä tukitekstiviestin

Suomessa

Lue lisää: merimieskirkko.fi
WANTED
WAPAAEHTOINEN

Vapaaehtoistyö merimieskirkolla
on kivaa ja palkitsevaa! Kotimaassa ja muualla Euroopassa
sijaitsevilla kirkoillamme tarvitaan kiireapulaisia lyhytaikaisiin
tehtäviin sekä vapaaehtoisia,
jotka haluavat sitoutua pidempiaikaisesti merimieskirkkotyöhön. Kaikki vapaaehtoiset ovat
korvaamaton apu Merimieskirkolle. Tule sinäkin!
merimieskirkko.fi/wanted
Keräyslupa: ks. s. 27
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Gabriella som nu går mellan Helsingfors och Stockholm planerades som kryssningsfärja på södra Östersjön. Här är hon i Viking Lines
tidigare färgsättning; senare målades dekorativa ”fartränder” på skrovet.

FÖRR GICK MAN TILL
KYRKAN, NU GÅR
KURATORN OMBORD
De gamla sjöbjörnarna minns sin ungdom på Sverigebåten Gabriella.
TEXT OCH FOTO THURE MALMBERG

P

Å VIKING Lines ms Gabriella,
som går mellan Helsingfors och
Stockholm, kan man ännu hitta
gamla sjöbjörnar som minns sin
ungdom på vidare vatten än Östersjön.
Befälhavaren Dick CH Bergendahl och
överstyrman Torolf West har båda lång
erfarenhet av exotiska destinationer med
tank-, kyl- och papperslaster på Nordsjön
och Atlanten.

Det var naturligt för dem båda att i
främmande hamnar söka sig till sjömanskyrkan. Där Finland inte hade någon
egen kyrka gick man till den svenska,
norska eller danska kyrkan. Det nordiska
samarbetet finns kvar, även om Finland
har stängt några egna sjömanskyrkor.
Men dagens arbetsrytm ger inte tid
till längre turer i land. I stället går Sjömanskyrkans frivilliga kuratorer ofta
22

ombord för att resa med och lyssna, om
någon vill prata om problem eller sorger.
BROKIG
FARTYGSHISTORIA
Gabriella är ett fartyg med en brokig
historia. Hon byggdes i det dåvarande
Jugoslavien 1992 och skadades på varvet
av artillerield under inbördeskriget.

Gabriellas befälhavare, sjökapten Dick CH
Bergendahl, är en ålänning med lång sjöpraktik. I dag innebär hans ställning ombord mycket skrivbordsarbete.

Den svenska operasångerskan Birgit
Nilsson döpte henne i Malmö till Frans
Suell, men den första redaren klarade
inte av ekonomin. Efter bara två år fick
hon det nya namnet Silja Scandinavia
och sattes i trafik på Åbo. Efter ytterligare två år var det åter dags för ägar- och
namnbyte, denna gång till Viking Line
och Gabriella.
Idag går Gabriella i par med ms Mariella på huvudstadslinjen. Under lågsäsong har man en besättning på ca 135
personer i tjänst medan en avlösande
besättning har ledigt. Ungefär hälften
är kvinnor, utom på däck och i maskin
där kvinnor ännu är sällsynta: på Gabriella finns en kvinnlig styrman och en
kvinnlig maskinman. Terminologin har
fortfarande inte ändrats.
Brokig är också den sjöfartshistoria
som Bergendahl och West representerar.
Under 1983 gick båda, den ena ålänning
och den andra österbottning, till sjöss för
första gången. Båda mönstrade på åländska tank- och kylbåtar worldwide, men
West har också jobbat med torrlast på
Nordsjön. Till Gabriella har de liksom
stora delar av den övriga besättningen
kommit från bolagsveteranen Rosella,
som trafikerar mellan Mariehamn och
svenska Roslagen.

Överstyrman
Torolf West från
Bergö har varit till
sjöss i 36 år. Oscar
Jansson (närmast) och Roland
Blomqvist, båda
från Mariehamn,
representerar en
yngre generation
navigatörer på
Gabriella.

SJÖMANSKYRKAN
I FÖRÄNDRING
När Sjömanskyrkan kommer på tal finns
en märkbar skillnad mellan de två äldre
herrarna och deras yngre skeppskamrater. 1983 hörde det till att söka sig till
sjömanskyrkan utomlands, i dagens förändrade sjöfartsvärld består kontakten
mest av tidningar i mässen och kuratorns sporadiska besök.
”I Hamburg hämtade sjömanskyrkan oss bland annat för en utflykt till
Hagenbecks djurpark”, säger Torolf
West som då var på en svensk båt. ”Sen
fortsatte vi med kaffe och bullar i kyrkan.”
”I London kunde vi ibland promenera till finska sjömanskyrkan. När vi
druckit kaffe och läst tidningar fortsatte
vi till ’lilla kyrkan’”, säger Bergendahl.
Lilla kyrkan?
”Det var puben The Little Crown
strax intill”, förtydligar han och zoomar
in Albion Street i Rotherhithe med sjömanskyrkan i sin dator.
Det var ingen dålig promenad, vägen
från kajerna i Conways till Albion Street
är lång även om man kan ta tåg en bit.
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MÖTE I ALEXANDRIA,
JUL I MONTREAL
Sjömanskyrkans folk kunde man träffa
på de mest oväntade ställen.
”En gång när vi var med mt Alandia
Bay i Tees och lastade för Wilhelmshafen tyckte jag det var något bekant med
en farbror som kom ombord”, säger Bergendahl.
”Det visade sig att vi hade mötts i
Alexandria när han var sjömanspräst i
Egypten.”
Både West och Bergendahl skakar på
huvudet när det gäller oljehamnar som
Sullom Voe på Shetlandsöarna eller Flotta som ligger i Scapa Flow på Orkneyöarna, där man vanligen förtöjde vid boj.
I Sullom Voe fanns det bara en sjömansklubb 500 meter från hamnporten.
Annars var det öde och trist.
”Bättre var det i Montreal, där vi
en gång firade jul på ms Andersö”, säger
West. ”Vi hade egen julgran ombord,
och det var mysigt.”
Båda är överens om att de julklappar man fick ombord på långfarten var
mycket uppskattade. Sjömanskyrkans
raggsockor var speciellt välkomna liksom fingervantar som passade i arbetshandskarna.
>>

Inom färjefarten idag har man relativt korta men koncentrerade arbetspass
nära hemmet, men förr var man borta
hemifrån mycket längre perioder, ofta
utan annan kontakt än den Helsinki Radio gav.
”När jag var styrman på Lundqvistrederiernas Hugo var jag borta hemifrån
i drygt sex månader. Vi gick mestadels
på Nordsjön, så det var jobbiga månader
med många hamnar”, säger Bergendahl.
Medan Torolf West i dag som överstyrman på Gabriella får slita med att vänligt få sommarstressade bilister att parkera
så exakt som möjligt på ett fullt bildäck,
hade han i yngre dagar ett annat slit:
”På tankern Fanny fick vi ständigt
kolla nivåerna i de olika tankarna ombord med pejlstickor. I dag mäts nivåerna med modernare metoder.”
”Det har också blivit allt viktigare att
bedöma vikten på alla lastfordon som tas
ombord. Dokumenten ger en vikt, men
ögat kan säga att någon last är tyngre.
Det är avgörande för säkerheten att vikten stämmer”, säger han.
Nu frågar sig kanske läsarna: finns
det inga kvinnliga sjöbjörnar som seglat
på de sju haven?
Visst, men kanske inte just nu på
Gabriella.
KVINNOR JOBBAR
MED SERVICEN
”Här ombord är hälften kvinnor. Men
det gäller ännu inte däck och maskin,
där dominerar männen. Vi har en kvinnlig styrman och en kvinnlig maskinman
i dagens besättning”, säger purser Niklas
Granrot från Jakobstad.
Den kurator från Sjömanskyrkan
som tagit Gabriella till sitt hjärta är
Eeva-Liisa Helle-Lahti, som då och då
följer med.
”Sjöfolk har ju två liv, som kan vara
mycket skilda: ett ombord och ett annat
i land. Att en människa som en kurator

I Jakobstad samlades man
redan på 1880-talet till en
privat sy-och
läseförening till förmån
för sjömännen.

TEXT THURE MALMBERG
BILD GRETA GRANBACKA

Purser Niklas Granrot från Jakobstad är
den som ser till att personal finns på plats
överallt på Gabriella för att ge passagerarna service.
offrar sin egen tid för att lyssna och prata
med den som behöver få prata med någon uppskattar jag mycket”, säger Niklas
Granrot.
”Hon har inte några fasta mottagningstider, utan rör sig fritt ombord. Vi
informerar om när hon kommer, och sedan är det fritt fram för var och en som
vill prata om något som tynger”, säger
han.
En fascinerande kvinnlig röst alla
passagerare kan njuta av tillhör Kerstin
Stubb i butiken ombord. I antikens
värld hade hon kunnat vara någon av de
sirener som lockade sjöfarare i fördärvet.
Sedan tretton år tillbaka lockar hon
i stället shoppingsugna damer att prova läppstift och likörer. Hennes diktion
är en njutning för örat, men så är hon
också egentligen förskollärare och jazzsångerska. Och ja visst, hon är Alexander Stubbs syssling, om det nu kan ha
någon betydelse.
Jobbet på Gabriella skulle bara vara
tillfälligt. Men hon trivdes så bra med
båt och passagerare, och de med henne,
att hon stannade ombord. Men en vacker dag kanske hon dammar av trummor
och puketer i South West Coast Combo
eller förgyller Ralf Erikssons duo med
sina lockrop.
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Å FÖRSAMLINGSCENTRET i Jakobstad samlas varannan måndag
omkring tio damer i Sjömanskyrkans tecken, sammanlagt
finns det 14 inskrivna medlemmar. De
sitter ofta med handarbeten av olika slag.
Handarbetena säljs på den stora gemensamma församlingsbasaren, som brukar
hållas den sjätte december.
Varje gång man samlas har någon
bakat något gott, kaffet kommer från
centrets kök och inkomsterna från kaffet går till Sjömanskyrkan. På basaren
kan syföreningsdamerna också sälja egna
bakverk, som har god åtgång före jul. Till
programmet hör som sig bör sång, andakt,
information och bön.
Julpaket till sjömän brukar de inte
längre ge, i stället sänder de pengar till
Sjömanskyrkan.
Ordförande Kirsti Wikström ger mig
en historik skriven 1986 att studera. Den
är undertecknad av Linnea Rönning,
som framhåller att man i Jakobstad redan
på 1880-talet samlades till en privat syoch läseförening till förmån för sjömännen. Denna förening torde vara den äldsta
i sitt slag i landet.
Jakobstad är sedan gammalt känd
som båtbyggar- och sjöfartsstad. Många
män, både yngre och äldre, gick till sjöss.

DEN ÄLDSTA SYFÖRENING?

I sjömanskyrkokretsen i Jakobstad finns det 14 inskrivna medlemmar. De sitter ofta
med handarbeten av olika slag. Ann-Mari Abbors (närmast kameran) och Helena
Westerlund.
Fröken Hilda Bromans bror gick till
sjöss vid 13 års ålder. När ett fartyg som
han seglade med råkade i sjönöd lovade
Hilda Broman (1859–1938) i sina böner
att alltid arbeta för sjömännens andliga
och lekamliga väl. Så uppkom en privat
sjömansmissionsförening.
Sedan blev det en uppdelning i en
allmän och en privat sjömansmissionsförening med lite olika uppgifter. Hilda
Broman fortsatte i den privata föreningen.
En kassabok från september 1929 är det
första beviset på aktiviteter i den allmänna
syföreningen.
Kyrkoherdarna i Jakobstads svenska
församling var aktivt med på mötena och

i Jakobstads tidning fick man support av
redaktören Porter, Fjalar Nylander, som
själv hade seglat på haven samt av redaktör Cay Sandelin, sjöscout.
Man kunde också räkna med regelbundna besök av resepredikanter som
Albinus Lassell, som förmedlade penninggåvor till Finska Missionssällskapet.
Under glansdagarna var 20–30 medlemmar med, men antalet minskade och
år 1977 avslutades verksamheten mer eller mindre officiellt. Efter det höll Rut
Kronqvist möten hemma hos sig två
gånger om året för de medlemmar som
fanns kvar.
I historiken från 1986 konstateras att
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nu heter föreningen Sjömanssymissionssyföreningen i Jakobstad och att den består av medlemmar som tidigare hört till
den privata eller till den allmänna syföreningen. Det påpekas att Rut Kronqvist,
som nu var över 80 år gammal, hade gått
med lista och samlat in över 2 000 mark
för fartygsprästverksamheten.
Samtidigt nämns att det finns ca 300
kretsar i Finland, varav 83 är aktiva på
svenskt håll, där denna tradition har starka rötter. Linnea Rönning betonar också
det nordiska samarbetet som är viktigt om
någon hamnstation måste stängas.
Så långt en blick på historiken. Nu
finns det 25 kretsar, varav 17 är svenskspråkiga.
När jag sätter mig vid kaffebordet i
församlingscentret ser jag att Rut Kronqvists svärdotter är med. Jag tycker att
också de andra medlemmarna verkar vara
så pass intressanta personligheter med varierande livshistoria att man skulle kunna
intervjua dem en i taget.
Sjömansmissionens basarbord brukar
vara rätt fantasifullt och rätt kvinnligt.
Påhittiga vinster kan till exempel vara
presentkort till frissan, på fotvård och på
kosmetologbesök. Och ändå följer dessa
moderna kvinnor Hilda Bromans rättesnöre, psaltarordet: ”Att göra Din vilja är
min lust och Din lag bor i mitt hjärta.”

PERHEPIIRI

UOLEVI SALONEN

UOLEVI SALONEN

Tampereen tuomiokirkossa vietettiin 26.5. kaksikielistä merimieskirkkopyhää. Vastaava, joskin isompi tilaisuus pidettiin 110 vuotta sitten vuonna
1909, kun Johanneksen kirkko toimi Merimieslähetyksen valtakunnallisena
vuosijuhlapaikkana. Kirkko on vuodesta 1923 lähtien on ollut tuomiokirkko.
Kirkkokahveilla kryptassa merenkulkijatyön johtaja Jaakko Laasio kertoi
kuulijoille merimieskirkkotyön kuulumiset.
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JAANA RANNIKKO

MARKO TOL JAMO

Kuusamolainen Heikki Mustaniemi poikkesi Merimieskirkon teltalla Kirkkopäivillä Jyväskylässä toukokuussa. Mies kertoi, että Kööpenhaminan suomalainen merimieskirkko (1927–67) tarjosi hänelle majoituksen vuonna
1960, kun Saksan rajaviranomaiset käännyttivät hänet rajalta ja selvittelivät
viikon ajan oppisopimuskoulutukseen menevän nuoren miehen matkustusasiakirjoja.

Maija Hagman-Ilmanen ja Pekka Ilmanen pitivät yhteissynttärit alkuvuonna 2019. Maija täytti 90 vuotta
9.1. ja Pekka täyttää 95 vuotta 15.7. Maija on saanut
hopeisen ja Pekka pronssisen ansiomerkin pitkäaikaisesta merimieskirkkotyön tukemisesta Turun Mikaelinseurakunnan merimieskirkkopiirissä.

Merimieskirkko lahjoitti edesmenneen työntekijänsä
ja Martta Wendelinin pitkäaikaisen ystävän Laina Koppisen pastellimuotokuvan Martta Wendelin seuralle.
Wendelin oli maalannut teoksen 1950-luvulla. Merimieskirkkoa taulun paljastustilaisuudessa loppuvuonna
2018 edusti Tuusulan Tuomaalan kylän merimieskirkkopiiri Raili Kuusjärven (oikealla) johdolla. Taulu paljastettiin juhlassa, jota vietettiin, kun taiteilija Martta
Wendelinin syntymästä tuli kuluneeksi 125 vuotta.

”ALLEGRO VIVACE”

O

N KESKIKESÄN aika. Alkukesän heleän vihreän eri sävyt ovat muuttumassa syvän vihreiksi. Omenapuut
ovat kukkineet ja alkavat kypsyttää
satoaan. Syreenin tuoksu on haihtunut. Lintujen
kevätkonsertin hurmaava osuus ”allegro vivace” –
eloisan nopeasti – on vaimentunut. Kesäpäivä on
pisimmillään. Kesällä luonnon kauneus riemastuttaa ja samalla elämän kulun nopeus säpsäyttää.
Nyt haahkan poikaset seuraavat emoaan tutulla
satamalahdella ja kohta ne jo lentävät pois.

Juuri tämän pidemmälle ei oikeastaan voi nähdä. Emme tiedä mitä tulevaisuus tuo mukanaan.
Mutta juhannukseen kuuluu mystisellä tavalla
myös tulevaisuuden arvuuttelu. Vanhan kansanperinteen juhannustaiat yrittivät antaa vastauksia
ainakin rakkausasioihin.
Kesän valoisimpana yönä on kiehtovaa katsella merelle ja tavoitella kaukaisuudessa erottuvaa taivaan ja maan kohtaamisen rajaviivaa, taivaanrantaa. Tätä juhannusta on edeltänyt neljän
meille läheisen ihmisen kuolema. Tänne jääville
Taivaan kotiin pääsyn juhla on aina myös surun
ja kaipauksen sävyttämä. Emme tee juhannustaikoja vaan iloitsemme juuri tästä päivästä ja
psalmin 36 sanoista ja katsomme kohti Taivaan
rantaa.

Juhannuksena – valon juhlana – olemme
tapamme mukaan muiden purjehtijoiden kanssa merikarhusaaressa. Keskikesän juhlan taika
tiivistyy juhannuskokon räiskyvään tuleen, joka hiipuu iltaruskon vaihtuessa aamun kajoon.
Rantakallioilta katselemme merelle. Ajatus, kuten puhekin, kääntyy elämän merelle, itse elämään. 50 vuotta sitten vastavihittyinä istuimme
juhannustulilla Sipoon selän laidalla katsellen
kauaksi horisonttiin aavistamatta mikä meitä odotti meren toisella puolella. Muutamien
vuosien kuluttua olisimme töissä Hampurin
merimieskirkolla. Emme voineet aavistaa, että
meillä olisi viiden vuosikymmenen päästä neljä
lasta ja yhdeksän lastenlasta. ”Tänä kesänä meillä
on kultahääpäivä joka päivä” kiteytti ruorirouva
kiitollista mieltämme ja elämäntuntojamme hääpäiväpurjehduksellamme. Elämä on ollut rikasta.
Se on kulunut eloisan nopeasti – allegro vivace.

Herra, sinun armosi avara kuin taivas,
pilviin ulottuu sinun totuutesi…
Ihmeellinen on sinun armosi, Jumala!
Sinun siipiesi suojaan
rientävät ihmislapset…
ja annat heidän juoda ilosi virrasta.
Sinun luonasi on elämän lähde,
sinun valostasi me saamme valon.

Tällekin kesälle on luvassa lukuisia yhteisiä
purjehduspäiviä eri kokoonpanoin perheen ja
ystävien kanssa. Iloitsemme niistä jo etukäteen.

ANTTI LEMMETYINEN

Suomen Merimieskirkon kunniapuheenjohtaja
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ELÄMÄN
MERELLÄ

Osoitelähde: Suomen Merimieskirkko ry:n yhteystietorekisteri.

SUOMEN MERIMIESKIRKKO
Kumppanisi kotona ja maailmalla

MERIMIESKIRKKO EUROOPASSA

LIIKKUVA TYÖ

BELGIA

• Sosiaalikuraattori työskentelee:

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

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

HAMINA-KOTKA

ANTWERPENISSA

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

LUXEMBURGISSA

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

antwerpen.merimieskirkko.fi
laivat@merimieskirkko.fi
@Antwerpeninliikkuvamerimieskirkko
luxemburg.merimieskirkko.fi
BRITANNIASSA

lontoo.merimieskirkko.fi
LYYPEKISSÄ

pohjoissaksa.merimieskirkko.fi

• Matkapappityötä teemme Kaak-

kois-Aasiassa ja Puolan Varsovassa
merimieskirkko.fi/matkapappi

HELSINKI VUOSAARI

KEMI-TORNIO

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

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

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

MERIMIESKIRKKO SUOMESSA

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

Suomen Merimieskirkko saa toimintaansa avustusta Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskukselta
(Veikkaus) sekä opetus- ja kulttuuriministeriöltä.

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

KERÄYSLUPA 2019–2020 SUOMESSA
(EI AHVENANMAA): RA/2018/935.
POLIISIHALLITUS 16.10.2018.

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

INSAMLINGSTILLSTÅND 2019 I ÅLAND:
ÅLR 2018/7449, ÅLANDS LANSKAPSREGERING
6.9.2018.

KESKUSTOIMISTO

Keräysalueena on koko Suomi. Kerätyt varat
käytetään merimieskirkkotyön toteuttamiseen
keräysluvan aikana.
Insamlingsområdet är hela Finland. De insamlade
medlen används för att bedriva sjömanskyrkoarbetet under insamlingstillståndets giltighetstid.

Suomen Merimieskirkko ry
Hitsaajankatu 4 A, 00810 Helsinki
040 5115 298
info@merimieskirkko.fi
etunimi.sukunimi@merimieskirkko.fi
www.merimieskirkko.fi
@Merimieskirkko

