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Merimieskirkot ovat koronaviruksen takia olleet maalis-
kuun alkupuolelta lähtien suljettuna. Toiminta ei kui-
tenkaan ole pysähtynyt, vaan ihmisten tukeminen ja 

rinnalla kulkeminen on tapahtunut etäyhteyksillä ja sosiaalisessa 
mediassa. Merimieskirkon hallitus linjasi toukokuun kokoukses-
saan, että erityisesti tässä tilanteessa ja kriisin keskellä on tärkeätä, 
että Merimieskirkko on läsnä ja etsii aktiivisesti uusia mahdolli-
suuksia tukea ihmisiä. Näin on myös tapahtunut. Merimieskirkon 
omaa varainhankintaa erityisesti ulkomaan kirkoilla tilanne on 
kuitenkin vahingoittanut merkittävästi. Siksi jokainen lahjoitus 
ja tuen osoitus on erityisen merkittävä tässä tilanteessa. 

Tätä kirjoitettaessa toukokuun lopussa rajoituksia puretaan vä-
hitellen eri maissa ja sen myötä pystymme vähitellen avaamaan 
kirkkojen fyysistä toimintaa. Emme kuitenkaan vielä tiedä, miten 

koronavirus tulee vaikuttamaan 
toimintaamme kesällä ja ensi 
syksynä. Tästä syystä jouduimme 
perumaan myös elokuulle suunni-
tellut Merimieskirkon kesäjuhlat. 
Seuraamme kuitenkin koko ajan 
tilanteen kehittymistä sekä sen 

vaikutuksia toimintaan ja talouteen. Tulevaisuudessa hyödyn-
nämme myös sitä, mitä olemme koronaviruksen aikana oppineet 
uusista toimintamalleista.

Merimieskirkon työn ydintä on ihmisen kokonaisvaltainen koh-
taaminen. Sääntöjensä mukaan Merimieskirkko tekee kristillistä, 
sosiaalista, kulttuurista, diakonista ja kansainvälistä työtä kohtaa-
miensa ihmisten parissa. Tämä on ulkomailla tekemämme sosiaa-
lityön sekä Suomessa tehtävän merenkulkijatyön keskeinen tavoite 
myös koronaviruksen aikana. Olemme läsnä ihmisen ja yhteisön 
ilossa, surussa ja tavallisessa.
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Korona sulki merimieskirkot ja peruutti pääsiäis-
myyjäiset, mutta elintarvikekontit Suomesta olivat jo 
lähteneet. Siitä syntyi tuotteiden tilaus- ja kotiintoi-
mituspalvelu mämmitakseineen ja Suomi-sukkuloi-
neen. Kotimaan satamissa laivoilla käynnit loppuivat, 
mutta merenkulkijoita on tavattu aluksen vieressä ja 
heille on haettu tarvitsemiaan tavaroita kaupoista.
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JUHLIMISEN
ARVOINEN JUTTU

 
Merenkulkija on laivalla puolet vuodesta. Saman ajan on puolisokin yksin.
”Ikävän tunne on juhlimisen arvoista”, sanoo Rahjan merimiespariskunta. 

TEKSTI JA KUVAT MARKO TOLJAMO

Veli-Matti ja Nina Rahja osallistuivat ystävänpäivänä 2020 alkaneeseen Ikävä-kampanjaamme kertomalla omat tarinansa ja ikävän kokemuksensa. 
Kaikkien kampanjaan osallistuneiden tarinat on luettavissa verkkosivulla merimieskirkko.fi/ikava.



5       5

noin 100 000 tonnin öljylastin Venäjältä Porvooseen 
useita kertoja. Saman kuuden viikon aikana ehtii niin 
mies laivalla kuin vaimo kotona käydä läpi tunteiden 
vuoristorataa.

”Kun ensimmäisen kerran vein mieheni laivalle, se 
tuntui aivan kauhealta. En osannut varautua siihen ikä-
vään ollenkaan”, Nina muistelee. 

”Aivan yhtä kamalaa se ensimmäinen päivä on yhä 
edelleen, ei se ole helpottanut vieläkään. Tulee tyhjä olo, 
kun on touhuttu yhdessä kuusi viikkoa.”

”Mutta turha se on rynttyillä sitä vastaan, sillä sinän-
sä on ihanaa, että tuntee ikävää”, Nina jatkaa.

Pariskunnan yhteinen elämänlaatuun liittyvä valinta 
oli, että Nina jää kotirouvaksi. Jos hän olisi päivätyös-
sä, olisi heillä tuskin lainkaan yhteistä aikaa silloin kun 
Wellu on vapaavuorollaan.

Törnin alkaessa Wellun on keskityttävä täysipainoi-
sesti töihinsä, sillä laivalla on kiire ja hänen on päästävä 
nopeasti tilanteen tasalle siitä, mitä vapaa-aikanaan lai-
valla on tapahtunut. Kun Ninan ”ikäväkäyrä on tapissa” 
ensimmäisenä päivänä, puristaa Wellua kaipuu vaimoaan 
ja kaikkea sitä kohtaan, mikä jäi kotiin, eniten työvuoron 
lopussa.

Wellu sanoo, että ikävä voi vaimon lisäksi kohdistua 
mihin tahansa kotiin liittyvään, vaikkapa ”nuotion tuok-
suun”. Eri hajut, maut tai äänet voivat yhtäkkiä tulvah-
duttaa yhteisiä muistoja. Niin myös luonto:

”Ensilumi! Miten siitä syntyvän tunteen voisi jakaa, 
kun toinen ei ole paikalla”, Nina miettii.

”Ikävä on kuitenkin vain tunne. Ikävä kertoo, että 
elämä on kurssissa ja koti on siisti paikka”, Wellu pohtii.

”Ja jokainen tehty työpäivä on yksi päivä lähempänä 
lomia.”

”ON IHANAA, ETTÄ
TUNTEE IKÄVÄÄ

NINA

L UOJA MINUA  varjelkoon merimiehen muijaksi 
joutumiselta, pyydetään vanhassa lausahduksessa. 
Mutta kohtalo päättää joskus toisin, rakkaus kun 
ei tunne rajoja.

Kalajoella varttuneesta Ninasta tuli merikapteenin 
vaimo reilut kolme vuotta sitten. Se oli rakkautta ensi-
viestistä. Kun niin ikään Kalajoella syntynyt Veli-Matti 
”Wellu” Rahja oli huomannut Ninan kommentoineen 
enonsa kuvaa sosiaalisessa mediassa, lähetti hän Ninalle 
kaveripyynnön. 

Saman kylän lapsina he olivat aikoinaan nähneet toi-
sensa, mutta kolmen vuoden ”valtavan” ikäeron vuoksi he 
eivät olleet koskaan puhuneet toisilleen saatikka leik-
kineet yhdessä. Nyt nelikymppisinä kaveripyyntö johti 
tiiviiseen kirjoitteluun ja sai sydämet sykkimään.

Viikon päästä ensitapaamisesta he hakivat kuulutuk-
set. ”Sen vain tiesi”, he sanovat yhteen ääneen. Sukulaiset 
ja kaverit tietenkin kehottivat malttia avioliiton sopi-
miseen, mutta umpirakastunut pari ei heidän neuvoja 
tarvinnut. Avioliitto sinetöitiin rautasormuksin.

Avioliiton alkutaivalta moni seurasi pariskunnan 
Merikapteenin vaimo -nimisestä blogista. Siinä Nina ja 
Wellu kirjoittivat toisilleen tuntemuksiaan kokemastaan 
rakkaudesta ja ikävästä. Sittemmin päivitykset siirtyivät 
Instagramiin, jossa arkea jaetaan valokuvin.

IKÄVÄKÄYRÄT TAPISSAAN
ERI AIKAAN

Wellu sai ammattinsa verenperintönä. Hänen suvussaan 
oli merimiehiä, ja merikapteenivaarinsa perusti aikoi-
naan Rahjan sataman Kalajoelle. Siellä Wellu oli aut-
telemassa jo pikkupojasta lähtien, joten merenkulkuop-
pilaitos Kotkassa ja sitä seurannut ura merellä tulivat 
eteen luonnostaan.

20 vuotta seilannut Wellu toimii tällä hetkellä pääl-
likkönä Suomen suurimmalla, 250 metriä pitkällä, laival-
la, joka on samalla maailman suurin 1A-jäävahvisteinen 
öljytankkeri. Tämä m/t Stena Arctica on toinen tankke-
reista, joiden varassa Suomen raakaöljyntuonti Venäjältä 
hyvin pitkälle on.

Wellu sanoo olevansa työnsä vuoksi puolet vuo-
desta poissa kotoa. Useimmiten hän on kuusi viikkoa 
kerrallaan töissä, mitä seuraa kuuden viikon vapaa-aika. 
Kuuden viikon työjakson aikana tankkeri ehtii tuoda >>
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KOTIELÄIMET
YKSIN JÄÄNEEN SEURANA

”Laivan päällikkönä en ikävääni muille näytä”, Wellu 
kertoo.

Hytistä ulos astuessaan hän ottaa roolin, joka kippa-
rille kuuluu. Skarppaaminen auttaa paitsi itseään myös 
miehistöä. Ikävän tunteen jakavat laivalla kaikki ja eh-
kä juuri siksi siitä ei laivalla yleensä erikseen puhuta. 
Kukaan ei myöskään halua omalla ikävällään pahentaa 
toisten oloa. 

Oman ikävänsä keskellä varoo Ninakin tartuttamasta 
”kurjuutta” toiselle. Kun puhelin- tai nettiyhteys toimii, 
hän asettelee sanansa tarvittaessa niin, ettei sekoita mie-
hensä ajatuksia.

”Kun voin hyvin, ei Wellun tarvitse kantaa minusta 
ja kodistamme huolta.”

”Kun tietää, että kotiasiat ovat kunnossa, menevät 
työtkin hyvin. Siinä on vaimolla tärkeä rooli”, Wellu 
vahvistaa.

Omasta hyvinvoinnistaan Nina pitää huolta esi-
merkiksi ulkoilemalla, kuntoilemalla, neulomalla, mar-
jastamalla, leipomalla ja ”suklaata keittämällä”. Niin, ja 

tietenkin ”karvalasten” kanssa touhuamisella.
Karvalapsiksi he kutsuvat kotieläimiään, joita ovat 

kaksi koiraa, kaksi kania ja kissa. ”Kun eläimillä on kaikki 
hyvin, tulee itsellenikin hyvä olo.”

Suurikokoiset koirat paitsi vartioivat pihaa myös 
suojelevat talon pienempiä eläimiä ajamalla esimerkiksi 
kanipaistin toivossa tiluksille hiippailevat ketut tiehensä. 
Aidan sisäpuolelle pensaita näykkimään pyrkivät peurat-
kin saavat Hehkulta ja Kiteeltä kyytiä.

Tulevaisuudessa niemennokassa sijaitsevan Tuisku-
la-nimisen mökin pihalla käyskentelee ehkä myös kanoja 
ja vuohia. Merikapteeniperheen täytyisi tällöin rekiste-
röityä vuohitilalliseksi.

LUONNONLÄHEINEN ELÄMÄ
TUNTUU OIKEALTA VALINNALTA

Tuiskula sijaitsee Turun saaristossa Taivassalossa, minne 
rakennetun pienen puulämmitteisen mökin pariskunta 
muunsi omakotitaloksi ja sai siihen näin ympärivuotisen 
asumisluvan. Edellisen avioliiton aikana Wellulla oli pra-
mea kivitalo Turussa, mutta ylellisyys ei tuonut onnea.

Tuiskula sijaitsee Turun saaristossa Taivassalossa, minne rakennetun pienen puulämmitteisen mökin pariskunta muunsi oma-
kotitaloksi ja sai siihen näin ympärivuotisen asumisluvan. ”Tämä on elämänlaatua, joka tuntuu meille oikealta”, he sanovat.
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”En kaipaa mitään, mikä muistuttaa oravanpyöräs-
tä. Tämä on elämänlaatua, joka tuntuu meille oikealta”, 
Wellu perustelee. ”Todellista vastapainoa työlle.”

Televisiokin heillä on, mutta ei antennia. Videoita 
siitä voi katsoa yhdistämällä se tietokoneeseen.

Luonnonläheinen elämä mahdollistaa kaikenlaisen 
käsillä tekemisen ja luonnossa liikkumisen. Taiteellisek-
si tunnustautuva Wellu on nikkaroinut muun muassa 
kaksikerroksisen majan kaneille ja muuntanut entisen 
kasvihuoneen ulkosaunaksi.

Oman suolammen viereinen sauna onkin pariskun-
nalle merkittävä paikka, jossa rentoudutaan usein met-
sässä tehtyjen vaelluksien tai kotipihalla suoritettujen 
punttitreenien jälkeen.

IKÄVÄÄ
TUNTEVAT ELÄIMETKIN

Vaikka alkava loma on pariskunnalle tunteellinen ja in-
nostava hetki, sen alussa ei kannata hötkyillä. Maltti on 
valttia.

”Pari ensimmäistä lomapäivää saattaa mennä ihan 
sumussa”, Wellu sanoo.

”Suhteen alussa emme osanneet rauhoittaa ensim-
mäisiä päiviä, vaan latasimme niihin liikaa odotuksia”, 
Nina jatkaa. 

Avoimuudella ja keskustelemalla oikeat toimintata-
vat ovat vuosien saatossa löytyneet. Kaikki lomille suun-
nitellut ja keskeneräiset projektit kun eivät muutamasta 
joutopäivästä välitä.

Ja koirillekin rauhallinen alku sopii. Toinen niistä 
vahtii portilla pitkän tovin Wellun saavuttua vapaille, 
että isäntä ei lähde takaisin töihin. Sitten taas kuuden 
viikon vapaan jälkeen molemmat koirat istuvat masen-
tuneena portilla pari päivää, ja kissakin protestoi. Ikävää 
tuntevat eläimetkin.   

”KUN KOTONA ON KAIKKI HYVIN,
MENEVÄT TYÖASIATKIN HYVIN

WELLU

JOHN NURMISEN SÄ ÄTIÖN meneillään 
olevassa kulttuurihankkeessa kerätään suo-
malaisilta mereen liittyviä muistoja kuvana, 

tekstinä, ääninauhana ja videona. Muistojen me-
ri -hankkeen tavoitteena on avata näkökulmia 
ihmisten mielikuviin ja uskomuksiin merestä 
sekä aktivoida suomalaiset miettimään suhdet-
taan Itämereen. Samalla opimme ymmärtämään, 
miksi ainutlaatuista Itämertamme pitää suojella. 
Säätiö kokoaa muistojen kirjosta ja suomalaisten 
Itämeri-suhteesta monimediaisen näyttelyn, joka 
julkaistaan Itämeripäivänä.

Itämeripäivä on John Nurmisen Säätiön 
käynnistämä jokavuotinen juhlapäivä meren 
kunniaksi. Päivän tavoitteena on innostaa ihmi-
set nauttimaan ainutlaatuisesta kotimerestämme 
sekä tekemään konkreettisia tekoja sen hyväksi. 
Juhlinnan lisäksi Itämeripäivän tarkoituksena on 
lisätä tietoa meren monimuotoisesta luonnosta, 
kulttuurista ja historiasta.

Itämeripäivää vietetään tänä vuonna 27. elo-
kuuta. Yli sata mukana olevaa tahoa on suunni-
tellut lukuisia tapahtumia, mutta ne toteutetaan 
vain, jos viranomaiset arvioivat kokonaistilanteen 
turvalliseksi. Tarvittaessa Itämeripäivä toteutetaan 
kokonaan verkossa.

Itämeripäivän tapahtumat ovat kaikille avoi-
mia yleisötilaisuuksia, joihin osallistuminen on 
pääasiassa ilmaista. Tapahtumien järjestämisen 
ja niihin osallistumisen ohella meren juhlapäivää 
voi viettää myös tekemällä itse keksimiään Itä-
meri-tekoja ja ilmoittamalla ne muidenkin iloksi. 
Esimerkiksi voit kokata ystävien kanssa Itäme-
ri-ystävällistä ruokaa. Lisää inspiraatiota omaan 
tekoon voi hakea tutustumalla Itämeripäivän 
esimerkkitempauksiin kampanjan verkkosivulla.

itämeripäivä.fi
itameripaiva.fi/teot/muistojen-meri

ITÄMERIPÄIVÄ27.8.
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KOKOUSKUTSU

Tervetuloa Suomen Merimieskirkko 
ry:n sääntömääräiseen VUOSIKOKO-
UKSEEN 11.8.2020 klo 17.00. Ko-
kouksessa käsitellään sääntöjen 15§:ssä 
määrätyt asiat.

Paikka: Vuosaaren merimieskirk-
ko, Provianttikatu 4, 00980 Helsinki. 
Kokouspaikalle mahtuu koronasta joh-
tuvat turvavälit huomioiden vain ra-
jallinen määrä osallistujia. Tästä syystä 
kokoukseen tulee ilmoittautua etukä-
teen aikavälillä 3.–10.8.2020 sähköpos-
tiosoitteeseen info@merimieskirkko.fi.

Turvallisuuden takaamiseksi suo-
sittelemme osallistumista etänä 
Zoom-sovelluksella. Kokouslinkin saa-
mista ja jäsenyyden tarkastamista var-
ten ilmoittaudu aikavälillä 3.–10.8.2020 
osallistuvasi kokoukseen sähköpostitse 
osoitteeseen info@merimieskirkko.fi. 
Lähetä samalla mahdolliset valtakirjat 
sähköpostin liitteenä. Valtakirjapohjat 
ovat ladattavissa verkkosivulla meri-
mieskirkko.fi/organisaatio/kokouk-
set. Kokousmateriaali on nähtävissä ja 
ladattavissa em. verkkosivulla, osallis-
tumisohjeet Zoomilla 3.8.2020 alkaen.

Lisätietoja kokouksesta 3.8.2020 
alkaen, pääsihteeri Hannu Suihkonen 
p. 040-1922 778.

Lisätietoja Zoom-sovelluksen 
käytöstä em. nettisivulla ja tarvittaessa 
3.8.2020 alkaen HR-asiantuntija Sanna 
Puumalaiselta p. 040 632 4642.

KOKOUSKUTSU

Tervetuloa Suomen Merimieskirkko 
ry:n sääntömääräiseen VAALIKO-
KOUKSEEN 15.9.2020 klo 17.00. Ko-
kouksessa käsitellään sääntöjen 17§:ssä 
määrätyt asiat.

Paikka: Vuosaaren merimieskirk-
ko, Provianttikatu 4, 00980 Helsinki. 
Kokouspaikalle mahtuu koronasta joh-
tuvat turvavälit huomioiden vain ra-
jallinen määrä osallistujia. Tästä syystä 
kokoukseen tulee ilmoittautua etukä-
teen aikavälillä 7.–14.9.2020 sähköpos-
tiosoitteeseen. info@merimieskirkko.fi.

Turvallisuuden takaamiseksi suo-
sittelemme osallistumista etänä 
Zoom-sovelluksella. Kokouslinkin saa-
mista ja jäsenyyden tarkastamista var-
ten ilmoittaudu aikavälillä 7.–14.9.2020 
osallistuvasi kokoukseen sähköpostitse 
osoitteeseen info@merimieskirkko.fi. 
Lähetä samalla mahdolliset valtakirjat 
sähköpostin liitteenä. Valtakirjapohjat 
ovat ladattavissa verkkosivulla meri-
mieskirkko.fi/organisaatio/kokoukset. 
Osallistumisohjeet ja muu kokousma-
teriaali on nähtävissä ja ladattavissa em. 
verkkosivulla 7.9.2020 alkaen.

Lisätietoja kokouksesta 3.8.2020 
alkaen pääsihteeri Hannu Suihkonen p. 
040-1922 778.

Lisätietoja Zoom-sovelluksen 
käytöstä em. nettisivulla ja tarvittaessa 
7.9.2020 alkaen HR-asiantuntija Sanna 
Puumalaiselta p. 040 632 4642.

Sosiaali- ja terveysministeriö vahvisti 
alkuvuodesta 2020 STEA-avustuk-

sen Merimieskirkon Aurinkorannikon 
sosiaalityön hankkeelle. Hanke käyn-
nistyy tänä kesänä ja on kolmivuotinen. 
Hankkeen tarkoituksena on samalla sel-
vittää pysyvän sosiaalityön tarve ja mah-
dollisuudet Aurinkorannikolla.

Hanketta on valmisteltu tiiviis-
sä yhteistyössä mm. Aurinkorannikon 
suomalaisen seurakunnan kanssa ja se 
toteutetaan yhteistyössä monien Aurin-
korannikolla toimivien tahojen kanssa.

Aurinkorannikon sosiaalityön han-
ke on suunnattu erityistä tukea ja apua 
tarvitsevien alueella asuvien ja liikkuvien 
suomalaisten hyvinvoinnin edistämiseen. 
Suomalaisia alueella on noin 25 000–30 
000. Toiminnassa panostetaan paikalli-
sen vapaaehtoisuuden tukemiseen.  

Merimieskirkolla on pitkä kokemus 
ulkomailla tehtävästä sosiaalityöstä. Me-
rimieskirkolla työskentelee eri puolilla 
Eurooppaa yhteensä yhdeksän sosiaali-
kuraattoria. Aurinkorannikon sosiaali-
kuraattorina aloittaa terveydenhoitaja-
diakonissa Tia Raunio.

Tialla on vahva osaaminen tervey-
denhuollon ja diakoniatyön alalta sekä 
Suomesta että ulkomailta. Hän työs-
kenteli vuodesta 1990 lähtien nuorten 
selviämisasemalla sekä teki perus-, ter-
veyden- ja sairaanhoitajan viransijai-
suuksia ja toimi sittemmin 10 vuotta eri 
seurakuntien diakoniatyössä. Vuosina 
2003–2007 hän oli aloittamassa Tansa-
niassa diakoniahanketta Suomen Lähe-
tysseuran lähettämänä. Madridissa Tia 
on työskennellyt kolme vuotta vammais-
ten päiväkeskuksen sairaanhoitajana.

”Hanke tulee olemaan haastava, mut-
ta uskon voivani hyödyntää siinä työ- ja 
elämänkokemustani sekä kielitaitoani 
suomalaisten parissa. Hanke tulee var-
masti hyödyttämään Aurinkorannikolla 
asuvia ja liikkuvia suomalaisia ennaltaeh-
käisemällä ongelmien kasvamista alueel-
la”, pohtii Naantalista kotoisin oleva ja 
nyt Madridissa asuva Tia Raunio.

AURINKORANNIKON
SOSIAALITYÖN HANKE 
KÄYNNISTYY
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SIMO LEMMETYINEN
Rotterdamin merimieskirkko

1. Vanhempani olivat Hampurin me-
rimieskirkolla töissä 1970–80-lukujen 
vaihteessa. Merimieskirkko on siten ollut 
aina osa meidän perhettämme.
2. Aloitin 1.6. Rotterdamin merimies-
pastorina.
3. Ihmiset sekä haasteet. Yhdessä teke-
minen ja työstä nauttiminen.
4. Parasta olisi purjehdus perheen kanssa, 
mutta molemmat erikseen on myös oi-
kein hyvä. Monipuolinen liikunta pitää 
oman pään kunnossa.
5. Jos pääsisi hetkeksi purjehtimaan, niin 
se olisi hienoa.

    TÄTÄ KYSYIMME:

• Milloin ja mistä kuulit ensi kerran 
Merimieskirkosta?

• Milloin aloitit työsi Merimieskir-
kolla ja mitä se sisältää?

• Mikä motivoi sinua työssäsi?
• Mitä harrastat vapaa-aikanasi?
• Mitä kesälomaasi 2020 kuuluu?

ANNAMARIA LEHTO
Rauman merimieskirkko

1. Pienenä tyttönä 1970-luvulla, kun 
kummisetäni, kotiseurakuntamme sil-
loinen diakoni ja naapurin ystäväperhe 
kukin vuorollaan olivat ulkomailla Me-
rimieskirkolla töissä.
2. Aloitin 1.10.2019 Rauman merimies-
kirkon satamakuraattorina. Työni sisältää 
merenkulkijoiden kohtaamista ja palve-
lemista niin laivoilla kuin satamassakin 
(mm. kuljetuksia kaupunkiin, puhelin-
korttien/lataussetelien sekä matkamuis-
tojen myymistä, kirkon auki pitämistä).
3. Kohtaamiset ihmisten kanssa, heidän 
auttaminen ja palveleminen niin iloissa 
kuin suruissa. Työn monipuolisuus sekä 
erilaiset, antoisat työpäivät.
4. Kuuntelen paljon musiikkia ja mu-
sisoin itsekin. Olen kolmen energisen 
tytön äiti, joten vapaa-aika kuluu paljon 
myös harrastuskuljetusten parissa. Pyrin 
myös lukemaan kirjan viikossa, mikä on 
itselleni asettamani positiivinen haaste.
5. Perheen kanssa oleilua ja mahdollisesti 
pieniä reissuja kotimaassa. 

TIA RAUNIO
Aurinkorannikon merimieskirkko

1. Ollessani lapsi isoäitini luki Merimie-
hen Ystävä -lehteä ja kertoi Merimies-
kirkosta.
2. Minut valittiin huhtikuussa 3-vuoti-
seen sosiaalityön hankkeeseen sosiaali-
kuraattoriksi. Aurinkorannikolle toivon 
pääseväni heinäkuussa.
3. Työn mielekkyys ihmisten parissa on 
parasta.
4. Sauvakävelen, pyöräile ja joogaan. 
Lukeminen, leipominen ja ruoanlaitto 
rentouttavat.
5. Tänä vuonna minulla ei ole kesälomaa, 
mutta mahdollisen pidemmän vapaan ai-
kana lähden mieheni kanssa tutustumaan 
Aurinkorannikon pyöräilymaastoihin.

KARRI SALO
Rotterdamin merimieskirkko

1. Merimieskirkko on ollut läsnä elämäs-
säni niin pitkään, että en muista, milloin 
ensimmäisen kerran kuulin siitä. Lap-
sena tuli vietettyä paljon aikaa Antwer-
penin merimieskirkolla ja myöhemmin  
kävin myös Lontoon merimieskirkolla.
2. Aloitin työni 1.1.2020 sosiaalikuraat-
torina Benelux-alueella. Työhöni kuuluu 
pääasiassa laiva- ja ulkosuomalaistyö, 
mutta autan kaikessa missä apua tar-
vitaan. Kuskin ja roudaajan roolit ovat 
myös tulleet tutuiksi alkuvuoden aikana! 
3. Pääsen olemaan ihmisten tukena ar-
jessa. Lisäksi vapaus kehittämiseen ja 
uusien työtapojen löytämiseen motivoi.
4. Ykkösharrastukseni on ehdottomasti 
jalkapallo. Aikaa tulee vietettyä sen pa-
rissa niin nurtsikentällä kuin sohvalla tai 
urheilubaarissa. 
5. Jos pääsen Suomeen, niin suuntaan 
nopeasti mökille! Suomessa pyrin ta-
paamaan perhettä ja mahdollisimman 
monta kaveria, joita en ole nähnyt pit-
kään aikaan.

HARRI KONTTURI
Brysselin merimieskirkko

1. Kesällä 2017 vaimoni siskolta.
2. Aloitin syksyllä 2019 palveluvastaava-
na. Sitä ennen kävin parin vuoden ajan 
silloin tällöin keittiömestari Ollia tuurai-
lemassa sekä vapaaehtoishommissa.
3. Mukava työporukka.
4. Sulkapalloa, pyöräilyä, metsästystä.
5. Lomailua Suomessa.

Merimieskirkkotyö on 
monipuolista. 

Kysyimme uusilta 
työntekijöiltämme mm. sitä, 

mikä työssä motivoi.
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P AULIINA L AMPI pakkasi helmikuussa 
laukkunsa ja lähti Rotterdamiin. Edes-
sä puoli vuotta vapaaehtoistyössä Meri-
mieskirkon Finse Huisissa.

Pauliina Lammen perustyö tulisi olemaan 
kahvilan pyörittäminen ja suosittujen saunavuo-
rovarausten hoitaminen, ehkä myös talon pienen 
kirjaston pyörittäminen.

”Ryhmien ohjaaminen kiinnostaa, suomen 
kielen kerho, lukupiiri ja muskari.”

Kaikki oli järjestetty. Työvuorolistat ja selkeät 
ohjeet tulivat sähköpostilla hyvissä ajoin ennen 
lähtöä. Asunto olisi työsuhde-etuna merimies-
kirkon soluasunnossa, kämppäkavereina muita 
vapaaehtoistyöntekijöitä. Kätevää, helppoa ja 
sujuvaa.

Pauliina Lampi valmistui viime syksynä 
uskontotieteen maisteriksi. Uskontotieteilijöi-
den suurimpia työllistäjiä ovat järjestöt, ja se on 

tuntunut myös Lammesta mielekkäältä vi-
siolta. Valmistumisen jälkeen oli hyvä kohta 

puolen vuoden irtiotolle, ulkomaille lähtö 
kiinnosti monella tavoin. Oli oikea hetki 

miettiä kiinnostuksenaiheita ja seuraa-
vaa askelta, valmistumisen jälkeistä 

etappia.

USKONTOTIETEILIJÄLLÄ ON 
KULTTUURINTUTKIJAN 

KATSE

Pauliina Lampi lähti 
Rotterdamiin tutustumaan 
hyvin toimivaan järjestöön. 
Sitten tuli korona. 

TEKSTI TAINA SAARINEN
KUVA PAULIINA LAMMEN ALBUMI

VAPAA- 
EHTOISTYÖ



11       11

”Mielessä oli jo pidempään ollut tut-
tuudesta irrottautuminen, kun opinnot 
Turun yliopistossa pitivät vuosia melko 
lailla aloillani.”

Merimieskirkko löytyi helposti. Kun 
Pauliina Lampi kirjoitti netissä haku-
kenttään sanat ”vapaaehtoistyö” ja ”Eu-
rooppa”, Merimieskirkko tuli ruudulle 
viiden ensimmäisen joukossa.

”Se oli sitten siinä. Uskontotieteili-
jälle oikein hyvä vaihtoehto.”

KIITOS, PANNUKAKKU

Hollanti tuntui oivalliselta, koska Paulii-
na Lammen puoliso on puoliksi hollan-
tilainen. Hollantilaiselta suvulta, tädeiltä, 
sediltä ja serkuilta, saisi tarvittaessa apua.

”Ja jos on töissä paikassa, joka on 
erikoistunut pulassa olevien suomalais-
ten auttamiseen, niin että tuskinpa tulee 
mitään ihmeempää.”

Suunnitelmiin kuuluivat siis myös 
hollannin opinnot. Työkieli on tieten-
kin suomi, mutta ovien ulkopuolella on 
hollanninkielinen ympäristö.

”Toistaiseksi osaan sanoa kiitos ja 
keskustella lähinnä maapähkinävoista. Se 
on hollanniksi pindakaas ja pannenkoek 
on pannukakku.”

Edessä oli sopiva sekoitus uutta ja 
tuttua. Hollanti oli mukava maa, tuttu 
muutamalta käynniltä. Pauliina Lam-
pi on myös pitkäaikainen kuorolaulaja, 
niinpä expatien kansainvälinen popkuoro 
Rotterdamissa kuulosti kiinnostavalta. Ja 
kansantanssia, musiikkia ja käsitöitä har-
rastava, kansanperinteestä kiinnostunut 
ihminen löytää aina tekemistä.

Vapaaehtoisten pieni, 150 euron 
kuukausittain taskuraha huoletti aluksi 
Pauliina Lammen vanhempia – Suo-
messakin voisi ihan yhtä hyvin tehdä il-
maista työtä. Turun yliopiston kautta ul-
komaille lähtevien vastavalmistuneitten 
Erasmus-apuraha hälvensi niitä huolia. 
Erasmus on EU:n vaihto-opiskelija- ja 
toimintayhteistyöohjelma. Kohta perhe 
varasi jo lentoliput.

USKONTOTIEDE AVAA 
KOKO KULTTUURIA

Kulttuurientutkimuksen tutkinto ohjaa 
tarkkailemaan ympäristöä. Uskontotie-
teen tausta on eduksi ylipäätään kansais-
välisissä tehtävissä, koska koulutuksessa 
perehdytään eri uskontoihin ja niiden 
käytöntöihin kulttuureissa ja perinteis-
sä, ja uskontoihin yhteisöllisenä ja raken-
teellisena vaikuttajana.

”Se antaa varmuutta ja arjen ja elä-
mäntavan ymmärtämisen lähtökohdat, 
menee mihin tahansa.”

Pauliina Lampi oli tyytyväinen voi-
dessaan tutustua hyvin toimivaan järjes-
töön, luomaan kontakteja ja avartamaan 
näkökulmia. Oleskelun hän aikoi doku-
mentoida tarkasti ja mahdollisesti hyö-
dyntää jatkotutkimuksessa.

”Visionani on tarkastella miten va-
litaan toimijat ja asiat, jotka siellä edus-
tavat Suomea. Talon monipuolinen ja 
ekumeeninen toiminta kiinnostaa myös. 
Talo on keskeisellä paikalla ja yleisesti 

tunnettu. Erityisesti talon myyjäisissä 
käy ruuhkaksi asti hollantilaisia, heitäkin 
joilla ei ole yhteyksiä Suomeen.”

Mutta sitten tuli korona-viruspande-
mia. Kävi nopeasti selväksi, että on läh-
dettävä takaisin Suomeen ja Turkuun, jos 
ylipäätään aikoo palata nyt. Pandemiat 
eivät liikkumisrajoituksineen pääty ihan 
pian. Pauliina Lampi ehti työskennellä 
kaksi viikkoa. Lähtö oli pettymys, mutta 
niin force majeure kun olla voi.

Kahden viikon perusteella Lammelle 
ehti vahvistua, että hän on tietotyöläinen. 
Hän nautti konkreettisesta työstä kahvi-

”SE, ETTÄ KOHDATAAN
IHMINEN, KERTOO

TOIMINNAN FOKUKSESTA
PAULIINA

lassa asiakkaiden parissa, mutta kertoo 
huomanneensa, että kiinnostui aina siitä 
miten kaikki toimii, miten työtä tehdään, 
millaisia kohtaamiset ovat ja keitä asiak-
kaat ovat.

”Olen ytimiäni myöten uskontotie-
teilijä, se on selvä. Tyypillinen tilanne 
oli, että kun menin kahvikärryn kanssa 
kirkkosalin takaosaan, toivoin että voisin 
jäädä sinne seuraamaan mitä afrikkalai-
sessa messussa tapahtuu.”

Kun toiminta on ihmiskeskeistä, pie-
net myönteiset ja rakentavat asiat mer-
kitsevät paljon. Lampi sai todeta, että 
saunalla, pullalla, salmiakilla ja piirakoilla 
pääsee yllättävän pitkälle.

”Sauna oli aivan tolkuttoman suosit-
tu. Erityistä on se, että työpäiväkirjaan 
kirjataan rupattelut, jutustelut, kontak-
tit ihmisten kanssa. Se, että kohdataan 
ihminen, kertoo toiminnan fokuksesta.”

PALUU ON SEURAAVA ETAPPI

Rotterdamin suomalaiseen talon hyvä 
henki vaikuttaa myös, ja se, että yhteisö 
on tiivis. Suomen suosio Rotterdamissa, 
hollantilaisten keskuudessa, yllätti.

”Aina oltiin kiinnostuneita ja monet 
osasivat muutaman sanan suomea.”

Pauliina Lampi toteaa, että Meri-
mieskirkko on turvallinen ensikosketus 
ulkomailla työskentelyyn, kun yhteisö 
on ympärillä.

”Kannustan ehdottomasti kaikkia, 
kaikenikäisiä lähtemään.”

Erasmus-apuraha on edelleen voi-
massa. Poikkeusolot koko Euroopassa ja 
maailmassa ovat vain hidaste. Kunhan 
Merimieskirkko taas aukeaa, Pauliina 
Lampi hyvin todennäköisesti pakkaa 
taas kassinsa ja lähtee.

Etsimme jatkuvasti niin Suomessa kuin 
muualla Euroopassa sijaitseville kirkoil-
lemme kiireapulaisia lyhytaikaisiin teh-
täviin sekä vapaaehtoisia, jotka haluavat 
sitoutua pidempiaikaisesti merimies-
kirkkotyöhön. Lue lisää verkkosivulta:
merimieskirkko.fi/vapaaehtoistyo



KORONAPANDEMIAN aikana ei ehkä ole 
ketään yhtä eristyksissä olevaa työnte-
kijäryhmää kuin merenkulkijat. Maat 
ovat sulkeneet rajojansa ja miehistön 

vaihdokset ovat viivästyneet pitkiä aikoja, jo-
pa määräämättömän pitkälle. Varustamot ovat 
uudistaneet työsopimuksia, vaikka moni meren-
kulkija haluaisi päästä jo välillä kotiin. Satamat 
on suljettu ja laivan ulkopuolisesta vapaa-ajan 
vietosta on tullut lähes mahdotonta. On myös 
todellisia pelkoja omasta sairastumisesta ja hoi-
toon pääsystä. 

Vaikka merenkulkijat ovatkin huolissaan 
omasta terveydestään, kokevat he toisaalta ole-
vansa turvassa laivoilla. Pahinta on se, että eivät 
aina ole tietoisia, mitä heidän kotimaassaan ta-
pahtuu ja mitä heidän läheisilleen kuuluu. Me-
renkulkijoiden ja heidän perheidensä etäisyys 
tuntuu juuri nyt suuremmalta kuin koskaan.

Monien järjestöjen tavoin Merimieskirkko-
kin joutui sulkemaan toimipaikkansa, mutta sa-
tamakuraattorit ovat jatkaneet merenkulkijoiden 
avustamista ja tukemista koko pandemian ajan. 
Suurin tarve merenkulkijoilla on saada yhteys 
kotiin tietääkseen, mitä heidän rakkaansa pär-

 Auta meitä tukemaan merenkulkijoiden jaksamista. Lahjoita.

• Lähetä tekstiviesti
 10E TUKI (10 €) numeroon 16588
 20E TUKI (20 €) numeroon 16588

• Siirrä MobilePaylla haluamasi summa numeroon 32400
• Tee lahjoitus verkossa: https://merimieskirkko.fi/lahjoita/
• Siirrä haluamasi summan rahankeräystilillemme FI91 1745 3000 0222 79 NDEAFIHH

jäävät kotona pandemian aikana. Tämän vuoksi 
olemme jatkaneet puhelinkorttien välittämistä 
turvaetäisyydet ja -määräykset huomioiden. Kos-
ka emme voi nyt kuljettaa miehistöjä kauppoihin, 
satamakuraattorimme ovat laivoilta saamiensa 
ostoslistojen mukaan hankkineet tavaroita ja 
elintarvikkeita laivoille. 

Merellä oleminen kriisiaikoina on äärimmäi-
sen haastavaa, ja merenkulkijat puhuvat kasva-
vasta   eristyneisyyden tunteesta.  Tarve laivan 
ulkopuoliselle kontaktille on suuri, ja olemmekin 
käyneet lukemattomia keskusteluja puhelimitse 
laivojen miehistöjen kanssa.

Kesäkuun alussa ovat muutamat kirkoistam-
me avanneet oviaan, mutta kaikilta laivoilta ei 
vieläkään päästä pois. Laivat ja laivayhtiöt päät-
tävät itse asioistaan ja näiden merenkulkijoiden 
osalta poikkeustilanne jatkuu edelleen.

Ajat ovat poikkeukselliset, mutta toisaalta 
merenkulkijat ovat ylpeitä siitä, että he tekevät 
kaikkensa auttaakseen pitämään yhteiskunnan 
rattaat pyörimässä ja taatakseen tavaroiden ja 
raaka-aineiden saatavuuden.  Me toivomme, 
että heidän uhrauksensa ja omistautumisensa 
muistetaan myös sitten, kun ajat ovat paremmat.

PIXA
BAY

KERÄYSLUPANUMERO TAKASIVULLA. INSAMLINGSTILLSTÅNDNUMMER PÅ SISTA SIDAN.



YHDESSÄ

K EVÄÄLLÄ vanhan kesähuvilan ikkunoista 
otetaan tuplat pois. Samalla ne ja pai-
kalleen jäävät ikkunat voi pestä ja niin 
ikkunalaudoille mahtuu enemmän ja 

paremmin kukka- ja yrttiruukkuja. Ja maailma 
näyttää kirkkaammalta! Mutta monien näiden 
sodan jälkeen rakennettujen talojen ikkunoiden 
läpi maailma näyttää hieman vinksahtaneelta, 
tutulta, mutta jotain on vähän vinossa. Sodan 
jälkeen rakennustarvikkeita ja ikkunalasejakin 
on ollut vaikea saada ja ikkunalasien materiaali 
on heikkoa. 

Kun katson ikkunasta ulos tuttuun maise-
maan, se on katsomispaikasta riippuen hieman 
ääriviivoiltaan huojuva ja osin epätarkka. Kaikki 
näyttää tutulta ja samalla hieman oudolta.

Tänä kuluneena keväänä 2020 on monesti 
ollut samanlainen tunne, kaikki on ja näyttää 
tutulta ja samalla maailma on outo. Monesti on 
ollut mielessä: Missä me olemme ja olenko mi-
näkin siellä? Näemmekö kaikki samat vääristy-
mät ja outoudet vai onko kaikki tuo vain minun 
silmissäni ja päässäni?

Kun ympäröivää todellisuutta katsoo nyt 
koronapandemian läpi, huomaa elävänsä tutus-
sa ja samalla jotenkin oudossa ja vinksahtaneessa 
maailmassa. Luonto ei tiedä mitään uudesta ta-
vasta katsoa maailmaa: kevät ja kesä ovat koit-
taneet ihan niin kuin ennenkin. Mutta työt, ih-
misten kohtaamiset ja lähes koko arkinen elämä 
on järjestetty uudelleen. Kaikki näyttää tutulta ja 
on kuitenkin erilaista.

Myös Benelux-maiden merimieskirkossa 
kaikki näytti keväällä äkkiä toisenlaiselta. Messut 

ja kaikki toimintapiirit jäivät pitämättä, kohtaa-
miset, halaukset ja käsitervehdykset kokemat-
ta. Meitä yhdisti ja yhdistää sekä erottaa sama 
koronapandemia, saama pelko ja huoli itsestä ja 
toisista. Emme voi kokoontua yhteen jakamaan 
kokemuksiamme ja ajatuksiamme. Joudumme 
katsomaan omaa ja yhteistä maailmaamme vää-
ristävän ikkunalasin läpi. Mikä on totta, sekö 
miltä se nyt näyttää vai se, minkälaisen sen tie-
dän oleva?

Elämme kuitenkin Jumalan maailmassa. Mi-
ten Jumala näkee maailman, sinut, minut, meidät 
kaikki? Minkälaisen lasin läpi Hän katsoo? Ju-
mala katsoo meitä ja maailmaamme edelleenkin 
rakastaen ja suoraan sellaisina kuin olemme il-
man vääristävää lasia. 

Maailma on muuttunut tai muuttumassa ko-
konaan, paluuta entiseen ei ehkä enää ole. Jou-
dumme katsomaan omaa ja yhteistä elämäämme 
uudesta näkökulmasta. Toivottavasti se on kirk-
kaampi kuva ja näemme tärkeät asiat selvemmin 
kuin ennen. 

Jumalan maailmaan kuuluu toivo. Jonain 
päivänä saamme kokoontua yhteen ja kohdata 
toisemme ilman väliseiniä ja turvavälejä. Voim-
me silloin todeta, että täällähän me olemme ja 
minäkin olen siellä!

TARU SAVELIUS-LATVUS
pastori

KIRKKO-
LAIVA

Kirjoittaja on toiminut Brysselin ja Rotterdamin 
merimieskirkon pastorina sekä Benelux-maiden 

merimieskirkon johtajana 2013–2015.
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TOIVON SÄVELTÄJÄ
TEKSTI JA KUVAT MARKO TOLJAMO
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Petri Laaksosen sävelmät valavat uskoa ja luovat toivoa. Hänen musiikkinsa on 
puhutellut suomalaisia jo 25 vuotta.

ALO ITE TA A N Euroviisuista. 
Siitähän se alkoi Petri Laak-
sosenkin menestyksekäs ura 
lauluntekijänä. Vuonna 1985 

Sonja Lumme voitti Suomen eurovii-
sukarsinnat ja edusti maatamme Gö-
teborgissa kappaleella Eläköön elämä. 
Sävellyksen siihen oli tehnyt vasta pari-
kymppinen nuorukainen. 

”Olin haaveillut säveltäjän urasta jo 
pitkään ja minulla oli haave saada joku 
laulu levylle. Yleisradio oli julkistanut 
avoimen sävellyskilpailun ja päätin, to-
sin aralla mielellä, osallistua kisaan”, Petri 
taustoittaa.

Sanat lauluun Petri pyysi V.P. Leh-
dolta, jota Petri ei entuudestaan tun-
tenut, mutta löysi tämän yhteystiedot 
puhelinluettelosta.

Syntymäpaikkakunnalla Sauvossa 
Petri oli laulanut eri tapahtumissa jo 
8-vuotiaasta lähtien ja voittanut Karjalan 
Liiton laulukilpailujakin. Turun seudulla 
muistetaan myös Petrin ja hänen äitinsä 
yhteisesiintymiset, joissa Petri lauloi ja 
äiti esitti runoja. Vanhemmiltaan Petri 
on saanut niin varsinaissuomalaisen kuin 
karjalaisen perimän.

Laulu- ja pianotunneilla musiik-
kiopistossa Petri alkoi käydä perheen 
muutettua Paimioon. Päästyään tuoreena 
ylioppilaana Turun opettajankoulutuslai-
tokseen Laaksonen jatkoi lauluopintoja 
konservatoriossa. OKL:ssä alkaneesta 
sävellysharrastuksesta tiesi vain hänen 
pianosoitonopettajansa. Muutama kes-
keneräiseksi jäänyt luonnos opintojen 
aikana syntyi, mutta Petrin ensimmäinen 
julkaistu sävelmä on juuri tuo voitokas 
Eläköön elämä.

Menestys Suomen Euroviisuissa oli 
nuoren ja kilpailuhenkiseksi tunnustautu-
van säveltäjän jatkon kannalta ratkaiseva.

”Kyllä voitto oli halolla päähän -ko-
kemus”, Petri muistelee. ”Kaipasin roh-
kaisua, ja menestys antoi varmuutta jat-
kaa säveltäjän uraa. Olisin ehkä muuten 
päätynyt vain pöytälaatikkosäveltäjäksi.”

Ei päätynyt. Euroviisuissa on kuultu 
ensisävellyksen jälkeen seitsemän Petrin 
sävellystä – tunnetuimpina niistä Sata 
Salamaa ja Oot voimani mun. Kaikkiaan 
Laaksoselta on ilmestynyt noin 20 levyä, 
joista 13 soololevyä.

PUHUTTELEVIEN
TEKSTIEN SÄVEL

Laaksosen säveltämissä lauluissa, tyy-
lilajista riippumatta, on aina sanoma ja 
kappaleet ovat monesti tulkinnallisesti 
haastavia. Dramatiikkaakin niissä kuulee.

”Luulen, että V.P. Lehtokin aisti, että 
olen hieman syvällisempi kaveri ja kir-
joitti sanoihin syvyyttä. Pyrin niin rai-
lakkaamilla kuin kaihoisilla kappaleilla 
ilmaisemaan toivoa. Se kertonee, että 
kaipaan sitä itsekin.”

Petri kertoo, että hyvä laulu on sel-
lainen, jossa kuulijalle jää tilaa. Musiikin 
kieli ei ole rajattu.

”Kuulija voi itse päättää, miten laulu 
puhuu juuri hänelle ja mitä se hänelle 
tarkoittaa. Toivon, että jatkossakin on-
nistun tekemään ja esittämään lauluja, 
jotka puhuttelevat ihmisiä.”

Muutama vuosi sitten säveltäminen 
tyrehtyi, kun ensin kuoli äiti ja sitten yh-
deksän kuukauden päästä pikkuveli. Isä 
oli kuollut jo Petrin ollessa nuori.

”Oli tyhjä ja tarpeeton olo. Mietin, 
ettei työlläni ole tämän keskellä merki-
tystä. Olinko laulanutkin heitä varten?”

Työ oli kuitenkin se, joka surusta 
nosti. Petri päätti käsitellä asian musiikin 
keinoin ja alkoi tehdä levyä kuolemasta, 

jäähyväisistä ja rakkaudesta edesmennei-
tä kohtaan. In memoriam -levyä seurasi 
vuonna 2015 konserttikiertue, johon 
kansa tuli paitsi kuuntelemaan myös 
suremaan omien läheistensä poismenoa.

”Asian käyminen läpi toisten kanssa 
oli voimaannuttava kokemus. Elämänsä 
pitää jaksaa elää, vaikka ympärillä asiat 
muuttuvat.”

On äidin runoharrastuksen perua, 
että Petri on löytänyt esimerkiksi Eino 
Leinon, Uuno Kailaan ja Kaarlo Sarki-
an runoja sävellettäväksi.

”Niissä on syvää inhimillistä viisaut-
ta, joissa on kuvattu taitavasti ihmisen 
tuntoja ja koettua elämää. Niitä voi 
pysyvyydessään verrata jopa Raamatun 
kertomuksiin.”

Aloittaessaan laulun säveltämisen 
Laaksonen kertoo uppoutuvansa ensin 
sen tunnelmaan, josta lähtee virittele-
mään siihen sopivia sointuja ja melo-
dioita. Vaikka Petri on puhelias ja leikkii 
usein sanoilla, lauluja hän ei itse sanoita. 
Hän säveltää muiden tekstejä, jotka pu-
huttelevat häntä itseään ja jotka tuntuvat 
merkitykselliseltä. Niitä löytyy vanhojen 
klassikoiden lisäksi uusista runoistakin.

Runoilija ja sanoittaja Anne-Mari 
Kaskisen kanssa Petri on tehnyt enim-
mäkseen hengellisiä lauluja. Vuoden 
1985 läpimurtonsa jälkeen Laaksosen 
ollessa armeijassa hän soitti sotilaskodin 
puhelimesta Kaskiselle, jonka afrikka-
laisen gospel-messun sanoitukset olivat 
tehneet Petriin vaikutuksen.

”Sen seurauksena osallistuimme 
Kansan Raamattuseuran laulukilpailuun 
ja voitimme sen.”

Laaksosen ja Kaskisen yhteistyö jat-
kui 1990-luvulla, jolloin syntyivät mm. 
kolme Tuomaslaulukirjaa ja runsas mää-
rä mukulamessulauluja sekä hengellinen, 
Hiljaisuuden lauluja -sarjan Sininen hetki 
-äänite.

>>

”ELÄMÄNSÄ PITÄÄ JAKSAA 
ELÄÄ, VAIKKA YMPÄRILLÄ 

ASIAT MUUTTUVAT
PETRI
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”Kaskisella on runoissaan saman-
lainen ote kuin vanhoilla runoilijoilla. 
Tekstit innostavat avaruudellaan ja ih-
misluonnon ymmärtämisellä.”

HYPPY
TUNTEMATTOMAAN

Ensimmäisten menestyskappaleiden jäl-
keen Petri Laaksonen toimi vielä vuosina 
1987–1994 musiikinopettajana Helsin-
gin Laajasalon yläasteella ja lukiossa, 
jossa hän tuli perustaneeksi myös suuren 
sekakuoron.

”En vielä tuolloin rohjennut tähdätä 
ammattimuusikoksi. Opettajan työ täytti 
aikani ja latasin musiikilliset intohimoni 
kuoron johtamiseen.”

Vuonna 1991 kuorolaisista koottiin 
itsenäisyyspäivän juhlaa varten pienempi 
Könsikkäät-mieskuoro, jota Petri edelleen 
johtaa vapaaehtoispohjalta. Kuoron toi-
sena johtajan toimii Ilppo Lukkarinen. 

”Pojat toivoivat itse, että kuoro jatkai-
si koulun jälkeenkin. Käymme edelleen 
konsertoimassa. Koen kuoron soundin ja 
musiikin ilon hyvin palkitsevana.”

Laaksonen liittyi pian mukaan myös 
Ylioppilaskunnan laulajiin, jossa hän oli 
vuoden ajan mukana ja lauloi ykkös-

tenorin osaa. Parin vuoden päästä kuoro 
oli tekemässä levyä, johon Petriltä pyy-
dettiin kahta laulua. Toinen syntyneistä 
lauluista oli Täällä Pohjantähden alla. 

Huippusuositun kappaleen vuoksi 
ihmiset etsivät kaupoista Petri Laaksosen 
levyjä, joita ei vielä ollut. Warner-musii-
kin tuottajan myötävaikutuksesta Petri 
heittäytyi täysipäiväiseksi muusikoksi ja 
alkoi tehdä sävellyksiä tulevaan levyynsä.

”Minulla oli hyvä työ ja mietin, us-
kallanko hypätä tuntemattomaan. Sitten 
ajattelin, että jos en nyt tartu tilaisuuteen, 
niin saanko toista mahdollisuutta.”

Ensimmäinen oma levy Täällä Poh-
jantähden alla ilmestyi 1994, lähes 10 
vuotta Petrin ensimmäisestä menestys-
kappaleesta. Hänen tunnistettava äänen-
sä jäi heti suomalaisten mieleen.

AVOIMUUTTA
LUOKITTELUN SIJAAN

Levyistään Petri Laaksonen on saanut 
kultaa ja platinaa, mainetta ja kunniaa. 
Jalat hänellä on silti pysynyt tukevasti 
maassa.

”Olen aina ollut oma itseni, enkä 
ole halunnut vetää mitään roolia. Kiitän 
vanhempiani, että olen saanut luonnol-

lisuutta ja rehellisyyttä korostavan koti-
kasvatuksen.”

Ensimmäisen levynsä jälkeen Tuo-
masmessun laulajanakin tunnettu 
Laaksonen alkoi saada kutsuja pitämään 
kirkkokonsertteja. Hän oli ensimmäisiä 
kirkoissa konsertoivia viihdelaulajia, eikä 
1990-luvulla yhdistelmä sopinut kaikille. 
Toisille Laaksonen oli liian ”maallinen”, 
toisille liian ”hengellinen”.

”Sisältö on se, joka ratkaisee. Itse olen 
tarkka siitä, että kirkossa esittämäni mu-
siikki ruokkii ihmisiä juuri siinä tilassa 
ja tilanteessa. Toisaalta viihdekonsertissa 
vaikkapa tanssilavalla liika hengellisyys 
voitaisiin tulkita painostavaksi.”

Avarakatseisuuden puolesta Petri on 
puhunut myös Helsingin Tuomiokirk-
koseurakunnan seurakuntaneuvostossa, 
jossa hän on nyt viidettä kauttaan.

Kirkkoa on ravistellut niin rotu-, 
naispappi-, seksuaali- kuin turvapaikan-
hakijakysymykset. 

”Toivon, että kirkko näyttäytyy sel-
laisena, että se on avoinna kaikille, olipa 
ihminen millainen tahansa, ja että kirkko 
ei jaottele ihmisiä. Tällaista luokittelua 
haluan vähentää ja vastustaa.”

”Parhaimmillaan kirkko ja seurakun-
nat tarjoavat lohtua ja toivoa tasapuoli-

Ensisävellykset, jotka olivat heti menestyskappaleita, rohkaisivat Petri Laaksosta tarttumaan tilaisuuteen toteuttaa haaveensa säveltäjänä. 
Elokuussa 58 vuotta täyttävä artisti toivo suomalaisten nauttivan lyhyestä, mutta valoisasta kesästä.
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sesti kaikille. Arvostan suuresti myös 
hiljaista hengellisyyttä. Heitä, jotka eivät 
tuo hengellisyyttään esille.”

Omaa uskoaan Petri kuvailee kansan-
kirkolliseksi. Uskoon hän sanoo tulleensa 
15-kesäisenä rippileirillä Vivamossa.

”Minusta ei ole merkityksellistä 
määritellä uskoa. Tärkeämpää on se, 
mitä usko ihmisessä herättää. Saako se 
auttamaan muita, näkemään toisen hä-
tää ja turvan tarvetta, ottamaan vastuuta 
lähimmäisestä?”

KESÄKONSERTIT
TÄYNNÄ ELÄMÄÄ

Koronapandemian vuoksi muiden ar-
tistien tavoin Petri Laaksosen kevään ja 
kesän keikat peruuntuivat. Taloudellises-
ti isku ei ollut Laaksoselle massiivinen, 
sillä tälle kesälle hän ei poikkeuksellisesti 
ollut suunnitellut konserttikiertuetta.

Takana on viime vuonna 30 paik-
kakunnalla pidetty kiertue 25-vuotisen 
taiteilijanuran juhlistamiseksi.

”Kiertue oli rohkaiseva kokemus. Jo-
ka paikkaan tuli enemmän ihmisiä kuin 
olin odottanut, vaikka en ole säveltänyt 
uutta tuotantoa vähään aikaan. Ehkä 
olen näiden vuosien aikana onnistunut 

tekemään lauluja, joita ihmiset haluavat 
yhä kuulla.”

Merimieskirkon elokuisessa kesäjuh-
lassa, joka jouduttiin perumaan, Laakso-
sen oli määrä pitää iltakonsertti.

”Olin innostunut tästä kesäkonser-
tista Helsingissä ja olin jo suunnitellut 
siihen kappalelistaa. Olisin mielelläni 
esiintynyt kesäjuhlassanne.”

Petri sanoo tykänneensä aina kesä-
konserteista, jolloin ihmiset ovat iloisia ja 
täynnä elämää. Suomen suvi tuo muassaan 
hyväntuulisuutta ja lämpimiä tunteita.

Laaksosen kesä menee mökillään 
Paraisilla. Urheilua harrastavana hänellä 
on rannassa kajakki ja soutuvene, jos ei 
sulkapalloon löydy vastapelaajaa.

”Olen puuhailija, ja mökillä on ai-
na tekemistä puutöistä maalaamiseen. 
Kaupunkiasunnossani Helsingissä kai-
paan luonnon äärelle”, meren rannoilla 
syntynyt Laaksonen kuvaa.

Kesäkonserttien ohessa Petriä in-
nostavat vuosittaiset joulukonsertit. Sen 
vuoro tulee ruska-aikaan sijoittuvan La-
pin-kiertueen jälkeen.

”Olen pitänyt joulukonsertteja 25 
vuotta, mutta innostun niistä yhä uudes-
taan. Joululaulut kestävät aikaa ja niissä 
on tartuntapintaa tämänkin ajan ihmisil-

Ajatusten avartamisen esitaistelija Petri 
Laaksonen on hyvä esimerkki siitä, että 

pop-muusikko ja hengellisen musiikin 
tekijä sopivat samaan persoonaan. 

”JOS EN OLISI TARTTUNUT
TILAISUUTEEN, OLISINKO 

SAANUT TOISTA
MAHDOLLISUUTTA

PETRI

le”, sanoo Laaksonen, joka on julkaissut 
itsekin kaksi joululevyä.

MERIMIESKIRKKO ON
LUPAUS AVUSTA

Petri Laaksosen ensikontakti Meri-
mieskirkkoon tapahtui 2000-luvun 
alussa, jolloin ystävänsä Tapani ja Jaana 
Rantala isännöivät Lontoon merimies-
kirkkoa. Kirkolla pidetyissä konserteissa 
Laaksonen sanoo aistineensa, että hänen 
laulunsa sopivat hyvin merimieskirkolle.

Uudemman kerran Laaksonen kon-
sertoi Lontoon merimieskirkolla kolmi-
sen vuotta sitten. Hampurin merimies-
kirkollakin muusikko sanoo käyneensä 
kahvilla.

”Pidän Merimieskirkon työtä tärkeä-
nä. Toivon, että toiminta ei leimautuisi 
pelkästään sosiaalityöksi, vaan Meri-
mieskirkko pitäisi vastakin kristillisen 
toivon näkökulmaa esillä.”

”Monet eivät ole kotikirkossaan 
Suomessa aktiivisia, mutta ulkomailla jo 
nimi Merimieskirkko tuo ihmisille toi-
voa ja lupausta avusta. Hienoa, että me-
rimieskirkoilla on ovet avoinna kaikille.”
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S UOMALAISET MERIMIESKIRKOT Euroo-
passa ottivat digiloikan ja siirsivät ko-
rona-ajaksi niin lasten, nuorten kuin 
aikuisten tapahtumat verkkoon.

Facebookissa, Instagramissa ja Zoomissa on 
järjestetty niin peli-iltoja, tarinatuokioita, tieto-
visailuja, vitsibattleja, bingoa, kirjapiiriä, joogaa, 
yhteislaulua kuin munkkien paistamista ja as-
kartelua. Monet tilaisuudet, kuten hartaushet-
ket on tallennettu uudelleen katsottavaksi myös 
Youtubeen.

”Visailuiltoihin on kertynyt aktiivinen noin 
20 hengen joukko, joka selvästi nauttii perjan-
tain visasta. Tulee itsellenikin hyvä mieli, kun he 
kommentoivat, että ’olipa hauska saada etäisyyttä 
omaan arkeen’”, kertoo visailujen vetäjä sosiaali-
kuraattori Matti Rintamäki Hampurista.

Ja kun suomalaisia ollaan, niin pitäähän 
saunojatkin päästä kokoontumaan – virtuaali-
lauteilla.

”Elben saunaseurasta on muodostunut Ham-
purin suomalaisille miehille kerran kuukaudessa 
kokoava tapahtuma, joka tuo hengähdyshetken 
arkeen. Nyt, kun se toteutetaan virtuaalisesti, on 
vahvistunut käsitys, että kyseessä ei ole vain sau-
nominen, vaan tärkeä sosiaalinen ryhmä, jossa voi 
olla oma itsensä ja vaihtaa mielipiteitä rennossa 
ilmapiirissä”, saunamajuri Rintamäki pohtii.

”Kyllähän täällä näyttää juttu luistavan ilman 
löylyjäkin”, yksi osallistujista kertoo.

JUTELLAAN MUKAVIA

”Haluaisitko, että ystäväverkoston rupatteluseu-
ra soittaisi sinulle?”, kysyttiin merimieskirkkojen 
Facebook-sivuilla koronaviruksesta johtuvan ko-
koontumiskiellon alettua.

VIRTUAALISAUNA JA 
VERKKOKERHOJA

Suomalaisilla ei maailmalla konstit lopu poikkeustilanteessakaan.
TEKSTI MARKO TOLJAMO

Poikkeustilanne avasi uudenlaisen toimin-
tamuodon, jossa puhelinlangat alkoivat laulaa 
rajoituksia kunnioittaen, mutta rajoista välittä-
mättä.

Tuttujen työntekijöiden lisäksi niin ulkomail-
la olevien ystäväverkostojen vapaaehtoiset kuin 
Suomessa olevien merimieskirkkojen satamaku-
raattoritkin ottivat asiakseen soittaa eri puolilla 
Eurooppaa asuville suomalaisille.

Rupattelu laajeni pian myös verkon yhtei-
sösovelluksiin. Niin Lontoossa, Benelux-mais-
sa, Saksassa kuin Ateenassa Merimieskirkko 
tarjoaa alustan etätapaamisille esim. Zoomissa. 
Mukaan vaikkapa iltapäiväkahveille saa tulla 
juttelemaan ihan mistä tahansa asiasta ja ilman 
asiaakin. Zoom on verkkokokoustyökalu, jossa 
pidettävään tapahtumaan pääsee osallistumaan 
järjestäjän antaman linkin kautta.

Kesää kohti mennessä kahvi- ja juttelutuo-
kioille on paikoin annettu teemojakin, aina ys-
tävyydestä rakkauteen ja vaikkapa juhlapyhistä 
itse kesään.

”Esimerkiksi ystävyys-teemasta kehittyi 
upeita tarinoita ja keskustelua. Nämä Zoom-päi-
väkahvit ovat olleet senkin vuoksi tärkeitä ko-
koontumisia, koska porukka ei ole pystynyt 
tapaamaa muuten”, kertoo Ateenan merimies-
kirkon sosiaalikuraattori Mari Hilonen.

Runoiltojakin on pidetty. Ensimmäisellä 
kerralla Ateenan Zoom-runoillassa jokainen 
luki oman lempirunonsa ja kertoi, miksi juuri 
se koskettaa häntä. Toisella kerralla mukana oli 
suomalainen runoilija Vesa Lahti, joka esitteli 
omia teoksiaan.

Niin ikään Benelux-maiden merimieskirkko 
on järjestänyt keskustelu-Zoomin keskiviikkoi-
sin. Alkutapaamisten jälkeen keskusteluryhmässä 

SOSIAALI- 
KURAATTORIT
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on ollut jokin aihe ja vieras, jonka kanssa on ju-
teltu mm. Suomeen muutosta pitkään ulkomailla 
asumisen jälkeen, perhen kanssa ulkomailla asu-
misesta tai vuosivapaaehtoisuudesta ja työhar-
joittelusta ulkomaankirkolla.

”Vapaaehtoisvuoteen liittyvä Zoom oli erit-
täin lämminhenkinen ja mielenkiintoinen. Mu-
kana oli monia aikoinaan vuosivapaaehtoisena 
tai harjoittelijana ollutta, myös joulumyyjäisis-
sä vapaaehtoisena toimineita. Osallistujissa oli 
myös  uusia Merimieskirkon vapaaehtoistyöstä 
kiinnostuneita” kertoo Benelux-maiden johtava 
sosiaalikuraattori Piia Lännenpää-De La Cruz.

”Tämä tuokio oli myös kohtaamispaikka tu-
tuille, jotka olivat olleet samalla kirkolla samaan 
aikaan vapaaehtoishommissa.”

UUSIA ASIAKKAITA

Tekniikan puolesta Zoom-tapaamiset ovat on-
nistuneet yllättävän hyvin. Verkkopalveluilla on 
tavoitettu runsaasti myös uusia asiakkaita.

”Osallistujia on ollut  esimerkiksi hartaus-
hetkissä toisinaan jopa enemmän kuin kirkolla 
pidettävissä tilaisuuksissa. Mukana on ollut väkeä 
myös Ateenan ulkopuolelta ympäri Kreikkaa”, 
Hilonen summaa.

Samaa kertoo Lontoon merimieskirkon so-
siaalikuraattori Hanna Lindholm.

”Monet ovat kertoneet saaneensa piristystä 
päiväänsä sekä löytäneensä näiden kautta Me-
rimieskirkon, josta he eivät ole olleet aiemmin 
tietoisia.”

”Ja moni on ollut ilahtunut siitä, että voi nyt 
osallistua toimintaan, kun aiemmin välimatka on 
estänyt tulemasta kirkolle.”

TOIMINTARYHMIÄ KAIVATAAN

Lapset jatkavat pallerokerhojaan ja muskareitaan 
Zoomissa sekä kuuntelevat ja katsovat tarinoita 
Facebook-livessä.

”’Mä nään Hanna-tädin!’ -huudahdus sulatti 
kyllä sydämeni ensimmäisen etäpallerokerhon 
alussa”, Hanna Lindholm kertoo.

”On tärkeää nähdä tuttuja kasvoja sekä saada 
pitää edes jotain omasta arjesta tuttua tällaisen 
poikkeusajan keskellä.”

Jo ensimmäisten etämuskareiden jälkeen 
Hannalle tulleessa viestissä oli palautetta: ”Aja-
tella, että tässä hurjassa ajassa on kuitenkin 
sellainenkin etu, että päästään taas palleroihin 
mukaan! Innolla odotetaan tiistaita!” 

Kyseinen perhe ei kiireisen arjen ja lasten 
kouluaikojen takia ole pitkään aikaan päässyt 
osallistumaan kerhoihin kirkolla.

Brysselin merimieskirkon tiistaisessa lasten 
tuokiossa mukana on ollut 5–10 perhettä, ja mo-
nessa perheessä on 2–4 lasta.

”On hienoa, että osallistujia Zoomissa on 
ollut näin suuri joukko”, iloitsee Piia.

Saatujen kokemusten mukaan ihmiset kai-
paavat normiarkea. Toimipaikoilla tapahtuvan 
toiminnan korvikkeeksi luotujen virtuaalitapah-
tumien innostunut vastaanotto kertoo samalla 
siitä, että uusille tavoille tehdä työtä perheiden 
hyväksi on jatkossakin tarve.

”Oolemme huomanneet etäkeskusteluiden 
tarpeellisuuden. Lasten tuokioissa on ollut mu-
kana perheitä, jotka eivät pääse kirkolle muu-
toinkaan ja aikuisten keskusteluissa on ollut 
ihmisiä monesta eri maasta. Näitä etäkokoon-
tumisia voisi jatkaa myös korona-ajan jälkeen”, 
Piia summaa.
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Korona-aika on vaikuttanut luonnollisesti myös siihen, miten paljon ja millaista 
yhteydenpitoa satamakuraattoreilla Suomessa on ollut merenkulkijoiden ja muiden 

yhteistyötahojen kanssa. Yhteys ei ole kuitenkaan katkennut.

”OLEMME TAVOITETTAVISSA”

”K ORONA-A JAN alkaessa 
välitin satamassa ole-
viin laivoihin tietoa sii-
tä, että olen pyynnöstä 

käytettävissä, vaikka kirkko onkin kiinni 
ja että myös livenä voi tavata hyvin ra-
joitetusti. Laitoin tiedon tutuille meri-
miehille Facebook Messengerin kautta 
ja pyysin levittämään sanaa. Tieto levisi 
tehokkaasti myös satamatoimijoiden 
kautta”, Oulun satama- ja laivakuraattori 
Mia Haapakorva kertoo.

Merenkulkijoilta onkin tullut monia 
yhteydenottoja. Haapakorva on mm. 
käynyt heidän puolestaan kaupassa. 
Kohtaamisia on järjestetty laivan las-

kusillalla asianmukaisin kahden metrin 
turvavälein ja molemmat osapuolet ovat 
pitäneet lähitapaamisissa myös kasvo-
maskia ja hanskoja. Samassa yhteydessä 
on vaihdettu kuulumisia ja pohdittu ko-
rona-ajan haasteita.

Oulussa on paljon linjaliikennettä. 
Tämän myötä laivojen henkilökunnassa 
on vähän vaihtuvuutta ja tuttuus on ma-
daltanut kynnystä ottaa Haapakorvaan 
yhteyttä koronan aikana. Hänen toimen-
kuvaansa kuuluu Oulun merimieskirkol-
la ja satamassa tehtävän työn lisäksi myös 
seilaavaa laivatyötä.

”Olen infonnut myös seilaavan lai-
vatyön verkostoa siitä, että minuun voi 

ottaa koronankin aikana yhteyttä mata-
lalla kynnyksellä. Joitain yhteydenottoja 
onkin tullut.”

Seilauksia ei ole korona-aikana voitu 
tehdä.

Poikkeusaikana Haapakorvalle on 
tullut kokonaisuudessaan yhteydenotto-
ja tavallista enemmän niin puhelimitse 
kuin WhatsAppin ja Facebook Messen-
gerin välityksellä.

”Merenkulkijoitten lisäksi yhtey-
denottoja on tullut heidän omaisiltaan, 
entisiltä merenkulkijoilta sekä toimin-
taamme tukevilta ihmisiltä. Kuuntele-
mistyötä on ollut paljon. Monet meren-
kulkijat ovat todenneet, että laivalla on 

TEKSTI JUHANA UNKURI

Mia Haapakorva on ollut aktiivisesti 
yhteydessä merenkulkijoihin. Vaikka 
laivoille ei korona-aikaan ole päästy, 
kohtaamisia on järjestetty laivan las-
kusillalla asianmukaisin kahden metrin 
turvavälein.

SATAMA-
KURAATTORIT
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paljon turvallisempi tilanne kuin heidän 
kotimaissaan. Kotimaiden tilanteesta he 
ovat luonnollisesti olleet huolissaan.”

RAUMAN merimieskirkon satamakuraat-
tori Annamaria Lehto kertoo tehosta-
neensa korona-aikana somessa tapahtu-
vaa tiedottamista. Lehto on hyödyntänyt 
niin WhatsAppia, Facebook Messenge-
riä kuin Instagramia.

”Olen viestinyt, että olen pyynnöstä 
kohdattavissa korona-ajasta huolimatta.”

Korona-aikana Lehto on tavannut 
merenkulkijoita lähinnä laivan lasku-
sillalla; käytössä ovat olleet turvavälit, 
maski ja käsineet. Lehto on vienyt heille 
pyynnöstä ruokaa sekä monesti myös 
kännykän latausseteleitä ja SIM-kortteja.

”Samalla olemme vaihtaneet kuulu-
misia ja keskustelleet luonnollisesti ko-
ronasta. Korona on herättänyt merenkul-
kijoissa hämmennystä ja harmitusta sekä 
kiitollisuutta siitä, että laivalla koronaa ei 
ole ollut. Monet ovat kysyneet Suomen 

koronatilanteesta ja verranneet sitä oman 
kotimaansa tilanteeseen.”

Raumalla on pääasiassa säännöllistä 
rahtiliikennettä.

”Tämän myötä samoja kasvoja tapaa 
nähdä 2–4 viikon välein. Keskusteluja 
ei tarvitse aloittaa alusta ja kuulumisia 
on luontevaa vaihtaa. Tämä näkyy myös 
korona-aikana.”

KOKKOLAN merimieskirkon satamaku-
raattori Anu-Marja Kangasvieri on 
ollut korona-aikana mukana Hampurin 
merimieskirkon ystäväringissä.

”Olen soittanut Hampurissa asuville 
suomalaisille ikäihmisille. Jotkut heistä 
ovat tottuneet käymään säännöllisesti 
paikallisella merimieskirkolla. Sen ol-
lessa kiinni he ovat kokeneet tärkeänä, 
että heillä on mahdollisuus jutella jon-
kun kanssa suomeksi.”

Kokkolassa on Oulua ja Raumaa 
vähemmän säännöllistä linjaliikennettä, 
joten kohdattavissa merenkulkijoissa on 

enemmän vaihtuvuutta.
”Korona-ajan alkaessa ilmoitin me-

renkulkijoille esimerkiksi Facebook 
Messengerin ja WhatsAppin kautta 
olevani saatavilla. Joitain yhteydenottoja 
onkin tullut. Olen esimerkiksi toimitta-
nut eräälle merimiehelle uuden känny-
kän rikkimenneen tilalle, tietysti tarvit-
tavia turvatoimia noudattaen.”

Lisäksi Kangasvierillä on ollut tu-
tuimpien, muissa satamissa olevien me-
renkulkijoiden kanssa WhatsApp-yhte-
yksiä.

”Olemme vaihtaneet kuulumisia ja 
laittaneet tsemppiviestiä puolin ja toisin.”

Kangasvieri toteaa, että suurin osa 
Kokkolan merimieskirkon vapaaehtois-
toimijoista on yli 70-vuotiaita eli koro-
nan riskiryhmään kuuluvia.

”Heille olen soittanut silloin tällöin. 
Olen kysellyt kuulumisia ja tiedustellut, 
tarvitsevatko he apua. Yhdessä olemme 
pohtineet tätä hämmentävää korona-ai-
kaa.”

Anna-Maria Lehto on toiminut korona-aikana 
Lontoon ja Hampurin merimieskirkkojen ystävä-
ringissä ja soittanut lähinnä suomalaislähtöisille 
ikäihmisille. Monelle etenkin iäkkäämmälle ihmi-
selle puheluista tuli heti poikkeusajan alussa hen-
kireikä neljän seinän ulkopuolelle. ”Olen iloinen, 
että saan olla mukana jakamassa hyvää mieltä ja 
lohdun tuntua yksinasuville ikäihmisille.”

Laivalta tuli viesti Anu-Marja Kangasvierille: ”Kaverilla on kän-
nykkä hajonnut, eikä laivalta saa nyt poistua maihin eikä vieraili-
joita sallita. Yhteys kotiin pitäisi saada. Voisitko auttaa?” Toivotun 
kännykän merkki ja malli selvisi WhatsAppilla. Ei kun autoon 
ja ostoksille! Laiturilla hoidettiin maksu, ja kännykkä pääsi heti 
käyttöön. Samalla vaihdettiin kuulumiset.
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Pirjo-Sisko Katajisto työskenteli rahtilaivoissa ja aurasi naisille 
latua merimiesammateissa.

 
TEKSTI LEA TAIVALSAARI, KUVAT JANI LAUKKANEN

”HALUSIN MAAILMAN  
  ÄÄRIIN”

P IRJO-SISKO KATAJISTO on merenkulkija. 
Sen paljastavat heti kuvat kodin seinällä: 
Sirocco, Matai, Solano, Rolita, Asta, Atlas, 
Arona, Bore Sky, Finntimber, Finnalpino, 

Orivesi, Clio. Alukset, Katajiston työpaikat, ovat 
kuljettaneet maailmalla muun muassa raakaöljyä, 
viljaa, metsätuotteita, appelsiineja, kuolinpesiä ja 
muuta irtolastia.

Meriltä merikapteeni Pirjo-Sisko Katajisto siirtyi alusliikenneohjaajaksi Helsinkiin. 23 vuoden pesti päättyi 
vuosi sitten.

Koronakeväänä Katajisto on ollut ”onnelli-
sesti eläkkeellä” vuoden päivät.

”Parikymppisenä lausutut haaveet toteutui-
vat. Toivoin valmistuvani merikapteeniksi alle 
kolmekymppisenä. Toivoin kolmea lasta. Ja äitini 
tavoin toivoin sellaista siunausta, että pystyisin 
elättämään itseni ja lapseni.”

MEREN- 
KULKIJA
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TEATTERIKOULUUN
VAI MERILLE?

Turkulaissyntyinen Katajisto päätyi merimie-
sammattiin parin mutkan kautta. Ravintola- ja 
hotellitöitä, palvelualan opintoja, vuoden pyräh-
dys ruotsinkielisessä kauppaopistossa ja muuta-
ma yritys Teatterikouluun. 

Mielen pohjalla kyti unelma nähdä maailmaa. 
Niinpä hän haki - äidiltä salaa - merimiesalan 
ammattikouluun, sisäoppilaitokseen Helsingin 
Lauttasaaressa. Vuoden 1976 kurssille hyväk-
syttiin kymmenen miestä ja viisi naista. Maa-
laaminen ja poranterän teroitus tulivat opintiellä 
tutuiksi. Sitten ensimmäiseen laivaan, raakaan 
työhön, neljän tunnin vuoroissa, kahdeksan kuu-
kautta putkeen, jungmannina ja puolimatruusina.

”Kuljetimme raakaöljyä eri puolille Euroop-
paa. Homma oli juuri sitä, mitä olin odottanut ja 
halusin tehdä. Miesten oli vielä hankala hyväksyä 
naisia merimiehen ammatissa, saati ihan kaikissa 
töissä laivalla.”

Toinen pesti alkoi Japanin Kyushun saarelta, 
jonne Katajisto lensi Moskovan, Tokion ja Osa-
kan kautta. Matka kesti toista vuorokautta, min-
kä jälkeen suoraan työvuoroon Matai-laivassa. 

Muutaman kuukauden päästä laiva myytiin 
ja piti palata Suomeen. Merimiehistä oli pulaa 
ja kohta Katajisto seilasi kohti USA:ta, laivan 
kansimiehistön ainoana naisena. Jätkäsaaren 
satamassa sattuneessa tapaturmassa vasemman 
käden etusormi jäi kansiluukun väliin.

”Minut kiidätettiin sairaalaan, jossa litistynyt 
sormenpää amputoitiin. Oli onni, ettei käynyt 
pahemmin. Siitä vain äidin luo toipumaan.”

”EN AINAKAAN
MERIMIESTÄ OTA”

Opinnot jatkuivat perämieslinjalla Kotkan me-
renkulkualan oppilaitoksella. Tutkinto kesti kaksi 
vuotta, maissa ja laivoilla. Valmistumista juhlit-
tiin vuonna 1980.

”Kuka sinä olet, uusi kokkiko”, penättiin kun 
Katajisto nousi Asta-laivaan, joka kuskasi öljyä 

Liverpoolista Algeriin. Naispuolinen perämies 
oli kysyjälle uusi asia. 

Koko kurssi, 16 perämiestä, pääsi kiinni työn 
syrjään, ennen kuin alaan iski lama ja laivoja alet-
tiin myydä.

Kapteeniksi pätevöityminen tapahtui Åbo 
Navigation Institut -oppilaitoksessa. Ennen val-
mistumista Katajisto seilasi kesän Orivesi-lai-
valla, jonka kapteenista tuli sittemmin aviomies. 
”Vaikka olin nuorempana vannonut, etten aina-
kaan merimiestä ota.” 

Vuosi 1987 oli suuri vuosi. Mentiin naimi-
siin, Katajiston isä kuoli, toinen lapsi syntyi ja 
muutettiin Varkauteen, josta mies sai luotsin 
paikan. 

Äitiyslomien aikaan Katajisto kävi laki- ja 
kuljetusalan kurssin ja suoritti atk-ajokortin. 

”Tein kotiäitinä keikkaa free lancerina, muun 
muassa lastin tarkastuksia. Näin suolan haju py-
syi nokassa.”

MERENKULKUA VALVOMAAN 
HELSINKIIN

Avioliitto päättyi ruuhkavuosien tuoksinassa, ja 
Katajisto muutti pienten lasten kanssa Helsin-
kiin. Sieltä löytyi uusi työ alusliikenneohjaajana 
Suomen ensimmäisessä meriliikennekeskuksessa.

Ohjaajien työ näyttöruutujen ja karttojen 
äärellä on varmistaa alusten turvallinen liiken-

”MERIMIESKIRKOT OVAT
HENKIREIKIÄ MATKAN

VARRELLA.

PIRJO-SISKO

>>
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nöinti. Joskus ratkaiseva päätös tehdään 
viime sekunneilla ja vältetään karilleajo 
tai muu onnettomuus.

Yksinhuoltajuus on sisunnäyte kenel-
le tahansa. Mistä sinä sait voimia vuoro-
työvuosina?

”Ei oikein ollut muuta vaihtoehtoa 
kuin jaksaa. Rukoilin voimia, enkelit ja 
äitini auttoivat arkisissa ja henkisissä 
asioissa.”

”Asiat järjestyivät yksi toisensa jäl-
keen: ensin työpaikka, sitten uusi koti ja 
lopulta hoitopaikka kuopukselle aivan 
viime tipassa. ”

Erityisen kiitollinen Pirjo-Sisko oli 
voidessaan hyödyntää maissa kaikkea 
merityökokemustaan.

”Vaativin ja opettavin ammateista on ol-
lut vanhemmuus. Olen Astrid Lindgrenin 
sanoin kovin lapsellinen vielä aikuisenakin, 
en häpeä sitä vaan olen ylpeä siitä, tyk-
kään lapsistani kuin hullu polkupyörästä”, 
Pirjo-Sisko Katajisto sanoo.

”Meriliikennekeskuksessa olin pit-
kään joukon kaunein nainen”, hän nau-
rahtaa. Seuraava naispuolinen työtoveri 
liittyi joukkoon vuosien päästä.

MERIMIESKIRKKO 
– KUIN KOTIIN TULISI

Merenkulkijan vuosilta mieleen on jää-
nyt tietenkin Merimieskirkko. 

”Lontoo, Antwerpen, Hampuri, 
henkireikiä matkan varrella. Kerran Li-
verpoolissa oli jouluna vastassa Norjan 
Merimieskirkon pappi villasukkalahja-
pusseineen. Tuli ihana olo, kuin pitkältä 
matkalta omaan kotiin palatessa.”

”Oli oma usko mitä tahansa, meri-

miespapin kanssa on luonnikkaampaa 
puhua kuin kaverille laivalla. Toivon, että 
pappeja tai muita Merimieskirkon työn-
tekijöitä tapaa vastedeskin satamissa. ”

Toinen ihon alle menevä juttu on 
merenkulkujärjestöjen pyhäinpäivän 
tilaisuus Helsingissä, jossa muistetaan 
merellä menehtyneitä. 

”Kaunis, liikuttava hetki, tuttujen ta-
paamisineen. Silmät kyynelissä on menty 
rannalta kirkkokahveille.”
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Havet bestämmer livet i skärgården. Alfhild Ekebom har satsat hela sin fritid på 
att arbeta för sjöfolkets bästa.

TEXT OCH FOTO THURE MALMBERG

Alfhild Ekebom på sin trappa i Högsåra för två år sedan.

F ör två år sedan sände Sjö-
manskyrkan mig till Högsåra 
i Kimito yttre skärgård för att 
intervjua Alfhild Ekebom, en 

veteran inom Sjömansmissionssällska-
pet, föregångaren till Finlands Sjöman-
skyrka. Intervjun stod sedan att läsa i 
nummer 2 av Sjömanskyrkan 2018.

Tisdagen den 12 maj fyllde Alfhild 
100 år. I dagens coronavärld fick fö-
delsedagen delvis firas på distans, med 
de närmaste familjemedlemmarna på 
tryggt avstånd på verandan. Alfhild hör 
ju onekligen till riskgruppen i dag.

Under sitt sekel på jorden har Alf-
hild Ekebom kanske upplevt mer sorg 
och förtvivlan än de flesta. Fastän havet 
tagit så många av hennes nära valde hon 
att satsa hela sin fritid på att arbeta för 
sjöfolkets bästa. Hon var under lång tid 

ordförande för sjömansmissionkretsen 
på Högsåra, bakade kakor och stickade 
strumpor till basarerna för sjömännen, 
och såg till att vårt sjöfolk fick en liten 
julgåva varje år.

I två års tid har vi haft kontakt på dis-
tans. Aldrig har Alfhild Ekebom klagat. 
Radion och tidningarna är gott sällskap, 
och vykort har visat sig vara en uppskat-
tad kommunikationsform. På två år har 
hon fått hela mitt lager av hundar, katter, 
hästar, elefanter, fåglar och kameler på 
vykort. Under nästa sekel får vi fortsätta 
med fartygsbilder.

Böcker är hennes passion, men så 
skötte hon också under många år ett 
bibliotek på ön. Så länge hon rörde sig i 
skog och mark var det blåbärsplockning 
som lockade. Husdjur och speciellt då 
hundar gillar Alfhild högt. Att hon hål-

lit sig i god fysisk form är en stor fördel; 
skogen är hennes favoritplats och som 
ung kunde hon simma över sundet till 
fastlandet. Välfyllda frysboxar är en ga-
ranti för matförsörjningen.

Att hålla humöret uppe trots alla 
tragiska händelser måste vara lättare 
sagt än gjort. Ny teknik kan vara knepig 
men skrämmer inte, så skötte Alfhild ju 
också telefoncentralen i den yttre skär-
gården efter krigsåren. En egen smart-
telefon gör att hon både kan skicka och 
ta emot sms och bilder från vänner och 
de tio barnbarnsbarnen, som väl knap-
past kan tänka sig att umgås genom att 
skicka vykort.

Läs hela artikeln på nätet:
merimieskirkko.fi/alfhild-100.

ALFHILD EKEBOM
100 ÅR MED HAVET
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D TRANSPORTFIRMAN R.V. Leh-
tonen i Nordsjö har ett tjugotal 
dragfordon som tar över con-
tainerlaster från anlända fartyg 

och kör lastem till mottagare runt om i 
Finland. På samma sätt expedieras gods, 
som då plockas upp på någon av de stora 
europeiska flygplatserna, också till bland 
annat Sverige och Storbritannien. Idén är 
att dragvagnen som ett lokomotiv kopplas 
till en färdigt lastad släpvagn med en con-
tainer på 20, 40 eller 45 fots längd, därav 
termen fordonskombination.

I full last kan dessa kolosser med sex 
hjulpar, dragvagn och så kallat halvsläp, 
sedan väga upp till 42 ton.

En av chaufförerna som hanterar 
de här väldiga lastpartierna är 28-åriga 
Heidi Eklund från Tolkis i Borgå. Hen-
nes titel är kombinationsfordonsförare. 

”Än så länge kör jag mest i Finland, 
men i vintras var jag blans annat en gå-
ng till Belgien och Luxemburg efter last. 
En sådan runda tar en vecka: Finnlines 
Östersjöfärjor lägger ut varje natt kl 03 
från Nordsjö och förtöjer i Travemünde 
kvällen därpå. Jag åkte ut från Nordsjö 
en måndag och var framme i Travemün-
de på tisdagskvällen. På onsdagen kör 
jag till lastningsplatsen, vilade och tog 
ny last. På torsdagen återvände jag till 
Travemünde och checkade in på färjan 
som gick kl 03 på fredag morgon. Vid 
niotiden på lördagen var båten sedan 
tillbaka i Nordsjö”, säger Heidi Eklund.

Hon gillar det avbrott sjöresorna ger 
men skulle på Tysklandslinjen uppskat-
ta mer husmanskost i stället för lax och 
räkor.

”När jag kör till Sverige väljer jag 

helst fraktleden från Nådendal till Ka-
pellskär. Det är lugnt och tyst ombord 
när man inte har så många turister. Al-
la förstår kanske inte att vi som kör i 
yrkestrafik vill sova och vila på båten”, 
säger hon.

KVINNORNA KOMMER

Tekniska förbättringar har gjort att chauf-
förerna inte längre behöver ha samma fy-
siska krafter som förr. 

”Det har därmed blivit allt vanligare 
med kvinnliga chaufförer och jag känner 
några”, säger Heidi Eklund.

”När jag själv började på Östra Ny-
lands yrkesskola i Haiko visste jag nog 
inte vad jag ville bli. Nu tycker jag det här 
är toppen”, säger Heidi Eklund, som kör 
en Volvo FH med 460 hästars motor.

TEXT THURE MALMBERG FOTO TIMO ULVILA

”Nästan varannan månad är jag i Finland, och självklart firas både somrar och jular i Finland”, säger sångare Nina Lassander, en modern 
finlandssvensk emigrant från Österbotten.

Heidi Eklund, kombinationsfordonsförare: 
”Jag tar det lugnt och försöker alltid förutse situationen långt i förväg.”

ETT DUSSIN 
DÄCK OCH

42 TON MASSA
Kombinationsfordonsförare Heidi Eklund vid sitt arbetsredskap, dragvagnen.
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”En del flickor jag pratat med tycker 
att mitt yrke verkar så farligt när ekipagen 
är stora och tunga. Men jag tar det lugnt 
och försöker alltid förutse situationen 
långt i förväg: ser jag att ett trafikljus re-
dan visat grönt en stund finns det ju ingen 
anledning att gasa på. Då är det bättre att 
sakta in och vänta ut det röda ljuset tills 
det på nytt slagit om till grönt.”

”Någon panikbromsning har jag inte 
varit med om, och det skulle inte vara 
trevligt, eftersom bakvagnen då vanligen 
slirar illa. Nyligen fick jag punktering på 
höger framdäck på Ring III. Teoretiskt 
skulle jag väl klara av att byta däck, men 
den gången var det enklare att ringa efter 
hjälp”, säger hon.

FÖRSTA HJÄLP PÅ ALLVAR

Sjömanskyrkan i Nordsjö har hon inte 
hunnit besöka men däremot har hon trivts 
bra i sjömanskyrkan i Åbo, som ligger 
behändigt nära långtradarparkeringen i 
hamnen. Våra sjömanskyrkor på konti-
nenten finns också på besöksprogrammet, 
när Heidi Eklund så småningom hoppas 
få köra längre utrikesturer.

På fritiden tar hennes fyra hundpojkar, 
brasilianska terrier i åldrarna 4 till 11 år, 
både tid och energi. Hon fick sin första 
hund som åttaåring och kärleken sitter i. 
En annan kärlek är tvåbenta pojkvännen 
Timo från Kauhava i det sydösterbottnis-
ka inlandet.

För de två har kärleken en djup inne-
börd: Timo, som är en arbetskollega i 
transportfirman, kom till Hangö en gång 
för att dra en last vidare. Heidi mötte i 
hamnen och de satt en stund i hans drag-
vagn. Plötsligt märkte Heidi att allt inte 
stod rätt till.

Timo hade fått en hjärnblödning. 
Heidi använde vad hon lärt sig om första 
hjälpen i yrkesskolan, lugnade honom och 
ringde efter ambulans, som kom på några 
minuter. Hennes lugna och snabba insats 
räddade troligen livet på pojkvännen.

Fjolårets sjöhistoriska årsskrift från Åland visar inga tecken på trötthet, trots att man nu 
i den årliga utgivningen kommit fram till nummer 31, en i sammanhanget aktnings-
värd siffra i Finland. Ända sedan början har årsskriften varje gång varit intressant med 

ett omväxlande innehåll. Pionjärårens förståeliga tonvikt på segelsjöfart har ersatts med ofta 
spännande nedslag i udda sidor av sjöfart med maskindrivna fartyg.

Nu får läsaren till exempel veta hur det kom sig att en mängd ålänningar bemannade en 
serie moderna lastfartyg – delvis byggda i Sverige – i den centralamerikanska staten Nicara-
gua, vars sjöfartstraditioner knappast någonsin annars tangerat nordisk sjöfart.

Vi får också läsa om kvinnors tidiga insatser i sjöfarten. Bertil Lindqvist från Mariehamn 
med en bakgrund som stuert i Gustaf Eriksons flotta lyfter fram kvinnorna bakom de sjöfaran-
de männen under 1800-talet. Han berättar om hur Elin Engman 1938 tog över ledningen för 
åländska Rederiaktiebolaget Vidar när skeppsredaren och maken Oskar Engman dött.

För ångbåtsnostalgiker är sjökapten Ole Lundbergs skildring av s.s. Ledsunds sista resa 
från Finland till upphuggning i Hongkong fascinerande. Ledsund byggdes redan 1919 i 
Flensburg och hamnade 1947 på Åland. Det var en gammal, sliten och trött lastdragare med 
läckande nitar i skrovet som 1959 i full last sändes till olika mellanhamnar från Finland mot 
Hongkong. Bunker, vatten och proviant fylldes på i olika hamnar under resan.

En tidigare spannmålslast hade fått råttorna att trivas rummens garnering. En haj som 
man fått på en fiskekrok smidd av bastant järn i maskinrummet fick skjutas av kapten Viking 
Öfverström när den vildsint sprattlade på däck. En gång var Ledsund störst i den åländska 
flottan, nu fick hon i skrotlast sakta ånga (dryga sex knop!) till sin egen begravning. Och när 
man lämnat den sista hamnen i Japan råkade hon till råga på allt ut för den våldsamma tyfo-
nen Freda som dödade 58 människor och kastade två fartyg upp på kajen i Manila.

Men Ledsund ångade fram med bara några nya sprickor i skrovet och fler läckande nitar. 
Ångmaskinen gick troget, men det blev inget sentimentalt avsked på kajen när besättningen 
lämnade henne. Ledsund hade tjänat ut.

En lyckad operation till sjöss gjorde Kap Hornaren Paul G. Lindroos vårvintern 1924 
ombord på fyrmastade barken Marlborough Hill på väg mot Australien. En lättmatros hal-
kade och föll från övre bramrån i däck. Skadorna var omfattande, men efter tvekan åtog sig 
Lindroos som var förste styrman ombord att försöka sy ihop den massakrerade kroppen. Han 
lyckades så bra att lättmatrosen efter kontroll på sjukhus i Melbourne beslöt sig för att stanna 
kvar i land. Om resan med Marlborough Hill berättar Jan Forssell i Pargas utifrån dagboks-
anteckningar och gamla tidningsklipp.

ÅLÄNNINGAR I NICARAGUA
OCH  LASTÅNGARENS SISTA RESA

Kapten Alf Eriksson från 
Vestansunda på Åland poserar 
här till höger i livbojen från ms 
Managua tillhörande Mame-
nic Line i Nicaragua. Fartyget 
byggdes 1954 på Finnboda 
Varf i Nacka. Längst till höger 
står Managuas maskinchef Hil-
ding Andersson från Möckelby, 
Åland. Fotot ur Rune Anders-
sons samling ingår i Sjöhistorisk 
årsskrift för Åland nr 31.

TEXT THURE MALMBERG
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KOLUMNI

M AAILMAMME kevät pyyhkäisi 
paikalle aivan sekavana. Se pitää 
vieläkin perheenjäsenet ja ystävät 
erossa toisistaan, pahimmillaan 

pitkien bittijonojen vastapäissä. Siellä missä on 
sekasotkua, on kai kuitenkin myös pyrkimys 
järjestykseen, ja päinvastoin. Suositukset, lait, 
määräykset ja sakot saattavat sekoittua, vaan 
tosiasiat ovat erikseen (faktat sulkeissa).

Kaikki mikä on tärkeää (selviytyminen, pit-
käsiintoinen tulevaisuus, jalkapallo) on ollut 
tauolla ja uhan alla. Eristystoimien alkuvaiheen 
vitsit eivät enää naurata missään päin maail-
maa. Ilo on muutenkin ollut läsnä vain pieninä 
hetkessä paukahtavina kuplina arjen kierrossa, 
sillä tavalla kuin kriisissä kai aina.

Suomi (valtio, bruttokansantuote noin 240 
miljardia euroa) on isompiensa esimerkistä ja 
asiantuntijoiden lausunnoista lähtien pyrkinyt 
eristämään suomalaiset (reilut 5,5 miljoonaa 
henkilöä) toisistaan virallisesti parin metrin 
päähän, kun mukavuusväli monilla olisi muu-
ten noin viisi metriä (m). Euroopassa (unioni, 
bruttokansantuote noin 16 000 miljardia euroa) 
on sen sijaan musisoitu parvekkeilla, täytelty 
ja vaadittu ulkonaliikkumislupia, ja joudut-
tu sakottamaan kansalaisia liian innokkaista 
lähikontakteista.

Hetken ilonkuplat ovat ilmaantuneet digiloi-
kissa, apuyhteisöissä ja tempauksissa lähes 

IHMISELTÄ IHMISELLE
MÄÄRITELTY

jokaisessa maailmankolkassa. Taloudet polvis-
tuvat koronan (virus, läpimitaltaan 125 nano-
metriä) edessä, mutta ihmiset eivät niinkään. 
Ihminen kun sopeutuu, ja talous sopeutetaan. 
Milloin sairaus ja kuolema ovat tulleet lähelle 
perheessä tai työssä, silloin on ehditty surra 
isommalla porukalla. Avusta on kiitetty. Ei kai 
auta kuin rukous, että nämä etulinjan hoitajat 
säilyttäisivät terveytensä ja saisivat kunnian 
(aplodit) lisäksi korvauksen pelastustyöstään.

Pahinta elävän ihmisen (homo sapiens) eristyk-
sessä on yksinäisyys. Kellot tikittävät, pelot tör-
mäilevät seiniin, eikä kipu tunnu loppuvan kos-
kaan. Eräs vuosikautinen yksinäinen toisaalta 
kertoo ilahtuneensa runsaista yhteydenotoista, 
ja aikoo itsekin panostaa kommunikaatioon 
(toista homo sapiensia kohtaan). Pienyrittä-
jä riipii viimeisiään tarjotakseen tuotteitaan 
asiakkaille. Isot innovaatiorahat on jaettu muille, 
mutta hän aikoo pysyä pystyssä asiakasta varten. 
Sitä se ahkeran ihmisen onni on.

Noin kolmenkymmenen kiloemäksen mit-
tainen vikkelä viruksen perimäjuoste (ribo-
nukleiinihappoa) on saanut yksin viihtyvän 
kaipaamaan läheisyyttä edes lyhyen halauksen 
verran. Mitä muuta tässä elämässä voisi kaivata 
niin kipeästi kuin toista ihmistä puhuakseen, 
koskettaakseen tai ihan ollakseen vaan.

KIRTA KUUSNIEMI
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POISNUKKUNEITA

U RPO KOKKONEN syntyi Pie-
lavedellä 8.7.1928. Isä oli 
maanviljelijä ja äiti talone-
mäntä. Ylioppilaaksi hän 

pääsi Raahen keskikoulun jatkoluokil-
ta 1950. Naimisiin hän meni olympi-
avuonna 1952 opettaja Virva Soosalun 
kanssa. Lapsia heille syntyi kolme. Pa-
piksi Urpo vihittiin Kuopiossa 1956 
ja virkapaikkoina ennen Australiaan 
muuttoa olivat Leppävirta ja Pielavesi. 
Juuri Pielavesi yhdisti Urpo Kokkosta 
ja hänen edeltäjäänsä Australiassa Heik-
ki Castrénia, sillä Heikin isä Matti 
Castrén oli Pielaveden kirkkoherra.

Työtä Kokkosella riitti. Toimitusten 
määrä kasvoi uusien suomalaisten myötä 
ja rippikouluihin osallistujia riitti. En-
simmäinen paikallinen pappi saatiin, 
kun Voitto Pokela valmistui papiksi ja 
aloitti Sydneyssä. Papille Australia oli 
todellinen yhteistyön korkeakoulu, kun 
erilaiset uskonnäkemykset joutuivat 
törmäyskurssille. Merimieslähetysseura 
oli luopumassa työstä ja Suomen kirkon 
diasporatoimikunta oli ottamassa työn 
vastuulleen. Kokkonen oli viimeinen suo-
malainen merimiespastori Australiassa.

Suomeen palattuaan Kokkonen 
oli lyhyen aikaa Merimieslähetysseu-
ran palveluksessa siirtyen pian papiksi 
Taivallahden seurakuntaan. Seurasi 
siirtyminen Ruotsiin, ensin rovasti-
kunta-apulaiseksi Södertäljeen, sitten 
kappalaiseksi neljäksi vuodeksi Tuk-
holman suomalaiseen seurakuntaan ja 

Urpo Kokkonen 1928–2020.

tämän jälkeen kirkkoherraksi vuosiksi 
1986–1994, jolloin hän jäi eläkkeelle. 
Hänen vaimonsa Virva kuoli 1995, ja 
neljä vuotta sen jälkeen Urpo avioitui 
Gunvor Brettschneiderin kanssa. Vie-
lä kerran Kokkonen palasi Australiaan, 
missä hän oli siirtolaistyössä eläkeläisenä 
vuosina 1997–1998.

Urpo Kokkonen oli Savon herännei-
tä. Hänen vanhempi veljensä oli Lauri 
Kokkonen, joka tunnetaan näytelmästä 
Viimeiset kiusaukset. Urpo Kokkonen 
oli yhteiskunnallisesti aktiivinen. Hän 
oli keskustapuolueen kirkkopoliittisen 
toimikunnan puheenjohtaja 1970–1980, 
Suomi-Seuran johtokunnan jäsen 1970–
1981 ja Nuorisosäätiön puheenjohtaja 
1972–1980. Tasavallan presidentti 
myönsi hänelle kaksi kunniamerkkiä, 
SVR R ja SVR R 1. Hän oli myös tup-
larovasti: Suomi 1989 ja Ruotsi 1994, 
rovasti h.c.

KAUKO PURANEN

R AHTARIT RY:N kaksi kantavaa 
voimaa on poissa. Pitkäai-
kainen toiminnanjohtaja ja 
kunniajäsen Anna-Kaisa 

Lehtinen nukkui pois 20.2.2020 vain 
74-vuotiaana. Vain viikkoa myöhemmin 
27.2.2020 yhdistyksen perustajajäsen, 
pitkäaikainen puheenjohtaja ja kunnia-
puheenjohtaja Kimmo Puntti nukkui 
pois 76-vuotiaana.

H EIKKI CASTRÉN syntyi Piela-
vedellä 26. kesäkuuta 1927 
pappilan pojaksi. Ylioppi-
laaksi hän kirjoitti Kuopion 

yhteiskoulusta. Papiksi hänet vihittiin 
vuonna 1951 ja hän toimi pappina syn-
nyinkunnassaan.

Castrén lähti merimiespapiksi Bris-
baneen Australiaan 1954. Mukana seu-
rasi hänen arkkitehtivaimonsa Raili, 
joka ei Heikin kertoman mukaan ollut 
asiasta vähääkään poikittain. Työ alkoi 
1955, ja Brisbanessa odotti vuosi pari 
aiemmin hankittu pappila, mutta omaa 
kirkkoa tai kappelia ei papilla ollut lu-
terilaisten kirkkokuntien näkemyserojen 
vuoksi. Lopulta saatiin oma kappelikin, 
kun se suomalaissiirtolaisten ehdotuk-
sesta rakennettiin pylväiden päällä sei-
soneen pappilan alle.

Ulkosuomalaistyö oli Heikille jo en-
nen Autraliaa tuttua, sillä hän oli ollut 
kaksi vuotta ensimmäisenä palkattuna 
siirtolaispappina Ruotsin suomalaisten 
keskuudessa. Lähettäjänä oli Seurakun-
tatyön keskusliitto. Työssään hän osoitti 
erinomaista kykyä verkostoitua ja luoda 
yhteyksiä.

Työ Australiassa vaati matkustamis-
ta, manner oli valtavan suuri ja etäisyy-
det pitkiä. Junassa sai istua monta päivää 
päästäkseen idästä länteen. Suomalaisia 
oli tullut maahan vuosikymmenen vaih-
tuessa n. 10 000. Castrén arvioi olleensa 
yli puolet ajasta pois Brisbanesta. Lisäksi 
Castrénin ”aluevaltaus” oli jo ensimmäi-
senä vuotenaan Uusi-Seelanti.

Takaisin Australiasta Castrénit tuli-
vat kolmen lapsen kanssa vuoden 1959 
lopussa. Suomessa hän toimi vuosikym-
men ajan kirkon ”radiopappina” valiten 
ja kouluttaen puhujat Yleisradion aamu- 
ja iltahartauksiin ja jumalanpalveluksiin. 
Johtajana Kirkon tiedotuskeskuksessa 
hän oli 1977–1990. Eläkkeelle jäätyään 
espoolainen rovasti Castrén vietti paljon 
aikaa mökillään Jaalassa.

Heikki Castrén 1927–2019.
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Naantalin seurakunnan eläkkeellä oleva kanttori ja Naantalin merimieskirkkopiirin 
pitkäaikainen vetäjä Kaino Viljanen täytti tammikuussa kunnioitettavat 90 vuotta. 
Kuvassa Kaino vaimonsa Eeva-Maijan kanssa syntymäpäiväjuhlassa Krookilan 
kotiseutukeskuksessa. Kainoa on luonnehdittu ihanaksi ja lämpimäksi ihmiseksi, 
joka jaksaa hymyillä aina. Sydämelliset onnittelut!
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Siirtolaisuusinstituutin uutena toimitus-
johtajana aloittaa 1.8.2020 lähtien VTT 
Saara Pellander Tuomas Martikaisen 
siirtyessä uusiin haasteisiin. Pellander 
on työskennellyt tutkijatohtorina Tam-
pereen yliopistossa.

Mistä kaikkialta meitä 
merimieskirkkolaisia löytyykään?
1980-luvun lopulla Rotterdamin merimies-
kirkon kirkkotoimikunnan puheenjohtajana 
toiminut biologi Kirsi Pynnönen työskentelee 
nykyisin Korkeasaaren eläintarhassa tutkijana. 
Luottamustehtävässä Rotterdamissa hän toimi 
merimiespastori Kaarlo Kallialan suostuttelun 
seurauksena tehdessään väitöskirjaansa Utre-
chtin yliopistossa. Pynnönen osallistui aktiivi-
sesti myös merimieskirkon myyjäistalkoisiin. 
”Myyjäisissä oli samalla mahdollisuus tavata 
muita suomalaisia. Kyllä se oli kaikkinensa 
hauskaa aikaa. Silloinhan merimiehetkin kävi-
vät kirkolla ja tietysti he haastoivat minutkin 
biljardikilpailuun.” Suomeen Pynnönen palasi 
hollantilaisen miehensä kanssa vuonna 1990.
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O LTUAMME ikäihmisille vahvasti suosi-
tellussa kotikaranteenissa puolitoista 
kuukautta päätimme kutsua lapset 
ja lastenlapset äitienpäivän aattona 

puutarhatapaamiseen. Turvaväleistä päätettiin 
huolehtia. Odotettu päivä koitti. Aikuisilla ja 
isoilla lapsilla oli hymy herkässä. Pienimmät 
katselivat meitä silmät pyöreinä. Heitä oli oh-
jeistettu: ei saa mennä mummua ja ukkia lähelle 
– se voi olla vaarallista – ettei vain vaarallinen 
tauti tartu. Ihmettelimme, että näinkö nopeasti 
kolmivuotiaskin voi ruveta vierastamaan, kunnes 
ymmärsimme heidän pelkäävän meidän olevan 
heille vaarallisia. Heillä oli kyllä tietoa korona-
viruksesta. Olihan päiväkodit ja esikoulu kiinni 
ja vanhemmat kotona etätöissä. Mutta tieto oli 
vajavaista. Eikä lapsi voinut ymmärtää, miksi 
mummun ja ukin kädet eivät olleetkaan ojossa 
ottamaan syliin.

Tämä kevät ja kesä muistetaan pitkään. En-
nestään tuntematon koronavirus levisi joka puo-
lelle maapalloa. Uusi kulkutauti, pandemia, on 
kuumentanut tunteita. Kun kerrotaan päivittäin 
kuinka pahimmillaan voi käydä, viruksessa tun-
tuu olevan valtavan katastrofin ainekset. Virus 
voi olla missä tahansa ja koskea ketä tahansa. On 
ollut – ja on vieläkin – paljon ristiriitaista tietoa. 
Ei ollut varmuutta siitä, mitä pitäisi tehdä. Ei 
tiedetä, mitä kesä tuo tullessaan. Mitä syksyllä 
tapahtuu? 

Päättäjämme sanovat: ”Me emme tiedä kaik-
kea. Voimme toimia vain tämän hetken tiedon 
varassa. Tulevaisuutta ei varmuudella voida en-
nustaa. Teemme parhaamme.” Tämä puhetapa 

nostaa mieleen yhden tutuimmista Raamatun 
kohdista. Tietämisemme on aina vajavaista, sa-
moin profetoimisemme, todetaan tutussa kirjees-
sä korinttilaisille. Ja vaikka tietäisinkin kaiken ja 
tuntisin kaikki salaisuudet, mutta minulta puut-
tuisi rakkaus, en olisi mitään. ”Rakkaus on kärsi-
vällinen, rakkaus on lempeä. Rakkaus ei kadehdi, 
ei kersku, ei pöyhkeile, ei käyttäydy sopimatto-
masti, ei etsi omaa etuaan, ei katkeroidu, ei muis-
tele kärsimäänsä pahaa…” Nämä tutut Paavalin 
sanat olen lukenut lukemattomia kertoja vihki-
pareille ja joka kerta olen mielessäni ajatellut: 
kunpa oppisimme tämän edes kaikkein lähim-
missä ihmissuhteissamme, sillä ”nyt katselemme 
kuin kuvastimesta, kuin arvoitusta”.  – Nyt ajat-
telen: voi kunpa tästä edes hitunen siirtyisi siihen 
vaiheeseen, kun ryhdytään päättämään maamme 
asioista pahimman pelon väistyttyä.

Kesä on tullut. Odotan toki auringon valoa 
ja lämpöä, yötöntä yötä, elämän voimaa pursua-
vaa vehreyttä, vapaana välkehtivää meren sineä 
ja uutta purjehduskautta, mutta siinäkään ei ole 
kaikki. Koronan sulkemaa yhteiskuntaamme ava-
taan parhaillaan. Onko siinä kaikki? Ehkä sy-
vimmiltämme haluaisimme avata vain kätemme, 
sulkea läheiset ihmiset syliimme. Pienet Ennit 
ja Aliisat kokevat, että suurin on rakkaus, kun 
ukin ja mummun syliin voi taas kiivetä. Meidän 
ei tarvitse pelätä, sillä näin saamme ajatella Tai-
vaallisesta Isästämmekin.

ANTTI LEMMETYINEN

Suomen Merimieskirkon kunniapuheenjohtaja

ELÄMÄN
MERELLÄSUURIN ON

RAKKAUS
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MERIMIESKIRKKO EUROOPASSA

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

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

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

KREIKKA
Ateenan merimieskirkko / Scandinavian church
7 Sotiros str., 105 58 Plaka, Athina
+30 210 4516564
ateena@merimieskirkko.fi
ateena.merimieskirkko.fi
@ateenanmerimieskirkko

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

    LIIKKUVA TYÖ

ANTWERPENISSA
belgia.merimieskirkko.fi 
laivat@merimieskirkko.fi
@Antwerpeninliikkuvamerimieskirkko

LUXEMBURGISSA
luxemburg.merimieskirkko.fi

BRITANNIASSA
lontoo.merimieskirkko.fi

LYYPEKISSÄ JA BERLIINISSÄ
pohjoissaksa.merimieskirkko.fi

AURINKORANNIKOLLA
aurinkorannikko.merimieskirkko.fi
 
VARSOVASSA JA KAAKKOIS-AASIASSA 
merimieskirkko.fi/liikkuva-tyo

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.fi

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

SUOMEN MERIMIESKIRKKO
Kumppanisi kotona ja maailmalla

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

INSAMLINGSTILLSTÅND PÅ ÅLAND: 2020 ÅLR 
2019/7090, ÅLANDS LANSKAPSREGERING 
1.10.2019.

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

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

Osoitelähde: Suomen Merimieskirkko ry:n yhteystietorekisteri.


