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Viime vuonna käynnistyi kirkollisessa ulkosuomalaistyössä, 
jossa Merimieskirkko on yksi keskeinen toimija, merkittä-
vä prosessi. Kirkkohallituksen alainen Kirkon ulkosuoma-

laistyön toimisto ehdotti Merimieskirkolle laajenevaa yhteistyötä, 
jonka tuloksena Merimieskirkko vuoden 2025 alusta hoitaisi kir-
kon ulkosuomalaistyön operatiivisen johtamisen ja koordinoinnin. 
Asiasta käytyjen neuvottelujen tuloksena Merimieskirkon hallitus 
esittää 16.12.2020 koolle kutsuttavalle Merimieskirkon ylimääräi-
selle kokoukselle asiaa koskevan sopimuksen hyväksymistä.  

Viime vuosina Merimieskirkko on aktiivisesti etsinyt uusia yhteis-
työn muotoja ulkosuomalaistyössä ja merenkulkijatyössä sekä ny-
kyisten että uusien yhteistyökumppanien kanssa. Toimivan kump-
panuuden ja yhteistyön keskeinen mittari on se, miten yhteistyö 
hyödyttää ulkosuomalaisia, merenkulkijoita ja raskaan liikenteen 

kuljettajia. Toteutuessaan käsillä 
oleva prosessi toisi Merimieskir-
kolle joukon uusia yhteistyökump-
paneita. Kirkollisen ulkosuoma-
laistyön hyvä tulevaisuus perustuu 
hyvin toimiviin paikallisiin yhtei-

söihin ja tätä tulevaisuutta Merimieskirkko haluaa omalta osaltaan 
olla rakentamassa.  

Kulunut vuosi on koronapandemian ja monenlaisen uuden oppi-
misen haasteen keskellä vaatinut Merimieskirkon työntekijöiltä, 
vapaaehtoisilta ja luottamushenkilöiltä paljon voimia ja sitoutu-
mista. Tässä olemme kuitenkin onnistuneet erinomaisesti. Läm-
min kiitos jokaiselle, olet tehnyt arvokasta ja merkityksellistä työtä 
kriisin keskellä. Myös loppuvuoden ja jouluajan tapahtumiin val-
mistaudumme Merimieskirkoilla epävarmuuden keskellä. Teemme 
kuitenkin vaihtoehtoisia suunnitelmia, jotta joulun aikanakin voi-
simme palvella ja tukea ihmisiä niin hyvin kuin se tässä tilanteessa 
on mahdollista.

2       

PÄÄKIRJOITUS

HYVÄ TULEVAISUUS 
PERUSTUU TOIMIVIIN 
YHTEISÖIHIN.

No. 3 / 2020 
138. VUOSIKERTA / 138:E ÅRGÅNGEN

Merimiehen ystävä vuodesta 1882 
Sjömansvännen från 1882

ISSN 1457-5167 

JULKAISIJA / UTGIVARE 
Suomen Merimieskirkko ry / Finlands Sjömanskyrka rf

PÄÄTOIMITTAJA / CHEFREDAKTÖR 
Hannu Suihkonen 

hannu.suihkonen@merimieskirkko.fi

TOIMITUSSIHTEERI / REDAKTIONSSEKRETERARE 
Marko Toljamo 

marko.toljamo@merimieskirkko.fi

ÖVERSÄTTNINGAR / KÄÄNNÖKSET 
Novatext, Mari Nyman

TOIMITUS / REDAKTION 
Suihkonen Hannu (pj.), Hannula Katja, 

Heinimäki Jaakko, Hälli Anna, Jokinen Noora,  
Toljamo Marko 

TILAUKSET, OSOITTEENMUUTOKSET JA 
JÄSENASIAT / PRENUMERATIONER, 

ADRESSFÖRÄNDRINGAR OCH 
MEDLEMSÄRANDEN 

Hitsaajankatu 4 A, 00810 Helsinki  
Svetsargatan 4 A, 00810 Helsingfors. 

Puh. / Tel. +358 40 5115 298 
heidy.egger@merimieskirkko.fi

JÄSENMAKSU 50 € / MEDLEMSAVGIFT 50 €

VUOSIKERTAHINTA 3 NUMEROA 55 € 
PRENUMERATIONSPRIS 3 TIDSKRIFTER 55 €

IRTONUMEROHINTA / LÖSNUMMERPRIS 10,00 € + pst.

ULKOASU / LAYOUT Inari Savola / Noon Kollektiivi 
TAITTO / BRYTNING Marko Toljamo

KANSI / PÄRM  
Ritva Lehmann. 

KUVA / BILD  Katri Oldendorff

PAINO / TRYCKERI Hämeen Kirjapaino Oy

ClimateCalc CC-000025/FI
HÄMEEN KIRJAPAINO OY

H
IIL

IN
EU

TRAALI PAINOTUOTE

HÄMEEN KIRJAPAINO OY

4041 0209
Painotuote

HANNU SUIHKONEN
PÄÄSIHTEERI

UUTTA
YHTEISTYÖTÄ



3       2       

Pääkirjoitus Uutta yhteistyötä   2   |   Sosiaalityö Ritva Lehmann eläkkeelle   4  |   Gallup Nuoret ja korona
8  |   Merimieskirkkopiirit Tuomalan aktiivinen piiri  10 |  Kirkkolaiva Usko ja Epäusko  13  |   Raskas 
liikenne Rekkakuskista suntioksi   14  |    Merenkulku Merimiehet kokkaamassa   16   |  Näyttelyt Lemmikit 
merellä  19  |   Vapaaehtoistyö Arjen sankarit   21  |  Svenska sidor   24–25  |  Uutisia   26  |  Kolumni 
Uskottu   28   |   Perhepiiri  29  |  Elämän merellä Erilainen joulu  31  |   Yhteystiedot   32  | 

SISÄLTÖ

Lisää luettavaa: merimieskirkko.fi/
merimieskirkko-lehti

VILLASUKAT VIEVÄT VIESTIN VÄLITTÄMISESTÄ

Kulttuuripitäjä Tuusulassa sijaitseva Tuomalan diakonia- ja merimies- 
lähetyspiiri tekee aktiivisesti retkiä ja vuosittain myös sata villasukka- 
paria. Samoin ovat monet muut merimieskirkkopiirit ja muut vapaa- 
ehtoiset toimittaneet merimieskirkoille tänäkin vuonna villasukkia 
"tuntemattoman merenkulkijan" joululahjaksi. Mikäpä voisi aavalla 
merellä lämmittää jalkoja ja mieltä enemmän kuin käsin neulotut ja 
siunauksin matkaan lähetetyt villasukat.
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IHMISEN KANSSA 
ILOSSA JA SURUSSA

 
Eläkkeelle jäänyt Pohjois-Saksan merimieskirkon sosiaalikuraattori

Ritva Lehmann on kahden maan kansalainen. 

TEKSTI MARKO TOLJAMO KUVAT KATRI OLDENDORFF

Ritva Lehmann sanoo, että eläkkeelle siirtyminen on hänelle kuin hyppy tuntemattomaan. ”Olen ajatellut pitää ensin pienen tauon ja opetella 
elämään hetkessä”, hän sanoo. ”Työssäni antoisinta on ollut saada kohdata ihmisiä ja kulkea heidän rinnalla ilossa ja surussa.”
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Vielä 1950-luvulla kaupunginosan maalaismaisesta 
historiasta oli rippeitä jäljellä. ”Haimme maitokannulla 
maidon ja piimän sekä voipaperiin käärityn voipalan ki-
vijalkamaitokaupasta”, Ritva muistelee. ”Sellainen ema-
linen maitokannu minulla on vieläkin kotona keittiössä 
koristeena.”

Pihapiirissä oli paljon lapsia. ”Leikimme rosvoa ja 
pollaria Kruununhaan takapihoilla ja talvella luistelimme 
jäällä, siellä mistä ennen vanhaan lautta lähti Korkea-
saareen.”

”Lapsena minulla oli lupa leikkiä vain korttelin 
alueella, kadun yli ei siis saanut mennä. Kuitenkin jo sil-
loin minulla oli halu olla liikkeellä, ja uteliaisuus kuljetti 
Kauppatorille asti. Toriajan jälkeen kävin siellä pihan 
lasten kanssa keräämässä kolikoita kivetysten välistä, ja 
rahalla ostimme sitten kioskista irtonallekarkkeja.”

KESÄTÖIHIN SAKSAAN

Ritvan ollessa 17-vuotias hän lähti kesätöihin Saksan 
Ratzeburgiin, apulaiseksi Punaisen Ristin lastenkotiin. 
Samalla ”pitkän saksan” lukiossa valinneena petraantui 
saksan kieli. Keväällä 1973 hän kirjoitti ylioppilaaksi 
Helsingin lukiosta.

”Kirjoitusten jälkeen palasin töihin Saksaan sairaa-
laan, jossa valmistuin unelma-ammattiini sairaanhoita-
jaksi ja leikkaussalihoitajaksi.”

Sairaalassa Ritva tutustui tulevaan mieheensä, ja pa-
ri meni naimisiin. Pian he tunsivat kutsun lähteä Aga-
pe-työhön Swazimaahan eteläiseen Afrikkaan, missä he 
työskentelivät sairaanhoitajina pääkaupunki Mbabanen 
sairaalassa. 1980-luvulla perheeseen syntyi kolme lasta. 
Avioliitto päättyi vuonna 1995.

Ritva tähdentää, että koulutus on avain ja askel uu-
teen. ”Turussa asuessamme suoritin Turun yliopistossa 
kääntäjän ja tulkin opinnot. Hampurissa opiskelin työn 
ohella sosiaalipedagogiksi, sivuaineina diakonia ja me-
diaatio (sovittelu).”

Myös sosiaalikuraattorina Ritva on pitänyt ammatil-
lista jatkokoulutusta tärkeänä. Hän on osallistunut mm. 
Henkisen huollon koulutukseen niin Suomessa kuin 
Saksassa.

ELÄKKEELLE MUITA AUTTAEN

Tänä syksynä Ritva Lehmann jäi eläkkeelle palveltuaan 
18 vuotta Merimieskirkon sosiaalikuraattorina. Läksiäis-
juhlaa vietettiin Hampurissa 13. syyskuuta Kävele naiselle 
ammatti -varainkeruutapahtuman merkeissä.

R ITVA LEHMANN  valittiin sosiaalikuraattoriksi 
Hampurin merimieskirkolle vuonna 2002. 
Merimieskirkon hän tiesi jo entuudestaan 
aikaisemmilta Lontoon ajoiltaan. ”Kävimme 

kirkolla kerran viikossa saunassa ja korvapuustikahvilla.”
Ritva on luonteeltaan avoin ja aktiivinen ja on mie-

lellään liikkeellä. ”Olen muuttanut työn ja opiskelun 
vuoksi useaan kertaan: Lontooseen, Swazimaahan ja 
useasti Saksan ja Suomen välillä”, hän taustoittaa.

Liikkeessä hän on muutenkin. ”Nuoresta lähtien olen 
harrastanut tanssia, joogaa ja muuta liikuntaa. Mutta hil-
jentymällä pysähdytän mieleni.”

Helsingin Sanomissa olleen työpaikkailmoituksen 
nähtyään Ritva tunsi, että sosiaalikuraattorin tehtävässä 
hän voisi palvella ulkosuomalaisia, olihan hän itsekin 
”erilainen” suomalainen. ”Minulla oli tarvittava kielitaito, 
kulttuurituntemus sekä elämänkokemusta.”

Suomeen jäi täysi-ikäinen tytär, mutta mukana mat-
kustivat kaksi teini-ikäistä poikaa. Sittemmin toinen 
poika on palannut Suomeen, mutta he ja lastenlapset 
ovat käyneet ahkerasti Ritvan luona Saksassa. Itse hän 
käy Suomessa 3–4 kertaa vuodessa.

”Olen kahden maan kansalainen”, Ritva pohti eläk-
keellelähdön kynnyksellä syyskuussa. ”Kotimaa Suomi 
on minulle rakas, samoin Saksa, jossa on toinen kotini. 
Onneksi Merimieskirkko toimii molemmissa maissa, 
joten kirkko pysyy elämässäni – elämän merellä – mu-
kana jatkossakin.”

”Minulla on Saksassa ystäviä jo nuoruusajoilta. Olen 
aina pitänyt tärkeänä, että työn ohessa löytyy harrastuk-
sia ja ihmissuhteita eli kosketuspintoja valtakulttuuriin.”

Ritva kertoo, että Suomen ja Saksan arvomaailmat 
ovat lähellä toisiaan. ”Meitä suomalaisia pidetään ah-
kerina ja rehellisinä. Mielestäni myös samantapainen 
huumorintaju yhdistää.”

Yhtä asiaa hän ei ole kuitenkaan vuosien varrella 
Saksassa oppinut: ”Sisälle tullessani riisun aina kengät 
jaloistani. Ja joka kerralla toistuu sama juttu, että ’Ei si-
nun tarvitse ottaa kenkiä pois’. Siitä alkaa keskustelu 
suomalaisesta ja saksalaisesta tapakulttuurista.”

LIIKKEELLÄ JO LAPSENA

Ritva Lehmann syntyi ja kävi koulua Helsingissä. Lap-
suus ja nuoruus kului tiiviisti Kruununhaassa, Helsin-
gin keskustan itäisessä kaupunginosassa. Siellä hän kävi 
myös pyhäkoulunsa.

Aikoinaan ”Krunikka”, jonka nimi tulee alueella 
1700-luvulla sijainneesta kruunun tykistön hevosten 
laitumesta, oli silloisen kaupungin laitamaita. >>
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Huomionosoitusten ja läksiäislahjojen sijaan Ritva 
mahdollisti, että osallistujat tekevät vapaaehtoisen lah-
joituksen kehitysmaiden naisille. Tällä saatiin kerättyä 
yhteensä 2 460 euroa.

”Tämä on lähellä sydäntäni, sillä näin voimme osoit-
taa lähimmäisenrakkautta kehitysmaiden naisille. Kun 
he saavat lahjoitusten avulla oman ammatin, he voivat 
rahoittaa lastensa koulutuksen ja siten rakentaa parem-
paa tulevaisuutta perheelleen.”

Päällimmäisenä tunteena Ritvalla oli kiitollisuus niin 
lahjoituksesta kehitysmaiden naisille kuin vuosien yhtei-
söllisyydestä Merimieskirkolla.

”Kiitän työtovereitani, yhteistyökumppaneita, va-
paaehtoisia ja kaikkia, joiden kanssa olen saanut tehdä 
merkittävää ja merkityksellistä työtä Pohjois-Saksan me-
rimieskirkon sosiaalikuraattorina. Kiitos kohtaamisista, 
keskusteluista ja vuorovaikutuksesta. Olette osoittaneet 
minulle suurta luottamusta.”

 
TYÖTÄ OMALLA PERSOONALLA

Ritva Lehmann kertoo, että Merimieskirkon työllä ja 
yhteisöllä on ollut hänelle suuri merkitys.

”Olen saanut olla mukana aloittamassa ja kehittä-
mässä sosiaalikuraattoreiden koulutusta ja osallistua 

Ulkosuomalaisparlamentin seniorivaliokuntaan. Ham-
purissa olen saanut tehdä työtä sosiaalikuraattorina an-
taumuksella ja omalla persoonallani.”

Ritvalla oli vetämässään Elämänkaari-ryhmässä 
mukana se vanha emalinen maitokannu, kun kokoon-
tumisen aiheena oli Muistoja lapsuudesta. ”Siitä syntyi 
monta tarinaa, samoin kuin ruseteista tai essuista, jotka 
osallistujien mukanaan tuomissa koulukuvissa näytti ole-
van jokaisella tytöllä.”

Pohjois-Saksassa sosiaalikuraattorin työtä jatkavat 
Matti Rintamäki ja Ritvan seuraajaksi valittu Saara 
Mughal. ”On ollut ihana nähdä, kun uudet työnteki-
jät ovat tuoneet uutta otetta ja uusia ajatuksia työhön”, 
Lehmann iloitsee.

”Olen kiitollinen siitä, että myös paikallisten vapaa-
ehtoisten tuki ja panos kantaa aloittamiani toimintaryh-
miä ja niiden jatkuvuutta.”

Ritvan pitkäaikainen, vuoden 2019 alusta eläkkeelle 
jäänyt esimies Satu Oldendorff pitää Ritvan vahvuutena 
ihmisten kohtaamisen helppoutta. ”Uusin ihmisiin tu-
tustuminen on hänelle luonnollista. Ja Ritvaan on helppo 
tutustua!”

”Opin tuntemaan ja arvostamaan Ritvaa ratkaisukes-
keisenä ihmisenä, joka osaa keskustella asioista ja käsitel-
lä niitä eri näkökulmista hyvää lopputulosta etsien. Hän 

Sosiaalikuraattori Ritva Lehmannin läksiäisjuhlaa vietettiin Hampurissa 13. syyskuuta Kävele naiselle ammatti -varain-
keruutapahtuman merkeissä. Liikunnallinen ja aina ryhdikäs Ritva iloitsee, että kerätyllä lahjoituksella voidaan auttaa 
kehitysmaiden naisia saamaan ammatin.
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osoitti kärsivällisyyttä pitkäkestoisten asioiden hoidossa. 
Uudet toimintamallit tai toimintaympäristön muutokset 
eivät Ritvaa järkyttäneet, vaan tilanteita puitiin luotta-
muksella, rauhallisesti ja hyvässä yhteishengessä”, Ol-
dendorff kehuu.

Muutoksia ovat olleet esimerkiksi Lyypekin meri-
mieskirkon sulkeminen, mutta työn jatkuminen siellä 
sekä työn alkaminen Berliinissä liikkuvana työmuotona.

Työstään toisten hyväksi Ritva sai vuoden 2018 Suo-
men Merimieskirkon saavutuspalkinnon. Kunnian hän 
jakaa muillekin sosiaalikuraattoreille. ”Palkinto on mie-
lestäni merkittävä tunnustus ulkosuomalaisten parissa 
tehdystä sosiaalityöstä.”

MERIMIESKIRKKO ELÄÄ AJASSA

Merimieskirkkotyöstä Ritva sanoo, että se elää ajassa 
mukana, on monimuotoista ja ihmisläheistä. ”Antoisinta 
on ollut, että olen saanut kulkea ihmisten rinnalla ilossa 
ja surussa.”

Hän korostaa, että merimieskirkkotyössä on tärkeää 
osata joustaa, sillä työpäivien sisältö ja pituus vaihtele-
vat. On kotikäyntejä, sairaalakäyntejä ja laivakäyntejä 
– kohtaamisia eri elämäntilanteissa. Erilaiset ryhmät, 
kulttuuritapahtumat, infotilaisuudet, neuvontatehtävät, 
viranomaisyhteistyö jne. ovat sosiaalikuraattorin vaih-
televaa arkea.

Ja kun kirkon ulkopuolisiin myyntitapahtumiin tar-
vittiin henkilökuntaa, niin Ritva oli aina valmiina.

Tänä vuonna koronavirus vähensi ja paikoin esti 
mahdollisuuksia olla henkilökohtaisessa yhteydessä asi-
akkaisiin. Auttamistyötä tauti ei kuitenkaan lopettanut.

”Tässä epävarmassa ja pelonsekaisessa tilanteessa 
puhelinsoitot, kirjeet, suomenkielisten lehtien postitus 
ja sometilaisuudet ovat olleet tärkeitä keinoja, joilla on 
luotu turvallisuutta. Olemmehan täällä muita varten.”

”Työ on olosuhteista riippumatta läsnäoloa ja kuun-
telua, yhdessä ratkaisujen etsimistä elämän erilaisiin 
kysymyksiin. Vaikka aina ei edes löydy sanoja, sosiaali-
kuraattori on lähellä ihmistä.”

Kun huolehtii muista, on pidettävä huolta myös it-
sestään.

”Työyhteisön tuki on ollut minulle merkittävä. Yksin 
tätä työtä ei voi tehdä.” Yksin ei ole Merimieskirkko-
kaan. "Vaikeinakin aikoina Merimieskirkko on selvinnyt. 
Työmme on saanut siunausta, meitä on kannettu.”

Vapaa-ajallaan Ritva sanoo latautuvansa liikkumal-
la paljon luonnossa, pyörähtelemällä tango argentinon 
parissa, matkustamalla ja ystäviä tapaamalla. ”Silloin 
vapautan ajatukseni arjesta.”

”Olemme kaikki vastuussa omasta hyvinvoinnis-
tamme. Luomalla tietoisesti ’ankkurihetkiä’ elämääm-
me edistämme omaa jaksamistamme ja elämäniloa, josta 
voimme jakaa muillekin.”   

MERIMIESKIRKON sosiaalikuraattori on 
sosiaali- ja/tai diakonia-alan kou-
lutuksen saanut henkilö, jonka työn 

tavoitteena on tukea jokaista voimaan mahdolli-
simman hyvin. Sosiaalikuraattori auttaa kriisissä, 
mutta tukee myös tavallisessa arjessa. 

Mitä kuuluu? hän kysyy. Joskus se riittää 
siirtämään vuoria. Sosiaalikuraattorilla on suuret 
korvat, laaja sydän ja pieni suu. Hän on vaitio-
lovelvollinen ja luotettava kumppani isojen ja 
pienien asioiden käsittelyssä.

Tätä työtä tehdään mm. laivakäynneillä, 
tapahtumissa ja tilaisuuksissa sekä niin ryh-
mä- kuin henkilökohtaisissa kohtaamisissa 
kirkoilla, kodeissa, vanhainkodeissa, sairaaloissa, 
työpaikoilla, vankiloissa, pubeissa, puhelimessa, 
sähköpostissa, somessa jne. Siellä missä on tarve.

Merimieskirkon sosiaalikuraattoreita 
työskentelee Euroopan toimipaikoillamme. 
Merimieskirkon yksi toimintamuoto on liikkuva 
työ, joka mahdollistaa toiminnan myös asema-
paikkojen ulkopuolella. Liikkuva sosiaalikuraat-
tori työskentelee kohdemaansa tai -maidensa eri 
paikkakunnilla tukikohtanaan maan suomalai-
nen merimieskirkko. Liikkuvan sosiaalikuraatto-
rin kohde-alueita ovat Benelux-maat, Espanjan 
Aurinkorannikko, Iso-Britannia ja Irlanti sekä 
Pohjois-Saksa.

“OLEMME TÄÄLLÄ
MUITA VARTEN”

RITVA

Tue tekemäämme hyväntekeväisyystyötä.

• Lähetä 20 euron suuruinen lahjoitus 
tekstiviestillä 20E  TUKI numeroon 16588

• Siirrä MobilePaylla haluamasi summa 
numeroon 32400

• Lahjoita verkkosivullamme: 
https://merimieskirkko.fi/lahjoita

• Siirrä haluamasi summa rahankeräystilillemme 
FI91 1745 3000 0222 79 NDEAFIHH

KERÄYSLUPANUMERO TAKASIVULLA.
INSAMLINGSTILLSTÅNDNUMMER PÅ SISTA SIDAN.
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    TÄTÄ KYSYIMME:

• Miten korona on vaikuttanut 
koulunkäyntiisi?

• Miten korona on vaikuttanut 
muuhun elämääsi?

• Oletko koronavuoden aikana 
osallistunut Merimieskirkon 
toimintaan?

• Mikä on vuoden 2020 paras sinul-
le tapahtunut asia?

Merimieskirkkotyö on myös nuorisotyötä. 
Kysyimme nuorilta, miten korona on 

vaikuttanut heidän elämäänsä. 
Vastaukset on annettu ennen 

syksyn uusien koronarajoitusten 
voimaantuloa.
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JOOSE VESAJOKI, 16
Brysselin merimieskirkko

1. Koulunkäynti on paljon vaikeampaa: 
maskipakko, turvavälit, käsien jatkuva 
desinfiointi. Kevään etäkoulu oli myös 
hankalaa huonojen nettiyhteyksien ja 
joidenkin järjestelmäongelmien takia.
2. Samalla tavalla kun kaikkien muiden-
kin. Maski päällä joka paikassa, tiettyihin 
paikkoihin ei pääse (leffateatterit, ravin-
tolat jne.). 
3. Olen ollut kirkolla Suomi-kuormaa 
purkamassa. 
4. Kesällä Suomessa mulle hankittiin 
mummilaan moottoripyörä.

AURORA ISO-SIPILÄ, 16
Lontoon merimieskirkko

1. Kun karanteeni alkoi maaliskuussa, 
koulussa käyminen loppui, mutta onnek-
si koulu järjesti päivittäisiä tunteja Zoo-
min kautta. Vaikka siihen soveltaminen 
ei ollut helppoa aluksi, kuukauden päästä 
kaikki sujui mukavasti. Zoom-tunteja oli 
noin kolme kuukautta ennen kesälomaa. 
Englannissa on perusopetuksen päät-
teeksi Suomen yo-kirjoituksia vastaavat 
kirjoitukset, jotka peruttiin maaliskuussa. 
Opettajat antoivat kuitenkin arvosanat. 
Nyt olen palannut takaisin melkein nor-
maaliin koulunkäyntiin, mikä on mieles-
täni ollut kivaa. Nyt koulussa käytetään 
maskeja ja urheilutunneilla pitää de-
sinfioida kädet joka 15 minuutti. Olen 
kulkenut kesän jälkeen kouluun pyörällä, 
mikä on turvallisempaa ja myös nopeam-
paa kuin julkisilla! 
2. Korona on pääasiassa vaikuttanut 
sosiaaliseen elämääni. On ollut vaikeaa 
tavata kavereita, koska julkisia sai käyt-
tää vain hätätapauksessa. Välillä vaikeaa, 

STELLA, 15
Aurinkorannikon merimieskirkko

1. Koulunkäynti on sujunut hyvin. Kun 
koronan alku-aikana koulut menivät ko-
konaan kiinni ja koulua oli online, se oli 
paljon helpompaa kuin paikan päällä: sai 
tehdä kaikki tehtävät kotona ja opiskella 
kaikessa rauhassa, eikä ollut luokkalais-
ten älämölöä.
2. Sosiaalinen elämä haavoittui vähän. 
Kaikki kaverit eivät jaksaneet pitää yh-
teyttä netin kautta, niin menetin paljon 
ystäviä. Mutta ne, jotka pitivät yhteyttä, 
ovat vieläkin parhaita ystäviäni.
3. En ole käynyt koronavuoden aikana 
tai osallistunut vielä muutenkaan.
4. Sain karanteenin jälkeen työharjoitte-
lupaikan yhdestä kahvilasta, se on kyllä 
tähän mennessä vuoden paras asia.

mutta some auttoi paljon, ja soittelin ka-
vereitten kanssa FaceTimella melkein jo-
ka päivä. Elämääni vaikutti paljon se, että 
en pystynyt menemään tallille. Minulla 
on vuokrahevosia ja rakastan käydä tal-
lilla ratsastamassa ja hoitamassa hevosia. 
Tallilla oli rajoituksia ihmisten lukumää-
rästä ja ajankohdista, mihin aikaan sinne 
sai mennä. Olen erittäin tyytyväinen, että 
pääsen nyt joka viikko menemään!
3. Pari kertaa olen osallistunut Alias 
-peliin Instagram Liven kautta. Oli kiva 
pelata klassikopeliä, jota itselläni ei ole. 
Karanteenin alussa tuli idea, että voisin 
tehdä leipomisvideon. Sain tehtyä sit-
ruunakakun, ja video sitten postattiin 
kirkon Instagram-tilille. 
5. Vuoden 2020 paras asia on, että minun 
GCSE-kokeet menivät hyvin. Kaiken 
jännityksen jälkeen oli suuri helpotus, 
kun arvosanat olivat hyvät ja sain alkaa 
opiskella A-tason kurssilla biologiaa, ke-
miaa ja ranskaa.
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Y KSI VANHIMMISTA diakoniapii-
reistä Tuusulassa on vuonna 
1949 perustettu Tuomalan dia-
koniapiiri. Vuonna 1958 piirin 

toimintaan tuli mukaan myös merimies-
kirkkotyö. Yhä aktiivinen Tuomalan 
diakonia- ja merimieslähetyspiiri juhli 
viime vuonna jo 70-vuotista taivaltaan. 

Tuusulan diakoniatoiminnan taus-
talla on kirkkoherrana vuodesta 1916 

toiminut yhteiskunnallinen vaikuttaja 
Uno Wegelius (1867–1925), joka oli 
kiinnostunut diakoniatyöstä. Niinpä 
hänen aikanaan seurakunta palkkasi 
ensimmäisen seurakuntasisaren Maiju 
Frantsin tekemään tätä työtä.

Kun sota-aika toi Karjalasta kotinsa 
ja omaisuutensa menettäneitä evakkoja 
Tuusulaan, sinne perustettiin 1940-lu-
vulla useita diakoniapiirejä. Niitä oli 

VILLASUKKIA 
MERENKULKIJOILLE

Tuusulassa pantiin 
taas tuulemaan. 
Tuomalan diakonia- ja 
merimieslähetyspiiri on 
toimittanut vuosittain 
sata villasukkaparia 
merenkulkijoille. 

MERIMIES- 
KIRKKOPIIRI

Joululahjat ovat paketointia vaille valmiit. On sukkaa, pipoa, joulukoristeita jne. Takana vas. Helvi Kuninkala, Pirkko Rantala ja Anneli 
Vainio. Istumassa Marja Nyström, Kirsti Kolehmainen ja Raili Kuusjärvi. Kuva vuodelta 2011.
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osallistui ensimmäiseen Yhteisvastuu-
keräykseen ja Raili oli monissa lehti-
kuvissakin mukana. Keräystä hoidettiin 
talosta taloon tehdyllä listakeräyksellä. 

helppo pystyttää useassa kylässä pidet-
tyjen neuloma- ja ompelukerhojen poh-
jalle. Tuomalan piiri on yksi näin synty-
neistä piireistä, mutta ei neulomista ole 
edelleenkään unohdettu. Piirit alkoivat 
auttaa muiden yhdistysten kanssa apua 
tarvitsevia lähimmäisiä niin kotona kuin 
sotatantereella.

Tuomalan piiri on järjestänyt vuoteen 
2019 saakka myös lukusia kerran vuo-
dessa. Nämä lukukinkerit, joissa myös 
uusia virsiä opeteltiin, ovat olleet osa kir-
kon kasteopetusta, kristillistä kasvatusta. 
Kinkereillä oli aikoinaan lukutaidon ja 
katekismuksen tuntemisen kuulusteluti-
laisuuksina huomattava kansansivistyk-
sellinen vaikutus ennen oppivelvollisuu-
den tuloa voimaan. 

Piirin kokoontumiset on kautta ai-
kain järjestetty pääasiassa piiriläisten 
kodeissa, viime vuosina nykyisen vetä-
jänsä Raili Kuusjärven kotona kerran 
kuukaudessa. 

Vuonna 1957 opettajaksi valmistunut 
Kuusjärvi tunnetaan Tuusulassa seura-
kunnan pitkäaikaisena voimahahmona ja 
arvostettuna luottamushenkilönä. Mänt-
sälässä opettajana työskennellessään hän 
kävi Tuusulassa vanhempiensa luona, jol-
loin hän omien sanojensa mukaan ajau-
tui piirin toimintaan. Piiriä veti tuolloin 
sen monivuotinen puheenjohtaja Elina 
Svinhufvud.

”Silloin piirissä oli vielä useita kym-
meniä henkilöitä mukana. Se oli koko 
kylän yhteisö”, Kuusjärvi muistelee. Hän 
on edelleen piirin aktiivinen ”pasmalan-
ka”, joka saa muutkin työhön ja retkille 
mukaan. Nykyisin piirin toiminnassa on 
mukana kymmenkunta asialle omistau-
tunutta henkilöä.

YHTEISVASTUUTA

Seurakuntien diakoniatoiminta on sit-
temmin laajentunut moneen kohteeseen 
sekä koti- että ulkomaille. Vuonna 1950 
alkoi diakoniatyön lisäksi Yhteisvastuu-
keräys, jonka tuotto käytetään vähäosais-
ten ja hädänalaisten hyväksi.

Raili Kuusjärvi toimi tuolloin Hel-
singin Kallion seurakuntanuorissa ja 

”JOKAISEEN PAKETTIIN
LAITETAAN MYÖS ITSE
TEHTY JOULUKORISTE

RAILI

”Kun sitten tulin Tuusulaan, oli itses-
täänselvyys, että olen keräyksessä edel-
leen mukana”, hän kertoo.

Tuomalan diakonia- ja merimieslä-
hetyspiiri piti 1960–1980-luvuilla seu-
rakuntakeskuksen parkkipaikalla kirppu-
toria yhteisvastuun hyväksi. Kirpparilla 
oli saatavana esimerkiksi bibliofiilien eli 
kirjankeräilijöiden arvostamia kirjoja, 
joita oli valikoitu myyntipöydälle.

Keräyksen alussa piiri paistoi ja myi 
lättyjäkin seurakuntakeskuksen pihalla.

”Taikinaa oli kolme ämpärillistä ja 
kaikki meni”, Kuusjärvi naurahtaa.

JOULUPAKETTEJA

Vuonna 1981 Tuusulan seurakunta sai 
uudet pastorit Seija Jokilehdon ja Han-
nu Hartalan, joista tuli läheisiä yhteis-
työkumppaneita piirille. Seija kunnos-
tautui merenkulkijoiden joulupakettien 
ahkerana kerääjänä, ja Hannusta tuli pii-
rin ”perinteinen” pappi, joka vastasi mm. 
adventtijuhlien hengellisestä annista.

Nykyisin piirin ja seurakunnan yhte-
yshenkilönä toimii Tuusulan seurakun-

nan johtava diakonian viranhaltija Jaa-
na Rannikko, joka työskenteli vuosina 
2003–2015 Merimieskirkon satama- ja 
laivakuraattorina.

Merimieskirkko liittyy muutenkin 
piirin toimintaan. 1960-luvun vaihtees-
sa piiri lahjoitti sodassa tuhoutuneelle ja 
uudelleen rakennetulle Hampurin meri-
mieskirkolle hopeiset kynttilänjalat.

Tuomalan diakonia- ja merimieslä-
hetyspiirin joulupakettitalkoot alkoivat 
vuonna 1958. Merimieskirkon pitkäai-
kainen työntekijä Esko Vepsä antoi sit-
temmin piiriläisille vihjeen näihin joulu-
paketteihin sopivista tavaroista. Sukkien 
sisälle on pakattu kampoja, voiteita, ky-
niä, karkkeja, kirjoja, joulukirjeitä jne.

”Jokaiseen pakettiin on laitettu aina 
myös itse tehty joulukoriste”, Kuusjärvi 
kertoo. 

Yli 40 vuoden ajan näitä ”tuntemat-
tomalle merenkulkijalle” tarkoitettuja 
paketteja on piirissä valmistunut vuo-
sittain sata kappaletta. Tänäkin vuonna 
Tuomalan piirin paketin saaja saa paitsi 
jalkoja ja sydäntä lämmittävät villasukat 
myös Päivän Tunnussana -kirjasen, josta 
on iloa ja lohtua koko vuodeksi.

Ja kun sukkapareja tahtoo vuosit-
tain tulla ylen määrin, piiriläiset jakavat 
villasukkia joulutervehdyksenään myös 
kyläläisille.

Riihikallion palvelutaloa ja Hyrylän 
terveyskeskusta varten he ovat noin 50 
vuoden ajan istuttaneet Kuusjärven au-
totallissa myös joulukukkia, jotka Ete-
lä-Tuusulan partiolippukuntien partio-
laiset vievät palvelutyönään joulun alla 
saajien iloksi.

KULTTUURIA

Aktiivinen piiri on vuosien saatossa teh-
nyt monia retkiä. Esimerkiksi keväällä 
2013 käytiin Järvenpään merimieskirk-
kopiirin kanssa tutustumassa Vuosaaren 
uuteen merimieskirkkoon.

Kohteena on ollut myös Tyrvään 
Pyhän Olavin kirkko Sastamalassa, kun 
poltetun kivikirkon uudistustyö oli saa-
tu valmiiksi.

”Kesäretkellä iloitaan toistemme 
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kuitenkin mittava maalaus-, grafiik-
ka- ja piirustustuotanto. Taiteilijan 
pastellimaalaus ystävästään taloustireh-
tööri Laina Koppisesta koristi pitkään 
seuraavienkin Merimieskirkon talous-
johtajien huoneiden seinää, kunnes 
Merimieskirkko lahjoitti sen Martta 
Wendelin Seuralle loppuvuonna 2018.

Taidehistorioitsijoiden mukaan 
teoksessa näkyy Wendelinin opettajan 
Eero Järnefeltin vaikutus kuvata eläviä 
malleja ja tuoda aina jotain persoonal-
lista esille.

Taulu paljastettiin juhlassa, jota 
vietettiin, kun Wendelinin syntymästä 
tuli kuluneeksi 125 vuotta. Tuomalan 
diakonia- ja merimieslähetyspiiri Rai-
li Kuusjärven johdolla oli oikeutetusti 
Merimieskirkon edustajana tässä arvok-
kaassa tilaisuudessa, toimihan Kuusjär-
vi niin Martta Wendelin Seuran kuin 
Tuusula-seuran ja Suomen Postikort-
tiyhdistys Apollon puheenjohtajana yli 
25 vuotta.

seurasta ja poiketaan retkipaikkakun-
tien kiinnostaviin kohteisiin”, Raili 
Kuusjärvi kertoo.

Kiinnostavia kohteita on paljon, tie-
tää Kuusjärvi, joka on toiminut aikoi-
naan paikallisoppaana keskisellä Uudel-
lamaalla.

Ruotsinpyhtäällä piiriläiset tutustui-
vat rautaruukin maailmaan ja nauttivat 
paluumatkalla kakkukahvit legendaari-
sessa Tuhannen tuskan kahvilassa Lo-
viisassa.

Retki on suuntautunut myös Pa-
raisille Stentorpin kuuluisaa lammas-
katrasta ihastelemaan. Siellä isäntäväki 
Heikki Vendelin ja puolisonsa Jill pitä-
vät kesäisin kotiaan avoinna näyttelyin 
ja rouvan suunnittelemia villatuotteita 
myyden.

Kulttuuri- ja taidepitäjä Tuusulassa 
myös Tuomalan piiri on vaalinut maam-
me kulttuurista pääomaa. Piiri piti hal-
lussaan sodan jälkeen sille Syvärannan 
huutokaupasta kulkeutunutta 20 litran 
kuparipannua, lottien kahvikuppeja ja 
pöytäliinoja. Uuden Lottamuseon aue-
tessa 1996 piiri palautti ”lainassa” olleet 
tavarat entiseen kotiinsa.

Lottamuseo on Tuusulassa sijaitseva 
Lotta Svärd Säätiön ylläpitämä sotahis-

Artikkeli perustuu Raili Kuusjärven laa-
timaan ja piirin 70-vuotisjuhlassa esit-
tämäänsä historiakatsaukseen. Lähteenä 
on käytetty myös Tuusulan seurakunnan 
verkkosivuja.

toriallinen erikoismuseo, joka tallentaa 
ja esittelee lottien historiaa ja tutkii 
naisten tekemää vapaaehtoistyötä.

TAITEILIJOITA

Paikkakunnan yksi merkittävimmistä 
taiteilijoista on Martta Wendelin, joka 
tunnetaan erityisesti korttien ja lehti-
en kansikuvien piirtäjänä sekä kirjojen 
kuvittajana. Wendelin piirsi aikoinaan 
myös Merimieskirkon joululehden kan-
sia ja lahjoitti Tuusulan seurakunnan 
käyttöön kortteja.

Hänen kuvitustyönsä varjoon jäi 

Vuonna 1949 perustettu Tuomalan piiri 
tekee myös retkiä. Aikoinaan vierailtiin 
Gurli Svinhufvudin kesäkodissa.

TEKSTI MARKO TOLJAMO

Villasukat – joululahja tuntemattomalle merenkulkijalle
Mikä voisi aavalla merellä lämmittää enemmän mieltä kuin käsin neulotut villasukat? Sukat ovat viesti kodista, lämpimistä aja-
tuksista ja välittämisestä.

Villasukat liittyvät Merimieskirkon pitkään perinteeseen toimittaa joululahja ”tuntemattomalle merenkulkijalle”. Perinne 
on itse asiassa vanhempi kuin Merimieskirkko. Paketteja jaettiin Pohjanlahden satamissa jo 1800-luvun puolivälissä kapteens-
kojen toimesta. Toiminta siirtyi vuosisadan lopulla Merimieskirkolle, joka oli perustettu vuonna 1875. 

Otamme paketteja vastaan aina jouluun saakka. Toivomme, että tuot tai postitat lahjasi lähimmälle merimieskirkolle. Toimi-
paikkamme Suomessa ja ulkomailla jakavat lahjasi heille, jotka viettävät joulunsa merellä. Useimmiten Merimieskirkon lahja on 
ainoa, jonka merenkulkija aattona merellä saa. Lahja on odotettu ja muistoja herättävä. Pakettiin voi liittää myös muuta pientä 
tavaraa (ei kuitenkaan sulkaata eikä kynttilöitä).

Neulomasi villasukat voivat olla väriltään ja kuvioltaan juuri sellaiset kuin haluat. Halutessasi voit neuloa myös Merimies-
kirkon ristiankkurilla varustettuja sukkia. Niiden neulontaohje on verkkosivun merimieskirkko.fi/villasukat alareunassa. Käsin 
neulottuja sukkia myös myydään pitkin vuotta merimieskirkkotyön hyväksi.

Paketin sijaan voit antaa myös rahalahjoituksen merenkulkijoiden lahjoihin! Lahjoituksellasi valmistamme merimieskirkoilla 
vastaavia joulupaketteja. Yhden lahjan hinta on 20 €. Rahalahjan voi lähettää Suomen Merimieskirkko ry:n tilille Nordea 
FI91 1745 3000 0222 79 NDEAFIHH. Merkitse viitenumeroksi 3052 tai lisätietokenttään viesti ”Joululahja merenkulkijalle.”
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USKO JA EPÄUSKO

T ÄSSÄPÄ kaksi mielenkiintoista kaveria. 
Uskon me hyvin tunnemme, vanha tuttu 
jo vuosien takaa. Siitä kirkko puhuu, ja 
Uskon polulla kirkko on läpi vuosisa-

tojen ihmisiä kuljettanut. Uskosta me luemme 
Raamatusta ja siitä veisaamme virsissä ja hengel-
lisissä lauluissa. Kerrassaan hyvä tyyppi!

Epäilynkin moni meistä varmasti tuntee. Se hii-
pii mieleemme aina välillä kuin rasittava kyseli-
jä, joka esittää loputtomasti kysymyksiä, joihin 
emme osaa vastata. Se saa mielemme levotto-
maksi, tuttuus ja varmuus häilyvät ja perustukset 
horjuvat. Kuulemma se on jotain sukua Uskolle, 
joku serkku tai sellainen. Onneksi Epäilys ei ole 
aina paikalla, ja luottamuksen tuulet palaavat ai-
na tasaisin väliajoin puhaltamaan turhat huolet 
pois, ja saamme levätä Uskon sylissä luottavaisin 
mielin.

Mutta tunnemmeko Epäuskoa, kukas se nyt oli-
kaan? Monesti se sekoitetaan Epäilyyn, mutta 
kyseessä on aivan eri tyyppi. Sillä ei ole mitään 
tekemistä Uskon ja Epäilyn kanssa, vaikka monet 
niin väittävät. Varsinainen huijari, sanon minä. 
Sen varaan kuitenkin rakennamme elämäämme 
liian usein, alamme uskoa sen juttuja siitä, että 
hyvin sinä pärjäät itsekin, rakenna vaan elämää 
oman viisautesi varaan, niin pääset pitkälle. On 
sen sanottu väittäneen niinkin hurjaa, että ei sitä 
Jumalaa mihinkään tarvita, päinvastoin, ihminen 
on oman elämänsä herra ja hyvä niin.

Kerran kuulin, että Epäusko oli tullut Uskon 
luo kylään ja alkanut oikein urakalla haastaa 
sitä. Aluksi näytti pahalta, mutta sitten paljas-
tui jotain yllättävää, mikä muutti koko asioiden 
kulun. Totuus nimittäin ilmestyi paikalle aivan 
yllättäen. Alettiin siinä sitten puhua asioista 
niiden oikeilla nimillä. Käytiin läpi molempien 
elämää, sitä miten huolet ja murheet eivät olleet 
säästäneet kumpaakaan. Ja sitä, mikä oli kantanut 
näiden vaiheiden aikana.

Usko ja Epäusko huomasivat kokeneensa samat 
myrskyt, mutta eri veneissä seilaten. Ennen niin 
uhmakas Epäusko oli nyt kuin maansa myynyt. 
Ei se enää kertonut ihmeellisiä tarinoitaan omis-
ta voimistaan ja niiden mahdista. Surkutteli siinä 
omaa kohtaloaan ja sitä, että oli turvannut vain 
itseensä.

Sitten Totuus avasi yllättäen verhot ja huonee-
seen alkoi loistaa kirkas valo ikkunaristikoiden 
välistä. Epäusko huomasi, ettei viihtynyt enää 
tässä porukassa ja päätti lähteä pois.

Usko, Totuus ja Epäily jatkoivat säännöllisiä ta-
paamisiaan kuitenkin jatkossakin.

TUOMAS M. MEURMAN

KIRKKO-
LAIVA

Kirjoittaja on merimiespastori ja Benelux-maiden 
merimieskirkon johtaja.
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”S E OLI minulle turvasatama. Sieltä sai 
kaurapuuron ja ruisleipää”, entinen rek-
kakuski Petri Suhonen, 53, muistelee 
lämmöllä Merimieskirkkoa. ”Ja siellä 

puhuttiin samaa kieltä”, hän jatkaa ja lisää, että vieraat 
kielet eivät ole koskaan olleet hänen vahvuuksiaan. Ym-
päri Eurooppaa hän on silti ajanut ja toimeen aina tullut.

Tutuiksi hänelle tulivat etenkin Antwerpenin, Lyy-
pekin ja Lontoon merimieskirkot, kotimaassa Turun ja 
Vuosaaren toimipaikat.

Petri kertoo, että rekkakuskien parissa Merimies-
kirkko tiedettiin hyvin ja sana levisi kollegoiden kesken. 
”Merimieskirkon löysi aina helposti ja sen ovet olivat 
aina avoinna. ”Niissä oli rento meininki, eikä mitään 
tuputettu.”

REKKAKUSKISTA
SUNTIOKSI

Välittömässä ilmapiirissä tutustui helposti uusiin ih-
misiin. ”Eräs vuosivapaaehtoinen kertoi Lontoossa, että 
oli aikanaan saanut Merimieskirkolta apua. Vapaaeh-
toisuus oli hänen tapansa antaa kirkolle takaisin. Panin 
merkille, kuinka innostuneita ja motivoituneita he kaikki 
olivat”, Petri kertoo.

KUMIPYÖRIEN KIRJO

Kumipyörien päälle Petri sanoo tulleensa "ennen kän-
nykkäaikaa" ja käyneensä läpi koko kuljetusgenren taksi- 
ja bussiliikenteestä puoliperävaunurekkaan. Vakituisena 
työntekijänä rekkakuskina hän aloitti vuonna 2009 Kul-
jetusliike R. V. Lehtosella, joka maailmalla on tiedetty 
vuodesta 1971 paremmin Ripa-nimellä.

REKKA- 
KULJETTAJA

TEKSTI JA KUVA MARKO TOLJAMO

Sairauskohtaukseen päättynyt rekkamiesura vaihtui suntion virkaan, kun Petri Suhonen oli kysynyt tietokoneohjelmalta 
alanvaihtoneuvoja.



15       1514       

Yksin liikkuvaa työtä pitkin Eurooppaa tehnyt Petri Suhonen 
joutui yllättäen vaihtamaan alaa. Ihmisläheinen työ rauhallisessa 
maaseutukunnassa tuntuu nyt omalta.

Suhonen sanoo ajaneensa mm. lentorahtia ja pää-
asiassa kappaletavaraa niin Suomessa kuin ulkomailla. 
Nokian ollessa voimissaan Salon tehtaalta lähti 70 autoa 
viikossa eri puolille Eurooppaa.

”Rekallinen kännyköitä oli kallis lasti. Silloin ajet-
tiin yhtä soittoa esimerkiksi Ranskaan kahden kuskin 
voimin.”

Suhonen kertoo, että ei uransa aikana joutunut kos-
kaan ryöstön kohteeksi, joskin kerran tankista oli imaistu 
polttoainetta omiin tarpeisiin.

”Olen pyrkinyt aina pysymään auton lähettyvillä, 
enkä ole päästänyt ulkopuolisia sisälle autoon.”

Ulkopuolisella hän viittaa maksullisiin naisiin, joiden 
mukana autoista on lähtenyt tavaraa, rahaa ja monesti 
henkilöpaperitkin. ”En ole koskaan ymmärtänyt ihmisen 
ostamista.” 

Suhonen sanoo panneensa merkille, että ikäviä ti-
lanteita tuppaa sattumaan samoille henkilöille. Diplo-
maattisesti ja sormella osoittamatta hän toteaa, että ”ehkä 
jotkut ovat huolettomampia kuin toiset. Taukopaikan 
valinta ja vahtimisen taso voi toisilla olla huonontunut”.

”No, Merimieskirkko auttaa heitäkin.”

TEKNIIKAN TOINEN PUOLI

Matkapuhelimen tulo ja tekniikan kehittyminen ovat 
Suhosen mukaansa muuttaneet kuljetusalaa paljon.

Rekan nupissa tauoilla oli aikaa lukea ja ajaessa miet-
tiä lukemaansa ja seurata maiseman vaihtumista. Ajaessa 
oli niin ikään aikaa suunnitella seuraavaa parasta mah-
dollista taukopaikkaa, olipa sinne matkaa tunti tai viisi.

”Aikaisemmin työnteko oli vapaampaa ja verkkai-
sempaa. Nykyisin ajetaan taukojen ehdoilla, eikä niiden 
kanssa voi kikkailla. Tauko tulee 4,5 tunnin ajon jälkeen, 
joten esimerkiksi Merimieskirkon pitäisi osua juuri oi-
keaan aikaan ja paikkaan, jotta sinne voisi mennä.”

”Nyt on Herran hallussa, pääseekö pesulle tai ehtiikö 
jonnekin ajoissa perille.”

Autoissa olevat pakolliset ajopiirturit ja paikantimet 
puolestaan kertovat, miten kuski on ajanut ja missä auto 
on milloinkin. ”Entisenkaltaista vapautta ei enää ole.”

Järkevää tai ei, mutta rekassa, joka on pysäköity 
muutaman kilometrin päähän määränpäästä, pidetään 
direktiivin mukaista taukoa. Liiasta soveltamisesta kun 
voi seurata ajoluvan menettäminen.

YLLÄTTÄVÄ ALAN VAIHTO

Muutama vuosi sitten Suhosen ajot loppuivat lastauslai-
turille Tuusulassa yhtäkkiseen epilepsiakohtaukseen. Sii-
tä aiheutuneesta ajoluvan menettämisestä seurasi pulma 
”mitä isona tekisi”. Ratkaisu löytyi tietokoneohjelmasta, 
joka suositteli ryhtymistä eläintenhoitajaksi tai suntioksi. 
Suntio ilmestyi ruutuun useammin.

Uudelleenkoulutuksen jälkeen Suhonen oli työhar-
joittelussa Helsingin Oulunkylässä ja Tuusulassa, kunnes 
Tuusulan seurakunta tarjosi hänelle pari vuotta sitten 
suntion virkaa: paljon työtä tekevällä Suhosella pysyi 
niin lapio kuin vasara kädessä ja ajatukset kasassa.

Aina liikkeessä ollut ja yksin työskentelystä nautti-
neena Suhosella oli pelko, miten pärjätä ihmisläheisessä 
työssä.

Pelko karisi nopeasti. Ihmisistä tuli voimavara samal-
la tavalla kuin aikoinaan Itä-Helsingin bussiliikenteessä 
työskennellessä, jolloin Suhonen tutustui eri taustoista tu-
leviin ihmisiin ja joista moni on jäänyt hyväksi kaveriksi.

Perspektiiviä elämään antoivat myös ajot Euroopas-
sa, missä oppi tuntemaan erilaisia tapoja ja ajatuksia.

”Olen tullut hyvin toimeen ja saanut tehdä täällä 
kaikkea mahdollista. Seurakuntalaiset ovat mukavia ja 
autan ihmisiä aina kun se on mahdollista.”

Petri Suhonen on yksi Tuusulan kuudesta suntiosta. 
Hänen pääasialliset toimialueensa ovat Tuusulan kirkko, 
seurakuntakeskus, Riihikallion palvelukeskus ja Lahelan 
toimipiste. Suntion tehtävänä on mm. huolehtia seura-
kunnan rakennuksista, valmistella toimitukset ja toimia 
vahtimestarina.

Itä-Helsingissä syntynyt ja Espoossa koulunsa käy-
nyt Petri Suhonen kertoo, että perhe muutti yksinhuol-
tajaisän kanssa melko usein.

”Äitini hävisi maisemista 70-luvun puolivälissä. Isä 
ajoi Helsingissä taksia yötä päivää, kunnes kuoli neli-
kymppisenä sairauskohtaukseen. Olin silloin 17-vuotias, 
veljeni 15 ja siskoni 14. Meillä oli niukkaa taloudellisesti, 
mutta muuten ei.”

Uuden uransa myötä Petri asui Tuusulassa pari vuot-
ta, mutta muutti vuosi sitten ”naisen perässä” parinkym-
menen kilometrin päähän Klaukkalaan.

”Näköjään olen samanlainen liikkuja kuin vanhem-
panikin”, Petri tuumaa hymyssä suin.
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MERIMIEHET KEITTIÖSSÄ
TEKSTI JA KUVAT PAAVO TUKKIMÄKI

Myanmarilainen 
matruusi Myat Thu 
Win kokkaa.

MEREN- 
KULKIJAT
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Kotiinpaluuta odottaneet myamarilaiset kokkasivat Vuosaaren merimieskirkolla.

JO ULKO-OVELLA tulijaa tervehtii 
nenähermoja kutkutteleva ruuan 
tuoksu. On toki ruoka tuoksunut 
Helsingin Vuosaaren merimies-

kirkolla aiemminkin, mutta nyt tuoksu ja 
kokit ovat tavallista eksoottisempia. Te-
keillä on myamarilaista muonaa, keittiös-
sä on kuusi myamarilaista merenkulkijaa, 
joita olisi ennen kutsuttu burmalaisiksi.

Miehet jäivät syyskuussa Suo-
meen ES Venus -laivalta, jonka Meri-
mies-Unioni saartoi Rauman satamaan 
miehistön palkkasaatavien ja työolojen 
vuoksi. 

Suomessa he ovat kuukauden päivät 
odottaneet pääsyä kotiin, kun korona on 
sotkenut maailman lentoliikenteen. Nyt 
luvassa olisi lento noin viikon päästä 15. 
lokakuuta, mutta kuka tietää. 

Odottavan aika on pitkä, ja ruuan-
laitto kirkolla pyrkii osaltaan lyhentä-
mään sitä. Mitään pikaruokaa ei joukko 
ole laatimassa; parin tunnin työn jälkeen 
pöytään kannetaan kookoskanaa, sipu-
lia, chiliä, pullokastikkeita ja nuudelia. 
Se korvaa riisin, kun sitä oikeaa laatua 
ei kaupasta löytynyt.

Kuusikosta ei kukaan ole ruuan am-
mattilainen. Moottorimies Thiha Min 

Soe kertoo, että hän on kotona äidin 
kanssa tehnyt ruokaa.

Kirkolla on talkoopäivää, joten tar-
jolla on siis perinteisten talkooruokien 
(grillimakkara ja perunasalaatti) lisäksi 
myös harvinaista nautittavaa.

METSÄÄ JA SAUNAA

Kuusikko kertoo tavanneensa mukavia 
suomalaisia ja kiittelee nimeltä miss Mo-
naa (Vuosaaren satamakuraattori Mona 
Valtonen) ja Jukkaa (Merimiespalvelu-
toimiston eli Mepan opinto- ja harras-
tetoiminnan Jukka Lindell).

Lindell ja asiamies Jaakko Aarnin-
salo veivät miehet päiväksi metsäretkelle 
Luukkiin, Valtonen Vartiosaareen mök-
keilemään ja saunomaan. 

Omin päin on ihailtu Helsingin 
nähtävyyksiä, on tutustuttu designiin ja 
arkkitehtuuriin, on käyty ostoksilla, mu-
seoissa ja Suomenlinnassa. 

Yhteyksiä kotiin on pidetty interne-
tin kautta. Thiha Min Soella on perhe, 
vaimo ja kaksi lasta, ja hän myöntää, että 
muutama kyynel on yhteydenottojen ai-
kana vierähtänyt.

KORONA SOTKEE

Kuusikko koostuu nuorista miehistä. 
Merikokemusta on enintään neljä vuotta, 
yksi on ensireissullaan. Neljä työskenteli 
moottorimiehenä, yksi oli perämieshar-
joittelija ja yksi matruusi.

Kaikki tulivat laivaan viime mar-
raskuussa. Työsopimus oli yhdeksäksi 
kuukaudeksi, mutta kun miehet lähtivät 
Raumalla laivasta, kuukausia oli koossa 
jo kymmenen.

Ihan tavatonta se ei ole – ei etenkään 
nyt korona-aikana. Viruksen vuoksi sa-
dattuhannet merenkulkijat ovat juuttu-
neet laivoilleen. Alukselta ei pääse kotiin 
eikä vaihtomiehistö tilalle, kun korona 
on vienyt matkustusmahdollisuudet. Jo-
pa maihin pääsy voi olla kiellettyä. 

PALKKOJA SAAMATTA

ES Venuksen 21 hengen miehistöstä 
myamarilaisia oli 11, loput olivat Kii-
nasta. Laivan kotipaikka on Panama, 
mukavuuslippuvaltio, joka tarjoaa varus-
tamolle mahdollisuuden säästää veroissa 
ja työvoimakuluissa.

>>

Moottorimies Thiha Min Soe kauhan varressa, konemestari 
Aung Koko Myat peesaa.

Perämiesharjoittelija Thaw Zin Htoo kattaa tarjoilupöytää 
Vuosaaren toimipaikan kirkkosalissa.
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Kun Merimies-Unioni oli pysäyttä-
nyt aluksen Raumalle, asioiden selvitte-
lyssä tarvittiin jopa poliisin apua. Mie-
histöllä laskettiin olevan palkkasaatavia 
noin 80 000 dollaria (72 000 euroa).

Kaikki 11 myamarilaista saivat ra-
hansa: kuusi otti ulosmaksun eli lähti 
ES Venuksesta, viisi allekirjoitti uuden, 
vähän paremman työsopimuksen ja jäi 
alukselle.

Laivan lähdettyä Raumalta viisikon 
taalat kerättiin merellä pois – aivan ku-
ten lähtijät olivat heille ennustaneet. 

MITÄ TAPAHTUI?

Joukon puhemies, 4. konemestari Aung 
Koko Myat käy läpi Es Venuksen synti-
listaa. Oli muun muassa allekirjoitettava 
toinen työsopimus, jonka ehdot olivat 
huonommat kuin Kansainvälisen kul-
jetustyöntekijöiden liiton ITF:n malli. 
Varustamo vei viidesosan Myatinkin 
palkasta, tosin se luvattiin palauttaa, kun 
työsuhde päättyy. 

Miehet kokivat, että heitä sorrettiin 
ylityökorvauksissa, vapaapäivissä, ruu-
assa, terveydenhoidossa. Kiinalaisten 

esimiesten käytös oli sopimatonta, jopa 
väkivaltaista. Liikkumisvapautta rajoitet-
tiin, ja heille luvattiin bonusta, jos he ei-
vät kerro epäkohdista ITF:n tarkastajille.

”Tyypillistä merenkulun sikamei-
ninkiä”, luonnehtii alan suomalainen 
ammattilainen.

ROHKEITA MIEHIÄ

Kuusikko on ensi kertaa mukana tällai-
sissa tapahtumissa ja tietää, että niissä on 

riskinsä. Oikeuksiaan vaativat merenkul-
kijat voivat päätyä mustalle listalle, ja töi-
tä voi olla vaikea saada. 

Aung Koko Myat arvioi, että ko-
ronan takia uutta pestiä voi nyt joutua 
odottamaan eikä töitä kannata ainakaan 
kysellä firmasta, joka välitti heidät ES 
Venukselle. Muualta kyllä, sillä tyyli on 
Myamarissa muuttunut. Vuosikymmen 
sitten musta lista toimi ja olisi estänyt 
työnsaannin, mutta ei enää, konemestari 
sanoo.

Tosi raju juttu ja tosi rohkeita miehiä, 
arvioi Merimies-Unionin ITF-koordi-
naattori Kenneth Bengts, joka oli sel-
vittelemässä Es Venuksen asioita.

Raju siksi, että miehistöltä riistettiin 
vapaus. Rohkeita siksi, että he uskalsivat 
ottaa yhteyttä.

Myamarilaiset pääsivät lähtemään ko-
tiin 15. lokakuuta. Lennot, majoitukset 
ja ruokarahat maksoi varustamo kuten 
miehistönvaihtoihin kuuluu.

Sit Nang Aung, Thiha Min Soe, Myat Thu Win, Lin Thut Kyaw, Thaw Zin Htoo ja Aung Koko Myat Vuosaaren merimieskirkon keittiössä.

”MUUTAMA KYYNEL
ON VIERÄHTÄNYT

THIHA MIN SOE
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MERIMIEHEN PAPUKAIJA JA 
MUUT LEMMIKIT MERELLÄ
Lemmikit ovat olleet tärkeä osa laivayhteisöä.

VIEL Ä 1900-luvun alkupuo-
lella useimmissa laivoissa oli 
lemmikki. Lemmikkieläimiä 
on kautta aikojen seilannut 

merimiesten seurana. Vanhimpia jälkiä 
laivakoirasta on vuonna 1512 uponneesta 
Mary Rose -karakin hylystä. Kahdensa-
dan hengen miehistön jäänteiden lisäksi 
hylystä löytyi koiran kallo.

Lemmikit ovat olleet tärkeä osa lai-
vayhteisöä. Purjelaiva-ajan valokuvissa 
on usein koira tai kissa hymyilevän me-
rimiehen sylissä, olalla tai taskussa.

”Jo se, että eläimistä otettiin aika pal-
jon valokuvia, kertoo, miten tärkeitä ne 
merimiehille olivat”, sanoo turkulaisen 
Merikeskus Forum Marinumin ama-
nuenssi Pauli Kivistö.

Seuranpito riitti, mutta jotain oli 
myös tehtävä leipänsä eteen. Kissat pi-
tivät rottakantaa kurissa, ja kun ulko-
puolisten vierailut laivassa eivät olleet 
pitkinä satamajaksoina toivottuja, koira 
toimi vahtina.

”Päällystöllä saattoi myös olla auk-
toriteetin vahvistajana pelottava koira”, 
Kivistö sanoo.

Satamien kissat saattoivat kävellä 
laivaan. Uteliaisuus vei matkalle maail-
man ääriin, kun ne ilmestyivät esiin vasta 
laivan päästyä ulapalle. Jockeksi nimetty 
kissa kiersi 1920-luvulla valitsemassaan 
ahvenanmaalaisessa Archibald Russell 
-parkissa maapallon ainakin neljästi.

Merimiehet suosivat papukaijoja. 
Matkiva lintu oli hauskaa seuraa. Lintuja 
ja kilpikonnia tuotiin myös myytäväksi. 
Siten ne yleistyivät 100 vuotta sitten ko-
tien lemmikkeinä.

TEKSTI TAINA SAARINEN KUVAT SJÖHISTORISKA INSTITUTET VID ÅBO 
AKADEMI JA TAINA SAARINEN

MASKOTTI TUO JA VIE ONNEN

Ruotsin-laivojen pehmolelut jatkavat 
ikivanhaa onnea tuovien maskottien pe-
rinnettä. Maskottiin on suunnattu ja tii-
vistetty toive hengissä selviämisestä me-
renkäynnin ja meritaisteluiden vaaroissa.

Onneneläimen myötä laivan myös 
ajateltiin menettävän onnensa. Jos 
maskottikissa käveli laivasta vieraassa 
satamassa, eikä palannut, tai jos mas-
kotti kuoli, miehistön keskuudessa le-
visi hyvinkin levottomuus ja pelokkuus. 
Tilanne oli aidosti kriittinen. Pelokas 

ja epävarma miehistö ei kykene hyvään 
työsuoritukseen. Eläimistä pidettiin siis 
hyvää huolta.

Onnea tuova maskotti saattoi kohota 
laivan hierarkiassa hyvinkin korkealle.

Espanjankilpikonna Timothy (n. 
1844–2004) seilasi useilla eri sota-aluk-
silla jo Krimin sodassa. Viisikiloinen 
Timothy palveli maskottina ensin por-
tugalilaisella kaapparialuksella, josta brit-
tiläinen kuninkaallisen laivaston upseeri 
otti sen vuonna 1854.

Timothy eläköityi vuonna 1892 ja 
vetäytyi Englannin rehevälle maaseu-

Laivakoira Nicke ja hänen palvelustodistuksensa. Todistuksen mukaan 2. marraskuuta 
1939 Brokindissa Ruotsissa syntynyt terrieri Nicke kuului ”toiseen koirakomppaniaan” ja 
sai laivalle pestin vuoden vanhana. On myös kirjattu, että Nicke on saanut huomautuksen 
epäsotilaallisesta käytöksestä tammikuussa 1940. Mitä lienee tehnyt.

>>
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Rahtipurjelaiva Herzogin Ceciliellä otet-
tiin valokuvia kesällä 1927, kun alus oli en-
simmäisen kerran voittanut suuren Grain 
Race -viljapurjehduskilpailun Australiasta 
Englantiin. Arkistossa vaille nimeä jäänyt 
laivakissa on erikseen haettu kuvaan.

dulle, Devonin jaarlin linnaan. Kun se 
160-vuotiaana kuoli, hautaus suoritettiin 
asianmukaisten kunnianosoitusten kera. 
Kuolema uutisoitiin BBC:n lähetyksessä.

Symboliikkakin ratkaisee. Lemmik-
kikarhu venäläisellä laivalla edusti mah-
tavan isänmaan voimaa.

EKSOOTTISET IHMEET

Maakrapujen keskuudessa albatrossia 
pidetään hyvän tai pahan onnen lintuna. 
Kyseessä lienee kuitenkin kaunokirjalli-
suuden ja populaarikulttuurin luoma kä-
sitys ja syy löytynee Aku Ankka -tarinas-
ta Kaikkien aikojen merimatka vuodelta 
1966. Siinä nimihenkilö lausuu: 

”Kohtalo uhkaa hirmuisin, sillä 
ammuin nuolen ilmoihin ja albatrossia 
haavoitin”. Tosin sen takana on Cole-
ridgen runo Vanhan merimiehen tarina 
1790-luvulta.

Nuo eteläisen pallonpuoliskon ulap-
palinnut ovat komeita. Niitä otettiin lai-
voilla kiinni ja niiden valtavien siipien 
välissä poseerattiin kameralle. Kuvat 
olivat upeita matkamuistoja.

”Albatrossiin liittyvät uskomukset ei-
vät ole olleet yleisiä”, Pauli Kivistö sanoo.

”Merimiesten tiedetään tappaneen 
niitä ja käyttäneen jopa ruuaksi.”

Tropiikin ihmeisiin kuuluivat lento- 
eli liitokalat, jotka välillä päätyivät laivan 
kannelle satojen metrien ilmahypyillään. 

Niistä otettiin kuvia ja sitten niillä ruo-
kittiin kissat.

”Lentokalojen kohtaaminen on ol-
lut elämys, mutta lemmikkejä kalat eivät 
sentään olleet.”

Eksoottisista eläimistä ja muista 
luontohavainnoista kirjoitettiin huolel-
lisesti. Brittialuksilla tutkimusaineiston 
keruu kuului asiaan.

KURJAT KOHTALOT

Liskoja, apinoita ja muita eksoottisia 
eläimiä ostettiin kaukomaiden satamista 
ja toreilta sen enempää miettimättä, mi-
ten ruokkia tai hoitaa niitä. Raadollinen 
puoli merimiesten lemmikkien tarinoissa 
on, että eläimiä on usein kohdeltu miten 
sattuu. Vaikka tietoa olisi eläimistä ollut, 
niillä kaikilla ei ollut mitään mahdolli-
suuksia selvitä laivoilla tai pohjoisessa.

Apinat ovat kiinnostavia, mutta han-
kalia lemmikkejä. Afrikasta torilta ostettu 
apina oli melkoinen tapaus pienessä suo-
malaisessa maalaiskylässä 1940-luvulla.

Reenaksi nimetyn marakatin piti 
olla vähän erikoisempi tuliainen ja mu-
kava leikkikaveri lapsille kotona. Se piti 
saunomisesta ja oli utelias, mutta se sai 
pitävän otteen talon koiran hännästä, veti 
pikkulapsia hiuksista ja astiastot ruoki-
neen pöydiltä. Siihen kyllästyttiin, se 
päätyi häkkiin ja lopulta navettaan.

”Reena kuoli maatilalla. Se on ny-

kyisin täytettynä Luonnontieteellisen 
keskusmuseon kokoelmissa.”

PALUUMUUTTAJAT MAIHIN

Matkakuvauksissa, päiväkirjoissa ja kir-
jeissä on runsaasti merkintöjä eläimistä. 
Matruusi Onni Bärling kertoo päivä-
kirjassaan heinäkuussa 1903 puistosta 
raumalaiseen Toivo-parkkiin napatusta 
siilistä ja lopulta sen paluusta maihin:

”Me olimme täällä valokuvassa koko 
laivan miehistö. Kuva otettiin laivassa 
täkkilastin päällä. Minulla on kuvassa 
siili polvellani. Se on ollut laivassa siitä 
asti, kun se Neksössä tuotiin. Eräänä il-
tana veimme sen Nakskovissa maihin ja 
päästimme sen vapaaksi kaupungin ulko-
puolelle ja päästimme juurikas maahan, 
kun ajattelin että sen on laivassa syksyllä 
paha olla.”

Pehmeäturkkinen, ihmisen ihon läm-
mössä viihtyvä eläin on pääsyt usein syliin 
ja paijattavaksi. Kultainen noutaja Tjor-
ven tuli laivalle pentuna vuonna 2015. 
Sille riitti kaikilta rapsutuksia ja hellyyttä, 
satamissa riitti aina ulkoiluttajia. Pitkään 
Tjorven ei lopulta voinut viipyä. Ongel-
maksi muodostui se, ettei se oppinut kul-
kemaan laivan jyrkkiä portaita. 

”Pentua vielä kantoi, mutta täysikas-
vuinen labbis oli melko vaikea kannet-
tava. Nyt Tjorven on eläkkeellä maissa”, 
Pauli Kivistö kertoo.

Marakatti Reena ei oppinut koskaan mui-
den lajin edustajien tavoille. Täysin vääriin 
ympäristöihin päätyneitten kaukomaiden 
eläinten kohtalo on aina surkea. Reena 
kuoli nuorena ja on nyt täytettynä eläin-
museossa muistuttamassa eläinten hyvän 
kohtelun tärkeydestä.
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VAPAA- 
EHTOISTYÖVAPAAEHTOISET

ARJEN SANKAREINA

RAKKA ALL A lapsella on monta 
nimeä: vuosivapaaehtoinen, va-
paaehtoinen assistentti ja perio-
diassistentti ainakin muistuvat 

mieleeni ulkomaan vuosiltani. Vuosi-
vapaaehtoinen kuvaa asiaa parhaiten ja 
se nimi onkin tänä päivänä ulkomaan 
merimieskirkoilla käytössä. He toimivat 
työyhteisössä työntekijöiden rinnalla ja 
ovat äärimmäisen tärkeitä merimieskirk-
koarjen onnistumisessa.

Vuosivapaaehtoistoiminta alkoi 1992 
Saksan merimieslähetyksen mallista ke-
hitettynä. Tätä ennen ulkomaan kirkoilla 
toimi papin ja emännän lisäksi assistent-
ti, joka huolehti pääosin kiinteistöstä ja 
merenkulkijatyöstä. Ensimmäinen vuo-
sivapaaehtoinen Pohjois-Saksassa Ham-
purin kirkolla oli Tarja Ikonen, jonka 
merimieskirkkotarina on luettavissa 
seuraavalla sivulla ja verkkolehdessä. 

Paikallisvapaaehtoinen on Merimies-
kirkon toinen tärkeä vapaaehtoismuoto, 
joita ilman ei kotimaan eikä ulkomaan 
merimieskirkot pystyisi toimimaan. Näi-
tä ovat yleensä merimieskirkkojen lähellä 
asuvat niin kiireapulaiset lyhytaikaisissa 
tehtävissä kuin pidempiaikaisesti meri-
mieskirkkotyöhön sitoutuneet auttajat.

Kolmas vapaaehtoistyön muoto on 
keskustoimiston verkko- eli etävapaa-
ehtoisuus, jossa henkilö voi päivittää 
esim. Merimieskirkon Facebook- ja 
Instragram-sivuja, tehdä somevideoita 
ja esiintyä niissä tai kirjoittaa netti- ja 

lehtiartikkeleita ja ottaa valokuvia.
Neljäs vapaaehtoistyö on luottamus-

toimi, joihin kuuluvat hallituksen jäsenet, 
eri valiokuntien ja työryhmien jäsenet, 
kirkkotoimikunnat, erilaiset toimikun-
nat jne.

Viidentenä vapaaehtoisryhmänä on 
Suomessa seurakuntien yhteydessä toi-
mivat merimieskirkkopiirit. 

Edellä mainittuihin ryhmiin kuulu-
vat tekevät kaikille näkyvää tukitoimin-
taa. Näiden lisäksi on paljon taustalla 
olevia vapaaehtoistehtäviä, joita ei kos-
kaan näe, mutta niiden tekijöiden panos 
on valtavan suuri ja näitä ihmisiä on 
paljon. Nämä ihmiset antavat aikaansa, 
taitojaan, verkostojaan, taloudellista tu-
kea ja monenlaisia eri toimintoja Meri-
mieskirkolle, jonka työtä he arvostavat.

Merimieskirkko on kiitollinen kai-
kesta panoksesta vapaaehtoistyössä niin 
kotimaassa kuin ulkomailla.

ERITYISPIIRTEET

Erikoinen piirre Suomen Merimieskirk-
ko ry:n vapaaehtoistoiminnassa on ollut 
se, että monesta harjoittelijasta, paikal-
lisvapaaehtoisesta, luottamushenkilöstä 
tai vuosivapaaehtoisesta on tullut vuo-
sikymmenten aikana merimieskirkoille 
vakituisia työntekijöitä.

Toinen erityispiirre merimieskirkko-
väellä on se, että työyhteisöissä ja yhtei-
sön sisällä solmitut ystävyydet kestävät 

vuosikymmeniä. ”Kaveria ei jätetä” -pe-
riaate elää meillä vahvana. Vuosittaisilla 
kesäjuhlilla on ollut mukava tavata kans-
sakulkijoita.

Aiheen tähän juttuun synnytti Taija 
Kivistön organisoima Janakkalan seu-
rakunnan ensimmäinen Merisunnuntai 
Janakkalan upeassa kirkossa.

Niin Tarja Ikonen, Taija Kivistö 
kuin kolmas 1990-luvun Hampurin 
merimieskirkon vapaaehtoinen Minna 
Viinamäki tukevat merimieskirkkotyötä 
tänäkin päivänä.

Heidän kaikkien tarina on luettavis-
sa verkkolehdessämme osoitteessa meri-
mieskirkko.fi/merimieskirkko-lehti.

 Löydämmekö heidän tarninoittensa 
innoittamana tätä kautta eri vuosikym-
menien ja eri kirkkojen vapaaehtoisia ja 
työntekijöitä kertomaan oman tarinansa? 

Monesta vapaaehtoisesta on tullut 
Merimieskirkon vakituinen työntekijä.

TEKSTI SATU OLDENDORFF

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

Kirjoittaja toimi Turun merimieskirkon joh-
tavana satamakuraattorina vuoden 2010 ja 
sen jälkeen reilut 8 vuotta Pohjois-Saksan 
merimieskirkon johtajana. Vapaaehtoisena 
hän oli ollut aiemmin molemmassa toimi-
paikassa.
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”VIERAANVARAISUUS TEKI VAIKUTUKSEN”

Kun vuonna 1990 Sisälähetysseu-
ran opiston tuttu opiskelija kertoi 
olleensa merimieskirkolla har-

joittelijana ja viihtyneensä siellä hyvin, 
innostuin toisen Kirkon nuorisotyön-
ohjaajaopiskelijan kanssa kyselemään 
harjoittelupaikkaa ulkomaan kohteesta. 
Tiemme vei sitten Hampuriin 10 vii-
koksi.

Saimme osallistua kaikkeen kirkon 
toimintaan, kuten hartauksiin, laiva-
käynteihin, kahvilan työhön, leivontaan, 
siivoukseen, basaarivalmisteluihin jne. 

Minuun teki suuren vaikutuksen 
se, kuinka ihmisiä kohdattiin ja kuinka 
vieraanvaraisuus näkyi. Silloinen työyh-
teisö otti opiskelijat mukaan joukkoonsa 
mutkattomasti ja kaikki olivat valmiita 
opastamaan, ohjaamaan ja jakamaan 
osaamistaan.

Meitä ensimmäisenä perehdyttänen 
työntekijän viesti työotteesta on jäänyt 
mieleen vahvasti: kun asiakkaita tulee 
kahvilaan, itse ei jäädä tiskin taakse, vaan 
mennään juttelemaan heidän kanssaan 
– ei tungetellen, vaan herkästi tilannetta 
tulkiten.

Vuoden 1992 aikana Suomi oli luisu-
nut syvään lamaan. Kun olin keväällä val-
mistumassa ammattiin, minulla oli  huoli 
siitä, miten tulen työllistymään, sillä pes-
tien määrässä tilanne oli muuttunut.

Harjoittelujaksosta minulle oli jää-
nyt mieleen kytemään ajatus siitä, että 

olisi joskus hienoa päästä jatkamaan 
merimieskirkkotyötä. Pian Kotimaa-leh-
destä silmiini osui artikkeli Merimies-
kirkon  vapaaehtoistyön kehittämisestä 
ulkomailla. Sydän pamppaillen soitin 
samana päivänä Helsinkiin keskustoi-
mistolle, puhelimen toisessa päässä Ville 
Nieminen antoi asiasta lisätietoa.

Koska kyseessä ei ollut palkkatyö, 
asiaan liittyi epävarmuutta taloudelli-
sesta pärjäämisestä, mutta monipuolinen 
kokemus mielekkäässä työssä ja upeassa 
ympäristössä veisi voiton työttömyyskor-
tistolta.

Kesäkuussa 1992 matkustin Ham-
puriin aloittamaan vapaaehtoisvuottani. 
Sen aikana tutustuin vakkarikävijöihin ja 
erilaisiin toimintaryhmiin osallistuviin. 
Parasta oli, että sain osallistua kaikkeen 
työhön. Rutiinit tulivat tutuiksi. Mieleen 
on erityisesti jäänyt ensimmäinen yksin 
tehty laivakäynti, sillä tykytystä aiheutti 
kirkon bussilla ajelu sataman ”hämähäk-
kien” joukossa.

Nuorisotyönohjaajan taustasta käsin 
nousi erityisvastuualueekseni au pair 
-toiminnan kehittäminen. Sitä työtä tein 
yhdessä Riikan kanssa, joka oli myös 
nuorisotyönohjaaja. Hartauksia pidin 
omalla vuorollani torstaisin.

Osa työtä oli myös basaarivalmiste-
luihin osallistuminen. Pullaa ja piirakkaa 
tuli väännettyä pakastimeen ja tilauksia 
naputeltua koneelle. Vihdoin pääsin ko-

kemaan mahtavaa yhdessä tekemisen 
iloa itse basaarissa, mikä todellakin löi 
ällikällä. Ihmettelin, miten hyvin organi-
soitu tapahtuma oli jo tuolloin ja miten 
sitoutuneita kaikki vapaaehtoiset olivat. 
Henkilökunnalle basaari tarkoitti työtä 
kolme viikkoa ilman vapaapäiviä, mutta 
se ei heitä näyttänyt haittaavan.

Kun vaparivuoteni läheni loppua, poh-
din, mitä tekisin jatkossa. Eteen avautui 
loppukeväästä uusi mahdollisuus jatkaa 
Hampurissa, kun silloinen toinen emäntä 
Pia oli siirtymässä muihin tehtäviin. Suo-
messa vietetyn kesäloman jälkeen aloitin 
vakituisena työntekijänä 1993, ja työsuhde 
jatkui 31.3.1997 saakka.

Väliin mahtui monta vuotta ilman 
Hampuria, kunnes Satu Oldendorff 
houkutteli lähtemään basaariavuksi 
vuonna 2007. Siitä kymmenen vuoden 
ajan kävin puolisoni kanssa hoitamassa 
glögituotantoa joulumyyjäisissä.

Nämä reissut ovat olleet minulle 
vuoden kohokohta. Niillä on päässyt ai-
na mukaan siihen mukavaan yhdessä te-
kemisen meininkiin, tapaamaan vanhoja 
tuttuja ja solmimaan uusia tuttavuuksia.

Merimieskirkkotyö on antanut pal-
jon kokemusta ja osaamista, jota on 
voinut hyödyntää muissa työpaikoissa. 
Merimieskirkkovuodet ovat olleet aika-
naan monella tapaa elämää rikastuttavaa 
aikaa nuorelle, vastavalmistuneelle työn-
tekijälle.

Merimieskirkkotyö on antanut paljon 
kokemusta, osaamista ja rakkaita, 
elämänmittaisia ystäviä, kirjoittaa 
Hampurin merimieskirkolla useassa 
roolissa työtä tehnyt Tarja Ikonen.
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”MERIMIESKIRKKO AUTTOI MINUT ALKUUN”

Palaan merimieskirkolle vapaaehtoiseksi 
vuodesta toiseen. En kiitollisuudenvelasta, 
vaan siksi, että kirkon toiminnasta tulee 
minulle hyvä mieli, kirjoittaa oululaislähtöinen 
sairaanhoitajaopiskelija ja vapaa toimittaja 
Antti Mäntymaa, 37.

Lontoo on kiva kaupunki sellaisel-
le, jonka status on ”opiskelija” tai 
”työssä käyvä”, mutta se on kova 

paikka, jos kokee säästönsä, uransa ja 
merkityksensä hupenevan kiihtyvällä 
tahdilla.

Kun muutin Lontooseen viisi vuotta 
sitten silloisen poikaystäväni kanssa, hä-
nellä oli opiskelupaikka, mutta minulla ei 
ollut opiskeluja eikä töitä. Tarvitsin vähän 
henkistä tukea, joten merimieskirkosta 
tuli minulle hyvin tärkeä. Ensimmäisillä 
kerroilla kirkolla käydessäni autoin myy-
jäisjärjestelyissä, ja minusta tuntui pitkäs-
tä aikaa, että joku tarvitsi työpanostani ja 
mikä tärkeintä, arvosti sitä. 

Sittemmin Lontoosta on löytynyt 
paljon muitakin merkityksellisiä paik-
koja ja ihmisiä, mutta nuo ensimmäiset 
kuukaudet täällä olisivat olleet paljon 
rankempia ilman merimieskirkkoa.

Alkukankeuden jälkeenkin kirkko 
on tarjonnut minulle ihan konkreettista 
apua, kuten suositellut minua sairaanhoi-
tajakouluun. Kirkon tarjoamat vapaaeh-
toistyömahdollisuudet auttoivat minua 
siis opiskelupaikan saamisessa! Tänä 
syksynä aloitin jo viimeisen lukuvuoden. 
Opiskelujen ohessa teen töitä perushoi-
tajana osastoilla sekä free-toimittajana 
suomalaisille julkaisuille.

Aloitin opinnot, kun Britannia oli 
EU-maa eli saan opiskella samalla hin-
nalla kuin britit. En ole varma, kallis-

tuvatko suomalaisten lukuvuosimaksut 
täällä tulevaisuudessa. Olemiseeni täällä 
brexit on toistaiseksi vaikuttanut vain 
niin, että piti hakea oleskelulupaa. Ensi 
vuonna siirtymävaiheen jälkeen selviää, 
vaikuttaako brexit muilla tavoin. Val-
mistuttuani minulla on tarkoitus jäädä 
Lontooseen töihin ainakin toistaiseksi. 

Koronaviruspandemian aikana mi-
nulla on ollut ikävä kirkon ihmisiä, 
tarjoiluja, toimintaa ja kotoisaa toimin-
taympäristöä. Koronan aikana olen käy-
nyt kirkolla vain kerran kahvittelemassa. 
Oli ihana istua terassilla auringossa ja 
nauttia pullaa.

Muuten, merimieskirkolla kysytään 
vapaaehtoistyöntekijältä aina, onko sil-
lä nälkä tai haluaako se kahvia. Minulle 
tuleekin kirkon työntekijöistä mieleen 
omat isovanhempani. 

Onneksi ehdimme tänäkin talvena 
pyörittää kirkolla kodittomien yömajaa 
juuri ennen pandemian huippua, mutta 
kevätmarkkinat ja kesäinen Pride jäivät 
tällä kertaa väliin. Ilokseni kirkko toimit-
ti kevätmarkkinoiden herkkuja ihmisten 
koteihin ja juhlisti Prideä somessa.

Olen seurannut kirkon kuulumisia 
somesta ja osallistunut yhteen joogaan-
kin. Kirkon someläsnäolosta tulee kotoi-
sa fiilis. Esitin kirkolle aiemmin keväällä 
Twitterissä toiveen, että he valmistaisivat 
jälkikäteen kaikki sesonkiherkut, jot-
ka koronan takia jäisivät väliin. Nyt ne 

viettävät siellä viikonloppuisin laskiaista, 
pääsiäistä, vappua, juhannusta... Kirkolla 
todellakin kuunnellaan yhteisön jäseniä!

En ole kovin uskonnollinen ihminen, 
ja moni britti ihmettelee, miksi viihdyn 
kirkolla niin hyvin. Sanon ihmettelijöille, 
että ”it’s not just a church, it’s a commu-
nity centre” (se ei ole vain kirkko, vaan 
yhteisön kokoontumispaikka).

Merimieskirkko oli minulle tuttu jo 
ennen muuttoani Lontooseen. Siskoni 
Anna Hälli perheineen asui aikanaan 
merimieskirkolla, kun aviomiehensä 
Teemu oli siellä pappina. Myös toinen 
siskoni Maija asui Lontoossa ja oli kir-
kolla aktiivinen vapaaehtoinen. Niinpä 
minullakin tuli käytyä kirkolla Lontoos-
sa lomaillessani.

Palaan merimieskirkolle vapaaehtoi-
seksi samoihin projekteihin vuodesta toi-
seen. En kiitollisuudenvelasta tai velvol-
lisuudentunnosta, vaan siksi, että kirkon 
toiminnasta tulee minulle hyvä mieli. 

Jos on kiireinen tai väsynyt, kirkon 
kautta voi saada aikaiseksi jotakin hyvää 
siinä mittakaavassa kuin oma aikataulu 
ja motivaatio sallivat. Tai sitten voi pitää 
tauon vapaaehtoistöistä ja luottaa siihen, 
että siellä ne tekevät hyviä asioita mi-
nunkin puolestani.

Artikkeli perustuu Lontoon merimies-
kirkon Facebook-sivulla 13.9. People of 
Lontoon merimieskirkko -sarjassa julkais-
tuun Antin kirjoitukseen.
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Sjömanskyrkans förtjänsttecken i silver och brons har i Jakobstad tilldelats Siv Haga, Helena Westerlund, Ann-Mari Abborrs, Gunvor Eklöv, 
Kerstin Granberg, Helen Kronqvist, Vivian Rajakangas, Kirsti Wikström (kretsens ordförande) och Birgitta Kjellberg-Karvonen, här samlade 
med Jockum Krokfors och några andra församlingsmedlemmar. Foto Catarina Nylund-Wentus.

SJÖMANSMISSIONSKRETSEN
140 ÅR I JAKOBSTAD
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En systers bön för sin bror till sjöss var 
bakgrunden till sjömansmissionsarbetet i Jakobstad.
TEXT THURE MALMBERG

I ANSLUTNING till högmässan i 
Jakobstads kyrka på Sea Sun-
day den 20 september 2020 
överräckte kyrkoherde Jockum 

Krokfors Finlands Sjömanskyrkas för-
tjänsttecken i silver och brons till sex 
damer, som visat speciell aktivitet inom 
församlingens sjömanssyförening.

Det frivilliga arbetet för Sjöman-
skyrkan, eller Sjömansmissionen, som 
man tidigare sade, går i Jakobstad tillba-
ka till år 1880. Då arbetade över tio pro-
cent av stadens invånare inom sjöfarten. 
Det vanliga var då att man gick till sjöss 
redan i mycket unga år.

Det gjorde exempelvis en trettonårig 
yngling som mönstrat på ett segelfartyg 
destinerat till en amerikansk hamn som 
råkade i sjönöd utanför New York.

Hemma i Jakobstad lovade då hans 
syster Hilda Broman (1859–1938) att 
alltid arbeta för sjömännens andliga och 
lekamliga väl om Gud ville rädda bro-
derns liv. Det skriver missionär Linnea 
Rönning i en historik över sjömansmis-
sionen i Jakobstad som hon 1986 sam-
manställde till ett möte i församlingen. 
Brodern klarade sig, och Hilda ”var sitt 
löfte trogen med aldrig tröttnande nit”, 
skrev Rönning.

Linnea Rönnings historik har väl-
villigt utlånats av Greta Granbacka i 
Jakobstad. Den ligger tillsammans med 
Jakobstads museums samling av bilder 
och lokaltidningar som grund för den 
här artikeln.

En systers bön för sin bror till sjöss 
var alltså bakgrunden till sjömansmissi-
onsarbetet i Jakobstad. Under 1880 sam-
lade Hilda Broman några unga flickor 
till en privat sy- och läseförening i sitt 
hem, en förening för sjömännens bäs-
ta, som torde vara den äldsta i sitt slag 
i Finland. Det gör att Sjömanskyrkans 
krets i Jakobstad nu kan fira sitt 140-års-
jubileum.

”HEDNINGAR”
OCH SJÖMÄN

Märkligt nog existerade under en följd 
av år två syföreningar med liknande mål-
sättning parallellt i Jakobstad, en allmän 
och en privat sjömanssyförening. Hilda 
Broman arbetade hängivet i den senare, 
skrev Linnea Rönning. Man talade ock-
så om ”hednamissionen” respektive sjö-
mansmissionen.

Den allmänna syföreningen grunda-
des 1884 och bestod av tio damer, hu-
vudsakligen hustrur till sjökaptener och 
styrmän. Man samlades på tisdagar och 
ordnade en basar två gånger per år. Exakt 
när uppdelningen mellan de två fören-
ingarna skedde visste Rönning inte, men 
en kassabok från 1929 är det första spara-
de dokumentet kopplat till den allmänna 
syföreningen.

Intresset var stort och man möttes 
två gånger i månaden, först i Lutherska 
bönehuset och senare i församlingshem-
met. En medlemsförteckning från 1929 
upptar 43 namn. Alla inkomster från 
syarbeten och basarer sändes till Finska 
Sjömansmissionssällskapet, och 1932 un-
derstödde föreningen aktivt vår sjöman-
skyrka i Rotterdam.

SKÖNSJUNGANDE HUSTRU 
OCH BESÖK OMBORD

Prästerna i Jakobstads svenska församling 
stödde aktivt föreningen, deltog i möten 
och ordnade andakter. Kyrkoherde Paul 
Wilkman ledde tillsammans med sin 
fru och syster arbetet 1911. Immanuel 
Backman blev 1920 kyrkoherde i Jakob-
stad och Rönning noterade att hans hus-
tru var med ”på alla syaftnar och gladde 
med sin vackra sång”.

När sedan kyrkoherde Runar Back-
man tillträdde ”besökte han t.o.m. båtar-
na i hamnen och kom med sin hurtiga 

natur i god kontakt med sjöfolket”.
Från 1920 sände privata sjömansmis-

sionsföreningen julpaket till sjömännen, 
en tradition som gick tillbaka till 1882. 
Då ville Elis Bergroth, vår första sjö-
manspräst i utlandet, förmedla små gå-
vor, ett par strumpor eller något liknande 
som en hälsning från hemlandet till våra 
sjömän. Från Jakobstad sändes en gång 
hela 62 sådana julpaket till Helsingfors 
för utdelning på finländska fartyg.

Den privata sjömansmissionsfören-
ingens viktigaste uppgift blev med tiden 
att upprätthålla läsesalen i det hus man 
1928 hyrt i Alholmens hamn. Villan, som 
sedan tidigare också hyste en liten kyrka, 
döptes till Alheda, och Hilda Broman 
skötte ruljangsen, trots att hon nu nått 
hög ålder. I bostadsbristens tider måste 
sedan Alheda avstås till cellulosafabrikens 
arbetare 1944. Senare flyttade sjömans-
missionen till en socialbyggnad i hamnen 
och den 3 juli 1973 firades sjömansmissi-
onens avskedsfest på Alholmen.

Som på så många andra ställen i lan-
det har antalet aktiva i Sjömanskyrkans 
krets i Jakobstad också minskat, och 
numera är det 10–12 damer som regel-
bundet möts där varannan vecka under 
vinterhalvåret.

Alhem sjömanshem bedrev sin verksam-
het 1928–1944 i denna villa i Alholmen, 
Jakobstads hamn. Här fanns bland annat 
en läsesal för sjömännen. Foto Jakobstads 
fotografiateljé 1929, Jakobstads museums 
samlingar.
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kirkon ulkosuomalaistyön operatiivinen 
johtaminen ja tehtävien koordinointi 
maailmalla sekä työhön liittyvä vaikut-
tamistoiminta ja viestintä kotimaassa. 
Näiden tehtävien hoidosta Kirkkohalli-
tus maksaa Merimieskirkolle avustuksen. 
Lisäksi SMK jatkaa kirkon ulkosuoma-
laistyötä Kirkkohallituksen kanssa sovi-
tun em. Järki-sopimukseen perustuen.

Yhdistymisneuvotteluissa on ky-
se merkittävästä Merimieskirkon työn 
laajentumisesta ja asia edellyttää sään-
tömuutosta liittyen Kirkkohallituksen 
mahdolliseen edustukseen Merimieskir-
kon hallinnossa. Sen vuoksi Merimies-
kirkon hallitus on 9.11. kokouksessaan 
päättänyt kutsua koolle ylimääräisen 
yhdistyksen kokouksen pidettäväksi 
16.12.2020. Kokouskutsu on seuraaval-
la sivulla.

Mikäli ylimääräinen kokous hy-
väksyy esitettävän sopimuksen, proses-
si etenee siten, että siirtymävaiheessa 
2023–24 KUSTin toimintoja siirretään 
vaiheittain Merimieskirkolle. Prosessin 
lopuksi SMK jatkaa edelleen itsenäisenä 
toimijana ja KUSTin toiminta päättyy 
1.1.2025.

UUTISIA

ULKOSUOMALAISTYÖN YHTEISTYÖ- 
NEUVOTTELUT ETENEVÄT

MERIMIESKIRKON ja Kirkon ul-
kosuomalaistyön toimiston 
yhteistyön tiivistämiseen täh-

täävät neuvottelut etenevät.
Aloitteen neuvotteluista yhteistyön 

tiivistämiseksi teki KUSTin johtaja 
Mauri Vihko tammikuussa 2019. Neu-
vottelujen tavoitteena on siirtää koko 
kirkollinen ulkosuomalaistyö Merimies-
kirkolle vuoden 2025 alusta lähtien. Asia 
esiteltiin kesällä 2019 molempien osa-
puolten päättävissä elimissä, joista saatiin 
hyväksyntä neuvotteluiden käynnistämi-
seen.

Kaavailtu yhteistyö rakentuu sille 
perusnäkemykselle, että Kirkkohallitus 
ja Merimieskirkko palvelevat samassa 
kirkossa toimien sen hyväksi. Toimijoita 
yhdistää kirkon tunnustus ja sitoutumi-
nen kirkon virallisten strategioiden ta-
voitteiden toteutumiseen.

Merimieskirkon pääsihteeri Hannu 
Suihkonen on esitellyt neuvottelujen ja 
prosessin tilanteen Merimieskirkon vuo-
sikokouksessa ja vaalikokouksessa sekä 
Mauri Vihko Kirkkohallituksen täysis-
tunnon kesäseminaarissa vuonna 2020.

Ulkosuomalaistyötä tehdään noin 40 
maassa. Verkostomaista toimintaa koor-

dinoi Kirkkohallituksen alainen Kirkon 
ulkosuomalaistyön yksikkö (KUST).

Kirkollisen ulkosuomalaistyön 
uranuurtaja Suomen Merimieskirkko 
(SMK) on osa tätä verkostoa ja vas-
taa tällä hetkellä ulkosuomalaistyöstä 
Brittein saarilla ja Benelux-maissa se-
kä lisäksi yhteistyössä KUSTin kanssa 
Pohjois-Saksassa, Kaakkois-Aasiassa, 
Aurinkorannikolla ja Kreikassa. Näillä 
yhteistyöalueilla SMK:lla ja Kirkkohal-
lituksella on voimassa oleva ulkosuoma-
laistyötä koskeva Järjestöt ja Kirkko - eli 
Järki-sopimus.

Tiivistyvän yhteistyön tavoitteena 
on saada ulkosuomalaistyö yhden toi-
mijan ja yhden brändin alle Suomessa, 
mikä selkeyttää mm. ulkosuomalais-
työstä viestimistä. Käytännössä maail-
malla toiminnan kirjo ja erilaiset pai-
kalliset identiteetit kuitenkin säilyvät: 
merimieskirkot ovat merimieskirkkoja, 
sisarkirkkojen suomalaisseurakuntia ja 
yhdistysseurakuntia tuetaan, mutta ei 
johdeta Suomesta.

Sopimusluonnoksen mukaan Kirk-
kohallitus tulee siirtämään SMK:lle ul-
kosuomalaistyön yksikkönsä hoitamat 
operatiiviset tehtävät. Näitä tehtäviä ovat 

PUHEENJOHTAJAT JATKAVAT
TEHTÄVÄSSÄÄN

SUOMEN Merimieskirkko ry:n sääntö-
määräinen vaalikokous pidettiin 15.9. 
Vuosaaren merimieskirkolla. Ko-

koukseen oli mahdollista osallistua myös 
yhteisösovellus Zoomilla.

Vaalikokous päätti valita yhdistyksen 
hallitukseen kaudelle 2020–2023 vaaliva-
liokunnan ehdotuksen mukaisesti erovuo-

roiset Jaakko Heinimäen, Paula Rait-
tiin ja Jukka Salon sekä uutena Päivi 
Vähäkankaan. Hallituksessa on yhteensä 
12 jäsentä.

Hallituksen järjestäytymiskokous 
21.9. päätti valita keskuudestaan pu-
heenjohtajaksi Timo Lappalaisen ja 
varapuheenjohtajaksi Paula Raittiin.

Työvaliokunnan jäseniksi valittiin 
Timo Lappalainen, Tarja Larmasuo, 
Paula Raitis, Jukka Salo ja Asta Turti-
ainen. Työvaliokunnan tehtävä on val-
mistella yhdessä toimivan johdon kanssa 
hallituksen kokoukset. 
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KOKOUSKUTSU

Tervetuloa Suomen Merimieskirkko ry:n 
ylimääräiseen kokoukseen 16.12.2020 klo 
17.00.

Paikka: Vuosaaren merimieskirkko, 
Provianttikatu 4, 00980 Helsinki. Kokous-
paikalle mahtuu koronasta johtuvat turvavälit 
huomioiden vain rajallinen määrä osallistu-
jia. Suosittelemme kokoukseen osallistumista 
etänä Zoom-verkko-ohjelmalla.

Ylimääräisen kokouksen asiat ovat: 

1. Kirkkohallituksen ja Suomen Meri-
mieskirkko ry:n yhteistyösopimuksesta 
päättäminen. Hallitus esittää 16.12.2020 
pidettävälle Suomen Merimieskirkko ry:n 
ylimääräiselle kokoukselle, että se hyväksyy 
Suomen Merimieskirkko ry:n ja Kirkkohal-
lituksen välisen yhteistyösopimuksen.  

2. Kirkkohallituksen ja Suomen Merimies-
kirkko ry:n yhteistyösopimukseen liittyvä 
sääntömuutos Kirkkohallituksen edustuk-
sesta Suomen Merimieskirkon hallituksessa. 
Sääntöjen § 6 Hallitus. 

3. Sääntömuutosehdotus, mikä mahdollistaa 
etäosallistumisen yhdistyksen kokouksiin. 
Sääntöjen § 14 Yhdistyksen kokoukset. 

Sääntömuutosehdotukset ohessa.

Ilmoittautuminen sekä Vuosaareen että 
etäosallistumisen tulee tehdä etukäteen ai-
kavälillä 9.–15.12.2020 klo 16.00 mennessä 
sähköpostiosoitteeseen info@merimieskirk-
ko.fi. Ilmoittautuessasi mainitse mahdollisis-
ta valtakirjoista.

Valtakirjapohjat on ladattavissa verkkosi-
vulla merimieskirkko.fi/organisaatio/kokouk-
set 9.12.2020 alkaen.

Lähetämme kokousmateriaalin ilmoit-
tautuneille sekä kokouslinkin etäosallistujille 
vastatessamme ilmoittautumiseen.

Lisätietoja kokouksesta 9.12.2020 alkaen, 
pääsihteeri Hannu Suihkonen p. 040-1922 
778.

Lisätietoja Zoom-sovelluksen käytöstä 
em. nettisivulla ja tarvittaessa 9.12.2020 al-
kaen HR-asiantuntija Sanna Puumalaiselta 
p. 040 632 4642.

SÄ ÄNTÖMUUTOSEHDOTUKSET

Sääntöjen § 6 Hallitus.

NYKYINEN: Yhdistyksellä  on  hallitus,  johon  kuuluu kaksitois-
ta (12) jäsentä. Jäsenet valitaan kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan ja 
heistä on kulloinkin neljä (4) erovuorossa. Hallituksen jäsen voidaan 
valita uudelleen.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan,  varapuheenjoh-
tajan  sekä työ valiokunnan, jossa on 3–6 jäsentä sekä mahdolliset va-
lio- ja toimikunnat, joiden jäsenet voivat olla hallituksen ulkopuolisia. 
Yhdistyksen palveluksessa olevaa ei voi valita hallituksen jäseneksi.

MUUTOSEHDOTUS (lisätään toiseksi kappaleeksi seuraava): 
Kahden jäsenistä, mikäli vaalikokous ei toisin päätä, tulee olla Kirk-
kohallituksen johtoryhmän tai piispainkokouksen jäsen.

Sääntöjen § 14 Yhdistyksen kokoukset.

NYKYINEN: Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituk-
sen määräämänä päivänä maalis-toukokuussa. Yhdistyksen vaaliko-
kous pidetään vuosittain vuosikokouksen jälkeen touko-syyskuussa  
hallituksen määräämänä päivänä. Ylimääräinen kokous pidetään, kun  
yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan 
aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioike-
utetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten 
kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä 30 päivän kuluessa vaatimuk-
sen esittämisestä.

Yhdistyksen kokoukset avaa hallituksen edustaja. Kullakin jäsen-
maksunsa maksaneella varsinaisella jäsenellä sekä ainais- ja kun-
niajäsenellä on kokouksessa äänioikeus ja kullakin yksi ääni. Kullakin 
seurakunta- ja yhteisö jäsenellä on kokouksessa äänioikeus ja kullakin 
kaksi ääntä. Seurakunnalla ja yhteisö llä on oikeus lähettää kokouk-
seen kaksi edustajaa. Kullakin edustajalla on silloin yksi ääni.

MUUTOSEHDOTUS (lisätään toiseksi kappaleeksi seuraava): 
Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen niin päättäes-
sä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla. 
Päätös voi koskea myös vain osaa kokouksessa käsiteltävistä asioista.

PR
A

D
IP KU

M
A

R R
O

U
T / PIXA

BAY



29       
28       29       

S ILLÄ valtuutuksella, joka minulle on 
suotu, olen katsonut, kuunnellut ja kos-
ketellut ihmisiä hilseestä jalkasilsaan 
elämää ihaillen. Sormissani ei ole tai-

kaa, vaan vinyylihanskat. Parasta lääkärintyössä 
on ihmisen kuuleminen, tarkkaan tutkailu ja 
pahan junaileminen parempaan päin. Se on 
kovin arkista eikä raamatullisessa mielessä py-
hää. Pyhittäisin siitä kuitenkin kohdan, missä 
ihminen tulee ja uskaltaa kertoa huolensa.

Rippiä ja uskoutumista on käytetty hyväksi 
sydämettömillä tavoilla. Ne teot loukkaavat 
ihmistä, ja ovat tyrmääviä esimerkiksi sosiaa-
lityöntekijöille, jotka kulkevat kohtaamiensa 
myötä työssä, ystävinä ja vaikka kassajonon 
seuraavina asiakkaina. Silloin on oltava ihmis-
työntekijä kyynäriään myöten ainakin niille, 
joiden ainoa omainen on viranomainen. Huo-
lien taas ei tarvitse odottaa, ja ne voivat olla 
mitä tahansa rahasta rakkaudenpuutteeseen, 
toivosta tyrimiseen tai pyykkituvan varauslis-
tasta suolistosyöpään, yötä päivää.

”Sanottuaan tämän hän puhalsi heitä kohti ja 
sanoi: Ottakaa Pyhä Henki. Jolle te annatte synnit 
anteeksi, hänelle ne ovat anteeksi annetut. Jolta 
te kiellätte anteeksiannon, hän ei saa syntejään 
anteeksi.”

Jos minulle suotaisiin valtuutus, ehdottaisin 
lakiin asetusta: jokaista, joka itsensä parhaaksi 
ja viisaaksi luullen paheksuvasti ajattelee tai 
juoruaa niistä, keitä on tullut murheita ylen-
katsoen tavanneeksi, tulee rangaista julkaise-
malla hänen kasvonsa ristikkolehden kannessa 
sekä määräämällä hänet vähintään kahdeksi 

USKOTTU

vuodeksi selostamaan saumaompelua maksute-
levisioon.

Huolet voivat puristaa ihmistyöntekijän tukeh-
duksiin, eivätkä ne ole omia vaan toisen huolia, 
ja silti ne kastelevat tyynyliinan, ja lakanatkin 
ovat aamusta toiseen nihkeällä kierteellä. Kaik-
ki tämä siksi, että hän on ihmisten uskottu.

Ihmistyössä pääsee varmimmin maaliin, jos ei 
yritä ollenkaan kilpailla. On hetkestä kiinni, 
milloin toinen on avoin tai voi ottaa vastaan 
sen, mistä toisen mielestä olisi kipeästi kyse. 
On taidosta kiinni puhua narkomaanin kanssa, 
eikä riippuvuuden. Onko kohdattu ihminen 
menettänyt kaikkensa, tai paennut vastuitaan? 
Työlleen omistautunut kantaa osan taakasta ja 
joskus toisen ihan kokonaan.

Ihmistyöntekijä saa monenlaisia puheita 
kuullessaan puntaroida, mikä on totta ja mikä 
on herjaa. Samalla tavalla ihmisasiakas joutuu 
sietämään kaiken maailman kysymyksiä kaiken 
maailman lekureilta ja sossuilta. Kaiken maa-
ilman sossujen tehtävänä on luoda tila, missä 
voidaan olla turvassa ja ymmärretään inhimilli-
sen meiningin päälle. Oppia on tarjolla puolin 
ja toisin.

Tulipa työssä millaisia kohtaamisia hyvänsä, 
on parasta kaiken varalta olla suopea ja toivoa 
luokseen ihmistä, jolle olisi annettavaa. Kas, 
kun siinä ovat parhaimmillaan paikalla usko, 
toivo ja rakkaus.

Viittaus: Joh. 20:22–23

KIRTA KUUSNIEMI

KOLUMNI
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Lähetys- ja aikuistyönsihteeri Taija 
Kivistö (oik.) organisoi syyskuussa Ja-
nakkalan seurakunnan ensimmäisen 
merisunnuntain Janakkalan Pyhän Lau-
rin kirkossa. Tilaisuudessa saarnasi Me-
rimieskirkon varapuheenjohtaja Paula 
Raitis (vas.). Tapahtumassa avustivat 
mm. Satu Oldendorff ja Jukka Kivistö.
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Lontoon merimieskirkon sosiaalikuraat-
tori Hanna Lindholm lopettaa työnsä 
Merimieskirkolla vuoden lopussa. Hanna 
on työskennellyt Lontoossa yli 9 vuotta.

HaminaKotkan merimieskirkon 
satamakuraattori ja Suomen Merimies-
kirkon koordinoiva laivakuraattori Pekka 
Wilska on siirtynyt toisen työnantajan 
palvelukseen. Pekka ehti työskennellä 
Merimieskirkolla reilut 12 vuotta.

Suomen Merimieskirkon varainhan-
kinnan asiantuntija Katja Hannula on 
siirtynyt toisen työnantajan palvelukseen. 
Brysselin merimieskirkon palveluvastaa-
vana merimieskirkkouran aloittanut Kat-
ja työskenteli Merimieskirkolla yhteensä 
noin 10 vuotta.

Keittiömestari Olli Pihlman on 
jäänyt eläkkeelle työskenneltyään neljä 
vuotta Brysselin merimieskirkon keittiö-
vastaavana.

Kiitämme kaikkia lämpimästi pa-
noksesta merimieskirkkotyön hyväksi ja 
toivotamme onnea ja menestystä uusiin 
haasteisiin.

Turun merimieskirkon 110-vuotista taivalta juhlistettiin messulla Mikaelinkirkossa 
merisunnuntaina 20.9. Messun jälkeen seurakuntatalossa järjestetyssä ohjelmallisesa 
kirkkokahvitilaisuudessa palkittiin Merimieskirkon ansiomerkeillä merimieskirkko-
piirissä 10 ja 20 vuotta vapaaehtoistyötä tehneitä. Lämpimät onnittelut palkituille ja 
kiitokset kaikille piiriläisille! Turun merimieskirkon satamakuraattori Arja Suvanto 
otti vastaan onnitteluita ja muisteluita. Tässä onnittelijana piispa Kaarlo Kalliala.

Rauman merimieskirkon 90-vuotista 
taivalta juhlittiin 4.10.2020 Rauman 
Pyhän Ristin kirkkossa jumalanpalve-
luksessa, jossa siunattiin tehtäväänsä 
Rauman merimieskirkon satamakuraat-
tori Annamaria Lehto (2. vas.). Meren-
kulkijaseminaarissa seurakuntatalossa 
palkittiin myös ansioituneita piiriläisiä.

Rauman merimieskirkko ja Rauman 
merimuseo veivät muistotervehdyksen 
Hukkuneiden merimiesten muistomer-
kille Raumalla pyhäinpäivänä 2020. 
Tapahtuma oli ensimmäinen laatuaan 
Raumalla ja siitä toivotaan tulevan pe-
rinne vanhaan merenkulkukaupunkiin.

Annamaria Lehto merimieskirkol-
ta ja Paula Kupari merimuseosta veivät 
seppeleen muistomerkille.

Helsingissä järjestettiin pyhäinpäi-
vänä perinteinen merenkulkujärjestöjen 
kunniakäynti merenkulkijoiden muisto-
merkillä. Puheen piti seurakuntapastori 

Maria Repo-Rostedt ( Johannes för-
samling) ja musiikista vastasi Mikaelin 
laulajat johtajanaan Jukka Okkonen. 
Seppeleenlaskuvuorossa oli Liikenne- 
ja viestintävirasto Traficom.

Tilaisuuden aikana Suomen Meripe-
lastusseuran alukset tekivät ohimarssin.

Kunnioitusta menneille ja nykyisille merenkulkijoille

Henkilöstöuutisia

10E  HAMINA
10E  KEMI
10E KOKKOLA
10E  OULU

10E  RAUMA
10E  TURKU
10E  VUOSAARI
10E  TUKI

Lahjoita Merimieskirkolle (TUKI)
tai haluamallesi toimipaikalle lähettä-
mällä alla näkyvä tekstiviesti nume-
roon 16588. Keräyslupa takasivulla.
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Keskustoimisto muuttaa
Suomen Merimieskirkon keskustoimisto 
muuttaa 26.11.2020 Vuosaaren meri-
mieskirkon tiloihin. 
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Rahtarit ry:n Uutena järjestöpäällikkönä on 
aloittanut Sari Nuutinen 4.9.2020. Hänen 
vastuulleen kuuluvat mm. yhdistyksen kou-
lutusjärjestelyt, viranomaisasiat, osastojen 
tuki sekä nimetyt tapahtumat ja yhdistyk-
sen eri medioiden ylläpito.

Sari on syntynyt vuonna 1976, kolme 
vuotta Rahtareiden perustamisen jälkeen. 
Hän on kasvanut rekkamaailmassa ja 
ollut pienestä pitäen mukana kuljetusalan 
tapahtumissa. Työkokemusta kuljetusalalta 
hänelle on kertynyt reilut 20 vuotta.

”Mielenkiinnolla odotan uutta tehtä-
vääni, jossa saan ajaa ammattikuljettajien 
etuja ja Rahtareiden tärkeää aatetta: Tietoa, 
Taitoa ja Turvallisuutta”, totesi Sari elo-
kuussa tultuaan valituksi pestiin.

Sarin pääasiallinen työpiste sijaitsee 
Mäntsälän Rahtarikeskuksessa, mutta työ 
on liikkuvaa tapahtumien ja osastotoimin-
nan myötä.

Jaana Rannikko tuli Merimieskirkon 
kokopäiväiseksi laivakuraattoriksi vuonna 
2003. Tehtävänä oli seilata sopimusvarus-
tamoiden laivoilla ja tukea merenkulkijoita 
heidän työssä jaksamisessaan. Kevään 2009 
hän työskenteli Ateenan merimieskirkolla ja 
vuosina 2013–2015 Haminan merimieskir-
kolla. Väliin mahtui toimivapaakin, jolloin 
Jaana työskenteli Kotka-Kymin seurakun-
nassa työpaikkadiakonina.

Vuoden 2017 alusta Vantaalla asuvan 
Jaanan virka on ollut Tuusulan seurakunnan 
johtavana diakonina. Tiimissä on hänen 
lisäksi kaksi pappia ja viisi diakonia.

Seurakuntien diakonia toimii heikom-
massa asemassa olevien parissa rinnalla 
kulkien, auttaen vaikeissa elämäntilanteissa. 
Yhteistyötä tehdään mm. sosiaalitoimen ja 
eri järjestöjen kanssa.

”Tiimityö ja yhdessä tekeminen on 
mukavaa. Parhaat ideat ja ratkaisut syntyvät 
yhdessä tehden. Meillä on vapaus kokeilla 
ja kehittää.”

Tiimin esimiehenä Jaanan työnkuvaan 
sisältyy paljon henkilöstöhallinnon tehtäviä, 
kokouksia ja budjetointia. Perustyöhön 
kuuluu mm. avustustoimintaa, henkilö-
kohtaisia keskusteluja, sururyhmien pitoa, 
vastuu kriisityöstä, työnohjausta, koulutusta 
ja messuissa avustamista. Lisäksi hän toimii 
yhteyshenkilönä seurakunnan ja etelätuu-
sulalaisen Tuomalan merimieskirkkopiirin 
välillä.

TEKSTI JA KUVA MARKO TOLJAMO

”Olen kertonut Merimieskirkon toi-
minnasta, erityisesti laivakuraattorityöstä, 
seurakunnan tilaisuuksissa sekä myös me-
rimieskirkkopiirissä. Olen avustanut piiriä 
merenkulkijoiden joulupakettien teossa ja 
huolehdin piirin toiminnasta informoimi-
sen seurakunnan tiedotukselle.”

”Nykyisessä työssäni koen enemmän 
asenteellisuutta kuin aikoinaan merimies-
kirkkotyössä. Joillakin on ennakkoasenne 
kirkon työntekijöistä tiukkapipoisena julis-
tajana. Merenkulkijoiden parissa minuun ja 
Merimieskirkkoon suhtauduttiin välittö-
mästi, edustin merenkulkijan omaa kirkkoa. 
Toivon, että tuo suhtautuminen Merimies-
kirkkoon ei muutu jatkossakaan.”

Mistä kaikkialta meitä 
merimieskirkkolaisia löytyykään?

Tuusulan seurakunnan diakoniapalvelun 
työalajohtaja Jaana Rannikko.
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Rahtarit ry:n järjestöpäällikkö Sari Nuutinen.
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M EILLÄ taitaa olla edessä erilainen 
joulu – joulu, jonka muistamme. 
Koronaepidemia on uudelleen 
kiihtymis- ja leviämisvaiheessa. 

Kokoontumisia rajoitetaan kovasti. Vahvat suo-
situkset ulottuvat näillä näkymin ainakin vuo-
denvaihteeseen asti.

Tänä vuonna ei ole Suomen suurinta mu-
siikkitapahtumaa ”Kauneimmat joululaulut”, ei 
pidetä joulukonsertteja suurelle yleisölle eivätkä 
kirkot täyty aattohartauksiin tulevista. Ihmiset 
eivät voi tulla merimieskirkkojen joulubasaarei-
hin. Joulun viettoon ei matkusteta kuten ennen. 
Pikkujoulujuhlia ei vietetä. Onko kaikki nyt toi-
sin?

Meidän perheellemme aikanaan kuusi joulua 
Hampurin merimieskirkolla olivat erilaisia. Ne 
myös muokkasivat joulun viettoamme pysyvästi. 
Ihastuimme saksalaiseen tapaan valmistella ko-
tiin jouluseimi. Teimme sen adventin edetessä 
vähitellen lasten kanssa. Aluksi talliin aseteltiin 
Maria ja Josef ja heidän väliinsä eläinten syöttö-
kaukalo, johon Jeesus-lapsi jouluyönä laitettai-
siin. Lisäiltiin paimenia, lampaita, härkä ja aasi, 
enkeleitä ja tähti. Etäämpää lähestyivät itämaan 
tietäjät kameleineen.

Kaikista jouluevankeliumin hahmoista kes-
kusteltiin. Keitä tietäjät olivat, kuinka paljon 
paimenilla oli lampaita? Kysymyksiä riitti. Mitä 
enkelit lauloivat? Voiko tähän asetella kanoja-
kin? Entä possun? Jeesus on tosi Jumala, joka 
syntyi ihmiseksi. Kyllä siihen voi laittaa kissan 
ja koirankin. 

Jumala tuli meidän keskellemme niin piene-
nä vauvana, että hän tarvitsi äidin ja isän. Ei edes 
Jumalan Poika selvinnyt ilman huolenpitoa. Ai-

kuisena hän kertoi meille Taivaan Isästä, opetti, 
miten meidän tulee rakastaa toisiamme ja että 
Taivaan Isä antaa meille anteeksi, kun olemme 
tehneet väärin. Hän tahtoo, että me tulemme 
kuoltuamme hänen luokseen Taivaan kotiin. 
Sinne Jeesuskin on mennyt. Kasteessa meistä 
on tullut Taivaan Isän lapsia. Hän pitää meistä 
hyvää huolta. 

Tällaisia keskusteltuja käytiin lasten kanssa 
vuosien ajan seimen äärellä. Eräänä jouluaamuna 
esikoisemme tuli herättämään meidät: ”Nyt on 
tapahtunut katastrofi, unohdimme Jeesus lapsen!” 
Emme olleet illalla muistaneet laittaa Jeesus-las-
ta seimeen.

Olemme myöhemmin hankkineet eri maista 
valmiita seimiasetelmia. Niitä on kymmeniä, eri 
kokoisia ja eri materiaaleista. Kaukaisimmat ovat 
Kolumbiasta ja Namibiasta. Olemme myös ilok-
semme havainneet, että kaikilla lapsillamme on 
kodeissaan jouluseimi. Vaikka emme voisikaan 
tänä jouluna kokoontua yhteen, voimme hiljen-
tyä kukin tahollamme seimen äärelle.

Koronajoulu voi olla erilainen, mutta sen ei 
tarvitse olla katastrofi, kunhan emme unohda 
Jeesus-lasta. Kutsumuksensa hän tulkitsi mm. 
kuvauksena hyvästä paimenesta, joka on val-
mis antamaan henkensä lampaittensa puolesta. 
Jouluseimen äärellä voimme eläytyä paimenten 
kumarrukseen ja muistella vaikka psalmia 23: 
”Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään 
puutu…Sinun hyvyytesi ja rakkautesi ympäröi 
minut kaikkina elämäni päivinä.”

ANTTI LEMMETYINEN

Suomen Merimieskirkon kunniapuheenjohtaja

ELÄMÄN
MERELLÄERILAINEN JOULU
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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
040 547 6936
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
26.11. alkaen: Provianttikatu 4, 00980 Helsinki
040 5115 298
info@merimieskirkko.fi
etunimi.sukunimi@merimieskirkko.fi
www.merimieskirkko.fi, @Merimieskirkko

SUOMEN MERIMIESKIRKKO
Kumppanisi kotona ja maailmalla

KERÄYSLUPA / INSAMLINGSTILLSTÅND

2020 SUOMESSA (EI AHVENANMAA): 
RA/2018/935. POLIISIHALLITUS 16.10.2018.
2021 SUOMESSA (EI AHVENANMAA): 
RA/2020/911. POLIISIHALLITUS 30.7.2020.
2020 PÅ ÅLAND: ÅLR 2019/7090, ÅLANDS LANS-
KAPSREGERING 1.10.2019. 
2021 PÅ ÅLAND: ÅLR 2020/6424, ÅLANDS LANS-
KAPSREGERING 25.8.2020.

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.


