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o yli vuoden kestänyt korona-aika on vaikuttanut Merimieskirkon toimintaan ja talouteen voimakkaasti. Rokotusten
etenemisen myötä on kuitenkin mahdollista katsoa eteenpäin
jälleen luottavaisin mielin. Koronavirus käynnisti toiminnan
ja talouden tarkasteluprosessin koko Merimieskirkossa, kaikissa sen
yksiköissä Suomessa ja ulkomailla. Tavoitteena tarkastelussa on ollut
taloudellisten- ja henkilöstöresurssien järkevämpi hyödyntäminen,
jotta perustehtävämme – ihmisten kohtaaminen ilossa, surussa ja tavallisessa – toteutuisi entistä paremmin.
Prosessissa on valitettavasti jouduttu myös supistamaan henkilöstön määrää. Kaksi tehtävää on jätetty täyttämättä ja kaksi tehtävää
on osa-aikaistettu. Tässä yhteydessä olemme käyneet läpi myös Merimieskirkon viestintää ja varainhankintaa sekä niiden painopisteitä.
Yhtenä tarkastelun kohteena oli myös Merimieskirkko-lehti ja sen
tulevaisuus. Arvioimme sitä, mihin viestinnän ja varainhankinnan
rajallisia resursseja on järkevä käyttää, erityisesti uusien ihmisten tavoittamisen ja varainhankinnan uusien avausten löytämisen näkökulmasta. Tehdyn selvityksen tuloksena Merimieskirkon hallitus päätti
kokouksessaan vähentää Merimieskirkko-lehden ilmestymiskertoja.
Ensi vuodesta alkaen Merimieskirkko-lehti ilmestyy kerran vuodessa
pitäen sisällään toimitetun ja taustoitetun vuosikertomuksen. Jatkossa
jäsenkirjettä kehitetään niin, että siitä tehdään taitettu 4-sivuinen jäsenkirje. Koko Merimieskirkossa tehtyjen toimenpiteiden tavoitteena
on turvata Merimieskirkkotoiminnan tulevaisuus myös jatkossa.
Toinen pidemmälle tulevaisuuteen katsova ja Merimieskirkon
toimintaa linjaava toimenpide on uuden strategian laatiminen. Korona-aika on mahdollistanut myös uusia tapoja toimia. Yksi keskeinen
tulevaisuuden kysymys onkin, miten läsnäolevan toiminnan rinnalla
hyödynnämme myös oppimiamme uusia mahdollisuuksia. Strategian
valmistelussa ovat olleet mukana kaikki työntekijät sekä hallituksen
jäsenet, ja se on tarkoitus hyväksyä hallituksen kokouksessa syyskuussa.
Elokuussa järjestämme vuoden tauon jälkeen kesäjuhlat Naantalissa yhdessä Naantalin seurakunnan kanssa. Niihin on mahdollista
osallistua sekä paikan päällä että etänä. Lisää tietoa kesäjuhlista ja
osallistumisen tavoista on tässä lehdessä. Tervetuloa!

Hannu Suihkonen
hannu.suihkonen@merimieskirkko.fi

HIILIN
E

PÄÄSIHTEERI

ILJ

ÖMÄRK

T

Painotuotteet
Painotuotteet
1234 5678
4041-0619

SISÄLTÖ

TUTKIMUS: MERIMIESKIRKON TYÖTÄ ARVOSTETAAN

PAUL A VIRTA

Siirtolaisuusinstituutti toteutti kyselyn muuttuvasta ulkosuomalaisuudesta ja kasvavasta
maastamuutosta. Tutkimuksessa kysyttiin ulkosuomalaisten tulevaisuudentoiveista, Suomea
koskevista käsityksistä, palvelutarpeista, perhesuhteista, yhteydenpitotarpeista ja sosiaalisista verkostoista. Tulosten mukaan olemassa olevat ulkosuomalaisille suunnatut palvelut
tunnetaan melko huonosti, joten tiedon lisäämiselle ja sen saatavuuden parantamiselle on
tarvetta. Vaikka uskonnollisuus on melko etäinen asia ulkosuomalaisten elämässä, Merimieskirkon palveluita käyttävien ja toimintaan osallistuvien keskuudessa merimieskirkkotyö
arvostetaan korkealle. Huomionarvoista on sekin, että Merimieskirkko palveluineen tunnetaan, vaikka se ei kuuluisi ulkosuomalaisen omaan elämänpiiriin.
Ruoka on keskeinen osa ulkosuomalaisen identiteetin ilmaisua ja vahvistamista. Mieluisia tuliaisia ovat salmiakki,
ruisleipä ja hapankorput. Kyselyn perusteella kansallisruokiamme voisivat
olla ruisleipä, karjalanpiirakat ja makaronilaatikko.
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Kulttuurisokki

Erikoistutkija Tuomas Hovi. Siirtolaisuusinstituutti on ainoa sekä muuttoliikkeiden tutkimukseen että dokumentoimiseen erikoistunut laitos
Suomessa. Sen erityinen tehtävä koskee ulkomailla asuvien suomalaisten elämän dokumentointia ja sitä koskevan tietämyksen edistämistä.

MUUTTUVA
ULKOSUOMALAISUUS
Keitä ulkosuomalaiset ovat? Mitä muuta he kaipaavat Suomesta kuin
salmiakkia ja ruisleipää? Äänestävätkö he kuntavaaleissa?
TEKSTI TAINA SAARINEN KUVAT SIIRTOLAISUUSINSTITUUTTI

U

ULKOM AILL A asuu noin 300 000 Suomen
kansalaista. Suomalaista syntyperää olevia on
muilla mailla yli 1,6 miljoonaa.
Siirtolaisuusinstituutti kysyi ulkosuomalaisilta eli eri puolilla maailmaa asuvilta, suomalaiseksi tavalla tai toisella itsensä mieltäviltä, millainen suhde heillä
on Suomeen, miettivätkö he paluuta ja mm. sitä, millaisia
palveluita he toivovat Suomesta.
Kysely ei tuottanut jymy-yllätyksiä paitsi ehkä sen,
että olemassa olevat ulkosuomalaisille suunnatut palvelut
tunnetaan melko huonosti.
”Esimerkiksi etäkoulu Kulkuri ja Suomi-koulu ovat
yllättäen jääneet monelta pimentoon”, sanoo erikoistutkija
Tuomas Hovi.
Palvelutarpeet ovat yhtä moninaisia kuin ovat kyselyyn vastaajat – ja ulkosuomalaiset yleensäkin. Palveluille
kuitenkin on tarvetta ja niistä iloitaan.
”Ylen ohjelmat koetaan tärkeiksi ja lapsiperheet arvostavat Pikku Kakkosta.”

SUOMEN KIELEN KUTSU
Koronapandemia hankaloitti arkea kaikkialla. Paluumuuttoaikeita se lisäsi vain viidesosalla. Ylimääräistä työtä ja
hankaluutta aiheuttanut Britannian irtautuminen Euroopan unionista (”Brexit”) sai noin 30 prosenttia Brittein
suomalaisista punnitsemaan kotimaahan paluuta.
”Se, lähtivätkö he vai eivät, ei näy tässä kyselyssä vielä”,
Hovi sanoo.
Paluumuuttoaikeet synnyttävät kysymyksiä: miten
pankkitunnukset saa, miten terveydenhuolto toimii? Verotukseen, työllisyyteen, kieleen ja lapsiin liittyvät tarpeet
korostuivat vastauksissa.
Vastaajista 70 prosenttia on naisia, ja useimmilla on
ulkomaalainen puoliso. Puolison mahdollisuudet työllistyä Suomessa kiinnostavat.
Vanhempia huolettaa lasten suomen kielen taitojen
säilyminen. Osalla se on syy palata jossain vaiheessa Suomeen, mutta myös nykyiseen arkeen toivotaan kielitukea:
Suomi-koulun rinnalle verkkomateriaaleja eri-ikäisille
lapsille.
Kaikkia ulkosuomalaisia ei koti-ikävä piinaa. Osa on
tietoisesti karistanut kotimaan tomut.

KEITÄ HE OVAT?
Ulkosuomalaiset ovat monenkirjava joukko. He ovat
NHL-pelaajia ja sairaanhoitajia, Espanjaan muuttaneita
eläkeläisiä ja elämäntapareissaajia, IT-alan ja teollisuuden
asiantuntijoita, bloggareita, lähetystötyöntekijöitä ja au
paireja. YK- ja suurlähetystöväkeä.
150 vuotta sitten ja 1970-luvullakin muutettiin ulkomaille pitkälti elintason parantamisen ja työttömyyden
takia. Vielä 90-luvulla 70 prosenttia muuttajista lähti
Ruotsiin. Nykyisin ulkomaille muutetaan korkeakoulutettuna tai jatko-opintoihin, mutta myös ulkomaalaisen
puolison kotimaahan tai eläkevuosiksi lämpimiin maihin.
Aivovienti on nyt saadun aineiston valossa totta. "Kokoon saadut tiedot kuitenkin kertovat siitä, mitä on tässä
aineistossa, ei ulkosuomalaisista sinänsä," Hovi sanoo.
”Erittäin hyvä toimeentulo ja korkea koulutus on
keskimääräistä useammalla vastaajailla. Se ei kuitenkaan
vastaa koko kuvaa.”
Esille tuli, että naiset olivat lähteneet ulkomaille seikailumielellä. Miesten muuttomotiivina oli useammin työ.
Hovi myöntää, että stereotyyppinen ajatus pääsi yllättämään.
”Sitä voisi uskoa, että miehet ovat seikkailijoita, seikkailunhaluisia, mutta tämän aineiston mukaan niin ei ole.”
Naiset ovat olleet aina aktiivisempia Suomesta muuttajia kuin miehet ja he ovat asettuneet erityisesti läntisen
Euroopan maihin. Miehet korostuvat esimerkiksi Viroon
ja Kiinaan muuttaneissa.
Ns. matkalaukkulapset, jotka eivät ole identioituneet
mihinkään maahan tai kieleenkään, eivät loydy aineistosta.
”Katkeruutta ei tullut yhdessäkään vastauksessa esille
siitä, että on pikkulapsena viety ulkomaille.”

RUISLEIPÄ JA MAKARONILAATIKKO
Mieluisia tuliaisia ovat salmiakki, ruisleipä ja hapankorput. Ruoka on keskeinen osa identiteetin ilmaisua ja
vahvistamista.
Ikea-tavaratalojen pohjoismaiset lihapullat ovat auttaneet suun iloissa, samoin nettikauppa. Lidl-kaupoissa
käydään ostoksilla, kun on Suomi-viikko.
Jos lähialueilla vain on pohjoismaisia kauppoja tai jopa leipomoita, osa asioi niissä. Suomen Merimieskirkon
myymälät mainitaan tässä yhteydessä.
Kyselyn perusteella kansallisruokiamme voisivat olla
ruisleipä, karjalanpiirakat ja makaronilaatikko.
POLITIIKKA
Politiikka vaikuttaa jokaisen arkeen, asuipa sitten missä
tahansa. Ulkosuomalaisten elämään vaikuttaa sekä asemamaan että lähtömaan politiikka.
Maan rajojen ulkopuolella asuu pysyvästi tai toistaiseksi 250 000 äänioikeutettua. Se on suuri ”vaalipiiri”.
Kuten arvattavaa, fyysinen ja henkinen etäisyys laskee
äänestysaktiivisuutta. Erityisesti kuntavaalit jäävät monelta väliin, vuonna 2017 äänestysprosentti oli noin 27.
Se on ymmärrettävää: puolet Suomessa asuvista tuntee
henkilökohtaisesti äänestämänsä kuntavaaliehdokkaan.
Presidentinvaalissa ulkosuomalaisista äänioiketuista äänesti hieman yli 66 ja europarlanmenttivaaleissa
2019 noin 37 prosenttia. Nykyisen asuinmaan vaaleissa >>
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oli äänestänyt 47 prosenttia.
Matalista prosenteista huolimatta vastaajat pitivät
Suomen politiikkaa tärkeänä. Suosituimmat puolueet
vastaajien keskuudessa olivat Vihreät, Kokoomus ja Sosialidemokraatit.
Vastaajien kertoma käsitys Suomesta on useammin
positiivinen kuin negatiivinen. Suomessa arvostetaan turvallisuutta, tasa-arvoa ja arjen sujuvuutta.
”Negatiivisina asioina Suomessa mainittiin ahdasmielisyys, rasistisuus, ja 'nolous'”, Hovi sanoo.

Aineistossa tulee selvästi esille, että uskonnollisuus on
melko etäinen asia ulkosuomalaisten elämässä. Vajaa puolet ilmoitti, ettei kuulu mihinkään kirkkoon tai uskonnolliseen yhteisöön. Puolet ilmoitti olevansa ei-uskonnollisia,
kymmenisen prosenttia ateisteja. Uskonnolliseksi itsensä
määritteli 20 prosenttia miehistä ja 24 naisista.
Tuomas Hovi toteaa, että korkeakoulutus ja ei-uskonnollisuus kulkevat yleensäkin jossain määrin käsi kädessä.
Vastaajista yli puolella on korkeakoulutus ja alle puolet
vastaajista kuului evankelisluterilaiseen kirkkoon.
”Monet kritisoivat sitä, että ulkosuomalaisten palvelut ovat usein uskonnollisen järjestön järjestämiä”, Hovi
kertoo.

koministeriö". Oikea paikka on kuitenkin Sisäministeriö.
Vastausten pohjalta voisi ehdottaa, että Sisäministeriö
listaisi sivustolleen ulkosuomalaisille tarpeelliset tiedot,
joihin voisi mutkattomasti olla linkitys eri toimijoiden
sivuilta. Nettitieto ei ole nykyisellään riittävää.
”Tietoa olisi hyvä olla nykyistä enemmän ja kaikkien
saatavilla. Esimerkiksi iäkkäille tiedon saatavuus on ongelmallista.”
Vuosien ulkomailla asumisen jälkeen moni asia on
unohtunut ja digitalisoitumisen myötä oleellisesti muuttunut.
Uudet elämäntilanteet tuovat uusia tarpeita. Lista
koostuu perusasioista: pankki- ja eläkeasiat, omaishoitaja-asiat, todistusten soveltuvuuden toteen näyttäminen
uudessa kotimaassa sekä kouluun ja opintoihin liittyvät
asiat.

MERIMIESKIRKKO SAA KIITOSTA

JATKOTUTKIMUS

Merimieskirkko palveluineen tuli esille useissa vastauksissa. Se tunnetaan, vaikka se ei kuuluisi elämänpiiriin.
Yhdysvalloissa Merimieskirkko ei ole niin tunnettu
kuin Euroopassa, mikä johtuu siitä, ettei toimintaa siellä
ei enää ole.
Ne, jotka käyttivät Merimieskirkon palveluita ja
osallistuivat sen toimintaan, arvostivat sitä ja kokivat
sen tärkeäksi.
”Merkimieskirkko mainittiin hyvin lämpimästi nyt
koronan aikana tuen ansiosta”, Hovi sanoo.
”Hampurissa ja Belgiassa toimi ruokakuljetus. Se oli
käytännön apua liikkumisrajoitusten aikana, mutta toi
myös lämpöä ihmisten mieliin.”
Tuttu järjestö löytyy helposti, Merimieskirkko voisi
olla tiedon koordinoija.
”Merimieskirkko esittelee toimintaansa verkossa
varsin hyvin, eikä lisä olisi pahasta, mutta lisäresurssejahan se vaatisi. Se ei onnistu, että 'joku' vaan tekee.”
Merimieskirkon sivulla voisi myös olla paikka, jonne
voisi kertoa kokemuksistaan ajantasaisesti.
”Se tukisi palveluitten kehittämistä.”

Vastauksia tuli 85 maasta, suurin osa Euroopasta, ja kappalemääräisesti eniten Yhdysvalloista, Kanadasta ja Ruotsista – maista, johon on aina muutettu ja joihin edelleen
muutetaan eniten.
Kyselylle toivotaan jatkoa. Hovi arvioi, että kysely
kerran vuodessa on liikaa, mutta kolmen tai viiden vuoden
välein sen voisi toteuttaa.
”Aineistossa on jo nyt runsaasti materiaalia tutkimukselle”, Tuomas Hovi sanoo.

USKONTO ETÄISTÄ

MUUTTUVA ULKOSUOMALAISUUS -KYSELY
Tavoite: Kattava kuva tämän hetken nopeasti muuttuvasta
ulkosuomalaisuudesta ja kasvavasta maastamuutosta.
Kysyttiin: Ulkosuomalaisten tulevaisuudentoiveita, Suomea
koskevia käsityksiä, palvelutarpeita, perhesuhteita, yhteydenpitotarpeita ja sosiaalisia verkostoja.
Kenelle?: Kysely lähetettiin syksyllä 2020 yli 6 000 ulkomaille vuosina 2016–2019 muuttaneelle Suomen kansalaiselle ja pidempään ulkomailla asuneelle. Vastauksia saatiin
3 195 henkilöltä.
Tekijät: Teettäjinä Suomen Merimieskirkko, Kansain-

TIETOA VAIKEA LÖYTÄÄ

valistusseura, Kirkkohallituksen Ulkoasiain osasto ja
Suomi-Seura. Toteuttajana Siirtolaisuusinstituutti.

Kun ulkosuomalainen lähtee etsimään tietoa elämäänsä
vaikuttavista asioista, useimmiten etsitään nettihaulla "Ul6

KUN KULTTUURISOKKI ISKEE
Ulkomaille muuttaminen ja
siellä asuminen on melkoisen
monisäikeinen asia. Jos joku on
varmaa niin se, että kulttuurisokki
ravistelee jollain tavalla. Mitä
kulttuurisokki sitten on? Se on
kahden eri kulttuurin yhteentörmäys.

KULTTUURISOKIN VAIHEET
1. Kuherruskuukausi
Kaikki on uudessa maassa ihanaa, upeaa ja parasta.
Uusiin asioihin suhtautuu uteliaisuudella, positiivisesti ja mutkattomasti. Arki tuntuu sujuvan
ja mikään ei masenna. Tämä vaihe kestää yleensä
ensimmäiset muutamat kuukaudet.
2. Sokkivaihe
Kehittyy vähitellen ja tuo tullessaan alakuloisuutta,
surullisuutta ja huolen tunteen tulevaisuudesta. Mieli
on kovassa myrskyssä, vaikka ulkoisesti ihminen
saattaa vaikuttaa seesteiseltä. Mieltä rasittaa verkoston ja harrastusten puute.

TEKSTI ELINA VIISANEN

K

ULTTUURISOKIN vaiheet ja niiden kestot vaihtelevat riippuen henkilön iästä ja elämänkokemuksesta. Joku ei koe juurikaan negatiivisia
hetkiä ulkomailla asuessaan ja toinen saattaa
tehdä nopean päätöksen kotimaahan palaamisesta, kun
kulttuurisokin tunnemylläkkä ottaa vallan.
On tärkeää tiedostaa se, että ulkomailla asuminen
voi aiheuttaa todella voimakkaita reaktioita ja aivan uudenlaisia tuntemuksia, joita ei edes ajatellut aiemmin.
Siksi on tärkeää aina nostaa esille kulttuurisokki ja
sen vaiheet, kun ulkomaille muuttaminen on edessä. Kun
tiedostaa kulttuurisokin olemassaolon, niin ei tee hätiköityjä päätöksiä ja ymmärtää itseään paremmin, osaa
olla itselleen armollinen.
Kunnon yöunet ja ravinto ylläpitävät jaksamista uuden edessä. Samoin auttaa vertaistuki niiltä, jotka ovat
samassa tilanteessa.
Kulttuurisokkia voi mahdollisesti lieventää mm. siten, että opiskelee etukäteen kieltä, selvittää paikkakunnan harrastusmahdollisuuksia ja muuta palvelutarjontaa.
Yksi avainsana on puhuminen: puhu kaikenlaisista
tuntemuksista läheisille ja muistuta itsellesi, että olet
kulttuurisokkiprosessissa.
Ulkosuomalaisuutta ei voi täysin ymmärtää, ellei sitä
itse ole kokenut. Siksi on tärkeä löytää verkostot, joissa
ulkosuomalaisuudesta voi puhua. Tärkeää on olla itselle
armollinen kaiken uuden pyörteissä.
Nuku, syö ja puhu!

3. Reaktiovaihe
Uudessa maassa alkaa monet asiat ärsyttä pukeutumistyylistä kieleen ja liikenteestä jätehuoltoon ja
kaikkeen siltä väliltä. Reaktiovaihe ilmenee negatiivisena puheena paikallista ympäristöä kohtaan. Reaktiovaiheen aikana esiintyy tyypillisiä stressioireita,
kuten päänsärkyä ja unettomuutta. Esiintyy myös
huonoa käytöstä, surua, epätoivoa, vihamielisyyttä,
ja voimattomuutta. Reaktiovaiheen aikana henkilö
saattaa tehdä päätöksen kotimaahan lähtemisestä.
4. Tasaantumisvaihe
Uusi elämäntilanne hyväksytään lopulta ja uudessa
kulttuurissa alkaa nähdä myönteisiä puolia. Tunteet
eivät ole enää niin mustavalkoisia. Saattaa kestää
vuosia, että pääsee tähän vaiheeseen.
5. Kotiinpaluusokki
Moni kokee tämän voimakkaampana kuin muut
kulttuurisokin vaiheet. Kotiinpaluusokki ilmenee
ärtymyksenä ja turhautumisena, myös unettomuutena. Moni ajattelee, että voi palata samaan Suomeen,
josta lähti, mutta aika kulkee ja asiat muuttuvat
myös kotimaassa. On tärkeää tiedostaa ja hyväksyä
niin itsessä tapahtuneet muutokset ulkomailla kuin
läheisissä tapahtuneet muutokset Suomessa.

7

GALLUP
L AURA YÖNTIL A

TÄTÄ KYSYIMME:
1. Mistä olet kotoisin?

Missä asut nyt?
2. Kuinka kauan olet
tehnyt vapaaehtoistyötä Merimieskirkolla ja mikä sinua
innoitti siihen?
3. Millaisia työtehtäviä
olet vapaaehtoisena
tehnyt?
4. Mitä vapaaehtoistyössä on mukavinta ja
mitä se sinulle antaa?
5. Mitä uutta olet oppinut vapaaehtoisena
olemisesi aikana?
6. Terveisesi vapaaehtoistyöstä Merimieskirkolla harkitsevalle?

RITVA RISSANEN
Turun merimieskirkko

Merimieskirkkotyön
arki toimii pitkälti
vapaaehtoisten ansiosta.
Kysyimme eri
vapaaehtoistyötä
tekeviltä mm. sitä, mitä
vapaaehtoistyö heille
antaa.

1. Olen kotoisin Keskisuomesta, Jyväskylästä. Nyt asun Turussa.
2. 1990 luvulta lähtien. Äitini veti Jyväskylässä merimieskirkkopiiriä ja tätini ovat
käyneet täällä Turussa Mikaelin merimieskirkkopiirissä sekä raamattu- ja sukkapiirissä.
Merimieskirkkopiiriin tulin mukaan 2000-luvulla.
3. Olen ollut Turun merimieskirkolla valmistelemassa myyjäisiä, leipomassa ja auttamassa siinä, missä tarvittiin. Myyjäiset olivat aikoinaan kaikkein tärkein juttu.
4. Toisten samanhenkisten tapaaminen ja yhdessä olo.
5. Talousopettajaäidiltäni opin asioita, joista on ollut hyötyä vapaaehtoistöissä. Myyjäisten lisäksi meitä vapaaehtoisia on tarvittu tapahtumissa, kuten Tall Ships' Racessa
ja Turun Taiteiden yössä.
6. Tämä ei ole mikään tiukkapipoinen piiri, täällä saa olla hauskaa. Tulkaa rohkeasti
mukaan, ei tarvitse epäröidä yhtään eikä tarvitse olla kytköksiä ”mereen”.
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ANNA VÄLIVAARA
Brysselin merimieskirkko
1. Tulen Jyväskylästä.
2. Aloitin toukokuun lopulla vuosivapaaehtoisena Brysselin merimieskirkolla.
Yleisesti vapaaehtoistöitä googlailemalla
törmäsin tällaiseen mahdollisuuteen ja se
kiinnosti sen verran, että kysyin miten
tänne pääsee!
3. Työ on pitkälti asiakaspalvelua kirkon
kahvilassa ja kaupassa.
4. Ihmiset, niin asiakkaat kuin muut
työntekijätkin, ovat mukavia ja päivät
kuluvat huomaamatta, vaikka aika rauhallista täällä tällä hetkellä onkin.
5. Vasta aloittaneena luulen että, jos ei
muuta, niin uskoisin oppivani ainakin
leipomaan korvapuusteja!
6. Mukaan vaan!

TIINA TÖYRÄ
Oulun merimieskirkko
1. Ylitorniolta, nyt asun Oulussa.
2. Vajaat neljä vuotta Oulun merimieskirkolla. Innostus merimieskirkkoa kohtaan on syttynyt jo Ylitorniolla lukiossa,
jonne saimme vieraan Lontoosta, ja hän
kertoi toiminnasta. Kipinä syttyi, on välillä sammunut ja taas roihuaa.
3. Myymme kanttiinissa päivittäistavaraa, kahvia/teetä, puhelinkortteja. Teemme myös laivakäyntejä ja tarvittaessa
kuljetamme merimiehiä asioille, esim.
kauppaan. Olin myös viime jouluna pu-

helinvapaaehtoinen. Lisäksi olen laivakuraattorikoulutuksessa, ja tänä kesänä
pitäisi olla ensimmäinen seilaukseni, jos
korona suo.
4. Vapaaehtoistyössä saa kohdata ihmisiä, auttaa, jutella, käyttää englantia ja
toista kotimaista kieltä.
5. Toiminta on vastavuoroista. Opimme uutta eri kulttuureista. Lisäksi oma
vapaaehtoisten yhteisömme ja Miia-kuraattori on aivan mahtava. Voimaannuttavaa ja yhteisöllistä toimintaa kaikkinensa.
6. Tule rohkeasti mukaan!

LEENA HOIKKALA
Rauman merimieskirkko
1. Olen kotoisin Raumalta, missä asun
edelleen.
2. Äitini mukana aloitin ompeluseurassa käymisen 1960-luvulla ja hänen
kuoltuaan olin ensin mukana kaupungin
ompeluseurassa ja sen toiminnan loputtua olen ollut Syvärauman merimieskirkkopiirissä 1980–1990 lukujen vaihteesta.
Olen tutustunut merimieskirkkoihin ja
”nauttinut” niiden palveluista eri satamissa isäni mukana kulkiessani jo
1950-luvulta alkaen.
3. Pyhärannassa asuessani 1970- ja
1980-luvuilla järjestin seurakuntapiirissä muutamia merimieslähetysiltoja. Olin
myös innokas merimieskirkkotuotteiden
kauppias. Nyttemmin olen avustanut
Rauman merimieskirkon työntekijöitä
myyjäisissä ja markkinoilla.
4. Mukavat ihmiset ja mutkaton, välitön
yhdessäolo.
5. Että kukin voi omilla taidoillaan olla
mukana tekemässä työtä lähimmäisten
hyväksi kotona ja maailmalla.
6. Reippaasti ja ennakkoluulottomasti
mukaan vaan!
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IIDA KESÄLÄ
Rotterdamin merimieskirkko
1. Olen kotoisin Pohjois-Karjalasta, Joensuusta ja siellä asun edelleen.
2. Kolme kuukautta nyt kesäkuun alussa,
saavuin Rotterdamiin maaliskuun alussa.
Hain vuosivapaehtoiseksi, koska halusin
opintojeni välissä tehdä jotain merkityksellistä ja kokeilla jotain uutta.
3. Tehtävät ovat pääsääntöisesti kahvilan/kaupan hoitamista ja hommiin sisältyy myös siivous- ja kunnossapitopäiviä,
mutta päivät vaihtelevat hyvinkin paljon
toisistaan, mikä tekee vapaaehtoisen
työstä monipuolista ja mielenkiintoista.
Olen ollut mukana satama- ja laivakäynneillä ja miehistönvaihtoreissuilla. Olen
päässyt näkemään Alankomaita, kun
olemme toimittaneet tuotetilauksia.
4. Parasta tässä työssä on se, ettei koskaan tiedä, minkälaisia ihmisiä tulee
päivän aikana tapaamaan. Aivan upeita
ja ihania kohtaamisia tulee vastaan joka
päivä.
5. Olen oppinut itsestäni paljon uutta.
Etäisyyden ottamisella Suomeen olen
päässyt testaamaan, miten pärjään ilman
tuttua turvaverkkoa ja heittäytymään uuteen maahan ja uusien ihmisten keskelle.
Olen oppinut myös ajamaan kirkon isoa
volkkaria ja päässyt tutustumaan hollantilaiseen liikennekulttuuriin.
6. Kannustan lähtemään vapaaehtoiseksi, tämä on huippu kokemus. Itsehän en
haluaisi täältä lähteä pois, mutta onneksi
minulla on tätä edessä vielä vuosi.
Etsimme jatkuvasti niin Suomessa kuin
muualla Euroopassa sijaitseville kirkoillemme kiireapulaisia lyhytaikaisiin tehtäviin sekä vapaaehtoisia, jotka haluavat
sitoutua pidempiaikaisesti merimieskirkkotyöhön. Lue lisää verkkosivulta:
merimieskirkko.fi/vapaaehtoistyo

PITKÄ TIE KOTIIN

PALUUMUUTTO

JANI L AUKKANEN

"Näin Neuvostoliitossa nälkää, ikävöin teloitettua isää, tein ahkerasti töitä ja pääsin viimein Suomeen", Irja Niemelä kertoo.
Jali Jumisko on tuomassa ruokakassia. Kuva on julkaistu aiemmin Helsinki Mission Myötätuntouutisissa.

Irja Niemelän vanhemmat loikkasivat Neuvostoliittoon.
Koti-ikävä toi hänet Suomeen lähes 60 vuoden kuluttua.
TEKSTI LEA TAIVALSAARI

E

I SE ihan helposti käynyt. "Ensin sanottiin inkeriläisille tervetuloa, sitten muille avautui
tie palata", helsinkiläinen Irja
Niemelä kertoo.
Hän kaipasi koko elämänsä Suomeen, josta vanhemmat olivat 1930-luvulla lähteneet Neuvostoliittoon paremman elämän hakuun.

Muuton aika koitti viimein kesällä
1993. Niemelä astui Pietarissa bussiin,
joka suuntasi kohti Helsinkiä, mukana
oli yksi ainoa matkalaukku. Taakse jäi
vain kolme hautakumpua, vanhempien
ja veljen viimeiset leposijat.
"Jo rajalla häikäisee kahden valtakunnan ero. Suomen puhtaat, hoidetut
pellot ja metsät, niiden kauneus kosket10

taa. Kuin astuisi 200 vuotta kehityksessä
eteenpäin."
Naapurimaan propagandaa, jota vastaan Niemelä oli ikänsä kapinoinut, ei
ole ikävä. Hän seuraa edelleen Venäjän
politiikkaa, uutisia ja dokumentteja.
"Aivopesukone jatkaa käymistään,
hän kuittaa."

”

YKSINÄISYYS ON
VAIVANNUT, PAHITEN
PANDEMIAN AIKAAN
IRJA

Lue Helsinki Mission Myötätuntouutisten juttu "Irja, 83, jäi lumen ja koronan
vangiksi – vapaaehtoinen auttaa arjessa" verkkosivulta https://www.helsinkimissio.fi/myotatuntouutisia/

tiin nimellä finka. Koin olevani kaikin
tavoin vieras lapsi vieraalla maalla."
Niemelä opiskeli Petroskoissa sairaalalaborantiksi ja sai alan töitä Hirvaksen
sairaalassa, jossa työskenteli 30 vuotta.
Nuorena sairastettu polio on muistutellut läpi vuosien. Toista jalkaa yritettiin
jäykistää ja eripituista jalkaa venyttää,
kunnes hoito lopetettiin kovien kipujen
vuoksi.
Polion seuraukset vaikuttivat itsetuntoon, poikakaverin löytämiseen ja lapsihaaveisiin. Rakkaus kuitenkin yllätti kun
Niemeläre tutustui komeaan lentokoneteknikkoon. Suhteesta syntyi poika.
KIITÄN JOKAISESTA
ELONPÄIVÄSTÄ
Suomeen muuton jälkeen asiat lähtivät
sujumaan pikkuserkun tuella. Asunto
löytyi Itäkeskuksesta ja seuraavatkin

kodit kaupungin itäkolkilta.
Irja Niemelä oli siirtynyt Neuvostoliitossa eläkkeelle jo 55-vuotiaana, mutta kotimaassa oli edessä vielä työvuosia.
Hän sai osatyöllistettynä töitä Invalidisäätiön kirjastosta ja Kasvimuseolta.
Eläke, joka ei ole suuren suuri, tulee
Venäjältä.
"Mutta on oma katto pään päällä,
asiat hoituvat. Yksinäisyys on kyllä vaivannut, pahiten pandemian aikaan."
Iloksi on tullut mieluisa vapaaehtoistyö. Niemelä kutoo sukkia sosiaalialan järjestölle HelsinkiMissiolle, jonka vapaaehtoiset hoitavat hänen kauppa-asiansa.
Uskonto ei kuulunut neuvostoaikaan,
mutta Niemelä on vakuuttunut, että Jumala on olemassa.
"Rukoilen ja kiitän jokaisesta elonpäivästä. Ja siitä, että minulla on ruokaa
pöydässä."

IRJA NIEMEL ÄN KOTIARKISTO

ISÄ KATOSI JA TELOITETTIIN
Irja Niemelä ei ollut vielä syntynyt, kun
vanhemmat karistivat Tampereen hiekan jaloistaan ja suuntasivat silloiseen
Neuvostoliitoon 1930-lamaa karkuun.
Loikkarien uusi elämä näytti oitis karmeat kasvonsa.
Isä Leo Valdemar sai surmansa joukkomurhassa, vain 31-vuotiaana, Stalinin
hirmuhallinnon tavan mukaan. Perheen
haettua syytä tekoon vastaus tuli aikojen
päästä ja kuului: ei tietoa teloituspaikasta.
"Yhden kerran isä ilmestyi uneeni.
Sen jälkeen tuli hyvä olo."
Saara-äiti jatkoi Karjalan tasavallan
Kontupohjassa Irja-tyttärensä kanssa.
Tyttö pantiin viikoksi seimeen ja pyhiksi hän pääsi äidin luo, joka teki töitä
tiilitehtaalla. Kotona puhuttiin suomea.
"Koulussa suomalaisia tyttöjä pilkat-

Kun hakemus muuttaa Suomeen evättiin, Irja Niemelän ja Saara-äidin oli pakko
sinnitellä yhdessä eteenpäin
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Merimiekirkkojen
kuorot lauloivat
Ulkosuomalaisten
suurkuorossa
TEKSTI EVA-CHRISTINA PIETARINEN

Kuvakaappaus Sininen ja valkoinen
-videosta. Keskellä Jukka Kuoppamäki
ja hänen tyttärensä Inka Auhagen.

U

LKOSUOMALAISPARLAMENTIN

avajaisissa sekä ulkosuomalaisparlamentin yhteyteen
järjestetyssä virtuaalisessa
Suomi-kylässä esiintyi 7.–13.6.2021 Ulkosuomalaisten suurkuoro. Ulkosuomalaisten suurkuoron 182 laulajaa edustivat
35 ulkosuomalaista kuoroa Euroopasta
ja Pohjois-Amerikasta – Brysselin, Lontoon ja Hampurin merimieskirkkojen
kuorot mukaan lukien.
Ulkosuomalaisten suurkuoro piti
Zoomin kautta yhteisharjoituksia. Harjoituksia johti Finnish Choral Society of
Seattlen kuoronjohtaja Maria Männistö
sekä Hampurin merimieskirkon kuoronjohtaja Eva-Christina Pietarinen. Kuorolaiset äänittivät itsenäisesti kotona harjoitusnauhojen avulla Jean Sibeliuksen
Finlandian sekä Jukka Kuoppamäen
laulun Sininen ja valkoinen. Maria Männistö kokosi kuorolaisten nauhoitukset
kokonaisteoksiksi.
Brysselin, Lontoon ja Hampurin
merimieskirkkojen kuorot ovat aikasemmin laulaneet yhdessä Ulkosuomalaisten kuoropäivillä Lontoossa 2018
ja Uppsalassa 2019. Kivat kokemukset
yhdessä laulamisesta isolla porukalla ulkosuomalaisten kuoropäivillä innoittivat
kuorolaisia osallistumaan Ulkosuomalaisten suurkuoroon.
Kuorolaisten mukaan oli kiinnostavaa
olla mukana hankkeessa, jossa oli osallistujia ympäri maailmaa. Ulkosuomalaissuurkuorokokemus oli liikuttava ja näytti,
miten tärkeää yhdessä laulaminen on.

BRYSSELIN merimieskirkon kuoron toiminta alkoi vuonna 1995, kun Suomen
liityttyä EU:hun Belgiaan muutti paljon
suomalaisia. Merimieskirkko toimi silloin Antwerpenissa. Alkuvaiheessa kuoro harjoitteli jumalanpalvelusten jälkeen,
koska matka erillisiin harjoituksiin olisi
monelle kuorolaiselle ollut turhan pitkä.
2000-luvun alussa harjoitukset siirrettiin Brysseliin perustettuun "pappilaan".
Brysselin merimieskirkon kuoro
toimii vapaaehtoisvoimin. Sekakuoron
johtajina on ollut kanttoreita, musiikin
ammattilaisia tai kokeneita kuorolaulajia.
Laulajistossa on jonkin verran vaihtuvuutta, sillä Brysselissä on paljon määräaikaisia työntekijöitä ja harjoittelijoita,
mutta runko koostuu Belgiassa pysyvästi
asuvista suomalaisista.
Kuoro harjoittelee kerran viikossa
Matti Kataikon johdolla. Korona-aikana toiminta on ollut pääosin tauolla.
Kuoroon voi liittyä kuka tahansa,
mutta käytännössä kuorossa laulaminen edellyttää kokemusta kuorolaulusta
ja kohtuullista nuotinlukutaitoa, koska
uutta ohjelmistoa on omaksuttava melko
nopeasti.
HAMPURIN merimieskirkon kuoro perustettiin keväällä 1987 Dagmar (Holz)
Kopteinin toimesta. Kuoron laulajisto
koostuu ensimmäisen ja toisen polven
paikallisista suomalaisista sekä saksalaisista, jotka ovat naimisissa suomalaisen
kanssa tai ovat kiinnostuneita suomalaisesta musiikista ja suomen kielestä.
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Kuoroon voi liittyä kuka tahansa , eikä nuotinlukutaitoa vaadita. Kuoron harjoituksissa puhutaan suomea ja saksaa.
Kuoro harjoittelee kerran viikossa.
Korona-aikana harjoitukset on pidetty
Zoomissa. Kuoroa johtaa vuodesta 2007
lähtien Eva-Christina Pietarinen.
ATEENAN Ruotsin kirkon sekakuorossa
laulaa monen muun kansallisuuden ohella myös muutamia suomalaisia. Kuoro on
toiminut jo useamman vuosikymmenen
ja vuodesta 2016 lähtien kuoroa on johtanut Pauliina Mäkinen-Louka.
Ateenan Ruotsin kirkon kuoro on
esiintynyt myös suomalaisissa jumalanpalveluksissa. Pohjoismainen yhteistyö
on luontevaa, sillä Ateenan merimieskirkko toimii Ruotsin kirkon tiloissa.
1990-luvulla merimieskirkon toimiessa Pireuksessa siellä toimi muutaman vuoden ajan suomalainen kuoro.
Ateenan Ruotsin kirkon kuoron suomalaiset laulajat osallistuivat Ulkosuomalaisten suurkuoroon Haniassa toimivan Melkein enkelit -kuoron siipien alla.
LONTOON merimieskirkon yhteydessä
toimii suomalainen Merenkurkut-kuoro. Kuoroa perustettaessa vuonna 2008
laulajia oli vain neljä, mutta vuosien varrella kuoro on kasvanut noin 15 laulajan
naiskuoroksi.
Kuoro esiintyy mm. Lontoon merimieskirkon juhlissa, ja kuoron laulajat
toimivat usein muusikkoina merimieskirkon messuissa.
Kuoro harjoittelee kerran viikossa.

ARVOKKAINTA

TIMO LAPPALAINEN

K

ESÄKUUN ensimmäisen sunnuntain
aihe ja tekstit osuivat vanhaan kipukohtaan – enpä siis yllättynyt. Puhuttiin kritistityn suhteesta omaisuuteen:
saako rikastua tai odottaa, että Merimieskirkon
työntekijät taitavat sen tekemisen? Kirkkopyhän
tekstit eivät säästelleet sanoissaan: ”Rahanhimo
on kaiken pahan alkujuuri. Rahaa havitellessaan
monet ovat eksyneet pois uskosta ja tuottaneet itselleen monenlaista kärsimystä.” Näin ensimmäisessä
Timoteuksen kirjeessä.

yhteyteen liitetty käsite. Mitkä ovat Merimieskirkon luovuttamattomia aarteita tänä päivänä ja
tulevaisuudessa? Kyky kehittää varainkeruuta ja
sopeutua muuttuneisiin olosuhteisiin talouden
tiukkoinakin aikoina ovat eittämättä yksi tärkeä
ominaisuutemme. Haluan kuitenkin uskoa, että
kaikkein arvokkainta on ollut kykymme ja halumme jakaa materiaalista, henkistä ja hengellistä varallisuuttamme lukuisille suomalaisille ja
merenkulkijoille liki 150 vuoden ajan.
Merimieskirkon tosi varallisuus eli sen palvelut, sen jakamat sakramentit, toivon sanoma ja
miljoonien kohtaamisten kautta välitetty vieraanvaraisuus ja hyväksyntä sellaisena kuin kukin meistä on, eivät ole koskaan olleet omien
ponnistelujen tai kykyjen varassa. Kaikkivaltias
ja rakastava Jumala antakoon meille voimaa ja
nöyryyttä muistaa rukouksissamme kirkkorukouksen viisauden:

Keskustelu on voimistunut talouden asemasta
ja sen ylivallasta koko ihmiskuntaa määrittävänä
olemassaolon päämääränä, jossa puhutaan tuottavuudesta, bruttokansantuotteesta ja jatkuvasta
kasvusta. Beyond growth -liike eli "mitä kasvun
jälkeen" haastaa, onko taloudellinen kasvu katsottava luonnonlaiksi, jolle ei voi olla vaihto- tai
edes reunaehtoja. Kuka palvelee ja ketä: raha ihmistä vai ihminen rahaa? Voiko rikkaudella olla
tai pitäisikö sillä olla rajoja? Kun yksi prosentti
maailman rikkaimmista omistaa kaksinkertaisesti enemmän kuin 87 % eli 6,9 miljardia ihmistä,
on pakko kysyä, elämmekö maailmassa, jossa
toimivat reilut pelisäännöt.

Pyhä Jumala,
Auta meitä elämään erilaisten mainosten
ja houkutusten keskellä niin,
että emme sorru tekemään vääriä valintoja.
Opeta meitä näkemään se,
mikä on tarpeellista,
ja se, mitä ilman voimme tulla toimeen.
Kiitos että elämä, jonka sinä annat,
on arvokkaampi
kuin mikään maallinen omaisuus.
Auta meitä elämään rehellisesti ja oikein.
Kuule meitä Jeesuksen tähden.

Omaisuus ja varallisuus ovat toki hyväksyttäviä,
mutta olennaista onkin, miten sitä itsekukin
käytämme. Omien henkilökohtaisten etujen
lisäämiseen vai yhteiseen hyvään? Olemme viime ja kuluneen vuoden aikana pohtineet omaisuuttamme Merimieskirkossa hieman toisesta
näkökulmasta. Tulevaisuuden näkymiä ja visioita pohtiessa olemme joutuneet keskustelemaan
Merimieskirkon lisäarvosta – toki sekin on paradoksaalisesti taas yksi talouden ja liiketoiminnan

Kirjoittaja on pastori ja Suomen Merimieskirkko
ry:n puheenjohtaja.
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KIRKKOLAIVA

REKKAKULJETTAJA

Näkymää Turun merimieskirkolta toukokuun iltahämärässä. Rekkojen parkkialue levittäytyy kuvasta oikealle. Juha Ekman on pysäköinyt
autonsa vasempaan kulmaukseen (punainen Alanteen auto).

"EI PIDÄ PELÄSTYÄ SANAA KIRKKO"
Kuljettaja Juha Ekman tuntee merimieskirkon jo yli
viiden vuosikymmenen takaa.
TEKSTI JA KUVA LAURA YÖNTILÄ

R

EKK A-AUTON kuljettaja Juha
Ekman piipahtaa Turun merimieskirkolla keväisenä perjantai-iltana. Rekka on parkissa, ja
Ekman jää odottamaan sunnuntai-aamuna satamaan saapuvaa lastia. Sunnuntaina on edessä vielä lastinpurkua Vantaalla, ja työt jatkuvat heti maanantaina.
Tiistaista perjantai-iltaan Ekman
kertoo ajaneensa 2 600 kilometriä. Päälle
tulevat lastaukset ja muut työt.
”Kuljetan ihan mitä vain rahtia, mitä
pressuvehkeillä voi kuljettaa. Esimerkiksi
lääkepurkkeja, paperia, urheilutarvikkeita
ja kaapeleita”, Ekman luettelee.

PITKÄN MAAN KUSKIT
Kuljettajien ajoajan kesto määritellään
ajo- ja lepoaika-asetuksessa. Vuorokaudessa ajoaikaa saa olla korkeintaan
yhdeksän tuntia, kaksi kertaa viikossa
kymmenen tuntia. Taukoa on pidettävä
4,5 tunnin välein. Kokonaisuudessaan
työaikaa saa olla vuorokaudessa korkeintaan 13 tuntia, tietyin ehdoin 15 tuntia.
”Olen aloittanut kärryjen kanssa
pullaamisen vuonna 1985, ja iloisella
80-luvulla painettiin töitä vaikka toista
vuorokautta. Nykyisin taas on jäätävä
yöksi matkan varrelle, vaikka kotimatkaa
14

olisi taitettavana enää sata kilometriä tai
allekin.”
Työaikasäännökset ovat paikallaan,
mutta Suomen maantieteeseen ne eivät
Ekmanin mukaan tahdo sopia.
”Suomi on niin valtavan pitkä maa.
Tuhat kilometriä ei vielä riitä päästä päähän, ja ajoaikaa kertyy.”
YKSINÄINEN SUSI
Ekman, paljasjalkainen stadilainen, asuu
nykyään Kirkkonummella.
Suomalais-venäläisen koulun kasvatti on taannoin tutustunut huolella

myös Venäjän ja kahta lukuunottamatta
kaikkien entisten neuvostotasavaltojen
tieverkostoihin. Nykyisin ajaminen keskittyy kuitenkin Suomeen.
Ekman kuvaa kuljettajia, tai ainakin itseään, hiukan yksinäisiksi susiksi.
Auto on kuljettajan oma työympäristö,
josta esimerkiksi mikroaaltouuni ja kahvinkeitin kuitenkin tekevät kodikkaan.
Vaihtosuuntaaja eli invertteri mahdollistaa verkkovirran käytön. Auton täysmittaisessa pedissä on hyvä nukkua pidemmätkin yöunet.

MERIMIESKIRKKO
TOIMITTAA: UUSI
TUPAKKAPIIPPU

MERENKULKIJA

TURUN PARKKI ON
KIRKON PARKKI
Turun parkkialuetta wc-tiloineen Ekman
pitää suomalaisittain tyypillisenä. Alueen
vierellä sijaitsevasta merimieskirkosta on
tullut eräänlainen maamerkki.
”Kirkon parkkina minä ainakin olen
oppinut tämän tuntemaan. Tai sanotaan
vaan, että mennään kirkolle, ja kaikki
tietävät, mistä on kyse.”
Kahvi, sämpylä ja sauna, Ekman kiteyttää merimieskirkon annin.
”Kirkko on kivempi kuin huoltoasemat, vaikka niillä valikoima voikin olla
laajempi. Tässä miljöö on mukavampi,
pienimuotoisempi.”
”Täällä on rauhallista, siistiä ja kohtuuhintaista. Kahvi on hyvää.”
”Ei pidä pelästyä sanaa kirkko. Ei
täällä ensimmäiseksi lyödä krusifiksilla
päähän, kun menee ovesta sisään.”
EUROOPAN KIRKOILLA
JO FAIJAN MUKANA
Merimieskirkko on ollut osa Ekmanin
elämää lapsuudesta asti. Isä työskenteli laivalla, ja 1960–70-luvun vaihteessa
pieni Juha pääsi mukaan reissuille eri
puolille Eurooppaa.
”Faija oli sähköttäjä. Opettelin navigointia, ohjaamista, konehommia.
Silloin sai mennä vapaasti tutkimaan
laivaa.”
”Ja missä vain merimieskirkko oli,
niin aina käytiin kääntymässä.”

Konepäällikkö Vadym Rumak esittelee vanhaa piippuaan. Piippu pysyy koossa kuvanottoa
varten, mutta tarvitsee muuten tukevan teipin ympärilleen.

Laivalla sattuu ja tapahtuu. Joskus merimieskirkon
päivän tärkein työ saattaa olla uuden piipun
toimittaminen rikkinäisen tilalle.
TEKSTI JA KUVA LAURA YÖNTILÄ

T

URUN merimieskirkko ei sijaitse satamassa, mutta kirkolta
ajaa nopeasti niin Turun kuin
Naantalin satamiin aina tarpeen
tullen. Laivojen tulo- ja lähtöaikoja on
mahdollista seurata satamien web-sivuilta.
Tiistaina 1.6. merimieskirkolta lähdettiin tapaamaan Gunda G -nimisen
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rahtilaivan miehistöä. Laiva oli saapunut
Naantalin satamaan Tanskasta.
Tällä hetkellä miehistö ei voi koronan vuoksi poistua laivasta, eivätkä merimieskirkkolaiset astu laivan sisätiloihin.
Niinpä tapaamiset järjestetään turvallisesti laivan kannella.
>>

Rahtialus Gunda G:n miehistöä: kapteeni Andrei Bondarenko, toinen perämies Petro Danylov, konepäällikkö Vadym Rumak piippuineen
ja matruusi Artem Surdul. Aluksen pituus 114 metriä, leveys 14 metriä, syväys 6 metriä, kantavuus noin 6000 tonnia.

Gunda G:ssä on yhdeksän hengen
miehistö, jonka jäsenet tulevat Venäjältä,
Ukrainasta ja Filippiineiltä. Merimieskirkkolaisten tapaaminen on kapteeni
Andrei Bondarenkon mukaan harvinaista, sillä viime aikoina kirkot ovat
ottaneet laivaan yhteyttä lähinnä sähköpostitse.
Käynti aluksella on joka tapauksessa
kaikkea muuta kuin turha. SIM-kortit
käyvät kaupaksi. Hyväntuuliset miehet
juttelevat mielellään kirkkolaisten kanssa, ja yhteiseksi kieleksi muotoutuu luonnollisesti englanti.
TEIPILLÄ KORJATTU
SUORA PIIPPU
Ehkäpä merkittävimmäksi jutunaiheeksi
nousee laivan konepäällikön, ukrainalaisen Vadym Rumakin katkeamispisteessä
oleva piippu. Piipun ympärille on vedetty
punaista teippiä, jonka Rumak kuitenkin
poistaa.
Tällainen uusi piippu tarvittaisiin,
mielellään varrelta suora, mutta hätätapauksessa käyräkin käy.

”Hän ottaa kyllä kalliimmankin, tämä on hyvin tärkeää”, toteaa hymyilevä
kapteeni Bondarenko.
Kirkkolaiset hyppäävät autoon ja
matkaavat takaisin Turun suuntaan.
Linnankadun tupakkakaupassa, parisenkymmenen minuutin ajomatkan päässä,
on valikoimissa juuri sopiva piippu merimiehen tarpeisiin, ja sellaisen merimieskirkko nyt toimittaa pikakuljetuksena
takaisin Gunda G:lle.
SIM-korttivarastoa täydennettiin
piipunhakumatkan aikana, ja niitä miehistö ostaa lisää. Kokki pyytää merimieskirkon tarraa.
Konepäällikkö Rumak on tyytyväinen uuteen piippuunsa ja kiittää hakijoita monet kerrat.
ITÄMERELTÄ BISKAJANLAHDELLE JA TAKAISIN
Aiemmin Murmanskissa ja nyttemmin
Pietarissa asustava kapteeni Bondarenko
kertoo Gunda G:n seilanneen Itämerellä
nyt kahden ja puolen kuukauden verran.
Takaisin Pietariin päästään ehkäpä kuu16

kauden kuluttua, kapteeni arvioi.
Tyhjänä Naantaliin saapuneeseen
Gunda G -alukseen lastattiin Naantalissa viljaa, ja seuraavaksi päämääränä
on Pasajesin kaupunki Espanjan pohjoisrannikolla. Matka Itämereltä Biskajanlahdelle vie Kielin kanavan kautta
runsaat seitsemän päivää.
Luotsin on määrä tulla laivalle keskiviikkona klo 15. Laivaa luotsataan merelle viisi tuntia, minkä jälkeen Gunda G
jatkaa matkaa jälleen itsenäisesti.
MERIMIESKIRKKO – CHURCH
Mitä odotuksia Naantaliin saapuneella
laivalla olisi merimieskirkon suhteen –
varsinkin sitten, kun koronarajoitukset
on jo purettu?
”Internet-korttien ostaminen. Satamasta kauppoihin ja marketteihin pääseminen”, kapteeni Bondarenko summaa.
Yksi miehistön jäsenistä osoittaa
myöhemmin sormellaan taivasta kohden.
"Church", sanoo uuden piipun saanut konepäällikkö Rumak. ”Onhan tämä
kirkko.”

Kemi-Tornion merimieskirkon satamakuraattori Sanna Rasi Finnpilotin miehistön kanssa hakemassa luotsia laivasta.
"Venematkoilla on hyvin aikaa keskustella. Merellä työtään tekeviä on paljon ja
heidän hyvinvointinsa on meille tärkeää."

ANNAMARIA LEHTO

MIA HA APAKORVA

Turun merimieskirkon vapaaehtoiset
kokoontuivat kirkolle pitkästä aikaa koronatauon jälkeen kesäkuun alussa satamakuraattori Arja Suvannon kutsumana.
Kuulumisia vaihdettiin rennosti iltapäiväkahvien merkeissä.

Pitkän ajan jälkeen on taas hyvä saada
tulla merimieskirkolle. ”Kiitos, että ovet
ovat jälleen auki”, sanovat merimiehet,
kun koronarajoituksia on alettu lieventää
Raumalla.
ANU-MARJA KANGASVIERI

MARKO TOL JAMO

SANNA RASI

L AURA YÖNTIL Ä

Merimieskirkon kotimaan toimipaikkojen kuulumisia

Oulun merimieskirkon satamakuraattori
Mia Haapakorva kertoo työstään, että on
ihana olla avuksi. ”Keskustelut kruunaavat päivän.” Tällä kertaa juttelukaverina
oli merenkulkija Anthony.
< Kokkolan merimieskirkolla pidettiin
pihatalkoot 8.5. Haravointihommien lomassa vaihdettiin kuulumiset ja nautittiin
aurinkoisesta säästä. Töiden päälle maistuivat makkarat, salaatit, kahvit ja pullat.

Kesäkuun alussa kokoontui kolmisenkymmentä kuntoilijaa Vuosaaren merimieskeskukseen. Mercy Ships' Race -liikuntatapahtuman osallistumismaksuilla
kerättiin rahaa hyväntekeväisyyteen.
osallistujat juoksivat tai kävelivät 5 tai
10 kilometrin pituisen lenkin.
Mercy Ships' Race on yleensä järjestetty Marianhaminassa toukokuussa Sjöfartens Dag -tapahtuman yhteydessä. Koska
koronapandemia siirsi merenkulkupäivän
syksyyn, järjestäjät kehottivat tapahtuman
vakiokävijöitä ottamaan osaa hyväntekeväisyyskampanjaan ”etänä”.
Helsingissä "etänä" pidetyn Mercy
Ships' Racen organisoivat yhteistyössä
Ålands Sjöfart rf:n kanssa Merimiespalvelutoimisto, Merimieskirkko ja Merimieseläkekassa.
Mercy Ship on sairaalalaivaa ylläpitävä
kristillispohjainen vapaaehtoisjärjestö. Se
tarjoaa vaativiakin operaatioita maissa,
joissa sairaaloiden taso ei ole korkea tai
kalliit operaatiot eivät ole kenen tahansa
saavutettavissa.
Laivaan haetaan jatkuvasti muun
muassa ammattimerenkulkijoita huolehtimaan sen liikkumisesta ja ylläpidosta.
Uusi laiva on valmistumassa.

Tue merimieskirkkotyötä. Lämmin kiitos tuestasi.
• Lahjoita tekstiviestillä 10 euroa haluamallesi kotimaan toimipaikalle. Lähetä
numeroon 16588 valitsemasi viesti: 10E HAMINA, 10E KEMI, 10E KOKKOLA,
10E OULU, 10E RAUMA, 10E TURKU, 10E VUOSAARI.

• Siirrä MobilePaylla haluamasi summa numeroon 32400
• Lahjoita verkkosivullamme https://merimieskirkko.fi/lahjoita
• Siirrä haluamasi summa rahankeräystilillemme FI91 1745 3000 0222 79
KERÄYSLUPANUMERO TAKASIVULLA. INSAMLINGSTILLSTÅNDNUMMER PÅ SISTA SIDAN.
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MERIMIESKIRKON HALLITUKSEN JÄSENTEN VAALI
KAUDELLE 2021–2024

S

uomen Merimieskirkon hallitukseen kuuluu 12 jäsentä, jotka valitaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan.
Hallituksen jäsenistä on kulloinkin neljä
erovuorossa. Hallituksen jäsen voidaan
valita uudelleen.
Merimieskirkon hallituksen kokoonpano on seuraava:
2018–2021
Timo Lappalainen, toiminnanjohtaja,
hallituksen pj.
Tarja Larmasuo, hallintojohtaja, varatuomari
Jarkko Nisula, kuljetusalan kouluttaja
Asta Turtiainen, diakonian päällikkö

Lappalaisen, Tarja Larmasuon ja Asta
Turtiaisen sekä uutena jäsenenä Laura
Elomaa-Piipon valitsemista Merimieskirkon hallituksen jäseniksi kaudelle
2021–2024. Ehdokkaiden esittely on
ohessa. Vaalivaliokunnan esitys ja ehdokkaiden esittely tehdään myös vaalikokouksessa.
Vaalikokous pidetään la. 7.8.2021
klo 13.30 Naantalin seurakuntakeskuk-

sessa, Piispantie 2, 21100 Naantali sekä
Zoom-sovelluksessa. Kutsu sekä ilmoittautumisohjeet vaalikokoukseen ovat
seuraavalla sivulla. Tervetuloa!

Timo Lappalainen
s. 1959
Järjestöjohtaja, Helsinki

Tarja Larmasuo
s. 1961
Hallinto- ja talousjohtaja, varatuomari, Helsinki

Huom! Paikan päällä Naantalissa ei
voi enää ilmoittautua vaalikokoukseen, joten äänioikeuden varmistaaksesi ilmoittaudu etukäteen. Ks. kutsu
sivulla 19.

2019-2022
Mikko Jokela, ulkoasiainneuvos
Lena Grenat, toiminnanjohtaja
Katarina Hildén, Vice President
Sami Ojala, toiminnanjohtaja
2020–2023
Jaakko Heinimäki, päätoimittaja
Paula Raitis, viestinnän suunnittelija,
hallituksen varapj.
Jukka Salo, toimitusjohtaja
Päivi Vähäkangas, kirkkoherra
Hallituksen erovuoroisista jäsenistä Timo Lappalainen, Tarja Larmasuo ja Asta Turtiainen ovat ilmoittaneet olevansa
käytettävissä jatkokaudelle 2021–2024
Merimieskirkon hallitukseen.
Suomen Merimieskirkon vuosikokous valitsi kokouksessaan 15.4.2021
Merimieskirkon vaalivaliokunnan jäseniksi toimitusjohtaja Olli Holmströmin, kirkkoherra, srk.yhtymän johtaja
Juha Rintamäen ja asiantuntija Helena
Tuomisen. Vuosikokous kutsui vaalivaliokunnan sihteeriksi pääsihteeri Hannu
Suihkosen. Vaalivaliokunnan tehtävänä
on tehdä ehdotus hallituksen jäseniksi.
Vaalivaliokunta päätti ehdottaa
Merimieskirkon vaalikokoukselle hallituksen erovuoroisten jäsenten Timo

• Teologian maisteri 1989
• Poika- ja nuorisotyön johtaja (puolipäiväinen), Helsingin NMKY 1982–
1986
• Seurakuntapastori, Kallion srk. 1989–
1990
• Belgian suomalaisen kirkon johtaja,
Antwerpenin merimiespappi 1990–
1997
• Hallintopäällikkö ja vanhempi esittelijä, Kansainvälinen Merenkulkijoiden
Säätiö (ITF, Kansainvälinen kuljetusalan ammattijärjestöjen keskusliitto)
1997–2005
• Toiminnanjohtaja, Kepa 2005–2018
• Järjestöjohtaja, Fingo 2018–
• Merimieskirkon hallituksen jäsen
2009–, puheenjohtaja 2011–
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• Pankkilakimies/hallintopäällikkö,
Mäntsälän Säästöpankki 1990–1992
• Osastopäällikkö, Suomen Säästöpankki 1992–1993
• Lakimies, Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal 1994–1997
• Liiketalouden toimialan tuntiopettaja, Hyvinkään–Riihimäen-seudun
ammattikoulutussäätiö 2000
• Lakimies, Suomen Lähetysseura
2000–2011
• Hallintojohtaja, Suomen Lähetysseura 2011–2020
• Hallinto- ja talousjohtaja, Suomen
Lähetysseura 2021–
• Merimieskirkon hallituksen jäsen
2012–, talousvaliokunnan jäsen 2012–
2013, työvaliokunnan jäsen 2013–

K

oronatilanne on vaikuttanut kesäjuhlan (Naantali 7.–8.8.2021)
suunnitteluun. Esimerkiksi lauantaiaamun retkeä, merimieskirkkopiirivetäjien ja vapaaehtoisten tapaamista
sekä lounasta ei ole voitu suunnitella
ajoissa eikä niitä siten järjestetä.
Varotoimenpiteenä olemme päättäneet myös striimata kesäjuhlaohjelman.
Suoratoistolinkit tulevat myöhemmin

verkko- ja somesivuillemme.
Tämänhetkisten viranomaispäätösten mukaan (Lounais-Suomen AVI
15.6.2021) rajoitukset on nyt poistettu,
joten kesäjuhla voidaan järjestää ilman
henkilörajoituksia!
Seuraamme koronatilannetta edelleen ja toteutamme juhlan viranomaispäätösten mukaan.
Lue lisää kesäjuhlasta sivulta 26.

Asta Turtiainen
s. 1971
Diakonian päällikkö, Helsinki

Laura Elomaa-Piippo
s. 1973
Vuoropäällikkö

• Diakonissa 1996, työnohjaaja 2010,
sairaanhoitaja AMK 2015, sairaanhoitaja YAMK 2018
• Diakoniatyöntekijä, Espoo 1998–2005
• Järjestösihteeri, Diakoniatyöntekijöiden liitto 2005–2009
• Yhteyspäällikkö, Kirkon Ulkomaanapu sr 2009–2013
• Sidosryhmäpäällikkö, Kirkon Ulkomaanapu sr 2013–2020
• Diakonian päällikkö, Helsingin seurakuntayhtymä 2020–
• Vuosivapaaehtoinen, Rotterdamin
merimieskirkko 1997
• Nimikkolaivakuraattori 1998–2001
• Merimieskirkon hallituksen jäsen
2015–

• Sairaanhoitaja 1997, logistiikan perustutkinto 2006
• Ravintolatyöntekijä 1990–2003 Burger-In Oy, Hesburger, Turku
• Ravintolapäällikkö 2003–2017 Burger-In Oy, Hesburger, Turku
• Vuoropäällikkö 2017– Burger-In Oy,
Hesburger, Turku
• Rahastonhoitaja, sihteeri, hallituksen
jäsen / varajäsen Rahtarit ry Turun
tiimi 004, 1998–
• Hallituksen varajäsen, Rahtarit ry
2008–2014
• Hallituksen jäsen, Rahtarit ry 2015–
• Hallituksen jäsen, Kustannus Oy
Rahtarit 2020–
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PIXABAY

KESÄJUHLASUUNNITTELUA KORONAPANDEMIAN VARJOSSA

KOKOUSKUTSU
Tervetuloa Suomen Merimieskirkko ry:n vaalikokoukseen
7.8.2021 klo 13.30. Vaalikokousta edeltää klo 13.00 alkava katsaus
Merimieskirkon toimintaan.
Paikka: Naantalin seurakuntakeskus, Piispantie 2, 21100
Naantali sekä Zoom-sovellus.
Kokouksessa käsitellään sääntöjen 17 §:ssä mainitut asiat.
Huom! Vaalikokouksen osallistuminen edellyttää ilmoittautumista etukäteen sähköpostiin info@merimieskirkko.fi aikavälillä
26.7.–5.8. klo 16 mennessä sekä
ZOOM-osallistujilta että paikan
päällä osallistuvilta. Paikan päällä
ei tänä vuonna voi enää ilmoittautua kokoukseen.
Kerro ilmoittautuessasi osallistutko paikan päällä vai etänä ja
laita mahdolliset valtakirjat sähköpostin liitteeksi.
Valtakirjapohjat ja muu kokousmateriaali on ladattavissa
verkkosivulla merimieskirkko.fi/
organisaatio/kokoukset.
Lähetämme kokouslinkin etäosallistujille vastatessamme ilmoittautumiseen.
Lisätietoja kokouksesta 29.7.2021
alkaen: pääsihteeri Hannu Suihkonen p. 040 1922 778.
Lisätietoja Zoom-sovelluksen
käytöstä em. nettisivulla ja tarvittaessa 26.7.2021 alkaen: Marko
Toljamo p. 050 521 9821.

Carl-Johan (Calle) Boucht är en utlandsfinländare som har dubbelt medborgarskap. Han är väl anpassad till livet i Sverige, men har en klar
uppfattning om sin finländska identitet: "Jag är finlandssvensk i själ och hjärta."

TVÅ HEMLÄNDER
"Jag är finlandssvensk och jag har förmånen att ha två hemländer”,
säger Carl-Johan Boucht.
TEXT THURE MALMBERG FOTO BEATA BOUCHT
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I

NGENJÖR Carl-Johan (Calle)
Boucht i Lidingö, Sverige, är en
utlandsfinländare född och uppvuxen i Helsingfors men med
starka rötter i Vasa. Numera delar han
med hustrun Anna Lena en andra bostad i Finström, Åland.
Boucht har dubbelt medborgarskap.
Han är väl anpassad till livet i Sverige,
men har en klar uppfattning om sin finländska identitet:
"Jag är finlandssvensk", säger han.
Calle Boucht och jag har känt varandra sedan 1954, när vi träffades flyktigt under Skolungdomsförbundets förbundsdagar i Kristinestad. Då gick han i
Lönckan, en privat samskola i Helsingfors, medan jag gick i Norsen, huvudstadens svenska statliga pojklyceum.
Senare såg han mig en gång sitta
och läsa på Brunnsparksvallarna, och vi
började prata. En gång kom han med familjens motorbåt till min sommarö, och
vi fortsatte prata. Så uppstod en livslång
vänskap och genom åren har vi regelbundet mötts i Sverige och Finland.
Calle är en skicklig fotograf, och på
1960-talet gjorde vi bl.a. tillsammans
reportage om en renskiljning i Lappland. Det följdes av fler frilansuppdrag
för Calle, som också en tid jobbade med
grafisk design, innan han 1964 tog sin
ingenjörsexamen vid Tekniska läroverket
i Helsingfors.

SEGELBÅTAR OCH
MUDDERVERK
"Som nyutexaminerad skeppsbyggare
sökte man på den tiden vanligen jobb på
något av de två stora varven i Helsingfors;
Valmet på Skatudden eller Sandvikens
skeppsdocka vid Västra hamnen. Eftersom min morfar jobbat på Sandviken under kriget sökte jag mig dit och anställdes
på ritkontorets utrustningsavdelning, där
jag fick rita detaljer på varvets nybyggen",
säger Calle Boucht.

Sjön i blodet. Calle Boucht med nyfödda barnbarnet Franka.

"Nästa arbetsgivare var maskinavdelningen vid Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen, som då var Finlands största myndighet. Där fick jag jobba med allt från
färjor och bogserbåtar till mudderverk
och flytande plattformar", säger han.
Efter barndomssomrarna med familjens motorbåt i den nyländska skärgården
blev segling den naturliga fortsättningen
och en viktig del av hans liv, bl.a. som
besättningsmedlem i en 40 fots segelbåt
som deltog i den stora kappseglingen
Gotland runt.
"Då fick jag tipset att söka jobb vid
Åbo båtvarfs konstruktionsavdelning i
Åbo. Där fick jag leda produktutvecklingen av seglande båtar och ritade själv
Finnsailer 38, en motorseglare med
kojplatser för 4–6 personer. Den var
knappa 38 fot eller ca 11 meter lång.
Varvet byggde båtar upp till 14 meters
längd."
21

"Nästa befattning blev hos Artekno
i Tammerfors som byggde båtar i plast
och glasfiber. Arteknos H-båt blev mycket populär och det finns flera hundratal
av dem i Finland."
"De såldes bra i Norden och visades
också på utställningar i Tyskland. Jag fick
ansvaret för ett dotterbolag i Sverige och
bodde först en tid i både Sverige och Finland. Det blev ideliga resor med båtarna
mellan Stockholm och Åbo", säger Calle
Boucht.
"I längden blev det för jobbigt, och
efter en stegvis flyttning från Tammerfors
skrev jag mig 1981 definitivt i Sverige.
Sedan dess har vi bott i Stockholmsregionen, numera vid Lidingös strand med
utsikt över Finlandsbåtarna till och från
Värtan."
>>

Förändringar
i kommunikationen

Calle och Anna Lena Boucht, svenskar med
rötter i Finland och Estland.

Hundvän. Calle Boucht med jaktlabradoren Ville.

"Mitt första heltidsjobb i Sverige var
hos Finsk-svenska handelskammaren.
Fem år där gav en mjukstart i Sverige
och en otroligt bra introduktion till hur
Sverige fungerade."
Nästa steg blev arbete i en internationell konsultbyrå med krishantering
och därmed sammanhängande utbildning av personal som specialitet.
"1986 blev jag svensk medborgare
och miste mitt finländska pass. När det
senare blev möjligt med dubbelt medborgarskap fick jag tillbaka passet."
"När man bor i Sverige är det också
viktigt att få rösta där. Det dubbla medborgarskapet passar mig."

"Där hoppas vi få se många barn och
barnbarn under sommaren. Själva har
vi utan problem kunnat pendla mellan
Sverige och Åland med m.s. Rosella
under coronatiden; jag som finländsk
medborgare och Anna Lena som fastighetsägare."
"Jag får min information om Finland genom de svenska tidningarna,
radio och tv, men prenumererar inte på
någon finländsk dagstidning."
"Barn och barnbarn i både Finland
och Sverige stärker samhörigheten med
våra två länder, och ytterligare en internationell dimension ger ju äktenskapet
med Anna Lena, vars föräldrar 1944
flydde från Estland till Sverige."
"De finlandssvenska föreningarna i
Sverige känner jag till, men något engagemang i dem har åtminstone inte ännu varit aktuellt. Jag hör inte till någon
förening, men jag är finlandssvensk i själ
och hjärta."
"Finland och Sverige är bra länder.
Som försvarsvän skulle jag gärna se ett
ytterligare utbyggt militärt samarbete
mellan Finland och Sverige, kanske
tillsammans med t.ex. Estland", säger
Carl-Johan Boucht.

PRIVILEGIERAD I
TVÅ LÄNDER
"Nu känner jag mig privilegierad som
medborgare i två länder. Mina gamla
vänner från Finland har fått sällskap av
nya vänner från Sverige, och Åland har
på ett fint sätt bidragit med ytterligare
fler."
"Vårt lilla hus i Finström har havskontakt och är utrustat för bekvämt
boende året om."

Bli månadsgivare eller ge en engångsgåva!
Du kan göra det på sidan https://merimieskirkko.fi/lahjoita/.
Du kan också ge en gåva genom att skicka meddelandet 10E TUKI till
16588 eller överföra valfri summa med MobilePay till 32400.
Ett varmt och stort tack för ditt stöd!
Tillstånd för penninginsamling på sista sida.

C

oronapndemin har påverkat Sjömanskyrkans verksamhet och
ekonomi kraftigt i fjol och så
även i år.
Därför har vi inlett en granskning av
verksamheten och ekonomin i hela Sjömanskyrkan, i alla våra enheter i Finland
och i utlandet. Målet med granskningen
är att de ekonomiska resurserna och personalresurserna ska utnyttjas mer förnuftigt, så att vi kan förverkliga vår grundläggande uppgift ännu bättre än förut.
I processen har vi dessvärre tvingats
att även minska antalet anställda. Två
tjänster har lämnats otillsatta och två har
gjorts om till deltidstjänster.
Ett av föremålen för granskningen
var tidningen Sjömanskyrkan och dess
framtid. Vi utvärderade vad de begränsade resurserna för kommunikation och
kapitalanskaffning bör användas till, särskilt med tanke på att vi vill nå ut till nya
människor och hitta nya möjligheter till
kapitalanskaffning.
Som ett resultat av utredningen beslutade man på Sjömanskyrkans styrelsemöte att minska tidningens utgivningstillfällen. Från och med nästa år utkommer tidningen Sjömanskyrkan en gång
per år och innehåller då den inlämnade
årsberättelsen och bakgrunden till den.
Medlemsbrevet utvecklas och blir
fyra sidor långt.
Syftet med de åtgärder som vidtagits
inom hela Sjömanskyrkan är att trygga
sjömanskyrkoverksamheten även i fortsättningen.
HANNU SUIHKONEN
GENERALSEKRETERARE
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Sjömanskyrkornas
körer sjöng i
Utlandsfinländarnas
storkör
TEXT EVA-CHRISTINA PIETARINEN

Utlandsfinländarnas storkör spelar Finlandia. Nere till vänster pianist Teppo
Ruusamari.

U

TLANDSFINLÄNDARNAS storkör
uppträdde vid Utlandsfinländarparlamentets öppninssession och i Finlands-byn som
organiserades i samband med Utlandsfinländarparlamentet. I Utlandsfinländarnas storkör deltog 182 sångare som
representerade 35 finländska körer i
utlandet från Nordamerika och Europa,
bland dem körerna vid sjömanskyrkorna
i Bryssel, London och Hamburg.
Utlandsfinländarnas storkör höll gemensamma repetitioner för alla sångare
via Zoom. Repetitionerna leddes av dirigenten för Finnish Choral Society of
Seattle Maria Männistö och dirigenten
för kören vid Finska sjömanskyrkan i
Hamburg Eva-Christina Pietarinen.
Körsångarna spelade självständigt in sina stämmor till Jean Sibelius’ Finlandia
och Jukka Kuoppamäkis sång Sininen
ja valkoinen med hjälp av övningsfiler.
Körsångarnas inspelningar editerades till
sammansatta verk av Maria Männistö.
Körerna vid Bryssels, Londons och
Hamburgs sjömanskyrkor har tidigare
sjungit tillsammans under Utlandsfinländarnas kördagar i London 2018 och i
Uppsala 2019. De tidigare positiva erfarenheterna av att sjunga tillsammans i en
stor kör inspirerade sångarna till att sjunga med i Utlandsfinländarnas storkör.
Enligt koristerna var det intressant
att delta i ett projekt med deltagare från
hela världen. Erfarenheten av att sjunga i
Utlandsfinländarnas storkör var rörande
och visade samtidigt hur viktigt det är att
sjunga tillsammans.

KÖREN VID FINSK A SJÖMANSK YRK AN I

började sin verksamhet 1995
då många finländare flyttade till Belgien p.g.a. Finlands EU-medlemsskap.
På den tiden verkade sjömanskyrkan i
Antwerpen och kören övade på söndagarna efter gudstjänsten, eftersom resan
till körövningen annars blivit för lång
för många sångare. I början av 2000-talet flyttades körövningarna till den nya
„prästbostaden“ i Bryssel.
Kören vid Finska sjömanskyrkan i
Bryssel fungerar på frivillig basis. Den
blandade körens dirigenter har varit musiker, kantorer eller erfarna körsångare.
Bland sångarna sker en viss omsättning
eftersom det i Bryssel finns många praktikanter och personer med ett tillfälliga
arbetskontrakt. Stommen av körsångarna
utgörs av fast bosatta finländare i Belgien. Kören övar en gång i veckan och
leds av Matti Kataikko.
Vem som helst kan sjunga med i kören, men i praktiken krävs en viss vana
av körsång och notläsningsförmåga eftersom sångarna snabbt måste lära sig
ny repertoar.
BRYSSEL

KÖREN VID FINSK A SJÖMANSK YRK AN I

HAMBURG grundades på våren 1987 av
Dagmar (Holz) Koptein. Körens sångare är första och andra generationens
utlandsfinländare och tyskar som är gifta med finländare eller med intresse för
finländsk musik och det finska språket.
Vem som helst kan sjunga med i kören och det är inte ett krav att man kan
läsa noter. Under övningarna pratas både
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finska och tyska. Kören övar en gång i
veckan. Under coronatiden har kören
övat via Zoom. Sedan 2007 dirigeras
kören av Eva-Christina Pietarinen.
SVENSK A K YRK ANS KÖR I ATEN är en
blandad kör med många nationaliteter,
däribland även några finländare. Kören
har sjungit redan i flera årtionden och
dirigeras sedan 2016 av Pauliina Mäkinen-Louka.
Svenska kyrkans kör i Aten har även
sjungit på finska gudstjänster. Det nordiska samarbetet är naturligt eftersom
den Finska sjömanskyrkan i Aten verkar
i Svenska kyrkans utrymmen.
Under 1990-talet då Finska sjömanskyrkan verkade i Pireus fanns där också
under några års tid en finländsk kör. Sångarna från Svenska kyrkans kör i Aten
deltog under de skyddande vingarna av
den finländska kören, Melkein enkelit,
från Hania i Utlandsfinländarnas storkör.
MERENKURKUT är en finländsk kör som
fungerar i samband med den Finska sjömanskyrkan i London. När kören grundades 2008 hade den endast fyra sångare,
men under åren har kören vuxit till en
damkör med ca. 15 sångare.
Kören uppträder bl. a. på olika fester på
Finska sjömanskyrkan i London och flera av körens sångare verkar som musiker
under gudstjänsterna. Kören övar en gång i veckan.

KOLUMNI

UUSIIN ALKUIHIN

KIRTA KUUSNIEMI

H

ALLITUKSEN ulkosuomalaispoliittinen, elettävään vuoteen ulottuva
ohjelma oli linjannut varsin laajasti
ja viisain toivein suomalaisista sivistyspyrkimyksistä sekä kotoisan identiteettimme
säilyttämis- ja elvyttämistoiveista. Odotamme
kiinnostuneina valmistuvaa selvitystä ulkosuomalaisuudesta, minkä nyt pastankeitolta
ehdimme.

Ulkosuomalaiset ovat todennäköisesti tolkun
ihmisiä. Samoja, joiden kerrotaan muuttavan
nykyään enemmän työn ja elämäkokemuksen kuin rakkauden perässä. Yli puolitoista
miljoonaa ulkosuomalaista, joista jatkuvasti
isompi osa on eläkeikäisiä, on löytänyt omansa
muualta kuin kotoperältä. Väkisinkin ulkosuomalaiseen on tarttunut viisautta, oppia ja kokemuksia. Ehkä arjenkin sujuvuutta, tuli mitä tuli,
ja vielä rakkautta tärkeimpänä kaikesta.
Olisiko näistä syistä, tai ihan postilaitoksen
takia, että tästä väestä yhdeksän kymmenestä
ei käytä äänioikeuttaan Suomen eduskuntavaaleissa? Äänimäärällä valittaisiin kymmenen
kansanedustajaa, ihan kuin Keski-Suomesta.
Kyllä sitä kokemusta tarvittaisiin.
Edessämme on muutaman vuoden tauko
uus-ulkosuomalaisien virrasta kumppanimme
koronan takia. Opiskelijat eivät ole päässeet
raikastuttamaan päitään eivätkä rakastuneet
kohtaamaan. Siellä ja täällä jää mietittäväksi,
missä on oikeuden tai vastuun rajapinta, ja
millainen on eri valtioiden piirissä toteutuva
yksilön ja yhteisövastuun normi. Saanko lähteä
ja tulla? Kotoperäiset säännöt eroavat Euroo-

pan unionin sisäisistä ja WHO:n suosituksista
tunnista ja päivästä kuukausiin, eivätkä edes
iltapäivälehtien otsikot pysy perässä.
Suomalainen on eräiden huumorikäsitysten
piirissä sellainen, joka voi kokea syyllisyyttä
paljosta sallitustakin, jos vain malttaa hetken
miettiä. Eipä ihme, jos tässä sekavuudessa jää
lähtemättä, kokematta ja yhtymättä. Olisiko
vapautumisen paikka?
Eiköhän suomalainen ole sellainenkin, johon
iskee kipinä, ja siitä onkin lopulta hulmuavaksi
tuleksi.
Mitä ollaankin, koetaan uusia alkuja. Haparoidaan muuttuvien sääntöjen seassa, luullaan tietävämme miten toimitaan, ja takaraivossa kiristää virus- tai sääntömuunnoksen uhka. Voidaan
ehkä luoda toivoa niille, joiden elämänkaaresta
eristys on nielaissut ison osan. Parikymppiselle
kaksi lukuvuotta on pitkä, minulle tovi. Ihailen
merenkulkijaa, mutta päiväkin aaltojen armoilla
mahtaisi tuntua piinaviikolta.
Jospa koronakin sopeutuu ihmisiin, vaikka vastaanotto on ollut pelokas ja vihamielinen. Koronavirukset ovat kierrelleet limakalvoillamme
vuosikausia. Keski-ikäisten lapset ja lapsenlapset eivät vuosikerroissaan lopulta muistelekaan
eristäytymisen aikaa. Voi lyhyesti vilahtaa, että
tavallinen loppui. Uudet kausivaihtelut tuovat
onneksi vuosittain sankat pilvet siitepölyjä, yskää ja aivastuksia. Ihastellaan, että on lehtipuita, väännetään vihta ja sopeudutaan.
Terveydeksi!

POISNUKKUNUT

Pappi, joka vaikutti esimerkillään
ja sai monet uudistumaan
• Syntyi 11.2.1937 Kokkolassa
• Avioliittoon 1961, josta viisi lasta
• Pappisvihkimys 1963
• Seurakuntapastori 1963–1966
• Tuntiopettaja 1964–1984
• Merimiespastori 1966–1971
• Sairaalapastori 1971–1975
• Kisapappi 1972–2003
• Kansankorkeakoulun rehtori 1975–1978
• Lärkkulla-säätiön johtaja 1978–1984
• Johtava sairaalapastori 1984–2000
• Rovasti 1990
• Eläkkeelle 2000
• Kirkkoherran sijainen 2000–2004
• Kuoli 7.4.2021 Karjaalla

Göran Hellberg 1937–2021 R.I.P.

O

alku vuonna 1968.
Istun junassa matkalla Hampuriin.
Ensimmäistä kertaa Saksassa ja lyhyellä saksalla pitäisi kesä selvitä
Hampurin merimieskirkolla Göran Hellbergin
opastuksella ja ohjauksella. Jännittää, kun ajokorttikin on tuore, maaliskuun alussa Hämeenlinnassa saatu.
Merimieskirkolla vastaanotto on ystävällinen.
Jo samana iltapäivänä hymyilevä Göran antaa
kuitenkin Transitin avaimet minulle, kertoo kaijan numeron ja laivan nimen. Matkaan siis vaan!
Liikenne on aivan toista luokkaa kuin Hämeenlinnassa eikä laivaakaan tunnu löytyvän.
Nolona palaan illansuussa merimieskirkolle
ja tunnustan, etten laivaa löytänyt. Göran hymähtää ja toteaa, ettei hänkään alussa aina laivaa
löytänyt.
Kesä kuluu nopeasti ja töitä riittää. Laivat
alkavat sitten löytyä, ja suomalaiset linja-autot
löytävät nekin tiensä merimieskirkolle. Sinne
saapuu kesäkuun alkupuolella uusi assistentti
Hannu perheineen ja hän tarttuu heti töihin
reippaalla otteella. Kun hän ja Göran sitten yhdessä neuvovat minua, miten merimiespapin töitä tehdään, taisi minustakin tulla parempi pappi.
Myös uusi assistentti saa ystävällisen vastaanoton ja ohjauksen työhön, aika kuluu nopeasti
työn parissa. Arkiaamuinen hartaus ja työpalaveri
antavat hyvän tuen päivän toimille.
N TOUKOKUUN

Satamassa on jatkuvasti suomalaisia aluksia. Eipä aikaakaan kun viikko on kulunut, ja
kuukausi. Mielenkiintoinen työ vie mukanaan.
Kaikki sujuu Göranin ystävällisessä ohjauksessa.
Merenkulkijoiden retkiä, urheilua, illanviettoja,
jumalanpalveluksia, laivakäyntejä, joulubasaareja.
Yllättäen saamme kuulla Göranin saaneen
kutsun kotikaupunkinsa Kokkolan uuteen keskussairaalaan papiksi. Maantieteellinen etäisyyskään ei katkaise ystävyydeksi muuttunutta
työtoveruutta. Tapaamme perheinemme ensin
Kokkolassa, sitten Uudessakaarlepyyssä.
Vielä kerran syntyy työyhteyskin, Karjaan
Lärkkullassa. Merimieskirkko tuo meidät taas
lähekkäin, kun työskentelemme seuran hallituksessa 1990-luvulla.
Eläköitynyttä Görania saamme sitten tavata
Karjaalla, naapurikaupungissamme sekä kotonamme Lohjalla.
Huhtikuussa 2021 kuulimme suruviestin Göranin poismenoista 84 vuoden ikäisenä. Huhtikuun 18. päivänä saimme osalllistua Youtuben
välityksellä ystävämme siunaustilaisuuteen Karjaan kirkossa. Siunauksen toimitti emeritusarkkipiispa John Vikström.
Muistamme siunaten entistä työtoveriamme ja
ystäväämme
KAUKO PURANEN JA HANNU L A ASIO

PERHEPIIRI

TERVETULOA NAANTALIIN

M

ERIMIESKIRKON kesäjuhla
järjestetään Naantalissa
7.-8. elokuuta. Tapahtumaa isännöi Naantalin
seurakunta. Olet lämpimästi tervetullut
mukaan! Tapahtuma on kaikille avoin
ja maksuton.
Koronatilanne on vaikuttanut kesäjuhlan suunnitteluun. Tästä johtuen
lauantaiaamun retkeä, merimieskirkkopiirivetäjien ja vapaaehtoisten
tapaamista sekä lounasta ei ole voitu
suunnitella ajoissa eikä siten järjestetä.
Lauantain vaalikokous, pääjuhla ja
iltakonsertti sekä sunnuntain jumalanpalvelus lähetetään myös striimattuna,
joten juhlaa on mahdollisuus seurata
myös etänä. Suoratoistolinkit tulevat
Merimieskirkon kesäjulasivulle https://
merimieskirkko.fi/kesajuhlat ja sosiaalisen median kanaviin heinä-elokuun
vaihteessa.
Uusimpien viranomaispäätösten
mukaan kesäjuhla voidaan järjestää nyt
normaaliin tapaan ilman yleisörajoituksia! Seuraamme koronatilannetta
edelleen ja etenemme juhlan loppusuunnittelussa ja sen toteuttamisessa
viranomaispäätösten mukaisesti.
Muutokset ohjelmaan pidätetään.

OHJELMA
Lauantai 7.8. Seurakuntakeskus
(Piispantie 2)
• Seurakunnan oma kahvila Café
Armo on käytettävissä klo 12–18.
• Pihalla mm. Rahtareiden esittelypiste, jossa mahdollisuus tutustua
myös rekan nuppiin.
• Klo 13.00 merimieskirkkoinfo
• Klo 13.30 vaalikokous (ks. s. 19)
• Klo 15.00 pääjuhla, jossa musiikkia,
tanssiesitys (Kristanssi), yhteislaulua, tervehdyspuheenvuoroja,
merimieskirkkotyön esittelyä ja
muuttuvan ulkosuomalaisuuden
tutkimuksen esittely (Siirtolaisuusinstituutti).
• Klo 17.00 lohisoppapäivällinen ja
pullakahvi (10 euroa).
• Klo 18.00 Iltakonsertti "Meri on sydän", Petri Laaksonen (ilmainen!)
Sunnuntai 8.8. Naantalin kirkko
(Nunnakatu 1)
• Klo 9.30 Naantalin kirkon esittely
• Klo 10.00 jumalanpalvelus, jossa
uusien työntekijöiden siunaaminen.
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Saarna: Paula Raitis. Kolehti Suomen Merimieskirkolle.
• Välittömästi jumalanpalveluksen jälkeen kesäjuhlaviestikapulan vaihto,
jonka jälkeen kirkkokahvit.
Lisäksi: Merimiespastorit saarnaavat
lähiseudun kirkoissa. Saarnavierailujen varmistuttua paikat ja ajat
päivitetään kesäjuhlasivulle.

Suosittu, monipuolinen säveltäjä ja
laulaja Petri Laaksonen konsertoi Merimieskirkon kesäjuhlassa Naantalissa
7.8.2021. Maksuton iltakonsertti "Meri
on sydän" alkaa seurakuntakeskuksessa
klo 18.00. Lue viime kesäjuhlan alla tehty artikkeli Petri Laaksosesta sivulta https://merimieskirkko.fi/toivon-saveltaja/

IDENTITEETTIKYSYMYS

ANTTI LEMMETYINEN

O

LIMME käymässä Suomessa. Kävelimme Helsingin keskustassa 5-vuotiaan poikani kanssa. Hän puristi
kättäni vähän väliä sanoen ”Tuo on
suomalainen”. Hampurin kaduilla ei kuullut suomea. Pikku pojalla oli vahva suomalainen identiteetti, vaikka ei ollut vielä asunutkaan Suomessa,
merimieskirkolla kylläkin. Häntä hämmästytti,
että oli niin paljon suomalaisia. Vuosikymmenten
ajan olen voinut seurata hänen – kuten muidenkin lastemme – identiteetin kehitystä ja muuttumista. Nyt hän on keski-ikäinen perheenisä, globaalissa bisneksessä mukana oleva tamperelainen
insinööri, jolla on vahvat vapaa-aikaan liittyvät
harrastukset. Pienen pojan identiteetistä on toki jotakin jäljellä. Mutta keski-ikäinen ei pärjää
parikymppisen identiteetillä. Minulla, vanhalla
miehellä on oma minuuteni ydin. Se on jo osin
erilainen kuin 25 vuotta sitten. Identiteetin muodostuminen etenee halki koko elämän. Meillä
jokaisella on aina suuri tarve tulla nähdyksi itseemme oleellisesti kuuluvista näkökulmista.
Ellei näin käy, seurauksena on helposti identiteettikriisi, epävarmuus omasta olemuksesta.

riittää lyhyet vastaukset. Mutta itse haluaisimme
ymmärtää omaa elämän tarinaamme paljon syvemmältä ja odotamme sille ymmärrystä, myötätuntoa ja tarvittaessa anteeksiantoakin. Tämän
kaipuun kanssa elämme. Ulkomailla asuessaan
joutuu sovittamaan omaa suomalaisuuttaan uuteen ympäristöönsä. Muistan Hampurin vuosiltani ihmisten kertomuksia, miten kipeää oli tehnyt joutua luopumaan Suomen kansalaisuudesta
saadakseen uuden kotimaansa kansalaisoikeudet.
Ja mikä ilo siitä seurasi, kun tarjoutui mahdollisuus kaksoiskansalaisuuteen. Minut on nähty,
tunnistettu ja hyväksytty! Saan olla kahden maan
kansalainen.
Ulkosuomalaisella on oikeus myös kolmanteen
kansalaisuuteen. Kristityn identiteettiin kuuluu
myöskin taivaan kansalaisuus. Olen Jumalan luoma. Hän vakuuttaa ”Älä pelkää. Minä olen lunastanut sinut. Minä olen sinut nimeltä kutsunut, sinä olet minun. Vaikka kukkulat horjuisivat, minun
rakkauteni sinuun ei järky eikä minun rauhanliittoni horju.” Tästä lupauksesta avautuu ulottuvuus
edellä mainittuihin kolmeen kysymykseen. Mitä
korkeampaan ikään olen saanut elää, sitä enemmän iloitsen, että taivaan kansalaiselle luvataan
näkymä viimeiseenkin kysymykseen: Mihin minä menen? Kristityn identiteettikin muotoutuu
halki koko elämän – ja hyvä niin!

Tässä lehdessä on paljon puhetta ulkosuomalaisuudesta. Ulkosuomalaisuus – jos mikä – on
myös identiteettikysymys. Osuvasti on sanottu,
että ihminen pohtii läpi elämänsä vastausta kolmeen kysymykseen. Kuka minä olen? Mistä minä tulen? Mihin minä menen? Jokaisella on oma
tarinansa. Ulkomailla asuva saa usein vastata näihin kysymyksiin aika pinnallisesti. Kysyjälle voi

Kirjoittaja on Suomen Merimieskirkon
kunniapuheenjohtaja
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ELÄMÄN
MERELLÄ

Osoitelähde: Suomen Merimieskirkko ry:n yhteystietorekisteri.

SUOMEN MERIMIESKIRKKO
Kumppanisi kotona ja maailmalla

MERIMIESKIRKKO EUROOPASSA
BELGIA

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

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
@Luxemburginliikkuvamerimieskirkko
BRITANNIASSA

lontoo.merimieskirkko.fi
@LontoonMerimieskirkko
LYYPEKISSÄ JA BERLIINISSÄ

pohjoissaksa.merimieskirkko.fi
@pohjoissaksanmerimieskirkko
AURINKORANNIKOLLA

aurinkorannikko.merimieskirkko.fi
@aurinkorannikonmerimieskirkko
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-RAAHE

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

Suomen Merimieskirkko saa toimintaansa avustusta Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskukselta
(Veikkaus) sekä opetus- ja kulttuuriministeriöltä.
KERÄYSLUPA - 2021 - INSAMLINGSTILLSTÅND
Suomessa / i Finland (pois lukien A hvenanmaa / Å land
borträknad): RA/2020/911. Poliisihallitus / Polisstyrelsen 30.7.2020. Lupa voimassa toistaiseksi / gäller
tills vidare.
A hvenanmaalla / på Å land: ÅLR 2020/6424. A hvenanmaan maakuntahallitus / Å lands lanskapsregering
25.8.2020. Voimassa 31.12.2021 asti / gäller för tiden
1.1.–31.12.2021.

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

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

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

KESKUSTOIMISTO
Suomen Merimieskirkko ry
Provianttikatu 4, 00980 Helsinki
040 5115 298
info@merimieskirkko.fi
etunimi.sukunimi@merimieskirkko.fi
www.merimieskirkko.fi
@Merimieskirkko

