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Lehteen tarjottu tai tilattu aineisto julkaistaan sillä ehdolla, 
että se voidaan ilman eri korvausta käyttää kaikissa lehden 
uudelleen julkaisuissa tai muussa käytössä toteutus- ja jake-
lutavoista riippumatta. Toimitus ei vastaa tilaamattomasta 
aineistosta. Mahdollinen palkkio maksetaan julkaisemisen / 
lehden ilmestymisen jälkeen.
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OSALLISUUTTA 
ÄÄNESTÄMÄLLÄ

Ensi kevään eduskuntavaaleissa noin 260 000 ulkomailla asu-
vaa ja liikkuvaa Suomen kansalaista voi äänestää kirjeitse. 
Uudistus on historiallinen. Sitä on valmisteltu Ulkosuoma-

laisparlamentin toimesta jo pitkään ja uudistuksen myötä Suomi 
saattaa voimaan saman käytännön kuin monessa muussa Euroo-
pan maassa jo on. Kirjeäänestys poistaa yhden ulkosuomalaisia 
eriarvoistaneen asian. Aikaisemmin äänestäminen on ollut mah-
dollista vain siihen erikseen nimetyissä paikoissa, mikä on pitkien 
etäisyyksien takia ollut hankalaa ja aiheuttanut myös kustannuksia. 
Kirjeäänestyksen myötä äänestäminen on huomattavasti aikaisem-
paa helpompaa. Uudistus vahvistaa ulkosuomalaisten osallisuutta 
ja huomioi aikaisempaa paremmin ulkomailla asuvien ja liikkuvien 
suomalaisten merkityksen suomalaiselle yhteiskunnalle. 

Suomessa järjestetään seu-
rakuntavaalit 18.11. Kirkkolain 
mukaan äänioikeus seurakun-
tavaaleissa on niillä 16 vuot-
ta täyttäneillä kirkon jäsenillä, 
joilla on kotikunta Suomessa. 
Äänioikeus koskee myös nii-

tä ulkomailla lyhyemmän aikaa asuvia ja liikkuvia kirkon jäse-
niä, joilla on kotikunta edelleen Suomessa. Seurakuntavaalit.fi 
-sivuston mukaan seurakuntavaaleissa äänioikeutetun ei ole mah-
dollista äänestää ulkomailla. Jos on käymässä Suomessa ennakko-
äänestyksen aikana, on mahdollista äänestää Suomessa ennakkoon. 
Olisi tarpeellista tutkia, miten äänestäminen ja vaikuttaminen 
seurakuntavaaleissa voitaisiin edellä mainitun ryhmän kannalta 
tehdä helpommaksi. Ulkomaille muutetaan myös lyhyemmäksi 
aikaa; tekemällä heidän osaltaan äänestäminen seurakuntavaaleissa 
mahdollisemmaksi, vahvistetaan heidän osallisuuttaan Suomen 
seurakunnissa.  
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IKÄVÄ YHDISTÄÄ MERIMIESKIRKON ASIAKKAITA:

niin merenkulkijoita ja rekkamiehiä kotimaan 
merimieskirkoilla kuin ulkosuomalaisia Euroopan 

merimieskirkoilla. Tarvitsemme Sinua voidaksemme 
pitää kirkkojen ovet auki ja ikävän etäällä.

Jotta kukaan ei jäisi yksin ikävään,  on 
Merimieskirkko käynnistänyt kampanjan. 

Lue lisää, osallistu ja lahjoita: 
www.merimieskirkko.fi/ikava
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MERIMIESKIRKKO 
ON TURVAVERKKO

Euroopan komission vierailijapalvelussa näkee kansallisuuteen liittyviä 
luonteenpiirteitä. Osaavan suomalaisen ei tarvitse pröystäillä, mutta kuka kissan 

hännän nostaa, jollei kissa itse?
TEKSTI JA KUVAT MARKO TOLJAMO

Euroopan komission vierailijapalvelussa työskentelevä Jenni Gozzi on myös Brysselin merimieskirkon kirkkoraadin uusi puheenjohtaja.
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monet kasvot. Oman työpaikkansa lähimaasto eli 
EU-kortteli näyttäytyy Jennille tylsänä pelkkine 
toimistorakennuksineen.

Keskustan valtaväylät syntyivät, kun 1960-lu-
vulla tärkeintä oli mahdollistaa autojen nopea 
pääsy kaupungin ytimeen. Niiden tilalta saivat 
väistyä monet upeat asuintalot ja palatsit.

Ja vaikka Bryssel on monen mielestä ensinä-
kemältä rähjäinen tai ainakin sekava, Jenni pitää 
kaupunkia kuitenkin hurmaavana. ”Arkkitehtuu-
ri on kaunista ja puistot ovat upeita.” Erilaiset 
alueet, kuten afrikkalainen alue, kruunaavat ko-
konaisuuden.

Tyypillinen työpäivä alkaa lasten viemisellä 
hoitoon, josta on kiirehdittävä joko järjestele-
mään tulevia vierailuohjelmia tai huolehtimaan 
ryhmästä paikan päällä. Sosiaalisena ja nauravai-
sena ihmisenä on luonnollista, että Jenni tykkää 
tällaisesta asiakaspalvelutyöstä. Koulutukseltaan 
hän on opettaja ja kääntäjä.

Vierailut tuovat samalla vastapainoa 
EU-maailmaan. ”On hyvä kuulla ihmisten mie-
lipiteitä EU-asioista esimerkiksi Siilinjärveltä 
katsottuna. Kun kohtaan täällä euroskeptisiä ih-
misiä, on hyvä muistaa, että he ovat täällä myös 
hakemassa tietoa. Vierailujen yksi tarkoitus on 
kertoa, miten päätöksenteko tapahtuu ja että 
kaikki jäsenvaltiot, Suomi mukaan luettuna, ovat 
mukana päättämässä asioista. Väärää tietoa on 
paljon liikkeellä, mutta kuultuaan täällä asioiden 
oikean laidan, kotiin lähtiessään moni vierailija 
on vähemmän kriittinen.”

”Itse uskon siihen, että ilman EU:ta, joka 
luotiin alun perin rauhan säilyttämiseksi, asiat 
olisivat Euroopassa huonommin.”
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”KIRKON VAIKUTUS NÄKYY
KULTTUURIEROISSA.

JENNI

B RYSSELIN merimieskirkon eteen park-
keerattu polkupyörä lastenistumineen 
antaa vihiä siitä, että Jenni Gozzi on 
lähellä.

Vielä syntymäkunnassaan Siilinjärvellä su-
kunimi ei ollut sama kuin vuosisadan takaisen 
näytelmäkirjailijan, mutta vuonna 2012 Jenni 
valitsi italialaisen nimen avioliittonsa myötä.

”Henkisesti olen kuitenkin kotoisin myös 
Turusta”, Jenni tuumaa. Sieltä ovat isä ja mum-
mokin ja siellä on mökki ja opiskelupaikatkin. 
Opiskellessaan Turun yliopistossa Jenni suoritti 
yhden harjoittelujaksoistaan vuonna 2006 Brys-
selissä, missä tapasi tulevan miehensä Alberton.

Itsenäisen pohjoismaisen naisen ja katoli-
sen italialaismiehen yhteiselo herättää ennak-
koajatuksia, mutta ainakin tämä pari sopeutui 
tilanteeseen nopeasti. Pohjoiseurooppalaisen ja 
eteläeurooppalaisen asuessa Keski-Euroopassa 
ei kulttuurieroilta voi kuitenkaan välttyä.

”Niiden taustalla on paljolti kirkko, joka 
vaikuttaa yhteiskunnan taustalla. Erot näkyvät 
esimerkiksi suhteessa hierarkiaan ja synnin ko-
kemukseen.”

Näkyy se myös ruokakulttuurissa.
”Mies ei laita risottoon herneitä, mutta yritti 

lämmittää vanhat perunat keittämällä ne uudel-
leen. Hän on kuitenkin nyt jo perheen kaurapuu-
romestari”, Jenni kertoo naurahtaen.

Kaurapuuroa perheessä syövät myös 2,5- ja 
4-vuotiaat lapset. Kulttuurieroista kun oli pu-
hetta, niin näiden päiväkodissa on ehdotettu 
skandinaavisten haalareiden vaihtamista takkiin 
ja farkkuihin.

Jenni ei luokittele erilaisia tapoja hyviksi ja 
huonoiksi, vaan vain erilaisiksi. ”Meillä on kui-
tenkin vapaus tehdä asioita niin kuin haluamme.”

OIKEAA TIETOA VIERAILULLA 
EU-KOMISSIOON

Jenni Gozzi työskentelee merimieskirkkoa lä-
hellä olevan Euroopan komission vierailijapal-
velussa, jossa hän räätälöi vierailujen sisältöä 
erimaalaisille ryhmille. Tähän tehtävään Jenni 
siirtyi vuonna 2014 oltuaan aikaisemmin muun 
muassa Liettuan komissaarin kabinetissa ja euro-
parlamentaarikko Ari Vatasen avustajana.

Kaikkiaan komissiossa käsittelee koko Eu-
roopan asioita 32 000 työntekijää.

Jennin työmatka taittuu polkupyörällä 10 mi-
nuutissa. Pienen kaupungin ehtii päivässä ajaa 
laidasta laitaan. Siinä samalla näkee kaupungin >>
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SUOMALAISET TARKKOJA 
JA LUOTETTAVIA

Ollessaan tekemisissä eri maista tulevien ihmis-
ten kanssa oppii näkemään tiettyjä kansallisuu-
teen liittyviä luonteenpiirteitä.

”Suomalaiset ovat todella kilttejä. Kenel-
lekään esimerkiksi ei täällä tule edes mieleen 
polttaa tupakkaa sisätiloissa. Ranskalainen taas 
pitää tupakointia oikeutenaan ja haluaa tietää, 
missä se on mahdollista. Jos asian järjestäminen 
on hiemankaan hankala, suomalainen luopuu 
tästä ’oikeudestaan’.”

Hieman ylpeyttä Jenni toivoisi lisää suo-
malaisille, onhan meillä moni asia paremmalla 
tolalla kuin EU:ssa keskimäärin. Suomessa esi-
merkiksi sähköinen asiointi sekä korttimaksut 
toimivat lähes kaikkialla, mikä puolestaan rajoit-
taa veronkiertoa. ”Kukas kissan hännän nostaa, 
jollei kissa itse!”

Suomalaisten eduiksi Jenni sanoo tarkkuuden 
ja luotettavuuden. Suomalaisryhmä on sovitussa 
paikassa sovittuna aikana, mikä ei suinkaan ole 
itsestään selvää monille muille.

”Suomalaisilla on EU:ssa hyvä maine koulu-
tuksen ja modernin ajattelun ansiosta. Jos suo-
malainen sanoo osaavansa, hän myös osaa. Ehkä 
sen takia suomalaisen ei tarvitse pröystäillä.”

 
BRYSSEL – VASTAKOHTIEN

KAUPUNKI

Jennin puheessa livahtelee termi ”EU-kupla”, 
jossa hän sanoo itsekin olevansa.

”Ihminen on aina jossain kuplassa. Ja kun 
haluaa elinpiiriään laventaa, joutuu tekemään 
töitä. Niin myös ystävyyssuhteiden löytämisessä 
ja ylläpitämisessä. Se, että tulee samasta maasta 
ja on paljon yhteistä, ei automaattisesti tarkoita 
ystäväksi tulemista.”

Niitä vanhoja ystäviä, jotka ovat muualla kuin 
Brysselissä, Jennikin kaipaa. ”Bryssel on paikka, 
jossa tullaan käymään. Ihmiset tulevat ja lähte-
vät.”

Paikallisia eli belgialaisia ystäviä Jennillä ei 
ainakaan vielä juurikaan ole. ”Aikoinaan Rans-
kassa asuessani ikään kuin lainaamalla paikallisen 
kaverin juuret saatoin tuntea kuuluvani poruk-

Brysselissä asuva Jenni Gozzi vertaa ulkomailla olevaa Merimieskirkkoa yhteiskunnalliseen turvaverkkoon, 
joka Suomessakin toimii eri elämäntilanteissa.
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kaan. Täällä olen yrittänyt kotoutua esimerkik-
si käymällä kansalaisopistossa ja osallistumalla 
asuinkuntani toimintaan.”

Monikulttuurinen Bryssel on läpikulkuluon-
teensa vuoksi vastakohtaisuuksien kaupunki. ”Ih-
minen voi olla pitkäänkin yksin ja yksinäinen, 
vaikka kaupunki on ihmisiä ja mahdollisuuksia 
pullollaan. Vapauttavaa toisaalta on, että voin 
mennä vaikka kauppaan missä asussa vaan, sillä 
kukaan ei tunne eikä kiinnitä huomiota.”

Brysseliin tullaan usein suurin toivein, mutta 
todellisuus voi iskeä vastaan. ”Merimieskirkko 
tekee paljon tärkeää työtä tämän kysymyksen 
parissa.”

Jenni vertaa ulkomailla olevaa Merimieskirk-
koa turvaverkkoon, joka Suomessakin toimii eri 
elämäntilanteissa. Ulkomailla se ei ole itses-
täänselvyys. ”Esimerkiksi Italiassa turvaverkko-
na toimii suku, joka katsoo vaikkapa sairaalaan 
joutuneen perään.”

VAPAAEHTOISTYÖSTÄ
HYVÄ OLO

Jennin ensikosketus Merimieskirkkoon oli jou-
lumyyjäiset. Kirkolta hän löysi perhekerhon ja 
ryhtyi myös kirkon lahjatavaravastaavaksi kol-

meksi vuodeksi, kunnes perheeseen syntyi toinen 
lapsi. ”Mieheni oli myös osa lahjatavaratiimiä ja 
kertoi mielipiteensä, millaisia tonttuja kannattaa 
tilata”, Jenni naurahtaa. ”On hän auttanut myös 
myyjäisrekan tyhjentämisessä sekä tavaroiden 
hinnoittelussa.” 

Lisäksi Jenni on ollut neljä vuotta jäsenenä 
kirkkoraadissa, joka toimii paikallisen johdon 
konsultoivana elimenä antaen ”ulkopuolisen” 
mielipiteitä konkreettisiin asioihin. Raati on 
mukana esimerkiksi rekrytointiprosesseissa.

Kun keväällä Brysselin kirkkoraadin pitkä-
aikaisen puheenjohtajan Matti Mannilan sään-
töjenmukainen puheenjohtajuusaika tuli täyteen, 
valitsi kokous uudeksi puheenjohtajaksi Jenni 
Gozzin.

”Vapaaehtoistyö tuo elämään mielekkyyttä. 
Vaikka se vie aikaa ja energiaa, pyyteetön vapaa-
ehtoistyö palkitsee. Luulen, että hyvä olo tehdys-
tä työstä korostuu ulkomailla.”

”Kun olen lähtenyt kirkolle vapaaehtoistyö-
hön, olen sanonut lapsille, että lähden pappilaan 
hommiin. Heille on jäänyt käsitys, että työpaik-
kani on täällä pappilassa.”

Liekö joskus myös esikoisen työpaikka. Vii-
me jouluna hän oli jo mukana hinnoittelemassa 
Brysselin pappilan basaarituotteita.  

Vastauslähetys
Tunnus 5004701
00003 Vastauslähetys

Lähiosoite

Saaja

Postinro ja -toimipaikka

Herättäjä-
Yhdistys 
maksaa
posti-

maksun

Lähiosoite

Maksaja

Saajan sähköpostiosoite

Maksajan sähköpostiosoite

Postinro ja -toimipaikka

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

V U O T T A

Tilaan Hengellisen Kuukauslehden   
paperilehden          digilehden           12 kuukaudeksi tarjoushintaan.  

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

Tilaa 130-vuotisjuhlavuottaan viettävä Hengellinen Kuukauslehti 

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

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

Tilaajalahjaksi lähetämme Sinulle 
Hengellisen Kuukauslehden juhlavuoden kassin.
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JOULUNA KAIVATAAN
PERHETTÄ JA KOTIA

Kysyimme kolmelta 
merimieskirkkotyön 
tukijalta, mitä joulu 

heille merkitsee.
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KALERVO KUOKKANEN

Opettaja.
Rotterdamin merimieskirkko.

J OULU merkitsee perheen kanssa 
yhdessä oloa, lämpöä.

Joulun aikaan on aina ko-
ti-ikävä. Ikävöin Suomea, vaikka 

olen ollut täällä jo kauan.
Tämän vuoden joulun vietän Hol-

lannissa.

EVA-CHRISTINA PIETARINEN

Laulaja / musiikkipedagogi. 
Hampurin merimieskirkko.

J OULU merkitsee minulle vuoden 
suurinta juhlapyhää.

Joulun aikana ikävöin lähim-
mäisiäni ja perheeni jouluperin-

teitä.
Vietän tämän vuoden joulun toivot-

tavasti Suomessa.

TÄTÄ KYSYIMME:

• Nimi, ammatti tai titteli
• Merimieskirkkosi
• Mitä joulu merkitsee sinulle?
• Mitä ikävöit tai olet joskus ikävöinyt 

joulun aikana?
• Missä vietät vuoden 2018 

joulun? 

”JOULUNA IKÄVÖIN 
LÄHIMMÄISIÄNI JA PER-

HEENI JOULUPERINTEITÄ.
EVA-CHRISTINA

TINA FALZON

Lead Maintenance Planner –  
huoltosuunnittelupäällikkö.
Lontoon merimieskirkko.

M INULLE joulu merkitsee yh-
dessä oloa, suurta juhlaa, 
perinteitä, valoa pimeyden 
keskellä, lumihiutaleita ne-

nällä. Minä olen niin sanottu jouluhullu 
ihminen, aloitan valmistelut – tai ainakin 
suunnittelun – jo kesällä. Tänä vuonna 
olen jo aloittanut joulukorttien sekä 
koristeiden tekemisen. Lahojakin olen 
jo ostanut muutamia ja suunnittelen eri 
tapahtumiin osallistumista. 

Parasta joulussa on tietysti ystävien, 
perheen ja suvun kanssa vietetyt hetket. 
Ystävieni kanssa koluamme eri tapah-
mia läpi täällä Lontoossa. Suvun kanssa 
meillä on perinteiset ohjelmat koto-Suo-
messa: aatonaattona hautakierros, aat-
toaamuna yhteinen puurohetki ja joulu-
rauhan julistus, jouluaaton kävelyretki ja 
saunahetki. Ilta menee pelejä pelatessa ja 
toistemme seurasta nautiskellessa. 

Ikävöin kuolleita sukulaisia, hauta-
kierros on aina haikea. Mutta uskon, että 
he ovat mukana jossain muodossa.

Tämän vuoden joulun vietän ko-
to-Suomessa suvun ja perheen parissa. 

Merimieskirkkojen joulumyyjäisiä aletaan 
valmistella hyvissä ajoin. Nämä Fazerin 
makeislavat lähtivät konteissa kohti Lon-
toon merimieskirkkoa lokakuun puolivä-
lissä. Myyjäiset ulkomaan kirkoillamme:
Ateena: 30.11.–1.12.
Bryssel: 28.11.–2.12. ja 5.–9.12.
Hampuri: 16.–18.11. ja 23.–25.11.
Lontoo: 21–25.11.
Rotterdam: 16.–18.11. ja 23.–25.11.KA
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“KUN KOTOA 
LÄHTEE, ASIAT 

TULEE OLLA 
SELVITETTYNÄ”

REKKA- 
KULJETTAJA
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RAKASTUMINEN ON 
VAARATEKIJÄ

”Anteeksiantamattomuus pilaa ihmissuhteita 
ja samalla oman elämän.”

TEKSTI JA KUVAT MARKO TOLJAMO

E I TULLUT Raija Lönnbladista karjakkoa, 
kun ei kaupunkilaisteininä päässyt sisään 
maatalouskouluun. Sitten piti lähteä me-
rille, mutta merimiesammattikoulussa 

hän saikin ajatuksen alkaa rekkakuljettajaksi. 
Siinä tuntui olevan riittävästi haastetta mootto-
ripyöräilevälle kapinalliselle.

Ei se helppoa ollut. 1980-luvulla ei vielä ollut 
montakaan naista rekkakuskina, mutta se, että 
Raija koki joutuneensa melkein savustetuksi ulos 
työstään, liittyy myös hänen temperamenttiinsa 
ja rämäpäisyyteensä.

Siitä alkoi kuitenkin ura, joka tuotti pitkän 
kokemuksen pääasiassa puoliperävaunun ajami-
sesta niin kotimaassa kuin ulkomailla. Lastina 
on ollut kaikkea mahdollista kappaletavaraa ja 
vaarallisia aineita.

Raija kertoo, että lakimiehenä toiminut otto-
isänsä ei pitkään aikaan hyväksynyt tehtyä am-
matinvalintaa, eikä moottoripyöräilyä. Asenne 
muuttui, kun hän Norjassa käydessään ymmärsi, 
millaisilla teillä ja millaisissa olosuhteissa tyttä-
rensä taiteilee rekka-auton kanssa.

”Kyllä rekkakuski saa monesti olla kieli kes-
kellä suuta. Norjassa luonto on todella vaativa. 
Toisaalta Venäjällä on omat haasteensa, mutta 
maassa on oltava maan tavalla. Eivät useimmat 
ihmiset voi tietää, millaista on olla hengenvaa-
rassa tehdessään työtään.”

Se on tuonut perspektiiviä elämään. ”Minun 
on vaikeaa ymmärtää, miksi pienet vaikeudet 
ovat joillekin isoja ongelmia.”

Teininä Raijaa vaivasi biologisen äitinsä ja 
isänsä henkilöllisyys. Ne oli pakko selvittää. Isä 
oli jo kuollut, mutta tämän veli eli ja pyöritti kul-
jetusliikettä.

Jos veren perintö on totta, niin Raijan amma-
tinvalinta sai selityksensä. ”Minulla meni kylmät 
väreet päästä varpaisiin, kun kuulin isäni olleen 
rekkamies.”

VATVOMINEN LISÄÄ
ONNETTOMUUSRISKIÄ

 
Kun aletaan puhua rekkakuljettajille merkittä-
vistä asioista, nurmijärveläinen Raija Lönnbland 
nostaa esille kolme asiaa. Ne ovat ikävä, fyysinen 
kunto ja ammattitaito.

”Kun ajoin ulkomaanliikenteessä, olin totaa-
lisesti työn kanssa naimisissa. Vaikka jokainen 
tekee työtään yksin, siinä ollaan samat ongelmat 
jakavien kollegoiden kanssa isoa perhettä, jossa 
jaetaan niin ilot kuin surut. ”

Kun sitten jää pois tiiviistä yhteisöstä, jää yk-
sin. Raija lopetti ajot ulkomaille vuonna 2001 ja 
siirtyi ensin maanrakennustöihin ja sittemmin 
ajamaan koulukyytiä.

Eläväinen ihminen ehtii työnsä lomassa 
myös rakastua. Se vasta ikävää synnyttääkin.

”Rakastuminen on vaaratekijä. Se valvottaa 
ja huolettaa ja aiheuttaa pitkillä matkoilla mus-
tasukkaisuutta puolin ja toisin. Se on kamalaa, 
kun sydän repeilee rinnassa”, Raija viittaa omiin 
kokemuksiinsa.

EDELLISELLÄ SIVULLA: Syksy on Raija 
Lönnbladista vuoden parasta aikaa väriloistoi-
neen ja tuoksuineen. Kaulallaan olevan ristin 
Raija on teettänyt reilut 25 vuotta sitten var-
jelemaan Suomea ja Suomi-neitoa. >>
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Raija painottaa, että kun kotoa lähtee, tulee 
asiat olla selvitettynä. Käsittelemättömät henki-
lökohtaiset asiat aiheuttavat vatvomista ja virhei-
tä, jolloin onnettomuuden riski kasvaa. Selvitte-
lyä ei pidä jättää tien päälle. 

Aikaisemmin puhelutkin olivat kalliita, eikä 
Skypeä ollut. ”Skypellä ja Facebookilla pystyy 
nykyisin kommunikoimaan ilmaiseksi, mutta 
ne eivät korvaa kasvotusten olemista. Eikä ikävä 
niiden avulla kaikkoa mihinkään. Ikävä voi olla 
myös ystäviä, läheisyyttä, metsään menemistä, 
muistoja jne.”

Ikävään Raija yhdistää anteeksiannon.
”Minä olen ollut maailman pitkävihaisin ih-

minen. Silloin käy niin, että hyvät asiat unohtuvat 
ja huonot jäävät mieleen. Anteeksiantamattomuus 
pilaa ihmissuhteita ja samalla oman elämän.”

Raijan räväkkä ja nauravainen olemus va-
kavoituu, kun hän kertoo ystävänsä kuolleen. 
”Meillä oli aikoinaan hyvä ystäväporukka, mutta 
se hajosi minun typeryydestäni. Itsepäisyyttäni 
en pyytänyt anteeksi, ja nyt se on hänen kohdal-
laan liian myöhäistä.” Syyllisyys ja ikävä jäivät.

Tuota aikaa leimaa jatkuva väsymys ja siitä 
aiheutuneet muutokset ajattelussa ja käyttäyty-
misessä. ”Olin välillä kuin raivohullu.” Sille löy-
tyi myöhemmin selitys: uniapnea. Sitä korjaavat 
laitteet ja parantunut yöuni ovat muuttaneet 
Raijan kuin toiseksi ihmiseksi. Alkoholikaan ei 
enää maistu.

KÄYTTÄYTYMINEN JA
AMMATTIETIIKKA

Moni luulee rekkakuljettajan työn olevan vain 
auton nupissa istumista, eikä tule ajatelleeksi, että 
kuljettaja tekee raskasta fyysistä työtä lastates-
saan ja purkaessaan kuormaa. Siinä samalla tulee 
kävelleeksikin useita kilometrejä.

”Kun ruumiillinen työ loppui ja aloin ajaa 
koulukyytejä, rupesin lihomaan. Palkitsin itseä-
ni mm. hampurilaisilla. Kun painoin jo 135 kg, 
rupesivat trailereilla hyppiessä rasittuneet polvet 
ja selkä reistailemaan. Oli pysähdyttävä ajattele-
maan, kun en yltänyt sukkia jalkaan laittamaan: 
olin oman kehoni vanki.”

Itsestään kertomalla Raija haluaa varoittaa 
muita.

Lääkäriin Raija hakeutui, kun hermosäryt 
kävivät ylivoimaiseksi. Kiloista on lähtenyt tä-
hän saakka jo 35, ja elämänlaatu on parantunut 
huomattavasti. Sukatkin menevät jo jalkaan, ja 
Raija on liittynyt mm. avantouintikouluun.

Lihominen voi Raijan mukaan liittyä myös 
luovuttamiseen. ”Ammattikuljettajan työ on 
rankkaa, eivätkä he ole turhaan tien päällä. Neu-
vojia ja keskisormen näyttäjiä teillä kuitenkin riit-
tää. Kun samalla kollegat lataavat Facebookiin vi-
deoita toisten virheistä, voi alkaa inhota itseään.”

Pieni virhe voi koitua suureksi tappioksi. 
”Ranskassa ajopiirturin unohtaminen voi tuoda 
pahimmassa tapauksessa jopa 20 000 euron sa-
kot. Joutuvatko muut kuin rekkakuskit maksa-
maan pienestä inhimillisestä virheestä työssään 
näin paljon? Kuka tälle alalle kohta enää viitsii 
edes tulla?”

Sielläkin, missä tiet ovat huonoimmat, eikä 
huoltoasemia ja ruokaloita ei ole, on kuitenkin 
upeita ammattilaisia. ”Kummankin täytyy silti 
toimia: kuskin ja työkalun.” Kehuja kuskit saa-
vat silti harvoin. ”Sanat kiitos ja anteeksi ovat 
kuitenkin enemmän kuin palkankorotus. Terveys 
on tärkeintä, ei raha.”

Nuoruuden virheistä oppineena Raija pyrkii 
välttämään kielteistä ajattelua. Hyvän tekeminen 
tulee hyvänä takaisin. Hän kuuluu nyt Ammatti-
kuljettajien vertaistukiryhmään ja tietää monen 
kuljettajan saaneen apua merimieskirkoilta. ”Me-
rimieskirkko ja tukihenkilöt tekevät pyyteetöntä 
ja maksutonta auttamistyötä, olipa ongelman ai-
he mikä tahansa.”

Vaikeuksissa oleville Raija kertoo lukemansa 
aforismin: ”Elämä antaa aina yhden mahdolli-
suuden: huomisen.” Hän tähdentää, että jokainen 
osaisi nauraa itselleen. ”Minullakin on omista 
töppäilyistäni valtava sanastokirja.”

Ja uskaltaisi olla oma itsensä: ”Näitä tämän-
hetkisiä eloja kun on vain se yksi.”  

”MONI KULJETTAJA 
ON SAANUT APUA 

MERIMIESKIRKOLTA.
RAIJA
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YHTEINEN ATERIA

”O NKO JEESEUS  keksinyt ma-
karonilaatikon?” Helsinki-
läiset alakoululaiset pistivät 
papin koville ennen luokan 

pääsiäistilaisuutta. Ruokatunnilta palanneilla 
pojilla oli paljon mielen päällä kouluruokailuun 
liittyen. Hetken pohdittuani asiaa vastasin: ”Ei 
ole… mutta olisi Jeesus kyllä osannut keksiä.” 
Pojat näyttivät epäileväisiltä, mutta ilmeisesti 
teologinen ongelma tuli ratkaistuksi tyydyttävällä 
tavalla. Siirryimme tavanomaisempiin kysymyk-
siin koskien ylösnousemusta ja ikuista elämää.

Makaronilaatikon ikiaikainen koostumus on 
monelle merimieskirkkolaiselle kotoisa merkki 
tutusta ja turvallisesta arjesta. Arki on sitä missä 
elämä tapahtuu: työssä, harrastuksissa, kotona. 
Arjen keskellä kohtaamme läheisiämme, hoi-
vaamme ja rakastamme, väsymme ja turhaudum-
me, iloitsemme ja onnistumme. Pyhää ei tästä 
todellisuudesta voi erottaa. Iso osa arkea on ate-
rioiminen. Jeesus eli ajassamme ennen makaro-
nilaatikon syntyä, mutta yhteinen ateriointi sekä 
ystävien ja läheisten kanssa kokoontuminen oli 
hänelle tuttuakin tutumpaa. Yhteinen ateria voi 
olla merkki yhteydestä, merkki pyhästä. Kutsu 
yhteiseen pöytään tuntuu hyvältä, oli sitten kyse 
koulun tai työpaikan ruokalasta tai kutsusta ko-
din seinien sisälle. Se on merkki hyväksynnästä, 
halusta jakaa hetki aikaa ja elämää yhdessä. Vas-
taavasti pöydästä sulkeminen voi tuntua pahalta. 
Osaisimmepa olla kirkko, joka kutsuu eikä torju. 

Jeesus hakeutui syömään erilaisten ihmis-
ten kanssa heidän kodeissaan, kulkiessaan ju-
listamassa Jumalan valtakunnan sanomaa hän 
jakoi palan ihmisten arkea. Yhteisestä ateriasta 

muodostui kristittyjen tunnusmerkki. Ehtool-
lispöydässä samaan aikaan läsnä ovat arki ja 
pyhä, nykyinen, tuleva ja mennyt aika. Siinä on 
jotain ymmärryksen ylittävää. Jumalan rakkaus 
ja Kristuksen armo läpäisevät ajan ja ihmisyy-
den rajat. Jeesuksen läsnäolo on yhtä todellista 
tänään, huomenna ja eilen. Hän jakaa arkeamme 
ja lähettää meidät jakamaan omaamme ja omas-
tamme. ”Tulkaa minun luokseni, kaikki te työn ja 
kuormien uuvuttamat”, Jeesus sanoo Matteuksen 
evankeliumissa. Näillä sanoilla kutsutaan usein 
ehtoollispöytään. Jeesus tuntee ihmisen arjen, 
työn ja kuormat. Hän kutsuu yhteyteensä ja lu-
paa: ”Minä annan teille levon”.

Kristityn elämään kuuluu arki ja kaikki mi-
tä se tuo mukanaan. Kristus on avannut tien 
ikuiseen elämään, se on varma toivomme, mut-
ta ennen sitä on elettävä täällä missä vielä on 
paljon epävarmuutta ja toivottomuutta.  Toivo 
ankkuroi meidät ikuiseen elämään. Tässä ajassa 
Kristus kulkee rinnallamme ja lähettää meidät 
kulkemaan toistemme kanssa, jakamaan arkea 
ja pyhää.

Virsi 959: 4
”Lähteä elämään, työhön, ja jakaa
toisien kanssa rukiinen leipä,
eilisen huoli, huomisen toivo –
kasvaa niin Jumalan valtakunta, Kristus meissä.”

TAPIO LEINONEN

sijaistaa Rotterdamin merimieskirkon meri-
miespastoria tämän ollessa vanhempainvapaalla. 
Leinonen on virkavapaalla Helsingin Oulunkylän 

seurakuntapastorin tehtävästä.

KIRKKO-
LAIVA
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SOSIAALI- 
TYÖ IRTI KAIKESTA

Vankilassa vieraili vain Merimieskirkon sosiaalikuraattori.

TEKSTI MARKO TOLJAMO

”Y HTÄKKIÄ huhtikuun 5. päivän 
iltapäivällä ollessani kirjastossa 
töissä minulle tultiin sanomaan, 
että lähde kävelemään täältä. Se 

tuntui epätodelliselta. Ja mahtavalta. En voinut 
ymmärtää, että seiniä tai muuria ei enää ollut-
kaan ympärillä.” 

Tuo kirjasto sekä nuo seinät ja muurit olivat 
belgialaisen St. Gillesin vankilan, jonne oululai-
nen Jarno oli joutunut Suomen itsenäisyyspäi-
vänä 6.12.2016.

”En missään nimessä uskonut vapautuvani, 
joten olin kieltäytynyt menemästä siitä päättä-
vään oikeudenkäyntiinkin. Kun vankilan portit 
sulkeutuivat takanani, menin ensiksi Brysselin 
merimieskirkolle syömään lohta ja juomaan kyl-
män oluen.” 

Jarno kertoo, että Merimieskirkolla oli van-
kilassaolo aikanaan äärettömän suuri merkitys. 

”Merimieskirkon sosiaalikuraattori oli ainoa 
ihminen, joka kävi minua siellä tapaamassa.” 

Brysselin merimieskirkolla oltiin kuultu vai-

Belgialaisessa vankilassa 18 kuukautta ollut Jarno sanoo saaneensa paljon apua Brysselin merimieskirkolta. 
Kuvituskuva: kuvan henkilö ei liity artikkeliin.
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keuksiin joutuneesta suomalaisesta konsulaatista. 
Yllätys oli Jarnolle suuri, kun merimieskirkolta 
tultiin käymään vuoden 2017 puolella. Tulija oli 
johtava sosiaalikuraattori Piia Lännenpää-De 
La Cruz. 

Merimieskirkko sinänsä oli Jarnolle tuttu: 
vuonna 1999 hän oli nukkunut Lontoon me-
rimieskirkon lattialla muutaman viikon ennen 
kuin löysi asunnon Lontoosta, missä hän työs-
kenteli noin vuoden ajan. 

”Kaipaisin vankilassa suomenkielistä juttu-
seuraa ja tarvitsin muutakin apua. Piian kautta 
sain vankilaan esimerkiksi valokuvia ja kirjoja, 
alusvaatteita sekä rahaa, jotta selviydyn.” 

”Yhä mietin, kuinka hyvä ihminen voi olla, 
kun täysin pyyteettömästi auttaa ihan ventovie-
rasta ihmistä. Piia innoitti minua myös kirjoit-
tamaan, ilmaisemaan itseäni omalla äidinkielellä, 
mikä osaltaan auttoi minua henkisesti. Mahtava 
ihminen.” 

Vankilan kielet olivat ranska ja flaami, joskin 
muutama vanki ja vartija puhui myös englantia. 
”Sinne mennessäni en osannut kuin muutaman 
sanan ranskaa. Opettelin kirjojen ja sarjakuvien 
avulla ranskan kielen alkeet, jotta kommunikoin-
ti helpottuisi.”  

Jarno alkoi pitää päiväkirjaa. Se auttoi purka-
maan ajatuksia omalla tunnekielellä. Päiväkirjan 
kaikki sivut eivät sovellu luettavaksi herkimmille 
ihmisille.

YSTÄVYYSSUHTEET KOETUKSELLA 

Jarnon vankilakeikan juuret juontavat vuoteen 
2011, jolloin hänen koko elämä oli mennyt pirs-
taleiksi. 

”Lopulta sotkeennuin väärien ihmisten jouk-
koon. Allekirjoitin papereita, enkä siinä tilantees-
sa ajatellut seuraavaa drinkkiä pidemmälle.” 

Nuo paperit liittyivät Belgiaan. Kun poliisi 
pidätti Jarnon loppuvuodesta 2016, sai hän kuul-
la, että oli Belgian viranomaisten etsintäkuulut-
tama. Allekirjoitusten vuoksi Jarnoa syytettiin 
petoksista. Tuomiota ei Jarnon mukaan koskaan 
tullut, mutta tutkintavankeus kesti 18 kuukautta. 

Kyseinen vankila löytyy Netflixin sarjasta 
Maailman vaarallisimmat vankilat. Niin vangeis-
ta kuin henkilökunnasta voisi kertoa monenlaista 
tarinaa. Ruokaa siellä tarjotaan yksi lautasellinen 

päivässä, ja iltapalaksi Jarno kertoo olleen kupil-
linen värillistä vettä. 

Sellitoverina Jarnolla oli melkein vuoden ajan 
aasialainen nuori poika, joka oli ollut turvapai-
kanhakijana Oulussa. Aluksi poika ei puhunut 
englantia, joten asioiden sujuvoittamiseksi Jarno 
alkoi opettaa häntä. Poika siirrettiin sittemmin 
toiseen vankilaan ja on Jarnon tietojen mukaan 
tämän syksyn aikana päässyt sieltä pois.  

”Olemme yhteyksissä aina välillä. Samoin 
muutaman muun kanssa olemme varmasti yh-
teydessä tulevaisuudessa.” 

Vankeuden myötä osa vanhoista ystävistä ka-
tosi, myös silloinen avovaimo, mutta osa jäi. Ys-
täväpiiri, joka ei hylännyt, perusti Facebook-ryh-
män, jossa keskusteltiin Jarnon kuulumisista ja 
kerättiin hänelle rahaa. 

”Nämä aidot ystävät ovat osoittautuneet va-
pautumisen jälkeenkin parhaimmaksi tukiver-
koksi. Toki myös psykiatrille jutteleminen on 
osoittautunut hyväksi kanavaksi purkaa tunnel-
mia.”

APUA KIRJOITTAMISESTA 

Jarno kertoo, että kurjinta vankilassa oli ikävä 
ja irrallisuus kaikesta tutusta. ”Samalla se taisi 
olla myös pelastus: kun oli neljän seinän sisällä 
kaukana tutuista ja poissa silmistä, oli helpompi 
kestää ikävää.” 

”Ikävä oli Suomea, Suomen luontoa, suomen 
kieltä ja ystäviä, erityisesti kahta parasta ystävää-
ni ja varsinkin nykyistä tyttöystävääni.” Tämä oli 
ollut Jarnon paras ystävä vuosien ajan. Kaipuun 
myötä ystävyyssuhde tiivistyi Jarnon vankilassa-
olo aikana ja hänen vapauduttuaan parisuhteeksi. 

”Ikävän tunne oli pakahduttava ja pako-
nomainen. Se tuntui fyysisenä kipuna, kun oli 
todella ikävä, eikä ollut mahdollisuutta nähdä 
häntä. Kun vapaalla ollessa ikävällekin voi yleen-

”TÄLLÄ HETKELLÄ TUNTUU 
ENSIMMÄISTÄ KERTAA SILTÄ, 

ETTÄ KUULUN JOHONKIN.
JARNO

>>
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sä tehdä jotain, vankilassa olet ikäväsi kanssa to-
taalisen yksin ja irrallaan kaikesta tutusta.” 

Tervetullut kirje tai puhelinsoitto toisinaan 
piristi, mutta myös lisäsi ikävää. ”Kaikki kirjeet 
luin moneen otteeseen. Siinä pääsi hetkeksi lä-
hemmäksi ihmistä, mutta sen jälkeen oli todel-
lisuus taas edessä.” 

Päivässä sai puhua puhelimessa vain 15 mi-
nuuttia, mutta ylihinnoiteltujen puhelujen soit-
tamiseen ei vankilassa Jarnolla ollut monestikaan 
rahaa. 

”Pyrin lievittämään ikävää kirjottamalla. Li-
säksi siihen auttoi urheileminen ja lukeminen. 
Tuli muuten luettua aika hemmetin paljon.”  

Ne Merimieskirkon sosiaalikuraattorin Jar-
nolle toimittamat valokuvat olivat hyvän ystä-
vän lähettämiä kuvia Suomesta. Sellin seinällä 
oli kuvia myös Jarnon 1,5 metrin mittaisesta vil-
jakäärmeestä ja tyttöystävästä. ”Sen lähemmäksi 
ei päästy.” 

Vihdoin keväällä 2018 Jarno pääsi takaisin 
Suomeen käytyään ensin nauttimassa suomalai-
sen aterian merimieskirkolla. ”Siinä vaiheessa, 
kun lentokone nousi Belgiasta, tunsin olevani 
vapaa. Jännitti ja oli odottava tunne. Olin yhtä 
hymyä. ” 

”Voin sanoa, että tällä hetkellä tuntuu ensim-
mäistä kertaa siltä kuin kuuluisin johonkin. Asun 
yhdessä tyttöystävän, koirien ja käärmeen kanssa. 
Minulla on oma lauma.”

TAKAISIN YHTEISKUNTAAN 

Lauma, johon Jarno syntyi 39 vuotta sitten, asui 
aikanaan Pirkanmaalla. Sieltä Jarno muutti sit-
temmin Etelä-Pohjanmaalle ja edelleen kymme-
nisen vuotta sitten Pohjoispohjanmaalle Ouluun.   

Lapsuuden perheeseen Jarno ei tunne kuu-
luvansa. Siihen kuuluivat alkoholi ja väkivalta. 
Lapsuuttaan ja teinivuosiaan Jarno kuvailee rik-
konaiseksi ja onnettomaksi, mihin pientä lohtua 
hän haki urheilemalla. 

Huonoista lähtökohdista huolimatta Jar-
no on suorittanut niin graafisen kuin teknisen 
suunnittelijan tutkinnot. Hän kertoo olleensa jo 
14-vuotiaana lehdenjakelijana ja 16-vuotiaana 
trukkikuskina, josta saadulla palkalla hän elätti 
itsensä ja hankki koulutavaransa, 17-vuotissynty-
mäpäivänään hän muutti omilleen. 19-vuotiaana 
Jarno työskenteli saattokodissa ja on sen jälkeen 
tehnyt eri sosiaalialan töitä – myös yrittäjänä.  

Nuorena tehty virhe ja siitä seurannut vanki-
lajakso ei hevillä nyt avaa työpaikkojen portteja. 

”Tuntuu siltä, että kaikki tahot vierastavat 
minua. Edellinen työnantaja ilmoitti minut 
nähdessään saman tien, että heillä ei ole tilaa, 
vaikka en ollut mitään kysynytkään. Siinä hajoaa 
itseluottamus, kun tuntuu siltä, että otsassa lukee 
’vankilakundi’.” 

”Ja kun rehellisesti ilmoittaa olleensa van-
kilassa, niin ihmiset assosioivat ensimmäisenä 
kaikkea negatiivista. Jotenkin osasin odottaa tä-
tä, mutta onhan tämä aika brutaalia meininkiä.”  

”Mutta minulla on oma lauma.”

Merimieskirkko tarjoaa ammatillista 
apua ja vertaistukea arjen haasteissa 

sekä elämän pienissä että suurissa kriiseis-
sä.

Merimieskirkon sosiaalityön ja kriisi-
työn tavoitteena on tukea jokaista ihmistä 
voimaan omassa elämässään mahdollisim-
man hyvin. Tätä työtä tehdään mm. kes-
kustelutilaisuuksissa ja henkilökohtaisissa 
kohtaamisissa laivoilla, kodeissa, vanhain-
kodeissa, sairaaloissa ja vankiloissa.

Ulkomailla tehtävään sosi-
aalityöhön Merimieskirkko saa 
rahoitusta STEAlta.

Vankilassa Jarno kertoo olleensa harmiton ja 
rauhallinen tapaus ja saaneensa pääosin asiallista 
kohtelua. Ikävä oli kuitenkin kova ja sitä hän yritti 
lievittää mm. kirjoittamalla päiväkirjaa.
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MILLOIN PERILLÄ?

T ÄNÄ SYKSYNÄ  nostettiin veneet lämpimi-
nä lokakuun päivinä. Telakointipuuhissa 
pysähdyin välillä katselemaan aurinkoi-
selle merelle muistellen päättynyttä pur-

jehduskautta. Mieleen kohosi muistoja – hiven 
haikeuttakin.

Meillä oli kesän mittaan lapsenlapsia purje-
veneessä. Yksi pienimmistä tapasi aika pian pur-
jeitten noston jälkeen kysyä koska ollaan perillä. 
Hänelle ei oikein avautunut purjehduksen idea: 
kun köydet on irrotettu, ollaan jo perillä. Se vaati 
selittämistä. ”Kyllä meillä määräsatama on, mutta 
nyt purjehditaan.  Tämä on se juttu. Juuri tämä 
on hienoa. Tuuli kuljettaa meitä. Sen suunta ja 
voima määräävät vauhdin ja mitä kautta men-
nään, päästäänkö suoraan sivu- tai myötätuulessa 
vai luovitaanko. Nyt eletään tässä hetkessä. Kat-
sotaan maisemia ja tuuli voi myöhemmin kään-
tyäkin. Perillekin päästään.” 

Tämäntapaista keskustelua käytiin useampa-
na päivänä, kunnes isoveli kyllästyi pikkuveljen 
jatkuvaan kyselyyn ja sanoi: ”Me ollaan silloin 
perillä, kun ukki sanoo, että ’nyt ollaan perillä’.”

”Kaikki paitsi purjehdus on turhaa”, intou-
tuu moni purjehtija sanomaan. Purjehtiessa ol-
laan matkalla, keskitytään matkantekoon, ollaan 
sään ja tuulten armoilla ja samalla tiedetään, mi-
tä pitää tehdä ja mihin pyritään. Välillä aurinko 
lämmittää, välillä sataa. Vuoroin on kovaa tuulta 
vuoroin tyyntä. – Niin kuin elämän merelläkin.

”Sen tien kulkijat” on yksi kristinuskon van-
himmista nimityksistä. Johanneksen evankeliu-
missa on kohta, jossa Jeesus kertoo menevänsä 
Isän kotiin valmistamaan meille sijaa. ”Te tie-
dätte kyllä tien sinne minne minä menen”, hän 

kiteyttää. Tuomaan ihmetellessä minne Jeesus on 
menossa ja mistä tiestä on kyse, hän saa vastauk-
sen: ”Minä olen tie, totuus ja elämä.”

Miten tätä tietä kuljetaan? Minne se vie? 
Arjen tapahtumien kohtaloiden rinnalla kulkee 
näkymätön ja sisäinen tie, joka osoittaa elämän 
varsinaisen tarkoituksen. Raamatussa on toistu-
via lupauksia, joissa Jumala lupaa varjella väsy-
nyttä kulkijaa elämän matkalla ja pysyä hänen 
rinnallaan. Elämän tarkoitus kiteytyy kahteen 
perusasiaan. Elämme toinen toistamme varten 
ja iankaikkista elämää varten. Olemme perillä 
silloin kun Hän näkee hyväksi.

Puheensa tiestä Jeesus aloitti: ”Uskokaa Ju-
malaan ja uskokaa minuun.” Kun Jeesus sanoo 
”minä olen tie ja totuus ja elämä”, hän osoittaa 
samalla uskon avaruuden. Näissä sanoissa on 
myös laupeuden, armahduksen ja anteeksiannon 
lupaus. Jeesus lupaa avata elämän sisäisen merki-
tyksen. Hän osoittaa totuuden, hän vie elämään 
– nyt ja ikuisesti.

ANTTI LEMMETYINEN

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

johtajana.

ELÄMÄN
MERELLÄ
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MEREN- 
KULKIJA

P IENI HYTTI rahtilaivalla on siisti, mutta 
karu. Sängyn lisäksi siellä on yöpöytä 
ja musiikkisoitin. Yöpöydällä on kuva 
nuoresta, hymyilevästä nuoresta naisesta. 

Nainen on filippiiniläisen Gener Miralles´n, 24, 
tyttöystävä, jota hän ei näe kuin puolen vuoden 
välein. Teini-iästä asti yhdessä ollut pari on tot-
tunut erossa oloon, sillä Gener on ollut merillä 
16-vuotiaasta. Kaipuu on silti kova. Sen näkee 
nuoren konemestarin silmistä, kun hän puhuu 
ikävästä, jota hoidetaan videopuheluilla.

KOTI-IKÄVÄ
MERILLÄ

Merimiehen elämä rahtilaivalla voi tietää kuukausien poissaoloa 
kotoa. Koti-ikävää ja ihmissuhteita hoidetaan videopuheluilla ja 

Merimieskirkon myymillä prepaid-liittymillä.
TEKSTI HANNA KANGASNIEMI KUVAT JUHA METSO

Laivan oleskelutilassa kännykän ruutuun 
ilmestyy pieni tyttö maailman toiselta puolelta. 
Äiti, Diana Duran, 36, tiedustelee kuulumisia. 
3-vuotias tytär Sofia kysyy, millainen huone äi-
dillä on ja voisiko hän tulla käymään. Tyttären 
kanssa jutteleminen onnistuu vain messenger-vi-
deon kautta, sillä filippiiniläinen Diana työsken-
telee niin kutsuttuna messityttönä laivalla.

Diana tekee kuusi kuukautta töitä putkeen 
Finnlinesin Finnpulp-rahtilaivalla. Hän pitää 
keittiön puhtaana, kattaa pöydät ja siivoaa mat-

Messityttö Diana Duranilla on kotonaan Filippiineillä kaksi lasta, jotka asuvat isoäidin huomassa. Töitä on 
tehtävä aina kuusi kuukautta kerrallaan, jotta Dianan lapset ja äiti saavat rahaa.
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kustajien hytit. Filippiineillä, Laspiñas Cityssä 
Dianan kaksi lasta, 6-vuotias James ja Dianan 
3-vuotias silmäterä asuvat yksinhuoltajaäidin 
oman äidin huomassa. Töitä on tehtävä, jotta 
lapset ja heitä hoitava isoäiti saavat rahaa.

Rahtilaiva Finnpulpin miehistöstä suurin osa 
on filippiiniläisiä. Kun suomalainen merimies 
seilaa neljä viikkoa ja lomailee sitten, filippiini-
läinen tekee kuuden kuukauden sopimuksella 
töitä ja lomailee sen jälkeen kolme kuukautta. 
Ulkomaisilla laivoilla pesti voi olla jopa 8–11 
kuukautta yhteen menoon.

Ensimmäinen konemestari John Gonzales, 
38, nyökyttelee. Hän on ollut merillä 14 vuotta ja 
kotona häntä odottavat 12- ja 7-vuotiaat lapset 
Ryle ja Ranya sekä vaimo. John on työskennel-
lyt laivassa koko lasten elämän, eivätkä he tiedä 
muuta olevankaan.

MESSENGERIN VIDEOPUHELUILLA
PERHE-ELÄMÄSSÄ KIINNI

Ulkomaalaiset merimiehet ovat suomalaisilla 
rahtilaivoilla kuuden kuukauden jaksoissa. Sen 

jälkeen on kolme kuukautta vapaata. Siitäkin osa 
menee uuden pestin hankkimiseen. Finnpulpilla 
suurin osa merimiehistä on Filippiineiltä. Osa 
heistä, kuten John ja Gener, ovat saaneet viiden 
vuoden insinöörikoulutuksensa laivanomistajien 
maksamana. Työt oman kotimaan ulkopuolel-
la ovat heille melkeinpä välttämättömyys, sillä 
usein elätettävänä on enemmänkin sukua.

“Esikoisen saatuani olin töissä matkustajalai-
voilla, mutta kuopuksen syntymän jälkeen vietin 
kolme vuotta kotona. Lapsia on aina ikävä, ja 
vaikka laivalle oli jännittävää taas lähteä, on se 
myös haikeaa. Vaikka näemme viikoittain mes-
sengerissä lasten kanssa, kun palaan, tytär vieras-
taa aluksi”, Diana kertoo.

Puhelut kotiin ovat arkisia, mikä on Dianan 
mielestä hyvä. Puhutaan koulusta ja mitä on päi-
vän aikana tehty. Pysytään toisen elämässä kiinni.

Merimieskirkko on tärkeä tuki merimie-
hille, joiden koko elämä pyörii laivalla, kun he 
ovat työjaksolla. Maissa ei juurikaan ehdi käydä 
ja vapaa-aikakin vietetään käytännössä laivalla, 
sillä varsinaisia työaikoja ei ole. Jos kone tarvitsee 
huoltoa yöllä, silloin ollaan töissä.

Filippiiniläinen konemestari Gener Miralles on ollut merillä 16-vuotiaasta. 6 kuukauden törnien aikana koti-iIkävää 
hoidetaan videopuheluilla.

>>
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Merimieskirkko välittää Elisan 
prepaid-liittymät merimiehille

Suomen Merimieskirkko myy yhteistyössä Eli-
san kanssa edullisia prepaid-liittymiä laivoilla, 
joista on vaikea muuten pitää yhteyttä kotiin. 
Prepaid-liittymiin voi ostaa lisäaikaa lipukkeil-
la, sillä luottokortteja kehittyvien maiden me-
rimiehillä ei useimmiten ole. Prepaid-liittymät 
ovat edullinen tapa pitää yhteyttä kaikkialla 
EU:n alueella.

Mahdollisuus yhteydenpitoon läheisten 
kanssa on tärkeää, sillä n. 90 % maailman kau-
pasta kulkee meriteitse ja moni jättää perheen-
sä kuukausiksi tehdäkseen töitä merillä.

Merimieskirkon laiva- ja satamakuraattori 
Pekka Wilska tuntee merimiesten elämän ja 
ikävän. Hän viettää välillä heidän kanssaan jak-
soja myös laivalla ja pitää huolta, että heillä on 
olkapää ja kuuntelija tarvittaessa. Hän myös jär-
jestää merimiehille myyntiin laivaan Elisan pre-
paid-liittymät ja käteisellä ostettavat lataussetelit.

“Ennen oli puhelinkortit ja pystyi soittamaan 
ainoastaan laivan puhelimella. Se oli hankalaa. 
Tietokoneella viestien kirjoittaminen on myös 
hidasta, eikä kuvayhteyttä saa”, Wilska kertoo.

Hänen mukaansa prepaid-liittymät ovat an-
taneet aivan uudenlaisen henkireiän merimie-
hille, jotka voivat nähdä rakkaansa ja keskustella 
näiden kanssa videopuhelun välityksellä. Näin 
esimerkiksi vanhempi ei pääse unohtumaan, 
vaikka lapsi ei näkisi häntä kuukausiin.

Matkan varrella on ollut liikuttaviakin puhe-
luita, kuten se kerta, kun isä näki vastasyntyneen 
ensimmäistä kertaa messenger-videolla. Wilska 
sai todistaa senkin. Toisinaan puhelut ovat su-
rullisia, kuten se, jossa Gener sai yllättäen kuulla 
koiransa kuolleen.

“Perheeni juhlii vastikään synttäreitäni kans-
sani videon välityksellä. Heillä oli kakku ja kaik-
ki. Sain olla mukana, vaikka en päässyt kakkua 
maistamaan”, John kertoo.

”PREPAID-LIITTYMÄT
ANTAVAT HENKIREIÄN
MERENKULKIJOILLE.

PEKKA

Vapaa-aikansa kolmikko viettää laivalla 
muun muassa karaokea laulaen, laivabändissä 
musisoiden, elokuvia katsoen ja lukien.

“Diana on hyvä laulamaan ja soittamaan”, 
kehuu Gener, joka soittaa itse rumpuja. Sanojen 
vakuudeksi Diane ottaakin kitaran ja alkaa lau-
laa: Just give me a reason.

Artikkeli on julkaistu alunperin 8.11.2018 Elisa 
Oyj:n verkkosivustolla: 
https://yksityisille.hub.elisa.fi/.

Ensimmäisellä konemestarilla John Gonzalesilla 
on kaksi lasta. John on työskennellyt laivassa koko 
lasten elämän, eivätkä he tiedä muunlaista per-
he-elämää olevankaan.
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TUE SUOMEN 
MERIMIESKIRKON TYÖTÄ

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

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

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

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

Yksityisten henkilöiden tuen ja 
lahjoitusten merkitys kasvaa vuosi 

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

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

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

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

VOIT AUTTAA 
MEITÄ AUTTAMAAN

• Ryhtymällä kuukausilahjoittajaksi
• Tekemällä kertalahjoituksen
• Liittymällä ulkomaan 

toimipaikan tukijäseneksi
• Liittymällä Suomen 

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

päivälahjoituksen
• Ryhtymällä vuosi- tai paikallis- 

vapaaehtoiseksi
• Tekemällä ostoksia merimies- 

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

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

• Lähettämällä tukitekstiviestin 
Suomessa

LUE LISÄÄ: merimieskirkko.fi ja merimieskirkko.fi/ikava.
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IKÄVÄ YHDISTÄÄ

niin merenkulkijoita ja rekka-
miehiä kotimaan merimies-

kirkoilla kuin ulkosuomalaisia 
Euroopan merimieskirkoilla. 

Tarvitsemme Sinua voidaksem-
me pitää kirkkojen ovet auki ja 

ikävän etäällä.

Jotta kukaan ei jäisi yksin 
ikävään,  on Merimieskirkko 

käynnistänyt kampanjan.

 
Lue lisää, osallistu ja lahjoita: 
www.merimieskirkko.fi/ikava
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LAULUJA MERELTÄ
Laulu yhdistää ulkosuomalaisia. 

TEKSTI JA KUVA ILPO MUSTO

ULKO- 
SUOMALAISET

S EITSEMÄN KUOROA eri puolilta Euroop-
paa kokoontui syyskuun lopulla laula-
maan Southwarkin katedraaliin Lon-
toossa. Tapahtuma huipentui kuorojen 

yhteislauluun legendaarisen purjelaivan Cutty 
Sarkin vierellä Greenwichissä.

Lontoon merimieskirkon kuoro Merenkurkut 
isännöi järjestyksessään toisia ulkosuomalaisten 
kuoropäiviä. Ensimmäiset pidettiin noin vuosi 
sitten Budapestissä.

Idean ulkosuomalaisten yhteisestä kuorota-
pahtumasta sai alunperin Glasgowin Laulu -kuo-
rossa laulava Sanna Rimpiläinen.

”Mietimme ulkosuomalaisparlamentin ko-
kouksessa viime vuonna Glasgowissa, miten me 
voisimme juhlistaa Suomen 100-vuotispäiviä”, 
Sanna kertoo.

Paikalla oli myös Unkari–Suomi-seuran Judit 
Jouslahti, joka ehdotti että pidettäisiin ulkosuo-
malaisten kuoropäivät Budapestissä, kun heillä oli 
siellä myös aktiivisesti toimiva laulukuoro Lau-
lujoutsen.

”Ensimmäisille kuoropäiville osallistui viisi 
ulkosuomalaiskuoroa. Tapahtuma onnistui niin 
hyvin, että kaikki halusivat kuoropäivistä jokavuo-
tisen tapahtuman.”

Lontoon merimieskirkon kuoro Merenkurkut 
oli mukana Budapestin kuoropäivillä.

”Se oli tosi mukava tapahtuma, ja päätimme 
heti kutsua kuorot Lontooseen”, kuoroa vetävä 
Eerika Omiyale kertoo.

”Meillä on monivuotinen yhteistyö Southwar-
kin katedraalin kanssa. Olemme pitäneet siellä 
joulukonsertteja useita vuosia. Katedraalin upeat 
puitteet ovatkin sopivan arvokkaat tällaiselle kuo-
rotapahtumalle.”

”Päätimme antaa kuoropäiville nimen Songs 
from the Sea, lauluja mereltä, kun sekä merimies-
kirkko että Southwarkin katedraali on aivan Tha-
mes-joen tuntumassa.  Kuoromme lauluvalinnat-
kin ovat hyvin meriaiheisia”, Eerikka kertoo.

Lontoon kuoropäiville osallistui tänä vuon-

na seitsemän kuoroa: merimieskirkkojen kuorot 
Hampurista, Brysselistä ja Lontoosta sekä Up-
psalan kuoro Ursula, Glasgowin laulu, Taikachoir 
Hollannista ja Frankfurtin suomalaisen seurakun-
nan kuoro.

Jokainen kuoro lauloi katedraalissa ensin yk-
sin neljä laulua ja sitten yhdessä muiden kuorojen 
kanssa neljä muuta laulua. Cutty Sarkin tunnin 
kestäneen tapahtuman päätteeksi kuorot kajaut-
tivat yhdessä Finlandian.

”Oli tosi mukava tavata muita kuorolaisia ja 
vaihtaa ajatuksia heidän kanssaan”, Frankfurtin 
kuoroa vetävä Hanna Purho kertoo.

Samaa mieltä oli suurin osa kuorolaulajista, 
joita oli mukana tapahtumassa lähes sata. Muka-
na laulamassa oli myös muutama ei-suomalainen, 
kuten Hampurin kuorossa laulava kiinalainen 
Guanglai Xu.

”Olen laulanut kuorossa noin viisi vuotta”, 
herra Xu kertoo.

”En osaa suomea, mutta osaan lukea nuotteja 
ja olen laulanut näitä lauluja jo niin kauan, että 
osaan ne jo aika hyvin.”

”Suomalaisissa lauluissa on minulle jotain hy-
vin tuttua, mutta en osaa sanoa mitä.”

JOULUN KIIREET

Joulu on ulkosuomalaiskuoroille kiireellistä aikaa. 
Ensin lauletaan joulumyyjäisissä, sitten erilaisissa 
tapahtumissa ja lopulta joulukirkossa.

”Alamme harjoitella uusia joululauluja heti tä-
män tapahtuman jälkeen”, Eerika Omiyale kertoo.

”Laulamme täällä kirkolla jumalanpalveluk-
sissa. Olemme laulaneet myös firmojen pikku-
jouluissa, ja toissa jouluna kävimme Dublinissa 
laulamassa Kauneimmat joululaulut -tapahtumassa 
paikallisessa luterilaisessa kirkossa.

”Lontoon merimieskirkolla lauletaan myös 
Kauneimmat joululaulut, jossa kaikki saavat lau-
laa. Varsinkin jouluna laulaminen yhdistää meitä 
ulkosuomalaisia tavallista enemmän.”  
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Ulkosuomalaisten 
kuoropäivät houkut-
telivat Lontooseen 
seitsemän kuoroa 
eri puolelta Euroop-
paa. Tapahtuma hui-
pentui yhteislauluun 
Cutty Sark -purje-
laivan vierellä.
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OSA SEURAKUNTAYHTEISÖÄ

T AMPEREEN MERIMIESKIRKKOPII-
RIN syyskuun 11. päivänä pidetty 
kokoontuminen alkoi perintei-
seen tapaan kahvittelulla. Sen 

jälkeen oli vuorossa raamattutunti-tyyp-
pinen alustus, jonka piti piirin toimintaan 
osallistuva, eläkkeellä oleva rovasti Seppo 
Laaksi. Alustuksen aiheena oli Jumalan 
huolenpito, minkä jälkeen porukka kes-
kusteli ihmisten huolenaiheista ja pyhästä 
huolettomuudesta.

Useimmiten alustajina toimivat vie-
railijat. Ohjelmaan kuuluu myös alku-
hartaus, lopuksi luettava Herran Siunaus 
sekä virsiä. Kolehtihaavin sijasta käytös-
sä on lapanen. Kolehti kerätään Meri-
mieskirkon toiminnan hyväksi.

Kirsti Mäkinen on osallistunut lä-
hetyspiirin toimintaan noin neljän vuo-
den ajan.

”Jäin eläkkeelle keväällä 2014. Kuu-
lin tästä toiminnasta ystävältäni Riik-
ka Ahoselta ja päätin mennä mukaan”, 
Mäkinen taustoittaa.

Mäkinen tapaa osallistua tiistaiko-
koontumisiin säännöllisesti.

”Täällä tapaa tuttuja sekä saa hyvää 
kahvia ja pullaa. Täällä on ollut paljon 
antoisia, esimerkiksi Merimieskirkon 
pappien ja laivakuraattorin pitämiä esi-
telmiä. Tietämykseni Merimieskirkon 
tekemästä työstä on kasvanut.”

Mäkinen tunsi Merimieskirkon toi-
mintaa jo entuudestaan. Hänen enonsa 
toimi merimiehenä 1960–80-luvuilla ja 
veljensä ajoi vuosien ajan rekkaa Kes-
ki-Euroopassa. Molemmat kävivät Me-
rimieskirkon toimipaikoissa.

”Varsinkin veljeni kanssa asiasta tuli 
puhuttua. Yhdessä vaiheessa veljeni ma-

japaikkana oli Lyypekki, josta hän kus-
kasi tavaraa Keski- ja Etelä-Eurooppaan. 
Matkan varrella olevilla Merimieskir-
koilla hän pääsi viikonlopun ajotauoilla 
saunomaan, pesemään pyykkiä, luke-
maan suomalaisia lehtiä ja juttelemaan 
suomeksi”, kertoo Mäkinen, joka vie-
raili itsekin vuosia sitten lomareissullaan 
Hampurin merimieskirkolla sekä puoli 
vuotta sitten Lontoon merimieskirkolla.

VIERAILUJA JA
VILLASUKKIA

Tampereen merimieskirkkopiiri ko-
koontuu syksystä kevääseen kolmen vii-
kon välein tiistaisin kello 13–14.30. Mä-
kinen toteaa, että ”toiminta on näin ollen 
suunnattu eläkeläisille tai niille, joilla on 
muuten elämäntilanteensa myötä mah-

Merimieskirkkopiireillä on paljon aktiivista toimintaa.

Tampereen merimieskirkkotyön kannattajaporukka keräsi kirkkosalin pöydälle piirille tärkeitä tavaroita, kuten Raamattu, virsikirja, 
Merimieskirkko-lehti, kuva-albumeita ja myyntiin kudottuja sukkia.

TEKSTI JUHANA UNKURI KUVAT UOLEVI SALONEN
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dollisuus osallistua päivätoimintaan”. 
Tampereen merimieskirkkopiirin toi-
mintaan tapaa osallistua vuoden mittaan 
säännöllisesti tai melko säännöllisesti 
noin 15 eläkeläistä

”Minä ja kaksi muuta olemme 
nuorisojengiä, muut ovat päälle 70 tai 
80. Sukupuolijakauma on suunnilleen 
60/40 naisten hyväksi. Minulla on se kä-
sitys, että monesti merimieskirkkopiirit 
ovat selvästi naisvaltaisempia. Olemme 
leikillisesti sanoneet, että meillä rouvat 
ovat pakottaneet miehensä mukaan”, 
Mäkinen naurahtaa.

Tampereen merimieskirkkopiirillä 
on muutakin aktiivista toimintaa. Ker-
ran vuodessa piiriläiset vierailevat jon-
kun toisen merimieskirkkopiirin luona 
tai jollain merimieskirkolla kotimaassa. 

Syksyisin he järjestävät Merisun-
nuntain messun Messukylän kirkossa 
yhdessä seurakunnan kanssa. Kesäisin 
piiriläiset ovat järjestämässä seurakun-
nan kanssa Kivikirkon messua, jota vie-
tetään Messukylän Vanhassa kirkossa. 

Piiriläisiä osallistuu myös Merimies-
kirkon vuosittaiseen kesäjuhlaan, joka 
järjestetään vaihtuvilla paikkakunnilla.

Merimieskirkkopiirit ovat tulleet 
tunnetuiksi myös Merimieskirkon ris-
tiankkurilogolla varustettujen villasuk-
kaparien tekemisestä. Niitä on tehty niin 
myyjäisiin kuin merenkulkijoiden joulu-
lahjoiksi.

”Meidän piirissämme on lähinnä 
yksi innokas käsityöihminen, joka kutoo 
näitä sukkia. Lisäksi hän tekee lasitöitä, 
ristejä ja koristeita. Niitä ja sukkia on 
myyty erilaisissa Merimieskirkon toi-
minnan hyväksi järjestetyissä tapahtu-
missa.”

Tampereen merimieskirkkopiirin 
toiminnan erikoisteemana on valoku-
vaus. Riitta Tunturi kokoaa tiistain 
kokoontumisista yhteistä A4-kokoista 
päiväkirjaa, johon tulee kuvaus päivän 
kokoontumisesta, paikalla olleiden ni-
met sekä valokuvia.

Lisäksi Tunturi ja hänen miehensä 
Uolevi Salonen ottavat kuvia piirin vie-
railuista ja muusta toiminnasta. He ovat 
koonneet niistä myös albumeita ja valo-
kuvakirjoja sekä lahjoittaneet ottamiaan 
kuvia piiriläisille ja muille asianosaisille.

LÄHETYSTYÖTÄ JA
VIERAANVARAISUUTTA

Mäkinen kertoo, että lähetystyö on ollut 
hänelle tärkeä asia lapsesta saakka. Jyväs-
kylässä asuessaan Mäkinen oli mukana 
seurakuntanuorten toiminnassa, jossa lä-
hetystyö oli keskeinen asia. Nyttemmin 
hän on ollut mukana niin Merimieskir-
kon, Medialähetys Sanansaattajien kuin 
Tampereen seurakuntien toiminnassa 
toimintaan.

”Vieraanvaraisuuden näkökulma on 
tärkeä osa Merimieskirkon työtä. Las-
ken Merimieskirkon toiminnan samal-
la lähetystyöksi. Sillä on erinomainen 
mahdollisuus tavoittaa ulkosuomalaisia, 

Mikä merimieskirkkopiiri?

Monessa Suomen seurakunnassa toi-
mii lähetyspiirin tapaan merimieskirk-
kopiiri. Vuonna 2017 luettelossa oli 
25 suomenkielistä ja 14 ruotsinkielistä 
merimieskirkkopiiriä.

Merimieskirkkopiirit osallistuvat 
merimieskirkkotyön tunnetuksi te-
kemiseen niin seurakunnissaan kuin 
paikkakuntiensa tapahtumissa. Toi-
minta on seurakunnan omaa toimin-
taa, jonka avulla tuetaan Merimieskir-
kon tekemää työtä.

Merimieskirkkopiiri voi olla luon-
teeltaan esim. nuorisopiiri, retkipiiri tai 
puutyöpiiri taikka vain yhteen kokoava 
paikka, jossa nautitaan hengellisestä 
annista, keskusteluista, esitelmistä jne.

Merimieskirkkopiirien tavoin 
maassamme toimii myös muutamia 
muita kerhoja ja ryhmiä, jotka tekevät 
Merimieskirkon hyväksi arvokasta ja 
pyyteetöntä työtä.

Tampereen merimieskirkkopiirin vetäjä Riikka Ahonen ja aktiivijäsen Kirsti Mäkinen. 

jotka eivät ole välttämättä muuten osal-
listuneet seurakunnalliseen toimintaan. 
Minulle itselleni Merimieskirkko on osa 
seurakuntayhteisöäni.”  
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Suomi-Seura ja Ulkosuomalaisparla-
mentti ovat ajaneet kirjeäänestystä 

ulkosuomalaisille lähes 20 vuotta. Nyt 
se on totta! Kirjeäänestys on mahdollis-
ta ensimmäistä kertaa huhtikuun 2019 
eduskuntavaaleissa ja sen jälkeen muissa 
yleisissä vaaleissa.

Mahdollisuus äänestää ennakkoon 
Suomen edustustoissa säilyy ennallaan. 
Ulkomailla oleva äänioikeutettu voi siis 
valita, haluaako hän äänestää kirjeitse 
vai edustustossa. Myös suomalaisen lai-
van henkilökunnalle tarkoitettu laivaää-
nestys säilyy ennallaan.

Kirjeäänestys on Suomen vaaliolo-
suhteissa historiallinen muutos. Ul-
kosuomalaisten äänestysaktiivisuuden 
oletetaan lisääntyvän ja päättäjien mie-
lenkiinnon ulkosuomalaisia kohtaan us-
kotaan nousevan.

Kirjeitse voivat äänestää noin 260 
000 ulkomailla pysyvästi asuvaa äänioi-
keutettua ja muut ulkomailla koko en-
nakkoäänestysajanjakson ja vaalipäivän 
ulkomailla oleskelevat äänioikeutetut, 
joilla ei ole mahdollisuutta äänestää 
Suomessa. Kirjeitse äänestäminen edel-

Kirjeäänestys ulkomailla oleville suomalaisille

Sisäministeri Kai Mykkänen pitää tärkeänä, että kasvavan ulkosuomalaisjoukon osallisuus 
Suomen yhteiskunnallisiin asioihin kasvaa. Ulkosuomalaisten ja paluumuuttajien voima-
varojen hyödyntämisessä on maassamme vielä paljon tekemistä.

TEKSTI JA KUVA MARKO TOLJAMO

lyttää kuitenkin äänestäjän omaa aktii-
visuutta jo hyvissä ajoin ennen vaaleja.

Aloitusseminaari kirjeäänestykses-
tä pidetiin 10.10.2018 Suomi-Seuran, 
ulkoministeriön, kirkon ulkosuomalais-
työn, Siirtolaisuusinstituutin ja Suomen 
Merimieskirkon järjestämänä.

Vaaleista vastaavan oikeusministe-
riön ylläpitämälle vaalit.fi -internetsi-
vustolle päivittyy koko ajan lisää tietoa 
kirjeäänestyksestä. Kirjeäänestysmate-
riaalin tilauspalvelu avautuu 14.1.2019.

Lue lisää: 
merimieskirkko.fi/kirjeaanestys

50. kunniakäynti merelle menehtyneiden muistoksi
TEKSTI JA KUVA MARKO TOLJAMO

Merenkulkujärjestöjen kunnia-
käynti merenkulkijoiden ja me-

reen menehtyneiden muistomerkillä  
Helsingissä järjestettiin tänä vuonna 
50:ttä kertaa.

Pyhäinpäivän tilaisuudessa puheen 
piti rovasti Carita Pohjolan-Pirhonen, 
joka kertoi jo 50 vuotta sitten tunte-
neensa tuolloin uuden muistomerkin 
äärellä hiljaista kunnioitusta merta ja 
merenkävijöitä kohtaan.

”Kunnioitamme kaikkia heitä, jotka 
ovat menehtyneet merillä. Muistamme 

Kunniakäynnin aikana Meripelastusseuran 
alukset tekivät ohimarssin. Paraatia johti 
tänä vuonna poikkeuksellisesti Finnpilotin 
luotsivene viimetalvisen luotsiveneonnet-
tomuuden muistoa kunnioittaen.

kaikkia heitä, jotka ovat antaneet työs-
sään suurimman uhrin, oman elämänsä 
yhteisen hyvän eteen.”

Tilaisuuden musiikista vastasi Mi-
kaeli laulajat Matti Rankalan johdolla 

ja seppeleen laskivat Suomen Varusta-
mot ry:n puheenjohtaja Tapani Voion-
maa ja toimitusjohtaja Tiina Tuurnala.

Lue lisää verkkosivulta: 
merimieskirkko.fi/kunniakaynti2018/
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Merimieskirkon työssä auto on 
välttämätön. Autoa tarvitaan joka 

päivä laivakäyntien tekemiseen sekä 
merimiesten kuljettamiseen merimies-
kirkolle tai kaupunkiin virkistäytymään 
ja asioimaan. 

Kiire, tiukka aikataulu ja työnteki-

TEKSTI ANU-MARJA KANGASVIERI KUVA MARTIJN KROM

jöiden vähyys leimaavat myös laivatyö-
tä. Siksi Merimieskirkon täytyy liikkua 
sinne, missä merimiehet ovat: satamiin 
ja laivoille.

Kun Merimieskirkon logolla varus-
tettu auto ajaa laivan viereen, merimies 
tietää, että auton mukana tulee ihminen, 

Kokkolan merimieskirkon uusi auto siunattiin käyttöön

Kun syyskuun kolmantena sunnuntaina Kokkolassa Ykspihlajan kirkossa vietettiin me-
risunnuntaita, siunasi kirkkoherra Jouni Sirviö uuden auton käyttöön satamakuraattori 
Anu-Marja Kangasvierin ja kanttori Janne Salmelan avustaessa toimitusta.  

joka liikkuu satamassa vain merenkulki-
joiden takia. Kun tämä ihminen kysyy 
”mitä sinulle kuuluu”, on hänellä myös 
aikaa kuunnella ja auttaa.

Merimieskirkon työntekijä tai va-
paaehtoinen tuo laivalle virkistävän 
tuulahduksen laivan ulkopuolisesta 
maailmasta ja voi monella tavalla olla 
tukemassa laivayhteisön hyvinvointia. 
Usein nämä kohtaamiset ovat vain pie-
niä hetkiä kesken arkisten töiden, mutta 
ne voivat kantaa pitkälle.

Joskus ”mitä kuuluu” -kysymys saa 
vain pinnallisen vastauksen, mutta jos-
kus se avaa portit jonnekin syvemmälle. 
Arkiseen hetkeen tulee jotain pyhää.

Kokkolan merimieskirkko sai lop-
pukesällä uuden auton lahjoituksena. 
Varat auton hankintaan saatiin ITF 
Seafarers’ Trustilta. Säätiö tukee me-
renkulkijoiden hyvinvointiin liittyviä 
hankkeita.

Auto on meille tärkeä, mutta se on 
vain välikappale. Sen avulla kuljetamme 
kristillistä lähimmäisenrakkautta ja vie-
raanvaraisuutta, sanomaa armollisesta ja 
rakastavasta Jumalasta. 

Merimieskirkon keskustoimisto siunattiin käyttöön

Oltuaan lähes sata vuotta Albertin-
katu 2:ssa ja sitä ennen 20 vuotta 

Fredrikinkatu 19:ssä Merimieskirkon 
keskustoimisto muutti uusiin tiloihin 
Helsingin Herttoniemeen maaliskuussa 
2018.

Hitsaajankatu 4:n reilun 170 ne-
liömetrin toimitila, joka sijaitsee ra-
kennuksen ylimmässä eli kuudennessa 
kerroksessa, on vuokrattu Nordea Hen-
kivakuutus Suomi Oy:ltä.

Lue lisää keskustoimiston vaiheista 
verkkosivulta: 
merimieskirkko.fi/keskustoimisto

TEKSTI JA KUVA MARKO TOLJAMO

Merimieskirkon uuden keskustoimiston 
käyttöön siunaamisen toimitti Helsingin 
piispa Teemu Laajasalo 13.9.2018.
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Elva ljus i Borgå för

50 ÅR I SORG

K ULTURHUSET Grand i Borgå fyll-
des till sista plats när de drab-
bade Vålaxfamiljerna den 28 
oktober ordnade en samling till 

minne av att det nu gått femtio år sedan 
m/s Irma av Vålax spårlöst försvann på 
Ålands hav på resa från Klaipeda med last 
av antracit till Raumo. Efter en lång paus 
har nu letandet efter vraket återupptagits 
med en sidescan-sonar, och man räknar 
med utökat sökande i vår.

Extra stolar fick sättas in i salen, och 
till minne av de elva ombordvarande, som 
alla omkom, inleddes samlingen med att 
tända elva ljus. Med Irma försvann ju hela 
besättningen tillsammans med några an-
höriga, bland dem en tvåårig pojke.

Pastor Krister Åberg talade om sor-
gen som ännu bor tung i de efterlevan-
de. Programmet var fritt uppbyggt kring 
minnen av Irma, hennes besättning och 
de medföljande familjemedlemmarna.

Stämningen förtätades när damkören 
Primavera från Borgå ackompanjerad av 

TEXT OCH FOTO THURE MALMBERG

Hanna Lönnroos sjöng Bengt Ahlfors 
Höstvisa tonsatt av Erna Tauro. Clas 
Anderssons dikt En morgon vid havet 
gav åhörarna en bild av hur vackert li-
vet är, och hur snabbt det en gång kan ta 
slut. Efter två timmar avslutade Hanna 
Lönnroos samlingen med Aftonens sång 
till musik av Roger Wingren.

Hela minnessamlingen organiserades 
av de efterlevande i den lilla skärgårdsbyn 
Vålax sydost om Borgå. Konferencier var 
Frida Lönnroos, ett av barnbarnen i de 
drabbade familjerna. Irmas undergång 
berörde hela byn, där sandskeppning och 
sjöfart varit och fortfarande till stor del är 
den gemensamma nämnaren.

 I publiken fanns tio personer som i 
något skede arbetat på Irma. Skepparen 
Svante Grönqvist, som själv tidigare fört 
Irma, var olycksdagen på Finska viken 
som befälhavare på ett annat fartyg.

”Alla i Irmas besättning var skärgårds-
bor vana vid att arbeta till sjöss. Stormen 
kom överraskande snabbt, men borde för 

ett fartyg som Irma inte ha varit något 
problem. Hela förlisningen är ett fortfa-
rande ett mysterium”, sade han.

BYGGD FÖR ATLANTEN

Irma var byggd 1947 i stål i Norge som 
fiskefartyg för användning i hårt väder 
på Nordatlanten. Hon var på 358 brutto-
registerton, 44,7 m lång och 7,5 m bred 
och köptes till Vålax 1961.

Den ursprungliga dieselmotorn byt-
tes i finländsk ägo till en starkare, som 
gav Irma en fartökning på två knop. 
Denna omständighet har i spekulatio-
nerna anförts som en tänkbar orsak till 
haveriet, och man har frågat sig om den 
högre farten ändrat manöverförmågan 
i svår sjö. Befälhavare vid olyckstillfäl-
let var sjökapten Sten Grönqvist, född 
1938. Hans hustru Mirja och parets två-
åriga son Kim omkom också.

Till minnessamlingen hade littera-
turvetaren Cecilia McMullen, själv upp-

Ljusen berättar om sorgen. Kulturhuset Grand i Borgå var proppfullt med anhöriga och sjöfolk när man mindes m/s Irmas undergång 
för 50 år sedan på Ålands hav. Hanna Lönnroos spelade medan 11 ljus vittnade om de omkomna Vålaxborna.
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vuxen i Vålax, skrivit boken Vi minns m/s 
Irma som utgivits av Litorale i Hangö.

Kön var lång till bokförsäljningen på 
Grand, och flera intresserade tvingades 
nöja sig med besked om ny bokleverans 
till Luckan i Borgå senare.

Cecilia McMullen noterar i boken 
de sista kända livstecknen från farty-
get. Fredagen den 25 oktober 1968 kl. 
18.48  fick Irmas agent i Hangö Rainer 
Sandberg telefonbesked om att Irma var 
i området kring Understen på svenska 
sidan av Ålands hav, och att man beräk-
nades vara framme i Raumo följande 
morgon mellan åtta och nio. Tio minu-
ter senare kom ännu ett privatsamtal till 
en anhörig i Vålax, men därefter hördes 
inget av Irma.

McMullen har bl.a. intervjuat två 
åländska fiskare som efter den sista no-
terade kontakten med Irma sett ett oi-
dentifierat fartyg på en plats vid norra 
Åland som kunde passa in på den kurs 
fartyget antas ha tagit mot Raumo. Se-
dan försvann fartyget.

Trots finländska försök att lokalisera 
vraket har Irma i femtio års tid gäckat 
forskarna samtidigt som olika teorier 
framförts om allt från smuggling till 
militär inblandning. 

DOKUMENTÄRFILM
PLANERAS 2020

Mikael Martikainen, som 1959 va-
rit med om att dokumentera fyndet av 
Vrouw Maria (förlist 1771), planerar 
nu en dokumentärfilm under 2020 om 
Irma. Med en side-scan sonar försökte 
han tillsammans med en kamrat i våras 
svepa en bit av havsbottnen utmed en led 
Irma då kunde tänkas ha tagit. Arbetet 
är tidsödande och kräver vackert väder.

Under 2019 planeras utökade let-
ningar bl.a. tillsammans med den svenska 
vrakdykaren Mikael Ågren, som i tiden 
var med om att finna vraket av svenska 
örlogsfartyget Resande Man, förlist med 
37 man i en svår novemberstorm 1660.

Boken är inbunden på 90 sidor och 
omslaget pryds av Tove Janssons mål-
ning Åtta Beaufort från 1966. När Irma 
försvann blåste det på Ålands hav som 
mest 25–29 m/sek sydväst eller 10 Be-
aufort, d.v.s. storm.  

EN OTYPISK
LASTBILSCHAUFFÖR

 
”Jag visste redan i grundskolan vad jag skulle jobba med.”

TEXT MARKO TOLJAMO
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R OOPE JUUTILAINEN som bor i Gruvsta i Vanda är nybliven världsmästare. 
I slutet av september lämnade han fyra schweiziska chaufförer bakom sig 
när han vann ungdomsklassen i VM i körskicklighet, som hölls i Gent i 
Belgien. Under tävlingen genomförde yrkesförare av tung trafik kör- och 

teoriuppgifter som krävde precision och noggrannhet.
Innan dess hade Roope vunnit motsvarande FM-tävling och tidigare under 

våren hade han gått segrande ur Mästare 2018, en tävling för yrkesstuderande, i 
grenen transportlogistik. I tävlingen testades körskickligheten med ett tungt fordon 
och färdigheterna i lasthantering och första hjälpen. Guldmedaljen glänste extra 
mycket eftersom Roope dessutom utsågs till mästarnas mästare bland dem som 
vunnit respektive tävlingsgren.

Roope, som fyller 19 år på julafton, tog i våras yrkesexamen för kombinations-
fordonsförare från yrkesinstitutet Varia i Vanda, men han har tagit chaufförsupp-
drag som företagare ända sedan början av året. ”Jag och min kompis sysselsätter 
oss själva. Men målet är att utvidga verksamheten lite och anställa några personer 
till företaget. Än så länge har vi inga egna lastbilar.” >>

Lue juttu Roope Juutilaisesta suomeksi verkkolehdestä merimieskirkko.fi/merimies-
kirkko-lehti.
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Lastbilschaufförsyrket har gått i arv 
i Roopes familj. ”Min pappa är lastbils-
chaufför och min farfar jobbar också inom 
transportbranschen.” Även företagande 
förebilder finns inom familjen, då både 
hans mamma och farfar har drivit egna 
företag. ”Jag visste redan i grundskolan 
vad jag skulle jobba med.”

”Jag kan inte komma på vad jag an-
nars skulle göra. När man kör är ingen 
dag den andra lik.”

HEM ÖVER NATTEN

Roope, som föddes i Kervo och som två-
åring flyttade med sina föräldrar till S:t 
Michel, har bott själv i Gruvsta sedan han 
var 15 år. Han säger att han har lagt hu-
vudvikten vid studierna, men jobbat i den 
mån det har varit möjligt.

”I ett halvår var jag ute på reseupp-
drag parallellt med studierna, och gjor-
de inget annat än att jobba på fritiden. 
Det blev psykiskt påfrestande och kvävde 
körglädjen när jag inte hann med andra 
aktiviteter.”

Numera har Roope främst körningar 
dagtid i södra och mellersta Finland och 
fordonsbytena sker i huvudstadsregionen. 

”Jag hinner hem över natten.” 
Han har redan tusentals körda kilo-

meter bakom sig. Hans erfarenheter av 
utlandsuppdrag sträcker sig till ett par 
Danmarksresor.

Enligt reglerna får arbetsdagen för en 
lastbilschaufför vara i högst 15 timmar. 
Roope arbetar vanligtvis 12–13 timmar 
en dag, även om arbetstiderna varierar. 
Han har inte blivit slav under färdskriv-
aren, men arbetsdagen kan förlängas av 
andra omständigheter. ”Oftast flyter inte 
allt på som i Strömsö, utan det inträffar 
alltid något.”

”Det sker till exempel olyckor. De kan 
förstöra en hel dag, men jag bekymrar 
mig inte så mycket för dem så länge jag 
själv eller någon annan person inte råkar 
illa ut. Bilar är trots allt bara plåt.”

ETT HÄLSOSAMT LIV

Numera har Roope lärt sig att avsätta 
tillräckligt med tid för fritiden. Till den 
hör familjen, flickvännen, vännerna och 
vattenpolon. Som junior spelade Roope 
vattenpolo i landslaget.

Hälsan är också viktig för Roope. Han 
äter varken godis eller skräpmat. Han har 

aldrig rökt eller ens smakat alkohol. ”Man 
måste ta hand om sig själv, annars orkar 
man inte jobba heller.”

Av egen erfarenhet förstår Roope or-
sakerna till att många chaufförer rör sig 
för lite och har osunda och oregelbund-
na matvanor. När man inte har tid att ta 
hand om sig själv mår man dåligt både 
fysiskt och psykiskt. Roope hävdar ändå 
att chauffören har ett eget ansvar. De val 
man gör har betydelse.

Som ung och otypisk chaufför är Roo-
pe van att bli kallad för pojke. ”Det hör 
fortfarande till, men jag tar inte illa upp.”

Det är viktigare med ett välfungeran-
de samarbete. ”Om det är något jag inte 
kan, så frågar jag gärna. Man måste göra 
rätt. Om man inte gör det kan det hända 
att någon blir utan sina pengar.”

Han tackar även Rahtarit ry för sam-
arbetet. Likaså berömmer Roope Åbo 
sjömanskyrka för att den fungerar som en 
mötesplats för kollegor, har bra öppetti-
der, är utmärkt placerad och har en stor 
parkeringsplats intill lokalerna.

”Jag har varit där många gånger och 
bastat och sedan sovit i lastbilen på par-
keringsplatsen.” 
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Hösten 2018 vann Vandabon Roope Juuti- 
lainen ungdomsklassen i körskicklighets-VM i 
Gent i Belgien.
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När Roope vann tävlingen för yrkesstuderande Mästare 2018 i transportlogistik och blev utsedd 
till den bästa bland alla guldmedaljörer i de olika tävlingsgrenarna, var priset en ny personbil som 
skänktes av Antti och Airi Soljas stiftelse.
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Risto Koistinen vuonna 1989.

Jäit hyvästi mieleen, Risto
Merimieskirkon entinen työntekijä ja elämän ikäinen merimieskirkkotyön ystävä 
Risto Koistinen menehtyi 62-vuotiaana Somerolla 17.8.2018 vakavaan sairau-
teen. Häntä kaipaamaan jäivät Riikka-vaimo, lapset Karri, Riitta ja Raija sekä 
äiti, sisar ja lukuisa joukko ystäviä. 

Vuonna 1980 Risto aloitti työt Suomen Merimieslähetysseurassa, kuten 
Merimieskirkon nimi silloin kuului, Hampurin assistenttina. Kahden vuoden 
kuluttua hän siirtyi vastaperustetun Bremenin lukusalin asemanhoitajaksi ja oli 
suunnittelemassa sekä toteuttamassa uuden aseman työtä merenkulkijoiden ja 
siirtolaisten parissa. Kesällä 1984 Risto muutti väliaikaisesti muutamaksi vuo-
deksi Suomeen harjoittamaan koulutuksensa mukaisesti opettajan työtä, mutta 
veri veti uudestaan Merimieskirkon tehtäviin Gdanskin asemanhoitajaksi vuo-
siksi 1988–1991. Puolasta palattuaan Risto teki useita vuosia oman työnsä ohessa 
Merimieskirkon internet-sivuja. Päätyönään hän toimi opettajana ja myöhemmin koulunjohtajana Someron kaupun-
gin palveluksessa.    

Riston luonteelle Merimieskirkon työ sopi mainiosti. Hän meni rohkeasti uusiin tilanteisiin ja kohtasi ihmiset luon-
tevasti. Verbaaliakrobaattina hänen aseenaan oli huumori, mutta sujuvasti hän puhui myös syvällisistä asioista. Itse sain 
olla hänen seuraajanaan sekä Hampurin assistenttina että Bremenin asemanhoitajana. Monilla laivoilla ja erityisesti 
Bremenin suomalaisten keskuudessa Ristoa muisteltiin ja kaivattiinkin usein.

Työnsä lisäksi Riston harrastuksina olivat monenlainen fyysisestä kunnosta huolehtiminen, erityisesti uinti, suun-
nistus ja patikointi. Monitaitoinen mies oli myös musiikillisesti lahjakas, ja siunaustilaisuudessakin Someron kirkossa 
kuultiin nauhoituksena hänen tekemänsä ja laulamansa laulu.

Ristosta kertoessa ei voi olla mainitsematta suurta Kreikka-rakkautta, joka syntyi 90-luvulla ja vei Riston sekä mo-
nenlaiset seurueet hänen opastuksellaan lukuisia kertoja Kreikan saarille.   

Riston ison olemuksen sisällä sykki myös suuri sydän. Ristoa muistellessa tulevat mieleen sanat: jää hyvästi. Se on 
toivotus, joka usein sanotaan poisnukkuneelle rakkaalle. Nuo sanat voimme ymmärtää molemminpuolisesti. Ristolle oli 
tärkeää, että häntä lähellä olevat saivat jäädä hyvästi, heidän tarpeensa tuli huomioiduksi ja huolensa kuulluksi. Omasta 
puolestani koen, että Riston työ, ystävyys ja koko elämä jäävät mieleen hyvästi.

JORMA VIRTANEN
Kirjoittaja on Riston kollega ja ystävä Merimieskirkolta
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MERIMIESKIRKKO EUROOPASSA

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

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

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

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

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

MERIMIESKIRKON LIIKKUVA TYÖ
Sosiaalikuraattori ja/tai merimiespappi
työskentelee:

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

Matkapappityötä teemme: 
 
KAAKKOIS-AASIASSA, PUOLAN
VARSOVASSA JA POHJOIS-IRLANNISSA.

https://merimieskirkko.fi/matkapappi/

MERIMIESKIRKKO SUOMESSA

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

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

KEMI-TORNIO
Ajoksentie 761, 94900 Kemi
0400 227 250
kemi@merimieskirkko.fi

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

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

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

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

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

SUOMEN MERIMIESKIRKKO
Kumppanisi kotona ja maailmalla

KERÄYSLUVAT: 2017-2018, RA/2016/856, POLIISIHALLITUS 9.12.2016. 
2019-2020, RA/2018/935, POLIISIHALLITUS 16.10.2018. 
PENNINGISAMLINGAR I ÅLAND: 2018, ÅLR 2017/6671, ÅLANDS LANSKAPSREGERING 5.9.2017. 
2019, ÅLR 2018/7449, ÅLANDS LANSKAPSREGERING 6.9.2018.
KERÄYSALUEENA ON KOKO SUOMI. KERÄTYT VARAT KÄYTETÄÄN MERIMIESKIRKKOTYÖN 
TOTEUTTAMISEEN KERÄYSLUVAN AIKANA. HTTPS://MERIMIESKIRKKO.FI/KERAYSLUVAT/


