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JUMALANPALVELUKSET / GOTTESDIENSTE

 
To 14.01. 17:15 Hampuri 
VIIKKOHARTAUS  
 
Su 17.01. 11:00 Hampuri 
MESSU  
Päivi Vähäkangas, Eva-Christina 
Pietarinen  
 
To 21.01. 17:15 Hampuri 
VIIKKOHARTAUS  
 
To 28.01. 17:15 Hampuri 
VIIKKOHARTAUS  
 
Su 07.02. 11:00 Hampuri 
MESSU  
Päivi Vähäkangas, Christiane Säilä 
 
 

 
Do 14.01. 17:15 Hamburg 
WOCHENANDACHT  
 
So 17.01. 11:00 Hamburg 
ABENDMAHLSGOTTESDIENST 
Päivi Vähäkangas, Eva-Christina 
Pietarinen  
 
Do 21.01. 17:15 Hamburg 
WOCHENANDACHT  
 
Do 28.01. 17:15 Hamburg 
WOCHENANDACHT  
 
So 07.02. 11:00 Hamburg 
ABENDMAHLSGOTTESDIENST 
Päivi Vähäkangas, Christiane Säilä 
 

 
Pohjois-Saksan suomalainen merimieskirkko ja 

kirkkotoimikunta tiedottavat: 

 

KUTSU INFORMAATIOTILAISUUTEEN 
 

 
Hyvät siirtokuntalaiset! 
 
Tervetuloa merimieskirkon ja kirkkotoimikunnan järjestämään siirtokunnan informaatio-
tilaisuuteen Hampurin merimieskirkolle sunnuntaina, 07.02.2016 klo 13.00. Tilaisuudessa 
kerrotaan merimieskirkon ja kirkkotoimikunnan menneestä ja tulevasta toiminnasta sekä 
tiedotetaan hengellisestä työstä.  
 
Kokouksessa käsiteltäviksi toivotut yksityiset ja toimintapiirien aloitteet pyydetään 
toimittamaan 21.01.2016 mennessä kirkolle KTK:n postilaatikkoon tai sähköpostitse 
KTK:n puheenjohtajalle Kaija Gauppille, kaija.gaupp@web.de. 
 
TERVETULOA! 
 
 
Kaija Gaupp      Satu Oldendorff 
KTK:n puheenjohtaja    Merimieskirkon johtaja  
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KUULUMISIA KIRKOILTA: 
 
Hyvät merimieskirkkoystävät,  
 
kirjoitamme jo vuosilukua 2016 ja tässä kohtaa haluan merimieskirkon nimissä vielä kiittää 
teitä jokaista, jotka annoitte vuonna 2015 meille aikaanne vapaaehtoistyössä tai tuitte meitä 
muutoin eri tavoin. Sosiaalikuraattorimme Anna Eklundin toivotamme lämpimästi 
tervetulleeksi takaisin Lontoosta. ”Lainasimme” Annan merimiespapiksi Lontooseen 
syksyn ajaksi. Suuren kiitoksen annamme Ilona Matilaiselle, joka sijaisti Annaa Lyypekissä. 
Ilonalle kaikkea hyvää uusiin haasteisiin Mikkelissä. Samoin kiitämme lämpimästi Johanna 
Elo-Schäferiä, joka työskenteli kanssamme myös viime syksyn. Ilona ja Johanna – ilman 
teitä emme olisi pärjänneet! Johanna ei lähde maasta eikä tästä kaupungista, vaan jatkaa 
vapaaehtoistyötä tiedottamisen parissa. Hyvästelemme myös sosionomiharjoittelijan Tanja 
Åströmin hänen harjoittelujaksonsa päättyessä. Hän sai kummallakin kirkolla kokea 
monimuotoista sosiaalityötä ja me saimme hyödyntää hänen taitojaan monessa kohdassa. 
Lämmin kiitos! 
 
Loppuvuoden, adventin ja joulunajan tilaisuuksiin osallistui paljon väkeä. Se osoittaa, että 
niillä on suuri merkitys siirtokunnalle. Jouluaaton iloinen yksityiskohta oli, kun vuosi-
vapaaehtoisemme Elina vei Tsekille joululahjaksi hirssiä ja chiliä. Kyllä oli papukaija 
mielissään. Suomalaisten laivojen liikennekin vilkastui ennen joulua mukavasti. Ritvalla, 
Ilonalla sekä Tanjalla oli kiire tehdä joulupaketit valmiiksi ja viedä ne laivoille Hampuriin 
ja Lyypekkiin.  
 
Vuoden 2015 onnistunein uusi ryhmä oli ”Hurmaavat Hansaäidit”, joka aloitti toimintansa 
kesällä. Ryhmässä kehkeytyi heti aktiivinen yhdessä tekemisen ilo. Lastenkuoro ei 
puolestaan saanut tarpeeksi osallistujia. Ehkä joskus myöhemmin yritämme uudestaan. 
Kaikki uudet ideat ja toiveet ovat tervetulleita. Ottakaa rohkeasti yhteyttä!  
 
Vuoden alusta saimme ensimmäisen kukkakummimme jumalanpalveluksiin. Eeva Gröning 
maksaa tammikuun alttarikukat. Kiitos Eeva! Etsimme tuleville kuukausille uusia kummeja.  
 
Valoa uuteen vuoteen ja iloisiin tapaamisiin kirkolla! 
 
Satu Oldendorff  
Yhteystiedot: 040-316971 tai 0171-6002168, satu.oldendorff@merimieskirkko.fi. 
 

  

Ansiomerkkien jakotilaisuudet itsenäisyyspäiväjuhlassa ja työkerhon joulujuhlassa Hampurissa. 
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PAPIN RIVIT: 
 
 
Taas on yksi vuosi mennyt saamastani ajasta. 
Siitä kannan kiitoksen nyt, kaiken annoit lahjana. 
Kiitos, armon Jumala, hyvyydestä kaikesta. 
Minut muistit koko vuoden voimaa, siunausta suoden. 
 
Kuinka käytin ajan menneen, antamasi lahjatkin? 
Yhtä huonosti kuin ennen kunniaasi kirkastin. 
Lähimmäisen laiminlöin tekemättä jäänein töin. 
Kantanut en ristiäni nurkumatta, mielelläni. 
 
Tällaiseksi edessäsi, Herra, tunnen itseni. 
Muista vielä hyvyyttäsi, muista laupeuttasi. 
Pojassasi rakkaassa minuakin armahda. 
Armo yksin levon antaa, uuteen päivään hoitaa, kantaa. 
 
Hengelläsi sydäntäni joka hetki hallitse. 
Tieni, koko elämäni valollasi valaise.  
Ohjaa, Herra, puheeni, työni, ajatukseni. 
Anna kaikkeen viisautta, nöyrää mieltä, rakkautta. 
 
Sydämeeni, Herra, paina armon tunto elävä.  
Rauhasi suo siinä aina säilyä ja syvetä.  
Omaiseni, perheeni, kaikki lähimmäiseni 
huolenpidossasi kanna, armon suoja heille anna. 
 

Elias Lönnrot 1865 (virsi 37) 

 
 
 
Siunausta alkavaan vuoteen! 
 
 
Päivi-pappi 
 
 
 
Pohjois-Saksan papin Päivi Vähäkankaan tavoitat puhelimitse numerosta 0151 5711 9137 

tai 040 8460 2217 sekä sähköpostilla osoitteesta paivi.vahakangas@gmail.com. 
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TAPAHTUMIA 
HAMPURIN MERIMIESKIRKOLLA  
 
Ti 05.01.2016 
KIRKKO AUKEAA  
 
Su 10.01. 16:00 
ELOKUVAILTA 
 
Su 07.02. 13:00 
KTK:N JA KIRKON 
INFORMAATIOTILAISUUS 
SIIRTOKUNTALAISILLE 
 

PROGRAMM DER 
SEEMANNSKIRCHE IN HAMBURG 

 
Di 05.01.2016 
KIRCHE WIEDER GEÖFFNET 
 
So 10.01. 16:00 
FILMABEND 
 
So 07.02. 13:00 
INFORMATIONSVERANSTALTUNG 
DES KIRCHENAUSSCHUSSES UND 
DER KIRCHE 
 

TOIMINTARYHMÄT / GRUPPEN 
 

ELÄMÄNKAARIRYHMÄ 
Vuoden ensimmäinen tapaaminen helmi-
kuussa 21.02. klo 13:30. Lisätiedot: Ritva 
Lehmann, 040-316971. 
 
KIELIKOULU / SPRACHSCHULE  
Kerho ti/Di 9:00 ja kielikoulu pe/Fr 16:30. 
Kerhon kevätlukukausi alkaa 5.1.2016 ja 
koulun 8.1.2016. Lisätietoja antaa 
mielellään pj. Katariina Röbbelen, 0172-
4009072, katariina.roebbelen@freenet.de. 
 
KIRJAPIIRI  
Tapaamme joka kuukauden 4. keskiviikko 
klo 18.30. Tammikuun kirjapiiri 27.1., kirja 
”Pääoma” (Anja Snellman), helmikuussa 
tapaamme 24.2., kirja ”Siipien kantamat” 
(Jussi Valtonen). Info: Kaija Gaupp, 040-
6435223, kaija.gaupp@web.de. 
 
KIRJASTOTOIMIKUNTA 
Tervetuloa kirjastoon, lukemista löytyy 
joka makuun. Otamme lahjoituksina 
vastaan vain hyväkuntoisia ja uudehkoja 
suomen- tai ruotsinkielisiä kirjoja, tai 
Suomeen liittyviä saksankielisiä kirjoja. 
Jos haluat lahjoittaa kirjoja, ota ensin 
yhteyttä kirjastotoimikuntaan. Info: Kaija 
Gaupp, 040-6435223, kaija.gaupp@web.de. 

KTK / KIRCHENAUSSCHUSS 
KTK:n ja kirkon informaatiotilaisuus 
siirtokuntalaisille sunnuntaina, 07.02.2016 
klo 13.00. Kts. erillinen kutsu sivulla 2. 
Aloitteet pyydetään toimittamaan 21.02. 
mennessä kirkolle KTK:n postilaatikkoon 
tai sähköpostitse kaija.gaupp@web.de. 
 
KUORO / CHOR 
Der gemischte Chor der finnischen See-
mannskirche probt freitags von 19 bis 21 
Uhr mit der Chorleiterin Eva-Christina 
Pietarinen. Erste Probe nach den Ferien am 
08.01. Alte und neue Sänger sind herzlich 
Willkommen! Info: Marjukka Jacobsen, 
04181-4728.  
 
MUSKARIT 
Vauvamuskari ti klo 10:45-11:30.  
3kk-2–vuotiaille vauvoille ja taaperoille. 
Kertamaksu 5€. Kevään ensimmäinen 
tapaaminen tiistaina 5.1.2016. Info: Sanna 
Madej, skorpijar@hotmail.com.  
Tenavamuskari pe klo 16:30-17:15.  
1,5-4–vuotiaille kielikoululaisten pikku-
sisaruksille ja muille leikki-ikäisille lap-
sille. Kertamaksu 5€. Jatkamme taas 
perjantaina 8.1. Info: Annika Steinke, 
musik@annika-steinke.de.  
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NAAPURIAPU 
Naapuriavun tukihenkilöt kuuntelevat ja 
auttavat sinua luottamuksellisesti ongel-
missasi. Pohjois-Saksan alueen naapuri-
apuhenkilöt tavoitat puhelinnumerosta 
0160-3455916 tai sähköpostilla 
naapuriapu.hampuri@gmx.de. 
 
NUORET AIKUISET 
Facebook-ryhmä: Die Junge in Hamburg. 
S-posti: tervetuloaMMKille@gmail.com. 
 
ODOTTAVAT ÄIDIT 
Tiistaisin 10:30-12:00. Kevätkauden 
ensimmäinen tapaaminen tiistaina 5.1. 
"Hurmaavat Hansa-äidit" odottaville äi-
deille ja vastasynnyttäneille vauvan kans-
sa. Sisarukset ovat myös tervetulleita. 
Jaamme tietoa ja kokemuksia luot-
tamuksella raskauteen ja synnytykseen 
liittyvistä asioista sekä keskustelemme 
äitiydestä ja vauva-arjesta. Info: Pipsa 
Neumann, pipsacw.neumann@gmail.com 
ja Ritva Lehmann, 040-316971. 
 
RAAMATTUPIIRI 
Seuraava tapaaminen ti 23.2. klo 15:00. 
Info: Ritva Lehmann, 040-316971. 
 
SAUVAKÄVELY 
Tapaaminen aina klo 10:00. Kuukauden  

1. lauantai S-Bahnhof Stellingen, lenkki 
Volkspark. 

2. lauantai U-Bahnhof Hagenbecks 
Tierpark, Kirahvin luona, lenkki 
Niendorfer Gehege. 

3. lauantai U-Bahnhof Borgweg, lenkki 
Stadtpark. 

4. lauantai S-Bahnhof Dammtor, lenkki 
Planten un Blomen tai Außen-Alster. 

5. lauantai sovitaan erikseen. 
Info: Raija Saoudi, 0157-30095323, 
raija.hannele@gmx.de ja Anne Prüfer, 
040-404324. 

 
SOSIAALIKURAATTORI / 
SURURYHMÄ 
Ritva Lehmann tavattavissa sopimuksen 
mukaan, 040-316971. 
 
SVENSKA GRUPPEN 
Info: Anna-Rita Lau, 040-7222808, 
joarlau@googlemail.com.  
 
SÄHLY (SALIBANDY) / UNIHOCKEY 
La/Sa 16:00-18:00 Sommerhuderstraßen 
koululla. Lisätietoja Jussi Kiholta, 
saehly@suomi24.fi. 
 
TYÖKERHO / ARBEITSKREIS 
To/Do 15:00 Eevan salissa.  
Vuoden ensimmäinen työkerho 14.01. 
totuttuun aikaan. Tervetuloa kaikki uudet 
ja vanhat jäsenet rupattelemaan kahvi-
kupin ääressä, askartelemaan ja suunnit-
telemaan vuoden toimintaa. 18.02. klo 
15.30 työkerhon vuosikokous. 
Info: pj. Tarja Jeenicke, 040-5241179 tai 
0170-9355531, tarja_jeenicke@yahoo.de. 
 
ÄIDIT JA MUUT NAISET  
“NAISTENILTA” 
Tammikuun treffit ke 06.01. klo 19.30, 
paikka " Altes Mädchen" (Lagerstr. 28 B 
Sternschanze, S-Bahn Sternschanze parin 
kävelymin. päässä). 
Helmikuun treffit ti 16.02. klo 19.30 
kirkolla! Luvassa illanvietto suomalaisine 
perinneruokineen! Info Facebookissa: 
Naisten Ilta Hampurissa.  
Ilmoittautumiset anumet@web.de tai 
mitchell.tiina@googlemail.com. 
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Auta meitä auttamaan! 
 

Merimieskirkko tarjoaa sinulle tilaisuuden olla 
mukana työssämme. Pienikin lahjoitus on suuri 
apu.  
 
Merimieskirkko on rekisteröity yhdistys, jonka 
talous perustuu yksityisten ihmisten ja yhteisöjen 
tukeen ja lahjoituksiin. Noin puolet rahoituksesta 
tulee omarahoituksesta. Sinun avullasi voimme 
olla rohkaisemassa, tukemassa ja auttamassa 
niitä, jotka apua tarvitsevat.  
 
Kaukana kotoa, vieraassa maassa, erilaisen 
kulttuurin keskellä vaikeudet saattavat yllättää. 
Yksinäisyys, perhesuhdeongelmat, elämän kriisit 
kohtaavat monia niin merellä kuin maallakin. 
 
Merimieskirkko tukee ja edistää merenkulkijoiden ja ulkomailla olevien suomalaisten 
hyvinvointia mm. tarjoamalla hätämajoitusta, keskusteluapua, tapaamisia vanhuksille ja 
sairaille sekä järjestää kerhotoimintaa nuorille. Merimieskirkko on koti kaukana kotoa. 
 
Sinäkin voit auttaa meitä esimerkiksi liittymällä Pohjois-Saksan merimieskirkon tuki-
jäseneksi. Tukijäsenmaksu on 45 euroa/ henkilö/ kalenterivuosi. Jäsenmaksun voit maksaa 
tilillemme: Finnische Seemannsmission, Commerzbank (BIC: COBADEFFXXX), IBAN: 
DE66 2004 0000 0374 3051 00 tai kirkon kahvilaan. 
 
Kirkon työtä voit tukea myös siirtämällä kirkollisverosi Hampurin merimieskirkolle. Ham-
purin alueella asuvalla Suomen kansalaisella tai kaksoiskansalaisella (Saksa-Suomi) on 
oikeus siirtää maksamansa kirkollisvero Hampurin merimieskirkolle. Lahjoittajan täytyy 
olla kirjoilla Hampurin osavaltion alueella, sillä Nordkirche on tällä hetkellä myöntänyt 
oikeuden kirkollisveron siirrosta ainoastaan Hampurille. Lisätietoja tukijäsenyydestä sekä 
kirkollisveron siirtämisestä saat kirkolta! 
 
 

 

Tammikuun tukijäsentarjous /  
Angebot für die Mitglieder im Januar: 

 
Korut / Schmuck 

-10% 
 

  

Suomen Merimieskirkko ry:n rahoituspohja 
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TAPAHTUMIA 

LYYPEKIN MERIMIESKIRKOLLA 
 
 
Pe 08.01.2016 
KIRKKO AUKEAA 
 
La 16.01. 9:30 
KIELIKOULU 
Lisätietoja Mia Nordströmiltä, 
kielikoulu@t-online.de.  
 
Ma 25.01. 13:30 
KÄSITYÖILTAPÄIVÄ 
Tervetuloa tekemään käsitöitä ja nautti-
maan kupponen kuumaa hyvässä seurassa. 
 
To 28.01. 18:00 
INKERIN ILTA 
Tapaaminen Päivi Vähäkankaan kanssa, 
jolloin aiheena identiteetti ja sen muut-
tuminen.  
 
NAISTEN SAUNA 
Torstaisin 17:00-20:00 
 
Sunnuntaisin pyörineet salibandy-vuorot 
jäävät ainakin toistaiseksi tauolle, mutta 
silti tavoitteena on järjestää yhteistä urhei-
lullista aktiviteettia viikoittain. Lisä-tietoja 
Mia Nordströmiltä, +49 178 1610073 tai 
Lyypekin kirkolta. 

PROGRAMM DER 
SEEMANNSKIRCHE IN LÜBECK 

 
 
Fr 08.01.2016 
KIRCHE WIEDER GEÖFFNET 
 
Sa 16.01. 9:30  
SPRACHSCHULE  
Weitere Info: Mia Nordström, 
kielikoulu@t-online.de.  
 
Mo 25.01. 13:30 
HANDARBEITSNACHMITTAG 
Handarbeit bei Klönschnack und Kaffee-
kräntzchen. 
 
Do 28.01. 18:00 
INKERI ABEND 
Gemeinsames Treffen mit Päivi Vähä-
kangas. Als Thema die Identität und ihre 
Veränderung. 
 
FRAUENSAUNA 
Donnerstags 17:00-20:00 
 
Das Unihockey wird erst einmal einge-
stellt, aber wir möchten weiterhin wöchent-
lich gemeinsame sportliche Aktivitäten 
anbieten. Weitere Infos: Mia Nordström, 
+49 178 1610073 oder vom Team der 
Lübecker Kirche. 
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••• TOIMINTAPIIRIT ESITTÄYTYVÄT ••• TOIMINTAPIIRIT ESITTÄYTYVÄT ••• 

 
 

TYÖKERHO 
 
 

Iloinen puheensorina sekä kahvin ja pullan tuoksu täyttävät kirkon, kun työkerho kokoontuu 
torstaisin. Työkerho on vanhin toimintapiiri kirkolla. Ensimmäiset „ompeluseurat“ toimivat 
jo 1900-luvun alussa. Oman kirkon 
valmistumisen myötä työkerho jatkoi 
nykyisessä muodossaan joka torstai, 
ensin Raakelin salissa ja nykyisin Eevan 
salissa. Kerhossa on tällä hetkellä n. 60 
jäsentä, jotka maksavat pienen vuosit-
taisen jäsenmaksun. Näillä varoilla han-
kitaan askartelutarvikkeita, villalankoja 
ja muuta materiaalia, josta työkerho-
laiset valmistavat tuotteita myyjäisiin. 
Myyjäiset, joissa työkerholaiset auttavat 
myös rakentamisessa että myynnissä, 
ovat tärkeä osa työkerhon toiminnassa. 
  
Työkerho toimii myös sosiaalisena tukiverkostona. Suomalaiset juuret ja äidinkieli ovat 
yhdistäviä tekijöitä, mutta nykyinen monikulttuuri on löytänyt tiensä myöskin työkerhoon 
– joukossa on muutama saksalainen, jopa amerikkalainenkin jäsen. Kerho on vain pysynyt 
kovin naisjoukkoisena. 
 

Työkerhossa ei vain askarrella ahkerasti, vaan 
siellä vietetään myös yhteiset joulujuhlat että 
kesäiset „kukkamekko“-juhlat. Kerho tekee vuo-
sittain ainakin yhden „virkistysmatkan“ lähi-
seudulle. Lisäksi juhlitaan jäsenten pyöreitä ja 
puolipyöreitä syntymäpäiviä. Työkerholla on 
kummilapsi, jonka tukemiseksi järjestetään ke-
räyksiä ja arpajaisia. Eli touhua riittää ympäri 
vuoden. Työkerho toivottaa myös uudet jäsenet 
sydämellisesti tervetulleiksi. Vain kesällä ja 
jouluna työkerho pitää pienen hengähdystauon. 
Sitten jaksaa taas kutoa sukkaa ja askarrella 
tonttuja sekä enkeleitä. 
 

 
Työkerhon puheenjohtaja Tarja Jeenicke 
 
Yhteystiedot: 040-5241179 tai 0170-9355531, tarja_jeenicke@yahoo.de. 
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TIETOPAKETTI  
Tiiviissä tietopaketissa voit lukea oikeuden kiemuroista  
Saksassa ja Suomessa.  
 
 
Hei! 
 
Joulunaika on monille juhlan ja rauhoittumisen sekä tietysti myös lahjojen antamisen aikaa. 
Juhlan jälkeen saattaa tulla mieleen, ettei lahja nyt oikein ollutkaan sellainen, jonka haluaisi 
pitää tai saatu kirja onkin jo kirjahyllyssä. Muistattehan, että kauppojen ei tarvitse lain 
mukaan vaihtaa tai ottaa tavaroita tai lahjakortteja takaisin ellei niissä ole jotakin vikaa. 
Monilla kaupoilla on kuitenkin omat ehdot tavaran takaisin ottamisesta. Silloin mah-
dollisuus saada vietyä lahja takaisin perustuu kauppiaiden niin sanottuun kulanssiin eli 
vapaaehtoisuuteen. Kannattaa siis aina yrittää viedä tavara takaisin ja keskustella kauppiaan 
kanssa. Tavarat, jotka on ostettu internetin tai katalogien kautta, voidaan lähettää takaisin 
14 päivän kuluessa, kun kyseessä on kuluttajakauppa. Tämä johtuu siitä, että tavarat saa ja 
näkee vasta niiden saavuttua tilaajalle.  
 
 

Ich wünsche Euch/Ihnen ein gesundes und glückliches Jahr 2016! 
Toivotan teille terveellistä ja onnellista vuotta 2016! ☺ 

 
 
Reina  
 
 
 
 
 
 
Tietopaketin kokoaa teille 
Rechtsanwältin Reina Waissi  
Puh. 040-38 6167 35  
rw@waissi-legal.com 
Holstenstraße 194c, D-22765 Hamburg 
www.waissi-legal.com  
 

Tärkeää on pitää mielessä, että Tietopaketti tarjoaa hyvän tilaisuuden tutustua 
erilaisiin aihepiireihin, mutta sen pohjalta ei voi aina ratkaista yksittäisiä asioita, 
joihin voi liittyä kysymyksiä, joita yleinen kuvaus ei voi kattaa.  
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TANGO WORKSHOP IN HAMBURG 

 
Kurssilla opetetaan perusaskeleita sekä 
tanssikuvioita, jotka vievät tangon huu-
maan. Opettajina toimivat Pasi Siitonen ja 
Suvi Ripatti.  
 
 
Pasi Siitonen, 44 vuotta, on 
harrastanut lavatansseja vuo-
desta 2003 alkaen. Hän val-
mistui vuonna 2012 Suomen 
Seuratanssiliiton tanssiohjaa-
jaksi. Samana vuonna hän voit-
ti myös SM-kultaa tulokas-
sarjassa Wanhan tangon SM-
kisoissa Tampereella. Suvi 
Ripatilla, 34 vuotta, on lava-
tanssikokemusta 20 vuoden 
ajalta.  
 
Suvi ja Pasi ovat yhdessä kilpailleet 
Wanhan tangon ja tangovalssin SM-
kisoissa vuosina 2014 ja 2015 sekä Unto 
Monosen Muistokisoissa Somerolla 2015. 
He ovat myös yhdessä ohjanneet monia 
tanssikursseja mm. Kukonhiekassa ja 
Saarijärvellä vuosina 2014 ja 2015. 
 
Aika: pe 12.2.- su 14.2.2016  
Ilmoittautuminen kirkolle viim. 07.02. 
Maksu: 55,00 €/henk. tai 100,00 €/pari 
 
 

In dem Kurs werden sowohl Grundschritte 
wie auch Tanzfiguren beigebracht, welche 
in die emotionale Welt des Tangos 
einführen. Die Lehrer, Pasi Siitonen und 
Suvi Ripatti, kommen aus Finnland. 

 
Pasi Siitonen, 44, tanzt seit 
2003. Seine Ausbildung zum 
Tanzlehrer des finnischen Tanz-
verbandes hat er 2012 ab-
geschlossen. Im selben Jahr 
gewann er auch in der Kategorie 
Neuankömmlinge die finnische 
Meisterschaft im Wettbewerb 
”Wanha Tango” in Tampere. 
Suvi Ripatti, 34, tanzt seit 20 
Jahren.  
 
 

Suvi und Pasi haben in den letzten zwei 
Jahren gemeinsam an verschiedenen 
Wettbewerben, wie den finnischen Meis-
terschaftswettbewerben, teilgenommen. 
Sie haben auch viele Tanzkurse in 
Finnland geleitet.  
 
 
Zeit: Fr 12.2.- So 14.2.2016  
Anmeldungen bis 07.02.  
Kosten: 55,00 €/Person oder 100,00 €/Paar 
 

 
 

PERINTEISET LAVATANSSIT HAMPURIN KIRKOLLA / 
TANZABEND AN DER SEEMANNSKIRCHE IN HAMBURG 

 
Lauantaina / Samstag 13.2. 
Alkaen klo / Ab 18:00 Uhr 

 
Kaikki lämpimästi tervetulleita! 

 

Alle herzlich Willkommen! 
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KUUKAUDEN KASVO:  
Mari Huhtiniemi, toistamiseen Saksassa 
 
Perheeseeni kuuluu avomies ja 11-vuotias poika. 
Ammatiltani olen graafinen suunnittelija ja opiskellut 
ammattini Lyypekissä Werkkunstschulessa 1994-1998. 
 
Muutimme perheeni kanssa tänne Saksaan viime 
keväänä. Olimme vuosia haaveilleet tästä, koska olin 
itsekin nuoruusvuosinani asunut täällä. Suomen 
taloudellinen taantuma vauhditti päätöstämme lähteä 
juuri nyt. Samoin poikamme on juuri siinä iässä, että 
uuden kielen oppiminen on helpompaa nyt kuin 
myöhemmin. Asumme tällä hetkellä Bad Oldesloessa. 
Tuntuu, että nyt 10 kuukauden jälkeen alkaa arki asettua 
uomiinsa ja moni alkuajan "myllerrys" on ohi, kun 
olemme saaneet hoidettua täällä paljon virastoasioita jne. 
 
Olen tullut ensimmäistä kertaa Saksaan 1993 kesällä au pairiksi, muutama viikko yo-
kirjoitusten jälkeen. Au pair-vuoteni lopussa keväällä 1994 pyrin taidekouluun Lyypekissä 
ja aloitin opiskelut seuraavana syksynä. Opiskelujen alkuvaihe oli aika hankalaa 
kieliongelmien takia ja yritin selvitellä iltaisin paksujen sanakirjojen avulla koulussa 
käsiteltyjä asioita. Koti-ikäväkin vaivasi etenkin ensimmäisenä syksynä, mutta saatuani 
hyvän saksalaisen ystävän luokaltani, koko elämä muuttui paljon parempaan suuntaan. 
Ystävän ansiosta myös kielitaitoni parani. Opiskeluaika oli kaiken kaikkiaan mahtavaa 
aikaa, olin kouluni ensimmäinen pohjoismaalainen opiskelija. 
 
Merimieskirkko oli minulle entuudestaan sen verran tuttu, että au pair- ja opiskeluaikoinani 
kävin Hampurin suomalaisella merimieskirkolla joulumyyjäisissä. Lyypekissä ei silloin 
vielä ollut omaa merimieskirkkoa. 
 
Lyypekin Suomi-koti on hyvin tärkeä erityisesti minulle ja pojalleni. Mieheni ollessa 
työreissussa, menemme mielellämme sinne saunomaan ja lainaamaan kirjoja ja elokuvia. 
Poikani onkin sanonut, että "ihan kuin oltaisiin Suomessa" ja se on tärkeä tunne meille 
molemmille. Erityisesti saunaa olen kaivannut Suomesta todella paljon ja onneksi sinne 
pääsee Suomi-kodilla. 
 
Olen harrastanut haitarin soittoa lapsesta asti, mutta haitarini on vielä Suomessa. Haaveeni 
olisikin pitää soittotaitoa yllä täällä Saksassa, kunhan saan "soittopelin" tänne. Olisi 
mukavaa täällä löytää itselleni myös jokin uusi harrastus. 
 
Odotan uudelta vuodelta elämän tasaantumista. Toivon myös, että poikani nyt jo hyvä 
saksan kielen taito paranee entisestään. Tietysti odotamme läheistemme vierailuja tänne. 
Itse huomaan muuttuneeni paljon rohkeammaksi kysymään vaikkapa neuvoa ihmisiltä kuin 
nuorempana. Koti-ikäväkään Suomeen ei ole samanlaista kuin aikoinaan, koska nyt minulla 
on oma perhe täällä mukana. On ollut mielenkiintoista seurata Saksan elämän menoa 
kahdenkymmenen vuoden perspektiivistä. 
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TAPAHTUMIA VUONNA 2015 / RÜCKBLICK AUF 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Kirkkojen yö  

 

Itsenäisyyspäivän tunnelmaa 

Kevään piristys – pääsiäisbasaari 

 

Monenlaisia taidenäyttelyitä 

 
 

 

Kuorovierailujakin oli monta Joulupöytä koreana 
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Winter 1901, Joseph Farquharson 

 
 
 
 

Januari. 
 

Januari kommer med frost och kyla. Kung Bore skickar oss vinterväder med vind från öster. 
Ett nytt år med nya förhoppningar och nya förväntningar ligger framför oss. Vad kommer 
det nya året att föra med sig?  Blir det ett år med bättre förhållanden i världen eller blir det 
mera konflikter och svårigheter? För vår egen del hoppas vi på välgång och hälsa och mera 
fred i världen. Nyårslöftena har vi avgett, Kan vi hålla oss till dem eller blir de snart glömda? 
En hel bok med vita blad ligger framför oss, som vi skall fylla med innehåll, dag för dag. 
Det nya året ger oss nya möjligheter, nytt hopp och nya upplevelser. Vi får vår ”beskärda 
del av fröjd och smärta”, som det står i psalmen. Vi får uppleva glädjeämnen, men också 
klara av svårigheter. Vi får ännu en gång uppleva naturens skiftningar, årstidernas gång och 
vara en del av allt detta. 
 
Synnöve Lindström-Makowski 
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Hyvää alkanutta vuotta 2016  
toivoo merimieskirkon väki  

 
Das Team der Seemannskirche wünscht allen 

ein frohes neues Jahr 2016!  
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Hampurin merimieskirkko 

Finska sjömanskyrka 
Finnische Seemannskirche 

Ditmar-Koel-Straße 6 
20459 Hamburg 

Tel. +4940316971 
www.pohjoissaksa.merimieskirkko.fi 

 
AUKIOLOAJAT / ÖFFNUNGSZEITEN: 
ma suljettu, ti-la 14-21, su 14-18 
 
 
Mo geschlossen, Di- Sa 14-21, So 14-18 
 
 
SAUNAT / SAUNEN: 
ke 16-21 tilaus / miehet, to 16-21 miehet / 
naiset, pe 16-21 naiset / miehet, la 15-18 
tilaus, 18-21 naiset / miehet  
 
 
Mi 16-21 Reservierungen / Herren,  
Do 16-21 Herren / Damen,  
Fr 16-21 Damen / Herren, Sa 15-18 
Reservierungen, 18-21 Damen / Herren 
 
 

 
Lyypekin merimieskirkko 

Suomi-Koti 
Einsiedelstraße 43 

23554 Lübeck 
Tel. +494517098274 

 
www.pohjoissaksa.merimieskirkko.fi 

 
AUKIOLOAJAT / ÖFFNUNGSZEITEN: 
ma 9-13, ti-ke suljettu, to 15-20,  
pe-la 15-21, su 12-18 
 
Mo 9-13, Di-Mi geschlossen,  
Do 15-20, Fr-Sa 15-21, So 12-18 
 
SAUNA: 
to 15-17 miehet / 17-20 naiset  
pe-la 15-21 / su 12-18.  
Perjantaista sunnuntaihin ensimmäinen 
tunti on varattavissa yksityiskäyttöön.  
 
Do 15-17 Herren / 17-20 Damen  
Fr-Sa 15-21 / So 12-18 
Freitags bis Sonntags ist die erste Stunde 
als Privatsauna reservierbar.  
 

SAUNAVUOROJEN HINNAT / SAUNAPREISE 
Normaalihinta 9,50 €, opiskelijat, eläkeläiset, työttömät, tukijäsenet 6,50 €. 
Tilaus-/perhesauna 17 €/h. 
Torstaisin alennettu saunahinta 5,50 € opiskelijoille, työttömille ja eläkeläisille. 
 
Normalpreis 9,50 €, Studenten, Rentner, Arbeitslose, Mitglieder 6,50 €.  
Familiensauna 17 €/Std. 
Donnerstags Sonderangebot 5,50 € für Arbeitslose, Studenten und Rentner. 


