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JUMALANPALVELUKSET / GOTTESDIENSTE

 
 

To 04.02. 17:15 Hampuri 

VIIKKOHARTAUS  

 

Su 07.02. 11:00 Hampuri 

LASKIAISMESSU  

Päivi Vähäkangas, Christiane Säilä  

 

To 11.02. 17:15 Hampuri 

VIIKKOHARTAUS  

 

Su 14.02. 11:00 Hampuri 

POHJOISMAINEN MESSU  

Norjan merimieskirkko 

 

To 18.02. 17:15 Hampuri 

VIIKKOHARTAUS  
 

To 25.02. 17:15 Hampuri 

VIIKKOHARTAUS  
 

 

Do 04.02. 17:15 Hamburg 

WOCHENANDACHT  

 

So 07.02. 11:00 Hamburg 

ABENDMAHLSGOTTESDIENST 

Päivi Vähäkangas, Christiane Säilä 

 

Do 11.02. 17:15 Hamburg 

WOCHENANDACHT  

 

So 14.02. 11:00 Hamburg 

NORDISCHER GOTTESDIENST 

Norwegische Seemannskirche 

 

Do 18.02. 17:15 Hamburg 

WOCHENANDACHT  

 

Do 25.02. 17:15 Hamburg 

WOCHENANDACHT  

 

 
 

 

 

PÄÄSIÄISBASAARI / OSTERBASAR 

 

 
La/Sa 19.03.+ Su/So 20.03.2016 

 

12:00-17:00 

 

Tervetuloa! 
  

Herzlich Willkommen! 

 

 
  

Dan Zen  
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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.  

 

 

Esityslista: 

 

1. Kokouksen avaus 
 

2. Kokouksen järjestäytyminen: puheenjohtajan ja sihteerin valinta 
 

3. Pohjois-Saksan alueen suomalaisen hengellisen työn merimieskirkkoa koskeva 

vuosikatsaus 2015 ja vuoden 2016 toimintasuunnitelma (pastori Päivi Vähäkangas)  
 

4. Pohjois-Saksan merimieskirkon (Hampuri ja Lyypekki) toiminta (Merimieskirkon 

johtaja Satu Oldendorff) 

4.1. Vuoden 2015 toimintakertomus  

4.2. Vuoden 2016 toimintasuunnitelma 
 

5. Kirkkotoimikunnan työ (Kaija Gaupp, KTK:n puheenjohtaja) 

5.1. Vuoden 2015 toimintakertomus  

5.2. Vuoden 2015 toimintasuunnitelma  
 

6. Siirtokunnalta tulleet aloitteet ja ehdotukset 

6.1. Toimintapiirit 

6.2. Yksityiset 
 

7.  Muut asiat 
 

8.  Kokouksen päättäminen  

 

Tervetuloa! 

 

Kaija Gaupp      Satu Oldendorff 

KTK:n puheenjohtaja    Merimieskirkon johtaja  
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KUULUMISIA KIRKOILTA: 

 

Hyvät merimieskirkkoystävät,  

 

päivät pitenevät ja kuljemme kohti valoisaa kevättä. Toimintaryhmät aloittivat toimintansa, 

ensimmäisiä suunnittelukokouksia on takana ja elämä kulkee tuttuun, turvalliseen malliinsa. 

Tilinpäätös 2015 on takana ja tässä kohtaa kiitämme jälleen kerran kaikkia teitä aktiivisesti 

kanssamme toimineita hyvän tuloksen saavuttamisesta.  

 

Kukkakummius löysi jo toisenkin kummin. Lyypekin merimieskirkon vuosivapaaehtoinen 

Miia Konttinen nappasi haasteesta kiinni ja huolehtii helmikuun alttarikukat. Kiitos Miia! 

Lyypekissä on myös vaihtunut aukioloajat. Huomiokaa nämä Ankkurin viimeisellä sivulla. 

 

Iloitsemme arjen pienistä parannuksista. Eevan salin, tv-huoneen ja kirjaston parketti 

hiotaan ja lakataan helmikuussa. Alttarityynyt uusitaan niin ikään helmikuun aikana. 

Kirkkokiinteistössä on paljon kunnossapitoa vaativia tiloja ja välillä on vaikea päättää, mikä 

niistä on ensimmäinen. 

 

Ennen pääsiäisbasaaria järjestämme kirpputorin samanaikaisesti Norjan kirkon kanssa. 

Tyhjennä sinäkin kaappisi ja varastosi ja tule mukaan myymään. Vaikka myytävää ei 

löytyisikään, niin paikalle kannattaa tulla katselemaan ja viihtymään. 

 

Turkulaisena haluan jakaa teille, että Finnlines on avannut uuden rahtilaivaliikenteen 

Travemündestä Turkuun. Lähtöjä on kolme kertaa viikossa. Jos raskaan liikenteen 

kuljettajille varatut hytit eivät täyty, otetaan kyytiin auton kanssa liikkuvia yksityis-

matkustajia. Kannattaa kysellä Finnlinesilta. 

 

Suunnittelemme kirkolla vapaaehtoistyötä tekeville ja siitä kiinnostuneille koulutusta 

erilaisiin tehtäväalueisiin. Meillä riittää töitä kaikenlaisille osaajille. Vapaaehtoistyö tuottaa 

iloa niin tekijälle kuin ympäristölle. 

 

Kiitos kaikille ensimmäisessä Suomi 100 -suunnittelukokouksessa olleille. Näistä innosta-

vista ideoista saamme varmasti koottua Pohjois-Saksaan useita tapahtumia, joiden myötä 

Suomi näkyy julkisuudessa. Seuraava kokous on merimieskirkolla 3.3.2016 klo 18. 

Tervetuloa kaikki halukkaat suunnittelemaan juhlavuotta Suomi-toimijoiden kanssa.  

 

Helmikuun alusta työporukkaamme liittyy uusi vuosivapaaehtoinen Hannele Ylitalo. 

Lämpimästi tervetuloa joukkoomme.  

 

 

 

Satu Oldendorff 

 

Yhteystiedot: 040-316971 tai 0171-6002168, 

satu.oldendorff@merimieskirkko.fi. 
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PAPIN RIVIT: 
 

Vatikaanissa vieraili hiljattain kaksi suomalaisdelegaatiota peräjälkeen. Niistä molemmat 

olivat historiallisia tapauksia. Toinen delegaatio oli ekumeeninen ryhmä Helsingistä; 

mukana olivat ortodoksinen metropoliitta Ambrosius, katolinen piispa Teemu Sippo ja 

luterilainen piispa Irja Askola. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun Suomesta paavia tuli 

tapaamaan naispuolinen kirkonjohtaja. Paavi tosin on tavannut naispiispoja aiemminkin, 

esimerkiksi Ruotsin arkkipiispan viime syksynä. 

 

Toinen delegaatio saapui Oulun hiippakunnasta piispa Samuel Salmen johdolla. Oulaisten 

nuorisokuoro avusti messussa Pietarinkirkossa. Kyseisessä messussa tapahtui jotain 

yllättävää: katoliset isännät jakoivat ehtoollisen luterilaisille vierailleen. Suomalaiset olivat 

tulleet alttarille vain siunattaviksi ja osoittivat kuuluvansa toiseen kirkkokuntaan laittamalla 

oikean kätensä vasemmalle olalle, mikä on kansainvälinen merkki. Siitä huolimatta heille 

annettiin ehtoollinen. Tapahtuma oli huomiotaherättävä, sillä katolisen ja luterilaisen kirkon 

välillä ei virallisesti ole ehtoollisyhteyttä.  

 

Tilannetta on puitu paljon jälkeenpäin. Kriittisimmät äänet olivat sitä mieltä, että kyseessä 

oli puhdas vahinko eikä suomalaisten käyttämä käsimerkki ole mitenkään tunnettu. Piispa 

Salmi kuitenkin painotti, että messun järjestäjät kyllä tiesivät hyvin ketkä olivat suomalaisia, 

luterilaisia vieraita, pitihän hän itsekin messun päätteeksi tervehdyspuheen paikallisille 

seurakuntalaisille. 

 

On surullista, että ehtoollinen – yhteyden ateria – on vallankäytön väline kristittyjen kesken. 

Ehtoollispöytä on suljettu muilta kuin oman kirkkokunnan jäseniltä niin kauan kuin opillisia 

erimielisyyksiä ei ole saatu ratkottua. Oppineuvotteluissa puolestaan edistytään kilpikonnan 

vauhtia, jos sitäkään. Nykyisen paavin uusi, avoimempi ote lienee innoittanut Pietarinkirkon 

messun järjestäjiä virallista linjaa suurempaan vieraanvaraisuuteen. Nähtäväksi jää, oliko se 

vain yksittäistapaus vai uskaltaako yhä useampi Vatikaanissakin liputtaa sen puolesta, että 

muiden kirkkokuntien jäsenet ovat tasavertaisia kristittyjä. 

 

 

Päivi-pappi 
 

 

 

 

Pohjois-Saksan papin Päivi Vähäkankaan tavoitat puhelimitse 

numerosta 0151 5711 9137 tai 040 8460 2217 sekä sähköpostilla 

osoitteesta paivi.vahakangas@gmail.com. 
  

mailto:paivi.vahakangas@gmail.com
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Ystävämme Taisto Ihamäki menehtyi 

yllättäen vakavan sairauden murtamana. 

Merimieskirkkoväki ympäri maailmaa 

kaipaa Taistoa, joka vuosikymmenien 

ajan oli meille korvaamaton ja ystäväl-

linen auttaja. Hän valmisti glögit joulu-

basaariin, myi basaarissa poroa, grillasi 

juhlissa pihvit ja makkarat, kuljetti meri-

miehiä laivoilta kirkolle. Taiston pois-

meno jättää suuren aukon vapaaehtois-

joukkoomme.  

 

Taisto, meillä on ikävä sinua! 

 

 

Pohjois-Saksan merimieskirkon 

henkilökunta  
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TAPAHTUMIA 

HAMPURIN MERIMIESKIRKOLLA  

 

Su 07.02. 13:00 

KTK:N JA KIRKON 

INFORMAATIOTILAISUUS 

SIIRTOKUNTALAISILLE 

 

Su 07.02. 16:00 

ELOKUVAILTA 

 

Pe 12.02.-Su 14.02.  

TANGOKURSSI 

 

La 13.02. 18:00 

PERINTEISET LAVATANSSIT 

 

La 20.02. 12:00-17:00 

KIRPPUTORI 

 

La 20.02. 18:30 

KARAOKEILTA 

 

PROGRAMM DER 

SEEMANNSKIRCHE IN HAMBURG 
 

So 07.02. 13:00 

INFORMATIONSVERANSTALTUNG 

DES KIRCHENAUSSCHUSSES UND 

DER KIRCHE 

 

So 07.02. 16:00 

FILMABEND 

 

Fr 12.02.-So 14.02.  

TANGOKURS 

 

Sa 13.02. 18:00 

TANZABEND 

 

Sa 20.02. 12:00-17:00 

FLOHMARKT 

 

Sa 20.02. 18:30 

KARAOKE-ABEND 

 
 

 

 

KIRPPUTORI HAMPURIN KIRKOLLA / 

FLOHMARKT IN DER SEEMANNSKIRCHE IN HAMBURG 

 

Lauantaina / Samstag 20.02. 

12:00-17:00 

 

Pöydän hinta 15 € / Preis pro Tisch 15 € 

 

 

 

La 9.4. NICE-DAY kaikenikäisille naisille! 

 

Ohjelmassa workshop psykologi Marja Szodruchin ohjauksessa aiheesta: ”Ota 

voimavarasi käyttöön. Rikastuta elämääsi!”. Päivään kuuluu myös yhteinen 

aamiainen, lounas, kävelylenkki sekä sauna. 

 

Maksullinen lastenhoito järjestetään. 

Ilmoittautuminen kirkolle puh 040-316971, 5.4. mennessä. 
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TOIMINTARYHMÄT / GRUPPEN 
 

ELÄMÄNKAARIRYHMÄ 

Tapaaminen sunnuntaina 21.02. klo 13:30. 

Lisätiedot: Ritva Lehmann, 040-316971. 

 

KIELIKOULU / SPRACHSCHULE  

Kerho ti/Di 9:00 ja kielikoulu pe/Fr 16:30. 

Vanhempainkokous 5.2. (siirretty sairau-

den vuoksi). Hampurin koululomien 

johdosta 8.3. ja 15.3. ei ole kerhoa eikä 

11.3. ja 18.3. ole koulua. Lisätietoja antaa 

mielellään pj. Katariina Röbbelen, 0172-

4009072, katariina.roebbelen@freenet.de. 

 

KIRJAPIIRI  

Tapaamme joka kuukauden 4. keskiviikko 

klo 18.30. Helmikuun kirjapiiri 24.2., kirja 

”Siipien kantamat” (Jussi Valtonen). 

Maaliskuussa tapaamme 23.3., kirja 

”Graniittimies” (Sirpa Kähkönen).  

Info: Kaija Gaupp, kaija.gaupp@web.de, 

040-6435223. 

 

KIRJASTOTOIMIKUNTA 

Tervetuloa kirjastoon, lukemista löytyy 

joka makuun. Otamme lahjoituksina 

vastaan vain hyväkuntoisia ja uudehkoja 

suomen- tai ruotsinkielisiä kirjoja, tai 

Suomeen liittyviä saksankielisiä kirjoja. 

Info: Kaija Gaupp, kaija.gaupp@web.de, 

040-6435223. 

 

KTK / KIRCHENAUSSCHUSS 

KTK:n ja kirkon informaatiotilaisuus 

siirtokuntalaisille sunnuntaina, 07.02.2016 

klo 13.00. Kts. esityslista sivulla 3.  

 

KUORO / CHOR 

Pe/Fr 19:00-21:00 Kirkkosali. 

Der gemischte Chor der finnischen See-

mannskirche probt freitags von 19 bis 21 

Uhr mit der Chorleiterin Eva-Christina 

Pietarinen. Alte und neue Sänger sind 

herzlich Willkommen! Info: Marjukka 

Jacobsen, 04181-4728.  

MUSKARIT 
Vauvamuskari ti 10:45-11:30.  

3kk-2–vuotiaille vauvoille ja taaperoille. 

Kertamaksu 5€. Info: Sanna Madej, 

skorpijar@hotmail.com.  

Tenavamuskari pe 16:30-17:15.  

1,5-4–vuotiaille kielikoululaisten pikku-

sisaruksille ja muille leikki-ikäisille lap-

sille. Kertamaksu 5€. Info: Annika 

Steinke, musik@annika-steinke.de.  

 

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.  

"Hurmaavat Hansa-äidit" odottaville äi-

deille ja vastasynnyttäneille vauvan kans-

sa. Sisarukset ovat myös tervetulleita. 

Jaamme tietoa ja kokemuksia luotta-

muksella 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. 

 

 

 

 

 

 

mailto:katariina.roebbelen@freenet.de
mailto:kaija.gaupp@web.de
mailto:kaija.gaupp@web.de
mailto:skorpijar@hotmail.com
mailto:musik@annika-steinke.de
mailto:naapuriapu.hampuri@gmx.de
mailto:tervetuloaMMKille@gmail.com
mailto:pipsacw.neumann@gmail.com
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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. Info: Jussi Kiho, saehly@suomi24.fi. 

 

TYÖKERHO / ARBEITSKREIS 

To/Do 15:00 Eevan salissa.  

11.02. Katri Oldendorff esitelmöi adventti-

matkastaan Aasiaan. 

18.02. Työkerhon vuosikokous klo 15:30. 

Esityslista on nähtävissä kirkon ilmoitus-

taululla. 

Info: pj. Tarja Jeenicke, 040-5241179 tai 

0170-9355531, tarja_jeenicke@yahoo.de. 

 

ÄIDIT JA MUUT NAISET  

“NAISTENILTA” 
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. 

 
Tukijäsenyys  

Nyt on aika maksaa jäsenmaksu vuodelle 2016 

 

Merimieskirkko on liikkuvien ihmisten kirkko. Suomen Merimieskirkko perustettiin 

vuonna 1875. Merimieskirkko on käyttäjilleen kappale kotimaata vieraassa maassa ja uuden 

kulttuurin keskellä. Kaikki ovat merimieskirkoille sydämellisesti tervetulleita. Tiesithän, 

että hankimme käyttövaramme itse. Jäsenenä tuet työtämme ja autat meitä auttamaan! 

 

Hampurin merimieskirkon jäsenmaksu on henkilöltä 45 €. Jäsenmaksun voi maksaa 

kahvilan kassalle tai suoraan tilille: Finnische Seemannsmission, Commerzbank (BIC: 

COBADEFFXXX), IBAN: DE66200400000374305100. Info: hampuri@merimieskirkko.fi. 

 
 

 

Helmikuussa vanhoille ja uusille tukijäsenille kerran 

ilmainen kahvi ja pulla /  

Im Februar für alte und neue Mitglieder einmal  

Kaffee und ”Pulla” umsonst 
 

  

mailto:raija.hannele@gmx.de
mailto:joarlau@googlemail.com
mailto:saehly@suomi24.fi
mailto:tarja_jeenicke@yahoo.de
mailto:anumet@web.de
mailto:mitchell.tiina@googlemail.com
mailto:hampuri@merimieskirkko.fi
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TAPAHTUMIA 

LYYPEKIN MERIMIESKIRKOLLA 

 

Uudet aukioloajat: 

ma-to suljettu, pe-la 15-21, su 12-18 

 

La 13.02. 9:30 

KIELIKOULU 

Lisätietoja Mia Nordströmiltä, 

kielikoulu@t-online.de.  

 

Su 14.02. 12:00 

YSTÄVÄNPÄIVÄKAHVIT 

Tervetuloa nauttimaan kupponen kuumaa 

hyvässä seurassa. 

 

La 27.02. 15:30 alkaen  

HIERONTAA  
Fysioterapeutti Viveca. Varaa oma puolen 

tunnin aikasi edulliseen 18 €:n hintaan 

kirkolta. 

 

PROGRAMM DER 

SEEMANNSKIRCHE IN LÜBECK 

 

Neue Öffnungszeiten: 

Mo-Do geschlossen, Fr-Sa 15-21, So 12-18 

 

Sa 13.02. 9:30  

SPRACHSCHULE  

Weitere Info: Mia Nordström, 

kielikoulu@t-online.de.  

 

So 14.02. 12:00 

VALENTINSTAGKAFFEE 
Schönes Beisammensein bei Klönschnack 

und Kaffeekränzchen. 

 

Sa 27.02. ab 15:30 Uhr  

MASSAGE  
Die Physiotherapeutin Viveca bietet halb-

stündige Massagen zum Preis von 18 € an. 

Wir bitten um Reservierung! 

 

 

mailto:kielikoulu@t-online.de
mailto:kielikoulu@t-online.de
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••• TOIMINTAPIIRIT ESITTÄYTYVÄT ••• TOIMINTAPIIRIT ESITTÄYTYVÄT ••• 
 

 

SUOMI-KOULU 

 

Koulumme perustettiin virallisesti vuonna 1978. Tarkoituksena on tukea lasten suomen 

kielen osaamista ja sen ylläpitämistä sekä edistää suomalaisen kulttuurin tuntemusta. 

Hampurissa toiminta alkoi kuitenkin jo paljon aikaisemmin, sillä työtä lasten suomen kielen 

säilymisen puolesta tehtiin jo sitä ennen. Käytännössä koulumme on vanhin Saksassa 

toimivista yli 20:stä suomalaisesta kielikoulusta. Koulussamme on tällä hetkellä noin 70 

oppilasta ja se on siten toiseksi suurin Saksassa Münchenin koulun jälkeen. 

Maailman kaikki Suomi-koulut saavat vuosittain taloudellista tukea Suomen Opetus-

ministeriöstä kunkin koulun oppilasmäärän mukaan. Tällä tuella opettajien palkoista mak-

setaan 2/3 ja vuokrakuluista sekä kirja- ja materiaalikuluista osa. Myös opettajien koulutus-

päiviä tuetaan. Suomi-Seura tukee Suomi-kouluja anomalla tukirahat opetushallitukselta 

sekä lobbaamalla ahkerasti koulujemme puolesta eri ministeriöissä. Perheiltä kerättävillä 

lukukausimaksuilla sekä muusta toi-

minnasta kuten myyjäisistä saatavilla 

tuloilla katetaan puuttuva osuus.  

Opetuksen päätavoite on tukea suomen 

kielen taitoa sekä lisätä ja kehittää sitä. 

Tämä tapahtuu kunkin ikäryhmän 

ehdoilla. Pienimmät leikkivät ja laula-

vat sekä askartelevat, isommat lukevat 

ja tekevät erilaisia kielellisiä harjoituk-

sia sekä pelaavat pelejä. Vanhimmat 

oppilaat käsittelevät suomalaista 

kirjallisuuttakin. Kielen opetuksen 

lisäksi opetetaan myöskin Suomen 

maantietoa ja yleistä Suomi-tietoutta, 

vanhemmille koululaisille hiukan historiaakin. Tuomme myös suomalaista kulttuuria esille 

käsittelemmällä esimerkiksi juhlapäiviä kuten Kalevalanpäivää ja Runebergin päivää 

tunneillamme eri tavoin. Juuri olleen Sibeliuksen juhlavuoden tiimoilta teimme oppilaiden 

kanssa pienen Sibelius-näyttelyn.  

Koulussamme on seitsemän ryhmää, jotka ovat jakautuneet iän perusteella. 

Koululaisryhmät kokoontuvat perjantaisin kahden opetustunnin verran ja päiväkerho 

tiistaisin. Lasten ikä vaihtelee kahdesta kahdeksaantoista vuoteen. Opettajia on yhteensä 

kahdeksan, sillä pienten lasten ryhmässä ja päiväkerhossa on kaksi opettajaa. Useimmissa 

ryhmissä on 5-10 oppilasta, mutta pienten lasten ryhmät ”ratkeavat pian liitoksissaan”, niin 

paljon on koulussamme jälkikasvua. 

Suurin osa lapsista on kaksikielisistä perheistä, mutta joukossamme on myös täysin 

suomalaisiakin perheitä. Perhetaustoista riippuen lasten suomen kielen taso on vaihteleva. 

Vaikka koulun tarkoitus onkin syventää kotona opittua suomen kieltä, olemme pyrkineet 

vuosien saatossa antamaan opetusta myös erittäin vähän suomea osaaville lapsille. 

Hampurin osavaltiossa koulua käyvät oppilaat saavat merkinnän suomen kielen opetuksesta 
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varsinaiseen koulutodistukseensa. Schleswig-Holsteinin ja Niedersachsenin osavaltioiden 

kanssa ei vastaavanlaista sopimusta ole. Käytännössä oppilaat ovat kuitenkin aina saaneet 

todistusmerkinnän.  

Toimintaamme kuuluu myös juhlia, 

kuten kevät- ja joulujuhlat, sekä 

erilaisia retkiä vuoden mittaan. 

Syksyllä myyjäisten aikaan pienten 

koululaisten ryhmät menevät usein 

teatteriin, ja isommat käyvät keilaa-

massa. Kaksi kertaa vuodessa on 

myös ”jumis” eli lasten jumalan-

palvelus.  

Verrattuna muihin Saksassa toimi-

viin Suomi-kouluihin olemme Ham-

purissa erikoisasemassa. Meillä on 

alusta asti ollut pysyvä ”koti” meri-

mieskirkolla. Koulutuntien aikana 

vanhemmat voivat tavata toisiaan kahvin ja pullan merkeissä. Lapsetkin käyvät mielellään 

tauolla ostamassa suomalaisia herkkuja. Tämä ei ole mitenkään yleistä maailman muissa 

Suomi-kouluissa. 

 

Päivi Nurmi-Steinke, koululaiset 3 a -ryhmän opettaja 

- 19 vuotta opettajana 

- yksi päiväkerhon perustajajäsenistä 

 

 

Lisätietoja kielikoulun puheenjohtajalta Katariina Röbbelen 

Yhteystiedot: 0172 - 4009072, katariina.roebbelen@freenet.de. 

 
  

 

 

 

 

PERINTEISET LAVATANSSIT HAMPURIN KIRKOLLA / 

TANZABEND IN DER SEEMANNSKIRCHE IN HAMBURG 

 

Lauantaina / Samstag 13.2. 

Alkaen klo / Ab 18:00 Uhr 

 

Kaikki lämpimästi tervetulleita! 

 

Alle sind herzlich Willkommen! 

  

mailto:katariina.roebbelen@freenet.de


13 

Finnische Musik IM DIALOG 
 

“Melancholische Miniatyren” on uuden 

konserttisarjan ”Finnische Musik IM DIA-

LOG I” ensimmäinen konsertti. 

 

Suomalaisella merimieskirkolla kuullaan 

suomalaisen ja brittiläisen musiikin vuoro-

puhelua 23.02.2016 klo 19.00. Konsertissa 

keskitytään molempien maiden kansallis-

romantikkojen pienoisteoksiin. 

 

Konsertin järjestää Hampurissa asuvien 

musiikinopiskelijoiden, Johanna Paanasen 

ja Mari Vilukselan, perustama Silta 

Ensemble. Kyseisen yhtyeen tarkoituk-

sena on koota yhteen nuoria Kamari-

muusikoita eri puolilta maailmaa ja luoda 

uusia musiikillisia siltoja. Silta Ensemble 

toivoo, että se voi samalla tuoda 

suomalaista musiikkia paremmin esille. 

 

Konserttiin on vapaa pääsy, mutta toki 

pieniä lahjoituksia voi antaa konsertin 

jälkeen.  

 

Melancholische Miniatyren 

23.02.2016 klo 19.00 

Suomalainen merimieskirkko 

„Melancholische Miniatyren“ ist das erste 

Konzert einer neuen Konzertreihe 

”Finnische Musik IM DIALOG I”. 

 

Am 23.02.2016 um 19.00 Uhr hört man in 

der finnischen Seemannskirche einen 

Dialog zwischen finnischer und britischer 

Musik. Im Konzert haben die Musiker 

Stücke von den nationalromantischen 

Komponisten zusammengestellt.  

 

Das Konzert ist vom Silta Ensemble 

organisiert (Silta bedeutet Brücke auf 

Finnisch), das von zwei finnischen Musik-

studenten aus Hamburg, Johanna Paana-

nen und Mari Viluksela, gegründet wurde. 

Das Ziel des Ensembles ist es, junge 

Kammermusiker aus aller Welt zusam-

menzubringen und gleichzeitig neue 

musikalische Brücken zu schlagen. 

 

Der Eintritt ist frei, eine kleine Spende 

nach dem Konzert ist jedoch willkommen.  

 

Melancholische Miniatyren 

23.02.2016, 19.00 Uhr 

Finnische Seemannskirche
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TIETOPAKETTI  
Tiiviissä tietopaketissa voit lukea oikeuden kiemuroista  

Saksassa ja Suomessa.  

 

 

Hei! 

 

Tällä kertaa annan teille esimerkin, millaisella tekstillä vuokra-asunnon voi irtisanoa:  

 

“Paikka ja aika 

Kündigung   

 

Sehr geehrte Damen und Herren, [tai] Sehr geehrte Frau xy, [tai] Sehr geehrter Herr xy,  

 

hiermit kündige ich meinen Mietvertrag vom [sopimuspäivämäärä] über die Wohnung 

[osoite] fristgemäß zum [asunnon luovutuspäivämäärä]. Tai jos ette tarkalleen pysty 

arvioimaan ensin vuokra-ajan päättymisajankohtaa, voi myös käyttää lausetta: hiermit 

kündige ich meinen Mietvertrag vom [sopimuspäivämäärä] über die Wohnung [osoite] zum 

nächstmöglichen Zeitpunkt.  

 

Ich bitte um schriftliche Bestätigung des Eingangs dieser Kündigung.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

[Allekirjoitus]“  

 

Irtisanomiseen ei tarvitse laittaa sen kummempia lauseita tai koukeroita. Muistattehan, että 

on hyvin tärkeää pystyä tarvittaessa todistamaan, että vuokranantaja on saanut 

irtisanoutumisen. Parhainta on viedä kirje henkilökohtaisesti todistajien läsnäollessa 

vuokranantajalle tai ainakin postin kautta kirjattuna kirjeenä.  

 

Terveisin  

 

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.  
 

  

mailto:rw@waissi-legal.com
http://www.waissi-legal.com/
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KUUKAUDEN KASVO:  

John Andrew Müller, harjoittelija  

 

 

Mein Name ist John Andrew Müller. 

 

Ich bin 16 Jahre alt und bin hier als Praktikant. Ich 

bin interessiert an der medizinischen, genauso wie 

an der technischen Welt. Mein Ziel ist es daher, 

mal irgendwas in der Richtung zu werden, da ich 

etwas machen will, bei dem ich Menschen helfen 

kann. An der finnischen Seemannsmission hat 

mich aber was ganz anderes interessiert. Und zwar 

meine Herkunft. Ich bin ein „Halber Finne“, da 

mein Vater aus Deutschland ist und meine Mutter 

aus Finnland kommt. Ich wollte mein Finnisch 

verbessern und mal schauen, was man eigentlich 

in dem Gebäude macht, in dem ich immer nur 

Sprachunterricht hatte.  

 

Während des Praktikums habe ich bisher als 

Kassenangestellter und Büroangestellter ge-

arbeitet. Außerdem war ich auch an einem Tag die 

Putzfee . Mein Wunsch wäre es einmal einen 

Schiffsbesuch zu haben und vielleicht mal den 

Grossmarkt zu besuchen. 

 

Als extra Info spiele ich leistungsmäßig Badminton und war schon mehrfacher Vize-

Landesmeister und hoffe, dass ich auch einmal Landesmeister werde, wenn ich das Finale 

gewinnen kann. 
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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-to suljettu, pe-la 15-21, su 12-18 

 

Mo-Do geschlossen, Fr-Sa 15-21, So 12-18 

 

SAUNA: 

pe-la 15-21 / su 12-18.  

Perjantaista sunnuntaihin ensimmäinen 

tunti on varattavissa yksityiskäyttöön.  

 

 

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. 

http://www.pohjoissaksa.merimieskirkko.fi/
http://www.pohjoissaksa.merimieskirkko.fi/

