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JUMALANPALVELUKSET / GOTTESDIENSTE

 
 

To 11.08. 17:15 Hampuri 

VIIKKOHARTAUS  
 

To 18.08. 17:15 Hampuri 

VIIKKOHARTAUS  
 

To 25.08. 17:15 Hampuri 

VIIKKOHARTAUS  
 

To 01.09. 17:15 Hampuri 

VIIKKOHARTAUS  
 

 

Do 11.08. 17:15 Hamburg 

WOCHENANDACHT  
 

Do 18.08. 17:15 Hamburg 

WOCHENANDACHT  
 

Do 25.08. 17:15 Hamburg 

WOCHENANDACHT  

 

Do 01.09. 17:15 Hamburg 

WOCHENANDACHT

 
 

Ennakkotiedotus syyskuulle / Vorankündigung für September  

 

Su 11.09. 11:00  

ULKOILMAMESSU 

Stadtparkissa 

 

Su 11.09. 12:00 – 16:00 

Kävele naiselle ammatti – tempaus 

Naisten Pankin hyväksi Stadtparkissa. 

Tempauksella kerätään varoja kehitys-

maiden naisten ammattikoulutukseen.  

Naisten Pankki on Suomen Kirkon 

Ulkomaanavun ja Saksassa Suomalaisen 

kirkollisen työn keskuksen avustuskohde. 

Tarkemmat tiedot syyskuun Ankkurissa. 

 

So 11.09. 11:00 

GOTTESDIENST IM FREIEN 

Im Stadtpark 

 

So 11.09. 12:00 – 16:00 

Deine Schritte für eine Frau – Spenden-

walk im Stadtpark Hamburg  
für die Berufsausbildung von Frauen in 

Entwicklungsländern. Ein Hilfsprojekt der 

Kirche Finnlands und der finnischen 

kirchlichen Arbeit in Deutschland 

(Womens Bank, Finn Church Aid). 

Genaueres in der nächsten Ankkuri-

Ausgabe. 
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JOHTAJAN RIVIT 
 

Hyvät kesä-Ankkurin lukijat, 
 

Lyypekin merimieskirkko, Suomi-Koti on nyt sulkenut ovensa. 
 

Mieli on haikea. Kuitenkin on varmuus siitä, 

että jatkamme merimieskirkkotyötä Lyypekis-

sä. Olemme saaneet olla kehittämässä toimin-

taa niin asiakkaiden kuin monen lyypekkiläi-

sen yhteistyökumppanin kanssa. Näiltä ajoilta 

jäävät hyvät muistot elämään! Jäähyväisiä oli 

jättämässä kesäkuun ensimmäisenä viikonlop-

puna 120 henkilöä, joille Suomi-Koti oli ja on 

rakas. Suomen Merimieskirkko ry:n pää-

sihteerin Hannu Suihkosen, Lyypekin Suomen 

kunniakonsulin Bernd Jorkischin ja kansainvälisen rekkakirkko ry:n puheenjohtajan Pasi 

Staffin puheet olivat lämpiä ja täynnä muistoja menneiltä vuosilta. 
 

Tyhjennystalkoissa ja remontin keskellä oli 

apunamme runsas vapaaehtoisjoukko. Kiitämme 

teitä kaikkia valtavasti antamastanne avusta ja 

tuesta! Viimeisenä aukiolopäivänä Suomi-Kodille 

kokoontui vielä muutama kuljettaja ja mikä 

mukavinta, heistä kaksi kertoi osallistuvansa 

Merimieskirkon Kesäjuhlille Lappeenrannassa 

elokuussa. Ilolla odotamme tätä yhteistä juhlaa ja 

tapaamista. 
 

Merimieskirkkotyö Lyypekin alueella jatkuu 

liikkuvana työnä. Travemünden Skandinavien-

kailla sijaitsevaan Hafenhausiin avataan 

01.08.2016 klo 14:00 raskaan liikenteen kuljettajien neuvontapiste. Siitä eteenpäin 

neuvontapiste on auki kaksi tuntia joka lauantai. Lauantaina 06.08.2016 järjestetään 

Lyypekistä myös saunaretki Hampuriin. Katso tarkemmat tiedot sivulta 5. Liikkuvaa työtä 

työtä tekevät sosiaalikuraattorit tuovat toivottaessa mielellään suomalaisia tuotteita 

Lyypekkiin. Soita ja tilaa Hampurin kirkolta, puh. 040-316971. 
 

Lyypekin Suomi-kodin 

läksiäisjuhlassa oli mukana mm. 

(vasemmalta) merimieskirkon 

johtaja Hannu Suihkonen, Pohjois-

Saksan merimieskirkon 

sosiaalikuraattori Anna Eklund, 

Pohjois-Saksan merimieskirkon 

johtaja Satu Oldendorff, Suomen 

kunniakonsuli Bernd Jorkisch ja 

Pasi Staff.  
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Pohjois-Saksan merimieskirkko oli näkyvästi edustettuna Hampurin toisen merenkulki-

jamessussa. Sosiaalikuraattorimme, merimiespastori Anna Eklund saarnasi katolisen papin 

rinnalla merenkulkijatyön merkityksestä Altenwerderin St. Gertrud -kirkossa. Lisäksi 

olimme mukana juhlistamassa Saksan Merimieslähetyksen merimieskodin, Krayenkampin, 

125-vuotista taivalta. 

 

Sosiaalikuraattori Ritva Lehmann ottaa heinäkuussa vastaan sosiaalityön harjoittelijan, 

Viivi Weigoldin. Tervetuloa merimieskirkolle, Viivi! Heinäkuun lopulla meitä auttaa jo 

tuttu kasvo, Päivi Vainiotalo. Kiva, että tulet taas! Elokuussa saamme täydennystä jouk-

koomme. Silja ja Teppo Tapola tulevat Hampuriin vuoden pestille. Tervetuloa tiimiimme! 
 

Kevään 2016 vapaaehtoisille sydämelliset kiitokset kaikesta avusta niin arjessa kuin 

juhlissa! 

 

Heleää heinäkuuta, kuutamoista elokuuta ja tapaamisiin kirkolla! 

 

 

Satu Oldendorff ja koko henkilöstö 

 

Yhteystiedot:  

040-316971 tai 0171-6002168, satu.oldendorff@merimieskirkko.fi.  

 

 

 

 

 
juhlatunnelmaa Lyypekin Suomi-Kodilla 

  

mailto:satu.oldendorff@merimieskirkko.fi
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PAPIN RIVIT: 
 

Maastossa on katsottava ympärilleen. On löydettävä sellaista, joka 

auttaa löytämään oman paikkamme maastossa ja kartalla. Kartan 

ulkopuolelle joutuminen voi johtaa kohtalokkaaseen eksymiseen. 

Raamattua on sanottu elämän karttakirjaksi. Emme vain lue karttaa, 

vaan kartta lukee meitä. Antaudumme vuorovaikutukseen: elämässä 

kaikkia karikkoja tai upottavia soita ei tarvitse tietää eikä löytää. Riittää, 

kun tuntee oikean tien; reitin, joka vie perille. Mitä karttaa käytämme? 

Löydämmekö itsemme oikealta kartalta? Onko karttamme ajan tasalla? 

Tänään käyttämämme kartan tulee ulottua paljon pidemmälle kuin vain 

kotikaupunkiin ja – kylään. Meitä koskettavat maailman ilmiöt ja 

muutokset ilmastossa ja maastossa. Osaammeko lukea ajan merkkejä oikein? 

 

Älä tee meistä ohikulkijoita.  

Anna meidän pysähtyä sillä paikalla,  

jossa avaat meille näköalan henkilökohtaiseen 

vastuuseen. 

Anna meille herkkyyttä lukea ajan merkkejä. 

Pysäytä meidät kuulemaan lähimmäisen hätää. 

Aamen. 

(Jukka Nevala, Vihreä rukousvaellus) 

 

Siunausta suunnistamiseen lomalla ja töissä, kotona ja matkalla! 

Päivi-pappi 
 

Pohjois-Saksan papin Päivi Vähäkankaan tavoitat puhelimitse numerosta 0151 5711 9137 
tai 040 8460 2217 sekä sähköpostilla osoitteesta paivi.vahakangas@gmail.com. 

 
 

SOSIAALIKURAATTORIT TIEDOTTAVAT: 
 

Sosiaalikuraattorit Anna Eklund ja Ritva Lehmann ovat 01.08. lähtien tavattavissa lauan-

taisin klo 14:00-16:00 Lyypekissä. Neuvontapiste sijaitsee Skandinavienkai/Hafenhausin 

alakerran kahvilan Loungessa. 
 

Kuukauden 1. ja 3. lauantaina on kuljetus klo 16:00 Hampurin Merimieskirkolle saunaan 

(klo 18:00-21:00). Silloin on myös pyykinpesumahdollisuus. Paluukuljetus n. klo 21:00. 

Ilmoittautuminen kuljetukseen edeltävään perjantaihin klo 18:00 mennessä. Ensimmäinen 

saunareissu lauantaina 06.08. 
 

Yhteystiedot: 

lyypekki@merimieskirkko.fi 

Anna Eklund: 00491716210907, anna.eklund@merimieskirkko.fi 

Ritva Lehmann: 00491602817858, ritva.lehmann@merimieskirkko.fi 

Jos sinulla on kysyttävää, ota reilusti yhteyttä sosiaalikuraattoreihin.  

Kuva: Walt Stoneburner 

mailto:paivi.vahakangas@gmail.com
mailto:lyypekki@merimieskirkko.fi
mailto:anna.eklund@merimieskirkko.fi
mailto:ritva.lehmann@merimieskirkko.fi
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TAPAHTUMIA 

HAMPURIN MERIMIESKIRKOLLA  

 

Su 03.07. 14:00 

LUENTO 

Tuure Oldendorff esitelmöi aiheesta 

“Pohjois-Saksan merimieskirkko – meren-

kulkijan hyvinvointia tukemassa. Kts. 

myös s. 8. 

 

Su 03.07. 16:00 

ELOKUVAILTA 

Katsomme Pekka Mandartin ohjaaman 

filmin "Keisarikunta". Elokuvassa on 

englanninkielinen tekstitys. Seuraava elo-

kuvailta on 04.09. klo 16:00. 

 

Pe. 22.07. 18.00  

KONSERTTI 

Janine Nonnweiler (laulu) & Annika 

Steinke (kitara). Kts. myös s. 10. 

 

La 17.09. 18:00-22:30 

KIRKKOJEN YÖ  

 

La 24.09. 10:00-13:00  

AAMUPALA JA LUENTO  

Asianajaja Reina Waissi luennoi aiheesta 

edunvalvontaan liittyvät oikeudelliset 

määräykset. 

 

PROGRAMM DER 

SEEMANNSKIRCHE IN HAMBURG 
 

So 03.07. 14:00 

VORTRAG 
Tuure Oldendorff hält einen Vortrag über 

den Beitrag der finnischen Seemanns-

kirche zum Wohlergehen von Seefahrer. 

Siehe auch S. 8. 

 

So 03.07. 16:00 

FILMABEND 
Wir schauen Pekka Mandartis Film  

"Keisarikunta". Englische Untertitel sind 

vorhanden. Nächster Filmabend ist am 

04.09. um 16:00 Uhr.  

 

Fr. 22.07. 18.00  

KONZERT  

Janine Nonnweiler (Gesang) & Annika 

Steinke (Gitarre). Siehe auch S. 10. 

 

Sa 17.09. 18:00-22.30  

NACHT DER KIRCHEN  

 

Sa 24.9. 10:00-13:00 

FRÜHSTÜCK UND VORTRAG  

Anwalt Reina Waissi hält einen Vortrag 

über die rechtlichen Rahmenbedingungen 

bzgl. der Vormundschaft.

 
 

Tukijäsenyys  
 

Vuonna 1875 perustettu Suomen Merimieskirkko on liikuvien ihmisten kirkko. 

Käyttäjilleen se on kappale kotimaata vieraassa maassa ja uuden kulttuurin keskellä. Kaikki 

ovat merimieskirkoille sydämellisesti tervetulleita. Tiesithän, että hankimme käyttö-

varamme 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.  
 

  

mailto:hampuri@merimieskirkko.fi


 7 

TOIMINTARYHMÄT / GRUPPEN 

 

ELÄMÄNKAARIRYHMÄ 

Tapaaminen sunnuntaina 25.09. klo 16:30. 

Lisätiedot: Ritva Lehmann, 040-316971. 

 

KIELIKOULU / SPRACHSCHULE  

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

Kielikoulun kevätjuhla 08.07., jolloin myös 

viimeinen koulupäivä. Viimeinen kerho-

päivä 12.07. Kerho alkaa taas 06.09. ja 

koulu 09.09. Vanhempainkokous pidetään 

30.09. Lisätietoja antaa mielellään pj. 

Katariina Röbbelen, 0172-4009072, 

katariina.roebbelen@freenet.de. 

 

KIRJAPIIRI  

Tapaamme joka kuukauden 4. keskiviikko 

klo 18.30. Heinäkuussa ei ole kirjapiiriä 

lomien vuoksi. Elokuussa tapaamme 

24.08., kirja: ”Talvisota” (Philipp Teir). 

Syyskuun kirjapiiri pidetään 28.09., kirja 

”Terminaali” (Hannu Raittila).  

Info: Kaija Gaupp, 040-6435223 

kaija.gaupp@web.de. 

 

KIRJASTOTOIMIKUNTA 

Tervetuloa kirjastoon, lukemista löytyy jo-

ka makuun. Otamme lahjoituksina vastaan 

vain hyväkuntoisia ja uudehkoja suomen- 

tai ruotsinkielisiä kirjoja, tai Suomeen 

liittyviä saksankielisiä kirjoja. Info: Kaija 

Gaupp, 040-6435223 kaija.gaupp@web.de. 

 

KTK / KIRCHENAUSSCHUSS 

Nimellä varustetut kirjalliset yhteydenotot 

kirkolle KTK:n postilaatikkoon tai sähkö-

postitse kaija.gaupp@web.de. 

 

KUORO / CHOR 

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

Als Chorleiterin Eva-Christina Pieta-

rinen. Im Juni keine Proben. Am 28.08 um 

15 Uhr singt der Chor im Jubiläums-

gottesdienst der Duckdalben. Die 

regulären Proben fangen am 02.09. wieder 

an. Info: Marjukka Jacobsen, 04181-4728. 

MUSKARIT 

Vauvamuskari ti 10:45-11:30.  

3kk-2–vuotiaille vauvoille ja taaperoille. 

Kertamaksu 5€. Vauvamuskari on kesä-

lomalla 19.07. - 30.08. välisenä aikana. 

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€. Tenavamuskari on 

kesälomalla 15.07. - 02.09. välisenä aikana. 

Info: Annika Steinke, musik@annika-

steinke.de.  

 

NAAPURIAPU/YSTÄVÄNPALVELU 

Ystävänpalvelun tukihenkilöt kuuntelevat 

ja auttavat sinua luottamuksellisesti ongel-

missasi. Pohjois-Saksan alueen tukihenki-

löt tavoitat puhelinnumerosta 01603455916 

tai s-postilla naapuriapu.hampuri@gmx.de. 

 

NUORET AIKUISET 

Facebook-ryhmä: Die Junge in Hamburg. 

S-posti: tervetuloaMMKille@gmail.com. 

 

ODOTTAVAT ÄIDIT 

"Hurmaavat Hansa-äidit" odottaville äi-

deille ja vastasynnyttäneille vauvan kans-

sa. Sisarukset ovat myös tervetulleita. 

Jaamme tietoa ja kokemuksia luottamuk-

sella raskauteen ja synnytykseen liittyvistä 

asioista sekä keskustelemme äitiydestä ja 

vauva-arjesta. Seuraava tapaaminen on 

02.07. klo 10:00. Kokoonnumme myös 

23.07. klo 13:00 ja 30.07 klo 10:00. Info: 

Pipsa Neumann, pipsacwneumann@ 

gmail.com ja Ritva Lehmann, 

ritva.lehmann@merimieskirkko.fi. 

 

RAAMATTUPIIRI 
Seuraava tapaaminen 13.09. klo 15:00. 

Kts. myös esittely s. 9. Info: Anna Eklund, 

0171-6210907.  

mailto:katariina.roebbelen@freenet.de
mailto:kaija.gaupp@web.de
mailto:kaija.gaupp@web.de
mailto:kaija.gaupp@web.de
mailto:skorpijar@hotmail.com
mailto:musik@annika-steinke.de
mailto:musik@annika-steinke.de
mailto:naapuriapu.hampuri@gmx.de
mailto:tervetuloaMMKille@gmail.com
mailto:pipsacwneumann@gmail.com
mailto:pipsacwneumann@gmail.com
mailto:ritva.lehmann@merimieskirkko.fi
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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, 

ritva.lehmann@merimieskirkko.fi. 

 

SVENSKA GRUPPEN 

Info: Anna-Rita Lau, 040-7222808, 

joarlau@googlemail.com.  

SÄHLY (SALIBANDY) / UNIHOCKEY 

La/Sa 16:00-18:00 Sommerhuderstraßen 

koululla. Sähly on kesälomalla 23.07. – 

27.08. välisenä aikana. Info: Jussi Kiho, 

saehly@suomi24.fi. 

 

TYÖKERHO / ARBEITSKREIS 

To/Do 15:00 Eevan salissa.  

Olemme heinäkuun ajan lomalla Aloi-

tamme syyskauden jälleen 11.08. totuttuun 

aikaan. Tervetuloa kaikki „vanhat ja 

uudet“ jäsenet suunnittelemaan syksyn 

ohjelmaa!, 15.09. kummitytön arpajaiset, 

22.09. syksyn virkistysretki sekä 

kierrätyspäivä 29.09. Info: pj. Tarja 

Jeenicke, 040-5241179 tai 0170-9355531, 

tarja_jeenicke@yahoo.de. 

 

ÄIDIT JA MUUT NAISET  

“NAISTENILTA” 
Yhdessäoloa hyvän ruuan merkeissä. 

Ilmoittautumiset anumet@web.de tai 

mitchell.tiina@googlemail.com. 

 
 

Pohjois-Saksan merimieskirkko - merenkulkijan hyvinvointia tukemassa 
 

Pohjois-Saksan merimieskirkolla harjoittelijana 

ollut Tuure Oldendorff kartoitti meren-  kulkijoiden 

hyvinvointia ja kirjoitti aiheesta opinnäytetyön 

Porin Diakonia-ammattikorkeakouluun. Opinnäyte-

työn tarkoituksena oli saada esille merenkulkijoiden 

tuntemuksia Pohjois-Saksan suomalaisen merimies-

kirkon laivakäyntityöstä. Tavoitteena oli selvittää, 

tukeeko työmuoto suomalaisen merenkulkijan 

työhyvinvointia ja mitkä palvelumuodot sitä 

erityisesti ylläpitävät.  

 

Tuure Oldendorff esittelee tutkimuksensa “Pohjois-Saksan merimieskirkko - merenkulkijan 

hyvinvointia tukemassa” Hampurin merimieskirkolla sunnuntaina 03.07.2016 klo 14:00. 

 

Kaikki sydämellisesti tervetuloa! 

 

Opinnäytetyö on luettavissa sivulta https://www.theseus.fi/handle/10024/111396.  

mailto:raija.hannele@gmx.de
mailto:ritva.lehmann@merimieskirkko.fi
mailto:joarlau@googlemail.com
mailto:saehly@suomi24.fi
mailto:tarja_jeenicke@yahoo.de
mailto:anumet@web.de
mailto:mitchell.tiina@googlemail.com
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••• TOIMINTAPIIRIT ESITTÄYTYVÄT ••• TOIMINTAPIIRIT ESITTÄYTYVÄT ••• 
 

Raamattupiiri 

 

Raamattupiiri on varmasti jokaisen suomalaisen kirkon ja seurakunnan yksi vakioryhmistä, 

niin on asian laita myös Hampurin merimieskirkolla. Raamattupiirin koko vaihtelee 

kahdesta viiteen osallistujaan vetäjän lisäksi. Ryhmän koko ei kuitenkaan kerro mitään 

ryhmän merkityksestä! Raamattupiiri kokoontuu kerran kuukaudessa tiistai-iltapäivisin klo 

15-17.  

 

Aloitamme kokoontumisemme yleisellä kuulumiskierroksella, jolloin jokainen saa kertoa 

juuri niin paljon tai vähän kuin itse haluaa. Ryhmässä on lämmin ja luottamuksellinen henki, 

ja usein siellä jaetaan elämän suuret ja pienet ilot ja surut. Kuulumiskierroksen jälkeen 

käymme päivän aiheen äärelle. Piiriläiset saavat itse esittää toiveita mitä he haluaisivat, että 

ryhmässä käsitellään, tai vetäjä valitsee aiheen, usein kirkkovuoden mukaan. Toukokuun 

tapaamisessa käsittelimme kukkaan puhkeavan luonnon aikaan kristillistä ympäristö-

etiikkaa ja ekologista ajattelua Raamatun pohjalta. Mietimme yhdessä meidän 

mahdollisuuksiamme tehdä osamme maapallomme puolesta, ihan pienistä teoista lähtien.  

 

Päätämme Raamattupiirin aina yhteiseen rukoukseen itsemme ja toinen toisemme puolesta.  

Kuten kuvasta näkyy, joukkoomme mahtuu aina uusia ihmisiä! Toivotamme sinut 

lämpimästi tervetulleeksi ihmettelemään yhdessä Raamatun maailmaa, tätä elämää ja 

kaikkea maan ja taivaan väliltä!  

 

Jos kiinnostuit, ota rohkeasti yhteyttä piirin vetäjään Annaan (0171-6210907) tai tule 

seuraavaan kokoontumiseemme paikalle tiistaina 13.09. klo 15:00! 
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KUUKAUDEN KASVO:  

Matilda Suihkonen, vapaaehtoinen  

 

Hei!  

 

Olen Matilda Suihkonen ja vietän tämän kesän Hampurissa. Asuin 

lapsena Hampurin merimieskirkolla vuosina 1997–2002 ja on ollut 

ihana palata lapsuuden maisemiin. Hampuri on muuttunut paljon, 

mutta onneksi jotkin asiat eivät muutu: merimieskirkolta saa 

korvapuusteja ja Terve-huudon Tsekiltä.  

 

Opiskelen Turussa oikeustiedettä ja olen tämän kesän 

harjoittelussa Dierkes Partner –toimistossa. Dierkes Partner hoitaa 

asianajopalveluiden lisäksi myös veroneuvontaa ja tilintarkastusta. 

On ollut mukava päästä vertailemaan Suomen ja Saksan oikeus-

järjestelmiä. Teen töitä sekä saksaksi että suomeksi, ja täytyy 

myöntää, että pää on välillä pyörällä. Onneksi työkaverit 

ymmärtävät ohimenevän puolikielisyyteni. 

 

Auttelen myös merimieskirkolla tarvittaessa. Konkreettinen työ kahvilassa on hyvää 

vastapainoa tietokoneen ääressä istumiselle. Lisäksi pääsee tutustumaan uusiin ihmisiin ja 

tapaamaan vanhoja tuttavia. Hampurin merimieskirkko on tärkeä paikka monille, hienoa, 

että kaikki tuntevat olonsa tervetulleeksi.  

 

Lisähoukutus kesän viettämiselle Saksassa olivat jalkapallon EM-kisat. Olen kova 

jalkapallofani, tarkemmin sanottuna Saksan maajoukkueen fani. Kisojen seuraaminen 

jalkapallohullussa maassa on ollut mahtavaa. Tunnelmaa on paljon enemmän kuin 

Suomessa. Toivottavasti Saksa pärjää!  

 

Kesäisin terveisin     Matilda

 
 

Pe. 22.07. 18.00  

KONSERTTI 

Janine Nonnweiler (laulu) & Annika Steinke (kitara) 

 

Uusi hampurilainen duo esittää ensimmäisen 

ohjelmansa. Musikaalinen matka alkaa 

Englannista John Dowlandin sävellyksillä 

(alun perin luuttu ja vokaali) sekä muilla rene-

sanssiajan helmillä ja jatkuu aina espanja-

laisiin kansanlauluihin saakka. Muusikot, 

jotka ovat opiskelleet Hampurissa, Osna-

brückissä ja Helsingin Sibeliusakatemiassa, 

kutsuvat teidät sydämellisesti nauttimaan musiikista! 
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KUULUMISIA POHJOIS-SAKSASTA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Slowly Riders -bändi pysäh-

tyi myös Hampurissa Euroo-

pan kiertueensa aikana – tun-

nelmallista rokkia kuultiin 

14.06. Keikan lopuksi bändi 

laittoi hatun kiertämään 

merimieskirkon hyväksi.  

Kiitos lahjoituksesta!!! 

Uutuus:  

kuljettajien neuvontapiste 

avataan Lyypekkiin! 

 

01.08. lähtien Pohjois-Saksan meri-

mieskirkon sosiaalikuraattorit Ritva 

Lehmann tai Anna Eklund ovat 

lauantaisin tavattavissa Lyypekissä. 

  

Aika:   klo 14:00-16:00  

Paikka:  Hafenhaus (kahvila) 

Skandinavienkai, Travemünder 

Landstrasse 284, 23 570 Lübeck 

Juhannusjuhla 

alkoi lipun- 

nostolla 

Saunareissu - Lyypekistä 

kuljetus Hampuriin ! 
 

Lauantaina 06.08. ja 20.08. 

saunareissu Hampurin meri-

mieskirkolle. Lähtöpaikka sovi-

taan erikseen, lähtö klo 16:00. 

Paluu samana iltana klo 21. 

Myös pyykinpesumahdollisuus. 

Ilmoittautumiset edellisiltaan 

mennessä Annalle 0171-

6210907 tai Ritvalle 0160-

2817858. 

Hampurin merimieskirkolla esiintyi 11.06. 

joensuunlainen Routaraja-yhtye.  
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KUVATAIDENÄYTTELY 01.-30.9.2016 

 

Sami Liuhto: Liber Quadratorum II 

 

Sami Liuhto tuo Hampuriin näytteitä visuaalisesta runoudestaan. Näyttely koostuu 

teossikermistä, joissa nähdään niin sananeliöitä kuin aseemista kirjoitustakin.  

 

Sami Liuhto on helsinkiläinen kirjailija ja tekstitaiteilija, jonka tuotannossa yhdistyvä 

tunnustuksellisuus ja klassisen avantgarden perinteistä ammentava käsitteellisyys. Liuhto 

käyttää teoksissaan palindromeja, anagram-

meja, lipogrammeja, sananeliöitä ja muita 

pakotepohjaisia menetelmiä. Samasta maail-

masta kumpuaa myös Liuhdon tekstitaide, jota 

on aiemmin esitelty Suomessa, Italiassa, 

Sloveniassa ja Yhdysvalloissa.  

 

Vaikeista termeistä huolimatta, tai juuri niiden 

vuoksi, Sami Liuhdon työt eivät vaadi kat-

sojalta mitään. Jokainen katsoja katsoo omin 

silmin, niin kuin haluaa. Se riittää! Taiteilija 

itse evästää: - Tämä on tässä, olkaa hyvä! Saa 

muodostaa tulkinnan jos tahtoo, mutta ei 

tarvitse. Ei tarvitse ”ymmärtää”, ei ole mitään 

ymmärtämistä.  

 

Tässä tämä nyt vaan on! 
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Heinä- ja elokuun tukijäsentarjous /  

Mitgliederangebot im Juli und August  
 

 

Jymy jäätelöt / Jymy-Eis 

 
125 ml  2,50 € 

500 ml  6,00 € 
 

 

 

Muistathan, että saat myös saunakäynnistä ja majoituksesta alennusta /  

Mitglieder kommen auch günstiger in die Sauna und bekommen Rabatt auf 

Übernachtungen 
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TIETOPAKETTI  
Tiiviissä tietopaketissa voit lukea oikeuden kiemuroista  

Saksassa ja Suomessa.  

 

 

Hei kaikki! 

 

Tällä kerralla jatkan teemalla ”Vorsorge”. Mikä onkaan ns. ”Patientenverfügung” eli 

hoitotestamentti?  

 

Hoitotestamentilla voi itse etukäteen määrätä, millaisia hoitotoimia lääkärit saavat 

vakavissa tilanteissa käyttää silloin, kun potilaan kanssa ei voi enää henkilökohtaisesti 

hoitomenetelmistä keskustella.  

 

Ennenkuin hoitotestamentin muotoilee, täytyy teemaan paneutua syvällisesti. Keskustelkaa 

oman lääkärin kanssa, jos haluatte tietää enemmän erilaisista toimenpiteistä tietyissä 

tilanteissa. On hyvä jutella asioista läheisten ihmisten kanssa. Miettiä, mitä voisi tapahtua, 

mitä on ehkä tapahtunut ihmisille, joita tuntee. Kerätä kokemuksia ja kuunnella. Mitä minä 

haluan oikeasti tehtävän, jos en enää itse pysty päättämään. Mikä on suhteeni sairauksiin, 

kipuun ja kuolemaan.  

 

Ohjeet voi muotoilla kirjallisesti tietokoneella, allekirjoittaa ja lisätä päivämäärän ja paikan. 

Ohjeita voi muuttaa ja perua aina halutessaan. Asiakirjaa voi säilyttää esimerkiksi mapissa, 

johon on muutenkin kerätty kaikki tärkeät paperit. Siitä kannattaa tehdä myös kopioita 

henkilöille, jotka voisivat toimia ns. luottohenkilöinä ja avustajina. Myös omalle lääkärille 

kannattaa antaa kopio. Jos teillä on ”Vorsorgevollmacht”, joka on rekisterissä 

(Vorsorgeregister), on teillä mahdollisuus mainita samalla myös hoitotestamentin 

olemassaolosta. Myös on hyvä kantaa aina mukanaan esimerkiksi rahapussissa lappua, josta 

käy ilmi, mitä määräyksiä teillä on olemassa ja mistä ne voisivat tarvittaessa löytyä. 

Hoitotestamentin muotoiluapu löytyy esimerkillisesti Saksan oikeusministeriön 

nettisivuilta.  

 

Toivotan kaikille hyvää kesää!  

 

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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Hampurin merimieskirkko 

Finska sjömanskyrka 

Finnische Seemannskirche 

Ditmar-Koel-Straße 6 

20459 Hamburg 

Tel. +4940316971 

hampuri@merimieskirkko.fi 

www.pohjoissaksa.merimieskirkko.fi 

 

AUKIOLOAJAT / ÖFFNUNGSZEITEN: 

 

Maanantai   suljettu 

Tiistai-lauantai  14-21 

Sunnuntai   14-18 

 

Montag    geschlossen 

Dienstag- Samstag   14-21 

Sonntag    14-18 

SAUNAT / SAUNEN: 

 

Ti 16-21  naiset 

Ke 16-21  tilaus / miehet  

To 16-21  miehet 

Pe 16-21  naiset / miehet  

La 15-18  tilaus, 18-21 naiset / miehet  

 

 

Di 16-21  Damen 

Mi 16-21  Reservierungen / Herren  

Do 16-21  Herren 

Fr 16-21  Damen / Herren 

Sa 15-18  Reservierungen,  

     18-21  Damen / Herren 

 

SAUNAVUOROJEN HINNAT / SAUNAPREISE 

 

Normaalihinta    9,50 € 

opiskelijat, eläkeläiset,  

työttömät, tukijäsenet   6,50 €. 

Tilaus-/perhesauna   17 €/h. 

Tiistaisin ja torstaisin alennettu sauna-

hinta 5,50 € opiskelijoille, työttömille, 

jäsenille ja eläkeläisille.  

 

Normalpreis    9,50 € 

Studenten, Rentner,  

Arbeitslose, Mitglieder   6,50 €.  

Familiensauna    17 €/Std.  

Dienstags und donnerstags Sauna zum 

Sonderpreis von 5,50 € für Arbeitslose, 

Studenten, Mitglieder und Rentner.  

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

