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JUMALANPALVELUKSET / GOTTESDIENSTE

 
 

Su 6.12. 11:00 Hampuri 

ITSENÄISYYSPÄIVÄN MESSU 

"Siunaa ja varjele meitä, Korkein, kädel-

läs." Itsenäisyyspäivän juhlajumalan-

palveluksessa kiitämme isänmaastamme 

ja rukoilemme rauhaa epävakaiden 

aikojen pyörteissä. 

Päivi Vähäkangas, Christiane Säilä ja 

merimieskirkon kuoro  

 

To 10.12. 17:15 Hampuri 

VIIKKOHARTAUS  
 

To 24.12. 15:00 Hampuri 

JOULUAATON HARTAUS 
"Juhlimaan tulkaa toivon täyttymistä, 

rientäkää, kutsuu nyt Betlehem!" Joulu-

evankeliumi ja tutut jouluvirret siivittävät 

tänäkin vuonna joulunvieton aloittamista. 

Päivi Vähäkangas ja Christiane Säilä 

 

 

 

 

So 6.12. 11:00 Hamburg 

ABENDMAHLSGOTTESDIENST AM 

UNABHÄNGIGKEITSTAG 

“Segne und behüte uns, Höchster, mit dei-

ner Hand.” Im Gottesdienst bedanken wir 

uns für unser Vaterland und beten für 

Frieden in diesen unruhigen Zeiten.  

Päivi Vähäkangas, Christiane Säilä und der 

Chor der Seemannskirche. 

 

Do 10.12. 17:15 Hamburg 

WOCHENANDACHT  

 

Do 24.12. 15:00 Hamburg 

ANDACHT AM HEILIGABEND 

“Kommt und feiert die Erfüllung der Hoff-

nung, beeilt euch, jetzt ruft Betlehem!” 

Das Weihnachtsevangelium und bekannte 

Weihnachtspsalmen begleiten uns auch in 

diesem Jahr in der beginnenden Weih-

nachtszeit.  

Päivi Vähäkangas und Christiane Säilä.  
 

 
 

 

 

 

************************** 

Kirkkotoimikunta kiittää 

hyvästä yhteistyöstä ja toi-

vottaa Ankkurin lukijoille 

rauhallista joulua sekä 

kaikkea hyvää uudelle 

vuodelle! 
************************** 
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KUULUMISIA KIRKOILTA: 
 

Hyvä Ankkurin lukija, 

 

tiedotuslehtisemme ilmestyy tällä kertaa valitettavasti hieman aikataulusta myöhässä. 

Hampurin loistavasti sujuneen basaarin työntäyteiset päivät jatkuvat edelleen. Joulun odo-

tukseen liittyy monta mukavaa ja juhlavaa tapahtumaa. Lyypekissä myyjäiset jatkuvat vie-

lä tämän viikonlopun. Lyypekin basaari on laajennetun markkinointimme toimesta jo 

tähän mennessä vetänyt viime vuotista enemmän saksalaisia Suomen ystäviä paikalle. 

 

Sydämellinen kiitos sinulle, basaareissamme auttaneelle vapaaehtoiselle, jokaisesta het-

kestä, jonka annoit kirkkomme hyväksi. Wir danken von Herzen allen, die uns bei 

unserem Basar ihre Zeit und Fähigkeiten zur Verfügung gestellt haben! Pelkästään Ham-

purissa apuväkeä oli tänä vuonna 266 henkilöä. Heikki Raitanen lähti tänä aamuna kotiin 

viiden viikon työrupeaman jälkeen. Arvostuksemme hänen tekemäänsä työtä kohtaan nou-

see vuosi vuodelta. 

 

Adventtimessussa saarnasi Pirkkalan kirkkoherra Olli-Pekka Silfverhuth. Olsa haki samal-

la tyttärensä Iidan takaisin koti-Suomeen. Iidalle valtaisa halaus kiitokseksi syksyisestä 

työrupeamasta Hampurissa! Lisäksi kiitämme harjoittelijoitamme Kirsi-Marja Pulkkista ja 

Anu Takaloa. Oli mukava tutustua teihin! 

 

Marraskuisena torstaina laitettiin työkerhon pitkäaikaisen vaikuttajan, Eva Gehlhaarin, ai-

koinaan saama 

Suomen Leijo-

nan ansioristi 

esille hänen ku-

vansa viereen 

Eevan saliin. 

Lämminhenki-

sessä tilaisuu-

dessa olivat läs-

nä muiden ohel-

la Evan kanssa-

kulkijat, konsuli 

Anneli Koch ja 

Anna-Rita Lau 

sekä Eva Gehlhaarin lapset perheineen.  

 

Viime Ankkurissa tehdyn kyselyn ja kehitystyöryhmän esityksen perusteella olemme päät-

täneet, että ensi vuodesta lähtien Ankkuri ilmestyy 10 kertaa vuodessa. Kesällä julkaistaan 

kaksoisnumero heinä- ja elokuussa sekä talvella joulu- ja tammikuussa. Ankkurin 

sähköistä jakelua muutetaan sen verran, että lehdestä ei enää lähetetä tilaajille pdf-liitettä. 

Ankkuri laitetaan esille nettisivuillemme ja lukijoille lähetetään linkki sinne. Näin ei lehti 

tuki kenenkään sähköpostia. Otamme edelleen mielellämme vastaan ehdotuksia ja ideoita, 

miten tiedotustamme voisi parantaa. 

Kyselyyn vastanneiden joukosta onnetar nosti voittajaksi Raija Tuominen-Wehnerin, joka 
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iloitsee palkinnoksi saa-

mastaan, kuvassa näky-

västä suomalaisten tuot-

teiden paketista. 

 

Vauhdikas vuosi on 

loppusuoralla ja vauhti 

jatkuu ensi vuonnakin. 

Tasan vuoden kuluttua, 

itsenäisyyspäivänä 2016 

järjestämme juhlat Ham-

purin kirkkorakennuksen 

täyttäessä 50 vuotta. 

Laitathan päivämäärän jo 

muistiin! Mielellämme 

kuulemme myös tarinoi-

ta ja muistoja alkuajoista. 

Ota meihin yhteyttä, jos sinulla on vanhoja valokuvia tai haluat auttaa meitä juhla-

valmisteluissa. 

 

Työkerhon ja kirkkotoimikunnan puheenjohtajille Tarja Jeenickelle ja Kaija Gauppille 

sekä muille luottamushenkilöille erityiskiitokset tämän vuoden vapaaehtoistyöstä ja 

rinnalla kulkemisesta. Me kaikki yhdessä vaikutamme siihen, että merimieskirkko antaa 

suomalaisille sen ”toisen” kodin, jonne on hyvä tulla. 

 

Toivotamme teille kaikille rauhaisaa joulun odotusta, levollisia joulun pyhiä sekä kaikkea 

hyvää alkavalle vuodelle! 

 

Pohjois-Saksan merimieskirkon tiimi 

 

Kielikoulun oppi-

laat ovat tehneet 

hienon julisteen 

Jean Sibeliuksen 

150-vuotisjuhla-

vuoden kunniaksi. 

Käy ihailemassa 

Eevan salissa! 
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PAPIN RIVIT: 
 

 

Kuulin tarinan eräästä jo edesmenneestä vanhuksesta, 

jolla oli tapana nostaa hattua kaikille vastaan tuleville 

pienille pojille, sillä ”ei sitä koskaan tiennyt, millainen 

herra tästä tulisi isona”. Ele oli humoristinen, mutta sa-

malla viisas ja avarakatseinen. Vanhus ymmärsi ja ar-

vosti potentiaalia, joka lapsiin kätkeytyi. Nyt he ovat 

vielä pieniä. He eivät vielä tiedä tai osaa paljoakaan, 

vaan tutkivat, ihmettelevät, oppivat ja katsovat mallia 

isommista. Mutta eräänä päivänä heistä tulee niitä, jotka 

tietävät ja osaavat ja joista katsotaan mallia. 

 

Arvostettavaa ei ole vain se, mikä on juuri tällä hetkellä 

haluttua, kunnioitettua ja tunnustettua. Suuruus voi piil-

lä vähäpätöisiltäkin näyttävissä asioissa tai ihmisissä. 

Eikä kaikki ole valmista vielä, nyt heti. Sama on myös 

joulun sanoma. Suuruus kätkeytyy pienuuteen. Se, joka 

näytti avuttomalta vauvanrääpäleeltä, oli se, josta kasvoi 

koko maailman Vapahtaja. Harva näki sitä vielä synty-

män hetkellä. Oli vain muutamia tarkkasilmäisiä, kuten 

Simeon, joka oli koko elämänsä ajan odottanut Messiasta. Kun hän näki temppeliin astuvan 

perheen: Joosefin, Marian ja kymmenen päivää vanhan Jeesus-lapsen, hän tiesi odotuksensa 

päättyneen. Hän näki sylivauvaan kätkeytyvän potentiaalin ja kumarsi sitä. 

 

Herra, nyt sinä annat palvelijasi rauhassa 

lähteä, niin kuin olet luvannut. 

Minun silmäni ovat nähneet sinun pelastuksesi, 

jonka olet kaikille kansoille valmistanut: 

valon, joka koittaa pakanakansoille, kirkkauden, joka loistaa kansallesi Israelille. 

Luuk. 2:29-32 

 

 

Siunattua joulun odotusta! 
 
 

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


6 

TAPAHTUMIA 

HAMPURIN MERIMIESKIRKOLLA  
 

Su 6.12. 13:00 

ITSENÄISYYSPÄIVÄN JUHLA 

Ennen juhlaa kirkkokahvit. Juhlapuhe: 

Mirja Ali-Mattila. Finnairin kuoro esiin-

tyy.  
 

Ti 08.12. 

KIRKKO KIINNI  

yksityistilaisuuden vuoksi. 
 

La 12.12. 19:30 

KONSERTTI  

“Sibelius ja luonto”  

Yksinlaulua ja pianokappaleita.  

Eva-Christina Pietarinen (sopraano), 

Ekaterina Kausch (piano).  

Ohjelma: 5 € 
 

Su 13.12. 15:00  

KIELIKOULUN JOULUJUHLA 
 

 

Su 13.12. 18:00 

KAUNEIMMAT JOULULAULUT  
 

 

Ma 14.12. 15:00-22:00 

JOULUKAHVILA 

Tarvitsemme vielä vapaaehtoisia auttajia.  
 

La 19.12. 17:00 

SIIRTOKUNNAN JOULUATERIA 

Aterian hinta aikuisilta 29,50 €, lapsilta 8-

15-vuotiaat 15 €, alle 8-vuotiaat ilmaisek-

si. Juomat sisältyvät hintaan. Ilmoittautu-

minen viimeistään 12.12. kirkolle. 
 

 

To 24.12.  

JOULUAATTO  
13:00-15:00 Joulusauna  

15:00 Hartaus  

Kauppa auki klo 15:00 saakka.  
 

 

 

PROGRAMM DER 

SEEMANNSKIRCHE IN HAMBURG 
 

So 6.12. 13:00 

FEIER ANLÄSSLICH DES  

UNABHÄNGIGKEITSTAGES  

Kirchenkaffee vor der Feier. Festrede: Mir-

ja Ali-Mattila. Der Finnair-Chor tritt auf. 
 

Di 08.12. 

KIRCHE GESCHLOSSEN 

wegen einer Privatveranstaltung. 
 

Sa 12.12. 19:30 

KONZERT 

“Sibelius und die Natur”  

Sologesang und Klavierstücke.  

Eva-Christina Pietarinen (Sopran), 

Ekaterina Kausch (Klavier) 

Programm: 5 € 
 

So 13.12. 15:00  

WEIHNACHTSFEIER DER 

SPRACHSCHULE 
 

So 13.12. 18:00 

DIE SCHÖNSTEN 

WEIHNACHTSLIEDER 
 

Mo 14.12. 15:00-22:00 

WEIHNACHTSCAFÉ 

Wir brauchen noch freiwillige Helfer. 
 

Sa 19.12. 17:00 

GEMEINSAMES 

WEIHNACHTSFEST 

Traditionelles, finnisches Weihnachts-

buffet, 29,50 €/Erw. (inkl. Getränke), 8-

15-jährige 15 €, unter 8-jährige umsonst. 

Anmeldungen bis zum 12.12. 
 

Do 24.12.  

HEILIGABEND 

13:00-15:00 Weihnachtssauna  

15:00 Andacht 

Finnland-Shop geöffnet bis 15:00 Uhr. 
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25.12.2015-03.01.2016 

KIRKKO KIINNI  
 

Su 10.01.2016 16:00 

ELOKUVAILTA 

 

 

25.12.2015-03.01.2016 

KIRCHE GESCHLOSSEN 

 

So 10.01.2016 16:00 

FILMABEND 

 

 

 

TOIMINTARYHMÄT / GRUPPEN 
 

 

KIELIKOULU / SPRACHSCHULE  

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

Syksyn viimeinen kerho on poikkeukselli-

sesti maanantaina, 7.12. Syyslukukausi 

päättyy yhteiseen joulujuhlaan 13.12. klo 

15.30 Kerho alkaa taas 5.1.2016 ja koulu 

8.1.2016. Toiveenamme olisi oman ryh-

män perustaminen ummikoille. Lisätietoja 

antaa mielellään pj. Katariina Röbbelen, 

katariina.roebbelen@freenet.de, 0172-

4009072. 

 

KIRJAPIIRI  

Tapaamme joka kuukauden 4. keskiviikko 

klo 18.30. Tammikuun kirjapiiri 27.1.2016. 

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

040-6435223.  

 

KIRJASTOTOIMIKUNTA 

Tervetuloa kirjastoon, lukemista löytyy jo-

ka makuun. Kiitokset vuoden aikana lah-

joitetuista kirjoista. Jos haluat lahjoittaa 

kirjoja, ota ensin yhteyttä kirjastotoimi-

kuntaan. Info: Kaija Gaupp, 040-6435223, 

kaija.gaupp@web.de. 
 

KTK / KIRCHENAUSSCHUSS 

KTK:n ja kirkon informaatiotilaisuus siirto-

kuntalaisille sunnuntaina, 7.2.2016 klo 13. 

Nimellä varustetut kirjalliset yhteydenotot 

kirkolle KTK:n postilaatikkoon tai sähkö-

postitse 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.  

6.12. Kuoro laulaa jumalanpalveluksessa. 

13.12. Kuoro esiintyy kielikoulun joulu-

juhlassa ja kauneimmissa joululauluissa. 

18.12. Kuoron joulujuhla ja viimeiset har-

joitukset ennen joululomaa. Info: Marjuk-

ka Jacobsen, 04181-4728.  

 

MUSKARIT 
Vauvamuskari ti klo 10:45-11:30.  

3kk-2–vuotiaille vauvoille ja taaperoille. 

Kertamaksu 5 €. Syksyn viimeinen muska-

ri on poikkeuksellisesti maanantaina, 7.12. 

Jatkamme taas ti 5.1.2016. Lisätiedot: 

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 €. Syksyn viimeinen 

muskari pe 11.12. ja kevään ensimmäinen 

pe 8.1.2016. Lisätiedot: 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. 

 

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:naapuriapu.hampuri@gmx.de
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NUORET AIKUISET 

Seuraavat treffit su 6.12. klo 13 kirkolla. 

Käymme yhdessä DOMilla ja tulemme 

sitten seuraamaan Linnan juhlia takaisin 

kirkolle. Lisätietoja Roosalta, 0157-

54880974. 

 

ODOTTAVAT ÄIDIT 
Tiistaisin 10:30-12:00. Syksyllä viimeisen 

kerran poikkeuksellisesti maanantaina, 

7.12. Kevätkauden ensimmäinen tapaami-

nen ti 5.1.2016. 

"Hurmaavat Hansa-äidit" odottaville äi-

deille ja vastasynnyttäneille vauvan 

kanssa. Sisarukset ovat myös tervetulleita. 

Jaamme tietoa ja kokemuksia luottamuk-

sella raskauteen ja synnytykseen liittyvis-

tä asioista sekä keskustelemme äitiydestä 

ja vauva-arjesta. Lisätietoja Pipsa Neu-

mann, pipsacw.neumann@gmail.com ja 

sosiaalikuraattori Ritva Lehmann, 040-

316971.  

 

RAAMATTUPIIRI 
Seuraava tapaaminen ke 9.12. klo 16.00. 

Lisätiedot: 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 edessä,  

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, raija.hannele@gmx.de, 

0157-30095323 tai Anne Prüfer, 040-

404324. 

 

SOSIAALIKURAATTORI  

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 

Työkerho torstaisin klo 15 lähtien Eevan 

salissa / Arbeitskreis jeden Donnerstag ab 

15 Uhr. 

10.12. klo 15 perinteinen pikkujoulujuhla 

"nyyttäreiden" merkeissä. Tule juhlimaan 

ja ota pieni lahja mukaasi. Loppukuussa 

työkerho on joululomalla. Aloitamme taas 

14.1.2016 totuttuun aikaan. 

Info: pj. Tarja Jeenicke, 040-5241179 tai 

0170-9355531, tarja_jeenicke@yahoo.de.  

 

ÄIDIT JA MUUT NAISET  

“NAISTENILTA” 
Seuraava tapaaminen ke 6.1.2016 klo 

19.30. Ravintola "Altes Mädchen", Lager-

str. 28B. S-Bahn-asema Sternschanze on 

parin kävelyminuutin päässä. Lisätietoja 

Facebookissa: Naisten Ilta Hampurissa.  

Ilmoittautumiset anumet@web.de tai 

mitchell.tiina@googlemail.com. 

 

 

 

 

Joulukuun tukijäsentarjous /  

Angebot für die Mitglieder im 

Dezember:  

 

Joulukoristeet / 

Weihnachtsdeko – 20%  

 

 

 
 

mailto:pipsacw.neumann@gmail.com
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
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Auta meitä auttamaan! 
 

Merimieskirkko tarjoaa sinulle tilaisuuden olla mu-

kana työssämme. Pienikin lahjoitus on suuri apu.  
 

Merimieskirkko on rekisteröity yhdistys, jonka ta-

lous perustuu yksityisten ihmisten ja yhteisöjen tu-

keen ja lahjoituksiin. Noin puolet rahoituksesta tu-

lee omarahoituksesta. Sinun avullasi voimme olla 

rohkaisemassa, tukemassa ja auttamassa niitä, jotka 

apua tarvitsevat.  
 

Kaukana kotoa, vieraassa maassa, erilaisen kulttuu-

rin keskellä vaikeudet saattavat yllättää. Yksinäi-

syys, perhesuhdeongelmat, elämän kriisit kohtaa-

vat 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! 
 

Lyypekin merimieskirkon joulubasaari 

Der Weihnachtsbasar der Seemannskirche in Lübeck 
 

Aukioloajat / Öffnungszeiten: 

Pe/Fr 4.12. 15-21  La/Sa 5.12. 15-21  Su/So 6.12. 12-18 
 

Laadukkaita suomalaisia tuotteita ja elintarvikkeita. 

Hochwertige finnische Waren und Lebensmittel. 

Tombola, kahvio / Café  

Suomen Merimieskirkko ry:n rahoituspohja 
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KUUKAUDEN KASVO: 

TANJA ÅSTRÖM, sosionomiharjoittelija 
 

Olen Tanja Åström ja suoritan Merimies-

kirkolla sosionomiopintojeni kakkos-

harjoittelua. Opiskelen Kymenlaakson 

ammattikorkeakoulussa kolmatta vuotta. 
 

Olen syntynyt, kasvanut ja asunut 

nykyisen ison Kouvolan alueella koko 

ikäni. Tällä hetkellä asun Kymijoen mai-

semissa pohjoisen Kouvolan alueella 

Voikkaalla. 
 

Perheessäni minulla on kolme päiväkoti- 

ja kouluikäistä poikaa sekä Elisa-kissa. 

Arkeni pyörii pitkälti lasteni harrastusten 

parissa kentän reunalla jalkapalloa seu-

raten, suunnistaen ja uiden. Ulkoilu ja 

luonnossa liikkuminen kuuluvat myös 

vapaa-aikaamme.  
 

Olen työskennellyt koulunkäynninohjaajana yli 10 vuotta pääsääntöisesti erityislasten 

kanssa. Koulutyössä nautin eniten lasten välittömyydestä ja kouluvuoteen kuuluvista ta-

pahtumista. ”Kesätöinä” olen ajanut taksia sekä pitänyt uimakouluja ja vauvauinteja. 
 

Merimieskirkkotyöstä minulle on entuudestaan tuttu rekkamiesten kohtauspaikka Suomi-

Koti. Isäni on työskennellyt rekkakuskina, ja itse olen ollut hänen mukanaan täällä pariin 

otteeseen, tosin jo jonkin aikaa sitten. 
 

Tämä harjoittelu on antanut minulle paljon sekä ammatillisesti että henkilökohtaisesti. 

Tutustuminen sosiaalikuraattoreiden työhön laivatyön, Suomi-Kodilla työskentelyn ja 

Hampurin merimieskirkolla tehtävän työn kautta on ollut mielenkiintoista. Olen saanut 

ikimuistoisen kokemuksen.  
 

Kiitokseni osoitan sekä kotiväelle harjoitteluni mahdollistamisesta että kaikille teille, jotka 

olen saanut harjoitteluni aikana tavata ja kohdata. Monia teistä tulen vielä toivottavasti 

tapaamaan. Myös koko Pohjois-Saksan merimieskirkon väelle iso kiitos! 
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TAPAHTUMIA 

LYYPEKIN MERIMIESKIRKOLLA 
 

Ma 7.12. 13:30 

KÄSITYÖILTAPÄIVÄ 

Tervetuloa tekemään käsitöitä ja nautti-

maan kupponen kuumaa hyvässä seurassa. 

 

La 12.12. 9:30 

KIELIKOULUN PIKKUJOULUT 

Lisätietoja Mia Nordströmiltä, 

kielikoulu(at)t-online.de. 

 

 

La 19.12. 15:00 alkaen 

HIERONTAA 

Fysioterapeutti Viveca. Varaa oma puolen 

tunnin aikasi edulliseen 18 €:n hintaan 

kirkolta. 

 

Su 20.12. 16:00 

KAUNEIMMAT JOULULAULUT 

Laulamme Eva-Christina Pietarisen joh-

dolla Kauneimpia Joululauluja. Lämpi-

mästi tervetuloa! 

 

 

To 24.12.  

JOULUAATTO SUOMI-KODILLA 

Sauna on lämpimänä klo 14 alkaen. Yh-

teinen jouluateria klo 16. Ilmoittauduthan 

tilaisuuteen torstaihin 17.12. mennessä. 

 

Pe 25.12.2015-To 7.1.2016 

KIRKKO KIINNI 

 

 

NAISTEN SAUNA 

Torstaisin 17:00-20:00 
 

Sunnuntaisin pyörineet salibandy-vuorot 

jäävät ainakin toistaiseksi tauolle, mutta 

silti tavoitteena on järjestää yhteistä 

urheilullista aktiviteettia viikoittain. Lisä-

tietoja Mia Nordströmiltä, +49 178 

1610073 tai Lyypekin kirkolta. 

PROGRAMM DER 

SEEMANNSKIRCHE IN LÜBECK 
 

Mo 7.12. 13:30 

HANDARBEITSNACHMITTAG 
Handarbeit bei Klönschnack und Kaffee-

kräntzchen. 

 

Sa 12.12. 9:30  

WEIHNACHTSFEIER DER  

SPRACHSCHULE  

Weitere Info: Mia Nordström, 

kielikoulu(at)t-online.de. 

 

Sa 19.12. ab 15:00 Uhr 

MASSAGE 

Die Physiotherapeutin Viveca bietet halb-

stündige Massagen zum Preis von 18 € 

an. Wir bitten um Reservierung! 

 

So 20.12. 16:00 

DIE SCHÖNSTEN WEIHNACHTS-

LIEDER 

Wir singen gemeinsam unter Begleitung 

von Eva-Christina Pietarinen. Herzlich 

Willkommen! 

 

Do 24.12. 

HEILIGABEND IM SUOMI-KOTI 

Sauna ist ab 14 Uhr warm. Gemeinsames 

Weihnachtessen um 16 Uhr. Wir bitten 

um Anmeldung bis zum 17.12. 

 

Fr 25.12.2015-Do 7.1.2016 

KIRCHE GESCHLOSSEN 

 

 

FRAUENSAUNA 

Donnerstags 17:00-20:00 
 

Das Unihockey wird erst einmal einge-

stellt, aber wir möchten weiterhin 

wöchentlich gemeinsame sportliche 

Aktivitäten anbieten. Weitere Infos: Mia 

Nordström, +49 178 1610073 oder vom 

Team der Lübecker Kirche. 
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Auf anderen Ufern 
Unsere Chorreise nach Turku 

 

Mittwoch 28.10.2015  
Ich fahre mit dem Metronom von Buchholz nach Bremen, bin dort zeitig und stelle mich an 

eine ellenlange Schlange zur Sicherheitsprüfung an. Alles läuft prima. Ich gelange in die 

Wartehalle und mein Telefon klingelt. Es ist Helena, die mir erzählt, dass der Zug aus 

Hamburg eine Verspätung hatte und dass die Gruppe jetzt mit dem Taxi zum Flughafen 

unterwegs ist. Es klappt, bald sehe ich sie, ebenfalls in der langen Kontrollschlange. Als 

wir alle mit hängender Zunge versammelt sind, hören wir eine Durchsage, dass unsere 

Maschine eine Stunde verspätet ist. Auch das noch! Da hätten wir uns Zeit lassen können! 

Dadurch wird die Zeit für die Zugverbindung Tampere-Turku sehr knapp! Der Flughafen-

bus fährt quälend langsam, die freundliche Dame am Fahrkartenschalter kennt nicht das 

Rentner-Gruppenrabattticket, sie muss Kolleginnen fragen, aber keine kennt den Sonder-

tarif. Sie telefoniert einige Male und endlich weiß Irgendjemand Bescheid. Das Ticket 

wird  l a n g s a m  ausgestellt, die Gruppe wartet mehr als ungeduldig, traut sich aber noch 

nicht, in den Zug einzusteigen. Marja-Leena versucht mit ihrem Charme den Zugführer 

zum Warten zu animieren, vergeblich. Der Zug setzt sich in Bewegung und ... da stürme 

ich die Treppe hoch und wedele mit dem Ticket! Alles klar, alle Mann einsteigen! Leider 

konnten wir keinen Tropfen Alkohol durch das Ryanair-Sicherheitssystem schmuggeln – 

jetzt hätten wir einen herzhaften Schnaps gut gebrauchen können! 

Unterwegs herrscht gelöste, lustige Stimmung. Wie mit Eva-Christina abgesprochen, rufe 

ich ihre Mutter an. Sie teilt uns mit, dass „ein junger, gutaussehender Mann mit maritimer 

Mütze“ uns vier zum versprochenen Wohnsitz bringen wird. Es sind mehrere junge, gut-

aussehende Männer dort, aber der schönste, Eves Vater, war unser! Er fährt uns samt 

Koffern zu der Wohnung. So ziehen wir vier, Anneli, Carsten, Helena und ich, in unser 

nostalgisches, entzückendes Zuhause ein! Eine gemeinsame Wohnküche und zwei kleine 

2-Bett-Zimmer plus ein recht großes Badezimmer haben wir zur Verfügung. 

Unser “junger und gutaussehender Fahrer“ bietet uns an, noch zum Supermarkt zum 

Einkaufen zu fahren. Das nehmen wir dankbar an und decken uns mit Frühstücksproviant 

für unseren Aufenthalt ein. 

Diesen ereignisvollen Tag lassen wir mit einem gemeinsamen Abendbrot und Tangomusik 

vom Tablet ausklingen. 

 

Donnerstag 29.10.2015  

Heute schön ausschlafen! Nach dem Frühstück laufen wir zu Fuß in die Stadt. Wo ist täll-

puol jokke, wo tuollpuoll jokke? Uns hat noch keiner aufgeklärt. Eigentlich interessiert uns 

gerade jetzt nur eine Shoppingtour. Der Marktplatz lockt mit herbstlichen Angeboten, die 

wir wegen Flugbestimmungen nicht kaufen können: Preiselbeeren, eingemachte Pilze, 

Kantarelli, Suppilovahvero, alle diese Köstlichkeiten müssen wir liegen lassen. Der Mari-

mekko-Laden auf der anderen Straßenseite treibt unseren Trübsal fort. Im Hansahaus 

finden wir viele mehr oder weniger interessante Geschäfte, was nicht ohne Folgen bleibt… 

Unser heutiger Chor-Treffpunkt ist der Gemeindesaal der Mikaelinkirkko. Wir freuen uns, 

unsere Kollegen zu treffen und zu hören, wie sie untergebracht sind: Udo wohnt im 

Nonnenkloster und wird vermutlich gut behütet. Marja-Leena und Ulla haben ein hübsches 

Zimmer im Hotel in der Nähe des Bahnhofs. Esko und Manfried haben das große Los 
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gezogen: eine Luxuswohnung*****  mit Ausblick auf den Aurajoki, Sauna, einem gut 

gefüllten Kühlschrank und Biervorräten aufs Haus! 

Im Gemeindesaal treffen wir den Kreis der Seemannskirche (Merimieskirkkopiiri). Der 

Chor stellt sich den Zuhörern mit Liedern vor. Nach dem Gesang erzählt Reiner etwas über 

die Geschichte des Chores. Natürlich wird auch von dem bald bevorstehenden Weihnachts-

basar gesprochen. Ich erzähle über meine lange und abwechslungsreiche Karriere beim 

Weihnachtsbasar, die beim Kerzentisch angefangen hat und mich durch einige Zwischen-

stationen jetzt zum Supermarkt geführt hat. Nachdem alle Chorsänger sich namentlich 

vorgestellt haben, erzählen sie welche Aufgabe sie beim Weihnachtsbasar haben. Beim 

Merimieskirkkopiiri wird der Chor zum Kaffee eingeladen. Das nette Zusammensein wird 

mit einer kurzen Andacht und dem Kirchenlied „Maa on niin kaunis“ beendet. 

Von dem Gemeindehaus der Mikael Gemeinde fahren wir weiter zu der Seemannskirche 

in Turku. Dort erwartet uns die Mitarbeiterin Arja Suvanto. Sie erzählt uns von den Auf-

gaben der Seemannskirche in Finnland. Danach gibt es Schinkenauflauf mit Salat und 

Rhabarberkuchen mit Schlagsahne als Nachspeise. Mit vollen Bäuchen geht es weiter zum 

nächsten Programmpunkt des Tages: eine Probe in dem Gemeindehaus der Martin 

Gemeinde zusammen mit dem Chor der Martins Kirche und dem Aurora Chor.  

 

Freitag 30.10.2015  

Heute ist unser großer Tag! Das Konzert findet ab 19 Uhr in der Martins Kirche (Martin-

kirkko) statt. Davor proben wir mit den anderen Chören, Treffpunkt ist 

um 16 Uhr. Also haben wir recht viel Freizeit heute! Helena und ich 

wollen heute die Stadt genauer erkunden und fangen mit dem 

wichtigsten, dem Dom (Tuomiokirkko) an. Die Tür ist auf und wir 

können hineinmarschieren. Es strömen uns wunderschöne Musik-

klänge entgegen und wir glauben, in den Himmel gekommen zu sein! 

Nein, doch nicht, es sitzen dort vorne ganz irdische Menschen, die 

Kuninkaantien Muusikot,  und halten ihre Generalprobe für das sonn-

tägliche Konzert ab – welch ein Glück!  Die Kirche ist ein beein-

druckender Zeuge unserer vergangenen „schwedischen Zeit“. 

Wir laufen lange Wege zu Fuß und wollen am Bahnhof unser Zugticket kaufen für den 

Fall, dass der Schalter am Sonntag zu ist. Wir gehen durch die schöne alte Markthalle und 

machen kulinarische Einkäufe, weil morgen Feiertag ist und alle Läden zu sind. Wir eilen 

nach Hause und essen gemeinsam, bevor wir zur Probe in der Martinkirkko aufbrechen. 

Es ist schön, bekannte Gesichter zu sehen und gemeinsam zu musizieren! Wir haben ge-

nug Zeit, in aller Ruhe zu proben vor dem Konzert um 19 Uhr. Der Aurora Chor (Aurora-

kören) ist als erster an der Reihe, dann kommen wir Hamburger und als guter letzter der 

Chor der Martins Kirche (Martinkirkon kuoro). Als absoluter Höhepunkt singen alle drei 

Chöre gemeinsam einige Lieder. Uns hat das ganze viel Spaß gemacht und an Applaus 

wurde nicht gespart!   

Um unseren Teamgeist zu vertiefen gehen wir nach dem Konzert zu einem gemeinsamen 

Abendessen in einem nahen Restaurant, der Pfeffermühle. Wir sitzen gemischt und kom-

men so auch mit den anderen ins Gespräch. Das Essen ist gut, die Gesellschaft anregend, 

und wir spazieren am späten Abend vergnügt und beschwingt nach Hause. 

 

Samstag 31.10.2015  
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Heute heißt es früh aufstehen! Wir vier haben es gut, weil wir gleich am Ort des Geschehens 

wohnen. Im heutigen Programm steht nämlich Das Handwerksmuseum Luostarinmäki 

kennenzulernen! Solveig Sjöberg-Pietarinen wartet auf uns um 

10 Uhr am Eingang und führt uns durch das Gelände mit den 

Handwerkerhäusern aus dem 18.-19. Jh. Zuerst decken wir uns 

aber mit kleinen An-denken und Mitbringseln aus der kleinen 

Museumsboutique ein. Wir wandern auf den Spuren längst 

vergangener Zeiten und versuchen uns vorzustellen, wie die 

armen Leute in der Zeit gelebt haben. Heute liegt ein Hauch 

von Romantik in der Luft, aber das Leben muss damals doch 

ziemlich entbehrungs-reich gewesen sein! 

Für den heutigen Tag haben wir noch ein spannendes Programm: Der Martinkuoro hat uns 

zum Lunch in Meri-Karina eingeladen. Dort erleben 

wir wieder die herzliche, finnische Gastfreundschaft 

und genießen unser Mittagsbuffet. Gut gesättigt 

besichtigen wir noch die Pyhän Henrikin Taide-

kappelikirkko daneben. Es wird ein wahres Highlight 

der Reise: hohe Gewölbe aus Holz, eine tolle Akustik  

und ein beeindruckender Vortrag von Hannu Konola, 

aus dessen Idee dieses einmalige Gebäude vor 10 

Jahren entstanden ist. Er ist gleichzeitig ökumenischer Pastor, Künstler und „Mann für alle 

Fälle“. Sein Vortrag, der auf Finnisch und Deutsch gehalten wurde, ist informativ und vor 

allem sehr lustig. Seinen Wortwitz kann man schlecht schriftlich wiedergeben, das muss 

man einfach selbst erleben! 

An dem heutigen Tag – Totensonntag – nehmen wir in der Martinskirche an der Toten-

messe teil. Diese ist für die im Kirchenjahr 2014-2015 verstorbenen Gemeindemitglieder. 

Für jeden wird eine Kerze angezündet und es sieht sehr feierlich aus mit insgesamt 210 

Kerzen in der fast unbeleuchteten Kirche. Beide Chöre singen ein paar Lieder zusammen.  

Für den Abend haben Marja und Thomas uns privat eingeladen. Sie wohnen um die Ecke, 

so können wir zu Fuß dahin. Sie haben uns ein köstliches Abendbuffet vorbereitet, haben 

keine Mühe und Kosten gespart! In der gemütlichen Atmosphäre verbringen wir dort ein 

paar Stunden und unsere Unterhaltung sprudelt von finnischer Handwerkskunst bis zum 

Saimaa-Norppa und stürmischen Seeabenteuern. Weil auch Eva-Christina uns trotz ihrer 

knappen Freizeit ihre Anwesenheit geschenkt hat, proben wir ein bisschen für den 

morgigen, letzten Auftritt. Leider geht auch dieser Abend zu Ende und wir müssen uns 

trennen! 

 

Sonntag 01.11.2015 

Um 10 haben wir unseren letzten Auftritt – eingebaut im Sonntagsgottes-

dienst in der Mikaelin Kirkko. Hier bekommt Udo seine große Stunde als 

Flötensolist bei dem Lied Maa on niin kaunis. Zum Schluss zelebrieren 

wir das Abendmahl in dieser schönen Kirche und besinnen uns bei einer 

Tasse guten Kaffee im Gemeindehaus. Das schließt den Kreis für uns, dort 

haben wir auch am Donnerstag angefangen.  

Jeder von uns verbringt den restlichen Tag auf seine Weise. Unser Zug 

nach Tampere fährt um 16:05 Uhr ab, wir treffen uns gegen 15:30 Uhr am 

Bahnhof. Diesmal gibt es weder Zeitdruck noch Hektik. Die Zugreise sowie der Bustransfer 
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in Tampere vom Flughafen zum Bahnhof verlaufen planmäßig. Unser Flieger landet in 

Bremen im dicken Nebel. In Finnland heißt es hernerokkasumu – Erbsensuppennebel. Wir 

nehmen ein Großraumtaxi zum Bahnhof und kaufen uns das preisgünstige Nieder-

sachsenticket nach Hamburg. Wir haben keine lange Wartezeit und können gleich ein-

steigen für die restliche Fahrt. Ich – die Verfasserin – müsste in Buchholz aussteigen, 

steige aber schon eine Station zu früh aus. Es war Sprötze. Ein Mitreisender wundert sich 

auch und uns wird klar, dass das kein Buchholz ist und so steigen wir wieder ein. Ein 

Glück, denn abends um diese Zeit fahren nicht mehr so viele Züge!!! Ob Calle mich auch 

aus Sprötze abgeholt hätte? Es bleiben nur Vermutungen. Die restliche Gruppe fährt 

weiter nach Hamburg und jeder hat eine abenteuerliche Restreise nach Hause. 

Die Reise war ein voller Erfolg. Wir haben unsere Gesellschaft in der Gruppe genossen 

und viel Spaß gehabt. 

Marjukka Jacobsen 

 

 

 

 

 

 

 

Von links nach rechts: Marja-Leena, 

Thomas, Marja, Ulla, Manfried, Helena, 

Udo, Eeva, Esko, Reiner, Carsten (Nicht im 

Bild: Anneli ja Marjukka) 
 

 
 

ADVENT 
 

Nu är vi inne i adventstiden. Advent är väntan och förväntan. Väntan på den som skall 

komma och förväntan om en fridfull jul och en inre harmoni. Advent präglas ofta av jäkt 

och stress. Vi hastar omkring på jakt efter julklappar, till vem skall vi ge vad? Vad fick de 

senaste år? Hur skall vi fira julen, med hela familjen eller med barnen, kanske också helt 

ensam. För de ensamma är julen ofta en svår tid. Alla verkar ha någon att fira med och alla 

har så bråttom. Kanske vi skall minska på stressen, ha tid för oss själva och för andra. I 

advent tänder vi ett ljus för varje adventssöndag. Det är en tid att ta vara på. Vi kan stillna 

ett ögonblick, se på ljuset och tänka på dess symbolik. Vi är nu inne i årets mörkaste tid 

och ljuset ger oss hopp och lyser upp vår vardag och helgdag. För var dag kommer vi 

närmare julen och dess glädje.  
 

Advent är mörker och längtan, 

advent är hopp och förväntan, 

vi väntar på jul och ljus, 

vi hämtar en gran ur skogens sus. 

Vi väntar på barnets ankomst, 

vi väntar på glädjens tillkomst. 
 

Synnöve Lindström-Makowski 
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TUULEN TUNTU JA SÄVYJEN HARMONIA 
 

Veden aaltoilu, meren pärskeet, tuulesta pullistuvat purjeet, enkelit, katunäkymät – Ham-

purin merimieskirkolle hyvin sopivia aiheita. Virpi Mäkisen taulut luovat kaihoisia, kauko-

kaipuuta ja mielikuvitusta ruokkivia tunnelmia. 
 

Taidenäyttelyn avajaiset kesäkuisena torstai-iltana olivat myöhästyä. Saksalle tyypilliset 

ruuhkat jumiuttivat Mäkisen seurueen automatkan. Taiteilijaa odotellessamme malttamat-

tomat avajaisvieraat jo huokailivat taulujen äärellä. Yhden suosikki oli ”Tuulta anna” -ni-

minen teos, jossa mustalla ja valkoisella maalattu purjevene seilaa kallellaan tuulessa. 

Keltaiset läiskät loivat katsojalle mielleyhtymän auringon viimeisistä säteistä. Toinen 

ihaili ”Huolettomuus” -teosta. Mustalla, harmaan eri sävyillä ja valkoisella tauluun oli 

saatu struktuuria ja vaikuttavuutta. Kolmas ihaili Virpin teoksista tehtyjä postikortteja. 
  

Virpin saavuttua miehensä ja kahden lapsensa, Petruksen ja Pajun, kanssa, saimme kuulla 

taiteilijan elämästä. Hän on kotoisin Raahesta, mutta asuu yhdeksänlapsisen perheensä 

kanssa Seinäjoella. Lakeuksien keskellä asuessa meri silti elää hänessä, ja rannikon tuuli 

ulvoo hänen korviensa välissä. Merelliset tuntumat tulevat hänestä ulos tauluiksi muotou-

tuen. Teoksista, sisustus- ja akustiikkatauluista suurimman osan hän tekee tilaustöinä. 
 

Virpi on koulutukseltaan sosionomi, mutta pitkäaikaisesta taiteenteon harrastuksesta on 

muotoutunut hänelle työ. Hän maalaa kotonaan. Työskennellessään massan ja maalien 

kanssa, välillä siveltimien lisäksi sormia ja veistä käyttäen, lapset taiteilevat vieressä. Toi-

sinaan hän maalaa istuen keltaisessa keinutuolissa. Siitä on tullut nimi hänen yritykselleen. 
 

Mäkiset olivat Hampurissa käydessään viikon kestäneellä 

automatkalla. Matka jatkui Lyypekin kautta Trave-

mündeen ja edelleen Ruotsin läpi takaisin Suomeen. 

Virpin taulut jäivät ihastuttamaan merimieskirkon kävi-

jöitä kahdeksi kesäkuukaudeksi. Moni pysähtyi niiden 

ääreen pitkäksi toviksi. Aivan kuin tuulten tuntua tavoit-

telemaan tai enkelten kuiskutuksia kuuntelemaan. 
 

Virpi Mäkisen kotisivut: 

http://www.keltainenkeinutuoli.fi/  

 

Teksti: Elina Välimäki 

 

 

Virpi Mäkinen on suunnitellut Suomen Merimieskirkko 

ry:n tämän vuotisen joulukortin. Kortteja on myynnissä 

myös Pohjois-Saksan merimieskirkolla.   

http://www.keltainenkeinutuoli.fi/
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••• TOIMINTAPIIRIT ESITTÄYTYVÄT ••• TOIMINTAPIIRIT ESITTÄYTYVÄT ••• 
 

NAISTENILTA HAMPURISSA 
 

Naistenilta Hampurissa on tapahtuma, joka järjestetään säännöllisesti kuuden viikon välein 

keskiviikkoiltaisin klo 19.30 alkaen. Tapaaminen on tarkoitettu kaiken ikäisille suomalai-

sille naisille, jotka ovat kiinnostuneita mukavasta yhdessäolosta, mielenkiintoisista kes-

kusteluista, sekä tietenkin hyvästä ruoasta ja juomasta. Tarkoituksena on iloisella porukal-

la tutustua Hampurin kulinaariseen tarjontaan eri kaupunginosissa. Tähän mennessä ovat 

tutuksi käyneet niin sataman ympäristön portugalilaispaikat kuin St. Paulin värikkäät kul-

mat sekä tietenkin trendikäs Schanzenviertel. Glögikausi avautui marraskuussa kätevim-

min perinteikkäillä Raatihuoneentorin joulumarkkinoilla. Kuluneen vuoden kohokohtiin 

lukeutuivat myös loppukesän rapujuhlat, joiden erikoisuutena oli se, että ravut loistivat 

poissaolollaan. Silti useat läsnäolijat kokivat kutsut erityisen onnistuneiksi rapujuhliksi. 
 

Naistenillan keskusteluissa löytyy usein koti-Suomeen liittyviä puheenaiheita, suomalaiset 

lehdet vaihtavat omistajaa ja halvimmat lennot saadaan aina selville. Pöydässä istuu 

mielenkiintoisia persoonallisuuksia monivivahteisine elämänkertoineen. Mukana on sekä 

Suomessa että Saksassa varttuneita suomalaisia naisia. Osa läsnäolijoista on jo kauan 

Saksassa asuneita vanhoja kettuja (tai karhuja) – silti mukana on aina myös tuoreita uus-

hampurilaisia, joita pyritään auttamaan parhaan tiedon ja taidon mukaan. Suomesta Sak-

saan muuton takaa löytyy usein opinnot, uusi työpaikka, kohtalokas mies tai kyseisen 

kohtalokkaan miehen työpaikka. Yhteisissä illanvietoissa saattaa löytyä suomalaista 

kahvittelu- ja lenkkiseuraa jopa omasta kaupunginosasta. Naistenilta "rules"! 

 

Ajan tasalla pysytään Whats App -ryhmän avulla. Facebookissa löydät meidät "Naistenilta 

Hampurissa" -nimikkeellä. Lisätietoja meilillä Anulta (anumet@web.de) tai Tiinalta 

(mitchell.tiina@googlemail.com) 

 

mailto:anumet@web.de
mailto:mitchell.tiina@googlemail.com


 18 

TIETOPAKETTI  
Tiiviissä tietopaketissa voit lukea oikeuden kiemuroista  

Saksassa ja Suomessa.  
 

 

Hei kaikki! 

 

Mitä tehdä, jos olet ostanut matkaliput ja viranomainen varoittaa matkustamisesta valit-

semaasi matkakohteeseen? Syynä voi olla esimerkiksi poliittinen rauhattomuus, hätätila tai 

luonnonkatastrofi.  

 

Matkan voi yleisesti perua ja sopimuksen matkanjärjestäjän kanssa purkaa, jos varoitus 

matkustaa valitsemaasi kohteeseen on annettu ja lentosi lähtisi piakkoin varoituksen ajan-

kohtana. Tällöin olisi kyseessä niin sanottu ”force majeure” eli ylivoimainen este tai ta-

pahtuma, joka oikeuttaa sopimuksen purkuun ilman ylimääräisiä kuluja. Jos lentosi lähtee 

varoituksen tai suosituksen antamisen jälkeen vasta muutaman viikon kuluttua, ei matkaa 

voi välttämättä perua ilman lisäkuluja. Tällöin riippuu matkanjärjestäjästä tai lento-

yhtiöstä, ovatko he valmiita hyväksymään sopimuksen purun. Jos matkustat kohteeseen, 

josta ei ole annettu varoitusta, ei sopimusta voi purkaa ilman lisäkuluja. Yksittäisissä ta-

pauksissa saattaa kuitenkin olla, että matkan peruminen pitää hyväksyä ilman lisäkuluja, 

jos kohteen turvallisuus ja huolto ei toimi normaalisti läheisellä alueella vallitsevan ka-

tastrofin seurauksena, josta on annettu varoitus.  

 

Suomeen joulun viettoon matkaavat tuskin joutuvat perumaan matkaa ”force majeuren” 

vuoksi, joten toivotan kaikille oikein mukavaa ja lämpöistä joulunaikaa sekä kaikkea hy-

vää uudelle vuodelle 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 muistaa Tietopaketin tarjoavan esittelyn eri aiheisiin. Sen pohjalta 

ei voi ratkaista yksittäisiä tilanteita, sillä niihin saattaa liittyä kuvaukseen 

kuulumattomia yksityiskohtia.  

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 
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. 

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

