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JUMALANPALVELUKSET  

To 1.6. 17:15  
VIIKKOHARTAUS  
 

Su 4.6. 11:00 
KANSANLAULUMESSU  
Tuttuja sävelmiä - uudet sanat. Päivi 
Vähäkangas ja Bernd Thieme. 
 

To 8.6. 17:15  
VIIKKOHARTAUS  
 

To 15.6. 17:15  
VIIKKOHARTAUS  
 

Su 18.6. 11:00 
YHTEISPOHJOISMAINEN 
PERHEMESSU  
Tanskan kirkolla. Lasten päivää vietetään 
kaikilla pohjoismaisilla kirkoilla lauan-
taina 17.6. (lisätietoa sivulla 18). Sen 
päätteeksi lapset voivat yöpyä Tanskan 
kirkolla ja he valmistelevat seuraavan 
päivän perhemessun. Tervetuloa mukaan! 
 

To 22.6. 17:15  
VIIKKOHARTAUS  
 

To 29.6. 17:15  
VIIKKOHARTAUS 

GOTTESDIENSTE 

Do 1.6. 17:15  
WOCHENANDACHT  
 

So 4.6. 11:00 
VOLKSLIEDERGOTTESDIENST 
MIT ABENDMAHL 
mit Päivi Vähäkangas und Bernd Thieme. 
 

Do 8.6. 17:15  
WOCHENANDACHT 
 

Do 15.6. 17:15  
WOCHENANDACHT 
 

So 18.6. 11:00 
NORDISCHER 
FAMILIENGOTTESDIENST  
In der dänischen Kirche. Am Samstag den 
17.6. feiern die nordischen Kirchen einen 
Kindertag (siehe Programm auf der S. 18). 
Anschließend übernachten die Kinder in 
der dänischen Kirche und bereiten den 
Gottesdienst vor.  
 

Do 22.6. 17:15  
WOCHENANDACHT  
 

Do 29.6. 17:15  
WOCHENANDACHT 
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JOHTAJAN RIVIT  

Hyvät Ankkurin lukijat, 

Toukokuu oli hyvin vilkas ohjelmaltaan kirkolla ja myös kirkon ulkopuolella. Kuvia 
erilaista tapahtumista löydät sisäsivuilta. Erityistä iloa tuotti Kansanvälinen kuljettajanpäivä 
Lyypekissä. Kakkukahville saapui 25 kuljettajaa ja kuulumisten vaihto oli mukavaa. Tämä 
nimetty päivä osoittaa kiitosta kuljettajille, 
jotka kuljettavat meille kaikille tärkeitä 
tavaroita ympäri maailmaa. Kansainvä-
lisyyttä saimme kokea lisää ICMA 
West -konferenssissa. Läntinen Eurooppa 
tapasi merimieskirkkoyhteisöjen puitteissa 
ja saimme sieltä aimo annoksen kokemusten 
vaihtoa ja uutta tietoa mukaamme. 

 
 

 

 

Kuoromme konsertti suomalaisesta elokuvamaailmasta oli 
mahtava ja keräsi kirkkosalin täyteen musiikin ystäviä. Suomen 
Merimieskirkko ry:n hallitus piti kevätkokouksensa Hampurin 
merimieskirkolla ja saimme mahdollisuuden kertoa ajan-
kohtaiset asiat heille ja puhuimme yhteisistä tavoitteista 
strategian pohjalta. 

Vielä ennen Juhannusjuhlia kesäkuun alkuun heti Saunaseminaari ja Uusikuun konsertti. 
Oletko jo ilmoittautunut näihin? Pohjoismaisten lasten päivää vietämme 17.6. ja yhteinen 
messu Tanskan kirkolla 18.6. klo 11.  

Tervetuloa merimieskirkolle myös katsomaan suomikoululaisten näyttelyä. Motivaatio-
leirillä syntyi valtava määrä taidetta, joka on nyt kesän yli näytteillä meillä. 

 

� Teetkö mielelläsi puutarhatöitä? Kirkkorakennuksen ympärillä olevat kukkapenkit 

kaipaavat hoitoa ja hoitajaa. Jos sinua kiinnostaa, niin ota meihin yhteyttä. 

 

� Etsimme edelleen vapaaehtoista, joka kuvaisi meidän työtämme YouTube-

kanavallemme. Oletko se sinä? Jos, niin ota meihin yhteyttä! 

 

� 19.6. siivoamme varastoja. Tervetuloa talkoisiin kanssamme! 

  

Beneluxin ja Pohjois-Saksan merimieskirkon väki verkostoitumassa 
muiden länsieurooppalaisten merimieskirkkolaisten kanssa (kuva oik.) 

Kiitos kaikille kuljettajille! (kuva yllä) 
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Kirkkopäivät 2017 Suomen Turussa jäivät toukokuussa taakse ja sieltä paljon terveisiä 
tutuille ja ystäville lähettivät muun muassa Suihkosen Hannu, Lemmetyisen Antti ja Anita, 
Laasion Hannu ja Irja, Kanalan Kari, piispa Luoma, Olli-Pekka Silfverhuth, 
Diakoniakeskuksen harjoittelijat, Jalon Hanna, Niemisen Tuula ja monet muut. 

Hyvää kesälomaa teille kaikille! Osa teistä onkin jo lähtenyt koti-Suomeen ja vietätte 
Juhannuksen siellä, kun me muut juhlistamme sitä täällä kirkolla. 

Satu Oldendorff ja koko Pohjois-Saksan merimieskirkkotiimi 
 

ASIAKASKYSELYN TULOKSET  

Tammikuussa 2017 toteutettiin yhteistyössä Pohjois-Saksan merimieskirkon, SKTK ja 
Hampurin suomalaisen kielikoulun kesken kysely suomalaisesta toiminnasta. Kyselyyn 
vastasi 92 henkilöä. Iso kiitos kaikille vastanneille. 

Kyselystä nousi esiin paljon tärkeitä asioita toiminnastamme ja miten voisimme sitä 
kehittää. Tärkeinä asioina esille nousi esimerkiksi suomalainen juttuseura, suomalaiset 
herkut ja sauna. Lisäksi suuriosa vastanneista piti tärkeänä juuri suomen kielen ylläpitoa ja 
suomalaisia perinteitä, jotka näkyvät kirkolla erilaisina tilaisuuksina. 

Merimieskirkko on ihmisiä varten. Täältä saa apua ja tukea kaikenlaisiin tilanteisiin ja 
elämänvaiheisin. Kyselystä ilmeni, että Hampuriin muuttaneilla on kiinnostusta ja tarvetta 
kielen opiskeluun sekä opiskelu- ja työmahdollisuuksien kartoitukseen. Lisäksi 
yksinäisyyteen toivottiin lisää tukea. 

Merimieskirkon toimintaan oltiin pääosin tyytyväisiä. Erilaiset perinnejuhlat, 
jumalanpalvelukset, lastenkerho ja Suomi-koulu keräsivät erittäin paljon positiivista 
palautetta. Toimintaa kuitenkin toivotaan jatkuvasti kehitettävän. Erityisesti lapsille ja 
perheille toivottiin enemmän kerhotoimintaa iltaisin sekä viikonloppuisin. 
Kielenoppimiseen toivottiin erilaisia ryhmiä niin aikuisille kuin lapsillekin.  

Palautteissa tuli esille, että ilmapiiri merimieskirkolla ei ole aina ollut tervetullut uusille 
ihmisille ja erityisesti basaareissa uudet vapaaehtoiset ovat kokeneet itsensä ulkopuolisiksi. 
Tähän haluamme kiinnittää erityisesti huomiota. Toivoisimme, että kaikki merimieskirkolla 
kävijät ottavat asian huomioon omassa toiminnassaan, sillä muutos lähtee meistä kaikista.  

Kyselyyn vastanneiden kesken arvottiin palkinnoksi suomalinen tuotepaketti. Tuotepaketin 
voitti Heidi Kavonen. Onnittelemme voittajaa! 

KESÄKUUN TUKIJÄSENTARJOUS 

MITGLIEDERANGEBOT IM JUNI 

Pätkis, Jim, Salmiakkisuklaa, Da 
Capo ja/und Kismet Lakritsa 

Schokoladenriegel und -tafel 

-50%  
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PAPIN RIVIT  
 

Viime viikolla kävelin neljän päivän aikana melkein 50 kilometriä, sain ainakin neljä rakkoa 
ja viikon univelat. Syynä oli Saksan evankeliset kirkkopäivät. Ne järjestetään kahden 
vuoden välein aina eri paikkakunnalla. Tällä kertaa reformaation juhlavuoden kunniaksi 
vuorossa oli Berliini ja Wittenberg.  

Kirkkopäivät on jättimäinen tapahtuma, joka kokoaa satojatuhansia osallistujia. Sellainen 
väkimäärä näkyy katukuvassa suurkaupungissakin. Avajaispäivänä keskiviikkona koko 
Berliinin keskusta oli suljettu autoilta. Vaelsin massan mukana pitkin Unter den Lindeniä, 
keskellä autotietä, kohti Brandenburgin portin avajaisjumalanpalvelusta. Avajais-
jumalanpalveluksia oli samaan aikaan kolme, sillä kaikki kirkkopäiväkävijät eivät millään 
mahtuisi samaan paikkaan.  

Mitä kirkkopäivillä sitten tapahtuu? Tarjontaa on laidasta laitaan ja jokainen löytää varmasti 
jotain itseään kiinnostavaa. Pelkästään ohjelmavihko on kuin paksu romaani. On 
konsertteja, teatteriesityksiä, hartauksia, raamattutunteja ja paneelikeskusteluja kaikesta 
mahdollisesta maan ja taivaan väliltä. Suomalaisen silmään pistää etenkin uskontodialogi ja 
poliittisuus. Erityisesti juutalainen ja islamilainen näkökulma ovat mukana monessa 
keskustelussa. Saksan kirkko on poliittisesti kantaaottavampi kuin Suomen kirkko, mutta 
lisäksi puhujien joukossa on Saksan ylintä poliittista johtoa Angela Merkelistä lähtien. Jopa 
oikeistopopulistisen Alternative für Deutschland -puolueen puheenjohtaja sai pitää 
alustuksen, joka kyllä otettiin vastaan buuauksin. Saksan evankelisten kirkkopäivien 
merkittävyydestä kertoo hyvin se, että yhdeksi pääpuhujista oltiin tällä kertaa saatu 
houkuteltua – ei enempää eikä vähempää – kuin USAn edellinen presidentti Barack Obama. 
70 000 ihmistä pakkautui Brandenburgin portille häntä kuuntelemaan. Sunnuntain 
päätösjumalanpalvelukseen Wittenbergiin kuljetettiin 100 000 henkeä. 

Saksan itäosissa kirkkoon kuuluu vain muutama hassu prosentti väestöstä. Muuallakin 
maassa kirkkoon kuuluvien määrä laskee koko ajan. Moni ajattelee, että kirkko on kuoleva 
instituutio. Siksi oli symbolisesti tärkeää nähdä, miten elinvoimaisesti ja värikkäästi 
kirkkopäivät levittäytyivät Berliiniin, länsimaiden maallistuneimpaan pääkaupunkiin. 

 
 

 
 

Päivi Vähäkangas  

Yhteystiedot: 0151-5711 9137 tai 040-8460 2217,  
paivi.vahakangas@gmail.com.
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KANNATUSJÄSENYYS 

Nyt on aika maksaa jäsenmaksu vuodelle 2017! 

Merimieskirkko on liikkuvien ihmisten kirkko. Merimieskirkko on käyttäjilleen kappale 
kotimaata vieraassa maassa, uuden kulttuurin keskellä. Kaikki ovat merimieskirkoille 
sydämellisesti tervetulleita. Tiesithän, että hankimme käyttövaramme itse. Jäsenenä tuet 
työtämme ja autat meitä auttamaan! Kannatusjäsenenä saat myös monia etuja. Kuukausittain 
tarjoamme vaihtelevia tukijäsentarjouksia. Myös majoitusmaksuista ja saunakäynneistä saa 
alennusta.  

Hampurin merimieskirkon kannatusjäsenmaksu on henkilöltä 45 €. Jäsenmaksun voi 
maksaa kahvilan kassalle tai suoraan tilille: Finnische Seemannsmission, Commerzbank 
(BIC: COBADEFFXXX), IBAN: DE66 2004 0000 0374 3051 00.  
Info: hampuri@merimieskirkko.fi. 

MITGLIEDSCHAFT 

Werde Mitglied der finnischen Seemannskirche in Hamburg! 

Die finnische Seemannskirche ist eine Kirche für alle Menschen, die unterwegs sind. Sie ist 
ein Stück Heimat für ihre Besucher inmitten einer fremden Kultur. Alle sind herzlich 
willkommen. Wusstest Du, dass wir unsere Mittel selbst sammeln? Als Mitglied unterstützt 
Du unsere Arbeit und hilfst uns zu helfen. Außerdem bekommst Du als Mitglied viele 
Vorteile. Wir bieten monatlich wechselnde Angebote. Auch auf die Übernachtungs- und 
Saunapreisen bekommst Du Ermäßigung.  

Die jährliche Mitgliedschaft kostet 45€ pro Person. Den Beitrag kannst du entweder an der 
Kasse des Cafés entrichten oder überweisen an: Finnische Seemannsmission, 
Commerzbank (BIC: COBADEFFXXX), IBAN: DE66 2004 0000 0374 3051 00.  
Info: hampuri@merimieskirkko.fi. 

 

Löydät meidät myös Facebookista ja Instagramista:  

Du findest uns auch auf Facebook und Instagram:  

 

 

www.facebook.com/pohjoissaksanmerimieskirkko  

www.instagramm.com/pohjoissaksanmerimieskirkko  
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Yhteystiedot: 
lyypekki@merimieskirkko.fi 
 
Anna Eklund (vas.): +491716210907, anna.eklund@merimieskirkko.fi 
 

Ritva Lehmann (oik.): +491602817858, ritva.lehmann@merimieskirkko.fi 

SOSIAALIKURAATTORIT TIEDOTTAVAT:  

Lyypekin ensimmäinen saunareissu järjestetään lauantaina 3.6. Ilmoitathan perjantaina 2.6. 
klo 18 mennessä Ritvalle, jos haluat lähteä saunomaan! Toinen toukokuun saunareissu 
järjestetään lauantaina 24.6., jolloin Hampurin merimieskirkolla järjestetään myös 
juhannusjuhlat. Tule mukaan saunomaan ja juhlimaan! Ilmoitathan tällöin perjantaihin 23.6. 
klo 18 mennessä lähdöstäsi Annalle. Hampurissa on myös pyykinpesumahdollisuus.  

14.5. Äitienpäiväkakkukesteihin osallistui 12 henkilöä, nuorin oli 3-vuotias. Äitienpäivä-
perinne on saanut alkunsa 110 vuotta sitten USAssa, siirtynyt sieltä Eurooppaan ja vuonna 
1947 Äitienpäivästä tuli Suomessa virallinen liputuspäivä. Alun pitäen on muisteltu 
edesmennyttä äitiä tai mummoa, niinpä nyt mansikkakakun ja kahvin parissa kerroimme 
kukin äidistämme: erään osallistujan äiti oli syntynyt 
vuonna 1918 ja äidin olikin aina ollut tapana sanoa, 
että hän on saanut syntyä VAPAASEEN Suomeen! 
Elvytimme samalla myös Merimieskirkon perinteitä, 
sillä aiemmin Äitienpäiväkakkukestit ovat olleet aina 
juhlien joukossa. Nyt jatkamme Äitienpäivän 
huomioimista täällä kirkolla vuosittain! Ohessa 
kakkukesteillä mukana olleen 3-vuotiaan lapsen 
äidillensä askartelema krokotiili-äitienpäiväkortti. 

Nuorten kanssa tapasimme 28.5. ihanalla ilmalla ja menimme 
Michelin puistoon pelaamaan Mölkkyä. Kaikille tuttu peli herätti 
kilpailuvietin, ja saimme hyvät kisat aikaan! Meillä oli todella 
mukava ensimmäinen tapaaminen, ja seuraava on suunniteltu 
sunnuntaille 18.6. Silloinkin teemme jotain yhdessä ulkona, jos 
sää vain sallii. Toivottavasti saamme jatkossakin hyvän joukon 
kasaan, tervetuloa mukaan!  
 
 

 
Olemme täällä sinua varten niin elämän iloissa 
ja suruissa. Otamme myös mielellämme 
kaikenlaiset ideat vastaan uudesta toiminnasta. 
Tavoitat meidät puhelimitse ja sähköpostitse, 
ota rohkeasti yhteyttä!! 
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TAPAHTUMAKALENTERI 

Su 4.6. 16:00  ELOKUVAILTA 

Katsomme Kaija Rastimon koko perheen elokuva "Heinähattu ja Vilttitossu": Heinähattu 
aloittaa viikon kuluttua koulunkäynnin. On saatava selvyys siitä, kuka hoitaa hänen 
hommansa kotona sillä aikaa, kun hän itse on koulussa. Kuka leikkii Vilttitossun kanssa? 
Kuka tiskaa? Kuka kuorii Vilttitossun perunat? Elokuvassa on englanninkielinen tekstitys 
ja se katsotaan Eevan salissa isolta valkokankaalta. 

Ma 5.6.    KIRKKO KIINNI 

To 8.6. 16:00  BASAARIKOKOUS  

La 10.6. 17:00  SAUNASEMINAARI 

Juhlistamme suomalaisen saunan päivää saunaseminaarilla! Jos haluat oppia lisää 
suomalaisesta kulttuurista, olet lämpimästi tervetullut mukaan. Ohjelmaan kuuluu esitelmä 
suomalaisesta saunakulttuurista, omien vastojen/vihtojen teko, saunomista ja yhdessäoloa 
takkatulen ääressä. Kts. myös S. 16. 

Su 11.6. 17:00  TANGOKONSERTTI: UUSIKUU 

Uusikuu soittaa melankolisia sekä koskettavia suomalaisia rytmejä ja melodioita 
suomalaisen tangon kulta-ajalta 1930-1960 -luvuilta. Uusikuun repertuaariin kuuluu 
tangojen lisäksi myös hauskoja ja nopeita humppia, unenomaisia valsseja ja sivistyneitä 
foxtroteja sekä swingiä, joka taatusti saa hymyn huulille. Liput hintaan 10 € ovat myynnissä 
jo nyt Hampurin merimieskirkolla! Kts. myös sivu 26. 

La 17.6. 10:00-16:00  SUOMI100 AIKUISTEN TAIDEPAJA 

Teemana suomalaiset kuuluisuudet Kekkosesta Juiceen. Edellä mainitun lisäksi on 
mahdollista työskennellä myös omien "projektien" parissa tyyliin: abstrakti maalaus 
olkkariin, oman lempi-ihmisen muotokuva, tuttu maisema Suomesta jne.  

La 17.6.    POHJOISMAINEN LASTENTAPAHTUMA 

Lastentapahtuma pohjoismaisilla kirkoilla. Ohjelmassa on laulua, musiikkia, leikkiä, hiihtoa 
ja hyvää ruokaa. Kts. tarkempi ohjelma sivulta 18. 

Ti 20.6. 19:00  ORPHAN BIRD QUARTET 

Ohjelmassa on suurten tunteiden musiikkia: Maurice Ravelin ja Dmitri Shostakovitsin 
jousikvartetot, sekä rakastettu Samuel Barberin Adagio. Katso myös s. 27. 

Pe 23.6.    KIELIKOULUN KESÄJUHLA 

La 24.6. 18:00-23:00  JUHANNUSJUHLA 

Perinteinen juhla kaikille. Ohjelmassa mm. musiikkia, seppeleiden tekoa ja yhdessäoloa. 

Pe 30.6. 19:00   MIESTEN VUORO  

Yhdessäoloa saunan ja takkatulen äärellä, makkaran paistoa ja keskusteluja. 
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VERANSTALTUNGEN 

So 4.6. 16:00  FILMABEND 

Wir schauen Kaija Rastimos Familienfilm „Heinähattu ja Vilttitossu“. 
Heinähattu beginnt nächste Woche mit der Schule, aber vorher muss sie wissen, wer sich 
um ihre Aufgaben zu Hause kümmert, während sie in der Schule ist. Englische Untertitel 
sind vorhanden. 

Mo 5.6.    KIRCHE GESCHLOSSEN 

Do 8.6. 16:00  BASARBESPRECHUNG 

Planungstreffen für den kommenden Weihnachtsbasar. 

Sa 10.6. 17:00  SAUNASEMINAR 

Am Samstag, den 10. Juni 2017, ist in Finnland der offizielle Tag der Sauna. Aus diesem 
Anlass bieten wir an diesem Tag von 17 Uhr bis 21 Uhr ein Saunaseminar an. Siehe S. 16. 

So 11.6. 17:00  TANGOKONZERT: UUSIKUU 

Uusikuu ist eine internationale Band, die u.a. finnische Tango spielt. Hochwertige 
Unterhaltung. Herzlich willkommen! Siehe auch S. 26. 

Sa 17.6. 10:00-16:00  SUOMI100 KUNSTTREFF FÜR ERWACHSENE 

Finnische bekannte Persönlichkeiten von Kekkonen bis Juice sollen uns beim gemeinsamen 
Schaffen inspirieren. Teilnahme ohne Vorkenntnisse auch möglich.  

Sa 17.6.    BARNAS TAG  

Veranstaltung für Kinder in den nordischen Kirchen. Im Programm stehen Singen, Musik, 
Spielen, Nordic Ski und gutes Essen. Siehe S. 18. 

Di 20.6. 19:00  ORPHAN BIRD QUARTET 

Im Konzert hören Sie Musik mit großen Emotionen: die Streichquartette von Maurice Ravel 
und Dmitri Schostakovitsch, sowie das beliebte Adagio von Samuel Barber. Siehe S. 27. 

Fr 23.6.    SOMMERFEST DER SPRACHSCHULE 

Sa 24.6. 18:00-23:00  JOHANNISFEST 

Traditionelles Fest für jedermann. Im Programm u.a. Musik, Blumenkränze basteln, und 
gutes Essen. Herzlich willkommen! 

Fr 30.6. 19:00   UNTER MÄNNERN 

Männerabend mit Saunagängen und Gesprächen. 
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VÄLÄHDYKSIÄ ASIAKASPALVELUTIIMIN TYÖSTÄ  

Kylmä kevät on kääntynyt kuumaksi kesäksi. Hikipisarat helmeilevät ohimoilla kun 
kannamme pyykkivuoria kerroksesta toiseen, siivoamme huoneita ja leivomme 
korvapuusteja. Pakastekaappien täyttämisestä on tullut kovin suosittu työ, siinä kun on 
mahdollisuus käydä vilvoittelemassa pakkashuoneessamme. 

Vaikka keittiön lämpötila kohoaakin välillä reilusti yli hellerajan yritämme silti muistuttaa 
itseämme ja toisiamme siitä, että tätähän me kaikki niin kovasti olemme odottaneetkin. 
Ainut joka ei helteestä ja auringosta välitä tippaakaan on suklaavalikoimamme kaupan 
hyllyssä. Edellisvuosista viisastuneena myymmekin nyt kesäkuussa osan suklaistamme 

alennuksella. Kannatusjäsenet saavat Pätkiksestä, Jimistä, 
Salmiakkisuklaasta, Da Caposta ja Kismet Lakritsasta -50% 
alennusta. Muut asiakkaat saavat näitä herkkuja 30%:n 
alennuksella. 

Kesäalennuksessa ovat nyt myös ihastuttavat, kotimaiset 
HÖÖ:n tekstiilit joita myymme niin kauan kuin tavaraa 
riittää. 

Juhannuksena nostamme lipun salkoon ja vietämme keskikesän juhlaa herkkujen ja iloisen 
yhdessäolon merkeissä. Tämän jälkeen toiminta pikkuhiljaa rauhoittuu, mutta työ ei 
siltikään lopu. Majoittujia tulee ja menee ja päivät täyttyvät mm. huoneiden siivouksista ja 
aamupalojen valmistuksesta. Mielellämme otamme vapaaehtoisapusi myös kesällä vastaan. 

Muistathan poiketa kesävieraidesi kanssa merimieskirkolla 
pullakahvilla ja suklaaostoksilla � 

Ihanaa, rentouttavaa kesää teille kaikille 
toivottaa merimieskirkon asiakaspalvelutiimi! 
 

Tiina Ylitalo, palveluvastaava 
Yhteystiedot: 040-316971 tai tiina.ylitalo@merimieskirkko.fi

Merimieskirkon kuoro esitti 28.5. upean suomalaisen elokuvamusiikin konsertin. / Der Chor der finnischen 
Seemannskirche präsentierte am 28.5. einen wunderschönen Konzert mit finnischer Filmmusik.  
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MAJOITUSPALVELUT  

Tule ja majoitu merimieskirkolla, joka ei ole tavallinen hotelli, hostelli tai bed&breakfast -
paikka. Tarjoamme turvallista, mukavaa ja edullista majoitusta Hampurissa keskustan lähei-
syydessä. Hampurin kirkolla on kolme pienempää majoitushuonetta sekä ryhmähuone. 
Isompia ryhmiä voimme majoittaa tarvittaessa myös talon muihin huoneisiin. Normaali-
hintaiseen majoitukseen sisältyy saunapäivinä sauna. Aamupala pitää sopia erikseen. 

Alakerran vierashuoneet (2 kpl) 
2 hengen huone (kerrossänky). Wc ja suihku käytävällä.  
Majoitusvuorokausi 33 €/hlö tai 58 €/2 hlöltä, lapset alle 
12v 14 €. 

Yläkerran vierashuone (1 kpl)  
3-4 hengen huone, jossa oma wc ja suihku sekä tv.  
Majoitusvuorokausi 43 €/hlö, 70 €/2 hlöä tai 86 €/3 hlöä, 
lapset alle 12v 14 €. 

Ryhmämajoitustila 
Majoitustilassa on 14 vuodetta. Wc käytävällä. Sauno-
jen pesutilat käytössä aamuisin klo 10.00 asti ja iltaisin 
klo 21.00 jälkeen. Majoitusvuorokausi 21 €/hlö, lapset 
alle 12v 12 €. 

Alle 4-vuotiaat majoittuvat ilmaiseksi, jos lapsi ei 
tarvitse omaa sänkyä. 

Merimieskirkon jäsenille myönnetään alennusta majoituksesta. Muista mainita tieto 
jäsenyydestä. Jäsenyys tulee osoittaa henkilökohtaisella jäsenkortilla. 

Varaukset 

Voit tehdä majoitustiedustelun ja varauksen puhelimitse, puh. + 49 40 316971, sähköpostilla 
majoitus.hampuri@merimieskirkko.fi tai lähettämällä majoituslomake, jonka löydät sivulta 
http://pohjoissaksa.merimieskirkko.fi/palvelut/#majoituspalvelut.  

 

ÜBERNACHTUNG IN DER KIRCHE  

Die finnische Seemannskirche bietet auch diverse Übernachtungsmöglichkeiten für 
Reisende. Vorhanden sind Familien- und Doppelzimmer sowie Gruppenräume. Die ideale 
zentrale Lage ermöglicht sowohl eine einfache Anreise wie auch einen schnellen Zugang zu 
fast allen Sehenswürdigkeiten Hamburgs. 
Anfragen bitte telefonisch + 4940316971, per E-Mail majoitus.hampuri@merimieskirkko.fi 
oder einfach vorbeikommen! 
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TOIMINTARYHMÄT / GRUPPEN 
 

ELÄMÄNKAARIRYHMÄ 

Su 23.7. klo 16:30. Lisätietoja Ritva Lehmann 040-316971 / 0160-2817858. Elokuussa 
olemme kesälaitumilla, hyvää kesää kaikille! 

KIELIKOULU / SPRACHSCHULE  

Kerho ti/Di 9:00-12:00 ja kielikoulu pe/Fr 16:30-18:15.  
Kielikoulun kesäjuhlaa vietetään perjantaina 23.6. jonka jälkeen alkaa kesäloma. Koulu 
jatkuu taas pe 8.9. ja kerho ti 5.9. Lisätietoja antaa mielellään pj. Sanna Madej, 
skorpijar@hotmail.com, 0160-91095726. 

KIRJAPIIRI 

Tapaamme joka kuukauden 4. keskiviikko klo 18:30. Kesäkuussa 28.6. kirja ”Mutta minä 
rakastan sinua” (Eppu Nuotio), heinäkuussa ei ole kirjapiiriä lomien vuoksi. Tapaamme taas 
elokuussa 23.8., kirja ”Frau” (Terhi Rannela). Lisätietoja: Kaija Gaupp, 040-6435223, 
kaija.gaupp@web.de. 

KIRJASTOTOIMIKUNTA 

Tervetuloa kirjastoon, lukemista löytyy joka makuun. Tilasyistä voimme ottaa lahjoituksina 
vastaan vain yksittäisiä hyväkuntoisia ja uudehkoja suomen- tai ruotsinkielisiä kirjoja, tai 
Suomeen liittyviä saksankielisiä kirjoja. Lisätietoja: Kaija Gaupp, 040-6435223, 
kaija.gaupp@web.de. 

KTK / KIRCHENAUSSCHUSS 

Kirkko täynnä elämää -moton mukaisesti tuemme kirkon toimintaa ja toimimme 
siirtokunnan puhetorvena. Kaikki yhteydenotot otetaan mielellään vastaan – kysymykset ja 
ehdotukset, risut ja ruusut kirkolle KTK:n postilaatikkoon tai osoitteeseen 
ktk.hampuri@mail.de. Lisätietoja: pj. Johanna Elo-Schäfer, 0151-12306773. 

KULTTUURIPIIRI 

Su 11.6. klo 17 UUSIKUU-konsertti Merimieskirkolla, Liput 10 euroa, Suomi100-
tapahtuma, johon myös kulttuuripiiri osallistuu. Su 23.7. klo 15:30 kulttuuripiiri kokoontuu 
suunnittelemaan syksyn ohjelmaa. Jos et pääse paikalle, laita ehdotukset os. 
ritva.lehmann@merimieskirkko.fi. Tiistaina 15.8. klo 14 kulttuuripiiri tapaa kirkolla, sieltä 
lähdetään yhdessä Hafencityyn kohteina Hannoversche Bahnhof ja Elbphilharmonian Plaza. 
Lisätietoja: Ritva Lehmann, 040-316971. 

KUORO / CHOR 

Pe/Fr 19:00-21:00 Kirkkosali.  
Kuoron johtajana toimii Eva-Christina Pietarinen. Info: Marjukka Jacobsen, 04181-4728. 
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MIESTEN VUORO / UNTER MÄNNERN 

Pe/Fr 30.6. 19:00  
Yhdessäoloa saunan ja takkatulen äärellä, makkaran paistoa ja keskusteluja. Männerabend 
mit Saunagängen und Gesprächen. Info: Christian Sierks, 0163-9803035, Krisu73@live.com. 

MUSKARIT 

Vauvamuskari ti klo 10:45-11:30.  
3kk-2–vuotiaille vauvoille ja taaperoille. Tiistain vauvamuskari pidetään kesällä tiistaisin 
11.7. saakka. Loman jälkeen jatkamme taas ti 5.9. Kertamaksu 5 €. Lisätiedot: Sanna Madej, 
skorpijar@hotmail.com.  
Tenavamuskari pe klo 16:30-17:15. 
1,5–4-vuotiaille kielikoululaisten pikkusisaruksille ja muille leikki-ikäisille lapsille. Kevään 
viimeinen muskari 23.6. ja syksyn ensimmäinen pe 8.9. Kertamaksu 5 €. Lisätietoja: Annika 
Steinke, musik@annika-steinke.de. 

NAAPURIAPU / YSTÄVÄNPALVELU 

Ystävänpalvelun tukihenkilöt kuuntelevat ja auttavat sinua luottamuksellisesti ongelmissasi. 
Pohjois-Saksan alueen tukihenkilöt tavoitat puhelimitse 0160-3455916 tai sähköpostitse 
naapuriapu.hampuri@gmx.de. 

NUORET JA NUORET AIKUISET 

Seuraava tapaaminen su 18.6. klo 17. Kokoonnumme kirkolle ja sään salliessa menemme 
ulos. Lisätietoja: Anna Eklund, 0171-6210907, anna.eklund@merimieskirkko.fi.  

ODOTTAVAT ÄIDIT 

Ti/Di 10:15–11:45 Eevan sali. 
Odottaville äideille ja vastasynnyttäneille vauvan kanssa. Lisätietoja: Anna Eklund, 0171-
6210907, anna.eklund@merimieskirkko.fi.  

PERHEKAHVILA 

Seuraava tapaaminen su 18.6. klo 14:00. Lisätietoja: Anna Eklund, 0171-6210907, 
anna.eklund@merimieskirkko.fi. 

RAAMATTUPIIRI 

Seuraava tapaaminen ti 27.6. klo 15:00. Lisätietoja: Anna Eklund, 0171-6210907. 

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. 
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SOSIAALIKURAATTORIT / SURURYHMÄ 

Ritva Lehmann ja Anna Eklund ovat tavattavissa sopimuksen mukaan. Yhteystiedot löydät 
sivulta 7.  

SVENSKA GRUPPEN 

Vi träffas den tredje tisdagen i månaden ca.15:30 och umgås ett par timmar på svenska. Alla 
är välkomna! Info: Anna-Rita Lau, 040-7222808, joarlau@googlemail.com. 

SÄHLY (SALIBANDY) / UNIHOCKEY 

La/Sa 16:00-18:00 Sommerhuderstraßen koululla. Lisätietoja: Jussi Kiho, saehly@suomi24.fi. 

TAIDEPIIRI / KUNSTKREIS 

Taidepiiri on kesälomalla. Toiminta alkaa jälleen syksyllä. Ohjaaja/Kursleiterin: Raija-Liisa 
Sjöman-Tsolis, 040-4801196, 0172-2358099, rafussjoman@gmail.com.  

TYÖKERHO / ARBEITSKREIS 

To/Do 15:00 Eevan salissa.  
22.6. kukkamekkojuhla nyyttikestien muodossa. 
29.6. viimeinen työkerho ennen kesälomia. 
Kaikille sydämellinen kiitos alkuvuoden aherruksesta ja oikein mukavaa ja aurinkoista 
kesää! Tapaamme taas 10.8. totuttuun aikaan. Lisätietoja: pj. Tarja Jeenicke, 040-5241179 
tai 0170-9355531, tarja_jeenicke@yahoo.de. 

ÄIDIT JA MUUT NAISET  
“NAISTENILTA” 

Yhdessäoloa hyvän ruuan merkeissä. Viimeinen tapaaminen ennen kesälomia on ke 12.7. 
klo 19:30. Paikka ilmoitetaan lähempänä. Tarkemmat tiedot Facebook-ryhmässä Naisten 

Ilta Hampurissa. Lisätietoja: Tiina Mitchell, Mitchell.tiina@googlemail.com tai Anu Bär, 
anumet@web.de. 
 

Kävele naiselle ammatti -tempaus Naisten pankin hyväksi ja 
retkikirkko 10.9.2017  

Naisten Pankki tukee kehitysmaiden naisten yrittäjyyttä ja 
omaehtoista toimeentuloa kestävän kehityksen periaattein. 
Naisten Pankki on Suomen Kirkon Ulkomaanavun ja Saksassa 
Suomalaisen kirkollisen työn keskuksen avustuskohde.  

Pohjois-Saksan merimieskirkko sekä Kielin ja Lyypekin 
seurakunnat järjestävät yhteisen tempauksen. Tapaamme 
Michelin puistossa, josta teemme yhdessä kävelylenkin Planten 
un Blomeniin. Tapahtuma alkaa klo 13 ja ohjelmassa mm. 

lastenohjelmaa, kävelyä, yhteinen ruokailu nyyttäriperiaatteella sekä retkikirkko. 
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Evangelisch-Lutherische Kirche in Norddeutschland 
Landeskirchenamt 
z. Hd Frau Manuela Hofmann-Bach  
Dänische Str. 21-35  
24103 Kiel  
Manuela.Hofmann-Bach@lka.nordkirche.de 
Fax: 0431/9797-878 

 

Kiitämme avustasi! / Danke für Ihre Unterstützung! 
 
Satu Oldendorff,  
Merimieskirkon johtaja / Leiterin der Seemannskirche  
satu.oldendorff@merimieskirkko.fi  

Hampurin merimieskirkko on suomalaisten ja Suomen ystävien matalan 
kynnyksen kohtaamispaikka. Autamme hädässä olevia ja tuomme tuulahduksen 
Suomesta Saksaan. 

Tiesitkö, että sinulla, Hampurin alueella asuvalla Suomen kansalaisella tai Suomen 
ja Saksan kaksoiskansalaisella, on mahdollisuus suoraan tukea merimieskirkon 
toimintaa? Sinulla on oikeus siirtää jo maksamasi kirkollisverot Hampurin meri-
mieskirkolle. 

Siirto on helppo: saatuasi vuosittaisen veropäätöksesi, otat siitä kopion, kirjoitat 
oikeaan yläkulmaan ison F-kirjaimen ja lähetät sen Pohjois-Saksan maakirkolle. 
Ensimmäisellä kerralla on vielä täytettävä lomake, jonka saat merimieskirkolta 
tai voit ladata sen osoitteesta:  

https://pohjoissaksa.merimieskirkko.fi/tue-ja-osallistu/   

Haben Sie gewusst, dass in Hamburg gemeldete finnische Staatsangehörige und 
jene mit doppelter Staatsangehörigkeit (deutsch-finnisch) die Möglichkeit 
haben, ihre Kirchensteuer zu Gunsten der Finnischen Seemannskirche in 
Hamburg weiterzuleiten? 

So kann jeder die Arbeit der finnischen Seemannskirche ganz unkompliziert 
unterstützen. Und so einfach geht’s: Jährlich eine Kopie des Steuerbescheides 
mit dem Buchstaben „F“ markieren und an die deutsche Nordkirche senden. 
Beim ersten Mal muss ein Formular ausgefüllt werden, das Sie von der 
Seemannskirche oder von der folgenden Internetseite bekommen können: 
https://pohjoissaksa.merimieskirkko.fi/tue-ja-osallistu/   
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KIRKKOTOIMIKUNNAN (KTK:N) KUULUMISET:  
 

Kesä on tullut jäädäkseen. Kesäkuussa moni toimintaryhmä jääkin hyvin ansaitulle 
kesälomalle. Sitä ennen juhlistamme kuitenkin vielä mm. Saunan päivää 10.6. 
saunaseminaarin muodossa, josta lisätietoja sivulla 18. Saamme kuulla suomalaisista 
saunaperinteistä ja voimme itse tehdä oman vastamme/vihtamme. Seminaari on 
saksankielinen, mutta tarvittaessa käännetään. Tervetuloa!  
 
Ja ohjelmassa on tietenkin myös perinteinen juhannusjuhla. Nostamme yhdessä Suomen 
lipun, kokko rouhuaa pihalla ja saamme nauttia hyvästä ruuasta. Tänä vuonna järjestämme 
myös kukkaseppelepajan juhannusjuhlan aikana.  
 
Kaikki yhteydenotot otetaan mielellään vastaan (postilaatikkoon kirkolla tai sähköpostiin 
ktk.hampuri@mail.de).  
 
oikein aurinkoisin terveisin  
pj. Johanna Elo-Schäfer, 0151-12306773. 
 

Alles, was Du immer über die finnische Sauna 

wissen wolltest ! 

Sauna-Seminar 
 

Am Samstag, den 10. Juni 2017, ist in Finnland der offizielle Tag der Sauna. Aus diesem Anlass 

bieten wir an diesem Tag von 17 Uhr bis 21 Uhr ein Saunaseminar an. 

In der finnischen Seemannskirche in Hamburg, Ditmar-Koel-Str. 6, 20459 Hamburg. 

Für alle, die Interesse an der finnischen Saunakultur haben. 

Im Programm u.a. ein Vortrag über die finnische Saunakultur, das Herstellen der „Saunavihta“ 

oder auch „Saunavasta“, gemeinsames Saunieren im finnischen Stil und 

Gespräche vor dem Kamin. Hierbei können auch Würstchen gebraten werden.  

Hintergrund: Finnland feiert dieses Jahr sein 100-jähriges Bestehen. Rund um die Welt werden 

zahlreiche Veranstaltungen organisiert, um den Menschen die finnische Kultur 

näher zu bringen. Daher laden wir Sie alle ein, die finnische Saunakultur besser 

kennenzulernen.  

Anmeldungen bis zum 9.6.: Die Finnische Seemannsmission in Hamburg, Ditmar-Koel-Straße 6, 

20459 Hamburg, Tel. +4940316971, hampuri@merimieskirkko.fi. 

Teilnahmegebühr 20 Euro pro Person inkl. Saunagang 
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100 saunaa-valokuvakilpailu / 100 Saunen-Fotowettbewerb 

Suomi100-juhlavuoden merkeissä ke-
räämme loppuvuoteen asti valokuvia 
erilaisista saunoista. Sauna on yksi 
vahvimpia suomalaisuuden symboleja ja 
satavuotiaan Suomen kunniaksi heitetään 
kunnon löylyt ainakin sata kertaa! 

Tiedätkö sinä kivan, tunnelmallisen tai 
erikoisen saunan? Lähetä kuvasi meille 
osoitteeseen hampuri@merimieskirkko.fi. 
Yleisö valitsee parhaan valokuvan ja 
voittaja palkitaan merimieskirkon sauna-
lahjakortilla.  

Anlässlich des Suomi100-Jubiläums-
jahres sammeln wir bis zum Ende des 
Jahres Fotos verschiedener Saunen. Die 
Sauna ist eines der stärksten Symbole 
Finnlands und zu Ehren des 100-jährigen 
Finnlands werden wir mindestens 100x 
einen Aufguss machen! Kennst du eine 
besonders schöne oder außergewöhnliche 
Sauna? Schicke uns dein Bild an 
hampuri@merimieskirkko.fi. Das beste 
Foto wird vom Publikum gewählt und der 
Gewinner bekommt von uns einen 
Saunagutschein.

TAIDENÄYTTELY / KUNSTAUSTELLUNG  

6.-8.2017 

Merimieskirkolla järjestettiin 13.5.2017 
Suomi 100-kuvataide- ja musiikkileiri 
Hampurin suomalaisen kielikoulun 4-18- 
vuotiaille oppilaille. Leirin tavoitteena oli 
tutustua Suomen 100-vuotiseen historiaan, 
100-vuotisen historian kuuluisuuksiin ja 
vaikuttajiin taiteen sekä suomalaisiin 
perinteisiin musiikin ja leikin avulla. 

Näytteillä on Mirka Raidon vetämästä 
kuvataidepajasta eskarilaisten ja koulu-
laisten rakentamia aikakoneita. Kuvataide-
pajan aiheena oli ”minun 100-vuotias 
Suomeni”. 

Anu Bärin vetämästä muotokuvapajasta on 
esillä nuorten tekemiä töitä, joiden aiheena 
on ”Suomi100 ja 100-vuotiaan Suomen 
kuuluisuuksia ja vaikuttajia”. 

Am 13.5.2017 hat die finnische Schule in 
Hamburg eine Kunst- und Musikfreizeit 
organisiert. Kinder im Alter von 4 bis 18 
Jahre konnten spielerisch die Geschichte 
und Kultur von dem 100-jährigen Finnland 
und bekannte Persönlichkeiten kennen-
gelernt.  
 

In der Ausstellung sind Werke von der 
Kunstgruppe geleitet von Mirka Raito 
ausgestellt. Vorschul- und Schulkinder 
haben Zeitmaschinen mit dem Motto „mein 
100-jähriges Finnland“ modelliert. 

In der Portraitgruppe, geleitet von Anu Bär, 
haben Jugendliche bekannte Persönlich-
keiten aus der Geschichte des 100-jährigen 
Finnlands abgebildet.  
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BARNAS DAG 
Lauantaina / Samstag 17.6. 2017 

Lastentapahtuma pohjoismaisilla kirkoilla. Ohjelmassa on laulua, musiikkia, leikkiä, 
hiihtoa ja hyvää ruokaa. 8-12 -vuotiaille järjestetään lasten yöpyminen. 

Klo 12-14 Ruotsin kirkolla: Lapset 0-6v. 
Klo 14-16 Merimieskirkolla: Lapset 3-8v. 
Klo 16-18 Norjan kirkolla: Lapset 8-12v. 
Klo 18-su Tanskan kirkolla: Yöpyminen (lapset 8-12v.) 

----------------------------------------------- 

Veranstaltung für Kinder bei den nordischen Kirchen. Im Programm stehen Singen, 
Musik, Spielen, Nordic Ski und gutes Essen. Für Kinder zwischen 8-12 Jahren gibt es 
auch eine Übernachtungsmöglichkeit.  

12-14 Uhr bei der schwedischen Kirche: Kinder 0-6 Jahre 
14-16 Uhr bei der finnischen Kirche: Kinder 3-8 Jahre 
16-18 Uhr bei der norwegischen Kirche: Kinder 8-12 Jahre 
ab 18 Uhr bis Sonntag bei der dänischen Kirche: Übernachtung für Kinder (8-12 Jahre) 

Weitere Informationen Finnische Seemannskirche 040-316971. 

Lyypekin kirkkoraati oli 21.5. vierailulla merimieskirkolla. (kuva 
oikealla) / Der Kirchenrat der finnischen Gemeinde in Lübeck war 
am 21.5. in Hamburg zum Besuch. Vielen Dank für einen sehr netten 
Abend! (Bild links) 

Kuva keskellä: Hampurin merimieskirkko ja kielikoulu tervehtivät iloisesti Hampurin sataman 
syntymäpäivien vieraita. / Finnische Seemannskirche und die finnische Schule in Hamburg begrüßen die 
Gäste der diesjährigen Hafengeburtstages (Bild in der Mitte). 

Kuva oikealla: Työkerho kiittää Kerttu Salminen-Thiemeä hänen avoimet ovet -tapahtumasta. / Der 
Arbeitskreis bedankt sich bei Kerttu Salminen-Thieme für ihre Gastfreundschaft (Bild rechts). 
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KUUKAUDEN KASVO  

Sanna Madej, vauvamuskarin vetäjä ja Hampurin Suomalaisen Koulun opettaja ja 
puheenjohtaja 

Moi, 

Nimeni on Sanna ja olen kotoisin Keski-Pohjanmaalta, 
Kälviältä. Ammatiltani olen lastentarhan- ja luokan-
opettaja. Kirkolla olen pitänyt tiistaisin vauvamuskaria jo 
vuodesta 2011 lähtien ja keväästä 2014 alkaen olen 
toiminut Hampurin suomalaisen koulun opettajana. Koulun 
puheenjohtajaksi minut valittiin viime syksynä.  

Olen elänyt ulkosuomalaista elämää pysyvästi jo yli 16 
vuotta. Tähän menneeseen kuuteentoista vuoteen mahtuu 
jo monta asuinmaata ja monen monta kohtaamista ja eroa. 
Hampuriin olen tullut Ruotsin, Englannin ja Sveitsin 
kautta. Syksyllä tulee Hampurissa oloa seitsemän vuotta 
täyteen. Kesti tovin ennen kuin koti-ikävä Sveitsiin hellitti, 
mutta jo pitkään Hampuri on tuntunut erittäin hyvältä 
paikalta elää ja olla. Olen naimisissa ja perheeseeni kuuluu ruotsalainen mies ja kaksi 
kouluikäistä lasta. Meidän perheessä on aktiivisesti käytössä kolme kieltä, koska minä 
puhun lasteni kanssa suomea, mieheni ruotsia ja lasten koulukieli ja ympäristön kieli on 
saksa.  

Jos jotain tästä reissaavasta elämäntyylistä on oppinut, niin ottamaan avoimin silmin vastaan 
uudet ja erilaiset asiat, paikat ja ihmiset. Tämä ei ole helppo tie, koska aina uudessa paikassa 
saa ja täytyy luoda tyhjästä kontakteja ja ihmissuhteita. Suuri kiitos koko perheen 
viihtymiselle Hampurissa kuuluu Merimieskirkolle, jonne tuntee olevansa aina tervetullut 
ja jota kautta olemme saaneet tutustua uusiin ihmisiin ja ystävystyä sekä tietysti syödä 
korvapuusteja ja muita suomalaisia herkkuja. 

Hyvää kesää ja kirkolla nähdään!   Sanna 

 

  

Ryhdy Tsekin kummiksi! 

Kuukausikummius maksaa 10 €. Näillä rahoilla voit 
osallistua Tsekin ruokiin ja muihin kuluihin. 
Kiitoksesi Tseki lähettää sinulle kiitoskirjeen!  

Werde Tsekis Pate! 

Die Patenschaft für einen Monat kostet 10 €. 
Hiermit beteiligst du dich an den Kosten für Tsekis 
Futter und an anderen Ausgaben. Tseki schickt dir 
als Dankeschön einen kleinen Brief. 

Kuva: Johanna Hansen 
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Retki Lutherin jalanjäljissä 24.-26.4.17 

 

Maanantaina 24.4. klo. 7:45 tapasimme 

Suomen merimieskirkon edessä. 

Matkustajia oli yhteensä 14 naista ja 3 

miestä. Iloisina ja toiveikkaina nou-

simme busseihin. Satu oli yllättäen 

joutunut lähtemään mukaan ja hän toimi 

kuljettajana ja iloisena matkakump-

panina. Nopeasti hän oli pakannut 

laukkunsa ja lähti matkalle mukaan. 

Hänen piti jättää arkipäivän työt 

taakseen ja sopeutua tähän uuteen tilan-

teen. Bussissa kävi vilkas keskustelu ja 

sukkia ja muita neuletöitä kudottiin. Matka eteni hyvin ja klo. 13:00 olimme perillä 

Eislebenissä. Siellä näimme Martti Lutherin synnyintalon ja myös museon missä hänen 

kuolinvuoteensa sijaitsee. Olimme myös St. Pauli-Petri-kirkossa, missä Luther kastettiin. 

Eisleben on pieni ja miellyttävä kaupunki jossa vallitsee rentouttava ilmapiiri. Sää oli 

kaunis, päivä oli lämmin ja aurinkoinen ja iltapäivällä nautimme torilla kahvista, kakusta ja 

jäätelöstä. Klo. 18:00 matka jatkui Wittenbergiin. Kun oltiin perillä menimme hotelliin 

nimeltään ”Colleg Wittenberg” ja illallisen söimme ravintola Brauhausissa. 

Seuraavana aamuna, runsaan aamiaisen jälkeen, tapasimme klo. 9:30 ja näimme 

Wittenbergin vanhan kaupungin, kaupunginkirkon sekä linnankirkon. Oppaamme kertoi 

elävästi, innolla ja huumorilla kaupungin historiasta, sen entisestä merkityksestä, 

reformaatiosta ja sen kehityksestä. Iltapäivällä olimme Lutherhaus-museossa ja illalla 

tapasimme taas runsaan aterian merkeissä ravintolassa nimeltään ”Alte Canzley”. 

Runsaan ja hyvän aamiaisen jälkeen lähdimme keskiviikkona klo. 10:00 matkan seuraavaan 

kohteeseen, Torgauhun. Torgaussa kävimme katsomassa Hartenfelsin linnaa. Torgaussa 

näimme myös talon missä Katharina von Bora, tai oikeastaan Katharina Luther kuoli. 

Lounaan söimme ravintolassa ”Herr Käthe”, ja sen jälkeen lähdimme kotimatkalle 

Hampuriin. Klo. 20:00 olimme Hampurissa, muistamisen arvoisen ja elämysrikkaan matkan 

jälkeen. Matka loppui merimieskirkon edessä, mistä se alkoikin. Toimme mukanamme 

monta hyvää muistoa ja suurempi ymmärrys historiasta ja reformaatiosta.   

Synnöve Lindström-Makowski 23.5.17 
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Resa till Eisleben, Wittenberg och Torgau i Luthers fotspår 24.-26.4.17 

 

På måndagen den 24.04. klo. 7:45 träffades vi 

vid finska sjömanskyrkan, 14 kvinnor och 3 

män. Den sista medresenären plockade vi upp 

vi Landungsbrücken. Förväntansfulla och 

glada steg vi in i bussarna och med Satu som 

stand in och busschaufför började resan. Satu 

fick med kort varsel packa en resväska och 

hoppa in som chaufför och medresenär. Hon 

kunde nu låta vardagens arbeta vara och delta 

i resan. Samtalet flöt glatt i bussen medan 

några medresenärer stickade sockor och andra utensilier. Färden gick bra och klo. 13:00 var 

vi framme i Eisleben. Där såg vi Martin Luthers födelsehus samt museet med hans 

dödsbädd. Vi var även i St. Petri-Pauli-kyrkan, där Luther döptes. Eisleben är en liten och 

gemytlig stad, med en avspänd atmosfär. Vädret var härligt, varmt och soligt och vi njöt av 

eftermiddagen på torget med kaffe, tårta och glass. Klo. 18:00 ging färden vidare till 

Wittenberg. Vid framkomsten tog vi in på hotell ”Colleg Wittenberg” och på kvällen åt vi 

på restaurangen ”Brauhaus”. 

Nästa morgon träffades vi efter en god och riklig frukost klo. 9:30 för en guidad tur i 

Wittenbergs gamla stad och besåg stadskyrkan och slottskyrkan. Vår guide berättade med 

inlevelse, humor och esprit om stadens historia och tidigare betydelse samt om utvecklingen 

av reformationen. På eftermiddagen var det dags för Lutherhaus-museet och på kvällen intog 

vi en måltid på restaurangen ”Alte Canzley”. 

Efter en stadig frukost for vi på onsdagen klo. 10:00 vidare till 

nästa mål, till Torgau. I Torgau besökte vi slottet Hartenfels. I 

Torgau gick vi även förbi huset där Katharina von Bora, 

egentligen Katharina Luther, dog. Efter lunchen på restaurang 

”Herr Käthe” gick resan hemåt till Hamburg. Klo. 20:00 kom 

vi fram till Hamburg efter en minnesvärd och upplevelserik 

färd. Resan slutade vid finska sjömanskyrkan där färden också 

började. Vi har hämtat med oss många trevliga minnen och en större förståelse för historien 

och reformationen. 

Synnöve Lindström-Makowski 23.5.17 
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Reise nach Eisleben, Wittenberg und Torgau in Luthers Fußstapfen 24.-26.4.17. 

 

Am Montag den 24.4.17 um 7:45 Uhr 

trafen wir uns vor der finnischen 

Seemannskirche, 14 Frauen und 3 

Männer. Die letzte Mitreisende wurde 

noch an den Landungsbrücken auf-

gesammelt. Voller Erwartung und 

Vorfreude stiegen wir in die Busse und 

mit Satu als Stand in und Busfahrer ging 

die Reise los. Satu war schnell bereit 

gewesen, einzuspringen und so musste sie 

ihre alltägliche Arbeit sein lassen und 

mitreisen. Die Fahrt ging gut voran und 

um 13:00 Uhr waren wir in Eisleben. Dort besichtigten wir das Geburtshaus und das 

Sterbehaus Martin Luthers. Wir waren auch in der Kirche St. Petri-Pauli wo Luther getauft 

wurde. Das Wetter war herrlich, warm und sonnig und wir genossen den Nachmittag am 

Markt bei  Kaffee, Kuchen und Eis. Es hat uns in Eisleben sehr gut gefallen, die Stadt ist 

klein und gemütlich. Um 18:00 Uhr ging die Fahrt weiter nach Wittenberg. Wir checkten 

ein in unser Hotel „Colleg Wittenberg“ und am Abend waren wir zum Essen im Restaurant 

„Brauhaus“. 

Am nächsten Morgen nach einem guten Frühstück trafen wir uns um 9:30 Uhr zur 

Stadtführung. Wir besichtigten die Altstadt, die Stadtkirche und die Schlosskirche. Der 

Stadtführer hat uns die Geschichte und die Entwicklung der Stadt Wittenberg und der 

Reformation mit Eloquenz, Sachkenntnis und Humor nahegebracht. Am Nachmittag war es 

Zeit für das Lutherhaus-museum und am Abend waren wir in der „Alten Canzley“ zum 

Essen.  

Am Mittwoch ging es nach einem leckeren Frühstück um 10:00 Uhr weiter nach Torgau. In 

Torgau besichtigten wir das Schloss Hartenfels. In Torgau gingen wir auch an dem 

Sterbehaus von Katharina von Bora, eigentlich Katharina Luther,  vorbei und nach dem 

Lunch im Restaurant „Herr Käthe“ ging es zurück Richtung Hamburg. Um 20:00 Uhr 

kamen wir nach einer erlebnisreichen Fahrt wieder in Hamburg an und die Reise endete an 

der finnischen Seemannskirche, wo sie auch angefangen hatte. Mitgebracht haben wir viele 

schöne Erlebnisse und ein neues Verständnis für die Geschichte und die Reformation. 

Synnöve Lindström-Makowski 23.5.17 
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TIETOPAKETTI  

Tiiviissä tietopaketissa voit lukea oikeuden kiemuroista Saksassa ja Suomessa.  

 

Tällä kertaa kerron taas EU-lainsäädännöstä liittyen perintöoikeuteen.  

EU-asetuksessa yhdenmukaistetetaan oikeustuomioistuinten toimivalta, sovellettava laki, 
päätösten tunnustaminen ja täytäntöönpanokelpoisuus sekä virallisten asiakirjojen 
hyväksyminen ja täytäntöönpano. Käyttöön on myös otettu ns. eurooppalainen 
perintötodistus.  

1. Toimivalta kuuluu asetuksen mukaan ensisijaisesti tuomioistuimelle, jossa 

perinnönjättäjän asuinpaikka oli kuolinhetkellä. Jos perinnönjättäjä on valinnut oikein 

sovellettavan lain, voivat asianosaiset myös sopia, minkä maan tuomioistuin päättäisi 

asiasta kokonaisuudessaan.  

2. Sovellettava laki määräytyy ensisijaisesti perinnönjättäjän asuinpaikan mukaan. 

Perinnönjättäjät voivat myös valita sovellettavan lain kansalaisuutensa mukaan.  

3. EU-maassa tehdyt viralliset päätökset ja asiakirjat tunnustetaan ja ovat suoraan 

täytäntöönpanokelpoisia ilman erillistä menettelyä.  

4. Eurooppalainen perintötodistus tunnustetaan suoraan kaikissa EU-maissa, jonka 

pitäisi helpottaa ja nopeuttaa asioimista maitten rajojen yli mentäessä. Mutta käytäntö 

onkin osoittanut, että kiemuroita voi silti tulla vastaan eteenkin pankkien kanssa 

asioidessa. Siksi onkin tärkeää hoitaa pankkiasiat kuntoon riittävän aikaisin ja käydä 

kaikkien asianomaisten kanssa pankissa puhumassa toiveista ja valtakirjoista etc.  

Tärkeää on tietää, että EU-lainsäädäntö ei koske kansallista verotusta. Verotukseen liittyvät 
seikat pysyvät muuttumattomina kaikissa EU-maissa.  

Toivotan kaikille mukavaa kesää.  

Reina 

 
Tietopaketin kokoaa teille  
Rechtsanwältin Reina Waissi, asianajotoimisto WaissiLegal.  
rw@waissi-legal.com 
Holstenstraße 194c 
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. Tällaisessa 
tilanteessa on hyvä ottaa asianajajaan tai viranomaiseen yhteys, joka tutkii asian 
perusteellisesti. 
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U U S I K U U - Vintage Nordic Tango 

"Wie ein live Soundtrack zu einem Aki Kaurismäki -Film" (Folker). 

«Die Finnen haben es geschafft, die Leidenschaft des argentinischen 
Tangos zu töten und übrig blieb nichts, als ein trauriges Schleichen in Moll», heißt es 
lakonisch über den traditionellen finnischen Tango. Diesen interpretieren auch  Uusikuu (= 
Neumond) seit 2006 in wunderbarer Eigenwilligkeit & Verve. Zauberhafte Klänge, feurige 
Tanzrhythmen, grandiose Gesänge in finnischer Sprache.  

Lustige, tragische, bizarre & exotische Geschichten in nordischer Kargheit & Prägnanz. 
Musik, die auch in dunkleren Zeiten hilft, das Leben etwas leichter zu leben. Ihre Botschaft: 
Die nordische Melancholie verkörpert die allerhöchste & schönste Kunst des Traurigseins. 
Uusikuu verpasst dem altehrwürdigen Finnentango der letztjahrhundrigen 30er- bis 60er-
Jahre die längst fällige Frischzellenkur. Das Quintett ist denn auch weit über die 
Landesgrenzen hinaus bekannt. Zum Uusikuu-Style gehören auch rassige Humppas, 
beschwingte Walzer & jazzige Swing- & Foxtrots. Mehrstimmig gesungene Geschichten 
aus der Vergangenheit – die ja bekanntlich die Zukunft ist & erst noch kommt – aus dem 
Land der tausend Seen. 

Das neueste Album Suomi-Neito (Finnische Maid) wurde passend zu dem 10. Geburtstag 
der Band im Juni 2016 veröffentlicht.  

Berührungsängste kennt Uusikuu keine: Konzerte mit argentinischen Tangokünstlern wie 
Marcelo Nisnman & Fernando Miceli, aber auch Crossover-Kooperationen mit Rock, Pop 
und Elektro sowie Theater- und Filmprojekte tragen diese Grenzen sprengende 
Weltklassemusik rund um den Globus. Uusikuu feiert zum Bandjubiläum die weibliche 
Inspiration in ihrer Musik. Die meisten Texte im neuen Programm stammen aus der Feder 
von Frauen. Oder es geht in diesen Kompositionen um Erfahrungen aus weiblicher Sicht. 
Finnische Maid, halt.  

Willkommen auf der Achterbahn der nordischen Gefühle, die wie nach in Wodka 
eingelegter Zuckerwatte schmecken. Mal süß, mal bitter... 

Line-Up: 
Laura Ryhänen – Gesang 
Mikko Kuisma – Geige 
Norbert Bremes – Akkordeon 
Christoph Neuhaus -  Gitarre 
 

So/Su 11.6.2017 17:00 

Karten / Liput 10 €  / VVK Finnische Seemannskirche / Hampurin merimieskirkko 
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Orphan Bird Quartet 
Konsertti 

Suomalais-saksalais-amerikkalainen 
Orphan Bird Quartet soittaa ensi-
konserttinsa Suomalaisella merimies-
kirkolla tiistaina 20.6. Kirkolla paljonkin 
esiintyneen Silta Ensemblen jäsenistä 
koostuva jousikvartetti valmistautuu tällä 
konsertilla heinäkuussa Etelä-Ranskassa 
järjestettävään klassisen musiikin festi-
vaali Festival à Pélicaniin. Kvartetissa 
soittavat Jack McFadden Talbot, Heather 
Thomas, Mari Viluksela ja Jakob 
Kuchenbuch. Ohjelmassa on suurten 
tunteiden musiikkia: Maurice Ravelin ja 
Dmitri Shostakovitsin jousikvartetot, sekä 
rakastettu Samuel Barberin Adagio. 

 

Tiistai 20.6. klo 19 

Suomalainen merimieskirkko 

Konzert 

Finnisch-deutsch-amerikanisches Orphan 
Bird Quartet spielt sein erstes Konzert in 
der Finnischen Seemannskirche am 
Dienstag 20.6. Dieses Konzert ist für das 
Streichquartett Vorbereitung für das 
Festival à Pélican in Südfrankreich. Im 
Quartett spielen Jack McFadden-Talbot, 
Heather Thomas, Mari Viluksela und 
Jakob Kuchenbuch. Im Konzert hören Sie 
Musik mit großen Emotionen: die 
Streichquartette von Maurice Ravel und 
Dmitri Schostakovitsch, sowie das 
beliebte Adagio von Samuel Barber. 

 

 

Dienstag 20.6. um 19 Uhr 

Finnische Seemannskirche 
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AUKIOLOAJAT  

Maanantai     9-13 

Tiistai-perjantai    9-21 

lauantai  14-21 

Sunnuntai   14-18 

 

ÖFFNUNGSZEITEN 

Montag      9-13 

Dienstag- Freitag     9-21 

Samstag   14-21 

Sonntag    14-18 

SAUNAT  

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  

 

Normaalihinta   10 € 
opiskelijat, eläkeläiset,  
työttömät, tukijäsenet     7 € 
Tilaus-/perhesauna   18 €/h 
Tiistaisin ja torstaisin alennettu sauna-
hinta 6 € opiskelijoille, työttömille, jäse-
nille ja eläkeläisille. 

SAUNEN 

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 

 

Normalpreis   10 € 
Studenten, Rentner,  
Arbeitslose, Mitglieder    7 €  
Familiensauna   18 €/Std. 
Dienstags und donnerstags Sauna zum 
Sonderpreis von 6 € für Arbeitslose, Stu-
denten, Mitglieder und Rentner. 

 

 

Pohjois-Saksan merimieskirkko 

Finska sjömanskyrka i Hamburg 

Die Finnische Seemannsmission in Hamburg 

Ditmar-Koel-Straße 6, 20459 Hamburg 
Tel. +4940316971 

hampuri@merimieskirkko.fi 
www.pohjoissaksa.merimieskirkko.fi 
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