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JUMALANPALVELUKSET  
 

To 7.9. 17:15  

VIIKKOHARTAUS 

 

Su 10.9. 15:00 

RETKIKIRKKO  

Kävele naiselle -tapahtuman yhteydessä 

pidettävä retkikirkko. Tapaamme Miche-

lin puistossa. Tapahtumasta tarkemmin 

tietoa sivulla 18. 

 

To 14.9. 17:15  

VIIKKOHARTAUS 

 

To 16.9. klo 18 lähtien  

NACHT DER KIRCHEN 

Tapahtuman ohjelma s. 8. 

 

To 21.9. 17:15  

VIIKKOHARTAUS 

 

La 23.9. 11:00 

KUOLLEIDEN LASTEN 

MUISTOPÄIVÄ 

Hiljennymme yhdessä muistamaan lapse-

na kuolleita läheisiämme. 

 

To 28.9. 17:15  

VIIKKOHARTAUS 

 

To 28.9. 18:00 

VIINI- JA VIRSI-ILTA  

Tervetuloa veisaamaan toivevirsiä ja 

nauttimaan palanpainikkeeksi viiniä ja 

juustoja! Reformaation merkkivuoden 

kunniaksi laulamme tällä kertaa erityisesti 

reformaattoreiden virsiä ja kuulemme 

katkelmia Lutherin pöytäpuheista. 

 
 

Pe 29.9. 17:30 

KIELIKOULUN JUMIS

GOTTESDIENSTE 

 

Do 7.9. 17:15  

WOCHENANDACHT 

 

So 10.9. 15:00 

GOTTESDIENST IM FREIEN  

Anschließend zu der „Deine Schritte für 

eine Frau“-Veranstaltung wird ein Gottes-

dienst im Freien auf der Michelwiese 

gehalten. Weitere Informationen auf S. 18. 

 

Do 14.9. 17:15  

WOCHENANDACHT 

 

Do 16.9. ab 18:00 Uhr  

NACHT DER KIRCHEN 

Siehe Programm auf der Seite 9. 

 

Do 21.9. 17:15  

WOCHENANDACHT 

 

Sa 23.9. 11:00 

GEDANKTAG FÜR VERSTORBENE 

KINDER 

Wir gedenken unseren als Kinder ver-

storbenen Angehörigen. 

 

Do 28.9. 17:15  

WOCHENANDACHT 

 

Do 28.9. 18:00 

WEIN- UND PSALM-ABEND 

Herzlich willkommen, gemeinsam unsere 

Wunschpsalme zu singen und dabei Wein 

und Käse zu genießen. Diesmal singen wir 

insbesondere Psalme verbunden mit der 

Reformation und hören Auszüge aus den 

Reden Luthers. 
 

Fr 29.9. 17:30 

GOTTESDIENST DER 

SPRACHSCHULE
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JOHTAJAN RIVIT  

Hyvät Ankkurin lukijat, 

olette kesän aikana kirkolla käydessänne tavanneet vapaaehtoisemme Johanna (Jossu) 

Tulensalon ja Tita Nummisen. He tulivat kumpikin kuukaudeksi auttamaan asiakas-

palvelussa arkeamme. Lämmin kiitos heille ja hyvää syksyä koti-Suomeen! Johannan 

tapaamme taas joulubasaarissa ja Titalla olisi toiveena päästä tänne meille vuosi-

vapaaehtoiseksi. Ilosina odotamme Pirjo Salmea, uutta vuosivapaaehtoistamme, joka 

saapuu maanantaina 5.9. Tervetuloa! 

”Merimieskirkko yhdistää” kokemuksen saimme isolla joukolla tuntea Suomen Merimies-

kirkko ry:n Kesäjuhlassa Oulussa elokuussa. Pelkästään Hampurin merimieskirkkoon 

liittyviä juhlijoita kokoontui Ouluun toistakymmentä ja ainakin neljältä eri vuosi-

kymmeneltä. Iloisia riemunhuutoja kaikui 

juhla-alueella aina ystävien tavatessa toi-

sensa. Ensi vuonna, kun juhlat pidetään 

Jyväskylässä, on lyhyemmän matkan vuoksi 

odotettavissa vieläkin suurempi mmk-

joukko. Upeat ohjelmat olivat oululaiset 

meille järjestäneet.  

Kuvassa vasemmalta Aila Schröer, allekir-

joittanut, Taija Kivistö, Annaleena Pelto-

niemi, Hannu Suihkonen, Helena Tuominen, 

Salla Havukainen, Johan ja Tuula Buss. 

Kuvasta puuttuvat vielä paikalla olleet Raija 

Müller, Matti Keränen, Timo Leikas, Mauri 

Korhonen, Merja Hinkka (Suomi-Kodin 

vapaaehtoinen ja työntekijä) ja Katri 

Oldendorff. 

Työkerho, Kirjallisuuspiiri, Odottavat äidit, 

Nuoret aikuiset ovat jo avanneet syksy-

kautensa. Tervetuloa kaikki muutkin ryhmät 

jälleen takaisin. Kuorolaisilla on tulossa syyskuussa Budapestiin konserttimatka. Ohjel-

massa on konsertteja muutaman muun ulkosuomalaiskuoron kanssa Suomi100-merkeissä. 

Syyskuun monipuoliseen ohjelmaan tervetuloa! Muun muassa maailmanennätystä 

havittelemme luomupuuron syönnillä. Kaikki Suomen merimieskirkot on haastettu mukaan, 

joten tule sinäkin! 

Tapaamisiin! 

Satu Oldendorff 

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

mailto:satu.oldendorff@merimieskirkko.fi


4 

KARJALANPIIRAKKAKURSSI  

Ma 18.9. klo 10 lähtien järjestetään 

merimieskirkolla karjalanpiirakkakurssi. 

Opimme Eeva Gröningin ohjaamana 

taikinanteon ja piirakoiden rypistelyn. 

Kurssi on tarkoitettu niin nuorille kuin 

aikuisille. Kurssin hinta on 10 euroa ja 

ilmoittautumisia pyydetään torstaihin 

14.9. mennessä.

Am Montag, dem 18.9. findet bei uns ein 

Kurs im Zubereiten von karelischen 

Piroggen statt. Unter Anleitung von Eeva 

Gröning lernen wir, wie der Teig 

hergestellt wird und wie die Piroggen 

geformt werden. Der Kurs ist für junge 

und alt. Kosten: 10€, um Anmeldung bis 

Donnerstag, dem 14.9. wird gebeten.  

 

RAIN DIARY support LEISEGOLD 

To/Do 21.9. 2017               19:00 

Suomalainen darkwave -yhtye saapuu 

jälleen merimieskirkolle. Myös Reeperbahn 

-festivaalilla esiintyvä yhtye heittää kirkolla 

akustisen keikan. Soundi-lehti on kuvannut 

heidän musiikkiaan gootahtavan tummaksi 

ja elektroniseksi rockiksi. Heidän muka-

naan saapuu myös saksalais-liettualainen 

yhtye Leisegold. Tiedossa on ilta täynnä 

meneviä sointuja.  

 

Die finnische Dark Wave -Band spielt 

dunkle gothische und elektronische 

Rockmusik und tritt ebenfalls auf dem 

diesjährigen Reeperbahn-Festival auf. Als 

Support bringen die Finnen die deutsch-

litauische Band Leisegold mit. Es wird ein 

Abend voll mit schönen Klängen und 

wunderdunkler Atmosphäre. 
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PAPIN RIVIT  

 

 

Kirkko olkoon niin kuin puu, 

se kodin luona saakoon kasvaa. 

Olkoon rukous ja riemu 

aina lehviensä alla. 

Juuret työntäköön se maahan, 

oksat korkeuksiin taivaan. 

Hedelmää se saakoon kantaa, 

suokoon lohdun, myötätunnon. 

Virsikirjan lisävihkosta löytyy tämä eteläamerikkalainen laulu (numero 949), jossa kirkkoa 

verrataan puuhun. Jäin miettimään, miten erilaiselta puut näyttävät tuossa 

maailmankolkassa. Tropiikissa on aina kasvukausi, siellä puut kukoistavat ja vihertävät 

ympäri vuoden. Meidän pohjoisen asukkaiden näkökulmasta sen sijaan puu on puolet 

vuodesta pelkkä paljas ranka ja tyhjä oksisto. Rujo ja lehtensä pudottanut, joka ei kutsu 

alleen lepäilemään. Onko kirkko kuin ikivihreä havupuu, joka näyttää aina samalta, 

olosuhteista ja vuodenajoista riippumatta? Vai pohjoisen lehtipuu, joka vuoroin vihertää, 

kukoistaa ja lakastuu?  

Joku saattaa hylätä kirkon siksi, että sillä hetkellä näkee vain paljaan rungon eikä pidä 

näkemästään. Silloin jää huomaamatta se elinvoima, joka kuoren alla piilee ja joka hitaasti 

virtaa, valmistautuen uuteen kasvukauteen. Syksyä ja talvea seuraa aina kevät ja kesä. 

Elinvoimaista kukoistuskautta puolestaan seuraa aina hiljaisempi jakso. Hengen huminan 

voi silloinkin kuulla, jos painaa korvansa puun runkoa vasten. 

Puu, istutettu 

partaalle vetten, 

Luojamme luota 

voiman se saa. 

 

Toivon sinulle kesän jäljiltä virkistävää paluuta arjen rutiineihin ja 

alkavaan syksyyn! 

Päivi Vähäkangas  

Yhteystiedot: 0151-5711 9137 tai 040-8460 2217,  

paivi.vahakangas@gmail.com.

mailto: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  

mailto:hampuri@merimieskirkko.fi
mailto:hampuri@merimieskirkko.fi
http://www.facebook.com/pohjoissaksanmerimieskirkko
http://www.instagramm.com/pohjoissaksanmerimieskirkko
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Yhteystiedot: 

lyypekki@merimieskirkko.fi 

 

Anna Eklund (vas.): +491716210907 (myös WhatsApp), anna.eklund@merimieskirkko.fi 
 

Ritva Lehmann (oik.): +491602817858 (myös WhatsApp), 

ritva.lehmann@merimieskirkko.fi 

SOSIAALIKURAATTORIT TIEDOTTAVAT:  

 

Lauantaina 23.9. järjestämme Kuljettajien Lauantain Lyypekin Moislingissä Lenkertreff- 

rastipaikassa klo 14-18. Tervetuloa silloin siis vaihtamaan kuulumisia kanssamme, 

tervehtimään tuttuja ja nauttimaan karjalanpiirakoista sekä korvapuusteista kahvin kanssa! 

Silloin sinulla on myös mahdollisuus tavata sosiaalikuraattori, jos sinulla on kysyttävää, 

tarvitset neuvoa tai haluat muuten keskustella kahden kesken. Kahvien jälkeen on myös 

mahdollista lähteä Hampuriin merimieskirkolle saunomaan ja/tai yöpymään. 

Merimieskirkolla majoitut edullisesti kuljettajahintaan ja sinulla on pyykinpesu-

mahdollisuus. Jos haluat lähteä Hampuriin, olethan meihin yhteydessä etukäteen! 

Toivottavasti tavataan Lenkertreffissä! 

 

Ulkomaan merimieskirkot osallistuivat 26.8. 

Finnish your Dinneri -tapahtumaan. 

Hampurissa sen yhteydessä  kokoontui myös 

Nuorten aikuisten ryhmä, ja heidän pöytänsä 

ääreen kerääntyi lopulta iso joukko juttelemaan 

ja viettämään iltaa lempeässä Hampurin illassa. 

Illallisen päätteeksi osa vieraista meni vielä 

kirkkosaliin nauttimaan Pohjoismaisen 

Musiikkifestivaalin konsertista, osa lähti 

saunomaan ja kuka minnekin lauantai-illan viettoon. Nuoret tapaavat seuraavan kerran 

sunnuntaina 24.9. Olethan yhteydessä Annaan, jos olet ensikertalaisena tulossa mukaan, tai 

sinulla on idea tai toive mitä tekisimme yhdessä. 

 

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!! 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Onko osoitteesi ajan tasalla? 
 

Päivitämme juuri osoitetiedostojamme. Oletko muuttanut viime aikoina? Haluatko 

saada tiedotuksia toiminnastamme sähköpostitse tai kutsun myyjäisiin postitse?  

Ilmoita ajankohtaiset osoitetietosi sähköpostilla toimistosihteerillemme, 

eira.weissenburg@merimieskirkko.fi tai puh. 040-31788426. 

mailto:lyypekki@merimieskirkko.fi
mailto:anna.eklund@merimieskirkko.fi
mailto:ritva.lehmann@merimieskirkko.fi
mailto:eira.weissenburg@merimieskirkko.fi
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TAPAHTUMAKALENTERI 

To 7.9. 16:00  BASAARIKOKOUS 

Su 10.9. 12:00  KÄVELE NAISELLE AMMATTI 

Tarkempi ohjelma sivulla 18. 

La 16.9. 18:00  KIRKKOJEN YÖ 

alk. klo 18:.00  Kahvila ja Suomikauppa, suomalaisia erikoisuuksia  

18:00  Tervehdys, johtaja Satu Oldendorff 

18:10  Kansanmusiikkijumalanpalvelus, pastori Päivi Vähäkangas, Bernd 

Thieme, haitari ja Annika Steinke, kantele 

alk. 18:30  Merimieskirkon opastettuja kierroksia 

18:30  Saksalaisia runoja suomalaisin sävelmin, Eva-Christina Pietarinen, 

laulu ja Ekaterina Kausch, piano 

19:00  Kansainvälisiä merimieslauluja, tenori Aki Hietala ja Bernd Thieme, 

haitari 

20:00  Sea Sunday -hartaus, sosiaalikuraattori, merimiespastori Anna 

Eklund ja Eva-Christina Pietarinen, piano 

20:30  Rippikoululauluja saksaksi ja suomeksi, sosiaalikuraattori, 

merimiespastori Anna Eklund ja Eva-Christina Pietarinen, piano 

21:00  Konsertti, tenori Aki Hietala, kansanlauluja, klassista ja hengellistä 

musiikkia sekä kevyempää musiikkia 

22:00  Loppuhartaus, pastori Maija Priess, Eva-Christina Pietarinen, piano 

To 21.9. 19:00  KONSERTTI  

Suomalainen Rain Diary -yhtye esittää akustisen konsertin. Kts. myös s. 4. 

La 23.9. 10:00 – 16:00 AIKUISTEN TAIDEWORKSHOP 

Osallistujilta ei vaadita ennakkotietoja piirtämisestä/maalaamisesta! Kurssimaksu 40 € (sis 

ruoan, kahvin ja pullan). Kurssin vetäjä Anu Bär (ilmoittautumiset anumet@web.de tai 

0174-6408155). Lähempiä tietoja materiaaleista etc. ilmoittautumisen yhteydessä. Luvassa 

kreatiivinen elämysmatka huisanhauskassa seurassa! 

Su 24.9. 17:00   NUORTEN AIKUISTEN TAPAAMINEN 

Kokoonnumme yhdessä ensin kirkolle, ja lähdemme sitten myöhemmin tarkentuvaan paik-

kaan. Tule tutustumaan muihin suomalaisiin nuoriin ja nuoriin aikuisiin täällä Hampurissa! 

Pe 29.9. 19:00   MIESTEN VUORO  

Yhdessäoloa saunan ja takkatulen äärellä, makkaran paistoa ja keskusteluja. 

Su 8.10. 16:00  KONSERTTI 

Saksalaisia runoja suomalaisin sävelmin, Eva-Christina Pietarinen (laulu) ja Ekaterina 

Kausch (piano)
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VERANSTALTUNGEN 

Do 7.9. 16:00  BASARBESPRECHUNG 

So 10.9. 12:00  DEINE SCHRITTE FÜR EINE FRAU 

Siehe Programm auf der Seite 18. 

Sa 16.9. 18:00   NACHT DER KIRCHEN 

ab 18:00  Café und Finnshop, Finnische Spezialitäten 

18:00  Eröffnungsworte, Leiterin Satu Oldendorff 

18:10  Gottesdienst mit Volksliedern, Pastorin Päivi Vähäkangas mit Bernd 

Thieme, Akkordeon und Annika Steinke, Kantele 

ab 18:30  Führung in der Seemannskirche 

18:30  Deutsche Gedichte mit finnischen Melodien, Eva-Christina Pietarinen, 

Gesang, und Ekaterina Kausch, Klavier 

19:00  Internationale Seemannslieder, Musiker Aki Hietala und Bernd Thieme, 

Akkordeon 

20:00  Sea Sunday -Andacht, Sozialberaterin, Seemannspastorin Anna Eklund, 

und Eva-Christina Pietarinen, Klavier 

20:30  Konfirmationslieder auf Deutsch und Finnisch, Sozialberaterin, 

Seemannspastorin Anna Eklund und Eva-Christina Pietarinen, Klavier 

21:00  Konzert, Musiker Aki Hietala, Nostalgische Lieder und Melodien 

22:00  Abschlussandacht, Pastorin Maija Priess, Eva-Christina Pietarinen, Klavier 

Do 21.9. 19:00  KONZERT  

Der finnische Rain Diary-Band tritt akustisch auf. Siehe auch S. 4. 

Sa 23.9. 10:00 – 16:00  KUNSTWORKSHOP FÜR ERWACHSENE 

Keine Vorkenntnisse notwendig! Kursgebühr 40 € (inkl. Essen, Kaffee und Pulla). Der Kurs 

wird von Anu Bär geleitet. Anmeldungen an: anumet@web.de oder 0174-6408155. Mehr 

Informationen über Material usw. bei der Anmeldung. Wir gehen gemeinsam auf eine 

kreative Reise! 

So 24.9. 17:00   TREFFEN DER JUNGEN ERWACHSENEN  

Wir treffen uns bei der Kirche und machen dann gemeinsam einen Ausflug. Eine gute 

Gelegenheit junge Finnen in Hamburg kennenzulernen!  

Fr 29.9. 19:00   UNTER MÄNNERN 

Männerabend mit Saunagängen und Gesprächen. 

Su 8.10. 16:00  KONZERT 

Deutsche Gedichte mit finnischen Melodien, Eva-Christina Pietarinen (Gesang) und 

Ekaterina Kausch (Klavier).

mailto:anumet@web.de
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VÄLÄHDYKSIÄ ASIAKASPALVELUTIIMIN TYÖSTÄ  

 

Elokuun ja samalla myös kesän viimeinen päivä alkaa sateisena ja harmaana. Lämpötila on 

yön aikana romahtanut ja luulenpa, että ei pelkästään meidän kodissa ole vaikeaa saada 

koulunsa aloittavia lapsia hereille kesäunesta. Yritän lohduttaa väsynyttä, että seuraavaan 

lomaan on vain pari kuukautta, ja että kunhan alkuun pääsee niin kyllä se helpottaa. 

 

Jonkun täytyy loppua, että joku toinen voi alkaa, siis kesä loppuu ja syksy alkaa. Jos saisin 

valita, niin ottaisin vähäsateisen ja aurinkoisen syyskuun, se toisi pehmeän laskun pimeän 

kauden alkamiseen. Me täällä kirkolla päätämme kesäkauden inventaarioon ja 

valmistaudumme ottamaan vastaan syksyn arjen hulinan ja huiskeen. Ryhmät palaavat 

tauoiltaan ja me odotamme uuttaa vapaaehtoista Pirjoa saapuvaksi. 

 

Kalenteria katsoessani tiedän, että syksystä tulee vilkas ja tapahtumarikas. Saatan tulla 

nykäisemään sinuakin hihasta pyytääkseni sinut auttamaan johonkin tapahtumaan. Toki 

mukaan saat tulla, vaikka et hihassa tuntisikaan nykäisyä. Rakastatko lakanoiden 

viikkaamista tai pyykkäämistä? Haluaisitko olla asiakaspalvelussa ja pullakahveja 

myymässä? Entä huonesiivous tai ikkunoiden pesu? Tiskiäkin riittää aamusta iltaan. 

Joulubasaarileipomisetkin alkavat pian ja tarvitsemme ahkeria leipojia kantamaan kortensa 

yhteiseen kekoon. Yhteiseen nimenomaan, sillä tämä merimieskirkkohan on meidän 

kaikkien kirkko, suuri, ihana yhteisö, arjen suolalla ja sokerilla maustettu! 

 

 

 

 

Tiina Ylitalo, palveluvastaava 

Yhteystiedot: 040-316971 tai tiina.ylitalo@merimieskirkko.fi 

 

 

SYYSKUUN TUKIJÄSENTARJOUS 

MITGLIEDERANGEBOT IM 

SEPTEMBER 

Nauhakynttilät / Schwimmkerzen 

2,50 €   

mailto:tiina.ylitalo@merimieskirkko.fi
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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!

mailto:majoitus.hampuri@merimieskirkko.fi
http://pohjoissaksa.merimieskirkko.fi/palvelut/#majoituspalvelut
mailto:majoitus.hampuri@merimieskirkko.fi
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SASU-RIPPIKOULUT 2018! 

“Ripari“ eli leiririppikoulu on Suomen suosituin 

rippikoulumuoto, jonka käyminen on mahdollista 

myös Saksassa ja muissa saksankielisissä maissa 

asuville nuorille. Riparilla pohditaan elämää ja 

aikuiseksi kasvamista eri näkökulmista, etsitään 

uskoa, pohditaan kirkkoon ja hengellisyyteen 

liittyviä kysymyksiä ja eletään omaa uskoa todeksi. 

Hartaushetket, iltaohjelmat, pelailu ja muu 

hauskanpito tarjoavat ikimuistoisia hetkiä. Oman 

identiteetin pohtiminen, suomalaisuuden etsiminen 

ja kahden kulttuurin välillä eläminen ovat tärkeä 

osa saksalais-suomalaista rippikoulua. 

Das Zentrum der finnischen kirchlichen Arbeit lädt finnisch-deutsche und in Deutschland, 

Österreich und in der Schweiz lebende finnische Jugendliche, die 2003 oder davor geboren 

sind, zum finnisch-deutschen Konfiunterricht im Jahr 2018 ein!  

Die Camps werden zusammen mit finnischen Ortsgemeinden in Salo und Ylöjärvi 

durchgeführt, so dass die Hälfte der Teilnehmenden aus diesen Gemeinden stammt. Das 

Leben und Lernen auf den Camps geschieht auf zwei Sprachen. Fehlende Finnisch-

Kenntnisse sind kein Hindernis für eine intensive Teilnahme! Die Konficamps bieten eine 

einzigartige Gelegenheit, viel Spaß zu haben und in einer ungezwungenen Atmosphäre über 

Lebens- und Glaubensfragen nachzudenken. 

Vuoden 2018 riparit pidetään Salossa 20.7.-29.7.2018 ja Ylöjärvellä 27.7.-5.8.2018. 

Pyydämme ilmoittautumaan vuoden 2018 rippikouluun 31.10.2017 mennessä. Lisätietoja ja 

ilmoittautumislomakkeet löytyvät nettisivuiltamme (www.rengas.de).  

Mehr Info und das Anmeldeformular gibt es auf unserer Internetseite (www.rengas.de) und 

Fotos von den Camps auf Sasu-Instagram (@sasu_team). Bitte meldet euch bis zum 

31.10.2017 an. 

Rippikoulutiimin puolesta, suomalaispappi Anna-Maari Ruotanen, ruotanen@kirche-

koeln.de. 

 

SUOMEN MERIMIESKIRKON 

RIPPIKOULULEIRIT 

Suomen merimieskirkon rippikoululeirejä järjestetään sekä 

Lontoossa että Ateenassa. Vuoden 2018 leirit ovat jo täynnä, 

mutta peruutuspaikkoja voi kysellä. Vuoden 2019 leireille 

ilmoittautuminen alkaa toukokuussa 2018. 

Lisätietoja: https://merimieskirkko.fi/rippileiri/ 
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TOIMINTARYHMÄT / GRUPPEN 

 

ELÄMÄNKAARIRYHMÄ 

Su 17.9. klo 16:30. Lisätietoja Ritva Lehmann 040-316971 / 0160-2817858.  

KIELIKOULU / SPRACHSCHULE  

Kerho ti/Di 9:00-12:00 ja kielikoulu pe/Fr 16:30-18:15.  

Koulu jatkuu kesäloman jälkeen 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. Tapaamme syyskuussa 27.9. kirjana 

”Harriet ja Olof, rakkaus Viiipurissa” (Martti Backman), lokakuun kirjapiirissä 25.10. Dr. 

Paula Jääsalmi-Krüger pitää esitelmän ensimmäisistä suomalaisista naiskirjailijoista. 

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 

Kulttuuripiiri kokoontuu su 13.9. klo 14:00. Menemme yhdessä Hampurin historialliseen 

museoon (Museum für Hamburgische Geschichte, osoite Holstenwall 24, 20355 HH). 

Tapaaminen museon aulassa. Seuraava suunnittelutapaaminen kirkolla sunnuntaina 17.9. 

klo 15.30. 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. 

MIESTEN VUORO / UNTER MÄNNERN 

Pe/Fr 29.9. klo 19:00 Sauna. 

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

mit Saunagängen und Gesprächen. Info: Christian Sierks, 0163-9803035, Krisu73@live.com. 

mailto:skorpijar@hotmail.com
mailto:kaija.gaupp@web.de
mailto:kaija.gaupp@web.de
mailto:ktk.hampuri@mail.de
mailto:Krisu73@live.com
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MUSKARIT 

Vauvamuskari ti klo 10:45-11:30.  

3kk-2–vuotiaille vauvoille ja taaperoille. Kesäloman jälkeen jatkamme 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. 

Tenavamuskari jatkuu kesäloman jälkeen 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 24.9. klo 17. Kokoonnumme yhdessä ensin kirkolle, ja lähdemme 

sitten myöhemmin tarkentuvaan paikkaan. Tule tutustumaan muihin suomalaisiin nuoriin ja 

nuoriin aikuisiin täällä Hampurissa! 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. Jos olet tulossa mukaan 

ensimmäistä kertaa, ota yhteyttä Annaan. Lisätietoja: Anna Eklund, 0171-6210907, 

anna.eklund@merimieskirkko.fi. 

PERHEKAHVILA  

Seuraava tapaaminen su 24.9. klo 14:00 yhteisen askartelun ja kahvittelun merkeissä. 

Lisätietoja: Anna Eklund, 0171-6210907, anna.eklund@merimieskirkko.fi. 

RAAMATTUPIIRI 

Seuraava tapaaminen tiistaina 19.9. klo 15. 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. 

mailto:skorpijar@hotmail.com
mailto:musik@annika-steinke.de
mailto:naapuriapu.hampuri@gmx.de
mailto:anna.eklund@merimieskirkko.fi
mailto:anna.eklund@merimieskirkko.fi
mailto:anna.eklund@merimieskirkko.fi
mailto:raija.hannele@gmx.de
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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. Sähly alkaa taas lauantaina 2.9. 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.  

Loka-marraskuussa keskitymme myyjäisten toteuttamiseen. Tule mukaan auttamaan! 

Syksyn ohjelmasta:  

21.9. "kierrätyspäivä", vaihdamme syksyn ja talven vaatteita, kenkiä, laukkuja ym. kivaa. 

28.9. arpajaiset kummityttömme hyväksi.  

5.10. syksyn virkistysretki, kohteena Glückstadt. Sitovat (= matkaliput) ilmoittautumiset 

puheenjohtajalle 28. 9. mennessä. 

Lisätietoja: pj. Tarja Jeenicke, 040-5241179 tai 0170-9355531, tarja_jeenicke@yahoo.de. 

 

ÄIDIT JA MUUT NAISET  

“NAISTENILTA” 

Yhdessäoloa hyvän ruuan merkeissä. Seuraava tapaaminen on ke 18.10. klo 19:30. Paikka 

ilmoitetaan Facebook-ryhmässä Naisten Ilta Hampurissa. Lisätietoja: Tiina Mitchell, 

Mitchell.tiina@googlemail.com, Anu Bär anumet@web.de tai Anu Kojonen, 

anu.kojonen@gmail.com.  
 

 

 

 

 

REFORMAATIOVUODEN JUHLALUENTO 

Ti 31.10. klo 18:00 
 

Millaista on 2000-luvun suomalainen uskonnollisuus? Suomen kirkon ulkoasiain 

osaston johtaja, dosentti Kimmo Kääriäinen alustaa siitä, mikä on ajankohtaista 

Suomen kirkossa ja suomalaisessa henkisessä ilmapiirissä. Alustus on suomen-

kielinen.  

 

Kaikki ovat sydämellisesti tervetulleita!  

mailto:joarlau@googlemail.com
mailto:saehly@suomi24.fi
mailto:rafussjoman@gmail.com
mailto:tarja_jeenicke@yahoo.de
mailto:Mitchell.tiina@googlemail.com
mailto:anumet@web.de
mailto:anu.kojonen@gmail.com
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Evangelisch-Lutherische Kirche in Norddeutschland 

Landeskirchenamt 

z. Hd Frau Manuela Hofmann-Bach  

Dänische Str. 21-35  

24103 Kiel  

steuern@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/   

mailto:steuern@lka.nordkirche.de
mailto:satu.oldendorff@merimieskirkko.fi
https://pohjoissaksa.merimieskirkko.fi/tue-ja-osallistu/
https://pohjoissaksa.merimieskirkko.fi/tue-ja-osallistu/
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KIRPPUTORI / FLOHMARKT  La/Sa 7.10.  
 

Kirpputori pidetään klo 12-17. Pöytämaksu 

on 15 euroa + kakku. Pöytiä on rajoitettu 

määrä, joten varaa äkkiä omasi. 

 

Der Flohmarkt findet von 12-17 Uhr statt. 

Preis/Tisch: 15 Euro + Kuchenspende.  

 

Ilmoittautumiset / Anmeldungen Tel. 040-

316971 oder per E-Mail 

 majoitus.hampuri@merimieskirkko.fi 
 

 

Tilaa joulukinkkusi kirkolta! 

Sitovat ennakkotilaukset 29.9. mennessä mieluiten 

s-postitse tiina.ylitalo@merimieskirkko.fi,  puhelimitse 

040-316971 tai suoraan kahvilasta. 

Valittavana on kolme eri kinkkua  

* kypsä punasuolattu n. 5-6 kg 19,80/kg  

* harmaasuolattu kinkku potkaluulla n. 7 kg 18,70/kg  

* viljapossun kinkkurulla nahaton n 2-3kg 13,70/kg 

Kinkkujen koot saattavat vaihdella, emmekä 

valitettavasti voi vaikuttaa tähän asiaan. Kinkut voi 

noutaa kirkolta joko myyjäisten aikana tai sen jälkeen 

kun kauppa taas avataan. 

Tarvitsemme sinulta seuraavat tiedot: nimi ja 

puhelinnumero, kinkkutoive sekä kumman hakuajan valitset (tämä tieto ei ole sitova). 

 

TANGOKURSSI / TANGOKURS 20.10. – 22.10. 
 

Kurssin vetäjinä Suvi Ripatti ja Pasi Siitonen. Satavuotiaan Suomen kunniaksi opettelemme 

tangon lisäksi perinteistä humppatanssia. Tarkempi ohjelma ilmoitetaan lokakuun Ankkurissa, 

mutta ilmoittautua voi jo nyt kirkolle. Kurssin hinta 55 €/henkilö ja 100 €/pari, sis. 

keittolounaan lauantaina.  
 

Der Kurs wird von Suvi Ripatti und Pasi Siitonen geleitet. Da Finnland sein hundertjähriges 

Jubiläum feiert, wird eine Lektion urfinnischen Lavatanssi humppa eingefügt. Genaues 

Programm kann in nächsten Ankkuri gefunden werden. Meldet euch frühzeitig bei der Kirche 

an. Kurspreis 55 €/Person und 100 €/pari, inkl. Mittagstisch am Samstag. 

mailto:majoitus.hampuri@merimieskirkko.fi
mailto:tiina.ylitalo@merimieskirkko.fi
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Kävele naiselle ammatti / Deine Schritte für eine Frau 
 

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. 

Vuosittain järjestetään myös kävelytempaus niin Suomessa 

kuin ulkomailla rahankeruuta varten. 

Pohjois-Saksan merimieskirkko sekä Kielin ja Lyypekin 

seurakunnat järjestävät yhteisen kävelytempauksen. Tapaamme 

Michelin puistossa, josta teemme yhdessä kävelylenkin Planten 

un Blomeniin. Tapahtuma alkaa klo 13 ja ohjelmassa mm. 

lastenohjelmaa, kävelyä, yhteinen ruokailu nyyttäriperiaatteella 

sekä retkikirkko. 

Ohjelma:  

 

12:00 Tapahtuma alkaa / info-pöytä, lastenohjelmaa (Michelin puisto) 

13:00 Kävelyretki Planten un Blomeniin 

14:00 Kahvihetki (Michelin puisto) 

15:00 Retkikirkko (Michelin puisto) 

 

Die Frauenbank unterstützt Frauen in Entwicklungsländer bei ihren Versuchen, selbständig 

ihr Lebensunterhalt zu erhalten und zu sichern. Die Bank wird sowohl von der Auslandshilfe 

der finnischen Kirche wie auch von dem Zentrum der finnischen kirchlichen Arbeit in 

Deutschland unterstützt. Jährlich wird ein Spenden-Walk sowohl in Finnland wie auch im 

Ausland für die Bank organisiert. 

Die Seemannskirche in Norddeutschland und die finnischen Gemeinden in Kiel und Lübeck 

nehmen gemeinsam an dieser Aktion teil. Wir treffen uns auf der Michelwiese und von dort 

aus machen wir einen Spaziergang um Planten un Blomen herum. Die Veranstaltung fängt 

um 13 Uhr an und im Programm sind u.a. Kinderspiele, Spazieren, gemeinsames Essen nach 

dem Prinzip „jeder bringt was mit“ und ein Gottesdienst im Freien.  

Programm: 

 

12:00 Beginn Veranstaltung / Info-Tische, Kinderprogramm (Michelwiese) 

13:00 Nordic-Walk-Runde in Planten un Blomen 

14:00 Kaffee & Kuchen (Michelwiese) 

15:00 Andacht (Michelwiese) 
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KUUKAUDEN KASVO  

Tita Numminen, vapaaehtoinen  

Moi, 

asuin lapsena Lübeckissä ja vanhempani menivät 

naimisiin täällä Hampurin merimieskirkolla. 

Muistan Tsekin jo lapsuudesta ja oli hauska yllätys, 

että hän olikin vielä hyvin elossa. Olemme 

ystävystyneet uudestaan ja nykyään häntä uskaltaa 

jo rapsutellakin. Tsekin hoitaminen on ehdot-

tomasti yksiä lempipuuhiani täällä kirkolla. 

 

Olen haaveillut takaisin Saksaan muuttamisesta 

niin pitkään kun muistan, joten tarjous päästä tänne 

kuukaudeksi auttamaan oli oikea toiveiden 

täyttymys. Hampuri valloitti sydämeni hetkessä ja 

vaikka olenkin äärettömän kiitollinen ajastani 

täällä, en missään nimessä saanut tarpeekseni.  

Sain tutustua työssäni moniin mielenkiintoisiin 

ihmisiin ja kuulla monenlaisia tarinoita. Voisin 

kutsua itseäni myös tarinankertojaksi, joten se on 

ollut aivan mahtavaa. 

 

Tämän ihanan kuukauden jälkeen palaan takaisin Joensuuhun hakemaan itselleni media-

assistentin paperit, sekä poikaystäväni jonka kanssa (sormet ristissä!) olisi toiveissa päästä 

muuttamaan Hampuriin. 

 

Toivottavasti nähdään pian! 

 

Rakkaudella Tita Elena 

Det kontrastrika Hamburg. 

På jakt efter en sällsynt växt av släktet stäkror. (Oenanthe conioides) 

 

 

 

  

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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September, 

 

Sommaren går mot sitt slut och hösten står för dörren. Vi 

återvänder hem till vår vistelseort i Tyskland och många, 

många har varit hemma i Finland och njutit av den finska 

naturen och av sommaren. Finlands jubileumsår fortgår och 

många evenemang anordnas ännu under resten av året. 

Luther-året bjuder även på många händelser som förknippas 

med Martin Luthers verksamhet som reformator. Det är ett 

händelserikt år som bjuder på mycket gott, men även på 

naturkatastrofer och terrordåd.  

I medlet av månaden, den 16 september, firas kyrkornas natt. Finska 

sjömanskyrkan deltar igen med gudstjänster, folklore, sjömanssånger 

och mycket annat. Temat detta år är ”Glück”, lycka. Lycka är någonting 

vi alla strävar efter och önskar oss. Vi kan fundera över, vad ordet lycka 

betyder för oss själva. Lycka kan vara så mycket, det är skönt att kunna 

upptäcka små guldkorn i vardagen, som ger oss en känsla av lycka. 

Lycka kan vara att få vara frisk, eller att tillfriskna efter en sjukdom, att 

ha en partner vid sin sida, som man 

trivs med, att trivas med sitt jobb, att ha goda vänner 

som finns där för en när man behöver dem, att se ett litet 

barn födas och växa upp, att känna sig trygg i sig själv, 

ja lycka kan vara så mycket, mycket mera. Ibland tappar 

man bort sig i stress och arbete, bråk och bekymmer och 

söker förtvivlat efter litet lycka. Naturen kan ge oss ro 

och avkoppling och vi kan njuta av höstens alla färger. 

Synnöve Lindström-Makowski  25.08.17 
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TIETOPAKETTI  

Tiiviissä tietopaketissa voit lukea oikeuden kiemuroista Saksassa ja Suomessa.  

 

 

TYÖSUHTEEN IRTISANOMINEN 

 

Postilaatikossasi on työsuhteen irtisanominen. Mitä nyt voisi tehdä? Jos olet sitä mieltä, 

että haluat tehdä jotain irtisanomista vastaan, on sinulla mahdollisuus tarttua 

irtisanomissuojahaasteeseen ns. ”Kündigungsschutzklage”.  

Irtisanomisen saapumisen jälkeen on kolme viikkoa aikaa laittaa haaste eteenpäin. 

Haasteella voi esimerkiksi selvittää, onko irtisanominen kenties tehty väärin ja siten 

mitätön. Prosessissa siis selvitetään, jatkuuko työsuhde vai ei. Yleensä prosessit sovitellaan 

ja päätetään esimerkiksi tiettyyn hyvityssummaan. Hyvä on tietää, että hyvitystä ei tarvitse 

maksaa, ellei kyseessä ole ns. ”betriebsbedingte Kündigung”. Toinen mahdollisuus on, että 

työsuhde jatkuu ja työntekijä voi palata työhönsä. Tämä tilanne saattaa olla psyykkisesti 

kuitenkin niin raskas, ettei se voi olla ainakaan useimmissa tapauksissa kovinkaan 

realistinen vaihtoehto.  

Molemmat riidan osapuolet maksavat itse omat kulunsa. Eli vaikka työntekijä esimerkiksi 

häviäisi, ei hänen tarvitse maksaa työnantajan aiheuttamia kuluja.  

 

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 yhteys asianajajaan tai viranomaiseen, joka tutkii asian perusteellisesti. 

 

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