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2 JUMALANPALVELUKSET  
 
 
To 12.10. 17:15  
VIIKKOHARTAUS 
 
To 19.10. 17:15  
VIIKKOHARTAUS 
 
Su 22.10. 11:00 
LUTHER-MESSU 
"Jumala ompi linnamme ja vahva turva 
aivan." Luther-messu rakentuu Lutherin 
kirjoittamien virsien ja rukousten varaan. 
Päivi Vähäkangas. 
 
To 26.10. 17:15  
VIIKKOHARTAUS 
 
Ti 31.10. 11:00 
REFORMAATION MUISTOPÄIVÄN 
JUHLAMESSU  
Pohjoismaiset kirkot viettävät St. Petri -
seurakunnan kanssa yhteistä, nelikielistä 
juhlamessua reformaation 500-vuotisen 
taipaleen kunniaksi St. Petri -kirkossa. 
Liturgia: Reinhard Dircks, Vicky Popp 
Fredslund, Dag Eidhamar, Päivi Vähä-
kangas. Saarna: kirkkoneuvos Kimmo 
Kääriäinen.

GOTTESDIENSTE 
 
 
Do 12.10. 17:15  
WOCHENANDACHT 
 
Do 19.10. 17:15  
WOCHENANDACHT 
 
So 22.10. 11:00 
LUTHER-GOTTESDIENST 
"Ein feste Burg ist unser Gott, 
ein gute Wehr und Waffen." Der Gottes-
dienst basiert auf Kirchenlieder und Gebete 
von Luther. Päivi Vähäkangas. 
 
Do 26.10. 17:15  
WOCHENANDACHT 
 
Di 31.10. 11:00 
FESTGOTTESDIENST ZUR 
REFORMATION 
Die nordischen Kirchen feiern gemeinsam 
mit der St. Petri -Gemeinde einen vier-
sprachigen Festgottesdienst in der St. Petri 
-Kirche zu Ehren von 500 Jahre  Refor-
mation. Liturgie: Reinhard Dircks, Vicky 
Popp Fredslund, Dag Eidhamar, Päivi 
Vähäkangas. Predigt: Oberkirchenrat 
Kimmo Kääriäinen. 
 

 

 
 

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 suomenkielinen.  
 
Kaikki ovat sydämellisesti tervetulleita!  
 



3 JOHTAJAN RIVIT  
 

Hyvät Ankkurin lukijat, 

onpa takana ihanan tapahtumarikas kuukausi, jossa niin monet teistä ovat olleet mukana. 
Kuukausi alkoi kansanedustaja Veera Ruohon, Uudenmaan liiton maakuntajohtajan Ossi 
Savolaisen ja Turun kaupungin yhteysjohtajan Mikko Lohikosken vierailulla. Otimme 
heidät isolla vapaaehtoisjoukolla vastaan ja saimme mahdollisuuden kertoa heille merimies-
kirkkotyöstä. Suuri kiitos vierailusta ja hyvistä keskusteluista! Kävele Naiselle ammatti  -
tapahtuman järjestimme yhdessä Suomalaisen kirkollisen työn keskuksen kanssa. 
Tapahtuma oli erittäin onnistunut ja keräsimme 31 ammattia. Viime vuonna koossa oli 20 
ammattia. Jälkikäteen on lahjoitettu vielä melkein kokonaisen ammatin verran rahaa 
Hienoa! Lämmin kiitos järjestelytoimikunnalle ja mukana kävelleille. Oli mukava, kun 
joukossa oli myös perheitä lasten kanssa.  

Nacht der Kirchen -tapahtuma ”laiva 
täynnä onnea” teemalla toi kirkolle 436 
kävijää. Ohjelma oli erittäin moni-
puolinen ja tunnelma hyväntuulinen. 
Illan suomalaisvieraalle tenori Aki 
Hietalalle iso kiitos konsertista ja meri-
mieslaulujen laulattamisesta yhdessä 
haitarilla säestäneen Bernd Thiemen 
kanssa. Tämänkin taustalla vapaaeh-
toisjoukko, jolle sydämelliset kiitokset.  

 

Suomi100 ulkosuomalaiskuorojen yhteiskonserttiin Budapestissä osallistui meidän 
kuoromme kanssa myös Uppsalan Ursula-kuoro, Lontoon merimieskirkon Merenkurkut, 
Glasgowin ja Budapestin naiskuorot. Matka oli hieno ja voimme olla ylpeitä kuorostamme. 
Nyt suunnitellaan ulkosuomalaiskuorojen yhteisiä konsertteja kahden vuoden välein. 
Seuraava paikka sovittiin ja se on Lontoo. 
Näiden tapahtumien väliin mahtui rock-
konsertti, kuljettajien kahvitilaisuus Lyype-
kissä, Vapaaehtoisten kiitosilta, saksalais-
suomalainen satamapäivä Suomi100-
teemalla Lyypekissä, Virsi- ja viini-ilta, 
työyhteisöpäivä vuoden 2018 suunnittelua, 
kirkkotoimikunnan kokous, ICMA Ham-
burgin kokous ja Jussi Lallin ja Eeva 
Mariapori-Lallin säätiön vierailu, Ulko-
suomalaisparlamentin syyskokous ja paljon 
muuta, jossa saimme olla osallisina.   Suomen Unkarin suurlähettiläs Petri Tuomi-Nikula 

tervehtii ulkosuomalaiskuorolaisia ja kiittää heitä 
osallistumisesta Suomi100- tapahtumaan.  

Aki Hietala Nacht der Kirchen -tapahtumassa. 



4 Erityinen kiitos ja onnittelut 
vielä Sauvakävelijöiden 15-

vuotistaipaleesta. Sosiaaliku-
raattori Ritva Lehmann aloitti 
ryhmän toiminnan 2002. Ryh-
mää vetää tänä päivänä Raija 
Saoudi ja ryhmä kuvailee 
itseään hyväksi vertaistuki-
ryhmäksi, jossa jaetaan ilot ja 
surut. Kiitos myös kaikille 
ymmärryksestä, kun melkein 
koko kirkko oli loppukuusta 
majoituspaikkana 70 henkilölle 
ja jouduitte ahtautumaan jäljelle 
jääneisiin tiloihin. 

Kirkkomme asiakaspalvelussa on kahdet uudet kasvot. Pirjo Salmi saapui vuosi-
vapaaehtoiseksi ja Henni Engler harjoittelijaksi tiimiimme. Olette lämpimästi tervetulleita 
jakamaan kanssamme Pohjois-Saksan merimieskirkon työtä. 

Basaarivalmisteluissa olemme aikataulussa. Toivomme, että ilmoittaudut mukaan auttamaan! 

Tapaamisiin lokakuun tilaisuuksissa tai muuten vain kahvilassa! 

Satu Oldendorff 

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

Odotettu Karjalanpiirakkakurssi toteutui Eeva Gröningin 
johdolla ja tekijät nauttivat ilolla maistuvista piirakoista. Kiitos 
Eeva! 

 

Ti/Di 7.11 18.00-21.00 
 

VHS UND FINNISCHE SEEMANNSKIRCHE ERINNERN UND FEIERN 

Die Hamburger Volkshochschule feiert zusammen mit der Finnischen Seemannskirche 

100 Jahre finnische Unabhängigkeit. Sie sind herzlich eingeladen, die „Pohjois-

Saksan merimieskirkko“ als lebendigen Ort der Begegnung für Finnen und Finnland-

Fans kennenzulernen, inklusive dem Finnshop und dem Café. Dazu gibt es: einen 

Vortrag über die historischen Fakten, Informationen über die Arbeit der Kirche, 

finnische Lieder, gesungen vom Chor der Seemannskirche, finnische Spezialitäten und 

viele Möglichkeiten zum Austausch - auch gern auf Finnisch.  

Hampurin kansalaisopisto juhlii 100-vuotiasta Suomea merimieskirkolla. Ohjelmassa 
historiallinen luento, kuoro- ja yhteislaulua ym. Anmeldungen zu der kostenlosen 

Veranstaltung unter: / Ilmoittautumiset tälle ilmaiselle erikoiskurssille osoitteessa: 
https://www.vhs-hamburg.de/sprachen/finnisch-13. 



5 PAPIN RIVIT  
 

Ensi vuonna tulee kuluneeksi 30 vuotta siitä, kun ensimmäiset naiset vihittiin papeiksi 
Suomen kirkossa. Juhlavuoden kunniaksi Suomen kirkossa ollaan jälleen siinä tilanteessa, 
että piispojen joukossa ei ole yhtään naista. Helsingin piispana vuodesta 2010 palvellut Irja 
Askola jää nimittäin eläkkeelle marraskuussa ja hänen seuraajakseen äänestettiin kolmen 
mainion kandidaatin joukosta se ainoa mies, Teemu Laajasalo. Kun Askola valittiin 
piispaksi, riemuitsivat monet siitä, että kirkon lasikatto on vihdoin murrettu. Kaikki virat 
ovat nyt mahdollisia myös naisille. Mutta jäikö naispiispa kuitenkin vain 
yksittäistapaukseksi? Onko naisten osa tulla valituksi tärkeään tehtävään vain yhden kerran, 
jonka jälkeen tasa-arvo voidaan kuitata saavutetuksi? Esimerkkejä löytyy myös politiikan 
puolelta: naispuolisen presidentin ja pääministerin jälkeen on jälleen palattu miesten aikaan. 

Suomen kirkossa enemmistö työntekijöistä ja myös aktiiviseurakuntalaisista alkaa olla 
naisia. Johtavissa asemissa se ei kuitenkaan näy. Piispojen lisäksi kaikki hiippa-
kuntadekaanit eli kunkin hiippakunnan seuraavaksi korkeimmat johtajat ovat miehiä. 
Tuomiorovasteista eli hiippakuntien pääseurakuntien kirkkoherroista yhtä lukuunottamatta 
kaikki ovat miehiä. Kirkkoherroista 80% on miehiä. Viime aikoina julkisuudessa on 
keskusteltu yhä enemmän siitä, että tasa-arvo ei kirkossa toteudu niin kuin sen pitäisi. Ei 
riitä, että kaikki virat ovat teoriassa avoimia naisillekin, jos he eivät asenneongelmien vuoksi 
pääse tehtäviin, jossa meritoituisivat vieläkin korkeampiin virkoihin. ”Ei naista vaan voi 
valita arkkipiispaksi” olen kuullut sellaistenkin ihmisten suusta, jotka haluavat edistää 
kirkossa tasa-arvoa. Monien mielikuvissa nainen ei voi olla kirkkoa yhdistävä ylin johtaja. 
Ensi vuonna on tulossa arkkipiispan vaali ja nähtäväksi jää, miten paljon sukupuolesta 
keskustellaan näiden vaalien yhteydessä. Näillä näkymin ehdokkaiden joukossa on yksi 
nainen ja kolme miestä. 

Täältä päin tarkasteltuna tilanne näyttää hullulta. Saksassa naiset ovat saaneet toimia 
papinvirassa vuosikymmeniä pitempään kuin Suomessa ja niinpä maailman ensimmäinen 
luterilainen naispiispakin oli saksalainen: Maria Jepsen vihittiin Hampurin piispaksi 25 
vuotta sitten. Eikä hän ole jäänyt ainoaksi. Reformaation perintöä on myös hengellinen ja 
maallinen tasa-arvo. On syytä iloita esimerkeistä, joissa se toteutuu ja pitää yllä tasa-arvon 
näkökulmaa siellä, missä se on vaarassa unohtua. 

 

 

 

 

Päivi Vähäkangas  

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



6 EEVA STREHMEL 2.10.1929 – 11.9.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suuri merimieskirkon ystävä on poissa. Otamme osaa Eevan sisarusten, heidän perheidensä 
ja Peterin lesken suruun. Eevaa suree tämän päivän merimieskirkkoväki, pääsihteerimme 
Hannu Suihkonen ja meidän kaikki sidosryhmämme. Yli neljän vuosikymmenen takaa ovat 
merimiespastorit kirjoittaneet kauniita sanoja Eevaa muistaen. Eeva oli kiinteästi vuodesta 
1958 yhteisössämme aktiivinen ja aivan viime viikkoihin saakka. Kiitollisuus on ylimpänä 
ajatuksissa, kun Eevan vaiheita ajattelee. 

Eevan syntymäpaikka oli Siilinjärvi ja etenkin viime vuosina me saimme paljon tietoa hänen 
kotipaikkakunnastaan. Eeva muisteli mielellään lapsuus- ja nuoruusvuosiaan Siilinjärvellä. 
Sisarukset olivat Eevalle läheisiä. Niin kuin Eevan edesmenneet miehensä Herbert ja 
poikansa Peter. 

Eeva oli ammatiltaan hortonomi, mutta käsityötaidot, taide ja kotitalous kaiken kaikkiaan 
oli hänellä hallussa. Eeva kuvitti miehensä alasaksan murteelle kääntämän Kalevalan. 
Samoin Eevan käsistä lähti useita Siili-kirjoja. Akvarellit, mutta myös muut 
maalaustekniikat olivat Eevalle tuttuja. Eeva järjesti Hampurin merimieskirkolle muun 
muassa kangaspuut vuodelta 1865. Niillä Eevalta valmistui matot, poppanat ja pellavaliinat. 
Eeva oli vuosikymmeniä myös Hampurin ja Lyypekin kaupunkien opas ja juuri hiljattain 
Eevan mielenkiintoista opastusta muisteli kirkkojen yössä konsertoinut laulaja Aki Hietala. 
Eeva tunnettiin laajasti niin Suomessa kuin täällä Saksassa. Miehensä Herbertin rinnalla 
Eeva osallistui aktiivisesti DFG Nordin toimintaan. Eeva osallistui moneen, toimi monessa 
mukana, mutta uskallan sanoa, että yksi oli ylitse muiden. Se oli Hampurin suomalainen 
merimieskirkko. Merimieskirkolle Eeva antoi perheensä kera kaikkensa. Herbert toi Eevan 
melkein 60 vuotta sitten merimieskirkkoyhteisöön sanoen, ”ettei Sinulle tule koti-ikävä.” 
Eeva johti Työkerhoa kolmetoista vuotta, organisoi kirkon henkilöstön kanssa 
joulumyyjäisiä ja muita tapahtumia. Vuonna 1986 Eeva oli aktiivisesti mukana 

 



7 merimieskirkon/ Työkerhon kanssa toimittamassa ”Perinteisiä suomalaisia koti-
ruokia”-kirjaa, jota on myyty useita painoksia merimieskirkkotyön tueksi. 

Hiljaisina, kiittäen Eevan tekemästä vuosikymmenien vapaaehtoistyöstä, saamme olla 
mukana hänen viimeisellä matkallaan. Eeva toivotti viime vuosina jokaisen puhelun ja 
tapaamisen päätteeksi ”Jumalan siunausta ja jaksamista meille kaikille merimies-
kirkkotyöhön”. 

Eevan lempivirren 341 sanoin ”Kiitos sulle, Jumalani, armostasi kaikesta, jota elinpäivänäni 
olen saanut tuntea.” 

Eevaa lämmöllä muistaen, 

Satu Oldendorff  
SOSIAALIKURAATTORIT TIEDOTTAVAT:  
 

Lauantaina 23.9. järjestimme jälleen 
yhteistyössä Lenkertreff- rastipaikan kans-
sa Lyypekissä kuljettajien päivän. Ilta-
päivän aikana yhteensä 29 ammatti-
kuljettajaa kävi tervehtimässä tuttuja ja 
vaihtamassa kuulumisia merimieskirkon 
sosiaalikuraattorien kanssa. Merimies-
kirkon kahvilasta mukana tuodut lohi- ja 
poropasteijat tekivät hyvin kauppansa, 
mutta kaikista ilahtuneimmat huokaukset 
kuuluivat käsintehtyjen korvapuustien ääreltä. Iltapäivään mahtui hyviä keskusteluja ja 
naurun remakkaa, kiitos siitä kuuluu kuljettajille! 
 
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!! 
 
 
Yhteystiedot: 
lyypekki@merimieskirkko.fi 
 
Anna Eklund (vas.): +491716210907 (myös 
WhatsApp), anna.eklund@merimieskirkko.fi 
 

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



8 TAPAHTUMAKALENTERI 

Su 1.10. 16:00  LEFFAILTA  

Katsomme Mika Kaurismäen elokuvan "Haarautuvan rakkauden talo". Elokuvassa on 
englanninkielinen tekstitys. 

La 7.10. 12:00 – 17:00 KIRPPUTORI  

Su 8.10. 16:00  KONSERTTI 

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

Ti 10.10. 12:00   LASTENVAATEKIRPPIS / VAIHTOTORI  

Tuo mukanasi käyttämättömiksi jääneet lasten vaatteet sekä lelut ja laita ne kiertoon! 

La 14.10. 13:00   VAUVAHIERONTA-TUNTI 

Fysioterapeutti Heli Eklund pitää suomeksi vauvahieronta-tunnin. Tule oppimaan vauva-
hieronnan alkeet ja vinkit myös kotona harjoiteltavaksi. Tunti on suunnattu alle 6-
kuukautisille vauvoille. 

Pe 20.10 – su 22.10.   TANGOKURSSI 

Kurssin vetäjinä Suvi Ripatti ja Pasi Siitonen. Satavuotiaan Suomen kunniaksi opettelemme 
tangon lisäksi perinteistä humppatanssia. Lisätietoja sivulla 18. 

Su 22.10. 17:00   NUORTEN AIKUISTEN TAPAAMINEN 

Kokoonnumme ensin kirkolle, ja lähdemme sitten yhdessä tutustumaan Deutsche 
Seemannsmissionin Duckdalben-merimiesklubiin keskelle Hampurin satamaa. 

Pe 27.10. 19:00   MIESTEN VUORO  

Yhdessäoloa saunan ja takkatulen äärellä, makkaran paistoa ja keskusteluja.  

La 28.10. 10:00 – 13:00  AAMUPALA JA LUENTO  

23 vuotta Afganistanissa lääkärinä toiminut Leena Kaartinen kertoo työstään kuvin ja 
sanoin. Aamupalan hinta 9,50 euroa, ilmoittautuminen kirkolle 24.10. mennessä.  

Su 29.10. 13:30   TERVETULOA HAMPURIIN 

Kahvihetki kaikille uusille hampurilaisille. Tule tutustumaan suomalaisiin ja merimies-
kirkkoon.  

Ti 31.10. 18:00   REFORMAATIOVUODEN JUHLALUENTO  

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 suomenkielinen. 

Su 12.11. – pe 1.12.  KIRKKO KIINNI JOULUBASAARIN TAKIA



9 VERANSTALTUNGEN 

So 1.10. 16:00  FILMABEND 

Wir schauen Mika Kaurismäkis Film „Haarautuvan rakkauden talo“. 
Englische Untertitel sind vorhanden. 

Sa 7.10. 12:00 – 17:00  FLOHMARKT  

So 8.10. 16:00  KONZERT 

Deutsche Gedichte mit finnischen Melodien, Eva-Christina Pietarinen (Gesang) und 
Ekaterina Kausch (Klavier). 

Di 10.10. 12:00   KINDERFLOH- UND TAUSCHMARKT  

Bring übrig gebliebene Kinderkleidung und -spielzeug mit und finde neue Schätze. 

Sa 14.10. 13:00   BABYMASSAGE-UNTERRICHT 

Physiotherapeut Heli Eklund zeigt die Grundlagen von Babymassage und auch wie man 
zuhause üben kann. Der Unterricht ist auf Finnisch und für Babys unter 6 Monate gedacht.  

Fr 20.10 – So 22.10.   TANGOKURS 

Der Kurs wird von Suvi Ripatti und Pasi Siitonen geleitet. Da Finnland sein hundertjähriges 
Jubiläum feiert, wird eine Lektion im urfinnischen Tanz Humppa eingefügt. Siehe auch S. 
18. 

So 22.10. 17:00   TREFFEN DER JUNGEN ERWACHSENEN  

Wir treffen uns bei der Kirche und fahren dann gemeinsam zum Seemannsclub Duckdalben 
der Deutschen Seemannsmission mitten im Hamburger Hafen. Eine gute Gelegenheit, junge 
Finnen in Hamburg kennenzulernen!  

Fr 27.10. 19:00   UNTER MÄNNERN 

Männerabend mit Saunagängen und Gesprächen. 

Sa 28.10. 10:00 – 13:00  FRÜHSTÜCK UND VORTRAG  

Leena Kaartinen, die 23 Jahre als Ärztin in Afghanistan gearbeitet hat, erzählt und zeigt uns 
Bilder von ihrer Arbeit dort. Das Frühstück kostet 9,50 Euro, Anmeldungen bis 24.10. 

Su 29.10. 13:30   WILLKOMMEN IN HAMBURG 

Willkommenskaffee für alle neue Finnen in Hamburg. Lerne andere Finnen und die 
Seemannskirche kennen. Herzlich willkommen! 

Di 31.10. 18:00   FESTVORTRAG REFORMATION 

Wie sieht der finnische Glaube im 21. Jahrhundert aus? Der Leiter der Auslandsabteilung 
der finnischen Kirche, Oberkirchenrat Kimmo Kääriäinen, berichtet uns, wie es in der 
finnischen Kirche heute aussieht. Der Vortrag ist auf Finnisch.  

So 12.11. – Fr 1.12.  KIRCHE GESCHLOSSEN 



10 VÄLÄHDYKSIÄ ASIAKASPALVELUTIIMIN TYÖSTÄ  
 

Syyskuun Ankkurissa kirjoitin syksyn mukana tuomasta arjen hulinasta ja 
vapaaehtoisemme Pirjon saapumisesta. Molemmat ovat nyt talossa, sekä Pirjo että se hulina 
ja molemmista saamme olla kiitollisia! Hulinan mukana tulee väistämättä kaikenlaisia 
kommervenkkejä ja kiemuroita. Syksyn suomikauppakuormamme risteili pitkin Saksan 
maata ja katosi joksikin aikaa kokonaan tielle tietämättömälle. Kuorman saapuminen 
myöhästyi melkein kahdella viikolla ja allekirjoittaneen otsalle kihosi tästä syystä turhia, 
ylimääräisiä hikikarpaloita.  

Mutta loppu hyvin, kaikki hyvin. Perjantain kielikoulun kunniaksi tilasimme myyntiin uusia 
Perjantai-karkkipusseja. Mikäli vanhemmista tuntuu, että pussi on liian iso lapselle niin 
kuka sanoo, ettei lastaan kielikouluun saattava isä tai äiti saisi ostaa sitä itselleen. Minä 
ainakin vedän mielelläni kotona villasukat jalkaan ja herkuttelen. Mistä tulikin mieleen etten 
ole kyseistä tuotetta vielä maistanutkaan. Täytyy siis korjata 
asia ja käydä ostoksilla merimieskirkon kaupassa! 

Makeita lokakuun villasukkahetkiä teille kaikille! 
 
Ja P.S. lihapiirakoitakin on taas saatavilla  
 

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

KTK TIEDOTTAA:  
 

Syyskuu oli huisin vauhdikas 
kaikkine tapahtumineen. Oli kä-
velyä kehitysmaiden naisten hy-
väksi, kirkkojen yötä ja erilaisia 
konsertteja. Haluan KTK:n 
puolesta kiittää kaikkia vapaa-
ehtoisia, jotka ahersivat keitti-
össä, tapahtumien suunnittelussa 
ja toteuttamisessa sekä erityisesti 
siivoamisessa.  

Lokakuu jatkuu yhtä vauhdikkaana. Työkerhon kokoontuessa voi jo sielujen silmin nähdä 
joulumyyjäisten avajaiset - niin intensiivisesti ryhmän jäsenet siellä ahertavat. Ennen 
myyjäisiä saamme vielä Suomesta vieraan, kun Suomen kirkon ulkoasiain osaston johtaja 
Kimmo Kääriäinen pitää meille reformaatiovuoden juhlaluennon 31.10. Hän kertoo meille 
Suomen kirkon ajankohtaisista tuulista. Tervetuloa! 

Oikein mukavia syyspäiviä toivottaen  Johanna 

Retkijumalanpalvelus 10.9. Kävele naiselle ammatti -tapahtuman 
yhteydessä, kuva: Rudolf Priess. 



11 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!



12 SAUVAKÄVELYRYHMÄ TÄYTTI 15 VUOTTA - PALJON ONNEA !  
 

 

LOKAKUUN 
TUKIJÄSENTARJOUS 

MITGLIEDERANGEBOT IM 
OKTOBER 

SERVIETIT / SERVIETTEN 

-20 % 



13 TOIMINTARYHMÄT / GRUPPEN 
 

ELÄMÄNKAARIRYHMÄ 

Su 29.10. 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.  
Hampurin lomista johtuen lokakuussa kielikoulua pidetään seuraavasti: 6.10. ja 13.10. ja 
tiistain leikkikerhoa 10.10. Lisätietoja antaa mielellään pj. Sanna Madej, 
skorpijar@hotmail.com, 0160-91095726. 

KIRJAPIIRI 

Tapaamme joka kuukauden 4. keskiviikko klo 18:30. Lokakuun kirjapiirissä 25.10. Dr. 
Paula Jääsalmi-Krüger pitää esitelmän ensimmäisistä suomalaisista naiskirjailijoista. 
Marraskuussa ei ole kirjapiiriä myyjäisten vuoksi, joulukuussa pikkujoulukahvit ja filmi 
13.12. klo 17:00 alkaen. Lisätietoja: Kaija Gaupp, 040-6435223, kaija.gaupp@web.de. 

KIRJASTOTOIMIKUNTA 

Tervetuloa kirjastoon, lukemista löytyy joka makuun. Kirjastosta poistettuja kirjoja 
myydään kirkon kirpputorilla 7.10. 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 

Kulttuuripiirin seuraava retki ke 11.10. klo 14.00. Tapaamme kirkolla ja kävelemme sitten 
yhdessä Spicy’s Gewürzmuseumiin, osoite: Am Sandtorkai 34, 20457 HH (Hafencity). 
Sisäänpääsy 5 euroa sisältäen pakkauksen pippuria. Seuraava suunnittelutapaaminen 
kirkolla su 29.10. 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 27.10. 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. 



14 MUSKARIT 

Vauvamuskari ti klo 10:45-11:30.  
3kk-2–vuotiaille vauvoille ja taaperoille. Lokakuussa vauvamuskari kokoontuu vain 
tiistaina 10.10. 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. Huom! 
Tenavamuskari on juuri nyt tauolla, mutta jatkuu taas 10. marraskuuta. Kertamaksu 5 €. 
Lisätiedot: 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 22.10. klo 17. Kokoonnumme yhdessä ensin kirkolle ja lähdemme 
sitten yhdessä tutustumaan Deutsche Seemannsmissionin Duckdalben-merimiesklubiin 
keskelle Hampurin satamaa. Tule tutustumaan muihin suomalaisiin nuoriin ja nuoriin aikui-
siin täällä Hampurissa! Lisätietoja: Annalta, 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. Ti 3.10. ei pidetä tapaamista. Lisätietoja: Anna 
Eklund, 0171-6210907, anna.eklund@merimieskirkko.fi. 

PERHEKAHVILA  

Seuraava tapaaminen su 22.10. klo 14:00 yhteisen askartelun ja kahvittelun merkeissä. 
Lisätietoja: Anna Eklund, 0171-6210907, anna.eklund@merimieskirkko.fi. 

RAAMATTUPIIRI 

Seuraava tapaaminen tiistaina 17.10. 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. 



15 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. 

TYÖKERHO / ARBEITSKREIS 

To/Do 15:00 Eevan salissa.  
Loka-marraskuussa keskitymme myyjäisten toteuttamiseen. Tule mukaan auttamaan! 
Syksyn ohjelmasta:  
5.10. "virkistysretki", kohteena Glückstadt. Tapaamme viimeistään klo 9:30 päärauta-
tieaseman turisti-infon edessä. 
12.10 Ikebana-kurssi, ilmoittautumiset ja tarkemmat tiedot puheenjohtajalta. 
Huom! Tarvitsemme vielä koko joukon puhdistettuja ja väreittäin lajiteltuja kynttilänpätkiä 
sekä jugurttipurkkeja. 
Lisätietoja: pj. Tarja Jeenicke, 040-5241179 tai 0170-9355531, tarja_jeenicke@yahoo.de. 
 
ÄIDIT JA MUUT NAISET  
“NAISTENILTA” 

Luvassa Naisten Saunailta ti 10.10. klo 18:30 alkaen kirkolla: parannamme maailmaa tällä 
kertaa saunasta käsin! Kaikki kynnelle kykenevät mukaan! Lisätietoja: Tiina Mitchell, 
Mitchell.tiina@googlemail.com, Anu Bär anumet@web.de tai Anu Kojonen, 
anu.kojonen@gmail.com.  
 
 

Työpaikka - Myynti -ja hallintoassistentti 

MC Containers on suomalainen perheyritys, joka toimii ympäri maailmaa konttien ja 
logistiikan parissa. Etsimme nyt kasvavaan joukkoomme täysiaikaista (40h/vko) myynti- ja 
hallintosihteeriä vakituiseen työsuhteeseen. Tehtävääsi kuuluu myynnin tukitoiminnot 
Saksan, Suomen ja Ruotsin toimistoille sekä hallinnolliset tehtävät Hampurin toimistolla, 
joka koordinoi kansainvälisiä asiakkuuksia. Työntekijät ovat meillä osa perhettä ja 
motivoituneet työntekijät sydämenasia. 

Työpaikka sijaitsee Hampurissa. Lähetä vapaamuotoinen hakemus palkkatoiveen sekä 
CV:n kera sähköpostilla osoitteeseen: info@mccontainers.com. Työ alkaa heti sopivan 
henkilön löydyttyä.  

Lisätietoja: MD Jesse Mattson / +49 176 21 247 303 / info@mccontainers.com 



16 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/   



17 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  



18 TANGO WORKSHOP 
20.10.- 22.10.2017 

 
 

Kurssilla opetetaan perusaskeleita sekä 
tanssikuvioita, jotka vievät tangon huu-
maan. Satavuotiaan Suomen kunniaksi 
opettelemme tangon lisäksi perinteistä 
humppatanssia. Opettajina toimivat Pasi 
Siitonen ja Suvi Ripatti.  

Pasi Siitonen on harrastanut 
lavatansseja vuodesta 2003 
alkaen. Hän valmistui 
vuonna 2012 Suomen 
Seuratanssiliiton tanssi-
ohjaajaksi. Samana vuonna 
hän voitti myös SM-kultaa 
tulokassarjassa Wanhan tangon SM-
kisoissa Tampereella. Suvi Ripatilla on 
lavatanssikokemusta 20 vuoden ajalta.  

Suvi ja Pasi ovat yhdessä kilpailleet 
Wanhan tangon ja tangovalssin SM-
kisoissa vuosina 2014 ja 2015 sekä Unto 
Monosen Muistokisoissa Somerolla 2015. 
He ovat myös yhdessä ohjanneet monia 
tanssikursseja mm. Kukonhiekassa ja 
Saarijärvellä vuosina 2014 ja 2015. 
 
Aika:  pe 20.10.- su 22.10.2017  
Paikka:  Hampurin merimieskirkko 
Maksu:  55,00 €/henk. tai 100,00 €/pari 
Ilmoittautumiset viim. 16.10. 
 

In dem Kurs werden sowohl Grundschritte 
wie auch Tanzfiguren beigebracht, welche 
in die emotionale Welt des Tangos 
einführen. Da Finnland sein hundert-
jähriges Jubiläum feiert, wird eine Lektion 
urfinnischen Lavatanssi humppa 

eingefügt. Die Lehrer, Pasi 
Siitonen und Suvi Ripatti, 
kommen aus Finnland. 
Pasi Siitonen tanzt seit 2003. 
Seine Ausbildung zum Tanz-
lehrer des finnischen Tanz-
verbandes hat er 2012 abge-
schlossen. Im selben Jahr 

gewann er auch in der Kategorie Neu-
ankömmlinge die finnische Meisterschaft 
im Wettbewerb ”Wanha Tango” in 
Tampere. Suvi Ripatti  tanzt seit 20 Jahren.  

Suvi und Pasi haben in den letzten zwei 
Jahren gemeinsam an verschiedenen Wett-
bewerben, wie den finnischen Meister-
schaftswettbewerben, teilgenommen. Sie 
haben auch viele Tanzkurse in Finnland 
geleitet.  

Zeit: Fr 20.10.- So 22.10.2017  
Ort: Finnische Seemannskirche in 
Hamburg  
Kosten: 55,00 €/Person oder 100,00 €/Paar  
Anmeldungen bis 16.10.  
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20 KUUKAUDEN KASVO  

Henni Engler, harjoittelija  
 

Heippa kaikki Ankkurin lukijat! 

Minä olen Henni ja suoritan merkonomi-opintojeni 
työharjoittelua Hampurin merimieskirkolla. 

Työharjoitteluni on lähtenyt hyvin käyntiin, työyhteisön 
ilmapiiri on mukava ja työtehtävät vaihtelevia. Heti 
ensimmäisestä viikosta lähtien minusta tuntui jo siltä kuin olisin 
kuulunut kalustoon jo pidemmän aikaa.  

Mieheni on saksalainen ja muutimme tänne Oulusta tämän 
kesän alussa asumaan. On ollut suuri ilo huomata, kuinka laaja 
Suomi-yhteisö täällä Hampurin seudulla asustaa! Odotan 
esikoistamme ja on ihana saada olla mukana kirkolla toimivassa 
Odottavat äidit -ryhmässä. On erittäin suuri etu, kun vieraassa 
maassa toimii tällainen kirkko, jossa saa käyttää omaa 
äidinkieltään, on mahdollisuus ostaa kotimaan herkkuja ja toki 
pääsee myös saunaankin jos haluaa! 

Nyt odotan innolla jo joulubasaaria, josta olen kuullut vain 
villejä huhuja! On mukava päästä osaksi suurta porukkaa, joka 
on basaaria järjestämässä. Joulunloman jälkeen jäänkin sitten 
äitiyslomalle, mutta varmasti tulen olemaan tulevaisuudessakin 
kirkon toiminnassa mukana. Toivotan kaikille oikein mukavaa 
syksyn jatkoa, muistakaa nauttia pimeistä illoista kynttilän 
valossa!  

Syysterveisin  Henni Engler

 

 

 

 

  

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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Solen skiner 
Vinden viner 
Ibland mild och ibland vred. 
Med prunkande färger anländer hösten 
Med frukter i mångfald, det är för oss 
trösten. 
 
Det rasslar 
Det prasslar 
Det faller från buskar och träd 
Bokollon, ekollon, kastanjer och nötter. 
Ekorren springer och samlar på flinka 
små fötter. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dagarna svinner 
Tiden förrinner. 
Ljuset blir kortare dag för dag. 
Ett moln seglar upp med guldkantad bård. 
En kylig kåre drar fram över vår gård. 
 
Äpplena plockas 
Humlorna lockas 
Ty än lyser blommor av många slag. 
Tagetes, ringblomma, aster och 
rosenskära 
Stockros och dahlia, fastän hösten är nära. 
 
Tranorna ropar 
Löven sig hopar 
Singlar från träden till marken ner. 

Skogarna doftar och dunstar av svamp 
och jord 
Höstens skördar fyller vårt förråd och vårt 
bord. 
 
Drakarna seglar 
Molnen sig speglar 
I sjöar och dammar, dock alltmer 
Krusas ytan av vågor då blåsten viner och 
ilar 
Ibland kommer regnet, det rinner och 
strilar. 
 
Sommaren slutar 
Nu vi beslutar 
Att se om vårt hus. 
Är allt nu förrättat i trädgård och stuga? 
Är det skördat och ordnat, ja då får det 
duga. 
 

 
 
Grodan sig gömmer 
Syrsan den drömmer 
Samlar för vintern gör sork och mus. 
Anlägger förråd, ty kölden kommer snart. 
Till dess må vi alla få allt ordnat och 
klart.  
 
Synnöve Lindström-Makowski
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TIETOPAKETTI  

Tiiviissä tietopaketissa voit lukea oikeuden kiemuroista Saksassa ja Suomessa.  

 

SAKSAN REKISTERISSÄ OLEVA AUTO SUOMESSA 

Tiesitkö, että Saksassa vakituisesti asuva henkilö voi viedä auton Suomeen ja pitää sen 
Saksan rekisterissä ns. turistiautona kuuden kuukauden ajan. Tämä on auton väliaikaista 
Suomessa käyttöä. Huomioida täytyy se, että autolla täytyy olla Suomessa voimassa oleva 
liikennevakuutus. Tällaiseen käyttöön voi hakea verottajalta Suomessa pidennystä toiset 
kuusi kuukautta, jos perusteet siihen löytyvät. Esimerkiksi epävarmuus siitä, kuinka kauan 
auton kuljettaja asuu Suomessa voi olla yksi peruste.  

Lyhytaikainen ulkomaan rekisterissä olevan auton käyttö Suomessa on mahdollista ilman 
Suomen autoverovelvollisuutta 14 vuorokauden ajan kerran kalenterivuodessa henkilöille, 
jotka asuvat vakinaisesti Suomessa. Tässä tapauksessa täytyy huolehtia auton 
käyttöönottoilmoituksesta veroviranomaiselle.  

 

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. 

 

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. 
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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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