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JUMALANPALVELUKSET 
 

To 1.2. 17:15  

VIIKKOHARTAUS 

 

To 8.2. 17:15  

VIIKKOHARTAUS 

 

Su 11.2. 11:00 

LASKIAISMESSU 

"Jäi taakse vuori kirkastuksen, käy Jeesus 

kohti Golgataa." Laskiaissunnuntaina las-

keudumme paastonaikaan. 

Päivi Vähäkangas & Christiane Säilä 

 

To 15.2. 17:15  

VIIKKOHARTAUS 

 

To 22.2. 17:15  

VIIKKOHARTAUS 

 

To 1.3. 17:15  

VIIKKOHARTAUS 

 

GOTTESDIENSTE 

 

Do 1.2. 17:15  

WOCHENANDACHT 

 

Do 8.2. 17:15  

WOCHENANDACHT 

 

So 11.2. 11:00 

GOTTESDIENST MIT ABENDMAHL  

Mit diesem Gottesdienst leiten wir die 

Fastenzeit ein.  

Päivi Vähäkangas, Christiane Säilä 

 

 

Do 15.2. 17:15  

WOCHENANDACHT 

 

Do 22.2. 17:15  

WOCHENANDACHT 

 

Do 1.3. 17:15  

WOCHENANDACHT 
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JOHTAJAN RIVIT  
 

Hyvät Ankkurin lukijat, 

taas sanomme tervetuloa uudelle vapaaehtoiselle. Anette Laukkasen löydätte kolmen 

kuukauden ajan asiakaspalvelustamme. 

Viime vuoden itsenäisyyspäiväksi myönnetyt ansiomerkit on nyt 

luovutettu heille, jotka eivät olleet juhlassa paikalla. Erja Tikalle 

myönnettiin pronssinen ansiomerkki ja Helena Zilcherille hopeinen. 

Tammikuun Ankkurissa julkaistun ansiomerkkien saajien kuvan 

kuvatekstistä puuttui Paula Jääsalmi-Krügerin nimi.  

 

 

 
 

Turussa Mikaelin kirkossa ja seurakuntakodilla juhlittiin tammikuussa merimies-

kirkkopiirin 60-vuotista taivalta. Yksi monista juhlapäivän kohokohdista oli, kun Turun ja 

Hampurin merimieskirkon yhteiset vapaaehtoiset tapasivat siellä toisensa. On hyvin 

erityistä ja ihailtavaa, että merimieskirkon vapaaehtoistyötä tehdään yli maan rajojen. 

Kuulumisia vaihdettiin innolla. 

Erja Tikka ja Suomen 

Merimieskirkko ry:n pää-

sihteeri Hannu Suihko-

nen. 

Helena Zilcher (oik.) 

Satu Oldendorffin (vas.) 

ja Työkerhon puheen-

johtajan Tarja Jeenicken 

(kesk) kanssa. 

Kuvassa vasemmalta Hannu Suihkonen, Eeva-Maria Ranta, Arja Suvanto, Pirjo 

Gyllenberg, Merja Mikkola, Reetta Liukkonen, Rainer Leutz, Ulla Ritari, Tuija Saa-

rinen, Eeva Gröning, Satu Oldendorff, Kauko Liukkonen ja Ulla Sarsala-Liukkonen. 
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Suomen Merimieskirkko ry:n vs. talousjohtaja Eija Kaukonen tutustui tammikuun lopulla 

tilinpäätöksen 2017 yhteydessä toimintaamme. Kuvassa hän esittäytyy työkerholaisille. 

 

Helmikuun alussa pidetään International Maritime Christian Associationin, ICMA:n, 

seminaari kirkollamme. Kansainvälinen ICMA-perhe täyttää kirkon päiväksi kehittämään 

yhteistä merenkulkijatyötä.  

Merimieskirkon tukijäsenille avautuu uusi mahdollisuus maksaa vuosittainen 

tukijäsenmaksu suoraveloituksella. Tarkempaa tietoa löydät sivuilta 10-11.   

Pari kalenterivinkkiä tässä vielä: Siirtokuntainfo tuo katsauksen työstämme koko 

laajuudessaan 11.2.2018 klo 13! Tule mukaan! Kirpputori 17.2.2018 klo 12-17 yhdessä 

Norjan kirkon kanssa. Kirpparillakin varmasti nähdään monet teistä. 

Pääsiäisjakso alkoi viime sunnuntaina ja näin matka kohti pääsiäistä alkoi. 

 

Laskiaisriemua! 

 

 

 

 

Satu Oldendorff  

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

mailto:satu.oldendorff@merimieskirkko.fi
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PAPIN RIVIT  

 

Helmikuun ensimmäisenä sunnuntaina vietetään kynttilänpäivää. Keskiajalla oli tapana, että 

tänä sunnuntaina siunattiin käyttöön kaikki vuoden aikana tarvittavat kynttilät. Siitä juontuu 

tämän pyhän nimi, kynttilänpäivä. Tuon pyhän evankeliumissa Luukas kertoo, että Maria ja 

Joosef tulivat temppeliin puhdistautumaan ja viemään lapsen Herran eteen. Rituaaliset 

puhdistautumiset ja epäpuhtauden tila ovat sitä osaa juutalaisuutta, joka meistä saattaa 

tuntua vieraimmalta. Mutta itse asiassa meillä Suomessakin on ollut vielä satakunta vuotta 

sitten käytössä sama toimenpide, naisen kirkottaminen synnytyksen jälkeen. Se tarkoittaa 

kirkkoonottamista, siis naisen kirkollisen elämän aloittamista neljäkymmentä päivää 

synnytyksen jälkeen. Kirkottaminen oli Suomessa käytössä keskiajasta lähtien ja se säilyi 

uskonpuhdistuksen jälkeenkin. 1800-luvun loppupuolella se alkoi siirtyä kirkosta 

pappiloihin eikä enää ollut julkinen rituaali, mutta edelleen pakollinen. Vasta niinkin 

myöhään kuin 1963 kaikki kirkottamiseen liittyvät kaavat poistettiin kirkollisten toimitusten 

kirjoista. Tosin tätä ennenkin papit olivat mieluummin korostaneet toimitusta 

kiitosrukouksena onnistuneesta synnytyksestä kuin naisen palauttamisena saastaisesta 

puhtaaseen tilaan.  

Evankelista Luukas haluaa kertomuksellaan korostaa sitä, että Jeesuksen vanhemmat olivat 

hurskaita juutalaisia, jotka noudattivat uskontonsa määräyksiä kuuliaisesti. Synnyttänyt äiti 

kirkotettiin ja esikoispoika tuotiin temppeliin kiitoslahjan kanssa. Samassa yhteydessä 

tapahtui jotain niin erikoista, että se on kirjattu jälkipolville ylös. Simeon oli koko elämänsä 

ajan odottanut. Hän odotti näkevänsä konkreettisen osoituksen Jumalan pelastuksesta, 

luvatun Messiaan. Viimein se päivä koitti. Simeon näki pienen vauvan äitinsä käsivarsilla 

ja tiesi, että tässä se on: Messias on tullut. Odotus on päättynyt. On vaikea kuvitella 

millainen ilo ja helpotus valtaa mielen, kun näkee toteutuvan jonkin, jota on koko elämänsä 

ajan odottanut.  

Meidän ei tarvitse Simonin tavoin enää odottaa. Haasteenamme on sen sijaan nähdä se valo, 

jonka Jeesus toi maailmaan. Hän ei poistanut pimeyttä vaan ilmestyi sen keskelle. 

Rakkauden, hyväksynnän, anteeksiantamisen ja uuden toivon valon liekki lepattaa omassa 

elämässämme joskus hiljaisemmin, joskus taas vahvemmin. Me 

emme löydä sitä sisimmästämme, eikä sitä ei tarvitse pusertaa 

omasta itsestään. Valo loistaa pimeyteen meistä riippumatta. Jos 

oleilemme tuon valon lähellä, se sytyttää meidätkin niin kuin 

kynttilän liekki laajenee muihin kynttilöihin. Valon piirissä oleva 

heijastaa valoa eteenpäin huomaamattaankin jakaessaan muille sitä 

hyvää, jota on itse saanut kokea. 

Päivi Vähäkangas  

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

paivi.vahakangas@gmail.com

mailto:paivi.vahakangas@gmail.com
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KTK TIEDOTTAA / AUS DEM KIRCHENAUSSCHUSS:  

 

Die Finnen, die im Ausland leben, sind meist ihrer Wurzeln sehr bewusst. Dies konnte man 

im Januar beispielsweise bei den Wahlen für den Präsidenten der finnischen Republik gut 

erkennen. Man unternimmt auch lange Reisen, um seine Stimme abgeben zu können. Auch 

die Liebe für finnische Produkte und Marken ist bemerkenswert. Wenn ich auf der Straße 

jemanden mit einer finnischen Tasche sehe, muss ich innerlich lächeln. Um allen diese 

Erfahrung zu ermöglichen, veranstalten wir am 24.-25.3. während des Osterbasars einen 

finnische Design und Handarbeitsmarkt – FIN.de.SIGN. Wir haben Aussteller sowohl aus 

Deutschland als auch Finnland. Falls ihr auch jemanden kennt, der Interesse haben könnte, 

Aussteller zu werden, könnt ihr gerne die unten stehenden Kontaktdaten weitergeben.  

Johanna 

Yhteystiedot/Kontakt: Johanna Elo-Schäfer (pj.), 0151-123 06 773, ktk.hampuri@mail.de. 

 

PS: Nähdään toivottavasti isolla joukolla siirtokunnalle suunnatussa informaatio-

tilaisuudessa sunnuntaina 11.2. klo 13:00, jossa Satu esittää merimieskirkon, Päivi 

hengellisen työn ja Johanna KTK:n toimintaa. Olette kaikki oikein lämpimästi tervetulleita. 

Tilaisuuden yhteydessä tarjoillaan myöhästyneet kakkukahvit KTK:n täytettyä 20 vuotta 

viime vuonna. 

 

mailto:ktk.hampuri@mail.de
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SOSIAALIKURAATTORI TIEDOTTAA:  

 

Alkanut vuosi on pyörähtänyt käyntiin. Tammikuussa aloitti moni toimintaryhmä 

kokoontumisensa pienen joulutauon jälkeen. Kulttuuripiiri teki retken Duckdalbeniin. 

seitsemän  henkilöä tutustui Inter-

national Seamen`s Clubin tiloihin 

ja toimintaan. Oppaana toimi 

Jonathan (diakoniopiskelija), joka 

viime syksynä tutustui 

Merimieskirkolla seniorityöhön ja 

oli mukana myös vapaaehtoisten 

tapaamisessa. Retki oli samalla 

pieni katsaus Hampurin satamaan, 

sen vilkkaaseen elämään sekä 

raskaanliikenteen kuljettajien 

työhön. Yhteistyö paikallisten 

toimijoiden kanssa teki retkelle osallistujiin suuren vaikutuksen.  

Tämän vuoden sosiaalityön teemana on viestintä ja vuorovaikutus eri näkökulmista 

katsottuna. Valitettavasti helmikuun alun ”Rikasta minua”-kurssia ei voida järjestää, sillä 

ilmoittautuneita kurssille ei tullut määräaikaan mennessä. 

Aloitamme uuden keskusteluryhmän helmi-

kuussa. Sunnuntaina 11.2.2018 klo 15 on 

ensimmäinen tapaaminen. Tule mukaan 

keskustelemaan ajankohtaisista aiheista. 

Odottavat äidit-ryhmän äidit ja vauvat 

kutsuvat ”vara-mummiksi” haluavia tule-

maan tutustumiskäynnille tiistaisin klo 

10:15-12:00. Tarkoituksena olisi löytää suo-

menkielisiä kontakteja perheille ja lapsille, 

lukemaan suomenkielisiä satuja, leikkimään 

ja puhumaan lapselle suomea. 

 

 

 

 

Sanna Duschekin ”Sielu ja luonto”- 

taidenäyttelyn maalausten taustalla ovat mm. 

hänen suomalaiset juurensa sekä koti-ikävä. 

Sannan työt ovat esillä 28.2. asti. 

 

Kulttuuripiiri Duckdalbenissa 

Yhteystiedot:  

Sosiaalikuraattori Ritva Lehmann 

+491602817858 (myös WhatsApp) 

ritva.lehmann@merimieskirkko.fi, lyypekki@merimieskirkko.fi,  

hampuri@merimieskirkko.fi 

mailto:ritva.lehmann@merimieskirkko.fi
mailto:lyypekki@merimieskirkko.fi
mailto:hampuri@merimieskirkko.fi
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TAPAHTUMAKALENTERI  

Su 4.2. 16:00  ELOKUVAILTA 

Katsomme Alli Haapasalon ohjaaman elokuvan ”Syysprinssi” (2016). Elokuvassa on 

englanninkielinen tekstitys. 

Su 11.2. 13:00  SIIRTOKUNNAN INFOTILAISUUS 

Vuosittaisen infotilaisuuden ohjelmassa mm. merimieskirkon ja kirkollisten tapahtumien 

vuosikertomukset 2017 ja vuoden 2018 vuosiohjelmien esittelyt. Siirtokunnan aloitteet ja 

kysymykset pyydetään jättämään KTK:n postilaatikkoon tai lähettämään sähköisesti 

ktk.hampuri@mail.de 4.2. mennessä. Kts. myös s. 18. 

Su 11.2. 15:00  KESKUSTELUHETKI  

Keskustelemme yhdessä ajankohtaisista asioista. Info: Ritva Lehmann kts. S. 7. 

La 17.2. 12:00-17:00   KIRPPURORI 

Su 18.2. 17:00   NUORET JA NUORET AIKUISET  

Kokoonnumme kirkolle ja lähdemme siitä yhdessä eteenpäin. Info: Ritva Lehmann, kts. s. 7. 

Pe 23.-su 25.2.   TANGOKURSSI 

Opimme yhdessä tangon taiat. Kurssin vetäjinä Suvi Ripatti ja Pasi Siitonen. Kts. S. 14. 

La 24.2. 18:00  TANSSI-ILTA 

Kaikille avoin tanssi-ilta. Tule yksin tai parin kanssa – tanssiseuraa löytyy varmasti. 

To 8.3. 18:00  TAIDENÄYTTELYN AVAJAISET  

Eeva Strehmelin töihin perustuva taidenäyttely on nähtävissä 8.-24.3.2018. Sunnuntaina 

25.3. työt kaupataan pääsiäisbasaarin yhteydessä huutokaupan muodossa. Meklarina toimii 

AA Wolfgang Schultz ja tulot menevät Merimieskirkon hyväksi.  

La 24.-su 25.3.   PÄÄSIÄISBASAARI / FIN.de.SIGN 

Su 25.3. 15:00   TAIDEHUUTOKAUPPA  

Eeva Strehmelin teoksien huutokauppa pääsiäisbasaarin yhteydessä, meklarina 

AA Wolfgang Schultz, tulot Merimieskirkon hyväksi. 

 

 

 

Helmikuun tukijäsentarjous 

Mitgliederangebot im Februar 

Sauna 5€ 

mailto:ktk.hampuri@mail.de
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VERANSTALTUNGEN 

So 4.2. 16:00  FILMABEND 

Wir schauen den Film ”Syysprinssi” (2016) von Alli Haapasalo. Englische Untertitel sind 

vorhanden.  

So 11.2. 13:00   INFOVERANSTALTUNG  

Im Rahmen der jährlichen Infoveranstaltung werden u.a. der Jahresbericht der 

Seemannskirche sowie ein Ausblick auf das Jahr 2018 vorgestellt. Vorschläge und Fragen 

bitte bis zum 4.2. an ktk.hampuri@mail.de senden oder in den Briefkasten des Kirchen-

ausschusses werfen. Siehe auch S. 18. 

So 11.2. 15:00  DISKUSSIONSRUNDE  

Gemeinsam diskutieren wir über aktuelle Themen. Info: Ritva Lehmann, siehe S. 7. 

Sa 17.2. 12:00-17:00   FLOHMARKT 

So 18.2. 17:00   JUNGE ERWACHSENE  

Wir treffen uns bei der Kirche und unternehmen dann etwas Lustiges zusammen. 

Willkommen! Info Ritva Lehmann, siehe S. 7. 

Fr 23.-So 25.2   TANGOKURS 

Die finnischen Tangoschritte werden gemeinsam gelernt. Mehr Informationen auf der S. 14. 

Sa 24.2. 18:00  TANZABEND 

Finnischer Gesellschaftstanz für jedermann. Komm alleine oder mit deinem Partner. Alle 

sind herzlich willkommen.  

Do 8.3. 18:00  VERNISSAGE  

In der Ausstellung vom 8. bis 24.3. werden die Werke von Eeva Strehmel zu sehen sein. 

Am Sonntag, den 25.3. werden die Werke in einer Auktion versteigert.  

La 24.-su 25.3.   OSTERBASAR / FIN.de.SIGN 

Su 25.3. 15:00   KUNSTAUKTION  

 

Kirpputori / Flohmarkt  

La / Sa 17.2.2018 

12-17 Uhr 

Lisätietoja / Info:  

+4940316971 

hampuri@merimieskirkko.fi 

mailto:ktk.hampuri@
mailto:hampuri@merimieskirkko.fi
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KANNATUSJÄSENYYS 2018 

Tule Pohjois-Saksan merimieskirkon jäseneksi! 

Merimieskirkko on liikkuvien ihmisten kirkko. Merimieskirkko on 

käyttäjilleen kappale kotimaata vieraassa maassa, uuden kulttuurin 

keskellä. Kaikki ovat merimieskirkoille sydämellisesti tervetulleita. Tie-

sithän, 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. Sinulla on myös 

mahdollisuus laittaa jäsenmaksusi suoraveloitukseen – näin et koskaan unohda maksua ja voit 

aina nauttia jäsenyyden eduista. Lomakkeen löydät viereiseltä sivulta ja Pohjois-Saksan 

merimieskirkon nettisivuilta. Info: hampuri@merimieskirkko.fi. 

 

 

 

 

 

MITGLIEDSCHAFT 2018  

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. Du kannst uns auch eine 

Einzugsermächtigung geben - dadurch kannst du immer sicher sein, dass du die Vorteile eines 

Mitgliedschaftes genießen kannst. Das Formular findest du auf der nächsten Seite und auf den 

Internetseiten der finnischen Seemannskirche in Hamburg.  

Info: hampuri@merimieskirkko.fi. 

 

mailto:hampuri@merimieskirkko.fi
mailto:hampuri@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 

läheisyydessä. Hampurin kirkolla on kolme 

pienempää majoitushuonetta sekä ryhmä-

huone. Isompia ryhmiä voimme majoittaa 

tarvittaessa myös talon muihin huoneisiin. 

Normaalihintaiseen majoitukseen sisältyy 

saunapäivinä sauna. Aamupala pitää sopia 

erikseen. 

Alakerran vierashuoneet 

2 hengen huone (kerrossänky).  

- WC ja suihku käytävällä.  

- Hinta 33 €/hlö/yö tai 58 €/2 hlöltä, lapset 

alle 12v 14 €. 

Yläkerran vierashuone   

3-4 hengen huone  

- oma WC ja suihku sekä tv. 

- Hinta 43 €/hlö/yö, 70 €/2 hlöä/yö tai 86 €/3 

hlöä, lapset alle 12v 14 €. 

Ryhmämajoitustila 

Majoitustilassa on 14 vuodetta. WC käytä-

vällä. Saunojen 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 alen-

nusta majoituksesta. Muista mainita tieto 

jäsenyydestä. Jäsenyys tulee osoittaa hen-

kilökohtaisella jäsenkortilla.

ÜBERNACHTUNG  

Die finnische Seemannskirche bietet auch 

diverse Übernachtungsmöglichkeiten für 

Reisende. Vorhanden sind Familien- und 

Doppelzimmer sowie Gruppenräume. Die 

zentrale Lage ermöglicht sowohl eine 

einfache Anreise wie auch einen schnellen 

Zugang zu fast allen Sehenswürdigkeiten 

Hamburgs. 

 

 

 

 

Gästezimmer im Erdgeschoss 

2 Personen Zimmer (Hochbett) 

- Badezimmer auf dem Flur 

- Preis: 33 € pro Person/Nacht oder 58 €/2 

Personen, Kinder unter 12 J. 14 €. 

Gästezimmer im Obergeschoss 

3-4 Personen Zimmer 

- eigenes Badezimmer und TV 

- Preis 43 €/1 Pers./Nacht, 70 €/ 2 Pers. oder 

86 €/3 Pers., Kinder unter 12 Jahre 14 €. 

Gruppenraum  

Raum mit 14 Betten. Die Toiletten sind auf 

dem Flur. Die Waschräume von den Saunas 

können morgens bis 10 Uhr und abends ab 21 

Uhr verwendet werden. Preis 21 € pro Person 

/Nacht, Kinder unter 12 Jahre 12 €. 

Unter 4-jährige übernachten kostenlos, falls 

ein eigenes Bett nicht benötigt wird.  

Mitglieder der Seemannskirche erhalten eine 

Ermäßigung. Bitte zeige deine Mit-

gliedskarte beim Zahlen vor. 

Varaukset / Reservierungen 

Puh./Tel. + 49 40 316971, majoitus.hampuri@merimieskirkko.fi  

Majoituslomake / Anmeldeformular: 

http://pohjoissaksa.merimieskirkko.fi/palvelut/#majoituspalvelut 

 

mailto:majoitus.hampuri@merimieskirkko.fi
http://pohjoissaksa.merimieskirkko.fi/palvelut/#majoituspalvelut
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VÄLÄHDYKSIÄ ASIAKASPALVELUTIIMIN TYÖSTÄ  
 

Tätä kirjoittaessa vahdin samalla uunissa paistuvia Runebergin torttuja. Koska Runebergin 

päivä ja laskiainen osuvat niin lähelle toisiaan olen ajatellut, että näiden päivien puolessa 

välissä tarjoamme kahvilassa Runebergin laskiaispullia, hillolla ja kermavaahdolla 

täytettyjä Runebergin torttuja. Idean sain erään tunnetun suomalaisen leivontabloggarin 

sivuilta. 

Helmikuussa on tietenkin paljon muutakin ohjelmaa kuin vain nämä kaksi erityistä päivää, 

joiden kunniaksi saa ihan luvalla herkutella. Suuren suosion saavuttanut kirpputori, joka on 

helmikuun 17. päivä, on täyttynyt myyjistä. Pöytävarauskyselyitä tulee päivittäin lisää niin 

paljon, että olemme päättäneet tänä vuonna järjestää lisäksi kesäkirppiksen 17.6. Joten jos 

jäit nyt ilman pöytäpaikkaa, niin voit ilmoittautua heti tuolle kesän kirpputorille joko 

suoraan allekirjoittaneelle tai osoitteeseen majoitus.hampuri@merimieskirkko.fi. 

Olemme iloisia, että edellisen kirjoitukseni jälkeen saimme kahvilaan sekä Suomesta että 

Hampurista uuden vapaaehtoisen. Edelleen tarvitsemme lisää auttavia käsipareja, sillä hiljaa 

hiipivä kevät paljastaa karulla tavalla talviunilla olleet, likaisimmatkin nurkat. 

Saamme seuraavan elintarvikekuorman 5.3. ja sitä tyhjentämään ottaisimme aamupäivän 

aikana niin kovin mielellämme sinun apusi vastaan! Ilmoittaudu rohkeasti! 

 

Tapaamisiin kirkon kahviossa! 

 

 

 

 

Tiina Ylitalo, palveluvastaava 

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

 

 

 

 

 

 

 

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 Danke-

schön einen kleinen Brief. Kuva: Johanna Hansen 

 

 

mailto:majoitus.hampuri@merimieskirkko.fi
mailto:tiina.ylitalo@merimieskirkko.fi
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TANGOWORKSHOP 

23.-25.2.2018 

 

Kurssilla opetetaan perusaskeleita sekä 

tanssikuvioita, jotka vievät tangon huumaan. 

Opettajina toimivat Pasi Siitonen ja Suvi 

Ripatti. 

Pasi Siitonen on harrastanut lavatansseja 

vuodesta 2003 alkaen. Hän 

valmistui vuonna 2012 

Suomen Seuratanssiliiton 

tanssiohjaajaksi. Samana 

vuonna hän voitti myös 

SM-kultaa tulokassarjassa 

Wanhan tangon Smkisoissa 

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 tanssi-

kursseja mm. Kukonhiekassa ja Saarijärvellä 

vuosina 2014 ja 2015. 

 

Aika: pe 23.2.- su 25.2.2018 

Paikka: Hampurin merimieskirkko 

Maksu: 55,00 €/henk. tai 100,00 €/pari, sis. 

keittolounaan lauantaina. 

Ilmoittautumiset kirkolle 040-316971, 

hampuri@merimieskirkko.fi.

In dem Kurs werden sowohl Grundschritte 

wie auch Tanzfiguren beigebracht, welche in 

die emotionale Welt des Tangos einführen. 

Die Lehrer, Pasi Siitonen und Suvi Ripatti, 

kommen aus Finnland.  

Pasi Siitonen tanzt seit 2003. 

Seine Ausbildung zum 

Tanzlehrer des finnischen 

Tanzverbandes hat er 2012 

abgeschlossen. Im selben 

Jahr gewann er auch in der 

Kategorie Neuankömmlinge 

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 23.2.- So 25.2.2018 

Ort: Finnische Seemannskirche in Hamburg 

Kosten: 55,00 €/Person oder 100,00 €/Paar, 

inkl. Mittagstisch am Samstag. 

Anmeldungen: Tel. 040-316971, 

hampuri@merimieskirkko.fi. 

 

mailto:hampuri@merimieskirkko.fi
mailto:hampuri@merimieskirkko.fi
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TOIMINTARYHMÄT / GRUPPEN 

ELÄMÄNKAARIRYHMÄ 

Seuraava tapaaminen sunnuntaina 18.3. klo 14.00. Lisätietoja: Ritva Lehmann 040-316971, 

0160-2817858.  

KIELIKOULU / SPRACHSCHULE  

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

Helmikuussa kokoonnumme viikoittain, paitsi pe 2.2. Maaliskuussa kielikoulua pidetään 

vain perjantaina 2.3. ja leikkikerhoa 27.3. Lisätietoja antaa mielellään pj. Sanna Madej, 

skorpijar@hotmail.com, 0160-91095726. 

KIRJAPIIRI  

Tapaamme joka kuukauden 4. keskiviikko klo 18:30. Helmikuussa 28.2. kirja Lohi-

käärmeen värit (Pasi Pekkola), maaliskuussa 28.3. kirja Lopotti (Tommi Kinnunen). 

Lisätietoja: Kaija Gaupp, 040-6435223, kaija.gaupp@web.de.  

KIRJASTOTOIMIKUNTA 

Tervetuloa uudelleen järjestettyyn kirjastoon. Ikkunan ja patterin edessä oleva matala hylly 

on poistettu ja osa romaaneista on nyt siirretty samaan hyllyyn tietokirjojen kanssa. 

Kirjastosta poistettuja kirjoja on nyt myytävänä kirpputorihinnoin kirjastossa ja 17.2. kirkon 

kirpputorilla. Lisätietoja: Kaija Gaupp, 040-6435223, kaija.gaupp@web.de.  

KTK / KIRCHENAUSSCHUSS 

Kirkko täynnä elämää -moton mukaisesti tuemme kirkon toimintaa ja toimimme siirto-

kunnan puhetorvena. Kaikki yhteydenotot otetaan mielellään vastaan – kysymykset ja ehdo-

tukset, risut ja ruusut kirkolle KTK:n postilaatikkoon tai osoitteeseen ktk.hampuri@mail.de. 

Lisätietoja: pj. Johanna Elo-Schäfer, 0151-12306773. 

KULTTUURIPIIRI 

Seuraava retki ke 14.2. klo 14, tapaaminen aulassa, Bucerius Kunst Forum/Rathausplatz, 

tutustuminen Karl-Schmidt-Rottluffin taidenäyttelyyn. Ke 14.3. klo 14 retki Antonio 

Calderada Lichträume-näyttelyyn, Ernst Barlach-Haus, Baron-Vogt-Str. 50 a, Jenisch Park, 

tapaaminen aulassa. 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 23.2. 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. Helmikuussa vauvamuskari pidetään säännöllisesti 

viikoittain. Maaliskuussa vauvamuskari pidetään 20.3. ja 27.3. 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. 

Helmikuun puolesta välistä alkaen Annikalla on äitiysloman ajan sijainen, joten muskari 

jatkuu normaalisti. Maaliskuussa tenavamuskari pidetään vain 2.3. Kertamaksu 5 €. 

Tenavamuskariin etsitään sijaista 16.2. alkaen Annikan jäädessä äitiyslomalle. 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 

Tule tutustumaan muihin suomalaisiin nuoriin ja nuoriin aikuisiin täällä Hampurissa! 

Seuraava tapaaminen 18.2. klo 17 kirkolla. Lisätietoja: Ritva Lehmann, yhteystiedot löydät 

sivulta 7. 

ODOTTAVAT ÄIDIT 

Ti/Di 10:15–11:45 Eevan sali. 

Odottaville äideille ja vastasynnyttäneille vauvan kanssa. Jos olet tulossa mukaan 

ensimmäistä kertaa, ota yhteyttä Ritvaan. Lisätietoja: Ritva Lehmann, yhteystiedot löydät 

sivulta 7 

RAAMATTUPIIRI 

Seuraava tapaaminen ti 13.2. klo 15. Lisätietoja: Ritva Lehmann, yhteystiedot sivulta 7. 

SAUVAKÄVELY 

Tapaaminen aina klo 10:00. Kuukauden  

1. lauantai S-Bahnhof Stellingen, lenkki Volkspark. 

2. lauantai U-Bahnhof Hagenbecks Tierpark, Kirahvin luona, lenkki Niendorfer Gehege. 

3. lauantai U-Bahnhof Borgweg, lenkki Stadtpark. 

4. lauantai S-Bahnhof Dammtor, lenkki Planten un Blomen tai Außen-Alster. 

5. lauantai sovitaan erikseen. 

Info: Raija Saoudi, 0157-30095323, raija.hannele@gmx.de ja Anne Prüfer, 040-404324. 

SOSIAALIKURAATTORI  

Ritva Lehmann on tavattavissa sopimuksen mukaan. Yhteystiedot löydät sivulta 7.   

mailto:skorpijar@hotmail.com
mailto:musik@annika-steinke.de
mailto:naapuriapu.hampuri@gmx.de
mailto:raija.hannele@gmx.de
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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, jorlau@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.  

17.2. Kirpputori, etsimme myyjiä Kirkon pöytään. 

22.2. Työkerhon vuosikokous klo 15:00. Tule mukaan päättämään kuluvan vuoden 

ohjelmasta. Kokouksen esityslista on nähtävissä kirkon ilmoitustaululla. 

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

ÄIDIT JA MUUT NAISET  

“NAISTENILTA” 

Tervetuloa mukaan kaikki suomalaiset naiset! Lisätietoja Facebookissa tai Tiina Mitchell, 

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

anu.kojonen@gmail.com.  

Ausstellung 

”Sielu ja Luonto” 
 

Malerei & Zeichnungen 

von 

Sanna Duschek 

Vernissage am 25.1.2018  

um 18:00 Uhr 

Ausstellungsdauer:  

25.1. – 28.2.2018 

Finnische Seemannskirche 

mailto:jorlau@googlemail.com
mailto:saehly@suomi24.fi
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 

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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En dimmig dag. 

Under natten smyger dimman på och på morgonen är allting inhöljt i ett grått, luddigt töcken. 

Världen har krymt ihop till en omkrets på 50 meter. På gatorna syns eller hörs knappt en bil 

och bara några få människor är i rörelse. I bussen och på tåget är det fritt val av sittplatser. I 

hamnen vid Landungsbrücken är det mera liv och rörelse, hamnen är alltid, vid alla väder, en 

attraktion. Floden Elbe flyter tungt och trögt, vattnet böljar sig i grå-blå vågor, med inslag av 

grönt och brunt. Vattenytan ser ut som tjockt sidentyg som rör sig makligt fram och tillbaka. 

Ombord på färjan har man en känsla av att befinna sig i intet, över floden ligger dimman tät, 

man ser ingenting. Plötsligt dyker en färja som går åt motsatt håll upp som en mörk skugga ur 

intet. I Finkenwerder ombord på färjan till Rüschpark är bara ett tiotal passagerare påstigna. 

På promenaden är det tystnaden som man intensivt lyssnar till. Det är helt vindstilla, bara 

motorljudet av ett fartyg hörs dämpat genom dimman, några gäss ropar till, men man ser 

ingenting. Vid promenadvägen vid Elbe har dimman slukat allt som man annars kan se. En 

vilsam tystnad, en känlsa av overklighet, en lätt melankoli. Vattenpölarna har en tunn hinna av 

is, träd och buskar är delvis täckta av rimfrost. Ibland lätter dimman litet, den verkar bli upplyst 

av ett inte sken och man kan ana solen som en tunn och ljus skiva. Efter en lång promenad är 

det dags att ta bussen till Altona, genom hamnarealer, över motorvägen och genom Elbe-

tunneln. Därefter ett annat tåg och en buss och sedan är man hemma igen. Även en dimmig 

dag kan vara skön och upplevelserik.  
 

Synnöve Lindström-Makowski 21.01.2018 
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Pohjois-Saksan Suomalainen Merimieskirkko ja 
Kirkkotoimikunta tiedottavat: 
 
 
 
 

KUTSU INFORMAATIOTILAISUUTEEN 
 
 
 
Hyva t siirtokuntalaiset! 
 
Tervetuloa merimieskirkon ja kirkkotoimikunnan ja rjesta ma a n siirto-
kunnan informaatiotilaisuuteen sunnuntaina, 11.2.2018 klo 13:00. 
Tilaisuudessa kerrotaan merimieskirkon ja kirkkotoimikunnan 
menneesta  ja tulevasta toiminnasta ja tiedotetaan hengellisesta  tyo sta . 
 
Kokouksessa ka sitelta viksi toivotut yksityiset ja toimintapiirien aloitteet 
pyydeta a n ja tta ma a n 4.2.2018 mennessa  kirkolle KTK:n postilaatikkoon 
tai la hetta ma a n sa hko postitse ktk.hampuri@mail.de. 
 
TERVETULOA! 
 

 
 

Johanna Elo-Scha fer   Satu Oldendorff 
KTK:n puheenjohtaja   Merimieskirkon johtaja 

KTK 

mailto:ktk.hampuri@mail.de
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TIETOPAKETTI  

Tiiviissä tietopaketissa voit lukea oikeuden kiemuroista Saksassa ja Suomessa.  

 

Testamentin toimeenpano 

 

Testamenttia tehdessä kannattaa myös miettiä, ovatko tulevat perilliset kykeneväisiä 

hoitamaan pesän asiat vai olisiko kenties pesänjakajan/testamentintoimeenpanijan 

nimeäminen myös hyvä ratkaisu. Varsinkin jos pesässä on Suomen ja Saksan välisiä tehtäviä 

hoidettavana, kiinteistöjä, perilliset eri maissa jne. voi ulkopuolisen ja neutraalin henkilön 

nimeäminen olla arvokas päätös.  

Testamenttiin voi merkitä esimerkiksi seuraavanlaisen määräyksen:  

”Ich ordne Testamentsvollstreckung an. Der Testamentsvollstrecker hat die Aufgabe, meine 

im Testament genannten Anordnungen auszuführen und den Nachlass abwickeln. Zum 

Testamentsvollstrecker bestimme ich Herrn/Frau xx, Anschrift.“  

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

Löydät Pohjois-Saksan merimieskirkon myös Facebookista ja Instagramista:  

Du findest die finnische Seemannskirche in Hamburg auch auf Facebook und Instagram:  

 

 

 www.facebook.com/pohjoissaksanmerimieskirkko  

 www.instagramm.com/pohjoissaksanmerimieskirkko  

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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