ANKKURI

Kuva: Johanna Hansen

Pohjois-Saksan merimieskirkon tiedotuslehtinen
Infoblatt der Finnischen Seemannskirche in Norddeutschland

Maaliskuu – März 2016

JUMALANPALVELUKSET / GOTTESDIENSTE
To 03.03. 17:15 Hampuri
VIIKKOHARTAUS

Do 03.03. 17:15 Hamburg
WOCHENANDACHT

To 10.03. 17:15 Hampuri
VIIKKOHARTAUS

Do 10.03. 17:15 Hamburg
WOCHENANDACHT

To 17.03. 17:15 Hampuri
VIIKKOHARTAUS

Do 17.03. 17:15 Hamburg
WOCHENANDACHT

To 24.3. 19:00
KIIRASTORSTAIN ILTAMESSU
Päivi Vähäkangas & Christiane Säilä

Do 24.03. 19:00
ABENDGOTTESDIENST
Päivi Vähäkangas & Christiane Säilä

Su 27.03. 11:00
PÄÄSIÄISMESSU
Päivi Vähäkangas & Christiane Säilä

So 27.03. 11:00
OSTERGOTTESDIENST
Päivi Vähäkangas & Christiane Säilä

To 31.03. 17:15 Hampuri
VIIKKOHARTAUS

Do 31.03. 17:15 Hamburg
WOCHENANDACHT

HUOMIO!
Muutos Hampurin kirkon sauna-aikoihin maaliskuusta alkaen: Tulevaisuudessa
pidetään torstaisin pieni sauna kiinni. Naisten vuoro siirtyy tiistaille isoon saunaan.
Kaikki alennukseen oikeutetut (eläkeläiset, opiskelijat, työttömät ja tukijäsenet)
pääsevät tiistaisin 5,50 € erikoishintaan saunaan.
ACHTUNG!
Änderung der Sauna-Zeiten in Hamburg: Ab März bleibt die kleine Sauna
donnerstags geschlossen. Stattdessen gibt es dienstags Frauensauna in der großen
Sauna. Rentner, Studenten, Arbeitslose und Fördermitglieder bezahlen dienstags
einen Sonderpreis von 5,50 €.

P.S.: Löydät meidät nyt myös Instagramista:
www.instagram.com/pohjoissaksanmerimieskirkko/
PS: Du findest uns jetzt auch auf Instagram:
www.instagram.com/pohjoissaksanmerimieskirkko/
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KUULUMISIA KIRKOILTA:
Dan Zen

Hyvät maaliskuun Ankkurin lukijat,
kirjoitan tätä talvisissa ja auringonpaisteisissa maisemissa Turussa. Sain olla lukemassa
Vanhan testamentin lukukappaletta viime sunnuntaina kotikirkossani Turun Mikaelinkirkossa, ja kirkkokahveilla kerroin Pohjois-Saksan merimieskirkon kuulumisia. Kuulijoilta
tuli kysymyksiä etenkin kuljettajien tilanteesta ja Tsekistä, joka todellakin jää Hampurin
kirkollamme kävijöiden mieleen. Mikaelinseurakunnassa on vahva merimieskirkkopiiri ja
he tekevät loistavaa vapaaehtoistyötä kirkkomme hyväksi. Messun koskettavin hetki oli
kuitenkin se, kun kolme nuorta iranilaista kastettiin kristinuskoon.
Hampurin kaupunki on julkaissut tietoja kumppaneistaan, myös Suomesta. Julkaisussa on
mielenkiintoisia lukuja vuodelta 2014. Kaksoiskansalaisten lukumäärää emme tiedä, koska
he rekisteröityvät tilastoihin saksalaisina.
 Hampurissa asuu 838 suomalaista, joista miehiä on 214 ja naisia 624!
 Ikäjakaumassa yli 60-vuotiaita on 37,8 %.
 Enemmistö Hampurin suomalaisista (46 %) asuu Winterhudessa.
 Hampurin suomalaisista 73 % asuu täällä yli 8 vuotta.
 Hampuriin muutti 89 suomalaista ja 69 muutti puolestaan takaisin Suomeen.
 Avioliittoja solmittiin suomalaisten ja saksalaisten välillä neljä.
 Koulussa oli 32 suomalaista oppilasta ja yliopistossa 38 opiskelijaa.
 Työelämässä sosiaaliturvamaksuin oli 241 suomalaista, 51,4 % kaikista 18–60vuotiaista.
 Hotelleissa yöpyi 28 758 suomalaista.
 Messuille osallistui 93 suomalaista yritystä.
 Vienti Suomeen meriteitse oli reilusti suurempaa kuin tuonti, oli kyseessä sitten
konttiliikenne, vilja, paperi, rauta tms.
 Suomen ja Saksan välisessä ulkomaankaupassa tuontia oli enemmän kuin vientiä.
Tukijäsenemme ovat aktiivisesti uusineet jäsenyytensä ja uusia tukijoita on tullut lisää.
Kunniakonsulimme, säätiömme hallituksen puheenjohtajan Hans Christoph Stadelin
kampanjointi kirkollisveromaksajien puolesta toi meille myös uusia maksajia. Suuri kiitos
teille kaikille!
Pohjoismaisella yhteistyöllä on pitkät perinteet Ditmar-Koel-Strassella. Tämä yhteistyö
näkyy yhteisten tapahtumien järjestelyissä, joita ovat mm. yhteispohjoismaiset
jumalanpalvelukset, basaarit ja kirpputorit. Henkilökuntien säännölliset tapaamiset ovat
tärkeitä hyvän yhteistyön ylläpitämiseksi.
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Olemme viime vuosina voineet toteuttaa
monta uudistusta kirkon kiinteistössä.
Viimeksi kirkkosalimme sait uudet päällysteet polvistumispenkkeihin alttarilla. Seuraavana vuorossa olisivat saunat sekä kalusteista tuolit ja sohvat hankintakohteina
tai päällystettävinä.
Molemmilla kirkoillamme on jälleen muutoksen aika. Lyypekin vuosivapaaehtoisen Miia Konttisen vuosi täyttyi. Kiitämme Miiaa
ja toivotamme hänelle hyvää jatkoa. Lyypekissä etsitään nyt ruotsinkielisiä suomalaisia
yhteiseen vapaa-ajanviettoon, tapaamisiin, kahvitteluun yms. Ota meihin yhteyttä, niin
välitämme yhteystiedot. Hampurissa Elina Välimäki suuntaa kohti kotimaata. Elinalta
saimme erityisen paljon tukea tiedotukseemme. Lämpimät kiitokset vuoden aherruksista.
Alles Gute und bis auf Wiedersehen! Samalla toivotamme Hannele Ylitalon tervetulleeksi
Hampurin henkilöstöön!
Kuulin koskettavan tarinan Suomessa, missä kudotaan nyt ”junasukkia”. Tarinasta jäi
mieleeni, että kun evakkolapsella ei ollut junamatkalla sukkia, purki lähellä istuva rouva
villatakkiansa ja kutoi lapselle villasukat junan ollessa monta tuntia pysähdyksissä.
Lähimmäisenrakkautta!
Tavataan kirkoillamme!
Satu Oldendorff
Yhteystiedot: 040-316971 tai 0171-6002168, satu.oldendorff@merimieskirkko.fi.
NICE-DAY kaikenikäisille naisille!
Hampurin merimieskirkolla lauantaina 9.4.2016
OHJELMA:
10:00-10:45

Aamupala (8,50 €)

10:45-11:00

Lyhyt tietoisku ”Naiset merimieskirkon työssä”,
Satu Oldendorff ja Ritva Lehmann

11:00-13:00

Workshop: Psykologi Marja Szodruch luennoi aiheesta:
”Ota voimavarasi käyttöön. Rikastuta elämääsi!”

13:00-14:00

Keittolounas (6 €)

14:00-15.30

Yhteinen kävelylenkki, sateen sattuessa katsomme elokuvan
”Postia pappi Jaakobille”, ohj. Klaus Härö

15.30-18:00

Naisten sauna (5,50 €)

Maksullinen lastenhoito järjestetään tarvittaessa. Ilmoittautuminen
tapahtumaan kirkolle 5.4. mennessä, 040-316971.
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PAPIN RIVIT:
Muutaman viikon päästä suomalaislehdet kirjoittavat jälleen jotakuinkin näin: pääsiäinen
on ortodoksien suurin juhla. Hmm. Tietääkseni pääsiäinen on kristittyjen suurin vuotuinen
juhla. Ortodoksien pääsiäismenot ovat toki tuoksuvammat, värikkäämmät ja kimaltavammat kuin luterilaisilla, mutta itse pääsiäinen on molemmille yhtä tärkeä.
Sanan ’pääsiäinen’ etymologia on kiinnostava. Pasha on meidän korvissamme venäläisperäinen pääsiäisjälkiruoka, mutta se tarkoittaa pääsiäistä arameaksi eli Jeesuksen kielellä.
Kreikaksi se on pascha, joka liittyy läheisesti verbiin ’kärsiä’. Varhaiskirkossa pascha
liitettiinkin ensisijaisesti Jeesuksen kärsimiseen ja kuolemaan. Saksan Ostern on kokonaan
eri juurta. Se juontuu todennäköisesti muinaisgermaanien kevään jumalattaren nimestä
Austro.
Suomalainen sana ’pääsiäinen’ on alkujaan merkinnyt paastosta pääsemistä vastakohtana
laskiaisen paastoon ’laskeutumiselle’. Sana muistuttaa myös juutalaisten vastaavasta
juhlasta, jonka aiheena oli Israelin kansan pääseminen vapauteen Egyptin orjuudesta. Mutta
kristityille pääsiäinen on vieläkin suurempi asia: Jeesuksen ylösnousemus merkitsee, että
ihmiskunta on päässyt vapaaksi synnin ja kuoleman orjuudesta. Pääsiäisen valkea alttariliina
ja monet kynttilät kuuluttavat, että valo on voittanut pimeyden.
Valoisaa kevättä toivottaen,
Päivi-pappi

Pohjois-Saksan papin Päivi Vähäkankaan tavoitat puhelimitse numerosta
0151 5711 9137 tai 040 8460 2217 sekä sähköpostilla osoitteesta
paivi.vahakangas@gmail.com.

Maaliskuun tukijäsentarjous /
Mitgliederangebot im März
Tilaus-/perhesauna 10 €/h
Familiensauna 10 €/Std.
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TAPAHTUMIA
HAMPURIN MERIMIESKIRKOLLA

PROGRAMM DER
SEEMANNSKIRCHE IN HAMBURG

Su 06.03. 16:00
ELOKUVAILTA
"Härmä" -elokuva esitetään (2012) Eevan
salissa. Elokuvassa on englanninkielinen
tekstitys.

So 06.03. 16:00
FILMABEND
Der Film “Härmä” (2012) wird im Eevas
Saal gezeigt. Englische Untertitel sind
vorhanden.

Pe 18.03.
KIRKKO KIINNI

Fr 18.03.
KIRCHE GESCHLOSSEN

La-su 19.-20.03. 12:00-17:00
PÄÄSIÄISBASAARI

Sa-So 19.-20.03. 12:00-17:00
OSTERBASAR

Pe 25.03.
KIRKKO KIINNI

Fr 25.03.
KIRCHE GESCHLOSSEN

Ma 28.03.
KIRKKO KIINNI

Mo 28.03.
KIRCHE GESCHLOSSEN
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TOIMINTARYHMÄT / GRUPPEN
ELÄMÄNKAARIRYHMÄ
Tapaaminen sunnuntaina 27.03. klo 13:30.
Lisätiedot: Ritva Lehmann, 040-316971.
KIELIKOULU / SPRACHSCHULE
Kerho ti/Di 9:00 ja kielikoulu pe/Fr 16:30.
Hampurin koululomien johdosta 08.03. ja
15.03. ei ole kerhoa eikä 11.03. ja 18.03.
ole koulua. Lisätietoja antaa mielellään pj.
Katariina
Röbbelen,
0172-4009072,
katariina.roebbelen@freenet.de.
KIRJAPIIRI
Tapaamme joka kuukauden 4. keskiviikko
klo 18.30. Maaliskuun kirjapiiri 23.03.,
kirja ”Graniittimies” (Sirpa Kähkönen).
Huhtikuussa tapaamme 27.04., kirja
”Katedraali” (Satu Taskinen). Info: Kaija
Gaupp,
kaija.gaupp@web.de,
0406435223.
KIRJASTOTOIMIKUNTA
Tervetuloa kirjastoon, lukemista löytyy
joka makuun. Kts. kirjastotoimikunnan
esittely sivulla 10. Info: Kaija Gaupp,
kaija.gaupp@web.de, 040-6435223.
KTK / KIRCHENAUSSCHUSS
Nimellä varustetut kirjalliset yhteydenotot
kirkolle KTK:n postilaatikkoon tai sähköpostitse kaija.gaupp@web.de.
KUORO / CHOR
Pe/Fr 19:00-21:00 Kirkkosali.
Der gemischte Chor der finnischen Seemannskirche probt freitags von 19 bis 21
Uhr mit der Chorleiterin Eva-Christina
Pietarinen. Alte und neue Sänger sind
herzlich Willkommen! Info: Marjukka
Jacobsen, 04181-4728.

MUSKARIT
Hampurin koululomien johdosta muskareita ei ole 07.-18.03. välisenä aikana.
Vauvamuskari ti 10:45-11:30.
3kk-2–vuotiaille vauvoille ja taaperoille.
Kertamaksu 5€. Info: Sanna Madej,
skorpijar@hotmail.com.
Tenavamuskari pe 16:30-17:15.
1,5-4–vuotiaille kielikoululaisten pikkusisaruksille ja muille leikki-ikäisille lapsille. Kertamaksu 5€. Info: Annika
Steinke, musik@annika-steinke.de.
NAAPURIAPU
Naapuriavun tukihenkilöt kuuntelevat ja
auttavat sinua luottamuksellisesti ongelmissasi. Pohjois-Saksan alueen naapuriapuhenkilöt tavoitat puhelinnumerosta
0160-3455916 tai sähköpostilla
naapuriapu.hampuri@gmx.de.
NUORET AIKUISET
Facebook-ryhmä: Die Junge in Hamburg.
S-posti: tervetuloaMMKille@gmail.com.
ODOTTAVAT ÄIDIT
Tiistaisin 10:30-12:00 Eevan salissa.
"Hurmaavat Hansa-äidit" odottaville äideille ja vastasynnyttäneille vauvan kanssa. Sisarukset ovat myös tervetulleita.
Jaamme tietoa ja kokemuksia luottamuksella raskauteen ja synnytykseen
liittyvistä asioista sekä keskustelemme
äitiydestä ja vauva-arjesta. Info: Pipsa
Neumann, pipsacw.neumann@gmail.com
ja Ritva Lehmann, 040-316971.
RAAMATTUPIIRI
Seuraava tapaaminen Anna Eklundin
kanssa ti 22.03. klo 15:00. Info: Ritva
Lehmann, 040-316971.
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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 /
SURURYHMÄ
Ritva Lehmann tavattavissa sopimuksen
mukaan, 040-316971.
SVENSKA GRUPPEN
Info: Anna-Rita Lau, 040-7222808,
joarlau@googlemail.com.

TYÖKERHO / ARBEITSKREIS
To/Do 15:00 Eevan salissa.
Pääsiäisbasaarin valmistelut ovat loppusuoralla, tervetuloa auttamaan! Jos löydät
vielä kyttilänpätkiä, tuo ne puhdistettuina
ja väreittäin lajiteltuina kirkolle.
03.03. arpajaiset kirkon alttarikukkarahaston hyväksi.
10.03. klo 17:15 Maailman rukouspäivän
hartaus.
24.03. ei työkerhoa, tapaamme taas
pääsiäispyhien jälkeen.
Info: pj. Tarja Jeenicke, 040-5241179 tai
0170-9355531, tarja_jeenicke@yahoo.de.
ÄIDIT JA MUUT NAISET
“NAISTENILTA”
Maaliskuun treffit ke 30.03. klo 19.30 ravintolassa "Altes Mädchen" (Lagerstr 28B,
S-Bahn Sternschanzenilta parin kävelyminuutin päässä). Info Facebookissa:
Naisten Ilta Hampurissa.
Ilmoittautumiset anumet@web.de tai
mitchell.tiina@googlemail.com.

SÄHLY (SALIBANDY) / UNIHOCKEY
La/Sa 16:00-18:00 Sommerhuderstraßen
koululla. Info: Jussi Kiho, saehly@suomi24.fi.

Tukijäsenyys
Nyt on aika maksaa jäsenmaksu vuodelle 2016
Vuonna 1875 perustettu Suomen Merimieskirkko on liikuvien ihmisten kirkko.
Käyttäjilleen se on kappale kotimaata vieraassa maassa ja uuden kulttuurin keskellä. Kaikki
ovat merimieskirkoille sydämellisesti tervetulleita. Tiesithän, että hankimme käyttövaramme itse. Jäsenenä tuet työtämme ja autat meitä auttamaan!
Hampurin merimieskirkon jäsenmaksu on henkilöltä 45 €. Jäsenmaksun voi maksaa
kahvilan kassalle tai suoraan tilille: Finnische Seemannsmission, Commerzbank (BIC:
COBADEFFXXX), IBAN: DE66200400000374305100. Info: hampuri@merimieskirkko.fi.
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TAPAHTUMIA
LYYPEKIN MERIMIESKIRKOLLA

PROGRAMM DER
SEEMANNSKIRCHE IN LÜBECK

Uudet aukioloajat:
ma-to suljettu, pe-la 15-21, su 12-18

Neue Öffnungszeiten:
Mo-Do geschlossen, Fr-Sa 15-21, So 12-18

La 05.03. 18:00
LEVYRAATI
Päivi Vähäkankaan johdolla.

Sa 05.03. 18:00
LEVYRAATI (Plattenrunde)
Mit Päivi Vähäkangas. Wir hören und
bewerten alte und neue Musikstücke.

La 12.03. 9:30
KIELIKOULU
Lisätietoja Mia Nordströmiltä,
kielikoulu@t-online.de.

Sa 12.03. 9:30
SPRACHSCHULE
Weitere Info: Mia Nordström,
kielikoulu@t-online.de.

Pe 25.03.
KIRKKO KIINNI

Fr 25.03.
KIRCHE GESCHLOSSEN

Ma 28.03.
KIRKKO KIINNI

Mo 28.03.
KIRCHE GESCHLOSSEN
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••• TOIMINTAPIIRIT ESITTÄYTYVÄT ••• TOIMINTAPIIRIT ESITTÄYTYVÄT •••

KIRJASTOTOIMIKUNTA
Merimieskirkolle perustettiin maaliskuussa 2013 kirjastotoimikunta, joka valvoo kirjaston
yleistä järjestystä ja lainaustoimintaa. Toimikunta kokoontuu aina tarpeen vaatiessa järjestämään kirjastoa. Se sijoittaa palautetut kirjat oikeille paikoille ja huolehtii kirjalahjoitusten
vastaanottamisesta sekä lisäämisestä kirjaston kokoelmiin. Kirjastotoimikunta valitsee
myös vuosittain Suomi-Seuran lahjoituskirjat Hampurin ja Lyypekin kirjastoihin.
Toimikunta on laatinut kirjastolle järjestyssäännöt ja käyttöohjeet, jotka löytyvät kirjastohuoneesta ja lainauskansiosta. Lainauskansio on saatavilla vastaanotosta. Kirjastossa on
tällä hetkellä yli 1800 teosta. Tervetuloa lainaamaan!
Kirjastossa olevista kirjoista on tehty kirjalista, joka on saatavilla kirjastohuoneessa. Kerran
vuodessa pidetään kirjastotalkoot, jossa kirjaston kirjakokoelma käydään läpi ja kirjalista
päivitetään. Toimikunta päättää kirjojen poistoista. Poistettuja kirjoja on myytävänä
kirjakirppis-hyllyssä kirkon eteisessä tai kirkon kirpputoreilla.
Kirjastoon otetaan tilasyistä vastaan lahjoituksina vain pieniä määriä hyväkuntoisia ja
uudehkoja suomen- tai ruotsinkielisiä kirjoja sekä Suomi-aiheisia vieraskielisiä kirjoja.
Tällä hetkellä kirjastotoimikuntaan kuuluu kuusi jäsentä. Kaikki kiinnnostuneet ovat
tervetulleita mukaan toimintaan.
Info: Kaija Gaupp, 040-643 5223, kaija.gaupp@web.de.
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KUUKAUDEN KASVO:
Hannele Ylitalo, vuosivapaaehtoinen

Hei!
Nimeni on Hannele Ylitalo ja saavuin helmikuun neljäs päivä Hampurin merimieskirkolle
neljän kuukauden vapaaehtoisjaksolle. Kotoisin olen Kemistä ja viimeiset kolme ja puoli
vuotta olen nauttinut eläkepäivistä. Harrastuksista ei kuitenkaan ole ollut puutetta. Käyn
säännöllisesti sauvakävelyllä ja joogaamassa. Lisäksi kudon mielelläni sukkia. Mutta
pikkuhiljaa on tullut tunne, että voisin taas tehdä jotain konkreettista ja hyödyllistä.
Tiina Ylitalon soitto ja Satu Oldendorffin yhteydenotto
Hampurista tulivat juuri oikeaan aikaan. Vapaaehtoistyön
yhdistäminen lapsenlasten kanssa olemiseen on kuin
lottovoitto. Hampuriin olen vuosien varrella jo useaan
otteeseen tutustunut. Tällä kertaa voin kuitenkin sukeltaa
syvemmälle Hampurin syövereihin ja tutustua paremmin
kaupungin elämyksiin.
Ensimmäisenä työpäivänäni minut otettiin sydämellisesti
vastaan ja perehdytyksen aikana olen saanut kattavan kuvan
hyvin laajasta ja mielenkiintoisesta työpaikasta. Pikkuhiljaa
olen kotiutunut merimieskirkon tiloihin sekä uuteen asuntooni
ja olen tänä päivänä jopa sinut kassakoneen kanssa. Menneiden
viikkojen aikana olen tutustunut moniin mukaviin ihmisiin ja
tehtävien monipuolisuus ilahduttaa. Minulla on todellakin
tunne, että panoksellani on merkitystä ja voin suositella
vapaaehtoistyötä kaikille kiinnostuneille.
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I månaden mars.
I månaden mars kommer vårens tid
Snön smälter bort på mo och lid.
Marskatten ropar i månljus natt
I kattkonserten deltar katt efter katt.
Solen har redan värme och kraft,
Bladen på träden får sav och saft.
Ingenting håller våren tillbaka,
Vintern får gå och på sig maka.
Vårblommor tittar upp överallt,
Snart blommar det vackert tusenfalt.
Synnöve Lindström-Makowski
23.02.16
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Liisa Krause os. Lindewall
synt. 11.3.1936 Lohjalla, kuollut 20.1.2016 Buchholzissa.
Nämä kaksi riviä sisältävät ulkonaisesti kylmän
faktan, ja kuitenkin niihin riveihin sisältyy pitkä,
lähes 80-vuotinen elämänkerta. Tämä elämä oli
lujasti kietoutunut Suomen menneisyyteen, sen
iloihin ja koettelemuksiin.
Liisa syntyi Lohjalla, jossa hänellä oli kolme
huomattavasti vanhempaa veljeä. He näyttelivät
aina kuolemaansa asti tärkeää osaa Liisan
elämässä. Huoletonta lapsuutta oli kestänyt vain
kolme vuotta, kun vihollinen idästä uhkasi
maatamme ja ajauduimme talvisotaan. Myös
Lohjaa pommitettiin 1939. Liisan perhe, kuten
kaikki muutkin, toivoi hartaasti rauhaa, mutta
toiveet pettivät ja olimme keskellä jatkosotaa.
Liisa pääsi tai joutui Ruotsiin sotaa pakoon kuten
sadat muutkin suomalaiset lapset, mutta siitä ajasta
hänellä ei ollut hyviä muistoja. Hän oli vielä pieni
tyttö, mutta joutui silti tekemään maatalon töitä
eikä osannut sanaakaan ruotsia. Onneksi vanhin
veli tuli ja haki hänet kotiin niin pian kuin suinkin
mahdollista. Kotona hän kuitenkin pian sokeutui ja koulunkäynti sujui toisten kiusaamisen
takia vain veljien avulla. Vammautuminen, jota kesti vuoden päivät, johtui ehkä shokista,
kukaan ei osannut sanoa.
Sodanjälkeiset nuoruusvuodet olivat Liisalle kuten kaikille suomalaisille vaatimattomat,
mutta niihin mahtui myös iloa ja tanssia. Liisa avioitui ja sai ensimmäisen lapsensa 20vuotiaana. Onni oli kuitenkin lyhyt. Hän menetti miehensä pahassa auto-onnettomuudessa
ja tästä aiheutuneen shokin ansiosta kärsi itse toispuolisesta kasvohalvauksesta. Liisasta tuli
leski ja yksinhuoltajaäiti.
Hän rakasti musiikkia ja pääsi tätä tietä leivänsyrjään kiinni. Vuosien mittaan hän tuli
tunnetuksi 50-luvun orkesterien solistina. Tunnetuin näistä lienee ollut Esa Laukan
orkesteri, joka tuli 60-luvun alusta tunnetuksi nimellä Four Cats. Suomessa 50-60-luvulla
asuneet muistavat varmasti Kai Lindin laulaman Liisa, jonka tämä orkesteri sävelsi ja
sanoitti „meidän Liisamme“ kunniaksi hänen lähtiessään Saksaan.
Liisa, loistokaunokainen, Liisa, unelmien nainen, Liisa, missä oletkaan,
sulle vertaa ei ole päällä maan.
Liisalle oli käynyt kuten monelle meistä, hän oli rakastunut saksalaiseen mieheen.
Luonnollinen seuraus siitä oli muutto Hampuriin, miehen kotikaupunkiin. Hän allekirjoitti
aviosopimuksen, jonka sisältöä ei kielitaidottomana ymmärtänyt ja in facto menetti suomen
kansalaisuuden. 60-luvun Saksassa oli niin, että vaimolla oli tuskin omia oikeuksia. Tätä ei
Liisa pidemmän päälle voinut hyväksyä ja niin myös tämä liitto loppui lyhyeen. Jäljelle jäi
kuitenkin toinen lapsi, tytär.
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Liisalle koitti vaikeat vuodet kahden pienen lapsen kanssa, vieraalla maalla, vihamielisessä
ympäristössä. Hän jäi nimittäin Hampurin eteläpuolella sijaitsevaan Buchholziin, joka vielä
1960-luvulla oli Nazi-Hochburg. Ainakaan kahdessa liikkeessä häntä ei suostuttu
palvelemaan, koska hän oli ulkomaalainen. Toinen ulkomaalainen Buchholzissa tuohon
aikaan oli italialainen rouva, myöskään häntä ei palveltu. Mutta Liisa pärjäsi, hänen piti
pärjätä. Suomalaisella sisulla hän hankki töitä, ensin sairaalassa yövuorolaisena, sittemmin
eri alan lääkäreiden vastaanotossa. Näin hän hankki elantonsa, maksoi lapsensa koulutuksen
eikä ollut kenestäkään riippuvainen.
Lasten lähdettyä kotoa Liisa kohtasi viimeisen rakkautensa Gerdin. Alkoivat seesteisemmät
ajat ja Liisalla oli vihdoin aikaa ja energiaa harrastaa. Buchholzista löytyi muitakin
suomalaisia, joiden kanssa hän säännöllisesti tapaili ja hänen jo melkoisesti rapistunut
suomenkielen taitonsakin koheni. Liisa oli monimuotoisesti taiteellinen; hän teki savitöitä
ja harrasti silkkimaalausta, neuloi sukkia ja puseroita, kaikenlainen askartelu oli hänen
mieleensä. 1980-luvun loppupuolella hän sai kuulla Merimieskirkolle perustetusta kuorosta.
Koska musiikki oli aina ollut hänen Suuri Rakkautensa, liittyi hän heti kuoroon. Se harrastus
vei mukaansa, ja vain heikentynyt kuulo teki hänen kuorolaulamisestaan lopun.
Liisa, olet poissa, mutta muistelemme Sinua lämpimin tuntein, toit iloa ja huumoria
kuoroomme....
sillä rakkaus on väkevämpi kuolemaa, sitä eivät suuret vedetkään voi
sammuttaa, sillä rakkaus on lahja Jumalan.
Marjukka Jacobsen
Buchholz 12.2.2016

Tapahtumavinkki / Veranstaltungstipp
Finnland-Forum näyttää yhteistyössä
Finnisch-Deutsche Handelskammerin ja
Deutsch-Finnische Gesellschaftin kanssa
suomalaisia elokuvia Metropolis Kinossa
(Kleine Theaterstraße 10, 040-342353).

Das Finnland-Forum zeigt in Kooperation
mit der Finnisch-Deutschen Handelsgilde
und der Deutsch-Finnischen Gesellschaft
finnische Filme im Metropolis Kino
(Kleine Theaterstraße 10, 040-342353).

Perjantaina 04.03. klo 19.15: Mielensäpahoittaja (alkuperäiskielellä, saksankielinen tekstitys).

Freitag, 04.03. um 19.15 Uhr: Mielensäpahoittaja ("Früher war alles besser",
Original mit deutschen Untertiteln).

Lauantaina 05.03. klo 17: Miekkailija
(alkuperäiskielellä, saksankielinen tekstitys).

Samstag, 05.03. um 17 Uhr: Miekkailija
("Die Kinder des Fechters", Original mit
deutschen Untertiteln).
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TIETOPAKETTI
Tiiviissä tietopaketissa voit lukea oikeuden kiemuroista
Saksassa ja Suomessa.
Hei!
Lain mukaan työtodistuksiin ei saa kirjoittaa mitään negatiivisia arviointeja työntekijästä.
Tästä syystä työtodistusten muotoilemiseen onkin kehitetty ns. salakieli, jolla voidaan tuoda
esille myös negatiiviset arvioinnit. Tällä kertaa esittelenkin sanakäänteitä liittyen todistuksiin.
Sehr gut:

... hat die Aufgaben stets zu unserer vollsten Zufriedenheit erledigt.
…außerordentlich zufrieden.
…herausragend.

Gut:

…hat die Aufgaben stets zu unserer vollen Zufriedenheit/mit
äußerster Sorgfalt erledigt.
…stets überdurchschnittliche Arbeitsqualität.
…immer freundliche und aufgeschlossen.

Befriedigend:

…hat die Aufgaben zu unserer vollen Zufriedenheit erledigt.
…mit Leistung jederzeit zufrieden.
…Arbeitsqualität war überdurchschnittlich.

Ausreichend:

…hat die Aufgaben zu unserer Zufriedenheit erledigt.
…mit Leistung zufrieden.
…die Arbeit entsprach den Anforderungen.

Mangelhaft:

…hat die Aufgaben weitestgehend zu unserer Zufriedenheit erledigt.
…hat sich bemüht.
…das persönliche Verhalten war einwandfrei.

Unzureichend:

…hat sich bemüht, die Aufgaben zu unserer Zufriedenheit zu
erledigen.
…war bemüht die Arbeit zu bewältigen.

Tässä muutamia esimerkkejä, mitä todistuksista löytyy ja miten muotoilut ymmärretään.
Eli katsokaa aina hyvin tarkasti, miten työtodistus on muotoiltu.
Terveisin Reina
Tietopaketin kokoaa teille
Rechtsanwältin Reina Waissi
Puh. 040-38 6167 35
rw@waissi-legal.com
Holstenstraße 194c, D-22765 Hamburg
www.waissi-legal.com
Tärkeää on 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.
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Hampurin merimieskirkko
Finska sjömanskyrka
Finnische Seemannskirche
Ditmar-Koel-Straße 6
20459 Hamburg
Tel. +4940316971
www.pohjoissaksa.merimieskirkko.fi

Lyypekin merimieskirkko
Suomi-Koti
Einsiedelstraße 43
23554 Lübeck
Tel. +494517098274
www.pohjoissaksa.merimieskirkko.fi

AUKIOLOAJAT / ÖFFNUNGSZEITEN:
ma suljettu, ti-la 14-21, su 14-18

AUKIOLOAJAT / ÖFFNUNGSZEITEN:
ma-to suljettu, pe-la 15-21, su 12-18

Mo geschlossen, Di- Sa 14-21, So 14-18

Mo-Do geschlossen, Fr-Sa 15-21, So 12-18

SAUNAT / SAUNEN:
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

SAUNA:
pe-la 15-21 / su 12-18.
Perjantaista sunnuntaihin ensimmäinen
tunti on varattavissa yksityiskäyttöön.

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

Fr-Sa 15-21 / So 12-18
Freitags bis Sonntags ist die erste Stunde
als Privatsauna reservierbar.

SAUNAVUOROJEN HINNAT / SAUNAPREISE
Normaalihinta 9,50 €, opiskelijat, eläkeläiset, työttömät, tukijäsenet 6,50 €.
Tilaus-/perhesauna 17 €/h.
Tiistaisin ja torstaisin Hampurissa alennettu saunahinta 5,50 € opiskelijoille, työttömille ja
eläkeläisille. Lyypekissä alennus perjantaisin.
Normalpreis 9,50 €, Studenten, Rentner, Arbeitslose, Mitglieder 6,50 €.
Familiensauna 17 €/Std.
In Hamburg Dienstags und Donnerstags Sonderangebot 5,50 € für Arbeitslose, Studenten
und Rentner. In Lübeck Sonderangebot Freitags.
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