ANKKURI

Kuva: Kirsti Marx

Pohjois-Saksan merimieskirkon tiedotuslehtinen
Infoblatt der Finnischen Seemannskirche in Norddeutschland

Huhtikuu – April 2016

JUMALANPALVELUKSET / GOTTESDIENSTE
To 07.04. 17:15 Hampuri
VIIKKOHARTAUS

Do 07.04. 17:15 Hamburg
WOCHENANDACHT

La 09.04. 15:00 Lyypekki
GOSPELMESSU
Päivi Vähäkangas, Anna Eklund &
Annika Steinke

La 09.04. 15:00 Lübeck
GOSPELGOTTESDIENST
Päivi Vähäkangas, Anna Eklund &
Annika Steinke

Su 10.4. 17:00 Hampuri
GOSPELMESSU
Päivi Vähäkangas, Eva-Christina
Pietarinen & merimieskirkon kuoro

So 10.04. 17:00 Hamburg
GOSPELGOTTESDIENST
Päivi Vähäkangas, Eva-Christiina
Pietarinen & Chor der Seemannskirche

To 14.04. 17:15 Hampuri
VIIKKOHARTAUS

Do 14.04. 17:15 Hamburg
WOCHENANDACHT

To 21.04. 17:15 Hampuri
VIIKKOHARTAUS

Do 21.04. 17:15 Hamburg
WOCHENANDACHT

To 28.04. 17:15 Hampuri
VIIKKOHARTAUS

Do 28.04. 17:15 Hamburg
WOCHENANDACHT

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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KUULUMISIA KIRKOILTA:
Dan Zen

Aurinkoista kevättä teille Ankkurin lukijoille,
lämmin kiitos kaikille pääsiäisbasaarin 2016 onnistumisesta! Tehtäviä löytyi taas isolle vapaaehtoisjoukolle ja yhteinen tekemisen ilo näkyi tunnelmassa, kertoivat asiakkaat. NDR Radio 90,3 ja
NDR:n television Hamburg Journal kävivät kirkolla
ja heille kerrottiin niistä suomalaisista pääsiäisperinteistä, jotka erottuvat saksalaisesta. Näitä olivat
virpominen, ”kukon munimat” suklaamunat sekä
mämmi. Mediat tutustuivat myös Ruotsin kirkon
kevätbasaariin. Pääsiäisbasaarin järjestimme samanaikaisesti Ruotsin kirkon kanssa ja
helmikuisen kirpputoritapahtuman Norjan kirkon kanssa. Näin saamme enemmän ihmisiä
liikkeelle.
Kati Sirenin, uuden vuosivapaaehtoisen Suomesta, toivotamme sydämellisesti
tervetulleeksi joukkoomme! Vuosivapaaehtoisperinne on merimieskirkoilla pitkä.
Vapaaehtoista odottaa mielenkiintoinen miljöö ulkomailla, mielekäs ja sosiaalinen työympäristö. Monelle vapaaehtoiselle vuosi on irtiottoa omasta arjesta Suomessa. Aikaisemmin vuosivapaaehtoiset olivat useimmiten nuoria, välivuotta pitäviä opiskelijoita.
Nykyisin meille tulevat juuri eläköityneet tai vuorotteluvapaalaiset vapaaehtoisiksi.
Kaikkien taitoja tarvitaan ja erilaiselle osaamiselle on kysyntää sekä tarjontaa.
Vapaaehtoisten monipuoliset taidot olette ehkä huomanneet, kun he ovat esitelleet itsensä
Ankkurin sivuilla. Meidän toiveinamme ovat hyvät sosiaaliset taidot, kyky toimia erilaisten,
osin kansainvälisten asiakkaiden kanssa, luotettavuus ja myönteinen asenne, iloisuus
asiakkaan kohtaamiseen, mutta myös lojaalisuus merimieskirkon arvoja kohtaan.
Nyt keväällä koulutamme Hampurissa lisäksi paikallisia vapaaehtoisia. Jos sinulla on aikaa
ja halua saada itsellesi hyvä mieli auttamisesta, niin tule ja kerro se meille. Teimme
palveluvastaavan Tiina Ylitalon kanssa listan, mihin kaikkeen viikoittain apua tarvitsemme.
Se alkaa ihan kukkien kastelusta, talotekniikan hallitsemisesta, korjauksista ja päättyy
saunan siivoukseen. Tarjolla on siis asiakaspalvelua, siivousta, ikkunoiden pesua, pyykinpesua, erilaisia toimistotehtäviä ym. Lista on pitkä, mutta sieltä löytää jokainen omansa.
Tiedättehän, että mm. toimintaryhmien vetäjät ja Ankkurin tekijä ovat vapaaehtoisia. Meillä
on muutamia säännöllisesti apuun tulevia asiakaspalvelutehtävissä sekä onneksi myös
vakituista apua siivoukseen, leipomiseen sekä talon korjauksiin, mutta lisää tarvitaan. Jos
voit antaa meille muutaman tunnin viikossa kahvi- ja ruokapalkalla, niin se olisi iso asia.
Nyt tarvitsemme vielä ”kipeästi” apua pienen asunnon seinien maalaamiseen! Löytyykö lukijoistamme
Vapaaehtoisten sanomaa:
”Yhteisöön kuulumisen ilo! Va- joku, joka pystyy sen tekemään? Ota yhteyttä
paaehtoistyö antaa enemmän kuin Tiinaan tai Satuun!
ottaa! Tunne siitä, että vaikuttaa Yhteistyön merkeissä oli mukava olla mukana
hyvän asian puolesta! Oman SKTK:n vuosikokouksessa Hannoverissa. Osallistumme mielellämme ja koemme olevamme kokoukpanoksen arvostus!”
seen aina tervetulleita.
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Jos sinulla on ajatuksia, toiveita, odotuksia ja ideoita Suomi100v-juhlavuoden tiimoilta, niin
otathan yhteyttä meihin! Yritämme saada tapahtumakalenterin vuodelle 2017 mahdollisimman aikaisin kaikkien tietoon.
Viikonlopuksi on luvattu aurinkoa ja lämpöä. Suuntaa matkasi lauantaina 02.04. Lyypekin
merimieskirkon grilli-iltaan! Herkkuja on luvassa ja löylyt saunassa saa samalla reissulla.
Lyypekin merimieskirkon tiedote erillisenä vielä alla!
Aurinkoista huhtikuuta teille kaikille ja tapaamisiin kirkoillamme!
Satu Oldendorff
Yhteystiedot: 040-316971 tai 0171-6002168, satu.oldendorff@merimieskirkko.fi.
Muutoksia Lyypekin toimintaan
Lyypekin merimieskirkon toimipiste suljetaan, mutta sosiaalityö raskaan liikenteen
kuljettajien, merenkulkijoiden ja siellä olevien ja liikkuvien suomalaisten parissa jatkuu.
LEHDISTÖTIEDOTE 31.3.2016
Syy Lyypekin nykyisen toimipisteen lakkauttamiselle on kävijämäärän merkittävä
supistuminen viimeksi kuluneina vuosina. Keski-Euroopassa ajavien suomalaisten raskaan liikenteen kuljettajien määrä on vähentynyt voimakkaasti, eikä määrän odoteta tulevaisuudessa kasvavan: mm. Travemünden satama lisää kuljettajien palveluita alueella.
Vähäisestä kävijämäärästä johtuen Lyypekin merimieskirkko on ollut alkuvuoden 2016
auki vain viikonloppuisin. Nykyisen toimipisteen lakkautus tulee voimaan 1.7.2016.
Suomi-kotinakin tunnettu toimipiste vuokrattiin 2011 Finnlinesilta erityisesti
kuljettajien kanssa tehtävää työtä varten. Toimipisteen yläkerran huoneita on vuokrattu
kuljettajille, mutta syksystä 2015 siellä on asunut vain kaksi kuljettajaa. Kanttiinimyynti
on laskenut selvästi viime vuosina.
Merimieskirkon työtä Lyypekissä kuljettajien, merenkulkijoiden ja siellä asuvien ja
liikkuvien suomalaisten parissa kuitenkin jatketaan liikkuvan työotteen mukaisesti, ja
tälle toiminnalle etsitään yhteistyökumppanien kanssa sopiva ja kustannuksiltaan
edullinen tila.
Lyypekin Suomi-koti perustettiin alun perin vuonna 2001 yhteistyössä Merimieskirkon,
Rekkakirkkoyhdistyksen ja Suomalaisen kirkollisen työn keskuksen (SKTK) kanssa.
Vuonna 2008 toiminta siirtyi kokonaan Merimieskirkolle ja Lyypekin Suomi-kodista
tuli osa Pohjois-Saksan merimieskirkkoa, johon kuuluu myös Hampurin merimieskirkko. Vuonna 2011 Saksan Merimieslähetyksen (Deutsche Seemannsmission)
omistama rakennus purettiin ja näistä vuokratiloista siirryttiin nykyisiin tiloihin.
Lisätietoja:
Pohjois-Saksan merimieskirkon johtaja Satu Oldendorff,
satu.oldendorff@merimieskirkko.fi, +49 (0) 171 6002168.
Suomen Merimieskirkon pääsihteeri Hannu Suihkonen,
hannu.suihkonen@merimieskirkko.fi, +358 (0)40-1922778.
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Hampurin merimieskirkon ohjelma (Lyypekin s. 11) /
Programm der finnischen Seemannskirche in Hamburg (Lübeck auf S. 11)
17:00 alkaen lastenohjelmaa työkerhon ohjaamana / Kinderprogramm
18:00 Grilli kuumana / Grill ist warm
19:00 Sveitsiläinen kuoro esiintyy / Gastchor aus der Schweiz tritt auf

Illan aikana mm. Raakkelin lakitus ja mukavaa yhteisoloa siman ja
vappuherkkujen ääressä.
Gemeinsames beisammensein, finnische Vappu-Spezialitäten
und -traditionen.
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PAPIN RIVIT:

Joku vertasi Pohjois-Saksan talvea Suomen lokakuuhun. On harmaata,
sateista ja koleaa, mutta ei pakkasta. Tämä talvi on tosiaan tuntunut
ikuisuuksia kestävältä lokakuulta. Vasta nyt kevät on toden teolla tullut.
Illat ovat jo valoisia, kirsikankukat ovat aukeamassa ja puihin on
ilmestynyt silmut. Aurinko on juuri niin häikäisevän kirkas, kuin se
talven harmauden jälkeen aina on. Heräävästä luonnosta ja uuden
elämän antajasta kertoo myös psalmi 104:

Herra, minun Jumalani, miten suuri ja mahtava sinä olet!
Sinä perustit maan lujasti paikoilleen, horjumatta se pysyy ajasta aikaan.
Vuorten rinteille sinä puhkaisit lähteet, vedet juoksevat puroina ja virtaavat laaksoissa.
Ne juottavat kaikki maan eläimet, villiaasikin saa sammuttaa janonsa.
Niiden äärellä asuvat taivaan linnut ja visertävät lehvissä vesien partailla.
Sinä juotat vuoret korkeuksien vesillä, ja maa kantaa sinun töittesi hedelmää.
Sinä kasvatat ruohon karjaa varten ja maan kasvit ihmisten viljeltäviksi,
että hän saisi leipänsä maasta.
Sinä kasvatat viinin ihmisten iloksi, öljyn hänen kasvojansa kaunistamaan
ja leivän hänen ruumiinsa voimaksi.
Kaikki luotusi tarkkaavat sinua, Herra,
ja odottavat ruokaansa ajallaan.
Sinä annat, ja jokainen saa osansa,
avaat kätesi, ja kaikki tulevat ravituiksi.
Kun käännyt pois, ne hätääntyvät,
kun otat niiltä elämän hengen, ne kuolevat ja palaavat maan tomuun.
Kun lähetät henkesi, se luo uutta elämää,
näin uudistat maan kasvot.

Iloa ja valoa kevääseen,
Päivi-pappi

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

PROGRAMM DER
SEEMANNSKIRCHE IN HAMBURG

La 09.04. alkaen klo 10
NICE DAY

Sa 09.04. ab 10 Uhr
NICE DAY

Ke 20.04. 20:00
PIRKANPOJAT
Poikakuoro esiintyy. Vapaa sisäänpääsy.
Ohjelmamaksu 8€.

Mi 20.04. 20:00
KNABENCHOR ”PIRKANPOJAT”
Eintritt frei. Konzertprogramm 8€.

To 21.04. 18:00
VIRSI JA VIINI-ILTA

Do 21.04. 18:00
PSALM UND WEINABEND

Ti 26.04. 19:30
MUSIK IM DIALOG II
Wiener Frühling. Kts. myös sivu 8.

Di 26.04. 19:30
MUSIK IM DIALOG II
Wiener Frühling. Siehe auch Seite 8.

La 30.04. 17:00
VAPPUJUHLA
Ratkiriemukas yhteinen vappujuhla. Grilli
on kuumana, lapsille ohjelmaa ja
sveitsiläinen kuoro vierailee. Tervetuloa!

Sa 30.04. 17:00
VAPPU-FEIER
Im Programm u.a. Kinderprogramm,
Gastchor aus der Schweiz und grillen.
Willkommen!

Su 01.05.
KIRKKO KIINNI

So 01.05.
KIRCHE GESCHLOSSEN

Huhtikuun tukijäsentarjous /
Mitgliederangebot im April
Saunatuotteet / Saunaprodukte -15%
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Finnische Musik IM DIALOG II
Uuden konserttisarjamme toinen konsertti
”Wiener Frühling” on jo ovella! 26.4.
tiistai-iltaa merimieskirkolla tulevat piristämään keväiset sävelet Wienistä sekä
tietysti myös Suomesta. Itävaltalaiset
klassismin suurnimet Haydn ja Mozart
olivat suurena esikuvana ja inspiraationa
Suomen historian ensimmäisille säveltäjille Erik Tulindbergille ja Bernhard
Henrik Crusellille. Wiener Frühling konsertti tuo yhteen kaikkien neljän säveltäjän
teoksia jousille, huilulle ja klarinetille.

”Wiener Frühling”, das zweite Konzert
unserer neuen Konzertreihe ist bald da!
Am 26.4. machen die frühlingshäfte Töner
aus Wien und Finnland den Dienstagabend
schöner. Die ”Stars” des Wiener Klassizismus, Haydn und Mozart, waren große
Vorbilder und Inspiration für die ersten
finnischen
Komponisten
in
der
Geschichte, Erik Tulindberg und Bernhard
Henrik Crusell. Unser Konzert bringt
Werke für Streicher, Flöte und Klarinette
von alle vier Komponisten zusammen.

Kansainvälinen Silta Ensemble on kahden
suomalaisalttoviulistin perustama. Tällä
kertaa konsertissa esiintyy Hampurissa
asuvia muusikoita Suomesta, Saksasta,
Norjasta, Belgiasta, Sloveniasta, Israelista,
Yhdysvalloista ja Etelä-Koreasta.

Das internationale Silta Ensemble ist von
zwei finnischen Bratschistinnen gegründet. In
diesem Konzert spielen
Musiker aus Finnland, Deutschland,
Norwegen, Belgien, Slovenien, Israel,
Südkorea und aus den USA.

Konserttiin on vapaa pääsy, mutta pieniä
lahjoituksia voi toki antaa konsertin jälkeen.

Der Eintritt ist frei, eine kleine Spende
nach dem Konzert ist jedoch willkommen!

Wiener Frühling
26.4. klo 19.30
Hampurin
merimieskirkko

Wiener Frühling
26.4. um 19.30 Uhr
Finnische
Seemannskirche
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TOIMINTARYHMÄT / GRUPPEN
ELÄMÄNKAARIRYHMÄ
Tapaaminen sunnuntaina 24.04. klo 13:30.
Lisätiedot: Ritva Lehmann, 040-316971.
KIELIKOULU / SPRACHSCHULE
Kerho ti/Di 9:00 ja kielikoulu pe/Fr 16:30.
Lisätietoja antaa mielellään pj. Katariina
Röbbelen, 0172-4009072,
katariina.roebbelen@freenet.de.
KIRJAPIIRI
Tapaamme joka kuukauden 4. keskiviikko
klo 18.30. Huhtikuussa tapaamme 27.04.,
kirja ”Katedraali” (Satu Taskinen). Toukokuun kirjapiiri 25.05., kirja ”He eivät tiedä
mitä tekevät” (Jussi Valtonen). Info: Kaija
Gaupp, 040-6435223 kaija.gaupp@web.de.
KIRJASTOTOIMIKUNTA
Tervetuloa kirjastoon, lukemista löytyy joka makuun. Otamme lahjoituksina vastaan
vain hyväkuntoisia ja uudehkoja suomentai ruotsinkielisiä kirjoja, tai Suomeen
liittyviä saksankielisiä kirjoja. Info: Kaija
Gaupp, 040-6435223 kaija.gaupp@web.de.
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! Kuoro laulaa gospelmessussa 10.04. klo 17:00.
Info: Marjukka Jacobsen, 04181-4728.

MUSKARIT
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 26.04. klo 15:00.
Info: Anna Eklund, 0171-6210907.
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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.
SÄHLY (SALIBANDY) / UNIHOCKEY
La/Sa 16:00-18:00 Sommerhuderstraßen
koululla. Info: Jussi Kiho, saehly@suomi24.fi.

TYÖKERHO / ARBEITSKREIS
To/Do 15:00 Eevan salissa.
Sydämellinen kiitos kaikille työkerholaisille työpanoksestanne ennen pääsiäismyyjäisiä ja niiden aikana. Nyt voimme
keskittyä samalla tarmolla "tonttuihin ja
enkeleihin".
09.04. Nice-Day kirkolla kaikenikäisille
naisille, myös meille työkerholisille.
21.04. kevään "kierrätyspäivä". Vaihdamme vaatteita, kenkiä, laukkuja ja muuta
keväistä tavaraa.
30.04. Kirkon, KTK:n ja työkerhon
yhteinen vappujuhla.
Suunnittelemme alustavasti kevään "virkistysretkeä" 19.05. Ideat sen toteuttamiseen ovat tervetulleita!
Info: pj. Tarja Jeenicke, 040-5241179 tai
0170-9355531, tarja_jeenicke@yahoo.de.
ÄIDIT JA MUUT NAISET
“NAISTENILTA”
Seuraavan kerran ke 11.05. klo 19.30
alkaen. Tapaamispaikka selviää huhtikuun
aikana. Ilmoittautumiset anumet@web.de
tai mitchell.tiina@googlemail.com.

Tukijäsenyys
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

La 09.04. 17:00
HIERONTA
Fysiotherapeutti Viveca. Varaa oma puolen
tunnin aikasi edulliseen 18 euron hintaan
kirkolta.

Sa 09.04. 17:00
MASSAGE
Physiotherapeutin Viveca. Telefonische
Reservierungen 0451-7098274. Kosten:
18€ / 30 Min.

La 23.04. 9:30
KIELIKOULU
Lisätietoja Mia Nordströmiltä,
kielikoulu@t-online.de.

Sa 23.04. 9:30
SPRACHSCHULE
Weitere Info: Mia Nordström,
kielikoulu@t-online.de.

La 30.04. 17:00
VAPPUJUHLA
Grilli kuumana, sauna lämmin ja mukavaa
yhteisoloa.

Sa 30.04. 17:00
VAPPU-FEIER
Finnische Spezialitäten, Grillen und
Sauna.

Su 01.05.
KIRKKO KIINNI

So 01.05.
KIRCHE GESCHLOSSEN
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••• TOIMINTAPIIRIT ESITTÄYTYVÄT ••• TOIMINTAPIIRIT ESITTÄYTYVÄT •••
ELÄMÄNKAARIRYHMÄ
Elämänkaariryhmä on kokoontunut noin 2 vuoden ajan kerran kuussa. Ryhmään osallistuu
10-12 henkilöä ja aiheet valitaan ryhmän jäsenten toiveiden mukaisesti. Tarkoitus on
keskustellen vaihtaa mielipiteitä elämän eri alueista. Aluksi käsittelimme hoitotestamentin
ja hoivatahdon laatimista ryhmässä. Oman elämäntarinan kertominen ja kirjoittaminen on
ollut ryhmässä rikastava kokemus: valokuvat sekä tutustuminen omiin juuriin ovat tuoneet
kunkin elämänpolun lähelle ja yhdessä on ollut hyvä tarkastella niin unelmia kuin mutkia
eri elämänvaiheissa. Nyt juuri meitä askarruttaa ikääntymiseen liittyvät uskomukset esim.
milloin on ”parasta ennen” päivämäärä? (Wilhelm Schmid: Gelassenheit Was wir
gewinnen, wenn wir älter werden)
Tässä ryhmän vastauksia, miksi he osallistuvat ryhmään:
 Uteliaisuus
 Keskustelut ovat antoisia, välistä hauskoja, välistä surullisiakin
 Kun Suomi on yhteinen kasvualusta, niin monet kokemukset ovat yhteisiä tai ainakin
ymmärrettäviä
 Tässä ryhmässä on inspiroivaa olla, miettiä elämänmenoa, mennyttä ja tulevaa
 Mukava istua toisten seurassa ja keskustella
 Hoitotestamentin konkreettinen tekeminen
Asianajaja Reina Waissi pitää 26.05. klo 18-20 infotilaisuudessa alustuksen hoitotestamentin sisällöistä. Elämänkaariryhmässä kesäkuussa käsitellään oman hoitotestamentin
laatimista.
Tapaamme seuraavan kerran 24.4. klo 15.30 (huom. muuttunut kellonaika)
Lisätietoja antaa sosiaalikuraattori Ritva Lehmann puh. 040-316971

12

KUUKAUDEN KASVO:
Aleksi Parviainen, merimieskirkolla siivoojana

Hei!
Nimeni on Aleksi Parviainen ja oleskelen Hampurissa lokakuusta 2011 lähtien. Ammatiltani
olen muusikko sekä laulunopettaja. Lisäksi toimin kirkolla jo toista vuotta siivoojana.
Synnyin Helsingissä vuonna 1983. Muusikkoperheen
lapsena tutustuin musiikkiin jo varhaisella iällä. Vain
kaksikuisena
kuulin
ensimmäisen
konserttini
Savonlinnan oopperajuhlilla, jossa isäni soitti bassoa ja
äitini lauloi oopperan kuorossa. Nelivuotiaana näin
ensimmäisen kerran oopperan Taikahuilu ja pelkäsin
kovasti lohikäärmettä. Kaksitoistavuotiaana perustin
ensimmäisen bändini. Jo silloin kirjoitin sekä sävelsin
kappaleet bändilleni ja olen jatkanut säveltämistä siitä
lähtien. Pian sen jälkeen aloitin esiintymisen
laulusolistina häissä ja hautajaisissa, erityylisissä
musiikkiyhtyeissä ja musikaaleissa. Savonlinnan
oopperajuhlilla toimin näyttämömiehenä ja soitin
käyrätorvea Hoffmanin kertomuksissa. Olen sovittanut
musiikkia lukuisille artisteille sekä opettanut laulua,
musiikinteoriaa ja lyömäsoittimia useissa yksityisissä
musiikkikouluissa Suomessa ja Saksassa. Opiskelin
laulua Helsingin konservatoriolla Tom Nymanin
johdolla vuosina 2002-2006.

Musiikki on hyvin tärkeä osa elämääni ja olen sen suhteen kaikille tyyleille avoin. Pidän
lisäksi uusien asioiden kokeilusta sekä uusiin ihmisiin tutustumisesta. Hiljaisina hetkinä
otan mielelläni kirjan esille. Nautin myös mielelläni hyvästä ruuasta.
Merimieskirkolla minulla on aina ollut hyvin tervetullut olo. Ilmapiiri on mukava sekä
viihtyisä ja uusien tuttavuuksien löytäminen helppoa. Työnantajana merimieskirkko on sekä
joustava että avoin.
Toivotan kaikille oikein mukavaa keväänjatkoa!
Aleksi
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April månad.

Månaden april är en skälm. Den är omväxlande och gäckande. Den narrar oss att tro att
våren är här. Ibland skiner solen varmt och skönt och i nästa minut kan snön yra eller det
kommer en häftig regnskur. April inleder sin tid med aprilskämt, mer eller mindre lyckade
och roliga. Som barn hittade vi på en massa oförargliga skämt, som de flesta genomskådade,
kanske dock inte alla och då sade vi ramsan:
April, april, din dumma sill, jag kan lura dig vart jag vill!
Aprilmånads gäckande karaktär betecknas även av talesättet: ”april, april, den gör vad den
vill”. Man kunde även säga, såsom det sägs i Irland, ”Four seasons on a Monday”, på en
dag kan man uppleva alla årstiders skiftningar. April bereder i alla fall vägen till en
förhoppningsvis skön och varm majmånad. Vi får vara beredda på alla utryck för
aprilmånadens nyckfullhet och kanske det blir intressanta upplevelser och ingen enahanda
tidsperiod.
Synnöve Lindström-Makowski
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TIETOPAKETTI
Tiiviissä tietopaketissa voit lukea oikeuden kiemuroista
Saksassa ja Suomessa.

Hei!
Tiesittekö, että melkein jokainen asunnon vuokrasopimus Saksassa sisältää säännöksen,
jonka mukaan asunnossa pitäisi tehdä ns. ”Schönheitsreparaturen” eli kaunistelukorjauksia
;-). Mutta tiesittekö sen, että useat tällaiset säännökset eivät pädekään, ainakaan monien
tuomioistuinten päätösten perusteella? Jos vuokrasopimuksessa on määräys, joka onkin
pätemätön, ei teidän tarvitse tehdä mitään korjauksia/remppausta, vaan vuokranantajan
täytyy tehdä kaikki remontit omaan piikkiinsä. Huom! Teidän ei tarvitse remontoida asuntoa
poismuuttaessanne, mikäli asuntoa ei ennen siihen muuttoanne oltu remontoitu eli
esimerkiksi maalattu. Jos olette jo korjailleet asuntoa, vaikka teidän tätä ei olisi tarvinnut
tehdä, voitte koittaa periä vuokranantajalta aiheutuneet kustannukset. Tähän teillä on
poismuuton jälkeen kuusi kuukautta aikaa.
Seuraavalla kerralla perehdyn tähän vielä yksityiskohtaisemmin. Voitte myös lähettää
minulle asiaan liittyen lyhyitä ja ytimekkäitä kysymyksiä, joihin vastaan mielihyvin
seuraavassa Ankkurissa.
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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