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JUMALANPALVELUKSET / GOTTESDIENSTE

 
To 12.05. 17:15 Hampuri 
VIIKKOHARTAUS  
 
Su 15.5. 11:00 Hampuri 
MESSU 

Päivi Vähäkangas, Eva-Christina 
Pietarinen 
 
Su 22.05. 11:00 Hampuri 
YHTEISPOHJOISMAINEN MESSU  
Päivi Vähäkangas, Eva-Christina 
Pietarinen. 
 
To 26.05. 17:15 Hampuri 
VIIKKOHARTAUS  
 
Su 12.06. 11:00 Hampuri 
GOSPELMESSU  
Lyypekistä järjestetään kuljetus Ham-
puriin klo 9:15. Ilmoittautumiset Anna 
Eklundille, 0171-6210907. Toimi nope-
asti, paikkoja on rajoitetusti. 
 
 

 
Do 12.05. 17:15 Hamburg 
WOCHENANDACHT  
 
So 15.05. 11:00 Hamburg 
GOTTESDIENST 
Päivi Vähäkangas, Eva-Christiina 
Pietarinen  
 
So 22.05. 11:00 Hamburg 
NORDISCHER GOTTESDIENST 
Päivi Vähäkangas, Eva-Christina 
Pietarinen.  
 
Do 26.05. 17:15 Hamburg 
WOCHENANDACHT 
 
So 12.06. 11:00 Hamburg 
GOSPELGOTTESDIENST 
Aus Lübeck wird ein Transport einge-
richtet. Abfahrt um 9:15 Uhr. Anmel-
dungen: Anna Eklund, 0171-6210907. Es 
gibt nur begrenzt Plätze. 
 

 
 

Toukokuun tukijäsentarjous /  
Mitgliederangebot im Mai  

 
 

HAPANKORPPU / FINNCRISP -25% 
 
 

Muistathan, että saat myös saunakäynnistä ja majoituksesta alennusta /  
Mitglieder können auch günstiger in die Sauna und bekommen Rabatt 

von Übernachtungen 
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KUULUMISIA KIRKOILTA: 
 
Hyvät Ankkurin lukijat, 
 
kevättä tai jopa kesää odotellessa on Keski-Euroopassa pitänyt kylmää, koleaa ja sateista 
säätä. Myös meillä on muutoksen tuulia edessä. Lyypekin merimieskirkon Suomi-Koti 
sulkee ovensa 30.06.2016. Järjestelemme työn Lyypekissä uudelleen. Etsimme tiloja 
raskaan liikenteen kuljettajien neuvontapisteelle. Lisäksi saunakuljetuksia Hampurin 
merimies-kirkolle järjestetään kuljettajille tai myös muille halukkaille tarpeen mukaan. 
Meren-kulkijatyö ja -kuljetukset sekä laivakäynnit jatkuvat sosiaalikuraattoreiden toimesta 
ennal-laan. Toivomuksena on tietysti, että yhteys Lyypekin suomalaiseen seurakuntaan ja 
Suomi-Kouluun säilyy. Päätösjuhlallisuuksia vietämme 04.-05.06.2016. Lauantaina on 
ohjelmallinen grilli-ilta ja sunnuntaina messu Suomi-Kodilla. Pääsihteerimme Hannu 
Suihkonen on mukana juhlassa. Lämpimästi tervetuloa sankoin joukoin kiittämään ja 
hyvästelemään Lyypekin merimieskirkon Suomi-Koti, jossa on tehty arvokasta työtä, ja 
josta jää monet hyvät muistot sydämiimme. 
 
Merimieskirkkotyö antaa tekijälleen paljon. Sen huomasimme jälleen kerran, kun Suomi-
Kodilla ollut harjoittelija palasi Lyypekkiin kesäkuun loppuun asti vuosivapaaehtoiseksi. 
Suuri kiitos Tanja Åströmille, että autat ja tuet meitä työlläsi Suomi-Kodin viime metreillä.  
 
Tervetuloa matkailualan harjoittelijat Anni Illikainen ja Roosa Nurmi Pohjois-Saksan 
merimieskirkkotyön pariin ja joukkoomme! Harjoittelijat esittelevät itsensä Kuukauden 
Kasvoina sivulla 12. Samoin kuin Tanja, Roosa jo pidensi oleskeluaan keskuudessamme. 
 
Merkitse jo kalenteriisi: Hampurin toinen merenkulkijamessu pidetään 18.06.2016 Alten-

werderissä, St. Gertrudkirchessä. Messu toteutetaan yhteistyönä Saksan Merimies-

lähetyksen, Stella Mariksen ja muiden pohjoismaiden kirkkojen kanssa. Messun jälkeen on 

vielä keskustelutilaisuus vieraanvaraisuudesta ja muukalaisuuden tunteesta. Grilli lämpiää 

ja tarjolla on eri maiden herkkuja. Tilaisuuteen on bussikuljetus, joka lähtee Ruotsin kirkon 

edustalta, Eichholzin puolelta klo 17.00! 

 

Ulkosuomalaisparlamentin vuosien työ on vihdoin tuottanut hedelmää. Suomen hallitus on 
varmistanut kirjeäänestyksen rahoituksen ja lain valmistelu voi alkaa. Vuoden 2019 
eduskuntavaaleihin voivat ulkosuomalaiset siis osallistua kirjeäänestyksellä. Toivottavaa 
olisi tietysti, että jo seuraavissa presidentinvaaleissa 2018 kirjeäänestys olisi mahdollista. 
 
Tapaamisiin kirkoillamme! 
 
Satu Oldendorff ja Pohjois-Saksan merimieskirkkotiimi 
 
Satu Oldendorff 
Yhteystiedot: 040-316971 tai 0171-6002168, satu.oldendorff@merimieskirkko.fi.  
 
  

Dan Zen  
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Jäähyväiset Lyypekin merimieskirkolle, 

Suomi-Kodille 
 

Tule jättämään kanssamme jäähyväiset Lyypekin merimieskirkolle, 
Suomi-Kodille kesäkuun ensimmäisenä viikonloppuna. 
 
Lauantai-iltana, 04.06.2016, vietämme yhteistä grilli-iltaa kello 17:00 
alkaen. 
 
Sunnuntaina, 05.06.2016 kello 11:00, hiljennymme juhlamessuun, jossa 
mukana on Suomen merimieskirkon pääsihteeri Hannu Suihkonen. 
 

Ilmoitathan tulostasi 2.6.2016 mennessä, lyypekki@merimieskirkko.fi. 
Vaikka tämä ovi sulkeutuukin, jatkuu merimieskirkkotyö Lyypekissä 

liikkuvien ja siellä asuvien suomalaisten parissa. 

 

Sydämellisesti tervetuloa, 
 
Satu Oldendorff 
ja Pohjois-Saksan merimieskirkon tiimi 
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PAPIN RIVIT: 
 
Strategia on alun perin sotatermi. Strategit edustivat sodanjohtotaitoa. Heidän tehtävänsä oli 
laatia suunnitelmia, joilla pyrittiin voittamaan sota. Nykyään strategia-sana tulee vastaan 
liike-elämässä. Hyvää strategiaa tarvitaan yrityksen menestyksekkäässä johtamisessa. 
Mutta toimivaa strategiaa tarvitaan myös siellä, missä ei tavoitella voittoa. 
 
Viime kuussa SKTK:n johtokunta ja Saksan suomalaispapit kokoontuivat Hannoveriin 
pohtimaan Saksan suomalaisen kirkollisen työn olemusta ja tavoitteita. Monilla oli sellainen 
olo, että vaikka työ rullaa hyvin, niin selkeä yhteinen päämäärä oli hämärän peitossa. Miksi 
teemme työtämme ja keitä varten? Miten toimintaympäristömme on muuttunut viime 
vuosien aikana ja millaisia muutoksia lähitulevaisuudessa on luvassa? Mitä haluamme olla 
kymmenen vuoden päästä ja mitä askelia meidän tulee ottaa, että pääsemme sinne? Kaikkia 
näitä kysymyksiä pohdimme kahden päivän ajan yhteisessä aivoriihessä. 
 
Pääsimme yhteisymmärrykseen siitä, mikä on työmme tarkoitus, tavoitteemme kymmenen 
vuoden aikasäteellä, tärkeimmät arvomme ja joitakin painopisteitämme. Mutta strategia-
työskentely jatkuu nyt seurakuntatasolla. Kuluvan vuoden aikana keskustelemme seurakun-
tien kirkkoraadeissa ja etenkin aluepäivillä siitä, mikä on työssämme tärkeää ja vähemmän 
tärkeää. Tulossa on myös laajamittainen kysely, josta kerrotaan lisää tuonnempana. Kaikki 
näkemykset kirkollisen työn kehittämiseksi ovat joka tapauksessa aina tervetulleita. 
 
Suomen evankelis-luterilaisella kirkolla on muuten myös uusi strategia. Sen mukaan kirkon 
tehtävä on tämä: ”Kirkko kutsuu ihmisiä Jumalan yhteyteen sekä rohkaisee välittämään 
lähimmäisistä ja luomakunnasta.” Tavoitteena on, että vuonna 2020 ”seurakunnan jäsen 
kokee uskon Jumalaan voimavarana, ja yhä useampi pitää yhteyttä kirkkoon merkittävänä. 
Seurakunta on luottamuksen yhteisö, joka tuo erilaiset ihmiset yhteen, ja kirkon sanoma 
kuuluu ja vaikuttaa kaikkialla.”  
 
Missä kohdin meidän yhteisömme on matkalla? 
 
Kevätterveisin, 
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  
 
Su 01.05. 
KIRKKO KIINNI  
 
Su 08.05. 16:00 
ELOKUVAILTA 
Äitienpäivän kunniaksi katsotaan Klaus 
Härön ohjaama "Äideistä parhain" (2005). 
Englanninkielinen tekstitys. 
 
To 26.5. 18:00-20:00 
TORSTAI-ILTAPALA 
Aiheena Hoitotestamentti. Asianajaja 
Reina Waissin luento kaikenikäisille. 
Ilmoittautuminen iltapalalle (6€) 23.05. 
mennessä kirkolle. Kts. myös s. 9. 
 
 
La 28.05. 18:00 
POHJOISMAISET ILTAMAT  
Ruotsin kirkolla. Merimieskirkon kuoro 
esiintyy. 
 
La 11.06. 19:00 
ROUTARAJA 
Akustinen konsertti – Villasukkakeikka. 
 
Ti 14.06. 18:00 
SLOWLY RIDERS BAND 

Konsertti.  

PROGRAMM DER 
SEEMANNSKIRCHE IN HAMBURG 

 
So 01.05. 
KIRCHE GESCHLOSSEN 
 
So 08.05. 16:00 
FILMABEND 
Anlässlich des Muttertages schauen wir 
Klaus Härös Film “Äideistä parhain” 
(2005). Mit englische Untertitel. 
 
Do 26.5. 18:00-20:00 
DONNERSTAG-ABENDBROT 
Thema “Patientenverfügung”. Anwältin 
Reina Waiss halt einen Vortrag für 
Menschen allen Alters. Anmeldungen zum 
Abendbrot (6€) bis zum 23.05. Siehe auch 
S. 9. 
 
Sa 28.05. 18:00 
NORDISCHE ABEND 
In der schwedischen Kirche. Der Chor der 
finnischen Seemannskirche tritt auf.  
 
Sa 11.06. 19:00 
ROUTARAJA 
Akustisches Konzert in Wollstrümpfen. 
 
Di 14.06. 18:00 
SLOWLY RIDERS BAND 

Konzert. 
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TOIMINTARYHMÄT / GRUPPEN 

 
ELÄMÄNKAARIRYHMÄ 
Tapaaminen sunnuntaina 22.05. klo 16:30. 
Lisätiedot: Ritva Lehmann, 040-316971. 
 
KIELIKOULU / SPRACHSCHULE  
Kerho ti/Di 9:00 ja kielikoulu pe/Fr 16:30. 
Koulua ei ole 06.05. eikä 20.05 sekä kerhoa 
ei ole 17.05 Hampurin koululomien joh-
dosta. 3.6. klo 16:30 Nukketeatteriesitys. 
Lisätietoja antaa mielellään pj. Katariina 
Röbbelen, 0172-4009072, 
katariina.roebbelen@freenet.de. 
 
KIRJAPIIRI  
Tapaamme joka kuukauden 4. keskiviikko 
klo 18.30. Toukokuun kirjapiiri 25.5., kirja 
”He eivät tiedä mitä tekevät” (Jussi 
Valtonen), kesäkuussa tapaamme 22.6., 
kirja ”Sukupuu” (Kati Tervo). Info: Kaija 
Gaupp, 040-6435223 kaija.gaupp@web.de. 
 
KIRJASTOTOIMIKUNTA 
Tervetuloa kirjastoon, lukemista löytyy jo-
ka makuun. Otamme lahjoituksina vastaan 
vain hyväkuntoisia ja uudehkoja suomen- 
tai ruotsinkielisiä kirjoja, tai Suomeen 
liittyviä saksankielisiä kirjoja. Info: Kaija 
Gaupp, 040-6435223 kaija.gaupp@web.de. 
 
KTK / KIRCHENAUSSCHUSS 
Kts. kirkkotoimikunnan esittely sivulla 11. 
Nimellä varustetut kirjalliset yhteydenotot 
kirkolle KTK:n postilaatikkoon tai sähkö-
postitse 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 esiintyy 
pohjoismaisissa iltamissa 28.05 klo 18:00 

Ruotsin kirkolla. 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 pikku-
sisaruksille ja muille leikki-ikäisille lap-
sille. Kertamaksu 5€. Info: Annika 
Steinke, musik@annika-steinke.de.  
 
NAAPURIAPU 
Naapuriavun tukihenkilöt kuuntelevat ja 
auttavat sinua luottamuksellisesti ongel-
missasi. Pohjois-Saksan alueen naapuri-
apuhenkilöt 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 äi-
deille ja vastasynnyttäneille vauvan kans-
sa. Sisarukset ovat myös tervetulleita. 
Jaamme tietoa ja kokemuksia luottamuk-
sella 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 24.05. 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.  
12.05. basaarikokous. 19.05. Kevään "vir-
kistysretki", retken suuntana on Altes 
Fährhaus Cranz, Altes Land. Ilmoittau-
tumiset 12.05. mennessä puheenjohtajalle. 
Kesäkuussa 16.06. kukkamekkojuhla. 
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. 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 käyttö-
varamme 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.  
 
Tukijäsenille on kuukausittain jäsentarjouksia ja he saavat myös saunakäynnistä ja 
majoituksesta alennuksen. 
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TORSTAI-ILTAPALA  
 

Infoilta kaikenikäisille aiheesta Hoito-
testamentti torstaina 26.05. klo 18:00-
20:00. Aloitamme yhteisen iltapalan 
merkeissä. Asianajaja Reina Waissin 
luento aiheesta ”Hoitotestamentti” alkaa 
noin klo 18:30. Iltapalan hinta 6 €/hlö 
(juomat eivät sisälly hintaan). Ilmoittau-
tuminen iltapalalle 23.05. mennessä kirkol-
le 040-316971. 
 
Lämpimästi tervetuloa!

 

DONNERSTAG-ABENDBROT 
 

Infoabend für Menschen allen Alters am 
Donnerstag, dem 26.05. von 18:00-20:00 
Uhr. Unser Thema ist die Patientenverfü-
gung. Wir fangen mit einem gemeinsamen 
Abendbrot an und anschliessend hält die 
Anwältin Reina Waissi einen Vortrag über 
das Pflegetestament auf Finnisch. Anmel-
dungen zum Abendbrot (6 €/ Person, ohne 
Getränke) bis zum 23.05., Tel. 040-316971.  
 

Herzlich Willkommen

 
Ulkosuomalaisparlamentti 
 

KIRJEÄÄNESTYKSEN VALMISTELU ALKAA 

Suomi-Seura ry:n ja ulkosuomalaisparlamentin lehdistötiedote 15.4.2016 

Suomen hallitus on huhtikuussa pitämässään kehysriihessä kohdistanut kirjeäänestyksen 
aloittamiseen yhteensä 1,12 miljoonan euron rahoituksen vuosiksi 2018 – 2019. Kirjeäänes-
tys on suunniteltu otettavan käyttöön vuoden 2019 eduskuntavaaleista lähtien. Kirjeäänes-
tyksen tarkoitus on parantaa ulkomailla asuvien ja tilapäisesti oleskelevien äänioikeutettujen 
äänestysmahdollisuuksia. 

Kehysriihipäätöksen myötä oikeusministeriö voi aloittaa kirjeäänestyksen käyttöönottoon 
johtavan lainvalmistelun ja tietojärjestelmien kehittämisen. 

Suomi-Seura ry ja ulkosuomalaisparlamentti ovat 15 vuoden ajan kampanjoineet kirjeäänes-
tyksen sallimiseksi ulkosuomalaisille. Ulkosuomalaisten äänestysprosentti on pysynyt noin 
8–12 prosentissa. Syynä tähän ovat pääasiassa pitkät ja kalliit matkat äänestyspaikoille eri-
tyisesti pinta-alaltaan suurissa maissa. Ulkosuomalaisia äänioikeutettuja on yli 242 000. 

Ulkokansalaisten kirjeäänestys on käytössä ainakin 47 maassa, muun muassa Ruotsissa. 
Ruotsin ulkokansalaisten äänestysprosentti on kirjeäänestyksen käyttöönoton myötä 
noussut 8–10 prosentista viimeisimpien Ruotsin vaalien 41 prosenttiin.
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TAPAHTUMIA 

LYYPEKIN MERIMIESKIRKOLLA 
 
Su 01.05. 
KIRKKO KIINNI  
 
La 17.05. 15:00 
KIRKKORAATI 
 
La 21.05. 9:30 
KIELIKOULU 
Lisätietoja Mia Nordströmiltä, 
kielikoulu@t-online.de.  
 
La 28.05. 10:00 
AAMUPALASEMINAARI 
Tervetuloa mukaan aamupalaseminaariin 
merimieskirkolle. Päivi Vähäkangas pitää 
meille seminaarin aiheesta muslimit ja 
kristityt. Ilmoittautuminen aamupalalle 
22.05. mennessä Anna Eklundille, 0171-
6210907, hinta 7 €/hlö. 
 
Su 05.06. 11:00 
SUOMIKODIN PÄÄTTÄJÄISET 
Kts. myös sivu 4. 

 
PROGRAMM DER 

SEEMANNSKIRCHE IN LÜBECK 
 
So 01.05. 
KIRCHE GESCHLOSSEN 
 
Di 17.05. 15:00 
KIRCHENAUSSCHUSS 
 
Sa 21.05. 9:30  
SPRACHSCHULE  
Weitere Info: Mia Nordström, 
kielikoulu@t-online.de. 
 
Sa 28.05. 10:00 
FRÜHSTÜCKSSEMINAR 
Herzlich willkommen zum Themen-
frühstück über Muslime und Christen mit 
Päivi Vähäkangas. Anmeldungen bis zum 
22.05. an Anna Eklund (0171-6210907), 
Frühstück 7 €/Person. 
 
 
So 05.06. 11:00 
ABSCHIEDSFEIER VOM SUOMI-
KOTI 
Siehe auch S. 4.
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••• TOIMINTAPIIRIT ESITTÄYTYVÄT ••• TOIMINTAPIIRIT ESITTÄYTYVÄT ••• 

 
Pohjois-Saksan Suomalaisen Merimieskirkon kirkkotoimikunta (KTK) 

 
Pohjois-Saksan suomalaisen merimieskirkon kirkkotoimikunta (KTK) perustettiin vuonna 
1997. Sen tarkoituksena on tukea, edistää ja koordinoida merimieskirkolla tapahtuvaa 

toimintaa sekä pitää yllä yhteyksiä suomalaiseen siirtokuntaan. KTK pyrkii aktivoimaan 

merimieskirkon eri toimintapiirien voimavarat yhteisten projektien vetämiseen. Tällä 
hetkellä KTK:ssa on edustajia työkerhosta, kirjapiiristä, ystäväpalvelusta, ruotsinkielisten 
ryhmästä sekä Suomi-koulusta ja yhteistyö on toiminut hyvin. KTK:n tavoitteena on myös 
kartoittaa siirtokuntalaisten toiveita ja odotuksia sekä saada lisää Hampurin ja Lyypekin 
seudun suomalaisia mukaan merimieskirkon toimintaan ja vapaaehtoistyöhön.  
 
Kirkkotoimikunta kokoontuu 5-7 kertaa vuodessa ja järjestää kerran vuodessa 
siirtokuntalaisille informaatiotilaisuuden, jossa tiedotetaan merimieskirkon ja KTK:n 
toiminnasta, sekä hengellisestä työstä ja käsitellään siirtokunnalta tulleita kannanottoja, 
kritiikkiä ja ehdotuksia. Kaikkien kokousten pöytäkirjat julkaistaan kirkon ilmoitustaululla. 
 
KTK on mukana ulkosuomalaisparlamentin toiminnassa; KTK:n puheenjohtaja 
osallistuu vuosittain tarkkailijana USP:n Keski-Euroopan kokouksiin, sekä USP:n 
Yleiskokokoukseen Helsingissä, joka pidetään joka toinen vuosi. KTK tekee yhteistyötä 
Pohjois-Saksan alueen suomalaispapin kanssa ja puheenjohtaja osallistuu vuosittain 
Suomalaisen kirkollisen työn keskuksen (SKTK) vuosikokoukseen ja aluepäiville. 
 
Kirkkotoimikunta koostuu seitsemästä siirtokunnan edustajasta, jotka valitaan kahdeksi 
vuodeksi kerrallaan, sekä kolmesta merimieskirkon henkilökunnan jäsenestä. Nykyisen 
kirkkotoimikunnan toimikausi jatkuu tämän vuoden loppuun asti. Joulukuussa 2016 
valitaan uusi kirkkotoimikunta seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi. Olisi hyvä jos 
kirkkotoimikunta koostuisi eri-ikäisistä siirtokuntalaisista ja eri toimintapiirien edustajista. 
Jos haluat olla mukana kirkon toiminnan suunnittelussa ja haluat vaikuttaa yhteisiin 
asioihin, asetu ehdokkaaksi. Vaaleista tiedotetaan lähemmin syyskauden alussa. 
 
Kaija Gaupp 
Kirkkotoimikunnan puheenjohtaja 
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KUUKAUDEN KASVOT:  
Anni Illikainenja Roosa Nurmi, merimieskirkolla harjoittelijoina 
 
 
Hei!  
 
Olemme Roosa Nurmi ja Anni Illikainen. Vierailemme tällä hetkellä Hampurissa 
merimieskirkolla työssäoppimisen merkeissä. Olemme kotoisin Raumalta ja opiskelemme 
viimeistä vuotta matkailupalveluiden tuottajaksi WinNovan oppilaitoksessa. Valmistumis-
päivämäärämme siis häämöttää! 
 
Anni pitää luonnon ja eläimien valokuvaamisesta. Myös erilaisten 
maisemien kuvaus on hänestä mieluisaa, vaikkei kaikkia asetuksia ja 
toimintoja kamerassa vielä tunnekaan. Luonto on hänelle muutenkin 
hyvin tärkeä, sillä hän menee mieluusti sinne rauhottumaan pois 
kaupungin vilskeestä. Ulkomailla matkatessa Annin mieluisin 
matkakohde on Espanja ja hän on käynyt siellä jo useasti.  
 

Merimieskirkko on ollut Annille kiva ja kotoisa paikka. Hän tulisi 
mieluusti tänne uudestaan joko asiakkaana tai töihin vapaaehtoisena. 
Matkamuistona hän on hankkinut itselleen elämänsä ensimmäisen 
tatuoinnin. 
 

Roosa suorittaa viimeistä työssäoppimista täällä Hampurin 
merimieskirkolla, koska hän rakastaa kansainvälisyyttä ja uusiin 
ihmisiin tutustumista. Hän rakastui heti merimieskirkon toimintaan 
ja ilmapiiriin niin paljon, että ”anoi” lisäaikaa harjoitteluun. Hän jää 
siis vielä toukokuun loppumetreille saakka.  
 
Työssäoppimisjakson aikana hänelle on myös herännyt haave 
vapaaehtoistyötä kohtaan täällä kirkolla ja toivoo pääsevänsä sen 
joskus myös toteuttamaan. Toisena haaveena hänellä on uran 
luomista audiovisuaalisen viestinnän parissa. Ehkä hän voi toteuttaa 
sen myös Hampurissa. Koskaan ei tiedä... 

 
Molemmat tytöt ovat tyytyväisiä valinnastaan saapua Hampuriin ja ovat ehtineet tutustua 
kaupunkiin jo monen retken kautta. Ensimmäisen viikon aikana he ehtivät käydä jo 
Domissakin ja ilotulitukset toivottivat tytöt tervetulleiksi.  
 
 
Tervetuloa kirkolle moikkaamaan ! 
 

Roosa ja Anni 
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Maj månad 
 
Kom kära maj och ge oss 
Trädens gröna skrud 
Låt oss alla kasta loss 
Köldens hårda bud. 
 
Vi vill känna att våren bor 
I majmånadens rike. 
Låt oss slänga strumpor, skor, 
Och bli barfotabarnens like. 
 
Känna dofter som lockar och drar 
I naturens många salar 
Så att vi alla och envar 
Hör att jorden till oss talar. 
 

Toukokuu 
 
Tulkoon meille toukokuu 
Anna vehreyttä, 
Kylmyys poista, kevätkuu, 
Tuo luonnon pehmeyttä. 
 
Haluamme kevään tiedon, 
Heittää kengät, sukat, 
Toukokuun lämpimän, miedon, 
antaa ilmaan leijua tukat. 
 
Tuoksut ihanat, tuntea saamme, 
Luonnon vapaudessa. 
Meille viestin lähettää maamme. 
Sen kuulemme lupauksessa. 

 
Im Monat Mai 
 
Komm lieber Mai und schenke 
ein grünes Blätterkleid, 
komm her, die Wärme lenke, 
die Kälte ist uns leid. 
 
Den Frühling wollen wir spüren, 
in Maiens schönem Reich, 
uns barfuß darfst du führen, 
auf Wiesen, warm und weich. 
 
Zarte Düfte können uns locken, 
in die Natur hinaus. 
So dass wir ohne Schuh und Socken, 
lauschen der Bäume Gesaus. 
  
Synnöve Lindström-Makowski  14.04.16 
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Ennakkotiedotus: 
Merkitse jo nyt kalenteriisi 

 
Kävele naiselle ammatti -tempaus Naisten pankin hyväksi ja retkikirkko 11.09.2016 
Hampurissa 

Naisten Pankki tukee kehitysmaiden naisten yrittäjyyttä ja omaehtoista toimeentuloa 
kestävän kehityksen periaattein. Naisten Pankki on Suomen Kirkon Ulkomaanavun ja 
Saksassa Suomalaisen kirkollisen työn keskuksen avustuskohde.  

Tempauksesta kerrotaan lähemmin elokuun Ankkurissa.  
 
Info: Pastori Päivi Vähäkangas, Kaija Gaupp (KTK) ja Raija Saoudi (Sauvakävelyryhmä) 
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TIETOPAKETTI  
Tiiviissä tietopaketissa voit lukea oikeuden kiemuroista  
Saksassa ja Suomessa.  
 
Hei!  
 
tällä kertaa perehdymme uuteen voimaantulleeseen EU-lainsäädäntöön liittyen 
perintöoikeuteen. Uudessa EU-asetuksessa yhdenmukaistetetaan oikeustuomioistuinten 
toimivalta, sovellettava laki, päätösten tunnustaminen ja täytäntöönpanokelpoisuus sekä 
virallisten asiakirjojen hyväksyminen ja täytäntöönpano. Käyttöön on myös tarkoitus ottaa 
ns. eurooppalainen perintötodistus. Lyhyesti tiivistettynä tämä tarkoittaa seuraavaa:  
 
Toimivalta kuuluu asetuksen mukaan ensisijaisesti tuomioistuimelle, jossa perinnönjättäjän 
asuinpaikka oli kuolinhetkellä. Jos perinnönjättäjä on valinnut sovellettavan lain, voivat 
asianosaiset myös sopia, että esimerkiksi Suomen tuomioistuin päättäisi asiasta 
kokonaisuudessaan.  
 
Sovellettava laki määräytyy ensisijaisesti perinnönjättäjän asuinpaikan mukaan. 
Perinnönjättäjät voivat myös valita sovellettavan lain kansalaisuutensa mukaan.  EU-maassa 
tehdyt viralliset päätökset ja asiakirjat tunnustetaan ja tulevat olemaan suoraan 
täytäntöönpanokelpoisia ilman erillistä menettelyä.  
 
Eurooppalainen perintötodistus eli EU-Erbschein tunnustetaan suoraan kaikissa EU-
maissa, joka tulee toivon mukaan helpottamaan ja nopeuttamaan asioimista maitten rajojen 
yli mentäessä. 
 
Tärkeää on tietää ja ymmärtää, että EU-lainsäädäntö ei koske kansallista verotusta. 
Verotukseen liittyvät seikat pysyvät muuttumattomina kaikissa EU-maissa. Asetusta 
on aloitettu soveltamaan 17. elokuuta 2015 jälkeen kuolleiden perinnönjättäjien 
perimykseen. Tulevaisuus tulee näyttämään, miten mutkattomasti asetusta käytännössä 
sovelletaan.  
 
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 

 
AUKIOLOAJAT / ÖFFNUNGSZEITEN: 
ma suljettu, ti-la 14-21, su 14-18 
 
Mo geschlossen, Di- Sa 14-21, So 14-18 
 
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  
 
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 
 

 
Lyypekin merimieskirkko 

Suomi-Koti 
Einsiedelstraße 43 

23554 Lübeck 
Tel. +494517098274 

 
www.pohjoissaksa.merimieskirkko.fi 

 
AUKIOLOAJAT / ÖFFNUNGSZEITEN: 
ma-to suljettu, pe-la 15-21, su 12-18 
 
Mo-Do geschlossen, Fr-Sa 15-21, So 12-18 
 
SAUNA: 
pe-la 15-21 / su 12-18.  
Perjantaista sunnuntaihin ensimmäinen 
tunti on varattavissa yksityiskäyttöön.  
 
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 Sauna zum Sonderpreis von 5,50 € für Arbeitslose, 
Studenten und Rentner. In Lübeck gilt der Sonderpreis freitags. 


