ANKKURI

Kuva: Marikka Bahr

Pohjois-Saksan merimieskirkon tiedotuslehtinen
Infoblatt der Finnischen Seemannskirche in Norddeutschland

Kesäkuu – Juni 2016

JUMALANPALVELUKSET / GOTTESDIENSTE
To 02.06. 17:15 Hampuri
VIIKKOHARTAUS

Do 02.06. 17:15 Hamburg
WOCHENANDACHT

To 09.06. 17:15 Hampuri
VIIKKOHARTAUS

Do 09.06. 17:15 Hamburg
WOCHENANDACHT

Su 12.06. 11:00 Hampuri
KANSANLAULUMESSU
Päivi Vähäkangas, Eva-Christina Pietarinen & Sornitza Patchinova (viulu).
"Kotiseutua mielessä muistelen, lapsuusmaisemiin matkaa teen." Kevätkauden viimeisessä jumalanpalveluksessa soivat jälleen tuttujen kansanlaulujen sävelmät. Tällä kertaa käytössämme on Kansanlaulukirkon upouusi versio uusine sanoituksineen. Lyypekistä järjestetään kuljetus
Hampuriin klo 09:15. Ilmoittautumiset
Anna Eklundille, 0171-6210907. Toimi
nopeasti, paikkoja on rajoitetusti.

So 12.06. 11:00 Hamburg
VOLKSLIEDERGOTTESDIENST
Päivi Vähäkangas, Eva-Christina Pietarinen & Sornitza Patchinova (Geige).
Im letzten Gottesdienst des Frühlings ertönen wieder bekannte Volkslieder aus
Finnland. Gemeinsam singen wir brandneue volkstümliche Kirchenlieder aus dem
Liederbuch des Volksliedergottesdienstes.
Aus Lübeck wird ein Transport eingerichtet. Abfahrt um 09:15 Uhr. Anmeldungen: Anna Eklund, 0171-6210907. Es gibt
nur begrenzt Plätze.

La 18.06. 18:00
MERENKULKIJAMESSU
St. Gertrudkirchessä, Altenwerderissä.
Messu toteututaan yhteistyönä Saksan
Merimieslähetyksen, Stella Mariksen ja
muiden pohjoismaiden kirkkojen kanssa.
Anna Eklund saarnaa messussa merenkulkijatyöstä. Messun jälkeen on keskustelutilaisuus vieraanvaraisuudesta sekä muukalaisuuden tunteesta. Grilli lämpiää ja
tarjolla on eri maiden herkkuja. Tilaisuuteen on bussikuljetus, joka lähtee Ruotsin
kirkon takaa, Hafentorin puolelta klo 17.
Ilmoittautumiset kuljetukseen kirkolle!

Sa 18.06. 18:00
SEEFAHRERGOTTESDIENST
In der St. Gertrudkirche in Altenwerder.
Der Gottesdienst wird zusammen mit der
Deutschen Seemannsmission, Stella Maris
und den anderen nordischen Kirchen veranstaltet. Anschliessend gibt es eine
Diskussionsrunde über Gastfreundschaft
und das Gefühl, fremd zu sein. Auch grillen
wir gemeinsam und probieren Leckereien
aus verschiedenen Ländern. Zu der Veranstaltung gibt es einen Bustransport, der um
17 Uhr hinter der schwedischen Kirche am
Hafentor abfährt. Anmeldungen zum
Transport an uns!

To 16.06. 17:15 Hampuri
VIIKKOHARTAUS

Do 16.06. 17:15 Hamburg
WOCHENANDACHT

To 23.06. 17:15 Hampuri
VIIKKOHARTAUS

Do 23.06. 17:15 Hamburg
WOCHENANDACHT

To 30.06. 17:15 Hampuri
VIIKKOHARTAUS

Do 30.06. 17:15 Hamburg
WOCHENANDACHT
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JOHTAJAN RIVIT
Hyvät Ankkurin lukijat,
Lyypekin merimieskirkko, Suomi-Koti, hiljenee kesäkuun alun jäähyväisjuhlallisuuksien
jälkeen. Vuosien ajan Suomi-Kodilla toteutui merimieskirkon ydintoiminto, liikkellä
olevien ihmisten palveleminen. On ollut antoisaa toimia sekä raskaan liikenteen kuljettajien
että merenkulkijoiden parissa. Olemme myös pystyneet tarjoamaan matalan kynnyksen
kohtaamispaikan suomalaiselle seurakunnalle, Suomi-Koululle ja matkailijoille. Vaikka
kirkon ovet sulkeutuvatkin, niin työmme Lyypekin alueella asuvien ja liikkuvien
suomalaisten parissa jatkuu. Pitäkäämme yhdessä huolta siitä, että yhteys säilyy.
Lyypekin merimieskirkolla oli alusta alkaen loistavat työntekijät, joiden arvostus työtään
kohtaan on ollut aitoa. Asiakkaat ovat antaneet myös siitä myönteistä palautetta. Lämmin
kiitos kaikille, joiden työ, vapaaehtoispanos tai harjoittelu oli Suomi-Kodilla. Samoin kiitos
kaikille yhteistyökumppaneille ja asiakkaille, jotka olette kokeneet työmme tärkeäksi ja
olette pitäneet Suomi-Kotia omana paikkananne. Yhteinen matkamme on ollut rikastuttava
ja täynnä lämpimiä kohtaamisia. Lyhyen historiikin Lyypekin Suomi-Kodin vaiheista
löydät sivulta 10.
Hampurin merimieskirkolla kesäkuu on täynnä ohjelmaa. Mukaan mahtuu konsertteja,
identitettiseminaari sekä juhannusjuhla. Nappaa sinulle mieluisat tiedot tapahtumakalenterista. Tule mukaan nauttimaan ohjelmasta ja mukavasta seurasta, mikäli et ole vielä
lähtenyt lomalle. Merimieskirkkotyön puitteissa iloitsemme erityisesti yhteistyöstä
ACKH:n (Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Hamburg) ja ICMA:n (International
Christian Maritime Association) Hampurin osaston kanssa. Molemmat pitävät kokouksensa
Hampurin merimieskirkolla kesäkuun alussa.
Anni Illikaiselle ja Roosa Nurmelle suuret kiitokset harjoittelusta merimieskirkolla. Toitte
mukananne mukavan piristyksen Suomesta kevääseemme sekä kaksi paria tehokkaita käsiä
arkemme helpottamiseksi. Suomesta saimme myös luettavaksi Suomi-Kodilla harjoittelunsa suorittaneen Tuure Oldendorffin opinnäytetyön. Tuure luennoi aiheestaan “PohjoisSaksan merimieskirkko - merenkulkijan hyvinvointia tukemassa” Hampurin merimieskirkolla 3.7.2016 klo 14 (kts. myös s. 19).
Hyvää ja rentouttavaa lomaa teille kaikille!

Satu Oldendorff ja Pohjois-Saksan merimieskirkkotiimi

Yhteystiedot:
040-316971 tai 0171-6002168, satu.oldendorff@merimieskirkko.fi.
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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 alkaen. Sunnuntaina, 05.06.2016 kello 11, 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

Abschied vom Suomi-Koti
Du bist herzlich eingeladen zur Abschiedsfeier vom Suomi-Koti am ersten JuniWochenende. Am Samstag-Abend, dem 04.06. grillen wir gemeinsam ab 17 Uhr. Am
Sonntag, dem 05.06. feiern wir um 11 Uhr gemeinsam einen Gottesdienst. Hannu
Suihkonen, der Generalsekretär der Finnischen Seemannsmission, wird anwesend sein.
Bitte melde dich bis zum 02.06.2016 für die Feierlichkeiten an, lyypekki@merimieskirkko.fi.
Auch wenn sich diese Tür schliesst, werden wir unsere Arbeit in Lübeck fortsetzen.

Herzlich Willkommen !
Satu Oldendorff und das Team der Seemannskirche in NordDeutschland
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PAPIN RIVIT:
Kaikkien suomalaisten tuntema ja rakastama suvivirsi on itse asiassa peräisin Ruotsista.
Virsikirjassamme on heti sen perässä toinenkin kesävirsi, joka on supisuomalaista käsialaa.
Kansallisrunoilijamme Elias Lönnrot kirjoitti virren 572 vuonna 1871, jolloin hän oli jo
jättäytynyt täysinpalvelleena suomen kielen professorin virasta ja omistautui sen jälkeen
virsille. Lönnrotin kädenjälki näkyy erityisen hyvin vuoden 1886 virsikirjassa, jonka
komiteassa hän oli mukana. Siinä sivussa hän julkaisi lukuisia omia virsikokoelmiaan.
Lönnrotin nimissä on kaikkiaan 206 virttä, joista nykyisessä virsikirjassa tosin vain
yhdeksän. Niistä kenties riemullisin on tämä kesävirsi, joka ylistää luonnon pökerryttävää
vehmautta. Se onkin kirjoitettu pian nälkävuosien jälkeen, kun kesää ei ollut tullut lainkaan
kolmeen peräkkäiseen vuoteen. Siinä valossa auringon lämpö ja silmissä kasvava vilja
näyttäytyy todellisena siunauksena.

Taas kukkasilla kukkulat,
oi Herra, kaikki vyötät
ja laumat lukemattomat
taas laitumilla syötät.
Näin kaikki maa nyt iloissaan
sinulle laulaa kiitostaan,
julistaa kunniaasi.

Taas, Herra, askeleistasi
maa uhkuu muhevuutta.
Ajallaan annat sateesi,
saa pellot voimaa uutta.
Näin, Herra, vuoden kaunistat
ja työmme siunaat, vahvistat,
suot nousta kultaviljan.

On täynnä vettä virtasi,
janoiset siitä juotat
ja runsaan siunauksesi
maan kasvulle nyt tuotat.
Lehteen ja kukkaan, Luoja, saat
auringon nousun, laskun maat
iloksi ihmisille.

Jumala, hiljaisuudessa
sinua Siion kiittää.
Kansaasi siunaat rauhalla,
kaikille armo riittää.
Anteeksi annat velkamme,
pois nostat raskaan kuormamme,
me siitä riemuitsemme.

Siunattua kesää 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.
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TAPAHTUMIA
HAMPURIN MERIMIESKIRKOLLA

PROGRAMM DER
SEEMANNSKIRCHE IN HAMBURG

Su 05.06. 16:00
ELOKUVAILTA
Katsomme Mika Kaurismäen roadelokuvan "Tie pohjoiseen" (2012). Elokuvassa on ruotsinkielinen tekstitys.

So 05.06. 16:00
FILMABEND
Wir schauen Mika Kaurismäkis Roadmovie "Tie pohjoiseen" (2012). Schwedische Untertitel sind vorhanden.

La 11.06. 19:00
ROUTARAJA
Akustinen konsertti – Villasukissa
Kts. myös s. 8

Sa 11.06. 19:00
ROUTARAJA
Akustisches Konzert in Wollstrümpfen
Siehe auch S. 8.

Su 12.06. 13:00
IDENTITEETTISEMINAARI
Kuka minä olen? Miten olen muuttunut
elämäni varrella? Miten kaksikielisyys ja
toisessa maassa asuminen vaikuttavat
identiteettiini? Pohdimme yhdessä identiteettiä ja sen rakentumista Päivi Vähäkankaan ja Kaija Gauppin johdolla.

So 12.06. 13:00
IDENTITÄTSSEMINAR
Wer bin ich? Wie habe ich mich verändert? Wie wirken Zweisprachigkeit und
das Leben im Ausland auf meine Identität?
Gemeinsame Diskussion über die Identität
und ihre Zusammensetzung mit Päivi
Vähäkangas und Kaija Gaupp.

Ti 14.06. 18:00
SLOWLY RIDERS BAND
Konsertti.

Di 14.06. 18:00
SLOWLY RIDERS BAND
Konzert.

Ti 21.06. 19:00
MUSIK IM DIALOG III
Katso myös s. 15.

Di 21.06. 19:00
MUSIK IM DIALOG III
Siehe auch S. 15.

La 25.06. 18:00-23:00
JUHANNUSJUHLA

Sa 25.06. 18:00-23:00
MIDSOMMERFEIER

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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TOIMINTARYHMÄT / GRUPPEN
ELÄMÄNKAARIRYHMÄ
Tapaaminen sunnuntaina 26.06. klo 16:30.
Lisätiedot: Ritva Lehmann, 040-316971.
KIELIKOULU / SPRACHSCHULE
Kerho ti/Di 9:00 ja kielikoulu pe/Fr 16:30.
03.06. klo 16:30 Nukketeatteriesitys.
Kielikoulun kevätjuhla 08.07., jolloin myös
viimeinen koulupäivä. Viimeinen kerhopäivä 12.07. Kerho alkaa taas 06.09. ja
koulu 09.09. Lisätietoja antaa mielellään pj.
Katariina Röbbelen, 0172-4009072,
katariina.roebbelen@freenet.de.
KIRJAPIIRI
Tapaamme joka kuukauden 4. keskiviikko
klo 18.30. Kesäkuun kirjapiiri 22.06., kirja
”Sukupuu” (Kati Tervo). Heinäkuussa ei
ole kirjapiiriä lomien vuoksi. Elokuussa tapaamme 24.08., kirja: ”Talvisota” (Philipp
Teir). 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 Chorleiterin Eva-Christina Pietarinen. Konsertti 5.6.2016 klo 16:00 Adelheidshofin tilalla.
http://www.adelheidshof.de/theater.html.
Info: Marjukka Jacobsen, 04181-4728.

MUSKARIT
Vauvamuskari ti 10:45-11:30.
3kk-2–vuotiaille vauvoille ja taaperoille.
Kertamaksu 5€. Vauvamuskari on kesälomalla 19.07. - 30.08. välisenä aikana.
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€. Tenavamuskari on
kesälomalla 15.07. - 02.09. välisenä aikana.
Info: Annika Steinke, musik@annikasteinke.de.
NAAPURIAPU/YSTÄVÄNPALVELU
Ystävänpalvelun tukihenkilöt kuuntelevat
ja auttavat sinua luottamuksellisesti ongelmissasi. Kts. myös s. 13. Pohjois-Saksan
alueen tukihenkilöt 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. Ryhmä on kesälomalla
19.07. - 30.08.välisenä aikana. Info: Pipsa
Neumann, pipsacwneumann@gmail.com
ja Ritva Lehmann,
ritva.lehmann@merimieskirkko.fi.
RAAMATTUPIIRI
Seuraava tapaaminen syksyllä. 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,
ritva.lehmann@merimieskirkko.fi.

SÄHLY (SALIBANDY) / UNIHOCKEY
La/Sa 16:00-18:00 Sommerhuderstraßen
koululla. Sähly on kesälomalla 23.07. –
27.08. välisenä aikana. Info: Jussi Kiho,
saehly@suomi24.fi.
TYÖKERHO / ARBEITSKREIS
To/Do 15:00 Eevan salissa.
16.06. klo 15:00 perinteiset „kukkamekkojuhlat“ nyyttäreiden muodossa.
30.06. viimeinen työkerho ennen kesälomia. Kaikille hauskaa ja lämmintä kesää!
Aloitamme syyskauden jälleen 11.08.
totuttuun aikaan.
Info: pj. Tarja Jeenicke, 040-5241179 tai
0170-9355531, tarja_jeenicke@yahoo.de.
ÄIDIT JA MUUT NAISET
“NAISTENILTA”
Seuraavan kerran tiistaina 21.06. klo 19.30
alkaen. Ilmoittautumiset anumet@web.de
tai mitchell.tiina@googlemail.com.

SVENSKA GRUPPEN
Info: Anna-Rita Lau, 040-7222808,
joarlau@googlemail.com.

ROUTARAJA
Routaraja on joensuulainen rillumarei-rokkiyhtye, joka soittaa hyvin perinteistä
suomirokkia. Bändin Villasukissa-kiertueen puitteissa kuulemme akustisia versioita omista
ja toisten hiteistä (Eppuja, Ruusuja, Zen Cafea, Tehareita y.m.).
Luvassa suuria tunteita ja mystisiä
miehiä villasukat jalassa!
Merimieskirkolla
lauantaina 11.06. klo 19:00.
Bändin kokoonpano:
Matti Mustalampi (laulu)
Kosti T. Rautamäki (kitara)
Seppo Syrjä (rumpu)
Juice Stenmark (basso)
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TAPAHTUMIA
LYYPEKIN MERIMIESKIRKOLLA

PROGRAMM DER
SEEMANNSKIRCHE IN LÜBECK

La 04.06. 17:00
GRILLI-ILTA

Sa 04.06. 17:00
GRILLABEND

Su 05.06. 11:00
SUOMIKODIN PÄÄTTÄJÄISET
Juhlamessu, kirkkokahvit ja yhteinen lounas. Kts. myös s. 4.

So 05.06. 11:00
ABSCHIEDSFEIER VOM SUOMIKOTI
Gottesdienst und gemeinsames Mittagessen. Siehe auch S. 4.

La 11.06. 15:00-21:00
LYYPEKIN KIRKON TYHJENNYSTALKOOT
Tule tekemään löytöjä sekä auttamaan talon
tyhjennyksessä! Talkoolaisille talkooruoka.
Ilmoittautuminen Annalle, 0171-6210907
tai lyypekki@merimieskirkko.fi.

Sa 11.06. 15:00-21:00
AUSRÄUMEN DER KIRCHE IN
LÜBECK
Komm und hilf mit bei dem Ausräumen
des Hauses. Vielleicht findest auch Du
Schätze? Für Helfer wird Essen bereitgestellt. Anmeldung an Anna, 0171-6210907
oder lyypekki@merimieskirkko.fi.

Su 12.06.
RETKI HAMPURIIN GOSPELMESSUUN
Lähtö Lyypekin kirkolta klo 09:15, messu
Hampurissa klo 11:00, jonka jälkeen menemme yhdessä syömään Portugalilaiskortteliin. Paluu Lyypekkiin n. klo 15:00
aikoihin. Ilmoittautuminen yhteiskuljetukseen Annalle, 0171-6210907.

So 12.06.
AUSFLUG NACH HAMBURG ZUM
GOSPELGOTTESDIENST
Abfahrt von der Kirche in Lübeck um
09:15 Uhr, Gottesdienst in Hamburg um
11:00 Uhr. Darauf folgt ein gemeinsames
Essen im Portugiesenviertel. Rückfahrt
nach Lübeck gegen 15:00 Uhr. Anmeldungen an Anna, 0171-6210907.

KIELIKOULU
Kesäkuun leireille on vielä rajoitetusti tilaa.
Ota nopeasti yhteyttä. Lisätietoja Mia
Nordströmiltä, kielikoulu@t-online.de.

SPRACHSCHULE
Es sind noch begrenzt Plätze zu den
Sommercamps frei. Weitere Info: Mia
Nordström, kielikoulu@t-online.de.

Kuva: Roberto Strauss
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Lyypekin Suomi-Kodin lyhyt historiikki
Perustajatahot:
- Suomen Kansainvälinen Rekkakirkkoyhdistys ry
(perustettu 17.6.1998; yhdistyksessä jäseninä Auto- ja Kuljetusalan
työntekijäinliitto (AKT) ry, Rahtarit ry, Suomen Huolintaliikkeiden liitto
ry, Suomen Kuorma-autoliitto ry, Kirkkohallitus ja Suomen
merimieskirkko ry). Yhdistyksen tavoite on perustaa turvallisia
levähdyspaikkoja raskaan liikenteen kuljettajille.
- Hampurin merimieskirkko
- Suomen Kirkollisen Työn Keskus, SKTK
- Kirkon ulkosuomalaistyö

Avajaiset 23.10.2000
- Suomi-Koti toimi aluksi Saksan merimieslähetyksen tiloissa,
Seemannsheimissa (An der Untertrave 1)

Ensimmäinen sosiaalikuraattori aloitti työnsä marraskuussa 2000
Ensimmäinen emäntä aloitti työnsä helmikuussa 2002

Lyypekin Suomi-Koti liittyi 2008 osaksi Pohjois-Saksan merimieskirkkoa

Muutto uusiin tiloihin tammikuussa 2011
- Suomi-Koti Einsiedelstraße 43

Suomi-Kodin päätösjuhla
- 5.6.2016 juhlajumalanpalvelus

Vaikka tämä ovi sulkeutuukin, jatkuu merimieskirkkotyö Lyypekissä
liikkuvien ja siellä asuvien suomalaisten parissa
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Ajatuksia matkan varrelta ja muistoja Lyypekin Suomi-Kodista
“Suomi-Koti on kuin mummola: siellä on aina pullan tuoksu”

“Suomi-Kodilla työskentely oli kokonaisuudessaan upea
haaste, elämää rikastuttava sekä opettavainen kokemus.
Työssäni tapasin upeita tyyppejä ja osan kanssa heistä
pidetään vieläkin yhteyttä. Kaikkia asiakkaita ja
työtovereita haluun kiittää yhteisistä vuosista. Siitä
kovasti kiitollisena että oon saanu kulkea palan matkaa
näitten ihmisten kanssa. Hauskoja muistoja on monia.
Yksi tuli mieleeni, kun sattumalta asiakkaaksi saapui
vanha luokkatoverini. Asuttiin ihan nurkilla silloin
lapsena. Molemmat siinä ihmeteltiin että mitäs sää
täällä teet? Saksaan asti piti matkata että törmättiin. :)”
Hanna Mättö (ent. Järvinen)
”Suomi-Koti on meidän keskustelupaikkamme. Kaikki tietävät, että täältä löytää
aina jonkun, joka tietää. Yksi osaa auttaa
yhdessä kohtaa, toinen toisessa.”
“Presidentti Tarja Halosen käynti
Suomi-kodilla oli aika merkittävä
tapaus”
”Suomen Merimieskirkossa oli syntynyt ajatus kiinnittää erityinen huomio merenkulkijoiden ohessa myös rekkamiehiin, ns maantiemerimiehiin. Tätä varten perustettiin Suomen
Rekka-kirkkoyhdistys, jonka alun perin piti suuntautua Venäjällä tapahtuvan liikennöinnin parissa tehtävään työhön.
Se ei onnistunut. Näin katse käännettiin Lyypekkiin. Lyypekissä löytyi Saksan Merimieskoti
luonnolliseksi yhteistyökumppaniksi. Samoin kutsuttiin työhön Saksan suomalaisen kirkollisen työn keskuksen (SKTK) väkeä ja paikallista siirtokuntaa. Saksan Merimieskodissa
pidettiin kokous, jossa kaikki tahot olivat edustettuina ja siinä päätettiin perustaa SuomiKoti talon alakerrassa olevaan tilaan. Tässä toimittiin sitten vuoteen 2010 saakka. SKTK
luopui Suomi-Kodin toiminnasta 2008, jolloin se oli lopettamisen edessä. Toiminta siirtyi
merimieskirkolle.
Syyskuussa 2010 Helsinkiin saapui tieto, että tiloista on oltava ulkona vuoden loppuun
mennessä. Uutta toimipistettä oli haettu jo liki vuoden tuloksetta. Merimieskirkon pääsihteeri lähetti minut selvittämään tilannetta. Uusi paikka löytyikin ja sinne muutettiin niin,
että tilat saatiin kunnostusta varten haltuun 1.12.2010 ja toiminta voitiin aloittaa loppiaisen jälkeen 2011. Muutto ja tilojen muokkaaminen oli varsinainen show, mutta siitä
ehkä enemmän toisella kerralla.”
Esko Vepsä
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”Ensi kerran tieni vei Lyypekkiin Suomi-Kodille työharjoitteluun syksyllä 2009.
Se syksy muodostui taitekohdaksi elämässä monella tavalla. Päälimmäiseksi ja
pitkäaikaisimmaksi jäi kipinä merimieskirkkotyöhön. Muutaman vuoden kuluttua tuli uusi kutsu Lyypekkiin, sillä kertaa vähän pidemmäksi aikaa. Tarkoitus
oli lähteä vuodeksi vapaaehtoistyöhön ja palata sitten Suomeen, mutta samalla
reissulla olen edelleen yli neljä vuotta myöhemmin. Työskentelykaupunki ovat
matkalla vaihtunut Rotterdamiksi, mutta rakkaus Lyypekkiin ei ole kadonnut.
Pohtiessani aikanaan maailmalle lähtöä rekkakuskiystäväni Keräsen Kari sanoi
minulle puhelimessa, että hän lupaa olla varaisoveljeni Lyypekissä ja niin ovat
kaikki muutkin, jotka minut tuntevat. Onnellinen olen kaikista niistä veljistä ja
sisarista, joihin olen saanut tällä merimieskirkkomatkallani tutustua. Keittotaitoni eivät päätä huimanneet, kun vapaaehtoisena siellä Lyypekin keittiössä
hääräsin, joten siitä kiitos ja anteeksi kaikille, jotka keitoksiani suostuivat ja
joutuivat nauttimaan. Suomi-Kodin ovien sulkeutuminen on yhden aikakauden
päätös. Kaikille tutuille ja tuntemattomille veljille ja sisarille kiitos matkasta,
jonka sain kanssanne taittaa. Tulkaa nykäisemään hihasta, kun näette minun
haahuilevan pitkin maailmaa. Turvallisia kilometrejä ja suotuisia tuulia!”
Eevis (Eeva-Maria Ranta)

“Tuulahdus Suomea keskellä kaunista PohjoisSaksaa. Suomi-Kodille oli
aina hyvä tulla, kun kotiikävä iski. Saunakäynti ja
pullakahvit oli lyömätön
yhdistelmä. Kiitoksia!”

“Työ oli tärkeää, vaihtelevaa ja
hauskaa. Juuri monipuolisuus teki
Lyypekistä niin hienon. Ihmiset,
meidän asiakkaat, tekivät joka päivästä uuden, enkä varmasti tule
koskaan unohtamaan Lyypekissä
viettämääni ajanjaksoa. Rakkaiden
muistojen ja ammatillisen oppimisen lisäksi sieltä jäi monta upeaa,
hienoa ihmistä elämääni.”
Noora Alimattila
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••• TOIMINTAPIIRIT ESITTÄYTYVÄT ••• TOIMINTAPIIRIT ESITTÄYTYVÄT •••
Ystäväpalvelu
Ystäväpalvelu on uusi nimi naapuriavulle, joka aloitti
toimintansa 1990-luvun alkupuolella Hampurin merimieskirkolla. Ystäväpalvelu on Pohjois-Saksan suomalaisen merimieskirkon ja Suomalaisen kirkollisen työn
keskuksen (SKTK) vapaaehtoista toimintaa.
Nimen muuttuessa muuttui myös vapaaehtoistyön sääntely. Nyt suomalaisen kirkollisen
työn keskuksen Ystäväpalvelu on Saksan maakirkon alueella tapahtuvaa työtä suomalaisten
keskuudessa. Maakirkot vastaavat ystäväpalvelutyöstä kouluttamalla työhön ja ottavat
vapaaehtoistyöntekijöille vakuutuksen.
Pohjois-Saksan Suomalaisen Merimieskirkon vapaaehtoistoiminta on myös Ystäväpalvelua
ja Hampurin Merimieskirkolla on mahdollisuus saada koulutusta vapaaehtoistoimintaan.
Lisäksi nimetään yhdyshenkilö, joka on apua hakevan henkilön ensimmäinen keskustelukumppani. Tilanteen mukaan yhdyshenkilö ohjaa avuntarvitsijan keskustelemaan vapaaehtoistyöntekijän tai ammattilaisen kanssa. Suurin osa auttamista tapahtuu spontaanisti,
ilman erityisjärjestelyjä.
Ystäväpalvelun eri alueiden yhdyshenkilöiden tiedot ovat Renkaassa sivulla “Diakonia”.
Hampurin merimieskirkolla on kaksi vakituista sosiaalikuraattoria: Anna Eklund ja Ritva
Lehmann.
Mitä ystäväpalvelu on?
Vapaaehtoistyöntekijät auttavat apua tarvitsevia maahan muuttavia tai muuttaneita suomalaisia. He toimivat auttajina omien mahdollisuuksien mukaan omassa elämänympäristössään. Ystäväpalvelun tarkoitus on auttaa ajankohtaisissa arjen pulmatilanteissa.
Se voi olla: tietoa paikkakunnan oloista, neuvoja virastoasioista, tervehdyskäyntejä, ikääntyvien ihmisten arjen haasteita, luottamuksellisia keskusteluja ja paljon muuta. Ystäväpalvelun vapaaehtoiset ovat sitoutuneet käsittelemään asiat luottamuksellisesti. Heillä
on vaitiolovelvollisuus.
Ystäväpalvelu ei anna taloudellista tukea, mutta voi ehkä auttaa löytämään ratkaisun taloudellisessa ahdingossa. Myöskään hoito- ja terapiapalvelut eivät ole vapaaehtoistyötä,
vaan johdatetaan ammattilaisten käsiin. Ystäväpalvelu ei myöskään ota tehdäkseen
esim. siivouspalvelua tai muita työnluontoisia tehtäviä kuin poikkeustapauksessa.
Ystäväpalvelu on vapaaehtoistyötä, jota tehdään omien voimavarojen mukaan.
Jos olet kiinnostunut toimimaan ystäväpalveluryhmässä, niin ota yhteyttä suomalaiseen
pappiin Päivi Vähäkankaaseen, paivi.vahakangas@gmail.com, puh. 0151-57119137 ja 04084602217.
Anja Scharf
Ystäväpalvelu
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Sommartid.
Syrenerna blommar i blått och i vitt,
i Finlands ljusaste kvällar.
Midsommarbrasor i sommarens mitt,
brinner på berg och på hällar.
Dansen trädes i mildaste skymning,
natten är magisk och full utav löften,
nätternas mörker är ute på rymning.
Flickorna virvlar i dansen och svänger på höften.
Eldarna knastrar, lågorna flammar,
sju blomster skall plockas på ängen.
I bakgrunden lyser björkarnas stammar,
i den korta natten läggs blomstren i sängen.
Synnöve Lindström-Makowski 25.05.16

KIRJAKIRPPIS
Merimieskirkon kirjastotoimikunta (kuvassa Raija
Saoudi, Tarja Koch, Aila Wittstock, Kaija Gaupp ja
Tytti Hashemian) kävi tyhjentämässä Lyypekin
Suomi-Kodin kirjastoa maanantaina 23.05. Kirjat
lajiteltiin Hampurin kirjastoon tuleviin ja kirpputorilla myytäviin kirjoihin. Maukas keittolounas ja
pullakahvit maistuivat talkoolaisille työn lomassa.
Tervetuloa Hampurin kirkolle tekemään kirpputorilöytöjä. Kirpparikirjat ovat erillisissä laatikoissa
kirjastohuoneessa. Kirjastoon tulevat kirjat laitetaan
hyllyihin lähiaikoina.
Yhdessä tekeminen toi hyvän mielen, vaikkakin
myös tietty haikeus oli mukana Suomi-Kodin sulkeutumisen takia.
Kaija Gaupp
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Finnische Musik im Dialog III
Säveltäjät pysyvät nykyaikana harvoin pitkään samassa paikassa. Kolmannessa konsertissamme ”HEL-HAM-L.A.” tiistaina
21.06. klo 19:30 soitamme uutta musiikkia
Helsingistä, Hampurista ja Los Angelesista, ja tutkimme säveltäjien suhteita näihin
kaupunkeihin. Viiden kantaesityksen kanssa dialogia käyvät hieman vanhemmat
modernit teokset muun muassa Esa-Pekka
Saloselta ja Kaija Saariaholta.

Heutzutage bleiben Komponisten selten an
einem Ort. In unserem dritten Konzert
”HEL-HAM-L.A.” am Dienstag 21.06. um
19:30 Uhr spielen wir neue Musik aus
Helsinki, Hamburg und Los Angeles, und
entdecken die Beziehungen der Komponisten zu diesen Städten. Mit fünf Uraufführungen im Dialog sind ältere moderne
Werke von u.a. Esa-Pekka Salonen und
Kaija Saariaho.

Ennen konserttia klo 19:00 pidetään säveltäjätapaaminen, jossa Hampurissa asuvat
säveltäjät Matti Pakkanen, Tristan Köster
ja James McFadden-Talbot kertovat teoksistaan, ja heille voi esittää kysymyksiä.
Tule tapaamaan uuden säveltäjäsukupolven mielenkiintoisimmat edustajat!

Vor dem Konzert um 19:00 Uhr bieten wir
eine Einführung mit den Komponisten Matti
Pakkanen, Tristan Köster und James
McFadden-Talbot. Sie werden ihre Werke
vorstellen und das Publikum kann seine
eigenen Fragen stellen. Komm und treffe
die interessantesten Komponisten der neuen
Generation!

Kansainvälinen Silta Ensemble on kahden
suomalaisalttoviulistin perustama. Tällä
kertaa konsertissa esiintyy Hampurissa
asuvia muusikoita Suomesta, Saksasta,
Sloveniasta, Kreikasta, Perusta ja Yhdysvalloista.

Das internationale Silta Ensemble ist von
zwei finnischen Bratschistinnen gegründet.
In diesem Konzert spielen Musiker aus
Finnland,
Deutschland,
Slowenien,
Griechenland, Peru und aus den USA.
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Kesäkuun
tukijäsentarjous /
Mitgliederangebot im
Juni
Avec, Amerikan Pastilli
ja/und Lontoonrae
(200g rasia/Schachtel) -20%
Muistathan, että saat myös
saunakäynnistä ja majoituksesta
alennusta /
Mitglieder kommenn auch günstiger
in die Sauna und bekommen Rabatt
auf Übernachtungen

Löydät meidät myös Instagramista:
www.instagram.com/
pohjoissaksanmerimieskirkko/
Du findest uns auch auf Instagram:
www.instagram.com/
pohjoissaksanmerimieskirkko/
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TIETOPAKETTI
Tiiviissä tietopaketissa voit lukea oikeuden kiemuroista
Saksassa ja Suomessa.

Hei kaikki!
26.5.2016 esitelmöin merimieskirkolla aiheesta ”Vorsorge”. Tässä teille yhteenvetona
erikoisvaltakirjat ja määräykset, jotka olisi suositeltavaa valmistella, kun siihen vielä
pystyy.
”Vorsorgevollmacht” eli erikoisvaltakirja, jolla nimetty henkilö voi tehdä päätöksiä
valtakirjan antajan puolesta tämän olessa oikeustoimikelvoton, on tärkeä. Vain jos ihmisellä
ei ole nimetä luottohenkilöä niin erikoisvaltakirja ei ole mahdollinen.
”Betreuungsverfügung”-asiakirjan laatiminen eli oman holhoojan valinta on hyvin
suositeltavaa. Etenkin jos ihmisellä ei ole nimetä luottohenkilöä on holhoojan valinta tärkeä,
sillä muuten oikeus määrää edunvalvojan.
”Patientenverfügung” eli hoitotestamentti on suositeltavaa jokaisessa elämän tilanteessa,
mutta ei pakollinen. Hoitotestamentin tekijä määrittelee itse mitä toimia lääkärit saavat ja
eivät saa tehdä, jos hänen kanssaan asiasta ei voi enää keskustella.
Testamentin rooli vaihtelee kuitenkin elämän ja perheen tilanteen mukaan:
Elämän tilanne

Testamentti

 Naimisissa oleva pariskunta ilman
lapsia

kannattaa tehdä, jotta puolison tulevaisuus on
turvattu

 Naimisissa oleva pariskunta ja
avopuolisot, joilla on yhteisiä lapsia

on välttämätön, jos haluaa ensin turvata
puolison, jonka poismenon jälkeen lapset
perisivät

 Patchwork-perhe

Testamentti on hyvä tehdä, jos haluaa
muistaa kaikkia lapsia tasavertaisesti

 Yksin olevat, joilla on luottohenkilö
(esim. hyvä ystävä tai sisarus)
lähellään

kannattaa tehdä, jos ei halua lakimääräistä
perimysjärjestystä

 Yksin olevat, joilla ei ole
luottohenkilöä

kannattaa tehdä, jos ei halua lakimääräistä
perimysjärjestystä

 Yksinhuoltajat, joilla on luottohenkilö

on välttämätön, jos haluaa, että jotkut muut
kuin omat lapset perivät
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Lisäksi ”Sorgerechtsverfügung” on hyvä olla, kun lapset ovat alaikäisiä. Muuten voi olla,
että huoltajaksi määrätään ulkopuolinen henkilö vanhempien kuoleman jälkeen.
Kaikille oikein kivaa kesänalkua!
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.

Pohjois-Saksan merimieskirkko - merenkulkijan hyvinvointia tukemassa
Merenkulkijoiden työ on muuttunut viimeisten vuosikymmenien aikana hurjasti. Myös
merimieskirkko on huomioinut tämän ja kehittänyt toimintaansa merenkulkijoiden
ajankohtaisten tarpeiden mukaiseksi.
Pohjois-Saksan merimieskirkolla harjoittelijana ollut Tuure Oldendorff kartoitti merenkulkijoiden hyvinvointia ja kirjoitti aiheesta opinnäytetyön Porin Diakonia-ammattikorkeakouluun.
Opinnäytetyön tarkoituksena oli saada esille merenkulkijoiden tuntemuksia Pohjois-Saksan
suomalaisen merimieskirkon laivakäyntityöstä. Tavoitteena oli selvittää, tukeeko työmuoto
suomalaisen merenkulkijan työhyvinvointia ja mitkä palvelumuodot sitä erityisesti
ylläpitävät.
Tuure Oldendorff esittelee tutkimuksensa “Pohjois-Saksan merimieskirkko - merenkulkijan
hyvinvointia tukemassa” Hampurin merimieskirkolla sunnuntaina 03.07.2016 klo 14:00.
Kaikki sydämellisesti tervetuloa!

Opinnäytetyö on luettavissa sivulta https://www.theseus.fi/handle/10024/111396.
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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 Sauna zum Sonderpreis von 5,50 € für Arbeitslose,
Studenten und Rentner. In Lübeck gilt der Sonderpreis freitags.
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