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JUMALANPALVELUKSET / GOTTESDIENSTE

 
 

 

To 6.10. 17:15 Hampuri 

VIIKKOHARTAUS  
 

To 13.10. 17:15 Hampuri 

VIIKKOHARTAUS  
 

Su 16.10. 11:00  

MESSU 

Päivi Vähäkangas (liturgia), Kari-Pekka 

Kinnunen (saarna), Eva-Christina Pietari-

nen (kanttori). Messussa mukana Järven-

pään srk:n kamarikuoro Canzonetta Nova 

sekä Chor HAMMonie Hampurista. 

 

 

To 20.10. 17:15 Hampuri 

VIIKKOHARTAUS  
 

To 27.10. 17:15 Hampuri 

VIIKKOHARTAUS  
 

Su 6.11. 11:00  

YHTEISPOHJOISMAINEN MESSU 

Ruotsin kirkolla pidetään basaariajan 

aloitusjumalanpalvelus yhdessä kaikkien 

pohjoismaisten kirkkojen vapaaehtoisten 

kanssa.  

 

Do 6.10. 17:15 Hamburg 

WOCHENANDACHT  

 

Do 13.10. 17:15 Hamburg 

WOCHENANDACHT  

 

So 16.10. 11:00 

ABENDMAHLGOTTESDIENST 

Päivi Vähäkangas (Liturgie), Kari-Pekka 

Kinnunen (Predigt), Eva-Christina Pietari-

nen (Organistin). Der Kammerchor Can-

zonetta Nova aus Järvenpää, Finnland, und 

der Chor HAMMonie aus Hamburg 

beteiligen sich an dem Gottesdienst.  

 

Do 20.10. 17:15 Hamburg 

WOCHENANDACHT  

 

Do 27.10. 17:15 Hamburg 

WOCHENANDACHT  

 

So 6.10. 11:00 

NORDISCHER GOTTESDIENST 

Gemeinsamer Gottesdienst in der 

schwedischen Kirche für alle freiwilligen 

Mitarbeiter der nordischen Kirchen um die 

Basarzeit einzuläuten.  
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JOHTAJAN RIVIT 
 

 

Hyvät Ankkurin lukijat, 

 

olemme saaneet Pohjois-Saksassa nauttia koko syyskuun vielä kesäisistä päivistä. 

Kahvilatoimintakin on ollut enemmän ulkotasanteella kuin sisällä. Aurinkoiseen Hampuriin 

saapui myös Suomesta sosionomi-diakoniaharjoittelija Liisa Pohjonen. Tervetuloa! Liisan 

tapaatte kirkolla joulukuun puoleen väliin asti. 

 

Sydämellinen kiitos kaikille ”Nacht der 

Kirchen” -tapahtuman mahdollistaneille; 

työryhmälle, vapaaehtoisille, hartauksien 

pitäjille, esiintyjille ja siihen osallistuneille 

vierailijoille. Tänä vuonna kirkkomme löysi 

470 vierailijaa iltavaelluksen aikana. 

Tapahtuman aikana Hampurin kirkoissa 

kävi jopa 75 000 vierailijaa! Ensi vuonna 

”Nacht der Kirchen” -tapahtuma pidetään 

16.9. Kannattaa laittaa nyt jo kalenteriin!        Kuva: Hampurin piispa avaa NdK-illan. 

 

Merimieskirkko oli myös mukana SKTK:n järjestämässä ”Kävele naiselle ammatti” 

-tapahtumassa. Saimme yhdessä kokoon mahtavan kolehdin, jonka avulla mahdollistamme 

20 naiselle ammatin.  

 

Sain myös osallistua merisunnuntain eli SeaSundayn jumalanpalvelukseen Turussa. Myös 

Merenjuhla Turun Mikaelin kirkossa jätti jälleen mieleenpainuvat muistot. Siellä oli ihana 

tavata ystäviä, muiden muassa Hampurin merimieskirkolla vapaaehtoisina olleita Päivi 

Oksasta ja Pirjo Gyllenbergiä. Yhteisiä merimieskirkkomuistoja on aina mukava vaihtaa 

keskenään. Päivi ja Pirjo lähettävät kovasti terveisiä kaikille tutuille. 

 

Vanhoja merimieskirkkoystäviä saapuu myös joulukuun alussa Hampuriin. Kirkko-

rakennuksemme 50-vuotisjuhlaan on ilmoittautunut jo ainakin neljä entistä merimies-

pastoripariskuntaa ja pääsemme kaikki heidän kanssaan muistelemaan menneitä ja 

kertomaan heille tämän päivän toiminnasta. Iloitsemme heistä! Lauantaina 3.12.2016 

esittäytyvät kaikki toimintaryhmäm-

me ohjelmallisessa illassa ja sun-

nuntaina 4.12.2016 on juhlamessu. 

Juhlamessun jälkeen pidetään juhla, 

joka jakautuu itsenäisyyspäivän että 

merimieskirkkojuhlaan. Katso myös 

s. 6, jossa kutsu kaikille. 

  

Kuva: Tanskan kirkon uusi pastori Vicky Popp Fredlund 

siunattiin tehtäväänsä 11.9. Saimme yhdessä kaikkien 

pohjoismaisten kirkkojen edustajien kanssa toivottaa 

hänet tervetulleeksi. 
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Lopuksi haluan vielä muistuttaa kaikkia kirkkotoimikunnan vaaleista! Kirkkotoimikunta on 

tärkeä ryhmä kirkollamme ja siitä kuvastuu yhteisen tekemisen ilo. Ilmoittaudu ehdokkaaksi 

ja tule mukaan luottamustoimeen! Tarkemmat tiedot löydät s. 11. 

 

 

Tapaamisiin! 

 

Satu Oldendorff 

 

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

 

 
 

TOMBOLA! 

 

Onko kaappisi nurkissa tai varastossasi 

hyväkuntoista tavaraa, jota et itse enää 

tarvitse? Lahjaksi saatua tai väärin 

ostettua? Tuo kirkolle Tombola-voitoksi! 

Voit tuoda voittoja kirkolle ihan milloin 

vain. Iso kiitos avustasi ! 

Hast Du neuwertige Sachen im Schrank, 

die Du nicht mehr brauchst? Als Geschenk 

bekommen oder falsch gekauft? Die 

können wir als Gewinne für die Tombola 

im Weihnachtsbasar gut gebrauchen! Die 

Gewinne kannst du jederzeit zur Kirche 

bringen. Lieben Dank! 

 
 

Ryhdy Tsekin kummiksi! 

 

Kuukausikummius maksaa 10 €. Näillä 

rahoilla voit osallistua Tsekin ruokiin ja 

muihin kuluihin. Kiitoksesi Tseki lähettää 

sinulle kiitoskirjeen! 

Ensimmäiseksi kummiksi ryhtyi Pauliina 

Vakkuri-Lappalainen.

 

Werde zu Tseki Paten! 

 

Die Patenschaft für einen Monat kostet 

10 €. Hiermit beteiligst Du dich an den 

Kosten für Tsekis Futter und an anderen 

Ausgaben. Tseki schickt Dir als Danke-

schön einen kleinen Brief. 

Die erste Patenschaft wurde von Pauliina 

Vakkuri-Lappalainen übernommen. 

mailto:satu.oldendorff@merimieskirkko.fi
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PAPIN RIVIT 
 

Vietin juuri muutaman päivän Suomessa synodaalikokouksessa. Se 

tarkoittaa Suomen pappien yhteistä kokoontumista, joka järjestetään 

noin viiden vuoden välein. Silloin tuhannet papit matkustavat koolle 

kukin omaan hiippakuntaansa keskustelemaan ajankohtaisista 

asioista kahden päivän ajan. Myös me Saksan papit saimme kutsun 

ja moni meistä kohtasi toisensa Kuopiossa, sillä meidät on aikanaan 

vihkinyt papiksi silloinen ulkosuomalaispiispa Wille Riekkinen ja 

sen myötä kuulumme Kuopion hiippakunnan papistoon.  

 

Synodaalikokous on keskiajalta peräisin oleva tapa. Keskustelun 

pohjana on jokaisessa kokoontumisessa niin kutsuttu ”synodaali-

väitöskirja”, joka on yksittäisen tutkijan tai useamman kirjoittajan 

tietystä teemasta kirjoittama kirja. Tällä kertaa synodaalikirjan nimi on Armon horisontit – 

Huomisen luterilaisuus. Reformaation merkkivuoden kynnyksellä on syytä tarkastella 

luterilaisuuden syntyä, merkitystä ja tulevaisuutta.  

 

Reformaatio on muokannut suomalaista yhteiskuntaa huomattavasti. Korkealla 

koulutustasolla, tasa-arvokehityksellä ja heikkoimmista jäsenistään huolehtivalla hyvin-

vointiyhteiskunnalla on paljon tekemistä reformaation periaatteiden kanssa. Luterilaisuus 

on osa suomalaisen kultturin syvärakenteita. Se on mukana arkisissa valinnoissamme 

riippumatta siitä, mikä on suhteemme kirkkoon tai uskontoon. Vaikka kirkon jäsenmäärä 

pienenee ja muiden uskontojen osuus Suomessa kasvaa, on Suomi edelleen leimallisesti 

luterilainen maa. 

 

Mitä luterilaisuus sinulle merkitsee? Tätäkin kysymystä pohdimme ensi keväänä 

reformaation juhlavuoden tilaisuuksissa merimieskirkolla. 

 

Päivi-pappi 
 

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

 

 
Kävele naiselle ammatti – tempaus Hampurissa 

11.9.2016 Naisten Pankin hyväksi  

 

Kävelytempaus Stadtparkissa onnistui yli odotusten! Saimme lahjoituksina kehitysmaiden 

naisten ammattikoulutukseen upeat 600 €! Monet kiitokset kaikille tempauksen 

toteutuksessa mukana olleille; kahviteltan pystyttäjille, kakkujen leipojille, kävelijöille ja 

merimieskirkolle kahvista sekä pöytien ja tuolien kuljetuksesta. Suurin kiitos kuuluu 

kaikille lahjoituksen antajille. Teidän avustuksellanne Naisten Pankki pystyy rahoittamaan 

ammattikoulutuksen kahdellekymmenelle kehitysmaassa asuvalle naiselle. Kiitos! 

 

Päivi Vähäkangas (paivi.vahakangas@gmail.com), Kaija Gaupp (kaija.gaupp@web.de), 

Raija Saoudi (raija.hannele@gmx.de), Maija Priess (priess90@gmx.de).   

Paljon kiitoksia! 

mailto:paivi.vahakangas@gmail.com
mailto:paivi.vahakangas@gmail.com
mailto:kaija.gaupp@web.de
mailto:raija.hannele@gmx.de
mailto:priess90@gmx.de
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SOSIAALIKURAATTORIT TIEDOTTAVAT: 
 

Sosiaalikuraattorit Anna Eklund ja Ritva Lehmann ovat tavattavissa lauantaisin klo 14:00 – 

16:00 Lyypekissä. Neuvontapiste sijaitsee Skandinavienkai/Hafenhausin alakerran kahvilan  

Loungessa. 

 

Tiesithän, että jos et pääse tapaamisaikana tulemaan voit olla yhteydessä 

sosiaalikuraattoreihin, niin voimme tulla tapaamaan sinua mahdollisuuksien mukaan. 

 

Kuukauden 1. ja 3. lauantaina on kuljetus klo 16:00 Hampurin Merimieskirkolle saunaan 

(klo 18:00 – 21:00). Silloin on myös pyykinpesumahdollisuus. Paluukuljetus n. klo 21:00. 

Ilmoittautuminen kuljetukseen edeltävään perjantaihin klo 18:00 mennessä. Lokakuussa 

kuljetukset ovat 1. ja 15.10.  

 

Yhteystiedot: 

lyypekki@merimieskirkko.fi 

Anna Eklund: +491716210907, anna.eklund@merimieskirkko.fi 

Ritva Lehmann: +491602817858, ritva.lehmann@merimieskirkko.fi 

 

Jos sinulla on kysyttävää, ota reilusti yhteyttä sosiaalikuraattoreihin! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terveisin Anna ja Ritva 

 
 

 

 

Sinä olet osa Hampurin merimieskirkon historiaa! 

 

Toivotamme sinut lämpimästi tervetulleeksi juhlistamaan kanssamme 

Hampurin merimieskirkon 115-vuotista työtä sekä 50-vuotista 

kirkkorakennusta sunnuntaina 4.12.2016 klo 11. Tilaisuus alkaa 

juhlamessulla, jossa saarnaa Suomen Merimieskirko ry:n pääsihteeri 

Hannu Suihkonen.  

 

Ilmoittautumisia pyydetään sähköpostitse hampuri@merimieskirkko.fi 31.10.2016 men-

nessä.  

mailto:lyypekki@merimieskirkko.fi
mailto:anna.eklund@merimieskirkko.fi
mailto:ritva.lehmann@merimieskirkko.fi
mailto:hampuri@merimieskirkko.fi
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TAPAHTUMIA 

HAMPURIN MERIMIESKIRKOLLA  
 

La 1.10. 12:00 – 17:00  

KIRPPUTORI 

 

Su 2.10. 16:00  

ELOKUVAILTA 

Katsomme elokuvan „Elämältä kaiken 

sain” (Mika Kaurismäki). Elokuvassa on 

ruotsinkielinen tekstitys. 

 

Ma 3.10. 

KIRKKO KIINNI 

 

La 8.10. 10:00 – 13:00  

AAMUPALA JA LUENTO 

Gynekologi Andrea Karjalainen luennoi 

aiheesta: ”Mitä jokaisen naisen tulisi 

tietää”. Ilmoittautuminen viim. to 6.10. 

mennessä. Aamupalan hinta 8,50 €. 

 

La 8.10. klo 13:00 lähtien 

HIERONTAA 

Fysioterapeutti Viveca tarjoaa hierontaa 

(0.5h/18€). Ilmoittautumiset viim. to 6.10. 

 

 

To 13.10. 18:00 

KONSERTTI JA YHTEISLAULUA 

Suomesta saapuva Iris Valin konsertoi 

haitarin säestyksellä ja laulattaa yleisöä. 

 

To 27.10. 18:00 

VIINI JA VIRSI-ILTA 

 

Su 6.11. 14:00 

TERVETULOA HAMPURIIN 

Kahvi- ja informaatiotilaisuus kaikille 

uusille hampurilaisille. Tervetuloa! 

 

Ma 7.11. – la 26.11.  

KIRKKO KIINNI  

Tämän vuotinen joulubasaari pidetään 

11.–13.11. ja 18.–20.11. Aukioloajat:  

Pe 13–19, La 12–19, Su 12–18.  

PROGRAMM DER 

SEEMANNSKIRCHE IN HAMBURG 
 

Sa 1.10. 12:00 – 17:00  

FLOHMARKT 

 

So 2.10. 16:00  

FILMABEND 

Wir schauen den Film „Elämältä kaiken 

sain” (Mika Kaurismäki). Schwedische 

Untertitel sind vorhanden.  

 

Mo 3.10. 

KIRCHE GESCHLOSSEN 

 

Sa 8.10. 10:00 – 13:00 

FRÜHSTÜCK UND VORTRAG  

Frauenärztin Andrea Karjalainen hält 

einen Vortrag über das Thema „Was jede 

Frau wissen müsste“. Anmeldungen bis 

Donnerstag, dem 6.10. Frühstück 8,50 €. 

 

Sa 8.10. ab 13:00 Uhr 

MASSAGE 

Physiotherapeutin Viveca bietet halb-

stündige Massagen an (0.5h/18€). An-

meldung bitte bis Do 6.10. 

 

Do 13.10. 18:00 

KONZERT UND GEMEINSAMES 

SINGEN 

Konzert mit Iris Valin aus Finnland.  

 

Do 27.10. 18:00 

WEIN- UND PSALM-ABEND 

 

So 6.11. 14:00 

WILKOMMEN IN HAMBURG  

Kennenlern- und Informationsveranstal-

tung für Neuzugezogene. Willkommen! 

 

Mo 7.11. – Sa 26.11.  

KIRCHE GESCHLOSSEN  

Der diesjährige Basar findet am 11.–13.11. 

und 18.–20.11. statt. Öffnungszeiten:  

Fr 13–19, Sa 12–19, So 12–18.
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Tervetuloa Hampurin merimieskirkolle ! 

 

Syyskausi on lähtenyt vauhdikkaasti käyntiin. Saunat lämpenevät säännöllisesti ja kaupan 

hyllyt notkuvat suomalaisia tuotteita. Kaupassa on myös monia kivoja tarjouksia. 

Jymyjäätelöt ovat esimerkiksi puoleen hintaan. Ja jos et ole vielä huomannut niin 

kahvilassakin on uusia tuotteita kokeiltavana: muikkukukko- ja lohipiirakoita sekä rönttösiä 

– perinteisiä puolukkakarjalanpiirakoita. Lokakuun aikana Hampurin merimieskirkon 

tukijäsenet saavat myös kaikista leivistä 50%:n alennuksen.  

 

Eri tapahtumien yhteydessä tutustuu myös helposti muihin suomalaisiin tai Suomesta 

kiinnostuneihin. Tarjolla on musiikkitapahtumia, elokuvailtaa ja jopa hierontaa. Lokakuussa 

kuullaan sekä kuoro- että haitarimusiikkia ja yhteislauluun voi osallistua Iris Valinin 

johdolla hänen konserttinsa yhteydessä tai viini- ja virsi-illassa.  

 

 

Tervetuloa käymään !  
 

 

Terveisin Merimieskirkon tiimi  
 

 

 

  

Kuva:  Pohjois-Saksan merimieskirkon tämänhetkinen tiimi (vas.): Silja ja Teppo Tapola, 

Eira Weißenburg, Johanna Hansen, Ritva Lehmann, Hannele Ylitalo, Anna Eklund, 

Satu Oldendorff, Tiina Ylitalo ja Aleksi Parviainen. 
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TOIMINTARYHMÄT / GRUPPEN 

 

ELÄMÄNKAARIRYHMÄ 

Tapaaminen sunnuntaina 6.11. klo 16:30. 

Lisätiedot: Ritva Lehmann, 040-316971. 

 

KIELIKOULU / SPRACHSCHULE  

Kerho ti/Di 9:00 ja kielikoulu pe/Fr 16:30. 

Hampurin loman aikana ei ole kerhoa 

(18.10. ja 25.10.) eikä koulua (21.10. ja 

28.10.). Lisätietoja antaa mielellään pj. 

Katariina Röbbelen, 0172-4009072, 

katariina.roebbelen@freenet.de. 

 

KIRJAPIIRI 

Tapaamme joka kuukauden 4. keskiviikko 

klo 18.30. Lokakuussa tapaamme 26.10, 

kirja ”Aurinkokissan vuosi” (Merete 

Mazzarella). Marraskuussa ei kirjapiiriä 

myyjäisten vuoksi. Joulukuussa pikkujou-

lukahvit ja filmi 7.12.2016.  

Info: Kaija Gaupp, 040-6435223, 

kaija.gaupp@web.de. 

 

KIRJASTOTOIMIKUNTA 
Tervetuloa kirjastoon, lukemista löytyy 

joka makuun. Tilasyistä voimme ottaa lah-

joituksina vastaan vain yksittäisiä hyvä-

kuntoisia ja uudehkoja suomen- tai 

ruotsinkielisiä kirjoja, tai Suomeen liitty-

viä saksankielisiä kirjoja. Kirjastosta pois-

tettuja kirjoja myydään kirkon kirppu-

torilla 1.10. Info: Kaija Gaupp 040-643 

5223 kaija.gaupp@web.de.  

 

KTK / KIRCHENAUSSCHUSS 

Nimellä varustetut kirjalliset yhteydenotot 

kirkolle KTK:n postilaatikkoon tai sähkö-

postitse kaija.gaupp@web.de. Nykyisen 

KTK:n toimikausi päättyy joulukuussa, 

jolloin valitaan uusi kirkkotoimikunta. 

KTK:n vaalit pidetään 8.-11.12.2016. 

Lähemmät tiedot vaaleista s. 11 ja kirkon 

ilmoitustaululla. Etsimme uusia jäseniä 

kirkkotoimikuntaan. 

 

KUORO / CHOR 

Pe/Fr 19:00-21:00 Kirkkosali. 

Mit Chorleiterin Eva-Christina Pietarinen. 

Neue Mitglieder sind herzlich willkom-

men! Info: Marjukka Jacobsen, 04181-

4728. 

 

MUSKARIT 

Hampurin koululoman aikana ei ole 

muskaria (17.-28.10.). 

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/YSTÄVÄNPALVELU 

Ystävänpalvelun tukihenkilöt kuuntelevat 

ja auttavat sinua luottamuksellisesti ongel-

missasi. Pohjois-Saksan alueen tukihenki-

löt tavoitat puhelinnumerosta 0160-

3455916 tai s-postilla 

naapuriapu.hampuri@gmx.de. 

 

NUORET AIKUISET 

Facebook-ryhmä: Die Junge in Hamburg. 

S-posti: tervetuloaMMKille@gmail.com. 

 

ODOTTAVAT ÄIDIT 
Ti/Di 10:15-11:45 Eevan sali. 

Odottaville äideille ja vastasynnyttäneille 

vauvan kanssa. Jaamme tietoa ja 

kokemuksia luottamuksella raskauteen ja 

synnytykseen liittyvistä asioista sekä 

keskustelemme äitiydestä ja vauva-arjesta. 

Info: sosiaalikuraattorit Ritva Lehmann ja 

Anna Eklund, 040-316971. 

 

mailto:katariina.roebbelen@freenet.de
mailto:kaija.gaupp@web.de
mailto:kaija.gaupp@web.de
mailto:kaija.gaupp@web.de
mailto:skorpijar@hotmail.com
mailto:musik@annika-steinke.de
mailto:naapuriapu.hampuri@gmx.de
mailto:tervetuloaMMKille@gmail.com
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PERHEKAHVILA 

Sunnuntaina 23.10. klo 14:00. Lisätietoja: 

Anna Eklund, 0171-6210907. 

 

RAAMATTUPIIRI 
Seuraava tapaaminen 18.10. klo 15:00. 

Info: Anna Eklund, 0171-6210907. 

 

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.

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.  

Myyjäiset lähestyvät! Tässä kuussa keski-

tymme niiden valmisteluun. Uudet askar-

teluideat ovat aina tervetulleita. Olisitko 

halukas auttamaan ennen, myyjäisten 

aikana ja niiden jälkeen? Ota yhteys 

pöytien vastaaviin tai puheenjohtajaan.  

Info: pj. Tarja Jeenicke, 040-5241179 tai 

0170-9355531, tarja_jeenicke@yahoo.de. 

 

ÄIDIT JA MUUT NAISET  

“NAISTENILTA” 

Yhdessäoloa hyvän ruuan merkeissä. Seu-

raava tapaaminen on ti 1.11. klo 19.30. 

Paikka: "Taparia Emilia", Emilienstr. 22-

24, Eimsbüttel (U-Bahn "Osterstrasse" kul-

man takana).  

Ilmoittautumiset anumet@web.de tai 

mitchell.tiina@googlemail.com. 

 
 

TANSSIKURSSI  

21. – 23.10.2016 

Suomalaisen tangon opetusta. 

 

Ohjelma: 
 

Perjantai 21.10. opetusta 19:30 – 21:30 
 

Lauantai 22.10. opetusta 13:00 – 18:00 

klo 18:00 yleiset tanssi-iltamat. 
 

Sunnuntai 23.10. opetusta 13:00 – 16:00 
 

Ilmoittautumiset 18.10. mennessä.  

Hinta: 55,00 €/henk. tai 100,00 €/pari 
(Lauantain lounas kuuluu hintaan). 

TANZKURS  

21. – 23.10.2016 

Grundlagen des finnischen Tangos. 

 

Programm: 
 

Freitag 21.10. Unterricht 19:30 – 21:30 
 

Samstag 22.10. Unterricht 13:00 – 18:00 

ab 18 Uhr Tanzabend. 
 

Sonntag 23.10. Unterricht 13:00 – 16:00 
 

Anmeldungen bis zum 18.10.  

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

(Mittagessen am Samstag inkl.) 

mailto:raija.hannele@gmx.de
mailto:ritva.lehmann@merimieskirkko.fi
mailto:joarlau@googlemail.com
mailto:saehly@suomi24.fi
mailto:tarja_jeenicke@yahoo.de
mailto:anumet@web.de
mailto:mitchell.tiina@googlemail.com
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KIRKKOTOIMIKUNNAN VAALIT 2016 
 

 

Hampurin Merimieskirkon tiloissa  8.-11.12.2016 

 

To-pe 8. – 9.12.    klo 16:00 – 19:00 

La-su 10. – 11.12.   klo 16:00 – 18:00 

 

Virallisten aikojen ulkopuolella mahdollisuus äänestää kirkon kahvilassa sen ollessa auki. 

 

 

Pohjois-Saksan Merimieskirkon kirkkotoimikunnan toimikausi päättyy joulukuussa 2016, 

jolloin valitaan uusi kirkkotoimikunta seuraavalle 2-vuotiskaudelle. Kirkkotoimikuntaan 

valitaan seitsemän siirtokuntajäsentä. 

 

Vaalipiiri Hampurin alueella on Suur-Hampurin julkisen liikenneverkon kattama alue 

(Großbereich Hamburg). Äänioikeutettu ja vaalikelpoinen on vähintään 18 vuotta täyttänyt 

ja vaalin aikana pysyvästi vaalipiirissä asuva (kirjoilla oleva) henkilö tai henkilö, jonka 

voidaan toiminnallaan merimieskirkon hyväksi katsoa olevan äänioikeutettu ja 

vaalikelpoinen (KTK ratkaisee asian). Ehdokas ei voi olla toisen Saksassa toimivan 

suomalaisen seurakunnan kirkkoraadin jäsen.  

 

Ehdokkaiden on lähetettävä esittelynsä (mieluiten kuvan kanssa) kirjallisesti kirkkotoimi-

kunnalle KTK:n postilaatikkoon kirkolle tai sähköpostitse (kaija.gaupp@web.de) vähintään 

kuukausi ennen ensimmäistä äänestyspäivää. Kirkkotoimikunta toimittaa ehdokkaiden 

hakemukset välittömästi ilmoittautumisajan päätyttyä ilmoitustaululle sekä Ankkuri-lehteen 

ja muihin Merimieskirkon tiedotuskanaviin. 

 

 

 

Hampuri, 30.09.2016 

 

Kaija Gaupp 

KTK:n puheenjohtaja 

 

 

 

Tule mukaan vaikuttamaan!  
 

mailto:kaija.gaupp@web.de
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Evangelisch-Lutherische Kirche in Norddeutschland, 

Landeskirchenamt 

z. Hd Herrn Vosgerau  

Dänische Str. 21-35  

24103 Kiel  

wolfgang.vosgerau@lka.nordkirche.de 

Fax: 0431/9797-878 

 

Kiitämme avustasi! / Danke für Ihre Unterstützung! 

 

Satu Oldendorff 

Merimieskirkon johtaja / Leiterin der Seemannskirche  

satu.oldendorff@merimieskirkko.fi  

Hampurin merimieskirkko on suomalaisten ja Suomen ystävien kohtaamis- ja 

tukipaikka. Autamme hädässä olevia ja tuomme tuulahduksen Suomesta Saksaan. 

Tiesitkö, että sinulla, Hampurin alueella asuvalla Suomen kansalaisella tai kaksois-

kansalaisella (Saksa-Suomi), on mahdollisuus suoraan tukea merimieskirkon 

toimintaa? Sinulla on oikeus siirtää jo maksamasi kirkollisverot Hampurin meri-

mieskirkolle. 

Siirto on helppo: saatuasi vuosittaisen veropäätöksesi, otat siitä kopion, kirjoitat 

oikeaan yläkulmaan ison F-kirjaimen ja lähetät sen Pohjois-Saksan maakirkolle. 

Ensimmäisellä kerralla on vielä täytettävä lomake, jonka saat merimieskirkolta 

tai voit ladata sen osoitteesta:  

http://pohjoissaksa.merimieskirkko.fi/80-siirra-kirkollisverosi-hampurin-

merimieskirkolle  

Haben Sie gewusst, dass in Hamburg gemeldeten finnische Staats-

angehörige und jene mit doppelter Staatsangehörigkeit (deutsch-finnisch) 

die Möglichkeit haben, ihre Kirchensteuer zu Gunsten der Finnischen 

Seemannskirche in Hamburg weiterzuleiten? 

So kann jeder die Arbeit der finnischen Seemannskirche ganz un-

kompliziert unterstützen. Und so einfach geht’s: Jährlich eine Kopie des 

Steuerbescheides mit dem Buchstaben „F“ markieren und an die deutsche 

Nordkirche senden. Beim ersten Mal muss man ein Formular ausfüllen, das 

Sie von der Seemannskirche oder von folgende Internetseite bekommen 

können: http://pohjoissaksa.merimieskirkko.fi/80-siirra-kirkollisverosi-

hampurin-merimieskirkolle  

mailto:satu.oldendorff@merimieskirkko.fi
http://pohjoissaksa.merimieskirkko.fi/80-siirra-kirkollisverosi-hampurin-merimieskirkolle
http://pohjoissaksa.merimieskirkko.fi/80-siirra-kirkollisverosi-hampurin-merimieskirkolle
http://pohjoissaksa.merimieskirkko.fi/80-siirra-kirkollisverosi-hampurin-merimieskirkolle
http://pohjoissaksa.merimieskirkko.fi/80-siirra-kirkollisverosi-hampurin-merimieskirkolle
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KUUKAUDEN KASVOT:  

Silja ja Teppo Tapola, vuosivapaaehtoisia  

 

 

24.9.2016 tuli kuluneeksi 33 vuotta siitä, kun me - Silja ja Teppo Tampereelta - kohtasimme 

ensimmäisen kerran ja aloimme elää yhteistä elämää. Paljon olemme kokeneet yhteisellä 

taipaleellamme ja 26 vuotta sitten meitä siunattiin vielä ihanalla pojallakin. Viimeisen parin 

vuoden aikana ja etenkin viimesyksyisen vapaaehtoistyön tiimoilta meille kasvoi halu 

auttaa. Halusimme hypätä pois "oravanpyörästä" ja katsoa, mitä elämällä on vielä tarjota. 

Kesällä haaveemme muuttui todeksi, kun meille tarjoutui mahdollisuus tulla vuodeksi 

vapaaehtoistyöhön tänne Hampurin merimieskirkolle.  

 

Kokemus on ollut jo nyt loistava. Voimme kiitollisen nöyrinä todeta, että olemme saaneet 

paljon enemmän kuin uskalsimme edes toivoa. Olemme nauttineet jokaisesta päivästä, jonka 

olemme saaneet viettää täällä. Olemme tavanneet hienoja, aitoja ihmisiä ja olemme saaneet 

kuunnella mielenkiintoisia elämäntarinoita sekä tarinoita ihastuttavasta Hampurista. On 

ollut suuri ilo nähdä, kuinka tärkeä kohtaamispaikka merimieskirkko on vauvasta vaariin. 

Kiitos, että saamme olla mukana näissä kohtaamisissa.  

 

Iloisin ja aurinkoisin syysterveisin, 

 

Silja ja Teppo 
 

"Kuuntele sydäntäsi, sano sille: Kyllä. Se ohjaa sinut sinne, minne järki ei yllä."   

 

 

 
 

  



 14 

JOULUMYYJÄISET / WEIHNACHTSBASAR 
 

Joulumyyjäisten valmistelut ovat täydessä 

käynnissä. Tilaukset on tehty ja ilmoituksia 

vapaaehtoiseksi otetaan vastaan. Tiedossa 

on mukavia yhteisiä hetkiä ja tekemisen 

tunnelmaa. Jos haluat olla mukana vuoden 

suurimmissa talkoissa niin ilmoittaudu 

kirkolle 

(eira.weissenburg@merimieskirkko.fi).  

 

Muutama tunti tai monta päivää – kaikki 

apu otetaan vastaan!  

 

 

 

Tämän vuotinen joulubasaari pidetään  

11.–13.11. ja 18.–20.11.  

 

Aukioloajat:  

Pe 13–19, La 12–19, Su 12–18.  

 

Lämpimästi tervetuloa ! 

Die Vorbereitungen für diesjährigen Weih-

nachtsbasar laufen auf hochturen. Die 

Bestellungen sind unterwegs und Anmel-

dungen für freiwillige Arbeit während des 

Basars werden angenommen. Wieder sind 

schöne Momente und gemeinsames 

Schaffen zu erwarten. Falls Sie helfen und 

dabei sein wollen, können Sie sich an der 

Kirche anmelden 

(eira.weissenburg@merimieskirkko.fi). 

Für einige Stunden oder mehrere Tage – 

jede Hilfe wird dankbar entgegenge-

nommen! 

 

Diesjähriger Basar findet am 11.–13.11. 

und 18.–20.11. statt.  

 

Öffnungszeiten:  

Fr 13–19, Sa 12–19, So 12–18 

 

Herzlich Willkommen !

 
 

Tilaa joulukinkkusi merimieskirkolta!  

Bestelle den finnischen Weihnachtsschinken bei der Seemannskirche!  
 

Valittavana ovat seuraavat vaihtoehdot:  

Folgende Schinkenarten stehen zur Wahl:  
- juhlakinkku  

kypsä, punasuolattu potkaluulla n. 6kg  
fertig gegart, gesalzen, mit Knochen ca. 6kg  

hinta / Preis 19,50 €/kg  
- viljapossun juhlakinkku  

verkossa, harmaasuolattu potkaluulla, n. 7kg  
im Netz, gesalzen, mit Knochen, ca. 7kg  

hinta / Preis 18,50 €/kg  
- viljapossun kinkkurulla  

nahaton, harmaasuolattu n. 2,5kg  
ohne Haut, gesalzen, ca. 2,5kg  

hinta / Preis 13,50 €/kg  
 

Sitovat tilaukset viimeistään 7.10.  

Verbindliche Bestellungen bis zum 7.10.  

Puh/Tel. 040-316971 

tiina.ylitalo@merimieskirkko.fi.  

mailto:eira.weissenburg@merimieskirkko.fi
mailto:eira.weissenburg@merimieskirkko.fi
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KUULUMISIA POHJOIS-SAKSASTA 

 

 

 

 

 

 

Kutsu  

Tervetuloa viettämään Kielin suoma-

laisen seurakunnan toiminnan 35-

vuotispäivää, jota juhlistamme kello 

15:00 pidettävän jumalanpalveluksen 

jälkeen urkukonsertissamme sunnun-

taina 16. päivänä lokakuuta 2016 

kello 17:00. Tervetulojuoma kello 

16:30 alkaen, konsertin jälkeen pik-

kupurtavaa. Osoite: Eivind-Berggrav-

Zentrum, Stifter Allee 2/Ostpreußen-

platz, Altenholz-Stift. Urut: Hans 

Christoph Menges. 

 

Kielin suomalainen seurakunta 

 

 

 

 

 

 

  

Kuljettajien neuvontapiste avattu 

Lyypekkiin! 

 

Pohjois-Saksan merimieskirkon so-

siaalikuraattori Ritva Lehmann tai 

Anna Eklund ovat lauantaisin tavat-

tavissa Lyypekissä. 

  

Aika:   klo 14:00 – 16:00  

Paikka:  Hafenhaus (kahvila) 

Skandinavienkai, Travemünder 

Landstrasse 284, 23 570 Lübeck 

Saunareissu –  

Lyypekistä kuljetus Hampuriin ! 
 

Joka kuukauden 1. ja 3. lauantaina 

eli 1.10. ja 15.10. järjestetään sauna-

reissu Hampurin merimieskirkolle. 

Lähtöpaikka sovitaan erikseen, lähtö 

klo 16:00. Paluu samana iltana klo 

21. Paikalla myös mahdollisuus pes-

tä pyykkiä. Ilmoittautumiset edel-

lisiltaan mennessä Annalle 0171-

6210907 tai Ritvalle 0160-2817858. 

Nacht der Kirchen -tapahtuman yhteydessä 

17. syyskuuta saatiin nauttia myös suoma-

laisista muikuista. Tapahtuma onnistui yli 

odotusten. Tervetuloa ensi vuonna uudes-

taan! 

Pyhän Martin Laulajia kiitämme tasokkaasta 

konsertista 25.9. Konsertti toi syyskuiseen 

sunnuntaihin mielenrauhaa. 
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Oktober. 

 

 

Oktober är höstens april, vädret kann växla från 

sommarvärme till regn och rusk och kyla. Oktober kan 

bjuda oss många sköna dagar, ge oss en gyllene 

oktober med hög himmel och träd i sprakande färger. 

Då inbjuder dagarna oss till vandringar i naturen, vi 

kan samla krafter och upplevelser av färg och glädje 

inför vintern. Ger oss oktober gråa dagar kan vi 

förgylla dem med samvaro med våra vänner eller en 

trevlig och gemytlig hemmakväll. Vi träffas 

regelbundet i kyrkan till vår handarbetsträff och vi 

förbereder redan basartiden, då vi är med i senhöstens 

stora evenemang, när kyrkan är en stor magnet för en mängd besökande.  

 

 

I guld och brons och koppar, 

lyser trädens toppar. 

I naturens stora fyrverkeri, 

blir trädens blad som genom trolleri, 

gula och röda och granna. 

 

Oktober visar sig även på annat vis, 

när den ger oss regn och dimma och dis. 

Bladen blir bruna och faller ner, 

då är det inte mycket grant vi ser, 

men också de grå dagarna är sanna. 

 

Synnöve Lindström-Makowski   27.9.16.  

  



 18 

 

 

Lokakuun 

tukijäsentarjous /  

Mitgliederangebot im 

Oktober  
 

 

Kaikki leivät /  

Finnisches Brot -50% 
 

 

Muistathan, että saat myös 

saunakäynnistä ja majoituksesta 

alennusta /  

Mitglieder kommen auch 

günstiger in die Sauna und 

bekommen Rabatt auf 

Übernachtungen 

 

  

Hampurin merimieskirkko on myös  

 

Facebookissa:  

Pohjois-Saksan merimieskirkko 

 

Instagrammissa:  

www.instagram.com/ 
pohjoissaksanmerimieskirkko/ 
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TIETOPAKETTI  
Tiiviissä tietopaketissa voit lukea oikeuden kiemuroista  

Saksassa ja Suomessa.  

 

Hei kaikki! 

 

Tällä kertaa jatkan teemalla ”Vorsorge”. ”Vorsorgevollmacht” on itse laadittu asiakirja, 

jolla voi etukäteen huolehtia siitä, kuka tai ketkä saavat hoitaa asioita ja mitä asioita, kun 

itse ei voi enää päättää omista asioistaan. Näin voi käydä jos on dementoitunut, joutunut 

koomaan tai muutoin kyvytön huolehtimaan päivittäisistä asioistaan esimerkiksi psyykkisen 

sairauden, vakavan huumeongelman tai muun vakavan sairauden tai heikkouden vuoksi. 

Asiakirjaan on kirjattava omat henkilötiedot sekä henkilötiedot henkilöistä, jotka ovat 

valtuutettuja hoitamaan asioita. Lisäksi asiakirjaan on lisättävä seuraavat valtuudet:  

a. Terveyteen ja hoitoon, sekä niihin liittyviin pakkotoimiin kuuluvat asiat  

b. Asunto ja asuinpaikka  

c. Virastot ja oikeusasiat 

d. Kommunikaatio eli kirjeiden avaaminen, elektroninen asiointi ja sopimusten 

hoitaminen 

e. Vakuutukset 

f. Pankit ja omaisuus 

g. Valtuutuksen rajoitukset 

h. Valtuutuksen kesto 

Lopuksi kannattaa mainita, että oikeuslaitos saa määrätä holhoojaksi vain tässä asiakirjassa 

mainitun henkilön, jos valtuuttajana sen niin haluaa määrätä. Tässä viittaan myös edelliseen 

Ankkuriin, jossa kerroin holhooja-asioista. Tässä teille vielä hyödyllisiä osoitteita, joista 

löytyy lisää tietoa ja valmiita kaavakkeita aiheesta:  

- Bundenjustizministerium: www.bmjv.de ja siellä sivu Publikationen. 

- Ilmainen neuvonta: Unabhängige Patientenberatung Deutschland: 

 www.patientenberatung.de, puhelin 0800 0117722. 

- Deutsche Stiftung Patientenschutz (gemeinnützig): www.stiftung-patienten-schutz.de. 

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.   

http://www.bmjv.de/
http://www.patientenberatung.de/
http://www.stiftung-patienten-schutz.de/
mailto:rw@waissi-legal.com
http://www.waissi-legal.com/
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Pohjois-Saksan merimieskirkko 

Finska sjömanskyrka i Hamburg 

Die Finnische Seemannsmission in Hamburg 

Ditmar-Koel-Straße 6, 20459 Hamburg 

Tel. +4940316971 

hampuri@merimieskirkko.fi 

www.pohjoissaksa.merimieskirkko.fi 

 

AUKIOLOAJAT / ÖFFNUNGSZEITEN: 

 

Maanantai     9-13 

Tiistai-lauantai  14-21 

Sunnuntai   14-18 

 

Montag      9-13 

Dienstag- Samstag   14-21 

Sonntag    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 

 

SAUNAVUOROJEN HINNAT / SAUNAPREISE 

 

Normaalihinta    9,50 € 

opiskelijat, eläkeläiset,  

työttömät, tukijäsenet   6,50 €. 

Tilaus-/perhesauna   17 €/h. 

Tiistaisin ja torstaisin alennettu sauna-

hinta 5,50 € opiskelijoille, työttömille, 

jäsenille ja eläkeläisille. 

Normalpreis    9,50 € 

Studenten, Rentner,  

Arbeitslose, Mitglieder   6,50 €.  

Familiensauna    17 €/Std.  

Dienstags und donnerstags Sauna zum 

Sonderpreis von 5,50 € für Arbeitslose, 

Studenten, Mitglieder und Rentner.  

Impressum: 

Kustantaja • Herausgeber: Pohjois-Saksan merimieskirkko • Die Finnische Seemannsmission in 

Hamburg, yhteystiedot ks. ylhäällä / Kontakt siehe oben. Päätoimittaja • Chefredakteurin: Satu 

Oldendorff, toimittaja, taitto • Redakteurin, Layout: Johanna Elo-Schäfer, 

tiedotus.hampuri@merimieskirkko.fi. 

 

http://www.pohjoissaksa.merimieskirkko.fi/
mailto:tiedotus.hampuri@merimieskirkko.fi

