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JUMALANPALVELUKSET / GOTTESDIENSTE

 
To 1.12. 17:15 Hampuri 
VIIKKOHARTAUS  
 
Su 4.12. klo 11 
IISENÄISYYSPÄIVÄN 
JUHLAMESSU  
Jo 50 vuotta olemme saaneet kokoontua 
viettämään jumalanpalvelusta suomalai-
sessa merimieskirkossa. Juhlamessussa 
muistamme sekä Suomen että merimies-
kirkon merkkipäivää. 
Päivi Vähäkangas, Hannu Suihkonen, 
Lars-Henrik Höglund, Juha Lassila, Olli-
Pekka Silfverhuth, Eva-Christina Pietari-
nen sekä merimieskirkon kuoro. 
 
 
To 8.12. 17:15  
VIIKKOHARTAUS  
 

La 24.12 15:00 
JOULUHARTAUS  
Hiljennymme yhdessä joulunviettoon 
jouluevankeliumin ja tuttujen joulu-
laulujen äärellä. 
Päivi Vähäkangas & Christiane Säilä 
 

Do 1.12. 17:15 Hamburg 
WOCHENANDACHT  
 
So 4.12. um 11 Uhr 
FESTGOTTESDIENST AM 
UNABHÄNGIGKEITSTAG 
Seit 50 Jahren versammeln wir uns zum 
Gottesdienst in der Kirche. Im Festgottes-
dienst gedenken wir sowohl der Unab-
hängigkeit Finnlands wie auch dem 
Jubiläumstag der Seemannskirche. 
Päivi Vähäkangas, Hannu Suihkonen, 
Lars-Henrik Höglund, Juha Lassila, Olli-
Pekka Silfverhuth, Eva-Christina Pietari-
nen und der Chor der finnischen See-
mannskirche. 
 
Do 8.12. 17:15  
WOCHENANDACHT  
 
Sa 24.12 15:00 
WEIHNACHTSGOTTESDIENST 
Zusammen besinnen wir uns auf die 
Weihnachtszeit durch das Weihnachts-
evangelium und bekannte Weihnachts-
lieder. 
Päivi Vähäkangas & Christiane Säilä 
 

 

Kuva: Barry 



 

JOHTAJAN RIVIT 
 
 
Hyvät Ankkurin lukijat, 
 
merimieskirkolla on jälleen kiitoksen aika! Kiitoksen aiheita on monia. 
 

Kiitos paljon! Tack så mycket! Vielen lieben Dank! 
 
Joulubasaari on juuri takana. Kaikki te vapaaehtoiset, niin Suomesta tulleet kuin paikalliset, 
olette olleet meidän työntekijöiden rinnalla koko vuoden, mutta erityisesti viime viikot 
basaaria rakentaessa, myyjäisten aikana ja sen jälkeen purkuhommissa. Teitä oli mukana 
noin 300! Tähän sisältyy 15 Suomesta joka vuosi basaarimaailmaan saapuvaa auttajaa. 
Mukana oli jälleen innokkaita apulaisia kolmesta sukupolvesta. Jokainen teistä toi yhteisen 
tekemisen ilon kirkkoomme ja se näkyi myös ulospäin. Saimme paljon kiitosta asiakkailta 
hyvästä tunnelmasta ja ystävällisestä palvelusta kaikkialla. Jokaisen taitoja tarvittiin! Olette 
yksinkertaisesti huippuhyviä! Jaksoitte ottaa vastaan yli 40 000 suomalaista ja Suomen 
ystävää kuuden päivän aikana! 
 
Ensimmäisenä adventtisunnuntaina Hoosianna 
laulettiin sydämellä ja uusista virsikirjan 
lisävihoista virsi nr. 901. Virsikirjojen lisä-
vihkojen lahjoittajaseurakuntia Suomesta 
kiitämme lämpimästi! Kirkkokahvit nautimme 
isolla joukolla ja hyvillä mielin. Samalla saimme 
aimo annoksen Luther-tietoa Päiviltä ja Annalta, 
jotka näin avasivat omalla kirkollamme 
Reformaation merkkivuoden. 
 
 
Uusi sisustus on saapunut kirkolle ja kahvilakerroksessa ahertavat jälleen vapaaehtoiset 
auttajat. Sisustuksessa haimme kodinomaisuutta ja iloitsemme uudesta kalustuksesta 
rikkinäisten ja kuluneitten tuolien ja pöytien sijaan. Suuri kiitos Koti by RW 
design&conceptin Riikka Wartiaiselle ja Krista Ruulille.  
 
Tätä kirjoittaessani viimeistelemme kirkkorakennuksen ja merimieskirkkotyön juhlan 
valmisteluja. Itsenäisyyspäivän juhlaa vietämme samanaikaisesti kunniakonsuli Hans-
Christoph Stadelin kutsumana.  
 
Juhlakirja valmistui vapaaehtoistyönä Johanna Elo-Schäferin toimittamana. Lämmin kiitos 
Johanna! Urakka oli suuri ja Johanna ahersi kuukausia taustoja tutkien. Kirjan 
painokustannuksista kiitämme sydämellisesti Jussi Kohosta ja Matti Hiekkaa. Tukenne on 
korvaamaton! Ankkurin tammikuun numerossa kerromme juhlallisuuksista sanoin ja kuvin. 
Tule mukaan juhlimaan ja vaihtamaan kuulumiset mm. entisten Hampurin merimieskirkon 
työntekijöiden kanssa. Heitä on useita paikalla. 
  

Kuva: Anna Eklund 
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Muista joulukuussa vielä Kauneimmat joululaulut, siirtokunnan ja kielikoulun joulujuhlat 
tai tule vain kahvilaan nauttimaan suomalaisista herkuista.  
 
Suuri kiitos teille, jotka tuette työtämme siirtämällä kirkollisveronne Hampurin 
merimieskirkolle ja teille, jotka vuosittain uudistatte tukijäsenyytenne. 
 
Kirkkotoimikunnasta jäävät nyt pois puheenjohtaja Kaija Gaupp, varapuheenjohtaja 
Pauliina Vakkuri-Lappalainen ja jäsen Helena (Tytti) Hashemian. Kiitämme teitä 
sydämellisesti vapaaehtoispanoksestanne merimieskirkkomme hyväksi. Samalla 
hyvästelemme Liisa Pohjosen, joka suoritti meillä hyvin onnistuneen harjoittelujakson. 
 
Rauhallista joulua ja onnellista uutta vuotta! 
 
 
Satu Oldendorff ja Pohjois-Saksan merimieskirkkotiimi 
 
 
 
Satu Oldendorff 
Yhteystiedot: 040-316971 tai 0171-6002168, satu.oldendorff@merimieskirkko.fi.  
 
 
 

 
 
  

Pohjois-Saksan suomalainen merimieskirkko sai uuden suomalaisen kodikkaan ilmeen. Kuva: JES 
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PAPIN RIVIT 
 
 
Kahdeksan vuotta sitten seurasin Kanadasta käsin reaaliaikaisesti 
USA:n presidentinvaalien tuloslaskentaa. Osavaltio osavaltiolta 
alkoi hiljalleen varmistua, että Barack Obamasta tulisi presidentti. 
Koko maailman riemu ja innostus oli käsinkosketeltavaa. ”Yes, we 
can!” Obama otettiin vastaan kuin messias, hänen varaansa 
ripustettiin toivo paremmasta huomisesta. 

 

Yksi ihminen ei voinut lunastaa niin suuria odotuksia. Niinpä 
kahdeksan vuotta myöhemmin, marraskuussa 2016, heräsin 
aamuun, jolloin amerikkalaiset olivat valinneet uudeksi 
presidentikseen rääväsuisen, poliittisten piirien ulkopuolelta tulevan 
populistin. Tällä kertaa maailman mediat olivat pääosin kauhuissaan 
ja tyrmistyneitä valinnasta. Mutta puolet amerikkalaisista äänestäjistä oli kuitenkin laittanut 
toivonsa Trumpiin. Moni suhtautuu häneen kuin messiaaseen, joka murtaa poliittisen eliitin 
vallan ja tuo paremman huomisen kansalle. 

 

Messiaita on tullut ja mennyt maailman sivu. Yhteistä heille on se, että he eivät ole kyenneet 
täyttämään valtavia odotuksia, joita messiaaseen asetetaan. Alkuinnostuksen jälkeen 
messiaan kannattajat ovat joutuneet pettymään yksi toisensa jälkeen. Yksi ihminen ei 
kyennytkään muuttamaan kaikkea paremmaksi. Tämän koki myös se Messias, jonka 
kirjoitamme isolla kirjaimella, Jeesus. Sana hänen teoistaan oli kiirinyt kauas. Onko tässä 
se pyhien kirjoitusten meille lupaama Messias? kuiskuttelivat toisilleen raskaan ja 
vaarallisen arjen keskellä eläneet israelilaiset. Kun Jeesus saapui Jerusalemiin, häntä 
tiedettiin jo odottaa ja hänet otettiin vastaan kuin kuningas: ”Hoosianna, Daavidin Poika!” 

 

Mitä he saivat, nuo Messiasta odottaneet israelilaiset, joita oli vuosisatojen ajan alistettu ja 
riistetty? He saivat Jeesuksen, joka ei käyttäytynyt kuin kuningas eikä nauttinut 
suosionosoituksista. Hänellä ei ollut miekkaa, ei vallankumousstrategiaa eikä hän ajanut 
valloittajia pois maasta, sinne mistä olivat tulleet. Tämä Messias ei tuonut israelilaisille 
itsenäisyyttä. Ulkoiset olosuhteet menivät päinvastoin aina vain huonompaan suuntaan. 
Kapinat kukistettiin, temppeli tuhottiin ja kansa ajettiin vuosisadoiksi pois omasta maastaan. 
Sen sijaan tämä Messias opetti, että itsenäisyydessä on kysymys muustakin kuin siitä, kuka 
täällä määrää. Tämä Messias toi vapauden synnin, kuoleman ja pahuuden vallasta. Sen 
suurempaa vapautta ja itsenäisyyttä ei kukaan toinen messiaskandidaatti voi tarjota. 

 

Siunattua adventinaikaa ja valoisaa joulun odotusta! 

 
 
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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SOSIAALIKURAATTORIT TIEDOTTAVAT: 
 
 
Kuukauden 1. ja 3. lauantaina on kuljetus Lyypekistä 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.  
 
Seuraavan kerran järjestämme saunakuljetuksen Hampurin merimieskirkolle lauantaina 
3.12. Lähtö Lyypekistä/Travemündestä noin klo 15-16. Ilmoitathan perjantaina 2.12. klo 18 
mennessä Annalle (anna.eklund@merimieskirkko.fi, tai +491716210907), jos pääset 
lähtemään mukaan! 
 
 
Yhteystiedot: 
lyypekki@merimieskirkko.fi 
Anna Eklund: +491716210907, anna.eklund@merimieskirkko.fi 
Ritva Lehmann: +491602817858, ritva.lehmann@merimieskirkko.fi 
 
Sosiaalikuraattorit ovat tavoitettavissa puhelimitse, ota rohkeasti yhteyttä!! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Terveisin Anna ja Ritva 

 

Ryhdy Tsekin kummiksi! 
 
Kuukausikummius maksaa 10 €. Näillä 
rahoilla voit osallistua Tsekin ruokiin ja 
muihin kuluihin. Kiitoksesi Tseki lähettää 
sinulle kiitoskirjeen!  
.

Werde zu Tsekis 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. 

  

Kuva:  

Johanna Hansen 
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TAPAHTUMIA 
HAMPURIN MERIMIESKIRKOLLA 
 
To 1.12. 17:30  
BASAARIN PALAUTEKOKOUS 
 
La 03.12. 15.00 
MENOA JA MEININKIÄ 
Merimieskirkko tutuksi! Tule tutustumaan 
kirkon ryhmien toimintaan, juhlistamaan 
kunniamerkkien jakoa ja valokuvanäyt-
telyn avajaisia sekä viettämään iloista 
yhteistä iltapäivää. Tervetuloa!  
 
 
 
Su 4.12. 13:00 
VASTAANOTTO / JUHLA 
Juhlistamme Suomen 99. itsenäisyyspäi-
vää, Hampurin kirkkorakennuksen 50-
vuotista olemassaoloa ja merimieskirkko-
työn 115-vuotista taivalta Hampurissa.  
 
To 8.12. 19:30 
KONSERTTI  
Silta Ensamble. Kts. s. 21. 
 
To 8.12 – su 11.12.2016 
KTK:N VAALIT 
Lisätietoja kts. s. 11-13. 
 
 
Su 11.12. 15:30 
KIELIKOULUN JOULUJUHLA 
 
 
Su 11.12. 18:00 
KAUNEIMMAT JOULULAULUT  
 
 
Ma 12.12. 15:00-22:00 
JOULUKAHVILA  
Tarvitsemme vielä vapaaehtoisia auttajia.  
 

PROGRAMM DER 
SEEMANNSKIRCHE IN HAMBURG 

 
Do 1.12. 17:30 
BASARNACHBESPRECHUNG  
 
Sa 3.12. 15:00 
HAPPENING 
Lerne die finnische Seemannskirche in 
Hamburg kennen! Im Programm: Die 
unterschiedlichen Gruppen der Kirche 
stellen sich vor, eine Fotoausstellung über 
das Kirchengebäude wird eröffnet und wir 
genießen das gemeinsame Beisammensein. 
Willkommen! 
 
So 4.12. 13:00 
EMPFANG / JUBILÄUM 
Wir feiern den 99. Unabhängigkeitstag 
Finnlands, das 50-jährige Bestehen des 
Kirchengebäudes und 115 Jahre See-
mannsmissionsarbeit in Hamburg.  
 
Do 8.12. 19:30 
KONZERT  
Silta Ensamble. Siehe auch S. 21. 
 
Do 8.12 – So 11.12.2016 
WAHL DES 
KIRCHENAUSSCHUSSES  
Mehr Info siehe S. 11-13. 
 
S0 11.12. 15:30 
WEIHNACHTSFEIER DER 
SPRACHSCHULE  
 
So 11.12. 18:00 
DIE SCHÖNSTEN 
WEIHNACHTSLIEDER 
 
Mo 12.12. 15:00-22:00 
WEIHNACHTSCAFÉ 
Wir brauchen noch freiwillige Helfer. 
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La 17.12. 17:00 
SIIRTOKUNNAN JOULUATERIA 
Aterian hinta (sis. juomat) 30 €/aikuiset, 
lapset 8-15-vuotiaat 15 €, alle 8-vuotiaat 
ilmaiseksi. Ilmoittautuminen viimeistään 
12.12. kirkolle.  
 
 
La 24.12. 
JOULUAATTO  
13:00-15:00 Joulusauna  
15:00   Hartaus 
Kauppa auki klo 12-16.  
 
25.12.2016-08.01.2017 
KIRKKO KIINNI  
 
Ma 16.01.2017 20:00 
KONSERTTI  
Värttinä.  
Liput etukäteen 20,00 €, paikanpäällä 
25,00 €. 

Sa 17.12. 17:00 
GEMEINSAMES 
WEIHNACHTSFEST 
Traditionelles, finnisches Weihnachts-
buffet, 30 €/Erw., 8-15-jährige 15 €, unter 
8-jährige umsonst. Getränke im Preis 
inklusive. Anmeldungen bis zum 12.12. 
 

Sa 24.12. 
HEILIGABEND 
13:00-15:00 Weihnachtssauna  
15:00   Andacht 
Finnland-Shop geöffnet 12-16 Uhr. 
 
25.12.2016-08.01.2017 
KIRCHE GESCHLOSSEN 
 
Mo 16.01.2017 20:00 
KONZERT 
Värttinä.  
Tickets im VVK 20,00 €, AK 25,00 €. 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

Värttinä saapuu tammikuun alussa 2017 Hampurin 
merimieskirkolle. Yhtye konsertoi uuden albuminsa Viena:n 
tiimoilta, joka palauttaa yhtyeen musiikillisten juuriensa 
ääreen.  
 
Värttinä ist Finnlands international bekannteste Folk-Band. 
Ihr Stil und Sound ist unverkennbar und wurde durch 
unzählige Tourneen in die ganze Welt getragen. Das neue und 
mittlerweile dreizehnte Album der Band heißt Viena und ist 
eine Hommage an die musikalischen Wurzeln der Band und 
die Traditionen der Region Viena-Karelien.   
 
16.01.2017, 20.00 Uhr, Tickets VVK 20,00 €, AK 25,00 €. 
Karten erhältlich bei der Kirche und Vorverkaufstellen.  

8  
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TOIMINTARYHMÄT / GRUPPEN 
 
ELÄMÄNKAARIRYHMÄ 
Tapaaminen sunnuntaina 11.12. klo 16:30. 
Lisätiedot: Ritva Lehmann, 040-316971. 
 
KIELIKOULU / SPRACHSCHULE  
Kerho ti/Di 9:00-12:00 ja kielikoulu pe/Fr 
16:30-18:15. Syksyn viimeinen kerho on 
tiistaina 6.12. ja koulukerta perjantaina 
9.12. Syyslukukausi päättyy yhteiseen 
joulujuhlaan sunnuntaina 11.12. klo 15:30. 
Kerho alkaa taas 10.1. ja koulu 13.1.2017. 
Lisätietoja antaa mielellään pj. Sanna 
Madej, skorpijar@hotmail.com, 0160-
91095726.  
 
KIRJAPIIRI 
Tapaamme joka kuukauden 4. keskiviikko 
klo 18.30. Joulukuussa 7.12. klo 17.30 
alkaen pikkujoulukahvit ja filmi. Valit-
semme ensi vuoden kirjat. Tammikuun 
kirjapiiri 25.1.2017. Info: Kaija Gaupp 
040-6435223, kaija.gaupp@web.de.  
 
KIRJASTOTOIMIKUNTA 
Tervetuloa kirjastoon lainaamaan joululu-
kemista. Kiitämme vuoden aikana saaduis-
ta kirjalahjoituksista. Tilasyistä voimme 
ottaa lahjoituksina vastaan vain yksittäisiä 
uudehkoja kirjoja. Info: Kaija Gaupp 040-
6435223, kaija.gaupp@web.de. 
 
KTK / KIRCHENAUSSCHUSS 
KTK:n vaalit pidetään 8.-11.12.2016. 
Lähemmät tiedot vaaleista ja ehdokkaista 
kirkon ilmoitustaululla ja tämän lehden 
sivuilla. Tervetuloa äänestämään! Info: 
KTK:n pj. Kaija Gaupp, 040-6435223, 
kaija.gaupp@web.de. 
 
KUORO / CHOR 
Pe/Fr 19:00-21:00 Kirkkosali.  
Kuoron johtajana toimii / Chorleiterin ist 
Eva-Christina Pietarinen. Kuoro osallistuu 
toimintaryhmien esittelyyn 3.12. ja laulaa 

jumalanpalveluksessa 4.12. Syyskausi 
päättyy joulujuhlaan perjantaina 16.12. 
Harjoitukset alkavat taas 13.01.2017. Info: 
Marjukka Jacobsen, 04181-4728. 
 
MUSKARIT 
Vauvamuskari ti klo 10:45–11:30.  
3kk-2–vuotiaille vauvoille ja taaperoille. 
Kertamaksu 5 €. Syksyn viimeinen 
muskari on tiistaina 13.12. Jatkamme taas 
10.1.2017. Lisätietoja: Sanna Madej, 
skorpijar@hotmail.com. 
Tenavamuskari pe klo 16:30–17:15. 
1,5-4-vuotiaille kielikoululaisten pikku-
sisaruksille ja muille leikki-ikäisille 
lapsille. Kertamaksu 5€. Syksyn viimeinen 
muskari on perjantaina 9.12. ja kevään 
ensimmäinen 13.1.2017. Lisätietoja: 
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. Viimeinen tapaaminen 
tämän vuoden puolella 20.12., ensi vuonna 
taas 10.01.2017. Info: sosiaalikuraattorit 
Ritva Lehmann, 040-316971 ja Anna 
Eklund, 0171-6210907.  
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PERHEKAHVILA 
Seuraava tapaaminen 18.12 jouluisissa 
tunnelmissa. Lisätietoja: Anna Eklund, 
0171-6210907. 
 
RAAMATTUPIIRI 
Seuraava tapaaminen 13.12. 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. 
 
SOSIAALIKURAATTORIT / 
SURURYHMÄ 
Ritva Lehmann ja Anna Eklund ovat tavat-
tavissa sopimuksen mukaan. Yhteystiedot 
löydät sivulta 5. 
 

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.  
Työkerholaiset muistattehan: 3.12. klo 
15:00 työkerho esittäytyy kirkolla muiden 
toimintapiirien kanssa. 
8.12. pikkujoulujuhla "nyyttäreiden" muo-
dossa. Tonttulakki päähän ja pieni lahja-
paketti "joulumuorin" konttiin! 
Loppukuun työkerho on ansaitulla joulu-
lomalla. Aloitamme taas 12.01.2017 
totuttuun aikaan. 
Hyvää ja leppoisaa joulunaikaa kaikille ! 
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 keskiviikkona 7.12. klo 
19.30 lähtien raatihuoneen torin joulu-
markkinoilla. Tarkemmat tiedot Facebook 
-ryhmässä Naisten Ilta Hampurissa. Lisä-
tietoja: Anu Bär, anumet@web.de tai Tiina 
Mitchell, Mitchell.tiina@googlemail.com. 

SIIRTOKUNNAN JOULUATERIA / GEMEINSAMES WEIHNACHTSFEST 
Lauantaina / Samstag 17.12. 17:00 

 

Vietämme yhdessä joulun-
alusaikaa perinteisen siirto-
kunnan jouluaterian merkeissä. 
Aterian hinta (sis. juomat):  
30 €/aikuiset, lapset 8-15-
vuotiaat 15 €, alle 8-vuotiaat 
ilmaiseksi.  
 
Tervetuloa! 
Ilmoittautuminen viimeistään 12.12. 

Gemeinsam feiern wir die Vor-
weihnachtszeit durch ein tradi-
tionelles, finnisches Weihnachts-
buffet. 
Preis (inkl. Getränke):  
30 €/Erw., 8-15-jährige 15 €, unter 
8-jährige umsonst.  
 

Willkommen!  
Anmeldungen bis zum 12.12.
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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.  
 
Ehdokkaitten esittelyn löydätte sivuilta 12-14. 
 
 
Hampuri, 30.09.2016 
 
Kaija Gaupp 
KTK:n puheenjohtaja 
 

Tule äänestämään ja vaikuta!  
 

KTK:N PUHEENJOHTAJAN RIVIT  
 
Nykyisen kirkkotoimikunnan toimikausi on päättymässä ja 
haluaisin kiittää kaikkia jäseniä ja merimieskirkon edustajia sekä 
siirtokuntalaisia hyvästä yhteistyöstä. Toivotan menestystä 
uudelle kirkkotoimikunnalle! 
 
Kaikille Ankkurin lukijoille hyvää joulua ja onnellista uutta 
vuotta! 
 
Kaija Gaupp 
KTK:n puheenjohtaja   



 

 
KIRKKOTOIMIKUNNAN VAALIT 2016 - EHDOKKAAT 

 
 
 

Johanna Elo-Schäfer 
 
Nimeni on Johanna Elo-Schäfer (43) ja olen asunut yli 20 vuotta 
Hampurissa. Moni on minut varmaan kirkolla jo nähnytkin. Olen 
vuosien mittaan usein auttanut vapaaehtoisena missä milloinkin apua on 
tarvittu. Tämän vuoden alusta olen myös auttanut Ankkuri-lehden 
toimituksessa. Hampurin merimieskirkko on minulle hyvin tärkeä 
paikka, sillä arvostan suuresti sen tekemää työtä ihmisten parissa. 

 
Ich würde gerne meine ehrenamtliche Arbeit im Kirchenausschuss fortsetzen. Es ist mir sehr 
wichtig, dass wir gemeinsam unsere Kirche unterstützen und vorantreiben. 
 
Itsestäni: Olen lähes aikuisen tyttären äiti ja perhe on minulle hyvin keskeinen. Lähes yhtä 
tärkeää minulle on oppiminen, sillä en usko, että ihminen on koskaan liian vanha oppimaan. 
Olenkin opiskellut sekä kauppa- että valtiotieteitä. Harrastuksiani ovat muun muassa 
arabian kielen opiskelu, konserteissa käynti ja ystävien tapaaminen. 
 
 
 
Tarja Jeenicke 
 
Olen 69-vuotias eläkeläinen ja kahden aikuisen lapsen äiti ja 
kahden lapsenlapsen isoäiti. 
 
Olen ollut vuodesta 1983 alkaen aktiivisesti mukana 
Hampurin Merimieskirkon toiminnassa. Olen kolme 
viimeistä vuotta toiminut työkerhon puheenjohtajana. Lisäksi 
olen KTK:n jäsen. 
 
Haluaisin tulevaisuudessakin molempien toimintaryhmien 
jäsenenä avustaa Pohjois-Saksan Merimieskirkon meille 
suomalaisille niin tärkeää työtä. 
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Synnöve Lindström-Makowski 
 
Olen asunut Hampurissa vuodesta 1981 ja Saksassa vuodesta 1971. 
Haluan ilmoittautua KTK-n vaaliehdokkaaksi. Olen Suomen 
Merimieskirkon jäsen, 67-vuotias ja olen juuri päässyt eläkkeelle. 
Minulla on nyt enemmän aikaa ja olen halukas osallistumaan 
kirkkotoimikunnan työhön. Olen monta vuotta ollut mukana 
työkerhossa, olen mukana ruotsinkielisessä ryhmässä ja kir-
jallisuuspiirissä. 

 
Käyn merimieskirkolla myös muissa tilaisuuksissa. Olen valmis antamaan panokseni kirkon 
hyväksi. Haluan avustaa merimieskirkon toimintaa ja vahvistaa kirkon asemaa Hampurissa. 
Olen naimisissa ja minulla on kaksi aikuista lasta, lapsenlapsi, kissa ja siirtolapuutarha, jossa 
mielelläni aherran ja mistä saan paljon marjoja, vihanneksia ja omenoita. Harrastan 
käsitöitä, kirjallisuutta, kieliä, puutarhatöitä, sauvakävelyä ja ulkoilua.  
 
Jag har bott i Hamburg sedan år 1981 och i Tyskland sedan år 1971. Jag vill gärna 
medverka i kyrkans kommitté och anmäler mig som kandidat i valet till detta utskott. Jag är 
medlem i Finska Sjömanskyrkan, 67 år, och pensionär. Jag har nu mera tid till mitt 
förfogande och jag är beredd att delta i kommitténs arbete. I flera års tid har jag deltagit i 
kyrkans arbetskrets, jag är med i svenska gruppen och i litteraturkretsen. Jag besöker ofta 
Sjömanskyrkan vid olika tillfällen och evenemang. Jag är beredd att göra en insats till 
kyrkans förmån. Jag vill hjälpa till med kyrkans aktiviteter och stärka kyrkans ställning i 
Hamburg. Jag är gift och har två vuxna barn, ett barnbarn, en katt och en koloniträdgård, 
där jag gärna  pysslar och skördar mycket bär, grönsaker och  äpplen. Mina hobbyer är 
handarbete, litteratur, språk, trädgårdsarbete, stavgång och friluftsliv.   
 

 

Eva-Christina Pietarinen  
laulaja, musiikkipedagogi 
 
Tulin Hampurin merimieskirkolle vuosivapaaehtoiseksi vuonna 
2006. Opin tuntemaan talon, henkilökunnan sekä merimieskirkon 
toiminnan. Tammikuussa 2007 ryhdyin johtamaan merimieskirkon 
kuoroa. Vapaaehtoisvuoden jälkeen jatkoin työtäni kuoron parissa 
sekä kanttorina. Vapaaehtoisvuonna aloitettu pesti supermarketin 
kassalla joulubasaarissa on myös jatkunut. 
 
Koulutukseltani olen laulun- ja pianonsoitonopettaja. Olen myös 
opiskellut kuoronjohdon jatko-opintoja Hampurin konservatoriossa. 
Tällä hetkellä suoritan Bernin korkeakoulussa laulunopettajille ja 
puheterapeuteille suunnattuja opintoja äänen toimintahäiriöihin 
liittyen. 
 
Työskentelen freelancer-muusikkona. Laulan konserteissa, opetan laulua ja pianonsoittoa, 
johdan merimieskirkkon kuoroa ja toimin kanttorina. Yksi työni painopisteistä on tehdä 
klassinen musiikki kuulijalle helposti lähestyttäväksi.  
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Kirkkotoimikunnan jäsenenä haluaisin tukea merimieskirkon toimintaa suomalaisten meri- 
ja rekkamiesten sekä alueella asuvien suomalaisten parissa. Yhtenä tärkeänä osa-alueena 
näen suomalaisen identiteetin ylläpitämisen ja vahvistamisen. Pohjoismainen yhteistyö on 
myös lähellä sydäntäni. Työskentelen kanttorina sekä Ruotsin että Norjan kirkoilla. 
 

 

 

Anja Scharf 
 
Eläkeläinen, naimisissa, 2 aikuista lasta, 2 lastenlasta. Hampuriin 
tulin 1968.  
 
Hampurin merimieskirkko on ollut tärkeä yhteys kotimaahan ja 
suomalaisiin.  
 
Olen ottanut osaa kirkon toimintaan mm. naapuriapu-ryhmässä, 
työkerhossa ja KTK:n jäsenenä 2015-2016. 

 
Mahdollisuus osallistua kirkon toiminnan suunnitteluun ja vaikuttaa yhteisiin asioihin 
meidän kaikkien hyväksi motivoi ottaa uudestaan osaa kirkkotoimikunnan vaaleihin 
toimintakaudelle 2017-2018.  
 

 

 
Aila Wittstock 

Olen 68-vuotias eläkeläinen, kotoisin Mäntyharjusta Etelä-
Savon, Karjalan ja Hämeen rajamailta. Hampuriin tulin vuonna 
1968 ("68er"). Minulla on kaksi aikuista lasta ja neljä 
lastenlasta. 

Työkerhossa aloin käydä runsaat kolme vuotta sitten eläkkeelle 
lähdettyäni ja nämä kolme vuotta olen ollut työkerhon sihteeri. 
Kirjapiirissä olen käynyt pari vuotta kauemmin. Avustan 
mielelläni kirjastotoimikunnassa, jos aikani sallii. 

Harrastukseni ovat - kuinkas muuten! - käsityöt ja lukeminen. 
Mutta matkustaminen ja uusien maiden näkeminen on suurin intohimoni, viimeksi kävin 
Irlannissa, mutta Lähi-Idän maat ovat lähinnä sydäntäni. Sitä paitsi käyn kerran vuodessa 
tyttäreni luona Kanadassa ja siskotkin Suomessa odottavat aina. 

Ottaisin mielelläni uuden haasteen kirkkotoimikunnan jäsenenä. Ehkä voisin tuoda 
muutaman uuden idean toteutettavaksi. 
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Evangelisch-Lutherische Kirche in Norddeutschland, 
Landeskirchenamt 
z. Hd Frau Manuela Hofmann-Bach 
Dänische Str. 21-35  
24103 Kiel  
manuela.hofmann.bach@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  
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Vuoden 2016 joulumyyjäiset onnistuivat yli odotusten. Saimme kokea monta 
iloista tapaamista ja tunnelma oli jouluisen ahkera. 
Der Weihnachtsbasar 2016 war ein großer Erfolg. Wir haben viele schöne 
Begegnugen erleben dürfen und die Stimmung war fröhlich und warm. 
 

Iso kiitos kaikille auttajille ja vieraille! 

Vielen Dank an alle Helfer und Gäste! 
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Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta! 

 

Frohe Weihnachten und  

ein gutes neues Jahr! 

Kuvat: Johanna Elo-Schäfer 
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KUUKAUDEN KASVOT:  
Irma Myllytie, vuosivapaaehtoinen 
 
 
 
Hei!  
 
Saavuin Hampuriin noin kuukausi sitten ja 
minut on ottanut vastaan työntouhuinen, 
lämmin iso perhe. Muistan elävästi kuinka 
tein päätökseni lähteä Hampuriin – kuuntelin 
radiosta toivekonserttia ”puhelinlangat 
laulaa” ja ohjelmasta soitettiin Hampurin 
merimieskirkon johtajalle Satu Olden-
dorffille. Kuunnellessani hänen puhettaan 
vapaaehtoistyöstä tunsin itseni suoraan 
puhutelluksi. Eläkeläisenä minulla on 
mielestäni vielä paljon annettavaa ja koska 
olin 70-luvulla jo asunut Saksassa neljä ja 
puoli vuotta, niin kynnys lähteä Hampuriin oli 
matala.  
 
Enkä kadu hetkeäkään. Olen kirkolla 
tutustunut ihaniin ihmisiin, jotka puhaltavat kaikki yhteen hiileen. Joulumyyjäisten aikana 
tekemisen meininki oli melkein käsin kosketeltavaa. Hampuriin en ole vielä kovinkaan 
tutustunut, vaikka leipomon etsintä on käynnissä. Otan mielelläni vinkkejä vastaan, jos joku 
tuntee hyvän konditorian, joka on täynnä ihania saksalaisia leivoksia.  
 
Olen kotoisin Asikkalasta, mutta viimeiset vuodet olen asunut Hirvensalmella. Vapaa-
aikanani hoidan pientä puutarhatonttia ja pidän marjastamisesta todella paljon. Lisäksi 
kudon mattoja ja teen mielelläni muitakin käsitöitä. Haluankin olla aktiivinen niin pitkään 
kuin vaan on mahdollista.  
 
Olen todella tyytyväinen päätökseeni lähteä Hampuriin. Halusin viettää talven vähän 
Suomea lämpimämmässä paikassa ja Hampuri täyttää tämän kriteerin hyvin. Kuriositeettina 
mainittakoon, että vanhin veljeni on vihitty täällä merimieskirkolla 60-luvun lopulla. Nyt 
sain tilaisuuden itse tutustua hänen vihkikirkkoonsa. 
 
Lähtö Saksaan sopii ajatukseen, jonka olen jossakin kuullut, ja joka mielestäni on hyvä 
ohjenuora jokaiselle:  
 
Älä täytä elämääsi pelkillä vuosilla, täytä vuodet elämällä! 
 
Kirkolta terveisin 

Irma   
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December. 

 

Adventstiden är inne och julen nalkas. För många 

betyder årets sista månad bråda tider. 

Den 3 och 4 december är det festiviteter i finska 

sjömanskyrkan. Kyrkan firar 115-års jubileum och 

kyrkobyggnaden fyller 50 år. Samtidigt firas Finlands 

självständighetsdag och mycket prominens besöker 

kyrkan och visar sin förbundenhet med den. De framgångsrika julbasarerna i november med 

mängder av besökare och många, många frivilliga hjälpredor har vi alla i gott minne. 

Kyrkans många aktiviteter och grupper presenterar sig den 3 december från klockan 15.00. 

Det finns en grupp för alla, det är bara att välja, både kulturellt, religiöst, sportigt eller flitigt. 

Den svenska gruppen är även mycket viktig och håller kontakten med språket och 

hemlandet. 

 

I decembermånad härskar stress och jäkt, 

vad skall allt handlas till familj och släkt! 

Spring i affärer, på gator och torg, 

vad skall allt fyllas i julens korg. 

 

Det gäller att hinna med allt och skynda, 

finns ännu någonting trevligt att fynda? 

Middagar planeras och maten skall handlas, 

sedan vid julen skall allting förvandlas. 

 

Vi vill stillna och fyllas av julens under, 

och hoppas att världens krig och dunder  

skall vika och freden skall kunna regera, 

 ingenting annat kan vi önska oss mera. 

 

Synnöve Lindström-Makowski  20.11.16  
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Finnische Musik im Dialog IV / Im Schatten von Sibelius  
 

 

Jean Sibelius syntyi 8.12.1865 ja siksi 
samana päivänä juhlitaan suomalaista 
musiikkia. Suomi on ollut aina tunnettu 
Sibeliuksesta, mutta moni muu taitava 
säveltäjä on jäänyt unholaan. 8.12.2016 
Silta Ensemble, kansainvälinen Kamari-
musiikkiryhmä, tulee nostamaan näitä 
haudattuja suomalaisia säveltäjiä pimey-
destä takaisin päivänvaloon. Koko illan 
aikana soitetaan pelkästään suomalaista 
musiikkia. Lämpimästi tervetuloa kuunte-
lemaan upeita Pohjolan luonnon ääni-
maisemia. Ensemble soittaa mm. Jean 
Sibeliuksen, Heino Kasken ja Einojuhani 
Rautavaaran kamarimusiikkiteoksia. 
 
Silta Ensemble on kahden suomalaisen 
alttoviulistin perustama yhtye. Jokaisessa 
konsertissa on laaja kattaus kansainvälisiä 
muusikoita ympäri maailmaa, esimerkiksi 
Yhdysvalloista, Saksasta, Taiwanista, 
Perusta, Sloveniasta, Etelä-Koreasta, Japa-
nista ja Ranskasta. He kaikki ovat muutta-
neet Hampuriin musiikin pariin. 
 
Sisäänpääsy on ilmai-
nen, konsertin jälkeen 
voi antaa 
lahjoituksia.Am 

8.12.1865 wurde Jean Sibelius geboren und 
deswegen feiert man an diesem Tag die 
finnische Musik. Finnland war immer sehr 
berühmt für Sibelius, aber viele andere 
Komponisten sind im Ausland fast in Ver-
gessenheit geraten. Das Silta Ensemble, 
eine internationale Kammermusikgruppe, 
wird am 8.12.2016 diese begrabenen 
finnischen Komponisten von der Dunkel-
heit in die Helligkeit setzen. Am ganzen 
Abend wird nur finnische Musik gespielt. 
Komm vorbei und hör die wunderschönen 
Klänge nordischer Natur! Das Ensemble 
spielt kammermusikalische Werke u.a. von 
Jean Sibelius, Heino Kaski und Einojuhani 
Rautavaara. 
 
Das Silta Ensemble ist von zwei finnischen 
Bratschistinnen gegründet worden. In 
jedem Konzert spielen Musiker aus aller 
Welt, z.B. aus Deutschland, Taiwan, Peru, 
Slowenien, Südkorea, Japan, Frankreich 
und den USA. Sie alle sind nach Hamburg 
umgezogen um Musik weiterzumachen. 

 
Der Eintritt ist frei, um 
Spende wird nach dem 
Konzert gebeten. 
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Joulukuun 
tukijäsentarjous /  

Mitgliederangebot im 
Dezember 

 

Kaikki pyhkeet  
Bade- und Handtücher  

 

-10% 
 

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/ 
 



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

• Liput merimieskirkon konsertteihin /  
Karten für Konzerte in der Seemannskirche  
 

- Ma/Mo 16.01.2017, 20:00 

Värttinä konsertoi uuden levynsä 

Viena:n tiimoilta, joka palauttaa yhtyeen 

musiikillisten juuriensa ääreen. 

Värttinä ist Finnlands international 

bekannteste Folk-Band. Das neue Album 

ist eine Hommage an die musikalischen 

Wurzeln der Band und die Traditionen 

der Region Viena-Karelien.   

Lippuja kirkolta/Eintrittskarten 

VVK 20,00 € / AK 25,00 € 

 

- Pe/Fr 24.02.2017  

Kielin oopperaan kiinnitetty basso Timo 

Riihonen esittää satavuotiaan Suomen 

kunniaksi mm. Sibeliuksen, Kuulan, Me-

rikannon ja Aulis Sallisen kappaleita. /  

Der Bass Timo Riihonen des Kieler Oper-

ensembles singt u.a. Werke von Sibelius, 

Kuula, Merikanto und Aulis Sallinen.  

Lippuja kirkolta/Eintrittskarten 12€ 

 
• Lahjakortti kirkolle /  
Geschenkkarte für die Seemannskirche  

 

• Suomalaisia koruja /  
Finnischer Schmuck  
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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 Ham-
burg, yhteystiedot ks. ylhäällä / Kontakt siehe oben. Päätoimittaja • Chefredakteurin: Satu Oldendorff, 
toimittaja, taitto • Redakteurin, Layout: Johanna Elo-Schäfer, tiedotus.hampuri@merimieskirkko.fi.  
Bankverbindung: Commerzbank, IBAN: DE66 2004 0000 0374 3051 00, BIC: COBADEHH. 


