ANKKURI

Pohjois-Saksan merimieskirkon tiedotuslehtinen
Infoblatt der Finnischen Seemannskirche in Norddeutschland
Lokakuu – Oktober 2015
JUMALANPALVELUKSET / GOTTESDIENSTE
To 17:15 Hampuri
VIIKKOHARTAUS

Do 17:15 Hamburg
WOCHENANDACHT

Su 18.10. 16:00 Lyypekki
HARTAUS

So 18.10 16:00 Lübeck
ANDACHT

Su 25.10. 16:00 Hampuri
HILJAISUUDEN MESSU
"Pidä minusta kiinni, kunnes kasvosi
nään." Vietämme uskonpuhdistuksen
muistopäivän iltakirkkoa Jaakko Löytyn
ja Pekka Simojoen laulujen tunnelmissa.
Päivi Vähäkangas & Maija Priess

So 25.10. 16:00 Hamburg
ABENDMAHLSGOTTESDIENST
"Halte mich fest, bis ich dein Gesicht sehe.”
Zu Ehren der Reformation feiern wir feiern
einen Abendgottesdienst mit Liedern von
Jaakko Löytty und Pekka Simojoki.
Päivi Vähäkangas & Maija Priess

Su 08.11. 11:00 Hampuri
YHTEISPOHJOISMAINEN MESSU
Ruotsin kirkolla

So 08.11. 11:00 Hamburg
GESAMTNORDISCHER GOTTESDIENST
in der schwedischen Kirche
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KUULUMISIA KIRKOILTA:
Hyvät Ankkurin lukijat Hampurissa ja Lyypekissä,
Lyypekin kirkolla syksy alkoi mukavasti kielikoululaisten palatessa tunneillensa SuomiKodille. Myös käsityöiltapäivän naiset kokoontuivat yhteen lomien jälkeen. Samoin kuljettajat ovat saaneet joukkonsa koolle hiljaisen kesän jälkeen, ja kuulumisten vaihto on
ollut vilkasta. Antwerpenin suljettu merimieskirkko oli vielä monen miehen muistoissa.
Lokakuussa laulamme yhdessä grillin ”huputusillassa” Iris Valinin johdolla. Aleksi Parviainen tulee vetämään karaokea. Tervetuloa kaikki mukaan näihin ohjelmallisiin iloisiin
iltoihin.
Kuva: Miia Konttinen

Käsityöiltapäivän viettoa Suomi-Kodilla.

Hampurin kirkolla vietettiin Nacht der Kirchen –ilta, joka oli jälleen onnistunut tapahtuma. Lämmin kiitos kaikille teille, jotka olitte sitä talkoovoimin järjestämässä. Hampurissa
kirkkoja kierteli 76 000 ihmistä, joista meillä vieraili 504.
Kirkollamme järjestetään myös tänä vuonna Tervetuloa Hampuriin –tilaisuus. Eri
suomalaistahot esittäytyvät uusmuuttajille iltapäiväkahvien merkeissä. Kerrothan tästä
eteenpäin, jos olet tutustunut uusiin suomalaisiin.
Hampurin merimieskirkon kuoro tekee vastavierailun Turkuun pyhäinpäivän tienoilla.
Kulttuurivaihtoa hienoimmillaan! Kuorolaisille toivotamme mukavaa matkaa!
Pakolaisvirta koskettaa tällä hetkellä meitä kaikkia. Pohjois-Saksan merimieskirkolla
kerättiin syyrialaiselle kurdiperheelle lahjoituksena iso kasa tavaraa ensi hätään. Kuvaus
perheestä ja lahjoitusten luovuttamisesta on sivulla 8.
Kirkollisveronsa Hampurin merimieskirkolle ohjanneille kiitos ja kumarrus! Ilman teidän
tukeanne arkemme ei rullaisi.
Pohjois-Saksan merimieskirkon henkilöstö
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KIRKKOTOIMIKUNNAN PUHEENJOHTAJAN RIVIT:
Syksy saapuu vähitellen ja viimeisetkin lomalaiset palaavat Suomesta takaisin PohjoisSaksaan. Myyjäiset alkavat häämöttää, tilaukset on tehty ja työkerhossa tontut saavat
loppusilauksen. Puut ovat vielä vihreitä,
mutta ilmojen viilentyessä ne loistavat pian
syksyn väreissä. Pian ollaankin jo myyjäisajassa, jota voidaan todella kutsua merimieskirkon viidenneksi vuodenajaksi.
Syyskuun alussa joukko Hampurin, Lyypekin ja Kielin suomalaisia tapasi Lyypekissä
retkikirkossa. Yhteinen Päivin pitämä messu vietettiin upeassa Aegedien-kirkossa Lyypekin vanhassa kaupungissa. Opastettu kierros entisessä käsityöläiskorttelissa ja kahvit Lyypekin Suomi-kodilla kruunasivat päivän.
Syyskauden ensimmäisessä kirkkotoimikunnan kokouksessa teimme katsauksen menneeseen ja tulevaan. Hampurin merimieskirkon juhlavuosi 2016 lähestyy. Johanna Hansenin
kokoama juhlavuoden kalenteri, jossa on kuvia kirkkomme eri vuosikymmeniltä, tulee
myyntiin joulubasaariin. Sirpa Donndorf täydentää ja päivittää merimieskirkon juhlavuoden 2001 historiikkia. Kokouksessa sovittiin, että Pohjois-Saksan alueen suomalaispappi voi aina halutessaan osallistua KTK:n kokouksiin. Tarkemmat tiedot käsitellyistä
asioista ovat luettavissa kokouksen pöytäkirjasta kirkon ilmoitustaululla.
Syyskuun suurtapahtuma, Hampurin kirkkojen yö, sujui Merimieskirkolla monipuolisen
ohjelman merkeissä lukuisten vapaaehtoisten auttajien työllä ja tuella. Kävijöitä oli mukava määrä, vaikka Hampurissa oli samana iltana muitakin tilaisuuksia. Cruise Days –tapahtuma satamassa aivan kirkkomme naapurissa toi varmaan vierailijoita myös merimieskirkolle. Vieraat saivat ovella käteensä pienen ankkuriristillä varustetun kortin, jossa oli
painettu raaamatunlauseita suomeksi ja saksaksi. Korostimme tänä vuonna erityisesti omaleimaisuuttamme merimieskirkkona; kirkkosalin ankkuri oli valaistu led-lampuilla ja ohjelma oli merihenkistä. Merimieslaulut hanurin säestyksellä toivat totuttuun tapaan paljon
väkeä kirkolle laulamaan. Sea Sunday-hartaus muistutti meitä merenkulkijoiden raskaasta
ja tärkeästä työstä. Kohdistimme rukouksemme merimiehille sekä heidän omaisilleen.
Lokakuussa on kirkolla musiikki- ja kulttuuripainotteista ohjelmaa ja tanssikurssi. Siis
monta hyvää syytä tulla kirkolle!
Kaija Gaupp
Kirkkotoimikunnan pj.

13.- 15.11 ja/und 20.- 22.11.2015.
Hampurin merimieskirkon joulubasaari
Der Weihnachtsbasar der Finnischen Seemannskirche
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PAPIN RIVIT:
Vuonna 2015 suomen kielen uudissanojen viiden
kärkeen kuuluu taatusti ”suvakki”. Se on haukkumanimi
suvaitsevaiselle ihmiselle. En ole vieläkään täysin hahmottanut, milloin suvaitsevaisuudesta on tullut pilkattavaa ja äärimmäisyyttä. Mutta niin vain on, että suomalaisessa maahanmuuttokeskustelussa hoetaan, että on
kaksi ääripäätä, joista toinen ovat rasistit (jollaisiksi kukaan ei itse tunnustaudu) ja toinen suvakit. Kultaista
keskitietä kulkee tällöin henkilö, joka ei heitä polttopulloja vastaanottokeskuksiin, mutta ei myöskään suhtaudu erityisen myötämielisesti maahan saapuviin pakolaisiin.
Suvaitsevaisuus tarkoittaa toisen ihmisen hyväksyvää
kunnioittamista. Suvaitsevainen ihminen uskoo kaikkien ihmisten yhtäläiseen ihmisarvoon ja kannattaa
tasa-arvoa ja tasapuolisuutta. Suvaitsevainen ihminen
ei hyväksy väkivaltaa tai ihmisoikeuksien polkemista.
Suvaitsevaisuus ei ole sinisilmäisyyttä ja tosiasioiden
kieltämistä: suvaitsevainenkin ihminen tiedostaa ongelmat, joita äkillinen suuren luokan
maahanmuutto aiheuttaa.
Kristillinen vakaumukseni ei anna minulle mitään muuta vaihtoehtoa kuin suhtautua jokaiseen ihmiseen lähimmäisenäni ja puolustaa heikoimpia. Silloinkin, kun se tarkoittaa omasta mukavuudesta tinkimistä. Jos en voi muuttaa muiden ihmisten ajattelutapaa, voin ainakin itse pitää kiinni kahdesta periaatteesta: vältä lietsomasta vihaa mihinkään suuntaan
ja haasta aina itseäsi arvioimaan ennakkoluulojesi ja pelkojesi todenmukaisuutta. Ole se
muutos, jonka haluat nähdä maailmassa. Siksi tunnustan väriä: olen suvakki ja ylpeä siitä.
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

To 1.10. 18:00-20:00
YHTEISLAULUILTA
Iris Valinin johdolla

Do 1.10. 18:00-20:00
GEMEINSAMES SINGEN
unter der Leitung von Iris Valin.

Su 4.10. 16:00
ELOKUVAILTA

So 4.10. 16:00
FILMABEND

Pe 9.10. – su 11.10.
TANSSIKURSSI
ks. syyskuun Ankkuri

Fr 9.10. – So 11.10.
TANZKURS
s. Seite September-Ausgabe

La 17.10. 10:00
LAUANTAIN AAMUPALA
Dr. Paula Jääsalmi-Krüger Hampurin
yliopistosta luennoi suomen kielellä
aiheesta: Ehtymätön kulttuurin välittäjä:
Kalevala 2015
Aamupala 9,50€. Ilmoittautuminen kirkolle 15.10. mennessä, 040-316971.

Sa 17.10. 10:00
FRÜHSTÜCK AM SAMSTAG
Dr. Paula Jääsalmi-Krüger von der Universität Hamburg referiert auf Finnisch
über das Thema: Unerschöpflicher Vermittler der Kultur: Kalevala 2015
Frühstück 9,50€. Anmeldung an die
Kirche bis zum 15.10., 040-316971.

Su 25.10. 17:30
ELÄMÄNKAARIRYHMÄ
Lisätiedot: Ritva Lehmann, 040-316971.

So 25.10. 17:30
LEBENSBOGEN-GRUPPE
Info: Ritva Lehmann, 040-316971.

Su 1.11. 14:00
TERVETULOA HAMPURIIN
Kahvihetki uusille hampurilaisille. Tule
tutustumaan suomalaisiin ja merimieskirkkoon. Lisätiedot: Ritva Lehmann, 040316971.

So 1.11. 14:00
WILLKOMMEN IN HAMBURG
Kennenlern-Kaffeekränzchen in der Seemannskirche für neue Finnen in Hamburg.
Info: Ritva Lehmann, 040-316971.

Su 1.11.16:00
ELOKUVAILTA

So 1.11. 16:00
FILMABEND

To 5.11. 17:30
BASAARIKOKOUS

Do 5.11. 17:30
BASARBESPRECHUNG

Pe 6.11. 19:00
KONSERTTI
Narinkka, Finnische Weltmusik.
Sampo Lassila (kontrabasso), Harri Kuusijärvi (haitari), Aleksi Santavuori (viulu)
Yhteistyössä DFG:n kanssa.

Fr 6.11. 19:00
KONZERT
Narinkka, Finnische Weltmusik.
Sampo Lassila (Kontrabass), Harri Kuusijärvi (Akkordeon), Aleksi Santavuori
(Geige)
In Zusammenarbeit mit der DFG.
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La 7.11. 18:00
KARAOKE-ILTA

Sa 7.11. 18:00
KARAOKE-ABEND

Ma 9.11. – La 28.11.
KIRKKO KIINNI
myyjäisten vuoksi.

Mo 9.11. – Sa 28.11.
KIRCHE GESCHLOSSEN
wegen des Basars.

TOIMINTARYHMÄT / GRUPPEN
HYVINVOINTIJUMPPA
Jumppa jää tauolle ainakin vuoden loppuun. Pyydämme kaikkia kiinnostuneita
ottamaan yhteyttä Ritva Lehmanniin,
ritva.lehmann@merimieskirkko.fi

KTK / KIRCHENAUSSCHUSS
Nimellä varustetut kirjalliset yhteydenotot
kirkolle KTK:n postilaatikkoon tai
sähköpostitse kaija.gaupp@web.de, 0406435223.

KIELIKOULU / SPRACHSCHULE
Kerho Ti/Di 9:00 ja kielikoulu Pe/Fr 16:30
6.11. keitämme sinappia kirkolla koulutuntien aikana. Olisi mukavaa, jos mahdollisimman moni vanhempi osallistuisi
ja auttaisi!
Toiveenamme olisi oman ryhmän perustaminen ummikoille. Lisätietoja antaa
mielellään puh. joht. Katariina Röbbelen,
katariina.roebbelen@freenet.de,
01724009072.

KUORO / CHOR
Der gemischte Chor der finnischen Seemannskirche probt freitags von 19 bis 21
Uhr mit der Chorleiterin Eva-Christina
Pietarinen. Info: Marjukka Jacobsen,
04181-4728.

KIRJAPIIRI
Tapaamme joka kuukauden 4. keskiviikko
klo 18.30. Lokakuussa käsittelemme 28.10.
Leena Parkkisen kirjaa "Sinun jälkeesi
Max". Marraskuussa ei kirjapiiriä myyjäisten vuoksi. Pikkujoulukahvit 2.12. alkaen
klo 17.30. Info: Kaija Gaupp 040-6435223,
kaija.gaupp@web.de.
KIRJASTOTOIMIKUNTA
Tervetuloa kirjastoon! Lukemista löytyy
joka makuun. Kirjastoon otetaan lahjoituksina vain uudehkoja suomen- tai ruotsinkielisiä kirjoja. Jos haluat lahjoittaa kirjoja, ota ensin yhteyttä kirjastotoimikuntaan.
Info: Kaija Gaupp, kaija.gaupp@web.de,
040-6435223.

MUSKARIT
Vauvamuskari ti klo 10:45–11:30.
3kk-2 –vuotiaille vauvoille ja taaperoille.
Kertamaksu 5€. Lisätietoja: Sanna Madej,
skorpijar@hotmail.com
Tenavamuskari pe klo 16:30–17:15.
1,5-4 –vuotiaille kielikoululaisten pikkusisaruksille ja muille leikki-ikäisille lapsille. Kertamaksu 5€. Lisätietoja: Annika
Steinke, musik@annika-steinke.de
HUOM! Muskareita ei pidetä Hampurin
koululomien aikana 19.-31.10.2015.
NAAPURIAPU
Naapuriavun tukihenkilöt kuuntelevat ja
auttavat sinua luottamuksellisesti ongelmissasi. Pohjois-Saksan alueen naapuriapuhenkilöt tavoitat puhelinnumerosta:
0160-3455916 tai sähköpostilla:
naapuriapu.hampuri@gmx.de.
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NUORET AIKUISET
Lisätietoja kirkolta, 040-316971,
hampuri@merimieskirkko.fi.
ODOTTAVAT ÄIDIT
Tiistaisin klo 10.30-12.00.
"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. Lisätietoja Pipsa Neumann, pipsacw.neumann@gmail.com ja
sosiaalikuraattori Ritva Lehmann, 040316971.
PIKKUANKKURIT
Perjantaisin klo 18.15.
Pikkuankkurit on Hampurin merimieskirkon vastaperustettu lastenkuoro. Kuoro
kokoontuu perjantaisin kielikoulun jälkeen. Kuorossa lauletaan suomalaisia lauluja. Musiikin kautta tutustumme mm.
vuodenaikojen kulkuun, juhlien ja juhlapyhien viettoon, eri ammatteihin, eläimiin
sekä musiikin perusrakenteisiin, kuten
rytmiin, melodiaan ja harmoniaan.
Tavoitteena on oppia laulamaan ryhmässä
uusia lauluja ja esiintyä merimieskirkolla
järjestettävissä tilaisuuksissa. Harjoitukset
kestävät 30 min. Kuoroon osallistuminen
ei edellytä aikaisempaa musiikkiharrastusta.
Harjoitukset 2.10. ja 16.10.
RAAMATTUPIIRI
Seuraava tapaaminen ke 28.10. klo 16.00.
Lisätietoja: Ritva Lehmann, 040-316971.
SAUVAKÄVELY
Tapaaminen aina klo 10:00. Kuukauden
1. lauantai
S-Bahnhof
Stellingen,
lenkki Volkspark.
2. lauantai U-Bahnhof Hagenbecks
Tierpark, Kirahvilla,

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, raija.hannele@gmx.de,
0157-30095323 tai Anne Prüfer, 040404324.
SOSIAALIKURAATTORI
Ritva Lehmann tavattavissa sopimuksen
mukaan, 040-316971.
SVENSKA GRUPPEN
Info: Anna-Rita Lau, 040-7222808,
joarlau@googlemail.com.
SÄHLY (SALIBANDY) / UNIHOCKEY
La/Sa 16:00-18:00 Sommerhuderstraßen
koululla.
Lisätietoja
Jussi Kiholta,
saehly@suomi24.fi.
TYÖKERHO / ARBEITSKREIS
Työkerho torstaisin klo 15 lähtien Eevan
Salissa / Arbeitskreis jeden Donnerstag ab
15 Uhr.
Tässä kuussa keskitymme joulumyyjäisten
valmisteluun. Tule mukaan auttamaan!
Ota yhteys pöytien vastaaviin tai puheenjohtajaan. Uudet ideat ovat aina tervetulleita!
Info: pj. Tarja Jeenicke, 040-5241179 tai
0170-9355531, tarja_jeenicke@yahoo.de.
ÄIDIT JA MUUT NAISET
“FRAU GOES KAPAKKA”
Seuraava tapaaminen keskiviikkona 14.10.
klo 19.30. Paikka: "Restaurant/Vinothek
Südhang", Susannenstr. 29. S-Bahn-asema
Sternschanze on parin minuutin kävelymatkan päässä. Lisätietoja Facebookissa:
Naisten Ilta Hampurissa.
Ilmoittautumiset anumet@web.de tai
mitchell.tiina@googlemail.com.
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YHTEISVOIMIN UUTEEN ALKUUN
Kukaan meistä ei voi näinä päivinä välttyä pakolaisia koskevilta uutisilta. Moni varmasti
miettii, että auttaisi, jos osaisi, voisi, tietäisi mitä tehdä. Helpoin ja nopein tapa on lahjoittaa itselleen turhaksi käynyttä tavaraa. Se on hyödyllistä tyhjin käsin uuteen maahan saapuneille turvapaikanhakijoille.
Pohjois-Saksan
merimieskirkon sosiaalikuraattori Ritva
Lehmannin ystävien kautta
saimme suoran kontaktin syyrialaiseen kurdiperheeseen, joka kesän aikana asutettiin Bremenin lähistölle. Perheen isän
nuorempi veli, Imad, tuli Saksaan jo pari vuotta sitten ja
isä-Hussein seurasi häntä
vuotta myöhemmin. Nyt vihdoin myös Jeven-äiti sekä perKuva. Johanna Hansen heen pojat Judi, 10 v, Moussa
5,5 v ja Mimmo, 1,5 v, ovat
saapuneet uuteen kotimaahansa. Heidän kanssaan asuu myös kaukainen sukulaistyttö,
Rojan, 9v, jonka vanhemmat ovat yhä Syyriassa. Ilman Kasson perheen apua Rojan olisi
päätynyt lastenkotiin.
Merimieskirkolla käynnistettiin syyskuun alkupuolella vaatekeräys Kasson perheelle. Parissa viikossa saimme kasaan valtavan määrän lasten ja aikuisten vaatteita, kenkiä, peittoja, laukkuja, astioita ja leluja. Emme uskaltaneet edes unelmoida näin tuottoisasta keräyksestä. Tavaroita ja vaatteita lajiteltiin autotallissamme usean käsiparin toimesta monena päivänä. Eräs lajittelussa mukana ollut vapaaehtoisemme kertoi saaneensa auttamisesta
hyvän olon. Hän piti erityisesti siitä, että tiesi avun menevän suoraan perillle. Lajittelutyön
lopputuloksen näet yläkuvasta.
Kuva: Marja Schönberg
Syyskuun viimeisenä lauantaina kaikki pussit ja säkit nostettiin merimieskirkon pikkubussiin. Vapaaehtoisten
auttajien saattamana tavarat ajettiin
Bremeniin ja luovutettiin Kasson perheelle. Lapset ilahtuivat valtavasti
”uusista” leluista ja vanhemmat lämpimistä vaatteista.
Kuulumisten vaihto onnistui sujuvasti, sillä Imad puhuu jo parin vuoden
maassa oleskelun jälkeen saksaa.
Luutun tapaisen soittimen, sazin, sävelten kautta kurdikulttuuri aukesi
myös pohjoisen naisille.
Tässä iltapäivässä konkretisoitui kauniilla tavalla merimieskirkon perusarvo, vieraanvaraisuus.
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Auta meitä auttamaan!
Merimieskirkko tarjoaa sinulle tilaisuuden olla
mukana työssämme. Pienikin lahjoitus on suuri
apu.
Merimieskirkko on rekisteröity yhdistys, jonka
talous perustuu yksityisten ihmisten ja yhteisöjen tukeen ja lahjoituksiin. Noin puolet rahoituksesta tulee omarahoituksesta. Sinun avullasi
voimme olla rohkaisemassa, tukemassa ja auttamassa niitä, jotka apua tarvitsevat.
Kaukana kotoa, vieraassa maassa, erilaisen kulttuurin keskellä vaikeudet saattavat yllättää. Yksinäisyys, perhesuhdeongelmat, elämän kriisit
kohtaavat monia niin merellä kuin maallakin.

Suomen Merimieskirkko ry:n rahoituspohja

Merimieskirkko tukee ja edistää merenkulkijoiden ja ulkomailla olevien suomalaisten
hyvinvointia mm. tarjoamalla hätämajoitusta, keskusteluapua, tapaamisia vanhuksille ja
sairaille sekä järjestää kerhotoimintaa nuorille. Merimieskirkko on koti kaukana kotoa.
Sinäkin voit auttaa meitä esimerkiksi liittymällä Pohjois-Saksan merimieskirkon tukijäseneksi. Tukijäsenmaksu on 45 euroa/ henkilö/ kalenterivuosi. Jäsenmaksun voit maksaa
tilillemme: Finnische Seemannsmission, Commerzbank (BIC: COBADEFFXXX), IBAN:
DE66 2004 0000 0374 3051 00 tai kirkon kahvilaan.
Kirkon työtä voit tukea myös siirtämällä kirkollisverosi Hampurin merimieskirkolle. Hampurin alueella asuvalla Suomen kansalaisella tai kaksoiskansalaisella (Saksa-Suomi) on
oikeus siirtää maksamansa kirkollisvero Hampurin merimieskirkolle. Lahjoittajan täytyy
olla kirjoilla Hampurin osavaltion alueella, sillä Nordkirche on tällä hetkellä myöntänyt
oikeuden kirkollisveron siirrosta ainoastaan Hampurille. Lisätietoja tukijäsenyydestä sekä
kirkollisveron siirtämisestä saat kirkolta!

Lokakuun tukijäsentarjous:
Angebot für die Mitglieder im Oktober:
Elintarvikkeet / Lebensmittel -5%
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KUUKAUDEN KASVO:
IIDA SILFVERHUTH, kahvila-apulainen
Terve Ankkurin lukijat!
Olen Iida Silfverhuth ja monelle teistä jo tuttu vuosien takaa. Muutimme nimittäin
kymmenen vuotta sitten merimieskirkolle Hampuriin, enkä täältä ole sen jälkeen osannut
olla poissa, huolimatta siitä että asuin vielä hetki
sitten Pirkkalassa. Käsissänne olevan Ankkurin
ilmestymisaikaan olen asunut suunnilleen kuukauden taas Elben rannalla ja edessäni on vielä
kaksi kuukautta töitä. Siihen kahteen kuukauteen
sattuukin sijoittumaan joulubasaari, joten paluumuuttomme jälkeen osallistun jo neljänsiin
joulumyyjäisiin.
Kirjoitin tänä keväänä ylioppilaaksi Tampereen
yhteiskoulun lukiosta ja jo vuosi sitten suunnittelin pitäväni aupair-vuoden lukion jälkeen.
Löysin perheen ja pikkuhiljaa valmistauduin ajatuksissani muuttamaan kotoa ulkomaille töihin.
Suunnitelmat muuttuivat kuitenkin siten, että
lähdenkin aupairiksi vasta ensi vuoden alussa.
Kun sain kesällä tietää, että edessä olikin avoin
syksy, otin pikayhteyden Satuun ja kysäisin huolitaanko tällainen tuore ylioppilas töihin
Hampuriin. Ilokseni vastaus oli myönteinen!
Vaikka olen vain lyhyen ajan Hampurissa, koetan olla sen aikana hyödyksi. Pyörin kahvilassa kassalla, pesen ja pyykkään ja leivon
pullaa. Viihdyn mielettömän hyvin ja iloitsen siitä, että ennestään tuttujen ja parin uuden
työkaverin kanssa tulemme hyvin toimeen. Vapaa-ajalla tapaan vanhoja kavereita ja nautin
siitä, että saan olla ja elää Hampurissa, helmikaupungissani.
Tavataan kirkolla!

TAIDENÄYTTELY / KUNSTAUSSTELLUNG
”Die Natur im Blick des Menschen –
von uralter Volksmythologie bis zum modernen Umweltbewusstsein”
Taiteilija Annekathrin Niss´n maalauksia esillä lokakuun loppuun saakka.
Die Ausstellung mit Gemälden von Annekathrin Niss wird verlängert bis Ende Oktober.

10

TAPAHTUMIA
LYYPEKIN MERIMIESKIRKOLLA

PROGRAMM DER
SEEMANNSKIRCHE IN LÜBECK

La 3.10.
GRILLIN HUPUTUS
Kauden päättäjäiset. Tervetuloa klo 15 alkaen kirkolle ja saunaan. Klo 17 alamme
popsia grilliherkkuja. Illan pimentyessä
laulamme yhdessä Iris Vallin säestyksellä.

Sa 3.10.
GRILLFEST
Der letzte Grillabend des Jahres. Willkommen ab 15 Uhr ins Café und in die
Sauna. Leckereien vom Grill gibt es ab 17
Uhr. Gemeinsames Singen unter der Leitung von Iris Valin rundet den Abend ab.

La 10.10. 9:30
KIELIKOULU

Sa 10.10. 9:30
SPRACHSCHULE

Ma 12.10. 13:30
KÄSITYÖILTAPÄIVÄ
Jutustelua ja käsitöitä kahvikupin äärellä.

Mo 12.10. 13:30
HANDARBEITSNACHMITTAG
Klönschnack und Handarbeit

To 22.10. 18:00
VIRSI JA VIINI –ILTA
Tervetuloa laulamaan toivevirsiä, tarjoilut
nyyttäriperiaatteella. Tilaisuudessa mukana myös pastori Päivi Vähäkangas.

Do 22.10. 18:00
PSALM UND WEIN –ABEND
Gemeinsam singen wir unsere Lieblingspsalme. Für das leibliche Wohl bitten wie
jeden, etwas mitzubringen. Mit dabei Pastorin Päivi Vähäkangas.

La 24.10. alk. 15:00
HIERONTAA
Fysioterapeutti Viveca. Varaa oma puolen
tunnin aikasi edulliseen 18€ hintaan
kirkolta!

Sa 24.10. ab 15:00 Uhr
MASSAGE
Die Physiotherapeutin Viveca bietet halbstündige Massagen zum Preis von 18€ an.
Wir bitten um Reservierung!

Ma 26.10. 13:30
KÄSITYÖILTAPÄIVÄ

Mo 26.10. 13:30
HANDARBEITSNACHMITTAG

La 31.10. 18:00
KARAOKE-ILTA
Tervetuloa viihtymään! Juontajana vieraileva tähti Hampurista, Aleksi Parviainen.

Sa 31.10. 18:00
KARAOKE-ABEND
Spaßhaben ist angesagt! Moderation:
Aleksi Parviainen, Hamburg.

NAISTEN SAUNA
Torstaisin 17:00-20:00

FRAUENSAUNA
Donnerstags 17:00-20:00

Sunnuntaisin pyörineet salibandy-vuorot
jäävät ainakin toistaiseksi tauolle, mutta
silti tavoitteena on järjestää yhteistä
urheilullista aktiviteettia viikoittain. Lisätietoja Mia Nordströmiltä, +49 178
1610073 tai Lyypekin kirkolta.

Das Unihockey wird erst einmal eingestellt, aber wir möchten weiterhin
wöchentlich
gemeinsame
sportliche
Aktivitäten anbieten. Weitere Infos: Mia
Nordström, +49 178 1610073 oder vom
Team der Lübecker Kirche.
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••• TOIMINTAPIIRIT ESITTÄTYVÄT ••• TOIMINTAPIIRIT ESITTÄYTYVÄT •••
Hampurin merimieskirkon kuoro
Perjantai-iltaisin vähän ennen seitsemää merimieskirkon kahvilassa kuluu iloinen puheensorina. Kohta alkavat merimieskirkon kuoron harjoitukset. Jos harjoitusten alussa kurkistaa kirkkosaliin, näkee kuorolaisia seisomassa yhdellä jalalla, venyttelemässä tai tekemässä hengitysharjoituksia. Ennen kuin ryhdytään laulamaan varsinaisia kappaleita, äänet
avataan laulamalla ääniharjoituksia.
Ensimmäisestä esiintymisestään 1979 lähtien Hampurin merimieskirkon kuorolla on ollut
tärkeä rooli suomalaisen musiikin ja kuoroperinteen edustajana Hampurin alueella. Kuoro
esiintyy säännöllisesti Hampurin merimieskirkolla järjestetyissä konserteissa, jumalanpalveluksissa sekä juhlatilaisuuksissa. Kuoro kutsutaan myös usein esiintymään ja edustamaan Suomea eri tilaisuuksiin. Kuoron ohjelmisto koostuu pääosin suomalaisesta musiikista kuten kansanlauluista, iskelmistä, hengellisistä lauluista sekä joululauluista.
Hampurin merimieskirkon kuoro on sekakuoro monessa eri merkityksessä. Musiikillisesti
sekakuoro tarkoittaa kuoroa, jossa on sekä nais- että miesääniä. Merimieskirkon kuorossa
kohtaavat myös eri kansallisuudet ja kielet. Yhteistä kaikille kuorolaisille on lauluinnostus,
halu musisoida yhdessä ja kiinnostus suomalaista musiikkia ja suomen kieltä kohtaan.
Eva-Christina Pietarinen on johtanut Hampurin merimieskirkon kuoroa vuodesta 2007 lähtien. Hän on opiskellut laulunopettajaksi Hampurin konservatoriossa ja suorittanut Saksassa myös kuoronjohdon jatkotutkinnon. Suomessa hän on opiskellut pianonsoiton opettajaksi. Eva-Christina Pietarinen toimii laulajana, kuoronjohtajana sekä laulun- ja pianonsoiton opettajana.
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TIETOPAKETTI
Tiiviissä tietopaketissa voit lukea oikeuden kiemuroista
Saksassa ja Suomessa.
Hei kaikki!
Viimeiset TIETOPAKETIT käsittelivät teemaa ”Vorsorge”. Tällä kerralla vaihdamme aivan toiseen teemaan: autokauppoihin.
Esimerkkinä seuraava tilanne:
Olet ostanut käytetyn auton. Mutta jo pian käytössäsi autoon ilmaantuu vika. Saattaapa
peräti moottori hajota. Mitä teet?
-

-

-

-

-

Jos olet ostanut auton yksityiseltä, tarkista, onko sopimuksessa "Ausschluss der
Gewährleistung". Tämä tarkoittaa, että myyjän vastuu vikoihin poissuljetaan. Tällöin
et voi tehdä asialle juuri mitään.
Jos olet ostanut auton myyjältä, on kyseessä kuluttajakauppa eli "Verbrauchergeschäft", eikä myyjän vastuuta voi kokonaan poissulkea.
Jos vika on tullut esiin kuuden kuukauden sisällä kaupanteon jälkeen, täytyy myyjän
pystyä todistamaan, että auto oli ehjä auton luovutuksen ajankohtana. Jos myyjä ei tätä
pysty todistamaan, todetaan vian olleen autossa alusta lähtien.
Laadi myyjälle kirje, jolla vaadit vian korjaamista myyjän laskuun tiettyyn päivämäärään mennessä. Aikaa annetaan normaalisti noin kaksi viikkoa. Yleensä myyjällä
on oikeus päättää, korjaako hän vian vai hankkiiko hän uuden auton. On huomattava,
että käytettyjen tavaroiden vaihto ei yleensä onnistu helposti. Kirjeen lähettäminen
täytyy pystyä todistamaan. Olisi hyvä viedä kirje henkilökohtaisesti myyjälle todistajien läsnä ollessa tai lähettää kirje kirjattuna ja lisäksi faksina ja/tai sähköpostina.
Myyjä saa yrittää korjata vian kaksi kertaa. Jos vikaa ei toisenkaan kerran jälkeen ole
pystytty korjaamaan, voidaan kauppahintaa laskea. Jos vika on merkittävä, sopimus
voidaan purkaa.
Jos myyjä ei reagoi kirjeeseen tai kieltäytyy korjaamasta vikaa, voidaan tietyillä
ehdoilla ja vian ollessa merkittävä, sopimus purkaa tai kauppahintaa voidaan laskea,
jos vika ei ole merkittävä..

Jatketaan vielä ensi kerralla autoasioista.
Mukavaa syksyä kaikille!
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 muistaa Tietopaketin tarjoavan esittelyn eri aiheisiin. Sen pohjalta ei voi ratkaista yksittäisiä
tilanteita, sillä niihin saattaa liittyä kuvaukseen kuulumattomia yksityiskohtia.
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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 19,20€/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€/kg

Sitovat tilaukset viimeistään 6.10.
Verbindliche Bestellungen bis zum 6.10.
tel. 040-316971.
Ruotsin Gustav-Adolf –kirkon ollessa remontissa ruotsalaiset kokoontuivat Hampurin merimieskirkolla. Sinä
aikana kukkakauppa toimitti
meille joka viikko mitä kauneimman
kukkakimpun.
Ruotsin pappi kertoi, että
heillä on jokaiselle viikolle
oma "kukkakummi". Joku
siirtokunnasta sponsoroi kukat, ja messussa kerrotaan
viikon alttarikukkien lahjoittajan nimi (lahjoittajan luvalla tietenkin). Vaikka emme toivokaan, että Ruotsi
voittaa meitä jääkiekossa
niin tässä asiassa ruotsalaiset ovat kyllä päihittäneet meidät 1-0 
Onnistuisikohan meilläkin tällainen kukkakummius?? Heitämme haasteen ilmaan...!
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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 9-13, ti-ke suljettu, to 15-20,
pe-la 15-21, su 12-18

Mo geschlossen, Di- Sa 14-21, So 14-18

Mo 9-13, Di-Mi geschlossen,
Do 15-20, Fr-Sa 15-21, So 12-18

SAUNAT / SAUNEN:
ke 16-21 tilaus / miehet, to 16-21 miehet
/ naiset, pe 16-21 naiset / miehet, la 1518 tilaus, 18-21 naiset / miehet

SAUNA:
to 15-17 miehet / 17-20 naiset
pe-la 15-21 / su 12-18.
Perjantaista sunnuntaihin ensimmäinen
tunti on varattavissa yksityiskäyttöön.

Mi 16-21 Reservierungen / Herren,
Do 16-21 Herren / Damen,
Fr 16-21 Damen / Herren, Sa 15-18
Reservierungen, 18-21 Damen / Herren

Do 15-17 Herren / 17-20 Damen
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.
Torstaisin alennettu saunahinta 5,50 € opiskelijoille, työttömille ja eläkeläisille.
Normalpreis 9,50 €, Studenten, Rentner, Arbeitslose, Mitglieder 6,50 €.
Familiensauna 17 €/Std.
Donnerstags Sonderangebot 5,50 € für Arbeitslose, Studenten und Rentner.
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