ANKKURI

Pohjois-Saksan merimieskirkon tiedotuslehtinen
Infoblatt der Finnischen Seemannskirche in Norddeutschland
Marraskuu – November 2015
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JUMALANPALVELUKSET / GOTTESDIENSTE
To 5.11. 17:15 Hampuri
VIIKKOHARTAUS

Do 5.11. 17:15 Hamburg
WOCHENANDACHT

Su 08.11. 11:00 Hampuri
YHTEISPOHJOISMAINEN MESSU
Ruotsin kirkolla

So 08.11. 11:00 Hamburg
GESAMTNORDISCHER GOTTESDIENST
in der schwedischen Kirche

Su 22.11. 16:00 Lyypekki
HARTAUS

So 22.11. 16:00 Lübeck
ANDACHT

Su 29.11. 11:00 Hampuri
ADVENTTIMESSU
"Hoosianna, Daavidin poika!" Otamme
vastaan uuden kirkkovuoden ja lähtölaskennan kohti joulua tuttujen adventtivirsien kera.
Päivi Vähäkangas, Olli-Pekka Silfverhuth
& Christiane Säilä

So 29.11. 11:00 Hamburg
ADVENTSGOTTESDIENST
"Hosianna, Davids Sohn!” Wir beginnen mit
dem neuen Kirchenjahr und leiten die Weihnachtszeit ein mit bekannten Adventspsalmen.
Päivi Vähäkangas, Olli-Pekka Silfverhuth &
Christiane Säilä

To 3.12. 17:00 Hampuri
VIIKKOHARTAUS

Do 3.12. 17:00 Hamburg
WOCHENANDACHT

Su 6.12. 11:00 Hampuri
ITSENÄISYYSPÄIVÄN MESSU
Päivi Vähäkangas & Christiane Säilä,
Finnairin kuoro sekä merimieskirkon
kuoro

So 6.12. 11:00 Hamburg
ABENDMAHLSGOTTESDIENST AM
UNABHÄNGIGKEITSTAG
Päivi Vähäkangas & Christiane Säilä,
Finnair-Chor und der Chor der Seemannskirche

Hampurin merimieskirkon joulubasaari
Der Weihnachtsbasar der Finnischen Seemannskirche
in Hamburg
Aukioloajat / Öffnungszeiten:
Pe/Fr 13.11. 13-19
La/Sa 14.11. 12-19
Su/So 15.11. 12-18

Pe/Fr 20.11. 13-19
La/Sa 21.11. 12-19
Su/So 22.11. 12-18
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KUULUMISIA KIRKOILTA:
Hyvä Ankkurin lukija,
syksyn huipennus, joulubasaari, on ovella. Lokakuun hienot tapahtumat auttoivat meidät
jo mukaan juhlatunnelmiin.
Iris Valin laulatti väkeä molemmilla kirkoilla suomeksi, ruotsiksi, saksaksi ja ranskaksi.
Hampurissa tupa oli täynnä, haitari soi ja tunnelma oli katossa. Lyypekissä huputettiin
grilli samassa yhteydessä auringon paisteen helliessä juhlijoita.

Kuva: Miia Konttinen

Paula Jääsalmi-Krügerin Kalevala-aiheinen esitelmä keräsi kiinnostuneen kuulijakunnan
lauantain aamupalalle. Esitelmässä kuultiin Kalevala-eepoksen merkityksestä tämän päivän kirjallisuudessa.
Kuva: Ingrid Ahlers-Karlsson
Ruotsin kirkko vihittiin lokakuun puolessa välissä uudelleen käyttöön peruskorjauksen
jälkeen. Haikeana muistelemme kevään yhteisiä hetkiä. Oli
niin kiva tehdä todellista
pohjoismaista yhteistyötä ja
tarjota
kokoontumispaikka
Ruotsin
kirkon
toimintaryhmille. Ja vähän kateellisina
katselimme upeiksi korjattuja
tiloja.
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Marraskuukin alkaa juhlallisuuksilla. Torstaina 5.11.2015 klo 15.30 laitetaan työkerhon
perustajajäsenen ja pitkäaikaisen rahastonhoitaja Eva Gehlhaarin saama kunniamerkki
esille hänen valokuvansa alle Eevan salissa.
Joukkoomme on tullut lokakuun puolesta välistä kaksi uutta vahvistusta. Sosiaalityön
harjoittelija Tanja Åström työskentelee molemmilla kirkoilla vuodenvaihteeseen saakka ja
toimistoharjoittelija Kirsi-Marja Pulkkinen ahertaa Hampurissa. Toivotamme heidät lämpimästi tervetulleiksi! Vuoden vilkkaimpaan aikaan työtä riittää kaikille!
Tämän Ankkurin mukana teille jaetaan kyselylomake. Vastaamalla siihen osallistutte
yllätyspalkinnon arvontaan! Oletko jo tutustunut uutiskirjeeseemme? Voit tilata sen sähköpostiisi lähettämällä viestin osoitteeseen: hampuri@merimieskirkko.fi.
Joko olet ilmoittautunut vapaaehtoiseksi myyjäisiin kirkolle tai pöytävastaaville? Tule mukaan, jos haluat mukavia kokemuksia, uusia tuttavuuksia tai vanhojen kanssa kuulumisten
vaihtoa. Tarvitsemme apua mm. rakentamisessa, myynnissä, kahvilassa, keittiössä ja purkamisessa. Suomesta basaariin saapuu 20 vapaaehtoista auttajaa. Raitasen Heikki on jo
tullut ja ottanut rakentamisvaiheen ohjat käsiinsä varmalla otteella! Teitä paikallisia oli
viime vuonna mukana noin 300! Sitoutumisenne merimieskirkkotyöhön on ainutlaatuista
ja siitä olemme erittäin kiitollisia.

Tervetuloa basaariin!
Satu Oldendorff
Eira Weißenburg
Johanna Elo-Schäfer
Iida Silfverhuth

Tiina Ylitalo
Ilona Matilainen
Elina Välimäki
Aleksi Parviainen

Ritva Lehmann
Johanna Hansen
Miia Konttinen
Tseki

Marraskuun tukijäsentarjous:
Angebot für die Mitglieder im November:
Kahvi ja pulla / Becher Kaffee und Pulla
2€
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KIRKKOTOIMIKUNTA TIEDOTTAA:
Ankkuri uudistuu ja KTK:n puheenjohtajan rivien sijasta tiedotetaan Ankkurissa
kirkkotoimikunnan työstä tarpeen mukaan.
Kirkkotoimikunta piti kokouksen 15.10.2015. Alla lyhyt katsaus kokouksen asioihin.
Pöytäkirja on kokonaisuudessaan luettavissa ilmoitustaululla.
- Kaija Gaupp KTK:n puheenjohtajana seuraa Kerttu Salminen-Thiemen jälkeen merimieskirkon edustajana ACKH:ssa (Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen in Hamburg).
Merimieskirkko tiedottaa virallisella ilmoituksella ACKH:ta asiasta. Kokouksia on kaksi
kertaa vuodessa, seuraavan kerran 16.11.2015 ja Kaija Gaupp raportoi kirkolle kokouksen
asioista.
- KTK on yksimielisesti päättänyt lisätä ohjesääntöihin kohdan Pohjois-Saksan suomalaispapin osallistumisesta KTK:n kokouksiin. Pohjois-Saksan alueen suomalaispapilla on
KTK:n kokouksissa puheoikeus, mutta ei äänioikeutta. Lisäys tulee ohjesäännön kohtaan
2. KTK:n kokoonpano.
- Kirkon ja KTK:n informaatiotilaisuus siirtokuntalaisille on päätetty pitää vain kerran
vuodessa. Seuraava info-tilaisuus järjestetään 07.02.2016 klo 13.00.

Kaija Gaupp
Kirkkotoimikunnan puheenjohtaja

Finska kyrkans julbasar
Julbasaren närmar sig med stora steg. Flitiga fingrar formar tomtar, julkort konciperas, det
klipps och limmas. Stickorna klirrar när det blir sockor, halsdukar, vantar och mössor. Allt
skall bli färdigt i tid. Varor beställs och skall sorteras, det skall ställas i ordning överallt.
Ännu är det mycket att göra förrän den stora dagen kommer då julbasaren öppnas och
förväntansfulla besökare fyller kyrkans alla rum. De finska produkterna är eftersökta, matvaror inhandlas av finländare och tyskar som uppskattar dem mycket. De stickade varorna
väntar på att få värma huvuden, händer
och fötter under vintern. Finska smycken
i fin design röner mycket intresse,
lotteriet ger oss drömmar om resor till
Finland. Muminälskarna får lysande
ögon när de ser sina favoriter och så
finns det ju böcker, godis, ärtsoppa och
renskav och mycket annat intressant.
Julbasaren i finska sjömanskyrkan tillsammans med de andra nordiska
kyrkorna är en av årets höjdpunkter i
Hamburg med omgivning.
Synnöve Lindström-Makowski
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PAPIN RIVIT:
Eräs mies sanoi kerran Jumalalle: ”Herra, haluaisin
nähdä millaista on taivaassa ja helvetissä”.
Jumala näytti miehelle kaksi ovea. Niistä ensimmäisen
takana oli huone, jonka keskellä oli suuri pyöreä pöytä.
Pöydällä oli valtava pata, jossa oli herkullisimman tuoksuista ja näköistä ruokaa, mitä kuunaan oli missään nähty. Se sai veden miehen kielelle, mutta hänen hämmästyksekseen pöydän ympärillä istuvat ihmiset olivat laihoja ja riutuneita. He näyttivät nälkiintyneiltä. Heistä
kunkin käteen oli sidottu lusikka, jossa oli hyvin pitkä
varsi. He kykenivät ottamaan lusikalla ruokaa padasta,
mutta eivät ylettyneet taivuttamaan lusikkaa suuhunsa.
Miestä puistatti nähdä näiden nälkäisten kurjuus ja kärsimys niin lähellä herkullista ruokaa, joka kuitenkin oli
heidän ulottumattomissaan. Jumala sanoi: ”Olet nähnyt
helvetin”.
Toisen oven takana oleva huone vaikutti täysin samanlaiselta kuin edellinen. Myös sen
keskellä oli suuri pyöreä pöytä, jolla oli valtava pata täynnään uskomattoman herkullista
ruokaa, jonka tuoksu sai veden miehen kielelle. Myös näillä pöydän ääressä istuvilla ihmisillä oli samanlaiset pitkävartiset lusikat sidottuina käsivarteen, niin että he eivät kyenneet
taivuttamaan kättään. Mutta he olivat kuitenkin ravitun ja hyvinvoivan näköisiä ja juttelivat
ja nauroivat iloisesti.
Mies oli ymmällään: ”Miten tämä on mahdollista?”
Jumala hymyili. ”Se on yksinkertaista. Rakkauden edellytyksenä on vain yksi taito: nämä
ihmiset oppivat jo varhain ruokkimaan toisiaan.”
Vanha juutalainen viisaus

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 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.
Liput 10€, DFG:n jäsenet 7€.

Fr 6.11. 19:00
KONZERT
Narinkka, Finnische Weltmusik.
Sampo Lassila (Kontrabass), Harri Kuusijärvi (Akkordeon), Aleksi Santavuori
(Geige)
In Zusammenarbeit mit der DFG.
Eintritt 10€, DFG-Mitglieder 7€.

La 7.11. 18:00
KARAOKEA
Aleksi Parviainen laulattaa.

Sa 7.11. 18:00
KARAOKE-ABEND
Moderation: Aleksi Parviainen

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

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

To 3.12. 17:30
BASAARIPALAUTEKOKOUS

Do 3.12. 17:30
BASARNACHBESPRECHUNG

Su 29.11. 13:30
ELÄMÄNKAARIRYHMÄ
Lisätiedot: Ritva Lehmann, 040-316971.

So 29.11. 13:30
LEBENSBOGEN-GRUPPE
Info: Ritva Lehmann, 040-316971.

Su 6.12. 13:00
ITSENÄISYYSPÄIVÄN JUHLA
Finnairin kuoro, merimieskirkon kuoro
Ennen juhlaa kirkkokahvit.

So 6.12. 13:00
FEIER ANLÄSSLICH DES UNABHÄNGIGKEITSTAGES
Finnair-Chor, Chor der Seemannskirche
Kirchenkaffee vor der Feier.

TOIMINTARYHMÄT / GRUPPEN
HYVINVOINTIJUMPPA
Jumppa jää tauolle ainakin vuoden loppuun. Pyydämme kaikkia kiinnostuneita
ottamaan yhteyttä Ritva Lehmanniin,
ritva.lehmann@merimieskirkko.fi
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!
Joulumyyjäiset ovat 13.-15.11. ja 20.22.11.
Kerholaisten
retkipäivä
ti
24.11.
Zoologisches
Museum:iin
(Martin7

Luther-King-Platz). Tapaaminen klo 10.
Omat eväät mukaan.
Pe 27.11. Senjan, Päivin ja Jennin ryhmät
menevät keilaamaan.
Su 29.11. eskarin, Katjan, Anskun sekä
Sirpan ryhmien teatteriretki. Tapaamme
Theater für Kinder´n (Max-Brauer-Allee)
edessä klo 14.30. Ilmoittatumiset etukäteen Anskulle.
Toiveenamme olisi oman ryhmän perustaminen ummikoille. Lisätietoja antaa
mielellään puh. joht. Katariina Röbbelen,
katariina.roebbelen@freenet.de,
01724009072.
KIRJAPIIRI
Tapaamme joka kuukauden 4. keskiviikko
klo 18.30. Marraskuussa ei ole kirjapiiriä
myyjäisten vuoksi. Pikkujoulukahvit ja filmi 2.12. klo 17.30 alkaen. Valitsemme yhdessä ensi vuoden kirjat, tuo mukanasi
kirjaehdotuksia. Info: Kaija Gaupp 040643 5223, kaija.gaupp@web.de.
KIRJASTOTOIMIKUNTA
Kirkon kirjasto ei joulubasaarin vuoksi ole
käytettävissä 9.-28.11.2015. Tänä aikana
ei myöskään voida ottaa vastaan lahjoituksia kirjastoon. Tervetuloa kirjastoon taas
29.11. lähtien. Info: kaija.gaupp@web.de.
KTK / KIRCHENAUSSCHUSS
Nimellä varustetut kirjalliset yhteydenotot
kirkolle KTK:n postilaatikkoon tai
sähköpostitse kaija.gaupp@web.de, 0406435223.
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.
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
NAAPURIAPU
Naapuriavun tukihenkilöt kuuntelevat ja
auttavat sinua luottamuksellisesti ongelmissasi. Pohjois-Saksan alueen naapuriapuhenkilöt tavoitat puhelinnumerosta:
0160-3455916 tai sähköpostilla:
naapuriapu.hampuri@gmx.de.
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.
RAAMATTUPIIRI
Seuraava tapaaminen ke 9.12. 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, Kirahvin edessä,
lenkki Niendorfer Gehege
3. lauantai U-Bahnhof Borgweg, lenkki
Stadtpark
4. lauantai S-Bahnhof Dammtor, lenkki
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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.
Vielä ehdit ilmoittautua myyjäisapuun
joko puheenjohtajalle tai suoraan kirkolle.
10.12. klo 15:00 työkerhon pikkujoulu
nyyttäreiden merkeissä. Tule juhlimaan ja
ota pieni lahjapaketti mukaan.
Info: pj. Tarja Jeenicke, 040-5241179 tai
0170-9355531, tarja_jeenicke@yahoo.de.
ÄIDIT JA MUUT NAISET
“FRAU GOES KAPAKKA”
Keskiviikkona 25.11. käymme yhdessä
joulumarkkinoilla. Kokoontuminen Hampurin Raatihuoneen (Rathaus) edessä klo
19.30. Lisätietoja Facebookissa: Naisten
Ilta Hampurissa.
Ilmoittautumiset anumet@web.de tai
mitchell.tiina@googlemail.com.

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
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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!

TOMBOLA, TOMBOLA, TOMBOLAAAAAA!!!
Tarvitsemme vielä palkintoja basaarin pika-arpajaisiin. Kaikki uudenveroinen tavara otetaan vastaan. Nyt on erinomainen mahdollisuus tyhjentää kaapeista naapurilta lahjaksi saatu maljakko, liian pienenä ostetut hanskat, käyttämättä jääneet keittiöpyyhkeet, kynttilät,
turhat hyväkuntoiset kirjat tms. Tuo palkintosi kirkolle viimeistään sunnuntaina 8.11.
Lisätietoja Eira Weißenburgilta, puh. 040-316971.
Wir benötigen weitere Gewinne für die diesjährige Tombola. Alles Neuwertige wird
gebraucht. Jetzt ist die perfekte Gelegenheit zu Hause auszumisten und aus den Schränken
die von den Nachbarn geschenkte Vase, zu klein gekaufte Handschuhe, ungebrauchte
Handtücher, Kerzen, überflüssige guterehaltene Bücher u.Ä. auszusortieren. Die Gewinne
können bis Sonntag, 8.11. bei uns abgegeben werden.
Weitere Info: Eira Weißenburg, tel. 040-316971.
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Aino Ackté-kvällen i finska sjömanskyrkan den 17.09.2015
Eva-Christina Pietarinen uppträdde i ett musikaliskt skådespel den 17.09.15 tillsammans
med pianisten Per Rundberg. I första akten uppträdde hon som den 12-åriga Aino. Hon
återgav flickans karaktär och hemförhållanden på ett ypperligt sätt. Vi lärde känna den
strängt uppfostrade men vakna och intelligenta Aino som en flicka med god iakttagelseförmåga och fantasi. Vi upplevde hennes föräldrar, den stränga och ganska frånvarande
pappan, den nervösa mamman, som vårdade sin migrän. Aino fick av hälsoskäl inte
sjunga, men lyssnade hemligt på alla sånger som mamman sjöng, och sedan sjöng hon
dem i sin ensamhet, för en hemlig publik. Eva-Christina framförde flickans tankar och
sånger med bravur, man levde sig in i hemmets anda och miljö.
Kuva: Iida Silfverhuth

I den andra akten upplevde man Aino Ackté som firad primadonna på scener runt om i
världen. Eva-Christina var själv den firade divan, med världsvana, stolthet och finess. Vi
fick njuta av arior och sånger av Jean Sibelius, Charles Gounot, Chr. Willibald Gluck,
Oskari Merikanto och Ilmari Hannikainen. Eva-Christina framförde texten på svenska och
tyska och sjöng på svenska, finska, tyska och franska.
Kvällen var en stor njutning som man inte så snart kan glömma. Eva-Christina Pietarinen
glänste i rollen som Aino Ackté och förde oss närmare den stora operadivan.
Synnöve Lindström-Makowski
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Suomi sydämessä 24/7
Washington jäi taakse, kun Ritva Koukku-Ronde siirtyi syyskuun alussa Suomen
Saksan-suurlähettilääksi Berliiniin. Kahteen kuukauteen on mahtunut valtavasti tapaamisia
politiikan, hallinnon ja elinkeinoelämän saralta. Kulttuurinautintoja unohtamatta. KoukkuRonde on ehtinyt niin Sibelius-seminaariin kuin Iiro Rantalan jazzkonserttiinkin. Hän iloitsee suomalaisten kirjailijoiden ja heidän teostensa näkyvyydestä Frankfurtin kirjamessuilla. Tehtäväkentästään silmin nähden innostunut suurlähettiläs tosin tunnustaa ongelman: On haaste löytää aikaa kaikkeen kiinnostavaan.
Pohjoismaiden lähetystöt pitävät Saksassa yhtä. Näyttävä, viiden maan lähetystöt käsittävä rakennuskompleksi kadun varren koivuineen sijaitsee Tiergartenin läheisyydessä.
Suomen suurlähetystön oma rakennus tekee vaikutuksen selkeällä tyylillään. Suurlähettilään työhuone on täällä, mutta itse tehtävät vievät ympäri Saksaa, seuraavaksi Leipzigiin, ja välillä myös Suomeen. Yhteistyö kauppakiltojen, ystävyysseurojen, seurakuntien, Suomi-koulujen, kunniakonsulien ja vapaaehtoistoimijoiden kanssa on hänelle
arvokasta. Hän näkee merimieskirkon olevan suomalaisen vieraanvaraisuuden ja suomen
kielen merkittävä vaalija. Kokemus puhuu, sillä Koukku-Ronde on saunonut ja kahvitellut
merimieskirkolla, vieraillut basaareissa ja hänen kaksi tytärtään ovat käyneet Suomikoulua. Hän on elänyt parisen kymmentä vuotta ulkosuomalaisena, ja pyrkii pitämään suomalaisen kulttuurin osana arkeaan. Saksassa ja Berliinissä se on helppoa – suomalaisen
musiikin ja taiteen tarjontaa riittää. Ja korvapuusteja saa syödäkseen, sillä niitä toisinaan
paistuu suurlähettilään residenssissä.
Merimieskirkolla kohtaamme paljon saksalaisia Suomi-faneja. Heille Suomi näyttäytyy
saunan, salmiakin, Fazerin suklaan, puhtaan luonnon, muumien ja hevimusiikkibändien
maana. Entä millaisena Suomi nähdään virallisissa yhteyksissä? ”Suomella on maine luotettavana, innovatiivisena, korkean teknologian ja hyvän koululaitoksen maana. Suomalaisten mutkattomasta tavasta hoitaa asioita pidetään”, suurlähettiläs tiivistää. Suomea pidetään Saksassa kiinnostavana ja saman mielisenä yhteistyökumppanina.
Saksalainen media noteeraa Suomen tapahtumia kiitettävästi, ja maamme tunnetaan täällä hyvin. Vaikka viime aikojen pakolaistilanne on tuottanut Suomesta myös negatiivissävytteisiä, kansainvälisiinkin otsikkoihin päätynyitä tapauksia, ei Koukku-Ronde näe yksittäisten uutisten tahrineen Suomi-kuvaa. Myös talous
puhuttaa. Suurlähettilään mukaan Suomi nähdään vaikeasta taloustilanteesta huolimatta edelleen kilpailukykyisenä maana. Viimeisimmät lukemat osoittavat
kaupan Saksaan, tärkeimpään kauppakumppaniimme,
päin jälleen vahvistuneen. Suurlähettiläs muistuttaa,
että laakereille ei silti auta jäädä lepäämään. Suomen
suurlähetystön, Finpron ja Suomen Saksan-instituutin
yhteinen Team Finland houkuttelee Suomeen investoijia ja matkailijoita. Koukku-Ronde näkee mielellään
meidät kaikki Saksassa asuvat ja työskentelevät suomalaiset eräänlaisena Suomi-tiiminä. Yhteistyössä on
voimaa.
Vuonna 2017 kotimaamme on ollut itsenäinen pyöreät sata vuotta. ”Silloin juhlitaan koko vuosi”,
Koukku-Ronde lupaa. Suomea ylpeänä edustava suur12

lähettiläs haastaa myös Pohjois-Saksan merimieskirkon yhteisöä osallistumaan juhlavuoden ideoimiseen. Lisäksi hän toivottaa meille kaikille voimia basaarin valmisteluihin ja
iloa itse myyjäispäiviin. Lyypekkiin ja Hampuriin Ritva Koukku-Ronde tulee joulukuussa.
Hän odottaa pääsevänsä juttusille mahdollisimman monen suomalaisen kanssa.
Elina Välimäki

KUUKAUDEN KASVO:
KIRSI-MARJA PULKKINEN, toimistoharjoittelija
Hei!
Nimeni on Kirsi-Marja Pulkkinen ja olen kotoisin Orimattilasta.
Kotona hevospitäjässä minulla on maanviljelijämies, kolme kouluikäistä lasta, koira,
kaksi kissaa ja satapäinen Limousin-Angus
pihvikarja. Työurani olen tehnyt 24 vuoden aikana Ulkoasiainministeriössä työskennellen sekä
ministeriön pääpaikalla Katajanokan Merikasarmilla että Suomen Suurlähetystöissä mm.
Kairossa, Varsovassa ja Addis Abebassa. Muutama vuosi sitten „viidenkympin villityksessä“
sanouduin irti vakituisesta työstäni ja aloitin työt
free lancerina tehden sijaisuuksia peruskoulun
opettajana sekä hoitopuolella, sillä olin hankkinut lähihoitajan pätevyyden työvuosien ohessa.
Tämä sopi hyvin elämän- ja perhetilanteeseen,
sillä 100 km:n työmatka per suunta välillä
Orimattila-Helsinki, erityisesti talviaikaan, oli
alkanut tuntua kovasti rasittavalta.
Vapaa-aikani käytän mielelläni uusien asioiden oppimiseen ja opiskeluun ja olenkin käynyt aikuisopiskelijana mm. Eläintenhoitajakoulutuksen. Tällä hetkellä opiskelen Lahdessa Salpauksen koulutuskonsernissa merkonomin tutkintoa, joka aikoinaan jäi kesken muiden kiireiden vuoksi. Ja juuri merkonomin
opinnoista löytyy syy siihen, että olen tällä hetkellä Hampurin merimieskirkolla seitsemän
viikon työharjoittelussa. Koulu tarjosi mahdollisuuden tehdä työharjoittelu kotimaisten
kohteiden lisäksi jossain Euroopan maassa, ja koska seurakuntaelämä on aina ollut lähellä
sydäntäni, kuulosti Merimieskirkko unelmien harjoittelupaikalta. Toinen työviikko on meneillään, ja voin rehellisesti sanoa viihtyneeni erinomaisesti. Työyhteisö on avoin ja
kansainvälinen, paikka, johon on ulkopuolisenkin helppo solahtaa sisään. Tahtoisinkin jo
tässä lausua kiitokseni kirkon johtajalle, Sadulle, sekä kärsivälliselle ja reippaalle työnopettajalleni, Eiralle, siitä, että olen saanut tämän tilaisuuden nähdä, mitä merimieskirkon
toiminta käytännössä on. Ja kiitos myös oppilaitokselle, joka käytännössä mahdollistaa
harjoittelun taloudellisesti.
On ollut myös hienoa tavata Saksassa asuvia suomalaisia monissa eri tilaisuuksissa ja
kuulla heidän elämästään. Tulevina viikkoina toivonkin vielä monia mielenkiintoisia kohtaamisia työn ja harrastustoiminnan merkeissä.
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TAPAHTUMIA
LYYPEKIN MERIMIESKIRKOLLA

PROGRAMM DER
SEEMANNSKIRCHE IN LÜBECK

La 7.11. 9:30
KIELIKOULU
Lisätietoja Mia Nordströmiltä,
kielikoulu(at)t-online.de

Sa 7.11. 9:30
SPRACHSCHULE
Weitere Info: Mia Nordström,
kielikoulu(at)t-online.de

Ma 9.11. 13:30
KÄSITYÖILTAPÄIVÄ
Tervetuloa tekemään käsitöitä ja nauttimaan kupponen kuumaa.

Mo 9.11. 13:30
HANDARBEITSNACHMITTAG
Handarbeit bei Klönschnack

La 21.11. 15:00 alkaen
HIERONTAA
Fysioterapeutti Viveca. Varaa oma puolen
tunnin aikasi edulliseen 18 € hintaan
kirkolta.

Sa 21.11. ab 15:00 Uhr
MASSAGE
Die Physiotherapeutin Viveca bietet halbstündige Massagen zum Preis von 18€ an.
Wir bitten um Reservierung!

To 26.11. 18:00
INKERIN ILTA

Do 26.11. 18:00
INKERIN ILTA

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.

Lyypekin merimieskirkon joulubasaari
Der Weihnachtsbasar der Seemannskirche in Lübeck
Aukioloajat / Öffnungszeiten:
Pe/Fr 27.11. 15-21
La/Sa 28.11. 15-21
Su/So 29.11. 12-18

Pe/Fr 4.12. 15-21
La/Sa 5.12. 15-21
Su/So 6.12. 12-18
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Markus ”Wili” Jokinen, Lyypekistä laivalle
Matruusina Finnlinesin Finnpulp-laivalla työskentelevä Markus Jokinen kertoo työnsä
olevan mielenkiintoista, sillä yksikään päivä ei ole samanlainen. Keväällä 2014 Kotkasta
vahtiperämieheksi valmistunut Markus on ehtinyt työskennellä jo useammassa eri thetävässä saman laivayhtiön palveluksessa. Jo opiskeluaikana aloitetut tuuraukset puolimatruusina sekä muutama kesä järjestysmiehenä ro-pax aluksilla ovat johtaneet
matruusikurssin kautta Finnpulpille.
Matruusi on ammattinimike kansihenkilöstöön kuuluvalle merimiehelle, jolle kuuluvat
muun muassa laivan kunnossapitotyöt. Markuksen mukaan koulusta saa valmiudet työhön,
mutta varsinainen opettelu alkaa vasta laivalla. Yhdeksi työn kiehtovista puolista hän
mainitseekin mahdollisuuden oppia uutta ja kehittää itseään.
Markukselle työ merimiehenä on toteutunut lapsuudenhaave, jota edelsivät muun
muassa sukellusoppaan työ Egyptin Sharm el-Sheikissä, sekä 15 vuoden työrupeama Lyypekissä rekkamiehenä. Merimieskirkko on hänelle tuttu jo kuljettajavuosilta. Tuolloin kirkko tarjosi paikan, jossa saunoa ja pestä
pyykkiä sekä tietenkin tavata toisia kuljettajia. Merimieskirkolla pystyi huoltamaan itseään niin fyysisesti kuin henkisestikin.
Nykyisin merimieskirkko näyttäytyy
hiukan eri tavalla. Kirkolle merimiehet
ehtivät tiivistyneiden aikataulujen vuoksi
harvemmin. Markuksen mukaan on kuitenkin mukavaa, että sosiaalikuraattori
käy tervehtimässä miehistöä satamassa.
Ulkomaalaistaustaiset merimiehet viettävät laivalla pitkiäkin aikoja, jopa puoli
vuotta. Silloin sosiaalikuraattorin myymät puhelinkortit tulevat tarpeeseen. Suomalaisille merimiehille tärkeämpää on
saada kenties hetkeksi juttuseuraa. Markus kertookin arvostavansa Merimieskirkon tekemää työtä. Hän suree sitä, että toimipaikat ovat maailmalta vähentyneet.
Markuksen mielestä merimiehelle on
tärkeää kyetä tulemaan hyvin toimen
Teksti ja kuva: Ilona Matilainen
muiden sekä itsensä kanssa. Hyvä on olla myös nöyrä oppimaan uutta. Kotiasioiden olisi pitäisi myös olla kunnossa. Hän ei
suosittele merille lähtöä pakokeinona kotimaan ongelmiin. Työrupeamiin asennoitumista
ei helpota elämäntilanne, jossa kotona odottelevat vaimo ja pienet lapset. Pitkät vapaat
ovat Markuksen mukaan ehdottomasti työn hyviä puolia ja mahdollistavat monia asioita.
Useiden muiden merimiesten tapaan myös Markusta huolettaa tulevaisuus. Hän kertoo
olevansa kiitollinen siitä, että työtä ainakin tällä hetkellä riittää, ja vieläpä mukavassa
työporukassa.
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••• TOIMINTAPIIRIT ESITTÄYTYVÄT ••• TOIMINTAPIIRIT ESITTÄYTYVÄT •••
Musiikin ja liikkumisen iloa Vauva- ja Tenavamuskarissa Hampurin merimieskirkolla
Suomenkielisessä muskarissa lapsi saa ensikosketuksia musiikin ja rytmin maailmaan.
Tärkeintä on musiikin kokemisen ja tekemisen ilo yhdessä suomenkielisen vanhemman
kanssa sekä lapsen musiikillisen uteliaisuuden herättäminen. Muskari tukee lapsen
kokonaisvaltaista kehitystä ja opitut laulut auttavat arjessa. Muskari sopii ihan jokaiselle,
laulu- tai soittotaitoja ei tarvita.
Vauva- ja Tenavamuskarissa
• lauletaan, soitetaan, lorutellaan, rytmitellään, körötellään, liikutaan ja kuunnellaan
• opitaan niin vanhoja tuttuja kuin uusia suomenkielisiä lastenlauluja, loruja ja leikkejä kotona käytettäviksi
• tavataan muita lapsia ja vanhempia/isovanhempia sekä saadaan vertaistukea
• käydään viikoittain, 45 minuuttia kerrallaan ilman sitovaa ilmoittautumista, maksu
5€/kerta
• on tauko Hampurin koulujen loma-aikoihin ja joulubasaarin aikaan
Minkä ikäisenä muskariin voi tulla?
• Vauvamuskarissa käydään 3kk-2–vuotiaan vauvan/taaperon kanssa
(suositusaloitusikä 3 kk / kun vauva kannattelee päätään)
• Tenavamuskari on tarkoitettu 1,5-4–vuotiaille kielikoululaisten pikkusisaruksille ja
muille leikki-ikäisille lapsille
Milloin muskarit pidetään?
• Vauvamuskari tiistaisin klo 10.45-11.30
• Tenavamuskari perjantaisin klo 16.30-17.15
Lisätietoja:
Sanna: skorpijar@hotmail.com (tiistain Vauvamuskari)
Annika: musik@annika-steinke.de (perjantain Tenavamuskari)
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TIETOPAKETTI
Tiiviissä tietopaketissa voit lukea oikeuden kiemuroista
Saksassa ja Suomessa.
Hei kaikki!
Koska joulun ja uuden vuoden loma-ajat ovat tulossa, ajattelin laittaa tähän väliin vinkkejä
matkailuun liittyvistä oikeuksista. Jatkan autokauppateemalla sitten lomien jälkeen.
Mitä tehdä, jos olet ostanut pakettimatkan (Pauschalreise) ja lento peruuntuu tai viivästyy?
Kun lento on viivästynyt yli viisi tuntia, voi matkustaja vaatia matkahinnan alennusta, jos
kyseessä ei ole ollut ylitsepääsemätön este. Oikeuskäytännön kautta on määräytynyt alennuksen suuruus. Tämän lisäksi matkantarjoajan täytyy maksaa viivästymisestä aiheutuneet
muut kulut. Matkustajan täytyy ilmoittaa viivästyminen matkanjärjestäjälle viipymättä
kirjallisesti ja vaatia ilmoitukseen matkanjärjestäjän kuittaus. Useasti matkanjärjestäjät tarjoavat lahjakortteja, joiden summat ovat jopa suurempia kuin itse korvaus olisi. Matkustaja voi tietenkin itse päättää, haluaako käyttää lahjakortin vai vaatiiko hän korvaukset
mieluummin rahana.
Myös pakettimatkalaisilla on oikeus vaatia korvausta suoraan lentoyhtiöiltä EU:n lainsäädännön mukaisesti. Tällöin korvaukset ovat € 250-600, riippuen lennon pituudesta.
Lentoyhtiö on velvoitettu maksamaan korvaus, jos matka on viivästynyt yli kolme tuntia.
Tällä tarkoitetaan sitä, että lentokoneen ovi on avattu määränpäässä vähintään kolme
tuntia myöhässä annetusta alkuperäisestä aikataulusta. Matkustajan matkanjärjestäjältä
saamasta korvauksesta vähennetään lentoyhtiöltä saatu korvaus.
Kaikille oikein mukavaa myyjäisaikaa!
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.

17

Wiederholung des erfolgreichen Tangokurses
Nach unserem erfolgreichen Tanskurs im Oktober freuen wir uns, euch mitteilen zu können,
dass vom 12.-14.02.2016 ein weiterer Tanskurs in den Räumlichkeiten der Finnischen Seemannskirche in Hamburg
Kuva: Minna Frosti
stattfinden wird.
Minna Frosti und Jorma Jaatinen aus Mikkeli brachten uns
die Grundlagen von wanha
tango, fusku, kävelyhumppa
und dem langsamen Walzer
bei. Dabei wurde wieder einmal bewiesen, dass Tanzen die
körperliche Kondition stärkt,
uns mental positiv stimmt und
uns neue Freunde im Geiste
bringt. Ganz abgesehen davon,
dass die heißen Tangorhythmen den Herzschlag im
Fluge steigen lassen. Wir
arbeiteten stimmungsvoll konzentriert und lachten viel, mit dem Resultat, dass nun alle
Teilnehmer mehr lernen wollen. In unserem Saal finden noch mehr Tänzer Platz! Falls du
also Interesse daran hast, am nächsten Kurs teilzunehmen, dann kannst du dich bis zum
29.01.2016 verbindlich dafür anmelden:
Telefon: 040-316971, E-Mail: hampuri@merimieskirkko.fi
Helena Zilcher

AVOIMET OVET KOTIGALLERIASSA
Su / So 22.11.2015 klo 15.00 – 18.00, Wallstraße 25, 23560 Lübeck
Laajalti kansainvälistäkin mainetta saanut, Vaasasta kotoisin oleva taiteilija Marianne Katriina Lennartsson avaa ovensa kaikille taiteesta kiinnostuneille kotigalleriassaan Lyypekissä.
Lennartssonin upeissa maalauksissa näkyy erityisesti pohjoismaista ihmistä syvästi koskettava sielunmaisema. Värit ja aiheet ovat tuttuja ja rakkaita niin koti- kuin ulkomailla
asuvillekin.
Die aus Vaasa stammende Künstlerin
Marianne Katriina Lennartsson lädt
alle Kunstinteressierte zum Tag der
offenen Tür bei ihrer Heimgalerie ein.
In ihren beeindruckenden Gemälden
zeigt sich eine skandinavische Seelenlandschaft: die Farben und Themen
sind
allen
Finnlandliebhabern
bekannt.
www.makalale.eu
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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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