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JUMALANPALVELUKSET

GOTTESDIENSTE

To 6.4. 16:00 Huom! aika muuttunut
VIIKKOHARTAUS

Do 6.4. 16:00
WOCHENANDACHT

To 13.4. 19:00
KIIRASTORSTAIN ILTAMESSU
Päivi Vähäkangas, Maija Priess ja EvaChristina Pietarinen.

Do 13.4. 19:00
ABENDMESSE AM
GRÜNDONNERSTAG
Päivi Vähäkangas, Maija Priess und EvaChristina Pietarinen.

Su 16.4. 11:00
PÄÄSIÄISMESSU
Päivi Vähäkangas ja Urban Rosengren

So 16.4. 11:00
OSTERMESSE
Päivi Vähäkangas und Urban Rosengren

To 20.4. 17:15
VIIKKOHARTAUS

Do 20.4. 17:15
WOCHENANDACHT

To 27.4. 17:15
VIIKKOHARTAUS

Do 27.4. 17:15
WOCHENANDACHT
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JOHTAJAN RIVIT
Hyvät Ankkurin lukijat,
vanha sanonta ”kevät keikkuen tulevi” pätee tänäkin vuonna. Voi tietysti kysyä, miten niin
keikkuen, mutta aurinko muuttaa maiseman hetkessä ja kasvimaailman uusi elämä puhkeaa
kukkaan, on valoisaa ja värikästä. Mieli virkistyy ja ihmisten ilo on näkyvissä.
Pohjois-Saksan suomalainen merimieskirkko oli mukana, kun Hampurin satamaan perustettiin merenkulkijoiden asioita ajava Sozialbeirat (sosiaalikomitea). Saksassa oli ennestään
Sozialbeirat vain Rostockissa, Cuxhavenissa ja Bremerhavenissa. Suomi edustaa kaikkia
neljää pohjoismaata komiteassa, johon kuuluvat myös mm. Saksan merimieslähetys,
katolilainen Stella Maris sekä viranomaisia kuten luotsi, tulli ja poliisi. Komitean tehtävänä
on parantaa merenkulkijoiden olosuhteita Hampurin satamassa. Lainsäädännön muuttuessa
vaikeutuu esimerkiksi puhelinkorttien ostaminen selkeästi. Silloin merenkulkijoiden yhteys
kotiin katkeaa. Vieraanvaraisuuden ja inhimillisyyden vahvistaminen Hampuriin saapuvien
merenkulkijoiden vastaanotossa on komitean tärkeimpiä tehtäviä. Lisää tietoa löydät s. 15.
Matkailualan harjoittelija Elisa Isokoski tervetuloa joukkoomme!
Elisaan voitte tutustua paremmin sivulla 19. Muutaman viikon
harjoittelussa olleet mediaopiskelijat Petteri ja Kristian saivat
valtavan määrän dokumenttiaineistoa merimieskirkkotyöstä ja he
palasivat takaisin koti-Suomeen. Kiitos heille! He osallistuivat
moneen roudaamiseen harjoittelunsa aikana kirkolla ja näkivät,
kuinka usein kirkon tilat muutetaan erilaisiin tilaisuuksiin.
Turun Diakoniakeskuksen 7 vapaaehtoista, diakoniaharjoittelija
sekä meidän oma Eeviksemme, Eeva-Maria Ranta, saapuvat
auttamaan meitä pääsiäisbasaarin rakentamisessa, itse basaarissa ja jälkimainingeissa. Tällainen yhteistyö on merkittävää.
Näin saamme merimieskirkkotyötä tutuksi laajemmalle väestölle, joille työmme on vierasta. Iloitsen myös siitä, että vapaaehtoiset saavat mahdollisuuden kuulla vuosivapaaehtoistemme
ja paikallisten vapaaehtoisten ajatuksia, miksi he tekevät vapaaehtoistyötä ja miksi juuri meillä. Vuorovaikutus näissä merkeissä on varmasti antoisaa. Toivotamme ryhmän lämpimästi
tervetulleeksi!

Kuva: mediaharjoittelijat vas.
Kristian Tikkanen ja Petteri
Koskinen

Mahtavan vastaanoton saanut Agricola -näyttely jatkoi matkaansa. Näyttely oli upea! Se
antoi paljon tietoa ja keräsi paljon ihmisiä kirkolle sitä katsomaan! Saunan remontti
viivästyy vielä vähän. Kunhan saamme kaikki valmiiksi, juhlistamme sitä yhdessä grilliillan merkeissä.
Tapaamisiin pääsiäisbasaarissa! Iloista pääsiäistä!
Satu Oldendorff
Yhteystiedot: 040-316971 tai 0171-6002168, satu.oldendorff@merimieskirkko.fi.
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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 kaksoiskansalaisella (Saksa-Suomi), on mahdollisuus suoraan tukea merimieskirkon
toimintaa? Sinulla on oikeus siirtää jo maksamasi kirkollisverot Hampurin merimieskirkolle.
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:
https://pohjoissaksa.merimieskirkko.fi/tue-ja-osallistu/
Haben Sie gewusst, dass in Hamburg gemeldete 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 ein Formular ausgefüllt werden, das Sie von der
Seemannskirche oder von folgende Internetseite bekommen können:
https://pohjoissaksa.merimieskirkko.fi/tue-ja-osallistu/
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
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PAPIN RIVIT
”Meidän Lauri tuli eilen uskoon”, leukaili eräs isoisä Lauri-vauvan kasteen jälkeen. Hän
tunsi selvästi hyvin luterilaisen kasteteologian. Lutherin mukaan kasteessa lapselle
lahjoitetaan Pyhä Henki, joka synnyttää ja ylläpitää uskoa. Jumala solmii lapsen kanssa
liiton, ottaa hänet suojelukseensa ja lupaa siunata häntä hänen elämänmatkallaan. Valkoinen
kastemekko on uuden ihmisen merkki, muistutus niistä Jumalan lahjoista, jotka jo pieni
vauva saa kasteessa ottaa vastaan.
Vuosisatojen ajan lasten kastaminen oli kirkossamme itsestäänselvyys. Kaste oli hengellisen
merkityksensä lisäksi myös siirtymäriitti, joka kokosi suvun yhteen juhlimaan uutta elämää.
Nykyään kasteen suosio on kuitenkin jyrkässä laskussa. Osittain syynä on se, että perheen
perustamisiässä olevien joukossa kirkkoon kuuluminen on yhä harvinaisempaa. Mutta myös
monet kirkkoon kuuluvat vanhemmat jättävät lapsensa kastamatta. Monissa perheissä
kasteen sijaan vietetään nimiäisiä, joista uskonnolliset elementit on karsittu pois.
Tiedän, että joitakin isovanhempia surettaa heidän lastensa päätös olla järjestämättä ristiäisiä
omille lapsilleen. Kaste on kaunis ja herkkä tilaisuus, joka yhdistää sukupolvia toisiinsa.
Kasteessa ei kysytä, mikä on kunkin paikallaolijan suhde Jumalaan. Mutta kuitenkin
yhdessä hapuilemme sanoiksi pyyntömme siitä, että Hän, jolta elämä on lähtöisin, varjelisi
ja siunaisi tätä haurasta ihmisenalkua. Kasteessa ollaan niin syvien asioiden ja tunteiden
äärellä, että usea paikallaolija pyyhkii silmäkulmiaan.
Aina kastamatta jättäminen ei johdu vanhempien vakaumuksesta, vaan käytännöllisemmistä
syistä. Kenties on osoittautunut haastavaksi löytää lähipiiristä edes yksi kirkkoon kuuluva
kummi? Tällaisessa tapauksessa isovanhempikin voi toimia lapsen kummina. Ehkä kirkko
tuntuu tilana vieraalta? Lapsen voi kastaa myös kotona suomalaiseen tapaan. Tai onko
kastetilaisuuden järjestäminen vaan jäänyt muiden kiireiden alle ja tuntuu että lapsi on jo
liian vanha? Kasteelle ei ole yläikärajaa. Koskaan ei ole liian myöhäistä järjestää juhla,
jonka keskipisteenä on oma lapsi. Eikä koskaan ole liian myöhäistä pyytää Jumalan
siunausta hänen elämäänsä.
”Tiedättehän, että meidät kaikki Kristukseen Jeesukseen kastetut on kastettu hänen
kuolemaansa ... jotta mekin alkaisimme elää uutta elämää, niin kuin Kristus Isän kirkkauden
voimalla herätettiin kuolleista.” Kaste ja ylösnousemus liittyvät kiinteästi toisiinsa. Siksi
pääsiäinen, ylösnousemuksen juhla, on aikanaan ollut kirkossa tärkeä kastepäivä.
Pääsiäisenä iloitsemme Kristuksen ylösnousemuksesta ja siitä, että sama ylösnousemus
koskee myös meitä.
Siunattua pääsiäistä!
Päivi Vähäkangas
Yhteystiedot: 0151-5711 9137 tai 040-8460 2217,
paivi.vahakangas@gmail.com.
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Finnischer Osterbasar
TERVETULOA!

Pääsiäisbasaari

HERZLICH WILLKOMMEN!

08. + 09.04.2017 12.00-18.00

TUKIJÄSENYYS
Nyt on aika maksaa jäsenmaksu vuodelle 2017!
Merimieskirkko on liikkuvien ihmisten kirkko. Merimieskirkko on käyttäjilleen kappale
kotimaata vieraassa maassa, uuden kulttuurin keskellä. Kaikki ovat merimieskirkoille
sydämellisesti tervetulleita. Tiesithän, että hankimme käyttövaramme itse. Jäsenenä tuet
työtämme ja autat meitä auttamaan! Tukijäsenenä saat myös monia etuja. Kuukausittain
tarjoamme vaihtelevia tukijäsentarjouksia. Myös majoitusmaksuista ja saunakäynneistä
saa alennusta.
Hampurin merimieskirkon jäsenmaksu on henkilöltä 45 €. Jäsenmaksun voi maksaa
kahvilan kassalle tai suoraan tilille: Finnische Seemannsmission, Commerzbank (BIC:
COBADEFFXXX), IBAN: DE66200400000374305100.
Info: hampuri@merimieskirkko.fi.

MITGLIEDSCHAFT
Werde Mitglied der finnischen Seemannskirche in Hamburg!
Die finnische Seemannskirche ist eine Kirche für alle Menschen, die unterwegs sind. Sie ist
ein Stück Heimat für ihre Besucher mitten in einer fremden Kultur. Alle sind herzlich
willkommen. Wusstest Du, dass wir unsere Mittel selbst sammeln? Als Mitglied unterstützt
Du unsere Arbeit und hilfst uns zu helfen. Außerdem bekommst Du als Mitglied viele
Vorteile. Wir bieten monatlich wechselnde Angebote. Auch auf die Übernachtungs- und
Saunapreisen bekommst Du Ermäßigung.
Die jährliche Mitgliedschaft kostet 45€ pro Person. Den Beitrag kannst du entweder an der
Kasse des Cafés entrichten oder überweisen an: Finnische Seemannsmission,
Commerzbank (BIC: COBADEFFXXX), IBAN: DE66200400000374305100.
Info: hampuri@merimieskirkko.fi.
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SOSIAALIKURAATTORIT TIEDOTTAVAT:
Yhteisten kokemusten jakaminen ja kysymysten käsittely ovat odottavien äitien ryhmän
painopisteitä. Tiistaisin klo 10:15 kokoontuvaan ryhmään mahtuu mukavasti mukaan niin
ennen että jälkeen synnytyksen. Elämänkaariryhmässä keskustellaan kaikista elämän
vaiheista. Seuraavat tapaamiset sunnuntaina 2.4. klo 14:00 ja 23.4. klo 16:30. Tervetuloa!
Seuraavan kerran järjestämme Lyypekistä saunakuljetuksen Hampurin merimieskirkolle
lauantaina 1.4. Lähtö Lyypekistä/Travemündestä noin klo 15:00 - 16:00. Ilmoitathan
perjantaina 31.3. klo 18 mennessä Annalle (anna.eklund@merimieskirkko.fi tai
+491716210907), jos pääset lähtemään mukaan! Toinen maaliskuun reissu järjestetään
lauantaina 15.4. Ilmoitathan tällöin perjantaihin 14.4. klo 18 mennessä lähdöstäsi Ritvalle
(ritva.lehmann@merimieskirkko.fi tai puhelimitse +491602817858). Hampurissa on myös
pyykinpesumahdollisuus.
Olemme täällä sinua varten niin elämän iloissa ja suruissa. Otamme myös mielellämme
kaikenlaiset ideat vastaan uudesta toiminnasta. Tavoitat meidät puhelimitse ja
sähköpostitse, ota rohkeasti yhteyttä!!
Yhteystiedot:
lyypekki@merimieskirkko.fi
Anna Eklund (vas.): +491716210907,
anna.eklund@merimieskirkko.fi
Ritva Lehmann (oik.): +491602817858,
ritva.lehmann@merimieskirkko.fi

KIRKKOTOIMIKUNNAN (KTK:N) KUULUMISET:
Pääsiäisbasaarin valmistelut ovat myös kirkkotoimikunnan osalta hyvällä mallilla. Löydätte
meidät tänä vuonna kirkon tiedotuspisteestä ja osa jäsenistä on myyntipöytien takana.
Tulkaa tervehtimään ja kertomaan kuulumisia. Järjestämme myös lapsille virpomistapahtuman. Aloitamme sunnuntaina 9.4. klo 12 noidiksi pukeutumisen ja kierrämme sen
jälkeen virpomassa.
Kaikki yhteydenotot otetaan mielellään vastaan (postilaatikkoon
kirkolla tai sähköpostiin ktk.hampuri@mail.de). Seuraava
KTK:n kokous, jossa näitä käsitellään, pidetään 12.4.2017.
Keväisin terveisin
pj. Johanna Elo-Schäfer, 0151-12306773.
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TAPAHTUMAKALENTERI
Su 2.4. 11:00

BRUNSSI – TULLAAN TUTUIKSI

Yhteinen brunssi kaikenikäisille nyyttäreiden merkeissä. Tutustumme toisiimme ja
vietämme mukavaa yhteistä sunnuntaipäivää. Tervetuloa!
Su 2.4. 16:00

SUOMI100 – ELOKUVAILTA

Yhteistyössä Hohenlockstedtin Kulttuuri- ja perinneyhdistyksen kanssa esitetään
dokumentaatio „Jääkärit“ (2014). Filmi kertoo päiväkirjojen ja kirjeiden avulla suomalaisten miesten kokemuksista jääkärikoulutuksen aikana Saksassa viime vuosisadan
alussa. Filmi on YLE:n tuottama ja siinä on saksankielinen tekstitys. Tapahtuman juontaa
saksaksi yhdistyksen puheenjohtaja Achim Jabusch.
Pe 7.4.

KIRKKO KIINNI

la 8.4. ja su 9.4. klo 12-18

PÄÄSIÄISBASAARI

Tombolaan tarvitaan vielä palkintoja: Onko nurkissasi vielä uutta, sinulle turhaa tavaraa?
Tai saisitko jostain mainoslahjoja, joita voisimme hyödyntää pika-arpajaisiin? Palkinnot
voit tuoda kirkon toimistoon vaikka heti.
Pe 14.4.

KIRKKO KIINNI

Ma 17.4.

KIRKKO KIINNI

La 22.4. klo 18

POHJOISMAISET ILTAMAT

Iltamat pidetään Tanskan kirkolla. Pohjoismaista ohjelmaa ja yhteislaulua. Kts. myös s. 19.
To 27.4. klo 18

KIRJALLISUUSILTA: Eppu Nuotio ja Kurt Nuotio

Eppu Nuotio ja Kurt Nuotio lukevat otteita kirjoistaan. Mukana heillä on myös kirjoja
myytäviksi. Kts. myös s. 16.
Su 30.4. klo 17 - 23

VAPPUJUHLA

Grilli lämpiää ja Iris Valin laulattaa. Juhlan kruunaa tuttuun tapaan Rakelin lakitus. Lisätietoja
s. 17. Tervetuloa!
Ma 1.5.

KIRKKO KIINNI
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VERANSTALTUNGEN
So 2.4. 11:00

BRUNCH

Nach dem Prinzip „Jeder bringt was mit” kommen unterschiedliche Altersgruppen zu einem
Brunch zusammen. Herzlich willkommen!
Su 2.4. 16:00

SUOMI100 – FILMABEND

In Zusammenarbeit mit dem Verein für Kultur & Geschichte von Hohenlockstedt e.V. wird
das Doku-Drama „Die Jäger“ (2014) gezeigt. Der Film berichtet anhand von Auszügen aus
Tagebüchern und Briefen von der Erfahrung, die finnische Männer in der Jägerausbildung
in Deutschland Anfang des 20. Jahrhunderts gemacht haben. Deutsche Untertitel sind
vorhanden. Moderation der Veranstaltung: der Vorsitzende des Vereins Achim Jabusch.
Fr 7.4.

KIRCHE GESCHLOSSEN

Sa 8.4. ja So 9.4. klo 12-18

OSTERBASAR

Wir brauchen noch Preise für die Tombola: Hast du zuhause noch neue Dinge, die du aber
nicht gebrauchen kannst? Oder könntest du aus deinem Bekanntenkreis Werbegeschenke
organisieren, die wir bei der Tombola nutzen können? Preise können jederzeit in unserem
Büro abgegeben werden.
Fr 14.4.

KIRCHE GESCHLOSSEN

Mo 17.4.

KIRCHE GESCHLOSSEN

Sa 22.4. klo 18

NORDISCHER ABEND

Ein gemeinsamer Abend mit Programm bei der dänischen Kirche. Siehe auch S. 19.
Do 27.4. klo 18

LESUNG mit Eppu Nuotio ja Kurt Nuotio

Die Autoren Eppu Nuotio und Kurt Nuotio lesen Auszüge aus ihren Werken. Außerdem
werden sie Bücher zum Verkauf mitbringen. Siehe auch S. 16.
So 30.4. klo 17 - 23

VAPPUFEST

Ein traditionelles finnisches Fest. Der Grill ist heiß und wir singen gemeinsam mit Iris Valin.
Siehe auch S. 17. Herzlich willkommen!
Mo 1.5.

KIRCHE GESCHLOSSEN
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VÄLÄHDYKSIÄ ASIAKASPALVELUTIIMIN TYÖSTÄ
Pohjois-Saksan merimieskirkon asiakaspalvelutiimi esittelee teille, hyvät Ankkuri-lukijat,
tästä eteenpäin jokaisessa Ankkuri-lehdessä omaa toimintaansa ja työtään. Voit lukea mitä
kulissien takana tapahtuu ja mitä se vaatii, että kaikki näyttää siltä miltä sen pitäisi näyttää
kun asiakas astuu ovesta sisään. Kerromme mitä kahvilassa ja kaupassa on tarjolla ja miten
valmistaudumme esimerkiksi juhannuksen viettoon.
Suurin osa työstämme tapahtuu asiakkaan katseilta
piilossa. Vaikka meitä kaikkia ei aina kahvilassa
näkyisikään niin saatamme olla pesemässä pyykkiä tai
varastossa inventoimassa juuri saapunutta kuormaa.
Myös majoitushuoneiden siivoaminen, tukkukäynnit,
tilausten teko, leivonta, ruokien valmistelu, tilaisuuksien
suunnittelu ja kellarin siivoaminen sekä moni muu asia
kuuluu työn kuvaamme. Tärkein tehtävämme on
kuitenkin asiakkaan palvelu. Toivomme todella, että
tunnet itsesi tervetulleeksi kirkolle ja pyrimme
kohtaamaan sinut hymyillen ja ilolla.
8.-9.4. on pääsiäisbasaari ja sitä varten olemme tällä viikolla
hakeneet monta autokuormallista tavaraa välivarastolta,
inventoineet ja syöttäneet tuotteita kassajärjestelmäämme.
Saimme ihania, uusia muumivaatteita, mämmiä, Mignonmunia ja muita herkkuja. Niitä voi jo nyt ostaa Suomikaupastamme.
Toivottavasti tapaamme kirkolla ja ehdimme jutellakin
kahvikupposen äärellä, se on yksi kaikkein tärkeimpiä
tehtäviämme! Tervetuloa ostoksille ja kahville ja vaihtamaan
ajatuksia kanssamme.

Nähdään kirkolla!

Tiina Ylitalo, palveluvastaava
Yhteystiedot: 040-316971 tai tiina.ylitalo@merimieskirkko.fi
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MAJOITUSPALVELUT
Tule ja majoitu merimieskirkolla, joka ei ole tavallinen hotelli, hostelli tai bed&breakfast paikka. Tarjoamme turvallista, mukavaa ja edullista majoitusta Hampurissa keskustan läheisyydessä. Hampurin kirkolla on kolme pienempää majoitushuonetta sekä ryhmähuone.
Isompia ryhmiä voimme majoittaa tarvittaessa myös talon muihin huoneisiin. Normaalihintaiseen majoitukseen sisältyy saunapäivinä sauna. Aamupala pitää sopia erikseen.
Alakerran vierashuoneet (2 kpl)
2 hengen huone (kerrossänky). Wc ja suihku käytävällä.
Majoitusvuorokausi 33 €/hlö tai 58 €/2 hlöltä, lapset alle
12v 14 €.
Yläkerran vierashuone (1 kpl)
3 hengen huone, jossa oma wc ja suihku sekä tv.
Majoitusvuorokausi 43 €/hlö, 70 €/2 hlöä tai 86 €/3 hlöä,
lapset alle 12v 14 €.
Ryhmämajoitustila
Majoitustilassa on 14 vuodetta. Wc käytävällä. Saunojen pesutilat käytössä aamuisin klo 10.00 asti ja iltaisin
klo 21.00 jälkeen. Majoitusvuorokausi 21 €/hlö, lapset
alle 12v 12 €.
Alle 4-vuotiaat majoittuvat ilmaiseksi, jos lapsi ei
tarvitse omaa sänkyä.
Merimieskirkon jäsenille myönnetään alennusta majoituksesta. Muista mainita tieto
jäsenyydestä. Jäsenyys tulee osoittaa henkilökohtaisella jäsenkortilla.
Varaukset
Voit tehdä majoitustiedustelun ja varauksen puhelimitse, puh. + 49 40 316971, sähköpostilla
majoitus.hampuri@merimieskirkko.fi tai lähettämällä majoituslomake, jonka löydät sivulta
http://pohjoissaksa.merimieskirkko.fi/palvelut/#majoituspalvelut.

ÜBERNACHTUNG IN DER KIRCHE
Die finnische Seemannskirche bietet auch diverse Übernachtungsmöglichkeiten für
Reisende. Vorhanden sind Familien- und Doppelzimmer sowie Gruppenräume. Die ideale
zentrale Lage ermöglicht sowohl eine einfache Anreise wie auch einen schnellen Zugang zu
fast allen Sehenswürdigkeiten in Hamburg.
Anfragen bitte telefonisch + 4940316971, per E-Mail majoitus.hampuri@merimieskirkko.fi
oder einfach vorbeikommen!
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TOIMINTARYHMÄT / GRUPPEN
ELÄMÄNKAARIRYHMÄ
Tapaamiset sunnuntaina 2.4. klo 14:00 ja 23.4. klo 16:30. Lisätietoja: Ritva Lehmann, 040316971.
KIELIKOULU / SPRACHSCHULE
Kerho ti/Di 9:00-12:00 ja kielikoulu pe/Fr 16:30-18:15.
Huhtikuussa kielikoulua pidetään perjantaina 21.4. ja 28.4. ja tiistain leikkikerhoa 18.4. ja
25.4. Lisätietoja antaa mielellään pj. Sanna Madej, skorpijar@hotmail.com, 016091095726.
KIRJAPIIRI
Tapaamme joka kuukauden 4. keskiviikko klo 18:30. Huhtikuussa 26.4. kirja: ”Hertta”
(Heidi Köngäs), toukokuussa 24.5. kirja ”Armain aika” (Pertti Lassila). Lisätietoja: Kaija
Gaupp, 040-643 5223, kaija.gaupp@web.de.
KIRJASTOTOIMIKUNTA
Tervetuloa kirjastoon, lukemista löytyy joka makuun. Tilasyistä voimme ottaa lahjoituksina
vastaan vain yksittäisiä hyväkuntoisia ja uudehkoja suomen- tai ruotsinkielisiä kirjoja, tai
Suomeen liittyviä saksankielisiä kirjoja. Lisätietoja: Kaija Gaupp, 040-6435223,
kaija.gaupp@web.de.
KTK / KIRCHENAUSSCHUSS
Kirkko täynnä elämää -moton mukaisesti tuemme kirkon toimintaa ja toimimme
siirtokunnan puhetorvena. Kaikki yhteydenotot otetaan mielellään vastaan – kysymykset ja
ehdotukset, risut ja ruusut kirkolle KTK:n postilaatikkoon tai osoitteeseen
ktk.hampuri@mail.de. Lisätietoja: pj. Johanna Elo-Schäfer, 0151-12306773.
KULTTUURIPIIRI
Seuraavat tapaamiset kirkolla 2.4. klo 13 ja 23.4. klo 15, joissa suunnittelemme tulevia retkiä.
4.4. menemme yhdessä Bucerius Kunst Forumiin katsomaan Paula Modersohn-Beckerin
taidenäyttelyä, tapaaminen klo 12 aulassa. Lisätietoja: Ritva Lehmann, 040-316971.
KUORO / CHOR
Pe/Fr 19:00-21:00 Kirkkosali.
Kuoron seuraava esiintyminen 6.5. Lyypekin suomalaisen seurakunnan 35-vuotisjuhlissa.
Kuoron johtajana toimii Eva-Christina Pietarinen. Info: Marjukka Jacobsen, 04181-4728.
MIESTEN VUORO / UNTER MÄNNERN
Pe/Fr 28.4. 19:00
Yhdessäoloa saunan ja takkatulen äärellä, makkaran paistoa ja keskusteluja. Männerabend
mit Saunagängen und Gesprächen. Info: Christian Sierks, 0163-9803035, Krisu73@live.com.
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MUSKARIT
Vauvamuskari ti klo 10:45-11:30.
3kk-2–vuotiaille vauvoille ja taaperoille. Kertamaksu 5 €. Lisätiedot: 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 / YSTÄVÄNPALVELU
Ystävänpalvelun tukihenkilöt kuuntelevat ja auttavat sinua luottamuksellisesti ongelmissasi.
Pohjois-Saksan alueen tukihenkilöt tavoitat puhelimitse 0160-3455916 tai sähköpostitse
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. Lisätietoja: Anna Eklund, 01716210907, anna.eklund@merimieskirkko.fi.
PERHEKAHVILA
Seuraava tapaaminen su 23.4. klo 14:00. Hyvän kelin sattuessa menemme yhdessä
Planten&Blomenin puistoon. Otathan ulkoiluvaatteet mukaan. Lisätietoja: Anna Eklund,
0171-6210907, anna.eklund@merimieskirkko.fi.
RAAMATTUPIIRI
Seuraava tapaaminen ti 25.4. klo 15:00. Vuoden 2017 tavoitteena käydä läpi Apostoli
Paavalin 1. Korinttolaiskirje. Lisätietoja: 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.
Lisätietoja: Raija Saoudi, 0157-30095323, raija.hannele@gmx.de ja Anne Prüfer, 040404324.
SOSIAALIKURAATTORIT / SURURYHMÄ
Ritva Lehmann ja Anna Eklund ovat tavattavissa sopimuksen mukaan. Yhteystiedot löydät
sivulta 7.
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SVENSKA GRUPPEN
Vi träffas den tredje tisdagen i månaden ca.15:00 och umgås ett par timmar på svenska. Alla
är välkomna! Info: Anna-Rita Lau, 040-7222808, joarlau@googlemail.com.
SÄHLY (SALIBANDY) / UNIHOCKEY
La/Sa 16:00-18:00 Sommerhuderstraßen koululla. Lisätietoja: Jussi Kiho, saehly@suomi24.fi.
TAIDEPIIRI / KUNSTKREIS
Ke/Mi 17:00-19:00
Maalataan ja arvioidaan töitä yhdessä. Wir malen und bewerten Werke gemeinsam.
Ohjaaja/Kursleiterin: Raija-Liisa Sjöman-Tsolis, 040-4801196, 0172-2358099,
rafussjoman@gmail.com.
TYÖKERHO / ARBEITSKREIS
To/Do 15:00 Eevan salissa.
13.4. Ei työkerhoa (Kiirastorstai), tapaamme taas pääsiäispyhien jälkeen totuttuun tapaan.
20.4. ''Kierrätyspäivä'', vaihdamme vaatteitamme, kenkiä, laukkuja, koruja ja muuta kivaa.
30.4. Muistathan vappujuhlan kirkolla! Ohjelma alkaa klo 18:00.
Suunnittelemme alustavasti kevään virkistysretkeä 18.5. Ideat sen toteuttamiseen ovat
tervetulleita! Info pj. Tarja Jeenicke, 040-5241179 tai 0170-9355531,
tarja_jeenicke@yahoo.de.
ÄIDIT JA MUUT NAISET
“NAISTENILTA”
Yhdessäoloa hyvän ruuan merkeissä. Tarkemmat tiedot Facebook-ryhmässä Naisten Ilta
Hampurissa. Lisätietoja: Tiina Mitchell, Mitchell.tiina@googlemail.com tai Anu Bär,
anumet@web.de.

Institut für
Finnougristik/Uralistik

Im Rahmen der Feierlichkeiten zur 100-jährigen Unabhängigkeit Finnlands im Jahre 2017
lädt das IFUU ein zu einem Festvortrag von
Prof. (em.) Dr. Bernd Wegner, Helmut-Schmidt-Universität, Hamburg
Die verspätete Nation: Finnland im 20. Jahrhundert
am Montag, den 10. April 2017 um 18.00 Uhr
Von-Melle-Park 6, 20146 Hamburg, Philosophenturm (Hörsaal F)
Herzlich willkommen!
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HAMBURGER SOZIALBEIRAT GEGRÜNDET
Bremerhaven, Cuxhaven und Rostock waren Vorreiter - jetzt hat auch Hamburg einen
Sozialbeirat für Seeleute gegründet. 19 Vertreter von Seemannsmissionen, Schifffahrtsbehörden und maritimen Verbänden kamen am Montag in den Räumen der BG
Verkehr zur ersten Sitzung des „Port Welfare Committee“ zusammen.
Sozialbeiräte sollen dem Informationsaustausch zwischen den im Hafen tätigen
Institutionen dienen, um die Arbeits- und Lebensbedingungen von Seeleuten auch in den
Häfen zu verbessern. So schreiben es die Maritime Labour Convention (MLC) und das
deutsche Seearbeitsgesetz seit 2013 vor. Wichtig ist dabei, dass Seeleute jederzeit einen
ungehinderten Zugang zu den Sozialeinrichtungen im Hafen haben.
Auf die Initiative der Seemannsmissionen hatte Seemannspastor Matthias Ristau die
Gründung organisiert. „Hamburg ist das Tor zur Welt. Das ist ohne Seeleute nicht denkbar.
Wir müssen gute Gastgeber für die Seeleute aus aller Welt sein“, so Ristau, der das
Seemannspfarramt der Nordkirche leitet. Nach vorsichtigen Schätzungen kommen jedes
Jahr über 230.000 Seeleute in die Hansestadt.
Mit den Einrichtungen der Deutschen Seemannsmission, von Stella Maris, der Nordischen
Seemannskirchen, der Seafarers’ Christian Friends und der Flussschifferkirche stehen den
Seeleuten in Hamburg viele Angebote offen. Aber kennen die Seeleute ihre Seemannsclubs
und -heime im Hafen? Wie kommen die Seeleute trotz der kurzen Liegezeiten in die
Seemannsmissionen oder in die Stadt? Wieso sind die Wege zu den Seemannsclubs nicht
besser ausgeschildert? Und wieso gibt es an vielen Stellen im Hafen noch Funklöcher beim
Internet? Um diese und andere Fragen kümmert sich der neu gegründete Sozialbeirat, der
sich ab sofort der Belange der Seeleute im Hamburger Hafen annehmen wird. „Allein der
regelmäßige Informationsaustausch wird helfen, die Situation für die Seeleute zu
verbessern“, ist sich Christian Bubenzer sicher, der bei der Dienststelle Schiffssicherheit der
BG Verkehr für das Seearbeitsrecht verantwortlich ist.
Zwei aktuelle Probleme machen deutlich, wie wichtig eine starke Interessenvertretung für
die Seeleute im Hafen ist: Seit dem letzten Jahr ist durch das Antiterror-Paket
vorgeschrieben, dass Prepaid-Karten nur noch mit einem Ausweis gekauft werden. Seeleute
an Bord, deren Ausweise gesammelt beim Kapitän verwahrt werden, haben es dadurch noch
schwerer, mit ihrer Heimat zu telefonieren. Außerdem ist zu klären, was das Ende der
Landgangsausweise bedeuten würde, mit denen sich ausländische Seeleute auch ohne
Visum in der Stadt bewegen dürfen. Es bleibt also noch viel zu tun, so die Mitglieder des
Hamburger Sozialbeirates.
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100saunaa-valokuvakilpailu

100Saunen-Fotowettbewerb

Suomi100-juhlavuoden merkeissä keräämme loppuvuoteen asti valokuvia
erilaisista saunoista. Sauna on yksi
vahvimpia suomalaisuuden symboleja ja
satavuotiaan Suomen kunniaksi heitetään
kunnon löylyt ainakin sata kertaa!

Anlässlich des Suomi100-Jubiläumsjahres
sammeln wir bis zum Ende des Jahres
Fotos verschiedener Saunen. Die Sauna ist
eines der stärksten Symbole Finnlands und
zu Ehren des 100-jährigen Finnlands
werden wir mindestens 100x einen
Aufguss machen!

Tiedätkö sinä kivan, tunnelmallisen tai
erikoisen saunan? Lähetä kuvasi meille
osoitteeseen hampuri@merimieskirkko.fi.
Yleisö valitsee parhaan valokuvan ja
voittaja palkitaan merimieskirkon saunalahjakortilla.

KIRJALLISUUSILTA

Kennst du eine besonders schöne oder
außergewöhnliche Sauna? Schicke uns
dein Bild an hampuri@merimieskirkko.fi.
Das beste Foto wird öffentlich gewählt und
der Gewinner bekommt von uns einen
Saunagutschein.

EPPU NUOTIO JA KURT NUOTIO

To 27.4. 18:00
Eppu Nuotio kertoo omasta kirjoittamisestaan sekä
lasten- että aikuisten kirjoista, teatterikirjoittamisesta ja Saksaan tilatusta suuresta Romymusikaalista. Hänen uusimmat teoksensa ovat
Mutta minä rakastan sinua, Nainen parvekkeella ja
toukokuussa ilmestyvä Myrkkykeiso.
Tilaisuuden aikana Eppu haastattelee myös Kurre
Nuotiota hänen elämänkerrallisista teoksistaan
Karvainen rahastaja, Liukastelija ja Everstiksi
epäilty mies. He tuovat myös kirjoja mukanaan.

LESUNG

MIT EPPU NUOTIO UND KURT NUOTIO

Do 27.4. 18:00
Die Autorin Eppu Nuotio erzählt über ihr eigenes Schreiben. Sie hat sowohl Romane wie
auch Kinderbücher, Theaterstücke und ein Musical geschrieben. Außerdem führt sie ein
Gespräch mit Kurt Nuotio. Sie bringen Bücher zum Verkauf mit.
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VAPPUJUHLA / VAPPUFEIER
Su / So 30.4.2017
17:00

Vappuhuiskien tekoa lasten kanssa / Basteln mit Kindern

18:00

Seisovan pöydän avaus ja grilli kuumana / Grill ist warm

19:30

Iris Valinin konsertti, jossa myös yhteislaulua /
Konzert und gemeinsames Singen mit Iris Valin
Illan aikana mm. Rakelin lakitus ja mukavaa yhteisoloa siman ja
vappuherkkujen ääressä.
Gemeinsames Beisammensein, finnische Vappu-Spezialitäten
und -traditionen.

Löydät meidät myös Facebookista ja Instagramista:
Du findest uns auch auf Facebook und Instagram:
https://www.facebook.com/pohjoissaksanmerimieskirkko/
www.instagram.com/ pohjoissaksanmerimieskirkko/
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KUUKAUDEN KASVO
Elisa Isokoski, matkailualan harjoittelija
Hei!
Olen -98 syntynyt tyttö Nivalasta, Pohjois-Pohjanmaalta.
Olen kuusi viikkoa Hampurin merimieskirkolla työharjoittelussa. Koulua käyn Kalajoen ammattiopistossa,
jossa opiskelen viimeistä vuotta matkailuvirkailijaksi.
Rakastan soittaa akustista kitaraa ja laulaa, ja minulla
onkin melko musikaalinen tausta. Pidän myös paljon
taiteesta, piirtelen ja maalailen aina kun löytyy
inspiraatiota. Olen matkustellut melko paljon, mutta en
todellakaan tarpeeksi, ja haaveenani on nähdä mahdollisimman paljon maailmaa. Lisäksi tykkään valokuvata
lähinnä maisema- ja kohdevalokuvia, vaikkei minulla
erityisiä varusteita siihen olekaan.
Olen aikaisemmin ollut työharjoittelussa vastaanottovirkailijan hommissa, kuten alkukeväänkin ajan olin
Syötteellä. Halusin lähteä opintojen aikana myös ulkomaille työharjoitteluun, ja minulle oli
alusta asti selvää, että lähden Saksaan. Päätin tulla merimieskirkolle, sillä saisin kokea jotain
uutta ja erilaista, mutta mielenkiintoista. Hampurissa olen käynyt kerran aiemmin, ja
rakastuin kaupunkiin aivan täysin. Sen reissun ansiosta hoksasinkin, että voisin tulla tänne
työharjoitteluun, sillä majoituin tuolloin näissä tiloissa.
Saksa on aina kiinnostanut minua maana, kielenä ja ehkä joskus jopa asuinpaikkanakin.
Uskon, että tämä on minulle aivan mahtava ja hyödyllinen kokemus!
Keväisin terveisin,

Elisa

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

Werde Tsekis Pate!
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 Dankeschön einen kleinen Brief.
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Kuva: Johanna Hansen
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April.
Friska vårvindar blåser i april,
i denna månad som gör vad den vill.
Solen skiner och värmer skinnet,
det gör en lätt och glad i sinnet.
I Hamburg är våren långt på väg,
allting går framåt, steg för steg.
Mycket spirar i trädgårdar och parker,
även i dungar, på myrar och sandiga
marker.
I Hamburg finns mycket att se och titta,
det finns mycket att göra och obekant hitta.
Ta till Finkenwerder en tur med färja,
stå uppe på däck, sig mot fartvinden värja.
Förbi ”Alter Schwede”, förbi villor och strand,
man tror att färden går till främmande land.
Ett hamnpanorama fyllt med liv och must,
att vandra längs Elbe ger glädje och lust.
Gå till Raakmoor, Baurs Park och Hirschpark
till Wittmoor, dyner, vallar och stadspark.
Ta en sightseeing med tåg genom stan,
strosa i affärer, och njuta av dan.
HUHTIKUUN
TUKIJÄSENTARJOUS

Synnöve Lindström-Makowski
22.03.17

MITGLIEDERANGEBOT IM
APRIL

Marianne
Suklaalevy, 200g
Schokoladentafel, 200g

-20%
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TIETOPAKETTI
Tiiviissä tietopaketissa voit lukea oikeuden kiemuroista Saksassa ja Suomessa.
Mitkä työsuhteen irtisanomisajat otetaan huomioon Saksassa?
Siinä tapauksessa, että työsuhde irtisanotaan irtisanomisajalla eli ei välittömästi raskain
perustein, saattaa usein tulla eteen oikea irtisanomisajan laskeminen.
Ensin katsotaan työsopimusta ja siinä määriteltyä irtisanomisaikaa, mutta tässäkin on hyvä
tietää, että lakisääteiset ja työehtosopimusten irtisanomisajat ovat ne, jotka loppujen lopuksi
ovat voimassa. Aina täytyy noudattaa irtisanomisaikoja.
Lakisääteiset irtisanomisajat näyttävät seuraavanlaisilta:
Perusirtisanomisaika on 4 viikkoa kuun 15. päivään tai kuun loppuun. Tämä aika pätee aina
työntekijän irtisanoutumiseen. Työnantajalla saattaa olla pidempikin irtisanomisaika
riippuen työsuhteen kestosta:
-

Työsuhteen kesto kaksi vuotta, irtisanomisaika on yksi kuukausi kuun loppuun.
Työsuhteen kesto viisi vuotta, irtisanomisaika on kaksi kuukautta kuun loppuun.
Työsuhteen kesto kahdeksan vuotta, irtisanomisaika on kolme kuukautta kuun loppuun.
Työsuhteen kesto kymmenen vuotta, irtisanomisaika on neljä kuukautta kuun loppuun.
Työsuhteen kesto kaksitoista vuotta, irtisanomisaika on viisi kuukautta kuun loppuun.
Työsuhteen kesto viisitoista vuotta, irtisanomisaika on kuusi kuukautta kuun loppuun.
Työsuhteen kesto kaksikymmentä vuotta, irtisanomisaika on seitsemän kuukautta kuun
loppuun.

Toivotan kaikille mukavaa kevättä ☺.
Reina
Tietopaketin kokoaa teille
Rechtsanwältin Reina Waissi, asianajotoimisto WaissiLegal.
rw@waissi-legal.com
Holstenstraße 194c
22765 Hamburg
www.waissi-legal.com
Tärkeää on pitää mielessä, että Tietopaketti tarjoaa hyvän tilaisuuden tutustua erilaisiin aihepiireihin, mutta
sen pohjalta ei voi aina ratkaista yksittäisiä asioita, joihin voi liittyä kysymyksiä, joita yleinen kuvaus ei voi
kattaa. Tällaisessa tilanteessa on hyvä ottaa asianajajaan tai viranomaiseen yhteys, joka tutkii asian
perusteellisesti.
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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

Montag

9-13

Tiistai-perjantai

9-21

Dienstag- Freitag

9-21

lauantai

14-21

Samstag

14-21

Sunnuntai

14-18

Sonntag

14-18

SAUNAT

SAUNEN

Ti 16-21 naiset

Di 16-21

Ke 16-21 tilaus / miehet

Mi 16-21 Reservierungen / Herren

To 16-21 miehet

Do 16-21 Herren

Pe 16-21

naiset / miehet

Fr 16-21 Damen / Herren

La 15-18

tilaus,

Sa 15-18 Reservierungen,

18-21

naiset / miehet

Normaalihinta
10 €
opiskelijat, eläkeläiset,
työttömät, tukijäsenet
7€
Tilaus-/perhesauna
18 €/h
Tiistaisin ja torstaisin alennettu saunahinta 6 € opiskelijoille, työttömille, jäsenille ja eläkeläisille.

Damen

18-21 Damen / Herren
Normalpreis
10 €
Studenten, Rentner,
Arbeitslose, Mitglieder
7€
Familiensauna
18 €/Std.
Dienstags und donnerstags Sauna zum
Sonderpreis von 6 € für Arbeitslose, Studenten, Mitglieder und Rentner.

Impressum:
Kustantaja / Herausgeber: Pohjois-Saksan merimieskirkko / Die Finnische Seemannsmission in Hamburg,
yhteystiedot ks. ylhäällä / Kontakt siehe oben. • Päätoimittaja / Chefredakteurin: Satu Oldendorff •
toimittaja, taitto / Redakteurin, Layout: Johanna Elo-Schäfer, tiedotus.hampuri@merimieskirkko.fi.
24 0000 0374 3051 00, BIC: COBADEHH.
Bankverbindung: Commerzbank, IBAN: DE66 2004

