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JUMALANPALVELUKSET

GOTTESDIENSTE

To 2.11. 17:15
VIIKKOHARTAUS

Do 2.11. 17:15
WOCHENANDACHT

To 9.11. 17:15
VIIKKOHARTAUS

Do 9.11. 17:15
WOCHENANDACHT

Su 12.11. 11:00
YHTEISPOHJOISMAINEN MESSU
Tanskan kirkolla. Messuun kutsutaan
mukaan erityisesti joulubasaarissa vapaaehtoisina työskenteleviä.

So 12.11. 11:00
NORDISCHER GOTTESDIENST
in der dänischen Kirche. Insbesondere die
ehrenamtlichen Mitarbeiter der Weihnachtsbasare sind herzlich eingeladen
teilzunehmen.

Su 3.12. 11:00
ADVENTTIMESSU
Tervetuloa laulamaan perinteiseen tapaan
Hoosiannaa ensimmäisenä adventtina!
Messun yhteydessä siunaamme merimieskirkon vapaaehtoistyöntekijät Sari ja Pirjo
tehtäväänsä. Messussa avustaa Kirkkonummen mieskuoro.
Päivi Vähäkangas & Christiane Säilä.

So 3.12. 11:00
ADVENTSGOTTESDIENST
Gemeinsam singen wir Hosianna am
ersten Advent! In dem Gottesdienst
werden auch die ehrenamtlichen Mitarbeiter der Kirche, Sari und Pirjo, in
deren Aufgaben gesegnet. In Begleitung
des Männerchors von Kirkkonummi.
Päivi Vähäkangas & Christiane Säilä.
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JOHTAJAN RIVIT
Hyvät Ankkurin lukijat,
mihin aika on mennyt? Taas on edessä marraskuu ja joulubasaari. Sitä ennen vielä monta
tilaisuutta, tällä viikolla esimerkiksi olemme mukana Lyypekin elokuvafestivaaleilla viisi
päivää. Löydätte meidät Klingenbergin alueelta upeasta myyntimökistä. Kiitos siitä
Lyypekin kunniakonsuli Jorkischille.
Vauhdikkaana jäi lokakuu taaksemme. Erityisen paljon oli
tilaisuuksia, jotka hoituivat taustalla esim. keittiössä
valmistelujen muodossa ja kirkon ulkopuolisissa tapahtumissa. Ja jälleen kerran tarvitsimme usein ja useita teistä
avuksi. Lämmin kiitos jokaiselle teistä!
Kirkkotoimikunnan ”Luokkakokous” pidettiin lokakuun
alussa. Tämä oli mainio idea! Entiset ja nykyiset KTKjäsenet kertoivat mielenkiintoisia kokemuksia 20 vuoden
ajalta. Nykyiselle puheenjohtajalle suuri kiitos! Hyvästelimme lokakuussa myös pitkäaikaisen yhteistyökumppanin, kun Hampurin Stella Maris (katolinen merimieskirkko) vietti Ute Grosse Harmannin läksiäisiä.
Samalla toivotimme uuden johtajan Monica Döringin ja
pastorin Simon Boyserin tervetulleiksi. Lokakuu päättyi
Reformaation muistopäivän upeaan yhteispohjoismaiseen
juhlamessuun St. Petri -kirkossa.
Irma Myllytien toivotamme toistamiseen tervetulleeksi.
Hienoa, että palasit joukkoomme! Irman tapaatte kirkolla
joulukuun alkupäiviin saakka!

Reformaation muistopäivän juhlamessu pidettiin St. Petri kirkossa
31.10. Paikalla olivat mm. kirkkoneuvos Kimmo Kääriäinen ja
Päivi Vähäkangas.

Ritva Lehmannille ja Anna
Eklundille lämpimät onnentoivotukset! He suorittivat
Saksan merimieslähetyksen
työtovereiden kanssa SbEkoulutuksen (traumaattisen
tapahtuman jälkeinen henkinen huolto).
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Kai olet jo ilmoittautunut vapaaehtoiseksi
basaariin! Basaarissa mukana oleminen on
elämys ja voit antaa aikaasi sekä
osaamistasi tärkeälle työlle!
Satu ja merimieskirkon tiimi

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

VHS UND FINNISCHE SEEMANNSKIRCHE ERINNERN UND FEIERN
Ti/Di 7.11 18.00-21.00

Die Hamburger Volkshochschule feiert zusammen mit der Finnischen Seemannskirche 100
Jahre finnische Unabhängigkeit. Sie sind herzlich eingeladen, die „Pohjois-Saksan
merimieskirkko“ als lebendigen Ort der Begegnung für Finnen und Finnland-Fans
kennenzulernen, inklusive dem Finnshop und dem Café. Dazu gibt es: einen Vortrag über
die historischen Fakten, Informationen über die Arbeit der Kirche, finnische Lieder,
gesungen vom Chor der Seemannskirche, finnische Spezialitäten und viele Möglichkeiten
zum Austausch - auch gern auf Finnisch.
Hampurin kansalaisopisto juhlii 100-vuotiasta Suomea merimieskirkolla. Ohjelmassa
Suomen historiaa käsittelevä luento, kuoro- ja yhteislaulua ym.
Anmeldungen zu der kostenlosen Veranstaltung unter: / Ilmoittautumiset tälle ilmaiselle
erikoiskurssille osoitteessa: https://www.vhs-hamburg.de/sprachen/finnisch-13.
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PAPIN RIVIT
Lukioikäisenä olin lyhyessä kesävaihdossa Belgiassa ja vaihtariperheen tytär tuli
vastavuoroisesti meille pariksi viikoksi. Matkustimme ympäri Suomea näyttääksemme
hänelle parhaita paloja maastamme. Kotona ollessamme tutustutin hänet ystäviini. Eräänä
iltana kävelimme muutaman kaverini kanssa parin kilometrin matkan järven rantaan.
Alkoi sataa, joten vetäydyimme uimakoppiin, jossa odottelimme kaikessa rauhassa sateen
päättymistä. Kuuntelimme sadetta, ei ollut tarve sanoa mitään.
Kun myöhemmin kysyin, mikä oli hänen Suomi-ajallaan mieleenpainuvin hetki, hän
vastasi sen olleen tuon illan järven rannalla. Hän ei koskaan ollut kokenut tilannetta, jossa
neljä ihmistä istui keskenään aivan hiljaa. Kenelläkään ei ollut painetta pitää keskustelua
yllä. Se oli hänen mielestään ihmeellistä ja eksoottista.
Suomalaisilla on maine hiljaisena kansana. Silti meilläkin on usein tarve hakea hälinää
ympärillemme. Televisio tuo tasaista taustahälyä. Autossa käännämme radion päälle. Kun
keskustelu hetkeksi tyrehtyy, täytetään hiljaisuutta rykäyksillä tai merkityksettömillä
kommenteilla. Hälinään hakeutuminen on suojamekanismi, torjumme vaikeita ajatuksia,
joilla olisi hiljaisuudessa tilaa nousta esiin.
Toisaalta on hetkiä ja elämänvaiheita, jolloin hiljaisuutta janoaa. Sen tietävät varsinkin
pienten lasten vanhemmat. Pian edessä oleva joulubasaari on sellainen hulinaviikonloppu,
että sen jälkeen varmasti moni hakeutuu tietoisesti hiljaisuuteen. Hiljaisuuden tavoitteleminen ei ole korvien sulkemista. Se on korvien avaamista olemassaolon omalle
äänelle, sille jota me yritämme peittää kaikkialle kylvämällämme hälyllä.

Hiljaa, hiljaa tässä olen taas,
hiljaa, niin hiljaa.
Kun rukoilet, niin älä puhu liikaa.
Kuulet selvemmin,
kun et sanoillas peitä ääntä Luojan.
(Jussi Kivimäki / Jakaranda)
Iloa, rauhaa ja tyyneyttä basaariaikaan!
Päivi Vähäkangas
Yhteystiedot: 0151-5711 9137 tai 040-8460 2217,
paivi.vahakangas@gmail.com.
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KTK TIEDOTTAA:
Usein taka-alalla, mutta aina hyvin aktiivisena – näin koen Pohjois-Saksan
merimieskirkon kirkkotoimikunnan työskentelyn. Ensimmäinen kirkkotoimikunta valittiin
20 vuotta sitten. Katsoessani kirkkotoimikuntien pöytäkirjoja läpi, olin hyvin otettu siitä,
mitä kaikkea kirkkotoimikunnat ovat vuosien myötä saaneet aikaan. Mielenkiintoista on
myös se, miten jäsenet ovat asettaneet erilaisia työn painopisteitä, mutta aina kirkon
toimintaa tukien. Onkin tärkeää, että myös tulevaisuudessa erilaiset ihmiset osallistuvat
kirkkotoimikunnan toimintaan. Näin voimme paremmin taata sen, että saamme erilaisia
näkökulmia asioihin ja uusia ideoita syntyy. Tehtävämme on tukea Pohjois-Saksan
merimieskirkon toimintaa sekä toimia toimiryhmien ja kirkon välisenä äänitorvena.
Kuinka tämä tapahtuu, on jokaisen kirkkotoimikunnan omassa harkinnassa. Näin pidämme
esimerkiksi tämän vuoden joulubasaarissa informaatiopöytää, jonka tarkoitus on tuoda
esille kirkon toimintaa kaikille vieraille. Samalla ilahtuisimme kovasti, jos vanhatkin
konkarit tulevat vaihtamaan sanan kuin toisen. Kirkkotoimikunnan juhlavuoden kunniaksi
löydätte tämän Ankkurin liitteestä erikoisnumeron kirkkotoimikunnan toiminnasta.
Gemeinsam. Dies ist eine der Leitlinien des Kirchenausschusses der finnischen
Seemannskirche. Zusammenhalt für eine gemeinsame Sache liegt in der Natur der Finnen.
Talkoot – ein sehr traditioneller Begriff, der allen Finnen bekannt ist. Damit ist das
gemeinsame Schaffen gemeint. Dein Nachbar braucht Hilfe mit dem Bau der Sauna? Lasst
uns sie gemeinsam es bauen. Du schaffst es nicht alleine deinen Dachboden zu
entrümpeln? Mit Hilfe der Familie und Freunde klappt es sicher. So ist auch der finnische
Weihnachtsbasar eine große Veranstaltung mit viel Talkoot-Geist. Gemeinsam mit
hunderten von Freiwilligen schafft die finnische Seemannskirche diese wunderbare
Veranstaltung zu organisieren. Und was mich persönlich immer wieder begeistert, sind all
die lächelnden Gesichter, die man während des Basars sieht.
Joulumyyjäistunnelmissa / Wir sehen uns auf dem Weihnachtsbasar

Johanna

Yhteystiedot/Kontakt: Johanna Elo-Schäfer (pj.), 0151-123 06 773, ktk.hampuri@mail.de.

Pohjois-Saksan merimieskirkon kirkkotoimikunnan 20v-luokkakokous pidettiin
su 8.10. Paikalla oli edustajia jokaisesta
kirkkotoimikunnasta.
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SOSIAALIKURAATTORIT TIEDOTTAVAT:
Tervehdys!
Sosiaalikuraattorit olivat lokakuussa
kahteen eri otteeseen koulutuksessa.
Ensin kuun alussa Kreikassa koko
Merimieskirkon ulkomaan sosiaalikuraattorien ja johtajien yhteisessä
STEA-rahoitteisessa koulutuksessa,
jonka aiheena oli vapaaehtoistyö.
Kuinka vapaaehtoisia motivoidaan,
sitoutetaan ja tuetaan merimieskirkon palveluksessa. Koulutus
antoi meille paljon eväitä!
Kuva: (vas.) kouluttaja Seppo Turkka
sekä merimieskirkkolaiset Pauliina Tuomanen, Ritva Lehmann, Piia LännenpääDe la Cruz (edessä), Hanna Lindholm,
Anna Eklund, Valtteri Salmi, Katri
Oldendorff, Henri Isokuortti, Marjaana
Härkönen ja Mari Hilonen.

Toinen koulutus oli Saksan merimieslähetyksen organisoima SbE-kriisikoulutus.
Koulutuksessa opittiin keinot traumaattisen tilanteen henkiseen jälkihoitoon (Psychosoziale Notfallseelsorge). Koulutuksessa käsiteltiin esimerkinomaisesti muun muassa
tilannetta, jossa laivalla menehtyy työtoveri sairaskohtaukseen tai onnettomuuteen.
Toivomme, että emme joudu käyttämään oppimaamme, mutta olemme kiitollisia
saamastamme valmennuksesta!
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 (myös
WhatsApp), anna.eklund@merimieskirkko.fi
Ritva Lehmann (oik.): +491602817858 (myös
WhatsApp), ritva.lehmann@merimieskirkko.fi
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TAPAHTUMAKALENTERI
Su 5.11. 16:00

LEFFAILTA

Katsomme Joona Tenan elokuvan "FC Venus" (2005). Elokuvassa on englanninkielinen
tekstitys.
Ti 7.11. 18:00 – 21:00

KANSALAISOPISTON SUOMI100-TAPAHTUMA

Hampurin kansalaisopisto juhlii 100-vuotiasta Suomea merimieskirkolla. Ohjelmassa
Suomen historiaa käsittelevä luento, kuoro- ja yhteislaulua ym. Katso myös s. 4.
To 9.11. 16:00

BASAARIKOKOUS

Pe 10.11. 19:00

MIESTEN VUORO

Yhdessäoloa saunan ja takkatulen äärellä, makkaran paistoa ja keskusteluja.
Su 12.11. – pe 1.12.

KIRKKO KIINNI JOULUBASAARIN TAKIA

La 2.12. 19:00

KONSERTTI

Kirkkonummen mieskuoro esiintyy. Katso s. 18.
Ke 6.12. 17:00

ITSENÄISYYSPÄIVÄJUHLA

Juhlistamme yhdessä Suomen itsenäisyyspäivää. Katso s. 12.

Vapaaehtoiseksi joulubasaariin
Yhdessä! Tämän periaatteen mukaisesti yli kolmesatapäinen
vapaaehtoisjoukko mahdollistaa joka vuosi Hampurin
merimieskirkon joulubasaarin toteutuksen. Ja aina on tilaa
uusille. Pidätkö asiakaspalvelusta? Vai onko keittiössä
työskentely sinulle mieluisampaa? Voimakkaita miehiä
tarvitaan esim. rakentamiseen ja purkuun. Löydät varmasti
paikkasi. Voit tulla tunniksi tai moneksi päiväksi. Kaikki
apu otetaan yhtä kiitollisena vastaan.
Ota
rohkeasti
yhteyttä
puhelimitse
040-316971,
sähköpostitse hampuri@merimieskirkko.fi tai tule käymään
kirkolla.
Basaarissa nähdään!
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VERANSTALTUNGEN
So 5.11. 16:00

FILMABEND

Wir schauen Joona Tenas Film „FC Venus“ (2005). Englische Untertitel
sind vorhanden.
Di 7.11. 18:00 – 21:00

SUOMI100-VERANSTALTUNG DER VHS

Die Hamburger Volkshochschule feiert zusammen mit der Finnischen Seemannskirche
100 Jahre finnische Unabhängigkeit. U.a. ein Vortrag über die historischen Fakten,
finnische Lieder, gesungen vom Chor der Seemannskirche, und finnische Spezialitäten.
Siehe S. 4.
Do 9.11. 16:00

BASARTREFFEN

Fr 10.11. 19:00

UNTER MÄNNERN

Männerabend mit Saunagängen und Gesprächen.
So 12.11. – Fr 1.12.

KIRCHE GESCHLOSSEN

Sa 2.12. 19:00

KONZERT

Der Männerchor von Kirkkonummi tritt auf. Siehe S. 18.
Mi 6.12. 17:00

UNABHÄNGIGKEITSTAGSFEIER

Gemeinsam feiern wir die Unabhängigkeit Finnlands. Siehe S. 12.

Villasukkakurssi
Sunnuntaina 5.11. klo 15-19 ja tiistaina
7.11. klo 17-21 pidetään merimieskirkolla villasukkakurssi.
Osallistumismaksu 5€ /lankakerä
Tervetuloa !

Wollsocken selbstgemacht
Am 5.11. von 15 bis 19 Uhr sowie am
7.11. von 17 bis 21 Uhr lernen wir wie
man eigene Wollsocken macht.
Teilnahmegebühr 5€ / Wollknäuel
Willkommen!
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VÄLÄHDYKSIÄ ASIAKASPALVELUTIIMIN TYÖSTÄ
Tässä vaiheessa vuotta minulla on päällimmäisenä ja lähes ainoana mielessä joulubasaari,
siihen liittyvät ihmiset ja ihanat kohtaamiset, mutta myös pitkät, työntäyteiset päivät.
Tapahtumassa on jotakin lähes taianomaista, kuin magneetti se vetää ihmisiä puoleensa.
Olen monesti miettinyt, että mikä tekee tästä tapahtumasta ihmisille niin merkityksellisen.
Onko se lanttulaatikko tai porkkanalaatikko, ne suomalaiset käsityöt tai design-tavarat,
joita joululahjaksi ostetaan? Vai onko se mahdollisuus esitellä suomalaista kulttuuria
paikallisille ystäville ja kollegoille, tarjota poronkäristystä ja muikkuja tai lakkakakkua ja
joulutorttuja?
Mikä saa vuodesta toiseen parisataa vapaaehtoista auttamaan ja rakentamaan basaaria,
ottamaan vapaata töistä, saapumaan omalla kustannuksella jopa Suomesta asti? Koska
joskus ihminen haluaa olla me-yhteisössä mukana. Me yhdessä teemme, me yhdessä
saamme aikaan, me yhdessä olemme vahvoja, me yhdessä olemme juuri sillä hetkellä
parhaita. Me suomalaiset sisupussit nyt jo sadan vuoden ajan. Toki se lanttulaatikkokin on
tärkeää, ne lämpöä ja valoa pimeisiin iltoihin tuovat suomalaiset läpivärjätyt kynttilät, se
ostetun matka-arvan mukanaan tuoma jännitys, se ystävien kohtaaminen höyryävän glögimukin äärellä. Joulun odotus alkakoon myyjäisistä ja vahvistakoon yhteisöllisyyttämme

P.S. ensimmäinen basaarikuorma saapuu jo 6.11. jonka jälkeen halukkaat saavat tulla
laskemaan tavaraa ja hyllyttämään kanssamme.

Tiina Ylitalo, palveluvastaava
Yhteystiedot: 040-316971,
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)
3-4 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 Hamburgs.
Anfragen bitte telefonisch +4940316971, per E-Mail majoitus.hampuri@merimieskirkko.fi
oder einfach vorbeikommen.

11

Ennakkoilmoitus

Itsenäisyyspäiväjuhlat
Keskiviikkona 6.12.2017 klo 16:30 alkaen juhlistamme 100-vuotiasta Suomea
Hampurin merimieskirkolla.
Ohjelma
16:30

Sanajumalanpalvelus

17:15

Juhlapuheet ja ansiomerkkien jako

18:00

Kutsut jatkuvat vapaamuotoisen seurustelun merkeissä,
jonka aikana voi seurata screeniltä Suomen presidentin
juhlavastaanottoa.

Toivotamme teidät lämpimästi tervetulleiksi. Juhlassa on mahdollista ostaa
virvokkeita. Tämän vuoksi pyydämme ilmoittautumista tilaisuuteen 3.12.
mennessä osoitteeseen majoitus.hampuri@merimieskirkko.fi. Toivomme
tapahtuman luonteeseen sopivaa, juhlavaa pukeutumista.

Vorankündigung

Unabhängigkeitstag
Wir feiern am Mittwoch, d. 6.12.2017 ab 16:30 Uhr das 100-jährige Finnland.
Programm
16:30

Gottesdienst

17:15

Festreden und die Verleihung der Verdienstabzeichen

18:00

Geselliges Beisammensein. Der Festempfang des finnischen
Präsidenten wird live übertragen.

Wir heißen Sie alle herzlich willkommen! Während des Festes besteht die
Möglichkeit, Erfrischungen zu kaufen, weshalb wir um eine Anmeldung bis
zum 3.12. per E-Mail an majoitus.hampuri@merimieskirkko.fi beten. Um
dem Anlass entsprechende Kleidung wird gebeten.
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TOIMINTARYHMÄT / GRUPPEN
ELÄMÄNKAARIRYHMÄ
Lisätietoja: Ritva Lehmann 040-316971 / 0160-2817858.
KIELIKOULU / SPRACHSCHULE
Kerho ti/Di 9:00-12:00 ja kielikoulu pe/Fr 16:30-18:15.
Perjantaina 17.11. klo 16 kielikoululaiset menevät St. Pauli teatteriin katsomaan esitystä
”Die kleine Hexe”. Marraskuussa kielikoulua pidetään joulubasaarista johtuen vain 3.11.
ja 10.11. ja tiistain leikkikerhoa 7.11. Leikkikerhon retkipäivä on ti 21.11. Lisätietoja antaa
mielellään pj. Sanna Madej, skorpijar@hotmail.com, 0160-91095726.
KIRJAPIIRI
Tapaamme joka kuukauden 4. keskiviikko klo 18:30. Marraskuussa ei ole kirjapiiriä
myyjäisten vuoksi, joulukuussa pikkujoulukahvit ja filmi 13.12. klo 17:00 alkaen. Lisätietoja: Kaija Gaupp, 040-6435223, 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
Lisätietoja: Ritva Lehmann, 040-316971.
KUORO / CHOR
Pe/Fr 19:00-21:00 Kirkkosali.
Kuoro esiintyy 7.11. klo 19-21 Hampurin työväenopiston merimieskirkolla järjestämässä
Suomi-illassa ja itsenäisyyspäivän sanajumalanpalveluksessa ke 6.12. klo 17. Kuoron
johtajana toimii Eva-Christina Pietarinen. Info: Marjukka Jacobsen, 04181-4728.
MIESTEN VUORO / UNTER MÄNNERN
Pe/Fr 10.11. klo 19:00 Sauna.
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. Marraskuussa vauvamuskari kokoontuu vain ti
7.11. 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.
Marraskuussa tenavamuskaria pidetään vain pe 10.11. Kertamaksu 5 €. Lisätiedot: 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 JA NUORET AIKUISET
Seuraava tapaaminen su 17.12. klo 17. Lähdemme tutustumaan saksalaisiin
joulumarkkinoihin. Tule tutustumaan muihin suomalaisiin nuoriin ja nuoriin aikuisiin täällä
Hampurissa! Lisätietoja: Annalta, 0171-6210907, anna.eklund@merimieskirkko.fi.
ODOTTAVAT ÄIDIT
Ti/Di 10:15–11:45 Eevan sali.
Odottaville äideille ja vastasynnyttäneille vauvan kanssa. Jos olet tulossa mukaan
ensimmäistä kertaa, ota yhteyttä Annaan. Kokoonnumme vielä 7.11. Basaarin pidämme
taukoa ja tapaamme jälleen 5.12. Lisätietoja: Anna Eklund, 0171-6210907,
anna.eklund@merimieskirkko.fi.
PERHEKAHVILA
kokoonnumme su 17.12. klo 14:00 jouluisissa tunnelmissa leipomaan joululeivonnaisia.
Lisätietoja: Anna Eklund, 0171-6210907, anna.eklund@merimieskirkko.fi.
RAAMATTUPIIRI
Seuraava tapaaminen tiistaina 12.12. klo 15. 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.
Info: Raija Saoudi, 0157-30095323, raija.hannele@gmx.de ja Anne Prüfer, 040-404324.
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SOSIAALIKURAATTORIT / SURURYHMÄ
Ritva Lehmann ja Anna Eklund ovat tavattavissa sopimuksen mukaan. Yhteystiedot löydät
sivulta 7.
SVENSKA GRUPPEN
Vi träffas den tredje tisdagen i månaden ca.15:30 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.
TYÖKERHO / ARBEITSKREIS
To/Do 15:00 Eevan salissa.
Marraskuu on basaariaikaa! Olethan jo ilmoittautunut auttamaan, jokaiselle löytyy
mieleistä puuhaa ja iloista seuraa.
30.11. ei työkerhoa.
07.12. pikkujoulujuhla perinteiseen tapaan "nyyttäreinä", ota pieni lahja ja tonttulakki
mukaan.
Lisätietoja: pj. Tarja Jeenicke, 040-5241179 tai 0170-9355531, tarja_jeenicke@yahoo.de.
ÄIDIT JA MUUT NAISET
“NAISTENILTA”
Yhteinen reissu Lyypekin joulumarkkinoille la 09.12. Kaikki kynnelle kykenevät mukaan!
Lisätietoja Facebookissa tai Tiina Mitchell, Mitchell.tiina@googlemail.com, Anu Bär
anumet@web.de tai Anu Kojonen, anu.kojonen@gmail.com.

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.

Kuva: Johanna Hansen
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Hampurin merimieskirkko on suomalaisten ja Suomen ystävien matalan
kynnyksen kohtaamispaikka. Autamme hädässä olevia ja tuomme tuulahduksen
Suomesta Saksaan.
Tiesitkö, että sinulla, Hampurin alueella asuvalla Suomen kansalaisella tai
Suomen ja Saksan kaksoiskansalaisella, on mahdollisuus suoraan tukea
merimieskirkon toimintaa? Sinulla on oikeus siirtää jo maksamasi kirkollisverot
Hampurin meri-mieskirkolle.
Siirto on helppo: saatuasi vuosittaisen veropäätöksesi, otat siitä kopion, kirjoitat
oikeaan yläkulmaan ison F-kirjaimen ja lähetät sen Pohjois-Saksan maakirkolle.
Ensimmäisellä kerralla on vielä täytettävä lomake, jonka saat merimieskirkolta
tai voit ladata sen osoitteesta:
https://pohjoissaksa.merimieskirkko.fi/tue-ja-osallistu/
Haben Sie gewusst, dass in Hamburg gemeldete finnische Staatsangehörige
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 unkompliziert
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 der folgenden 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
steuern@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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KANNATUSJÄSENYYS
Tule Pohjois-Saksan merimieskirkon jäseneksi!
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! Kannatusjäsenenä saat myös monia etuja. Kuukausittain
tarjoamme vaihtelevia tukijäsentarjouksia. Myös majoitusmaksuista ja saunakäynneistä saa
alennusta.
Hampurin merimieskirkon kannatusjäsenmaksu on henkilöltä 45 €. Jäsenmaksun voi maksaa
kahvilan kassalle tai suoraan tilille: Finnische Seemannsmission, Commerzbank (BIC:
COBADEFFXXX), IBAN: DE66 2004 0000 0374 3051 00.
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 inmitten 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: DE66 2004 0000 0374 3051 00.
Info: hampuri@merimieskirkko.fi.
Löydät meidät myös Facebookista ja Instagramista:
Du findest uns auch auf Facebook und Instagram:
www.facebook.com/pohjoissaksanmerimieskirkko

www.instagramm.com/pohjoissaksanmerimieskirkko
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November
Novemberdagen vaknar, dyster och grå,
löven faller och stormen ligger på.
Regnet strilar ihärdigt mot marken,
vägarna blir leriga i skogen och parken.
Dimman tätnar, alla konturer suddas ut
världen verkar vara utan början och slut.
Allting försvinner i ett suddigt ljus,
ingen vind, knappt ett ljud, blott ett stilla sus.
Stillna, stanna, lyssna och tänka,
vad kan den gråa dagen oss skänka?
Tid till eftertanke, till en blick tillbaka,
vad har jag fått, vad har jag fått försaka?
Året går mot sitt slut, hur har det varit?
Våren och sommaren sin kos har farit.
November bjuder dock på aktivitet och fart,
för julbasarerna skall allting bli klart.
November kan även ge tid till gemenskap,
till arbete och glädje i trevligt sällskap.
Solen kan också titta fram ibland,
lysa upp dagen från himlens rand.
23.10.2017 Synnöve Lindström-Makowski
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KUUKAUDEN KASVO
Pirjo Salmi, vuosivapaaehtoinen
Hei!
Syyskuun alussa tulin reppu selässä matkalaukkua vetäen ensimmäisen kerran Hampurin
merimieskirkolle. Olin syksyllä 2016 jättänyt avoimen hakemuksen merimieskirkkojen
vuosivapaaehtoiseksi samalla, kun täytin vanhuuseläkehakemustani erityisluokanopettajan
tehtävistä. Olin todella ilahtunut, kun sain sähköpostia juuri Hampurista, sillä
opiskeluaikani kesätyö Münchenissä oli jättänyt kaipuun Saksaan palaamisesta vielä
jossakin vaiheessa elämää.
Olen elämässäni haastanut itseäni
useaan otteeseen tarttumalla matkalle tulleisiin uusiin tilaisuuksiin avoimin mielin, joten ystävä- ja perhepiirissäni muuttoani Helsingistä
Hampuriin ei kovasti ihmetelty.
Merimieskirkkojen olemassaolosta ja
palveluista olen ollut tietoinen parikymppisestä ja tuntuu hyvältä päästä
tekemään tätä työtä. Nautin lukemisesta, teatterista, musiikista sekä
taidenäyttelyissä ja museoissa käymisestä. Luonnossa liikkumisesta ja retkeilystä pidän
kovasti, joskin ikä on tuonut jo joitakin rajoitteita liikuntaharrastuksiin. Pitäisi muistaa
istahtaa ja hengähtää välillä, silloin näkee ja kokee jotakin sellaista, joka saattaisi muuten
mennä ohi.
Vastaanotto on ollut täällä sekä työyhteisössä että asiakkaiden osalta lämmin ja
ymmärtäväinen, vaikka saksan kielen taitoni on vielä heräilemässä monen vuosikymmenen unestaan. Toivon, että vuoden aikana kielitaitoni kohentuu, opin tuntemaan
tätä maata ja sen kulttuuria enemmän ja saan tutustua uusiin ihmisiin. Yritän tehdä
parhaani omalta osaltani, että merimieskirkkomme olisi mieluisa ja viihtyisä
kohtaamispaikka Hampurissa asuville ja täällä vieraileville.

Pirjo
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TÄNÄ VUONNA ISO ERÄ SUOMALAISTA
MUSIIKKIA JOULUMYYJÄISISSÄ!
TULE TEKEMÄÄN LÖYTÖJÄ!

23

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

Damen

18-21 Damen / Herren

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

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.
Bankverbindung: Commerzbank, IBAN: DE66 2004 0000 0374 3051 00, BIC: COBADEHH.
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KTK

Pohjois-Saksan merimieskirkon
kirkkotoimikunta 1997 – 2017

Hampuri 2017

Pohjois-Saksan merimieskirkon kirkkotoimikunnan monet kasvot

Rakelin lakitus vappujuhlassa, vas.
Markku Nurminen, Rakel Wihuri
-patsas ja Pauliina Vakkuri-Lappalainen

Joulubasaarissa vapaaehtoisena, kuvassa
Kaija Gaupp paperipöydän takana
Vastaanottamassa ulkopuolisia vieraita,
vas. Olli-Pekka Silfverhuth, pääministeri
Paavo Lipponen, Sirpa Donndorf ja
pääkonsuli Mikko Jokela

Pohjois-Saksan merimieskirkon kirkkotoimikunnan 20-vuotiskatselmus
Pohjois-Saksan kirkkotoimikunta täyttää tänä vuonna 20 vuotta. Ajatus toimikunnasta on kuitenkin
jo vanhempi. Kirkolla kävijät alkoivat profiloitua omiksi toimintaryhmikseen 60- ja 70-luvuilla.
Pastori Heikki Mattilan aikana perustettiin kirkon asioita koordinoimaan kirkon johtokunta. Se ei
kuitenkaan saanut yleistä kannatusta, ja perustajajäsenten muuttaessa pois toimikunta lakkautui
itsestään.
Kirkkotoimikunta-ajatus eli pinnan alla 1980-luvullakin, ja vuonna 1992 asia tuli taas esille ja
keskusteltavaksi. Suomen lama koetteli Hampurinkin kirkkoa, ja toinen assistentin virka
lakkautettiin. Ajatus kirkkotoimikunnan perustamisesta oli näissä oloissa yksi yritys päästä
toiminnassa eteenpäin. Lyhyen keskustelun jälkeen idea hautautui. Syksyllä 1996 liikkeelle lähtenyt
keskustelu johti sitten näennäisen nopeasti tulokseen. Helmikuussa 1997 oli siirtokuntakokous,
jossa asiaa käsiteltiin monelta kannalta. Keskustelu jatkui poikkeuksellisen vilkkaana, ja samaan
aikaan kirkkotoimikunnalle alettiin laatia ohjesääntöä, joka lähetettiin Suomen Merimieskirkko ry:n
hyväksyttäväksi. Helsingistä näytettiin vihreää valoa, ja säännöt hyväksyttiin pienin täydennyksin ja
tarkennuksin. Lontoossa on kirkkotoimikunta ollut jo vuodesta 1977 lähtien, ja Rotterdamiin
sellainen perustettiin vuonna 1981. Molempien ohjesääntöjä oli uudistettu 1990-luvun
alkupuolella, ja Hampurin sääntöehdotus muotoutui nopeasti näiden pohjalta.
Ensimmäiset kirkkotoimikunnan vaalit järjestettiin 12.–15.6. 1997, ja uusi kirkkotoimikunta
kokoontui järjestäytymisistuntoonsa 24. kesäkuuta. Ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin
Markku Nurminen (siirtokunta) ja sihteeriksi Marianne Sinemus-Ammermann (kielikoulu). Muut
kirkkotoimikunnan jäsenet olivat Sirpa Donndorf (koulu), Riitta Puck (työkerho), Peter Simolin
(siirtokunta) ja varajäsenet Kaarina Koecher ja Mikko Toivonen. Merimieskirkon keskuudestaan
valitsemat edustajat olivat ensin Kari Bonsdorff ja 1.7. alkaen uusi pastori Hannu Suihkonen sekä
emäntä Hilkka Koskela.
Toiminta oli heti alusta lähtien hyvin monipuolista. Tiivis yhteistyö Helsingin ja Hampurin välillä oli
kummankin osapuolen tavoitteena. Kirkkotoimikunta oli mukana kirkkorakennuksen korjaustöissä
rakennustoimikunnan kautta. Päätettiin myös, että Hampurin merimieskirkko osallistuu Ulkosuomalaisparlamentin toimintaan. Uuden puheenjohtajan Kerttu Thiemen johdolla vuoden 1999
suurimmat ponnistelut olivat Hampurin merimieskirkon strategiatyöhön ”Kirkon 5-vuotisvisio”
osallistuminen, joka liittyi myös koko Suomen Merimieskirkko ry:n strategiatyöhön, sekä
seuraavien vuosien suurien juhlien valmistelu. FINNTREFF, saksansuomalaisille suunnatut juhlat,
järjestettiin yhteistyössä DFG:n kanssa vuonna 2001 ja samaan aikaan järjestettiin Hampurin
merimieskirkon 100-vuotisjuhla. Kirkkotoimikunta saattoi vuonna 2001 myös flyygeliprojektin
päätökseen.
Kirkkotoimikunnasta on virinyt moni idea, jotka tänä päivänä ovat kiinteä osa Pohjois-Saksan kirkon
toimintaa. Näin ajatus säännöllisestä informaatiolehtisestä – nykyinen Ankkuri – syntyi heti KTK:n
ensimmäisissä kokouksissa. Myös tukijäsenyys syntyi 2000-luvun alussa ja saatiin toteutettua Sirpa
Donndorfin ollessa KTK:n puheenjohtaja 2003. Samaisen puheenjohtajan aikana osallistuttiin myös
uuden 5-vuotissuunnitelman kehittämiseen vuosille 2006-2010. Kirkkotoimikunnan aloitteesta
saatiin myös Hampurin kaupungin Denkmalschutzamtista lahjaksi sininen muistolaatta, joka
asennettiin kirkon ulkoseinään 18.4.2006.
2010-luvun alun toiminta oli murrosten aikaa. Kirkkotoimikunnan työtä kehitettiin silloisten
puheenjohtajien, Eira Weißenburgin, Karoliina Laasion (Haberland) ja Markku Nurmisen

johtamana. Hampurin merimieskirkostakin tuli Pohjois-Saksan merimieskirkko Lyypekin SuomiKodin liittyessä hallinnollisesti Hampurin yhteyteen.
Kirkkotoimikunta on myös vahvasti ollut mukana uusien työntekijöiden hakuprosessissa.
Toimikunnan tuoma paikallinen tuntemus on sekä rikastuttanut että monipuolistanut valintaryhmien työtä.
Kaija Gaupin johdolla kirkkotoimikunnan työ jatkui aktiivisena vuodesta 2013 lähtien. Perinteisten
tapahtumien kuten vapun, juhannuksen ja kirkkojen yön lisäksi KTK oli aktiivisesti mukana
siivoustalkoiden ja käsityömarkkinoiden (14.6.2014) järjestämisessä. Yhdessä kirkon kanssa
toteutettiin myös asiakaskysely nettikyselyn muodossa ja saatiin yli 90 vastausta. Suomen
Merimieskirkko ry:n uuden strategian kehittämiseen osallistuttiin 2015 keväällä ja Pohjois-Saksan
merimieskirkon vuoden 2016 juhlia – kirkkorakennuksen 50-vuotis- ja toiminnan 115-vuotisjuhlia –
aloitettiin suunnittelemaan saman vuoden syksynä.
Vuonna 2017 aloittaneen nykyisen kirkkotoimikunnan ensimmäisen kauden toiminnan
pääpainopisteet ovat lisätä ryhmien aktiivisuutta kirkolla ja ryhmien välistä kanssakäymistä, lisätä
KTK:n näkyvyyttä sekä tukea kirkon varainhankintakampanjoita erityisesti kummius-, kirkollisveroja tukijäsenkampanjoita. Samalla etsitään uusia tapahtumamuotoja, kuten saunaseminaarin
järjestäminen Suomen Saunan päivänä kesäkuun toisena lauantaina sekä kehitetään perinteisiä
tapahtumia. Tämän syksyn ponnistuksiin kuuluu muun muassa joulubasaarin info-pöydän
toteuttaminen sekä keväällä 2018 järjestettävän taidekäsityömarkkinoiden valmistelu.

Pohjois-Saksan merimieskirkon siirtokuntainfotilaisuus KTK:n johdolla
Vuosien varrella kirkkotoimikunnan rooli on vaihdellut. Eri jäsenillä on ollut erilaisia työn
painopisteitä ja Pohjois-Saksan merimieskirkon johtajan tukemana on aina löydetty sen hetkisen
työn tärkeys. Kirkkotoimikunnan pääasialliset tehtävät ovat tukea merimieskirkon toimintaa kaikilla
mahdollisilla keinoilla ja toimia siirtokunnan ja Pohjois-Saksan merimieskirkon hallinon välisenä
äänitorvena – joskus hiljaisempana taustalla, joskus äänekkäänä pasuunana. Viime vuosina
tehtäviin on lisätty Pohjois-Saksan merimieskirkon varojen hankinnan tukeminen ja tämä asettaa
tuleville kirkkotoimikunnille vastuullisia haasteita. Näin viime vuosina on muun muassa elvytetty
diakoniarahaston hyväksi järjestettävät arpajaiset ja aloitettu aineettoman lahjan kehitystä kirkon
työn hyväksi.

Kirkkotoimikunnan työ on aina ollut myös hyvin arvostettua. Merimieskirkkomaailma rakentuu
suurelta osin vapaaehtoistyön varaan ja vapaaehtoisille merimieskirkko tarjoaa upeat puitteet olla
osallisena kaikkien yhteiseen arvomaailmaan sekä toimia yhteisen hyvän puolesta. Kirkko matalan
kynnyksen kohtaamispaikkana on kaikille avoin ja Pohjois-Saksan merimieskirkko on todellakin talo
täynnä elämää. Kirkkotoimikunnan työ yhdistää vapaaehtoisten ja kirkon työntekijöiden näkökulmat ja yhdessä voimme tulevaisuudessakin kehittää kaikkien yhteistä ”kotia” – Pohjois-Saksan
merimieskirkkoa.
Tekstin laatineet
Sirpa Donndorf, KTK:n pj. vuosina 2003-2006
Johanna Elo-Schäfer, KTK:n nykyinen pj.

Hampurin merimieskirkon ja Pohjois-Saksan merimieskirkon
kirkkotoimikunnan puheenjohtajat
Markku Nurminen
Kerttu Thieme
Sirpa Donndorf
Kerttu Thieme
Karoliina Laasio (Haberland)
Eira Weißenburg
Karoliina Laasio (Haberland)
Markku Nurminen
Kaija Gaupp
Johanna Elo-Schäfer

1997-1999
1999-2002
2003-2006
2007-2008
2009
2009-2010
2011
2011-2012
2013-2016
2017-

Ote Markku Nurmisen puheesta pastori Höglundin läksiäisissä 1. kesäkuuta 1997
„...Monet meistä odottavat kärsimättömästi tietoa siitä, hyväksyykö Suomen merimieskirkon
hallitus Helsingissä nyt toisella yrittämällä suunnitellun kirkkotoimikuntamme ohjesääntöehdotuksen sen jälkeen, kun se kaikkien Hampurin merimieskirkon toimintaan liittyvien
vaikutusvaltaisten piirien yhteistyönä hieman tarkistetussa muodossa lähetettiin uudestaan
hyväksyttäväksi, sillä tarkoituksella, että voisimme kesäkuun 15. päivänä – siis jo kahden viikon
päästä – vielä ennen Lassen lähtöä Hampurista pitää kirkkotoimikunnan vaalitilaisuuden.
Huomenna, 2. päivänä kesäkuuta, asia on virallisesti merimieskirkon hallituksen käsittelyssä
Helsingissä. Olen saanut pääsihteeri Sakari Lehmuskalliolta luvan ottaa pienen varaslähdön ja
ilmoittaa jo tänään tässä Höglundien läksiäistilaisuudessa, ettei hän pääsihteerinä näe mitään
esteitä ohjesäännön hyväksymiselle, vaan kannustaa sitä vilpittömästi, joten se huomenna
muodollisesti vahvistetaan ja vaalitilaisuus pidetään suunnitelmien mukaan 15. kesäkuuta täällä
merimieskirkolla!
Lasse, kiitokset siitä, että olet jaksanut turbulensseista huolimatta uskoa tulevaisuuteen.
Mahdolliset stressi-ilmiötkin olet pystynyt kätkemään varsin ansiokkaasti.
Iloitsen siitä, että Hampurin suomalaisen merimieskirkon kirkkotoimikunnan perustaminen kaikista
epäilyksistä huolimatta toteutuu vielä i:n pisteenä sinun toimikautesi lopulla, sillä ilman sinua koko
asia ei olisi toteutunut...”

KTK:n puheenjohtaja-kauden 2013-2016 muisteluita
Sain nelivuotisen KTK:n puheenjohtaja-toimikauteni aikana tilaisuuden nähdä merimieskirkkomme toimintaa sisältäpäin ja olla mukana myös aktiivisena toimijana tässä yhteisössä. Koin tärkeäksi
merimieskirkon arvot; matalan kynnyksen toiminnan, avoimuuden ja suvaitsevaisuuden, joiden
pohjalta Hampurissakin työtä tehdään niin merenkulkijoiden kuin myös kaikkien kirkolla kävijöiden
parissa. KTK:n ja sosiaalikuraattorin yhteistyönä tehdyssä asiakaskyselyssä saimme mielenkiintoista
tietoa kirkolla kävijöistä ja heidän odotuksistaan ja toiveistaan. Merimieskirkolla yhteisöllisyys
korostuu etenkin myyjäisten aikana. On mahtavaa kokea se vahva talkoohenki, joka motivoi kaikkia
yhteisiin ponnisteluihin. Koin KTK:n työn merimieskirkolla mahdollisuutena osaltani tukea
merimieskirkon toiminnan jatkuvutta. Oli hienoa saada olla kanssakäymisissä erilaisten ihmisten
kanssa.
KTK:n puheenjohtajana oli myös mielenkiintoista kokea kirkkomme osana suurempaa kokonaisuutta, kuten yhtenä Saksassa toimivista suomalaisista kirkollisista organisaatioista tai osana koko
maailman käsittävää ulkosuomalaisyhteisöä. Kontaktit Suomalaisen kirkollisen työn keskuksen
kanssa tarjosivat uusia näkökulmia KTK:n työlle ja vahvistivat kristillistä ja suomalaisia identiteettiä. Vuosikokouksissa ja aluepäivillä kävi ilmi, että Saksan suomalaisten seurakuntien ja Hampurin
merimieskirkon työllä saksansuomalaisten parissa on paljon yhteistä ja kokemusten vaihto on
antoisaa.
Toiminta Ulkosuomalaisparlamentissa antoi uusia ulottuvuuksia KTK:n työlle. Keski-Euroopan
kokouksissa eri puolilla Eurooppaa sekä USP:n yleiskokouksissa Helsingissä keskusteltiin kaikkia
ulkosuomalaisia koskevista asioista ja monia ulkosuomalaisten lakialoitteita on saatu läpi, viimeksi
kirjeäänestys ulkosuomalaisille. Kantavana voimana yhteisten tavotteiden saavuttamiseksi on ollut
aktiivinen yhteistyö eri toimijoiden välillä ja tietoisuus omasta tilanteesta ulkosuomalaisena.
Kirkkomme on myös osa kansainvälistä merimiekirkkoyhteisöä. Tutustuin merenkulkijoiden
elämään Hampurin Kirkkopäivien 2013 aikana ”Seafarers night” -ohjelmanumeron kautta.
Interaktiivisessa esityksessä rahtilaivan matkan eri vaiheet koettiin konkreettisesti ankkuriköyden
nostosta myrskyyn ja piraattien hyökkäykseen, sekä lopulta saapumiseen turvalliseen kotisatamaan. Merimieskirkkotyön tarpeellisuus ja mielekkyys tuli hyvin selvästi ilmi teatteriesityksen
välityksellä. Hampurin merimieskirkkoyhteisöt tulivat myös tutuiksi Deutsche Seemannsmissionin
tilaisuuksissa ja Duckdalbenin kansainvälisessä merimieskodissa. Merimieskirkkoyhteisöt ovat myös
olleet aina vahvasti esillä Hampurin sataman syntymäpäiväjuhlien avajaisjumalanpaveluksessa
Michelin kirkossa. On ollut hieno tunne kuulua suomalaisen merimieskirkon edustajana tähän
kansainväliseen joukkoon.
Kaija Gaupp, KTK:n pj. vuosina 2013-2016

Hampurin merimieskirkon kirkkotoimikunnan ensimmäiset vaalit 1997

Kiitos ja onnittelut
Pohjois-Saksan suomalaisen merimieskirkon kirkkotoimikunnalle 20-vuotistaipaleelle lämpimästi onnea! Kirkkotoimikunnan jäsenet ansaitsevat kullakin
kaudella suuret kiitokset arvokkaasta työstä merimieskirkkomme hyväksi.
Painopisteet ovat tässä vapaaehtoistyössä / luottamustehtävässä tosin vaihdelleet, mutta aina on
löydetty tie yhteisen hyvän toteuttamiselle ja saavuttamiselle. Sitoutuminen tehtävään on ollut
itsestään selvää. Se on ollut voimavara, jota ilman emme olisi selvinneet ”kirkkolaivamme tyynessä
ja myrskyissä”. Kirkkotoimikuntaa on tarvittu ja tarvitaan tulevaisuudessa yhä enemmän tukemaan
työtämme.
Roolia ja vastuita on nämä kaksi vuosikymmentä etsitty ja sitä etsitään edelleen. Suomen Merimieskirkko ry:n yhtenä strategian tavoitteena onkin vahvistaa kirkkotoimikuntien vastuuta yhdessä
henkilökunnan kanssa toiminnan jatkuvuuden takaamiseksi ja paikallisen vastuun kantoon.
Henkilökohtaisesti olen saanut olla alkumetrien suunnittelukeskusteluista vuonna 1996-1997 tähän
päivään saakka mukana eri roolieni kautta kirkkotoimikunnan toiminnassa.
Kirkkotoimikunnan mottona voisi tulevaisuudelle olla ”mikä tehdään, se tehdään hyvin” (lainaus
”Nuortuu vanhetessaan”-kirjasta entisen pääsihteerimme Sakari Lehmuskallion lausumana)
Vastuullisesti yhdessä eteenpäin!
Satu Oldendorff ja Pohjois-Saksan merimieskirkon koko henkilöstö

Terveisiä Suomesta
Hei. Kivaa että työ jakuu. Muistamme Hampurin aikoja ilolla. Onnitteluja ja terveisiä kaikille.
Siunattua syksyä!
Kerstin ja Lasse (Höglund)
On hienoa, että juhlitte 20 vuotta täyttävää Pohjois-Saksan kirkkotoimikuntaa. Kirkkotoimikunnalla on ollut ja on myös jatkossa tärkeä merkitys Pohjois-Saksan merimieskirkon toiminnassa.
Aloitin Hampurin merimieskirkon johtajana ja merimiespappina heinäkuussa 1997. Kirkkotoimikunta aloitti työnsä samaan aikaan. Koin jo silloin kirkkotoimikunnan työn merkittäväksi.
Kirkkotoimikunnalla oli myös tärkeä rooli Hampurin merimieskirkon peruskorjauksen toiseen vaiheen ja 100-vuotisjuhlien suunnittelussa ja toteutuksessa. Suuri kiitos kaikille kirkkotoimikunnan
entisille ja nykyisille jäsenille työstä, tuesta ja ajasta. Sisua ja siunausta työlle myös jatkossa.
Ystävällisin terveisin Hannu (Suihkonen)
Onnittelen lämpimästi 20 vuotta täyttävää Hampurin merimieskirkon kirkkotoimikuntaa. Muistelen
lämmöllä kirkkotoimikunnan aktiivista ja innokasta väkeä, joita ilman moni tapahtuma Hampurin
kirkolla olisi jäänyt toteuttamatta. Kirkkotoimikunta oli eri toimintaryhmien tiedonvälityksen
kannalta tärkeä forum, mutta ennen kaikkea sen tehtävä oli ja on yhä edelleen etsiä Hampurin
merimieskirkon yhteistä hyvää. Kirkkotoimikunnan jäsenet, ja erityisesti sen puheenjohtajat olivat
minulle aikanaan tärkeä tukijoukko. Kiitos, että kirkkotoimikunta oli ja on. Toivon sisua, ja hyvän
Jumalan siunausta kirkkotoimikunnalle sekä sen tekemällä tärkeälle työlle.
Olli-Pekka ”Olsa” Silfverhuth, Pirkkala
Hei,
niin se aika vierähtää ja muistan hyvin kun olin mukana alkuun panemassa KTK:ta. Mukava olisi
ollut tavata teitä nyt muistelmien kera mutta se jää toiseenajankohtaan. Paljon terveisiä
Porvoosta.
Peter Simolin

