Harjoitteluun
Saksaan?

Jos haluat harjoitteluun Berliiniin, Frankfurtiin, Kölniin tai
Müncheniin, ota yhteyttä ko. alueen suomalaispappiin.
Lisää tietoa harjoittelupaikkakunnista sekä pappien yhteystiedot osoitteessa www.rengas.de.
Mikäli haluat harjoitteluun Hampuriin, ota yhteyttä
Suomen merimieskirkon keskustoimistoon
(www.merimieskirkko.fi -> työpaikat -> harjoittelija) sekä
Pohjois-Saksan merimieskirkon johtajaan.

Suomalaisen kirkollisen työn keskus
Zentrum der finnischen kirchlichen Arbeit e.V.
Herrenhäuser Str. 12, 30419 Hannover
+49-(0)511-2796600, info@zfka.de
www.rengas.de

Pohjois-Saksan suomalainen merimieskirkko

Edellytämme
Tarjoamme









kokemusta kansainvälisestä ja
monikulttuurisesta työstä
sukellusta ulkosuomalaisten arkeen ja
mahdollisuuden välittää suomalaista
nykykulttuuria ulkomailla jo kauan eläneille
laaja-alaisen tehtäväkentän sekä
mahdollisuuden kehittää ja toteuttaa
omia ideoita







itsenäisyyttä ja vastuullisuutta,
mm. asunto on hankittava itse
sopeutuvaisuutta ja mukautuvaisuutta
vieraisiin oloihin
valmiutta liukuviin työaikoihin, ilta- ja
viikonlopputöihin sekä työtehtäviin,
jotka eivät liity aivan suoraan omaan
opintosuuntaan
valmiutta käyttää osaamiaan vieraita kieliä.
Saksan kielen taito on eduksi mutta ei
välttämätön, rohkeus kommunikoida on.
Toivomme, että opinnot ovat vähintään
puolessa välissä ja takana on harjoittelukokemusta Suomessa.

Ditmar-Koel-Str. 6, 20459 Hamburg
+49-(0)40-316971, satu.oldendorff@merimieskirkko.fi
www.merimieskirkko.fi

Lue lisää harjoittelumahdollisuuksista
eri paikkakunnilla

Hampuri
Harjoittelu on mahdollista ympäri vuoden marras-joulukuuta
lukuun ottamatta ja harjoittelun pituus on sovittavissa.
 ihmisten kohtaamista Hampurin merimieskirkolla, kahvilatoiminnassa ja majoitustehtävissä avustamista
 tilaisuuksien järjestämistä lapsiperheille, nuorille tai
senioreille tarpeen mukaan
 diakoniatyötä sosiaalikuraattorin tukena
 Laivakäyntejä Hampurissa ja Lyypekissä

Köln
Harjoittelu on mahdollista aikaväleillä helmikuu-toukokuu tai
syyskuu-joulukuu.
 diakoniaa & ystäväpalvelutoimintaa: kotikäyntejä, nimipäiväsoittoja, "tukihenkilönä" toimimista
 erilaisissa toimintaryhmissä vierailua ja niiden organisointia:
mm. senioripiiri, äiti-lapsi-piiri, pyhäkoulu ja nuorten aikuisten toiminta
 jumalanpalveluksissa avustamista
 syyskaudella myyjäisten järjestelyä
 mahdollista viikkokahvilan pyörittämistä, ihmisten
kohtaamista

Berliini
3-4 kuukauden mittainen harjoittelu on mahdollista aikavälillä
helmikuu-toukokuu tai syyskuu-joulukuu.
 ihmisten kohtaamista Suomi-keskuksessa,
kahvilatoiminnassa ja majoitustehtävissä avustamista
 eri toimintaryhmien tukemista (mm. perhekerho, seniorikahvila, ompeluseura)
 tapahtumien järjestely: konsertit, jumalanpalvelus, kirpputorit, myyjäiset
 diakoniatyötä ystäväpalvelun toiminnan puitteissa
 saksankielentaitoiselle lisäksi: Suomi-keskuksen päivystysvuoroja

Frankfurt am Main
Vähintään kahden kuukauden harjoittelu on mahdollista aikaväleillä helmi-toukokuu ja loka-joulukuu.
 Harjoittelu keskittyy seurakunnan tiloissa Dornbuschissa
kokoontuvien toimintaryhmien tukemiseen (ks. verkkosivut).
 Harjoittelija voi toteuttaa oman projektin parhaiten lasten,
aikuisten tai vanhusten kanssa.
 Syyskaudella tehtäviin kuuluu lisäksi suomalaisten joulumyyjäisten toteutukseen osallistuminen.
 Tehtäväkenttä sovitaan yhdessä lounaisen Saksan suomalaispapin, Dornbuschin seurakunta-apulaisen ja vapaaehtoisten vastuunkantajien, erityisesti kirkkoraadin jäsenten
kanssa.

München
Harjoittelu on mahdollista aikaväleillä loka-joulukuu ja helmitoukokuu ja se toteutetaan yhteistyössä paikallisen saksalaisen
yhteistyöseurakunnan ja sen diakoniatyön kanssa. Huom. Münchenissä harjoittelu edellyttää kohtalaista saksan kielen taitoa.
 mukanaolo ystäväpalvelutehtävissä, kotikäynnit
 koulun uskontokasvatustunnit
 jumalanpalveluksissa avustamista
 kirkkokahvien ja eri ryhmien kokoontumisten esivalmistelut
 mahdollisesti tehtäviä myös Nürnbergissä ja Stuttgartissa

