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På jakt efter lyckan

Onnea etsimässä

Vi lever i en stat som anser sig ha uppnått lycka
och status som världens bästa land. Olje- och
gasreserverna ökar välfärden i Norge, men endast
pengar är ingen garanti för varken lycka eller en
bra framtid.

Elämme valtiossa, joka kokee saavuttaneensa onnen ja maailman parhaan maan statuksen. Öljyn
ja kaasun avulla kertynyt vauraus lisää hyvinvointia Norjassa, mutta pelkkä raha ei takaa onnellisuutta eikä hyvää tulevaisuutta.

När du läser denna tidning kan du fundera över
din egen livskvalitet. Vid din sida finns tusentals
finska medborgare som bor i Norge och för vilka
landet erbjuder ett arbete och en inkomst. Vi tillhör en skara som bygger upp ett välstånd i detta
nordiska land och i hela världen.

Tämän lehden äärellä voit pohtia oman elämäsi
laatua. Rinnallasi kulkee tuhansia Norjassa asuvia Suomen kansalaisia, joille tämä maa tarjoaa
työn ja toimeentulon. Kuulumme joukkoon, joka
rakentaa tämän pohjoismaan ja koko maailman
hyvinvointia.

Mitt bland rikedomen glömmer man lätt att en
god mänsklighet inte är detsamma som yttre välstånd. I takt med välståndet är det lätt att de materiella värdena ersätter djupare grundläggande
värdena, vars betydelse inte kan definieras med
mängden valuta och guld.

Rikkauden keskellä unohtuu helposti, että hyvä
ihmisyys ei ole sama kuin ulkoinen hyvinvointi.
Vaurauden keskellä välineelliset arvot korvaavat
helposti niitä syvemmät perusarvot, joiden merkitystä ei pysty määrittelemään valuuttojen ja kullan määrällä.

Pengar, makt och heder är verktyg med vilka man
kan främja det gemensamma bästa. Men när man
i livet möter nåd, kärlek och hopp kan man finna
lyckan även i de små vardagshändelserna.

Raha, valta ja kunnia ovat välineitä, joilla voidaan
edistää yhteistä hyvää. Mutta kun elämässä tulevat vastaan armo, rakkaus ja toivo, voi onni löytyä
ihan arkisten asioiden keskellä.

Anssi Elenius
Finländarnas präst i Norge

Anssi Elenius
Norjan suomalaispappi
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Leena Klaveness oli mukana
luomassa Norjan öljyhistoriaa
TERHI WIDTH

Oletko katsonut Norjan yleisradioyhtiö NRK:n televisiosarjaa ”Lykkeland”?
Suomalainen Leena Klaveness voisi olla ”Unelmien maan” roolihahmo,
sillä hän oli luomassa Norjan öljyvaurautta öljybuumin alkuvuosina.
Etsintälauttojen laboratorioissa työskennellyt Klaveness on kokenut
pioneerivuodet, vaarallisia tilanteita ja öljykauden huuman.

Klavenessin uraauurtava työ lauttojen palynologian laboratoriossa on yhä vertaansa vailla.
”Olen ollut mukana luomassa Norjan öljyhistoriaa. Teknologian kehittymisestä huolimatta laboratoriotyö on yhä samanlaista kuin 1980-luvulla”, nyt eläkkeellä oleva Klaveness kertoo.

Leena Klaveness Dyvi Alpha -lautalla vuonna 1982.
Pelastushaalari on niin iso, että se näyttää housujen ja takin yhdistelmältä.
Kuva Leena Klavenessin kotialbumi.
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lahkeista puoli metriä liian pitkä eikä kovin tyköistuva. Saappaat olivat viisi numeroa liian
suuret.
”Kerran oli hirveä myrsky, kun helikopteri
laskeutui lautalle. Tuuli tarttui ylisuureen pelastuspukuuni kuin purjeeseen ja riepotti minua
kohti lautan reunaa. Onneksi yksi mies juoksi
perään, sai otteen puvustani ja pelasti minut”,
Klaveness kertoo.
Suomalaisella sisulla kuitenkin työt jatkuivat
kuin ei mitään. ”Niin kävi myös silloin, kun porausputkesta alkoi suihkuta porausmutaa hillittömästi lautalle. Katsoin laboratoriokoppini ikkunasta ulos ja ajattelin aivan rauhallisesti, että
tässä se elämä nyt oli”, Klaveness muistelee.
Purkaus saatiin kuitenkin pysäytettyä – ja työt
jatkuivat.
Työt jatkuivat myös silloin, kun hirmumyrsky
ravisteli porauslauttaa niin perusteellisesti, että
vesi pärskyi ylimmän kerroksen toimistohuoneen
ikkunoihin ja konttorituolit rullasivat edestakaisin lattialla.

Myrsky riepotti kohti lautan reunaa
Oli kuitenkin monta kertaa vähällä, ettei hänestä tullut paitsi ensimmäistä etsintälautan laboratoriossa työskentelevää naista, myös ensimmäistä lautalla menehtynyttä suomalaisnaista.
Norjan öljyseikkailun alkuvuosina turvallisuuteen ei kiinnitetty sellaista huomiota kuin nyt.
Helikopterilennolla ei ollut pakko pukeutua
pelastuspukuun, kunhan se oli käden ulottuvilla.
Ja kopterissa sai tupakoida – niin myös tehtiin
ja oikein urakalla.
Naisten osuus lautoilla – keittiöhenkilökuntaa lukuunottamatta – oli aika olematon. Siksi
turvavarusteetkin oli suunniteltu miehille. Klaveness käytti aluksi pelastuspukua, joka oli
7

lukuunottamatta usein ainoa nainen lautalla. En
kuitenkaan koskaan kokenut syrjintää tai vähättelyä, minua kunnioitettiin sekä asiantuntijana
että ihmisenä”, Klaveness sanoo. Siksi Lykkeland-sarjan henkilösuhdekiemurat tuntuvat
Klavenessista liioittelulta. Hän kuitenkin arvelee,
että lautalla katseltiin pornofilmejä, varsinkin
jos hän ei ollut yleisön joukossa.
Ja toki ennakkoluuloja oli: ”Lautalla tuli
palohälytys, ja heti epäiltiin minun aiheuttaneen
sen. Todellisuudessa syntipukki oli lautan porausjohtaja, joka oli seisonut suihkussa niin
kauan, että höyry sai hälytyskellot soimaan”.

Leena Klaveness on nykyään kiireinen eläkeläinen.
Kuva Terhi Width.

Klaveness muutti Varkaudesta Norjaan 1960-luvun lopulla ja päätyi melkein sattumalta Oslon
geologiseen museoon, mistä matka jatkui Oslon
yliopiston geologisen laitoksen palynologiseen
laboratorioon.
Palynologia on suhteellisen kapea tieteenala,
ja Klavenessin aikoihin asiantuntijoita oli Norjassa vähän. Hänestä tuli alallaan arvostettu.
Norjan öljyseikkailun alkuvuosina uudet laboratoriot kävivät hakemassa oppia Klavenessilta, ja lopulta jo työpaikan saaneet opiskelijat
houkuttelivat hänet Saga-öljy-yhtiölle.
Planktonitutkimus tukee geologisia ja seismisiä tutkimuksia öljyn etsinnässä. Fossiilisten
kronologisten pohjakerrostumien sisältämistä
levistä voi päätellä porataanko oikeassa paikassa, jossa oletetaan olevan oljyä tai kaasua.
”Kerran tunsin itseni todella hyödylliseksi,
kun miehet porasivat peruskalliota”, Klaveness

nauraa. Analyysit ovat säästäneet monia miljoonia öljy-yhtiöille.
Ensimmäinen laboratorio oli vanerilaatikko
Klaveness perusti Norjan ensimmäisen koeporauslautalla sijainneen laboratorion. ”Ei ollut
mallia, joten tilasin isohkon vanerilaatikon tuuletusmoottorilla. Siinä minä tein töitä, siellä
olivat myös näytteet ja myrkyt.”
Sittemmin suomalais-norjalainen arkkitehtitoimisto suunnitteli Klavenessille ”oikean”,
konttiin sijoitetun laboratorion. Toinen niistä oli
siirrettävä, toinen hitsattiin kiinni lautalle. ”Yhdessä oli ikkunakin”, Klaveness nauraa.
Koeporausreissuille lähdettiin Stavangerista,
Florøstä, Bergenistä, Brønnøysundista, Hammerfestista. ”Työtä tehtiin vuorotta, jopa kolme
vuorokautta putkeen. Minulla oli useimmiten
oma hytti, koska olin vakituista keittiöväkeä
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Sagan satu päättyi
Vuosien mittaan työaikalait rajoittivat työtunteja, joten vapaa-aikaakin jäi. ”Usein se meni
nukkumiseen”.
Klaveness oli lautoilla kerrallaan tarpeen
mukaan muutamasta päivästä muutamaan
viikkoon. ”Palkkataso offshorella oli hyvä, etenkin ylimääräisestä ajasta, jos sään vuoksi helikopterit eivät päässeet lentämään ja joutui
jäämään ylimääräisiksi päiviksi lautalle”, Klaveness kertoo.
Monet Norjan parhaista ruokapaikoista sijaitsivat tuohon aikaan öljylautoilla. ”Eräällä
lautalla italialainen toimeksiantaja järjesti lautalle kaksoismenyyn – aina oli norjalainen ja
italialainen ruoka tarjolla, norjalaiset kun halusivat norjalaista ruokaa”, Klaveness sanoo.
”Rahaa oli enemmän käytössä kuin nykyään,
varsinkin kun oli juhlan aihetta”, Klaveness sanoo. Uusia löytöjä ja kenttien avajaisia juhlittiin,
kunniavieraina oli kuninkaallisia ja huippupoliitikkoja.
Lautoilla tehtiin töitä kovassa merenkäynnissä, mutta myrsky velloi myös maalla. Saga
joutui hurjaan pyöritykseen vuosituhannen
vaihteessa, kun yhtiö sulautettiin Hydroon.
”Yrityskulttuurit olivat kovin erilaiset, ja monet
sagalaiset kipuilivat”, Klaveness kertoo. Hän
jätti sittemmin lautat ja siirtyi mantereelle,
missä hän toimi pitkään ammattiyhdistysjohtajana ja pääsi kokemaan alan toimintaa konsernitasolla ja myös poliittisella tasolla.

Dyvi Alpha -lautan teknologiaa 1980-luvun alussa.
Kuva Leena Klavenessin kotialbumi.

Klaveness siirtyi sopimuseläkkeelle juuri
ennen seuraavaa myllerrystä, kun Statoil vuonna
2006 osti Hydron öljytoiminnan. Eläkkeelle
siirtymisen ajoitus oli Klavenessin mielestä
mainio, vaikka vielä vuosia eläkkeelle siirtymisen
jälkeenkin hänelle soiteltiin ja kysyttiin neuvoja.
Öljybisnes on muuttunut huomattavasti
Klavenessin ajoista – naisten osuus on noussut
ja naisia on kaikissa johtotehtävissä, teknologia
on kehittynyt ja turvatoimet ovat äärimmäiset
tiukat. Klavenessin mieleen on kuitenkjn jäänyt
lähtemättömästi mieleen ensimmäinen kerta
lautalla.
”Seisoin kannella, pienellä lautalla keskellä
avomerta, tähdet tuikkivat mustalla taivaalla.
Tunsin olevani aivan yksin maailmassa. Olin
onnellinen”.
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Pallo hallussa
TERHI WIDTH, TEKSTI JA KUVAT

Tinja-Riikka Korpela vahtii Vålerengan ja
Suomen maajoukkueen maalilla

”Tolpalle ja takaisin!”, maalivahtivalmentaja Ken
Eilif Nilsen huutaa.
Tinja-Riikka Korpela heittäytyy kohti palloa,
jonka Nilsen täräyttää vauhtiin. Korpelan jalat
harovat ilmaa, mutta pallo pysyy tukevasti veskarin hanskoissa. ”Juuri noin Tinni!”, valmentaja
kommentoi. Tinni on Korpelan lempinimi niin
kentällä kuin sen ulkopuolellakin.
Korpela pyörähtää uudelleen jaloilleen, kiitää maalille ja torjuu joukkuetoverinsa kanuunapotkun keskeltä kenttää.
Sama harjoitus toistuu lukuisia kertoja,
Korpela kierii, venyy ja vierii, mutta pallo päätyy
aina veskarin hyppysiin.
Ja se on tarkoituskin. Maailman parhaisiin
maalivahteihin lukeutuva Korpela tekee työnsä
tunnollisesti ja tarkasti, myös marraskuisissa
rutiiniharjoituksissa Vålerengan Intility-kentällä
Oslossa.

Hänen ”työpisteensä” on 7,32 metriä leveä ja
2,44 metriä korkea maali, jonne pallot eivät ole
tervetulleita.
Erityisen innokas työssään Korpela on juuri
nyt, sillä loukkaantumisen vuoksi hän ei ole
päässyt varsinaiseen hommaansa kuukausiin.
Elokuussa 2018 joukkuetoveri murjoi vahingossa
Korpelan käden poikki.
Ensin harjoittelu oli kokonaan kielletty, vähitellen Korpela palasi kuntosalin ja juoksumaton
kautta ”oikeisiin” treeneihin Vålerengan tekonurmelle.
Marraskuussa kädessä oli yhä tukiside.
”Loukkaantumiset ovat osa tätä ammattia. Keho
on työväline, ja siitä tulee pitää hyvää huolta”,
Korpela sanoo tyynesti.
Korpelan olemus on rauhallinen, mutta
treenatun kropan sisällä on hyvin kunnianhimoinen ja lujatahtoinen urheilija.
Korpela aloitti jalkapallon jo kuusivuotiaana
poikien joukkueessa, jota hänen isänsä valmensi.”Tuohon aikaan ei kotikaupungissani Oulussa
ollut tyttöjoukkuetta”, hän kertoo. Jalkapallon

Kansainvälinen huippuveskari
Vålerengan uusi, upea stadion on ollut Tinja-Riikka Korpelan työpaikka lähes vuoden verran.
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Tinni toivoo Intility Arenalle myös suomalaiskannustajia.
”Olisipa mahtavaa nähdä Suomen lippuja katsomossa!”, hän sanoo.
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Norja vetää suomalaisia
ammattiurheilijoita

”Norjassa on täysin
normaalia, että ihmisen

Norja on lukuisten suomalaisten
ammattiurheilijoiden työmaa.
Suomalaiset uurastavat
sekä jalkapallokentillä
että kiekkokaukaloissa
pelaajina ja valmentajina.

ammatti on urheilija.
Ei täällä kysellä,
mitä sinä oikeasti teet.”

Kaudella 2018 jalkapallon naisten
Norjan mestaruussarjassa pelasivat
Tinja-Riikka Korpelan (Vålerenga)
lisäksi Anna Westerlund (Lillestrøm)
ja Siiri Välimaa (Grand Bodø).

Tinja-Riikka Korpela on mukana Peace United -toiminnassa, joka on osa Kirkon Ulkomaanavun Tekoja-kampanjaa.
Korpela haluaa antaa mahdollisimman monelle mahdollisuuden kokea yhdessä pelaamisen riemua.

lisäksi Korpela pelasi koripalloa 17-vuotiaaksi
asti. Virtaa riitti myös ringetteen.
Tolppien väliin Korpela asettautui pysyvästi
vasta 15-vuotiaana. ”Siihen saakka olin välillä
maalissa, välillä kenttäpelaajana. Maalivahdilta
vaaditaan aivan tiettyä mielenlaatua. Maalivahti voi nousta sankariksi tai hänestä voi tulla
syntipukki, mutta ratkaisijan osa houkutti”,
Korpela kuvailee valintaansa.
32-vuotias Korpela on valittu Suomessa
vuoden naisjalkapalloilijaksi neljä kertaa ja
voittanut useita sarjamestaruuksia Suomessa,
Norjassa ja Saksassa. Suomen maajoukkueen
ykkösmaalivahti hän on ollut vuodesta 2007. Hän
on tottunut voittamaan ja olemaan huipulla.

saavutamme tavoitteemme”, Korpela sanoo.
Hän tekee juuri niinkuin sanoo: ”Hyvä Guro!”,
Korpela tsemppaa nuorempaa veskaria harjoituksissa.
Stadionilla puhaltaa raaka tuuli, mutta
tunnelma treeneissä on kannustava ja lämmin.
Kenttäpelaajat harjoittelevat yhdellä puolella
kenttää, maalivahdit toisella.
”Norjassa valmentajat ja pelaajat pohtivat
asioita yhdessä ja ratkovat ongelmia yhdessä”,
Korpela kehuu ilmapiiriä.
Norja on tuttu paikka Korpelalle. Hän pelasi
sekä Kolbotn IL:ssä että Lillestrømissä yhteensä
neljä vuotta. Vålerengan päävalmentaja Monica
Knudsen oli tuolloin Lillestrømin riveissä.
”Norjassa sekä kiinnostus että arvostus urheilua kohtaan on suurempaa kuin Suomessa.
Norjassa on täysin normaalia, että ihmisen
ammatti on urheilija. Ei täällä kysellä, että mitä
sinä oikeasti teet”, Korpela sanoo.
Ja tekemistä riittää, sillä jalkapalloilijan
työpäivä on pitkä ja rankka: juuri tänään

Ammattiurheilijalle Norja on hyvä maa
Vålerenga tosin ei ole huipulla – vielä. Mutta
Korpelalle 2019 kauden tavoite on selkeä: Norjan
top3-sijoitusta lähdetään hakemaan. ”Yritän
olla täällä johtava pelaaja. Meidän tulee vaatia
paljon itseltämme ja toinen toisiltamme, jotta
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Korpela on ollut aamulla kuntosalilla, lounaan
jälkeen joukkuepalaverissa, nyt ulkotreeneissä
koleassa säässä, illalla kotona ovat vielä vuorossa palauttelu ja venyttely.

nopeasti nollata tilanne ja katsoa eteenpäin
kylmän rauhallisesti”, hän toteaa. ”Urheilu on
opettanut minulle samoja asioita myös siviilielämässä. Jos on vastoinkäymisiä, niistä pääsee
jatkamalla eteenpäin. Nuorempana tuli murehdittua turhia juttuja, nyt fokus on tärkeämmässä.
Aina tulee vastoinkäymisiä, mutta pitää pysyä
myönteisenä”, Korpela sanoo.
Norjaan oli hyvä palata, sillä sekä kieli että
kulttuuri olivat entuudestaan tuttuja. ”Oslon
keskustaa on rakennettu valtavasti viime näkemän. Jännitin kyllä, osaanko vielä norjaa, mutta
hyvinhän sekin muistui mieleen.”
Korpela viihtyy hyvin Norjassa, missä suomalaisuus on arvossaan. ”Meitä pidetään rauhallisina ja jämpteinä. No, joskus on tullut vastaan stereotypioita viinasta ja puukoista”, Korpela nauraa.
Lähitulevaisuus on Norjassa, mutta Korpelan
pitkäaikainen haave Yhdysvalloista siintää vielä
mielessä. ”Ei se ole mikään pakkomielle, mutta
pelillinen taso houkuttelee”, hän sanoo.

Turha jäädä märehtimään vastoinkäymisiä
Norjassa urheilijat pystyvät elämään palkallaan,
vaikkei tuloilla ehkä pääse rikastumaan. Korpela sanoo ansaitsevansa niin hyvin, ”että saa
laskut maksettua”.
Suurempi raha liikkui Saksan Bayern Münchenissä, mistä Korpela tuli Osloon. ”Bayern
München on iso brändi ja pelasin huippuammattilaisympäristössä. Joukkueen sisällä käytiin
jatkuvasti kovaa kisaa peliajasta. Meitä oli lähes
30, pelaamaan pääsi alle puolet, ja melkein
kaikki olivat maajoukkuetason pelaajia, ”Korpela sanoo.
Hän voitti kaksi mestaruutta Bayern Münchenissä, mutta purki sopimuksensa hieman ennenaikaisesti, ja sovelsi urheilun oppeja elämään:
”Jos pelissä pallo on päässyt selän taakse, pitää
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”Norjassa rantautuneet suomalaiset”
tarjoaa keskustelua ja neuvoja
TERHI WIDTH

Facebook–ryhmästä tuli sattumalta tehokas viestintäkanava,
kertoo sen perustaja ja ylläpitäjä Marianna Juujärvi.

Norjassa rantautuneet suomalaiset on Facebook-ryhmä, jossa vaihdetaan kuulumisia,
kerrotaan vinkkejä, neuvotaan ja keskustellaan.
Sen ”virtuaalitorilla” vierailee päivittäin satoja
suomalaisia, jäseniä on yli 3000. Saavutus on
melkoinen, sillä Norjassa asuu noin 6000 suomalaista, lapset mukaan luettuna.
Facebook-ryhmä lieneekin Norjan suomalaisten tehokkain ja nopein tiedotuskanava, joka
pesee mennen tullen virallisemman viestinnän.
Facebook-ryhmän perustaja ja ylläpitäjä Marianna Juujärvi suhtautuu vaatimattomasti menestykseen:
”Ryhmä syntyi puolivahingossa ja kasvoi
omia aikojaan. Liityin Facebookiin vuonna 2007.
Olin juuri muuttanut Tromssasta Trondheimiin
ja sain uusia suomalaisia tuttavia. Huomasin,
että Facebookissa oli mahdollista muodostaa
14

ryhmiä, joten perustin sellaisen pitääkseni yhteyttä kavereihin”, Juujärvi kertoo.
Alussa Norjassa rantautuneita suomalaisia
oli parikymmentä, kaikki Juujärven henkilökohtaisia tuttuja. Viestittely oli vilkasta, ja sivustolla puhuttiin lähinnä omista asioista.
Vähitellen aktiivisuus laantui, ja Juujärvi oli
oikeastaan unohtanut koko ryhmän, kun hän
yllättäen sai viestin Kirkkoniemessä asuvalta
sairaanhoitajalta. ”Sairaanhoitaja oli kuullut
suomalaisten ryhmästä ja halusi jäseneksi. Olin
vähän hämmästynyt, mutta toivotin hänet tervetulleeksi. Ja siitä se sitten lähti”, Juujärvi
muistelee.
3000 jäsenen raja meni rikki syksyllä 2018
– ilman kampanjointia, boostausta tai muuta
mainostusta. Sivustolla ei ole taloudellista eikä
poliittista aspektia tai agendaa.
15

miehiä. Esimerkkinä yksi mies, joka oli todella
kiukkuuntunut ryhmän nimestä ja vaati sen
vaihtamista”, Juujärvi kertoo.
Ja totta on, että ryhmän nimi saattaa kuulostaa oudolta, mutta Juujärven mukaan logiikkana on se, että jo alkuperäisen ryhmän kaikki
jäsenet eivät jääneet Norjaan, vaan he kävivät
Norjassa rantautumassa. ”Nimessä ei siis ole
kieliopillista virhettä”, Juujärvi sanoo.

Facebook-ryhmä ”Norjassa rantautuneet suomalaiset” antaa sähköisen mahdollisuuden kokemusten jakamiseen.
Näyttökuvat kaapattu 21.1.2019.

”Ryhmä on kasvanut omia aikojaan, uusia
jäseniä tulee melkein päivittäin. Tuntuu siltä,
että monet ovat nuoria ihmisiä, jotka tulevat
Norjaan työhön, palaavat sitten takaisin Suomeen tai jatkavat matkaa muualle. Aiemmin
tultiin ehkä pysyvämmin tänne”, Juujärvi kertoo.

mutta olemme todenneet, että siitä tulisi valtava operaatio, joten olemme jatkaneet avointen
ovien politiikkaa”, Juujärvi sanoo.
Menettely on osoittautunut onnistuneeksi,
sillä ryhmästä on yli kymmenen vuoden aikana
suljettu pois vain 10–15 jäsentä, jotka ovat harjoittaneet poliittista propagandaa tai räyhänneet
sivustolla ja jotka kehotuksista huolimatta eivät
ole muuttaneet tyyliään. Juujärvi on joskus lähettänyt räyhääjät jäähylle ja pyytänyt tulemaan
takaisin, kun he ovat rauhoittuneet.
”Joskus pitää käyttää aikaa rähinöivien
viestittäjien kanssa, jotka usein ovat yksinäisiä

Verkkoräyhääjiä vain harvakseltaan
Norjassa rantautuneeksi suomalaiseksi hyväksytään kaikki jäseniksi ilmoittautuvat eikä jäsenten profiileja tarkisteta. ”Viime aikoina olemme
tosin moderaattorien Lauri Pietikäisen ja Kirsi
Saariston kanssa miettineet jäsenkriteerejä,
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”Olen itse kielitieteilijä ja puhunut johdonmukaisesti lapsille suomea ja edellyttänyt heidän
puhuvan suomea minulle. Kun kielikeskustelu
taas kerran velloi, poikani pyysi minua vastaamaan. Palautteen mukaan olin liian ankara”,
Juujärvi kertoo.
Sekä Juujärvi että moderaattorit pyrkivät
ohjaamaan keskustelua uusille urille, jos se
menee aivan villiksi tai asiattomaksi. ”Etenkin
Lauri on ollut hyvä tässä”, Juujärvi kehuu.

Neuvoja ja vinkkejä
Melko yleinen postauksen aihe ryhmässä on
Norjaan muuttoa harkitsevan tai hiljattain Norjaan muuttaneen neuvominen. ”Tulokkaalla on
lukuisia kysymyksiä, joihin hän saa asiallisia
vastauksia aina asunnon hausta työpaikan
hankkimiseen”, Juujärvi sano. Ryhmässä on
useita jo kauan Norjassa asuneita, jotka neuvovat mielellään. Ryhmässä on juuri tästä syystä
hyvä henki – keskustellaan, ihmetellään ja
neuvotaan.
Monet hiljattain Norjaan muuttavat myös
huhuilevat, onko seudulla muita suomalaisia.
Vastauksia tulee nopeasti eikä niin sanottuja
tyhmiä kysymyksiä ole.
Juujärvi kertoo itsekin hyötyneensä vastattuaan hyvin yksinkertaiseen kysymykseen. ”Eräs
jäsen kyseli, mikä tattariryyni on norjaksi. Vastasin hänelle ja kysyin samalla, mitä hän tekee
tattariryyneistä. Nainen kertoi keittävänsä
puuroa koiralle. Tämä viestiketju ratkaisi herkkävatsaisuudesta kärsineen koirani ongelmat”,
Juujärvi nauraa.
Postausten kestohittejä ovat kieliasiat, lasten
kasvatus, ruoka, Norjan luonto sekä vertailut
Suomen ja Norjan välillä. Etenkin lapset ja kieliasiat – eli puhutaanko lapsille suomea vai norjaa
vai molempia tai ei kumpaakaan ja kaikki muut
variaatiot – aiheuttavat pitkiä kommenttiketjuja.

Keskusteluketjut kiinnostavat
Juujärvi myöntää hengailevansa nykyään aika
vähän Facebookissa. Hän on tavannut ”oikeasti”
vain harvoja ryhmän jäseniä. ”Joskus olen jossakin tilaisuudessa tunnistanut ihmisiä ryhmästä,
mutta en ole mennyt esittäytymään”, Juujärvi
nauraa.
”Toisaalta on kiva lukea kokonaisia keskusteluketjuja. Ne pitävät yllä suomalaista identiteettiä ja kieltä”, jo yli 30 vuotta Norjassa asunut
Juujärvi sanoo. Hän muutti ensin Mehamniin,
opiskeli sittemmin Trondheimissa ja Jyväskylässä, mistä matka jatkui Tromssaan. ”Päätin
opiskella puheterapeutiksi Bergenissä kymmenen vuotta sitten. Opintojen jälkeen palasin taas
Tromssaan”, Juujärvi sanoo.
Juujärvelle Suomi on yhä isänmaa, mutta
Norjasta on tullut rakas kotimaa. ”Kyllä se taitaa
Norja olla minun paikkani, kun minulla on nyt
lapsenlapsikin täällä. Harkitsin Suomeen lähtöä
muutama vuosi sitten, kun mieheni kuoli. Lapseni ihmettelivät, mitä minä siellä tekisin. Vanhempani ovat kuolleet, eikä minulla siksi enää
ole kotia siellä”, Juujärvi sanoo ja herkistyy:
”Vieläkin, kaikkien näiden vuosien jälkeen,
kun tulen Tromssaan, olen pakahtua luonnon
kauneudesta. Näen kauas, tuuli on raikas ja ilma
puhdas”.
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Lauluryhmä valmistautumassa esitykseen Margareta-kirkossa toukokuussa 2017.
Kuva Anssi Elenius.

Den andra söndagen i maj 2018 firades den finska morsdagen med festmiddag i Margaretakyrkan.
Foto Terhi Width.

Skicka dina minnen till oss!

Lähetä meille muistojasi!

Skicka oss en trevlig berättelse, bild eller anekdot
med anknytning till den finländska församlingen i Norge.
Berättelsen kan vara från flera år tillbaka eller från senare tid.

Lähetä meille mukava, Norjan suomalaiseen seurakuntaan
liittyvä kertomus, kuva tai anekdootti. Kertomuksesi voi olla
vuosien takaa tai aivan lähimenneisyydestä.

För 25 år sedan regerade statsminister Gro Harlem Brundtlands arbetarparti i Norge. Norge arrangerade de olympiska vinterspelen i Lillehammer 1994 och vann total 26 medaljer. Samma år röstade
norrmännen för andra gången emot ett EU-medlemskap. I Hitra öppnades världens längsta undervattenstunnel och Norges centralbank gav ut 200-kronorssedeln.
För ett kvarts sekel sedan grundades även den finländska församlingen i Norge. ”Den finländska
evangelisk-lutherska församlingen i Norge” höll sitt konstituerande sammanträde den 23 mars 1994
klockan 18.30 i Margaretakyrkans läsrum med invandrarpastorn Carita Jansson.
Vi är många finländare i Norge och har ännu fler minnen. Vi ska publicera en sammanfattning
av minnena i höstnumret av Kyrktuppen.
Skicka en kort berättelse och en bild antingen per e-post eller som brev senast den 31 maj 2019:
post@finskekirken.no eller
Den finländska församlingen i Norge
Rådhusgata 1–3
0151 Oslo

25 vuotta sitten Norjaa hallitsi pääministeri Gro Harlem Brundtlandin työväenpuoluehallitus.
Norja järjesti talviolympialaiset Lillehammerissa 1994 ja sai yhteensä 26 mitalia. Samana vuonna
norjalaiset torjuivat kansanäänestyksessä toistamiseen EU-jäsenyyden. Hitrassa avattiin maailman
pisin merenalainen tunneli ja Norjan keskuspankki esitteli 200 kruunun setelin.
Neljännesvuosisata sitten perustettiin myös Norjan suomalainen seurakunta. ”Norjan suomalaisen evankelis-luterilaisen seurakunnan” perustava kokous järjestettiin maaliskuun 23. päivänä
1994 Margareta-kirkon lukusalissa kello 18.30 siirtolaispastori Carita Janssonin kanssa.
Meitä suomalaisia on Norjassa paljon, muistoja on vielä enemmän. Julkaisemme muistokimaran Kirkonkukon syysnumerossa.
Lähetä lyhyehkö tarinasi ja kuvasi joko sähköpostitse tai kirjeitse 31.5.2019 mennessä:
post@finskekirken.no tai
Den finske menigheten i Norge
Rådhusgata 1-3
0151 Oslo
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kokeellisempaa musiikkia soittava ”Gnathic Trio”, jossa pianon ja rumpujen lisäksi yleisö saa
kuulla kuinka haitarilla improvisoidaan!
Mistä asioista pidät Norjassa?
Norjassa on helppoa tehdä musiikkia ja päästä esiintymään. Täällä on paljon ennakkoluulottomia
muusikoita ja bändin kasaaminen onnistuu helposti. Ihmiset lähtevät mielellään mukaan varsinkin,
jos itse sävellät kappaleita ja sinulla on mielenkiintoinen visio projektistasi.
Mistä asioista et pidä Norjassa?
Osaan norjaa sujuvasti, mutta tietenkin joskus olisi hauskaa ilmaista itseään paremmin ja vapaammin. Joskus olo on vähän ulkopuolinen, koska ihmiset hengaavat usein vanhoissa, lapsuuden aikojen kaveriporukoissa. Norjalaisten huumorintaju poikkeaa hieman siitä, mihin itse olen tottunut.
Kaipaan välillä vanhoja kavereitani ja heidän juttuseuraansa.
Suomalaisten ruokakauppojen tuotevalikoimaa on usein ikävä, varsinkin erikoistuotteita, joita
on viime aikoina ilmestynyt kauppojen hyllyille. Esimerkiksi ihania vegaanisia jäätelöitä löytää
Suomessa helposti, täällä hyvin harvoin, jos ollenkaan.

Suomalaisen kuoron johtaja
Anni Rorke minitentissä
TERHI WIDTH
KUVA ANSSI ELENIUS

Mistä olet kotoisin?
Jyväskylästä.
Koska muutit Norjaan?
Muutin Trondheimiin opiskelemaan syksyllä vuonna 2008, ja asuin siellä kolme vuotta ennen kuin
muutin Dubliniin, Irlantiin.
Mitä ja missä olet opiskellut?
Tein Trondheimissa kandin tutkinnon jazzpianon soitossa sekä yksivuotisen opettajankoulutuksen
musiikki pääaineenani. Ennen Trondheimia opiskelin Oulun Ammattikorkeakoulussa musiikkipedagogiksi vuoden ja sitä ennen kouluttauduin yhtye- ja orkesterimuusikoksi Jyväskylän Ammattiopistossa. Nyt viimeistelen maisterintutkintoani Norges Musikkhøgskolenissa Oslossa.
Missä olet töissä?
Opetan pianonsoittoa Eidsvoll Kulturskolessa, teen satunnaisia säestyskeikkoja sekä keikkoja omien
yhtyeideni kanssa. Tällä hetkellä ajankohtaisia ovat oma pianotrioni Anni Rorke Trio sekä
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Mitä teet vapaa-aikanasi?
Katson paljon luentoja youtubesta. Stanfordin yliopistolla on loistava kanava, jota katsomalla oppii
paljon. Nykyinen suosikkini on luennoitsija Robert Sapolsky, jonka luennot käsittelevät kaikkea
neurobiologiasta ja eläinten käyttäytymisestä aina kielten oppimiseen ja masennukseen asti.
Kvanttifysiikka kiinnostaa myös. Muuten yritän liikkua, käydä joogassa, laittaa ruokaa ja tavata
ystäviä.
Eroaako Norjan musiikkielämä Suomen vastaavasta?
Eipä kovin paljoa. Jazzmusiikin saralla voisi sanoa, että ihmisillä on vähän erilainen estetiikka.
Suomessa jazzmusiikin opetus nojaa edelleen paljon traditionaaliseen, amerikkalaiseen jazziin, kun
taas Norjassa oman tyylin ja oman äänen löytämiseen panostetaan paljon. Jazz on ehkä täällä
Norjassa hieman laajempi käsite, kaikki musiikki joka sisältää improvisointia luetaan jazziksi.
Viime vuosina suomalaisten ja norjalaisten jazzmuusikoiden yhteistyö on parantunut ja soittajat ottavat vaikutteita toisiltaan ja vanhat, kankeat näkemykset jazzista ovat alkaneet rapistua.
Sekä Suomessa että Norjassa on paljon uskaliaita ja luovia muusikoita, ja paljon mielenkiintoista
musiikkia on tekeillä kummassakin maassa.
Millaisia odotuksia sinulla on kuoron suhteen?
Olen hyvin innoissani tästä mahdollisuudesta enkä malta odottaa, että kuoro pääsee kunnolla
käyntiin. Kuoromusiikkia on hyvin monenlaista ja kuoron jäsenet ovat taitavia ja toivovat haastetta.
Olisi mahtavaa saada kasaan konsertillisen verran musiikkia ja päästä esiintymäänkin! Moniääninen
kuoro tarjoaa paljon musiikillisia mahdollisuuksia, ja yritän parhaani mukaan sovittaa lauluja ja
ehkä jopa säveltääkin kuorolle tulevaisuudessa.
Isäni on pianisti ja säveltäjä ja johtanut erinäisiä kuoroja jo monetta kymmenettä vuotta. On
tosi hauskaa löytää tällainen yhtäläisyys ja keskustella asiasta sekä vaihtaa kokemuksia.
Suomalainen kuoro kokoontuu Margareta-kirkon lukusalissa maanantaisin kello 17.15–18.45.
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Kutsu vuosikokoukseen
Norjan suomalaisen seurakunnan jäsenet kutsutaan vuosikokoukseen torstaina 14.3.2019
klo 18.00. Paikkana on Kirkens hus, Rådhusgata 1-3, 0151 Oslo.
Vuosikokous käsittelee seuraavat sääntöjen määräämät asiat:
– Vuosikertomus 2018
– Tarkastettu tilinpäätös 2018
– Toiminnan ja talouden suunnitelma 2019
– Ohjesääntöjen hyväksyminen vuosikokousta ja kirkkoneuvoston kokouksia varten
– Valinnat:
- Kirkkoneuvoston puheenjohtaja kahdeksi vuodeksi
- Kaksi jäsentä ja yksi varajäsen kirkkoneuvostoon kahden vuoden kaudeksi
- Vaalitoimikunta
- Valtion laillistaman tilintarkastajan valinta
Kokousasiakirjat ovat saatavissa viikkoa ennen vuosikokousta seurakunnan toimistosta.
Oslo, 21.1.2019
Kirkkoneuvoston puheenjohtaja Birgit Tirkkonen Toft

Kallelse till årsmöte
Medlemmar i den finländska församlingen i Norge kallas till årsmöte torsdagen den 14
mars 2019 kl 18.00 i Kirkens hus, Rådhusgata 1-3, 0151 Oslo.
Årsmötet behandlar följande stadgeenliga ärenden:
– Årsberättelse 2018
– Godkänt bokslut 2018
– Verksamhetsplan och budget 2019
– Beslut över separata stadgar för hur årsmötet och kyrkorådets möten ska genomföras.
– Val av:
- Kyrkorådets ordförande för en tid av två år
- Två ledamöter och en suppleant i kyrkorådet för en period av två år
- Valberedning
- Auktoriserad revisor
En vecka innan årsmötet finns allt material tillgängligt på församlingens kansli.

Kirkolliset toimitukset
Kyrkliga förrättningar

Kastettu • Döpt
3.11.2018 Theodor Jean Vanebo, Ålesund

Oslo, 21.01.2019
Ordförande i kyrkorådet Birgit Tirkkonen Toft
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Kevät
Kun kevät kaunis tuli, soi Luoja lämpöisen,
maan silmästä jo suli jääkyynel huurteinen,
taas päivän paistehessa jo linnut lauloivat,
ja lapset lehtosessa iloisna juoksivat.
ZACHRIS TOPELIUS
Luonnon kirja: Vuodenajat, 1856
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Kevään tapahtumia pääkaupunkiseudulla
Vårens händelser i huvudstadsregionen
Messu • Mässa

Messu • Mässa

Kynttilänpäivä. Pastori Anssi Elenius, pianisti Anni Rorke.
Kirkkokahvit lukusalissa. •
Kyndelsmässodagen. Kyrkkaffe i läsrummet.
Su 3.2.2019 klo 15.00
Margaretakyrkan, Hammersborg Torg 8, 0179 Oslo

4. paastonajan sunnuntai (Laetare). Suomalainen kuoro laulaa
leipäsunnuntaina paastonajan keskellä. Pastori Anssi Elenius ja
pianisti Anni Rorke. Kirkkokahvit. •
Fjärde söndagen i fastan (Midfastosöndagen, Laetare). Den finska
kören sjunger på brödsöndagen mitt i fastetiden. Kyrkkaffe.
Su 31.3.2019 klo 15.00
Margaretakyrkan, Hammersborg Torg 8, 0179 Oslo

Pohjoismainen jumalanpalvelus •
Nordisk gudstjänst
1. paastonajan sunnuntai (Invocavit). Vietämme messun yhdessä
ruotsalaisten, islantilaisten ja norjalaisten seurakuntien kanssa.
Tervetuloa laulamaan tuttuja virsiä eri kielillä. Kirkkokahvit. •
Första söndagen i fastan (Invocavit). Vi firar mässan på finska,
svenska, isländska och norska. Kyrkkaffe.
Su 10.3.2019 klo 11.00
Margaretakyrkan, Hammersborg Torg 8, 0179 Oslo

Perhemessu ja suomalainen äitienpäiväjuhla •
Familjemässa och finsk morsdagsfest
Tervetuloa perhekirkkoon! Pastori Anssi Elenius, pianisti Teemu
Ikonen. Perinteiseen tapaan suomalaisen äitienpäivän ruokailu ja
juhlakahvit koko perheelle. •
Välkommen till familjemässa! Efter gudstjänsten middag och
festkaffe för hela familjen.
Su 12.5.2019 klo 15.00
Margaretakyrkan, Hammersborg Torg 8, 0179 Oslo

Vuosikokous • Årsmöte
Kokouskutsu sivulla 22. • Se sidan 22.
To 14.3.2019 klo 18.00
Kirkens hus, Rådhusgata 1-3, 0151 Oslo
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Mahdolliset muutokset ja tarkemman ohjelmasisällön löydät
seurakunnan verkkosivuilta www.finskekirken.no
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Oslo: Suomalainen vauvakerho

Äänestä kirjeitse kevään 2019 vaaleissa
Kevään 2019 eduskuntavaaleista lähtien otetaan käyttöön kirjeäänestys.
Ulkosuomalainen äänioikeutettu voi äänestää ensimmäistä kertaa myös kirjeitse.
Ennakkoäänestäminen Suomen edustustoissa ja konsulaateissa jatkuu entiseen
tapaan.
Näin valmistaudut
1. Saat ilmoituksen äänioikeudestasi Suomen väestötietojärjestelmään
merkittyyn osoitteeseen.
2. Varmista maistraatista, että osoitetietosi ovat oikein. Jos osoitteesi
ulkomailla on muuttunut, ilmoita siitä sähköpostilla address@maistraatti.fi
3. Voit äänestää myös ilman ilmoituskorttia. Ilmoituskortissa on
kuitenkin tärkeää tietoa, kuten missä vaalipiirissä olet äänioikeutettu ja minkä
kunnan keskusvaalilautakunnalle lähetät kirjeäänesi.
4. Tilaa hyvissä ajoin äänestyspaketti osoitteesta vaalit.fi/kirjeaanestys
Palvelu avautuu 14.1.2019. Lue kirjeäänestysmateriaali huolellisesti.
Näin äänestät
1. Voit äänestää aikaisintaan 14.3.2019, jolloin ehdokasnumerot ovat
tiedossa.
2. Täytä äänestyslippu, ja sulje se vaalikuoreen. Äänestystilanteessa
tarvitset kaksi täysi-ikäistä puolueetonta ja esteetöntä todistajaa varmistamaan,
että vaalisalaisuus ja vaalivapaus säilyvät.
3. Postita vaalikuori lähetekuoressa yhdessä lähetekirjeen kanssa
äänioikeuskuntasi keskusvaalilautakuntaan. Kirjeäänesi on oltava perillä
viimeistään 12.4.2019 klo 19.00. Äänestäjä maksaa postimaksun.
Lisätietoa
Oikeusministeriön vaalisivusto www.vaalit.fi
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Tule tapaamaan muita vauvoja ja heidän vanhempiaan
suomalaiseen vauvakerhoon!
Parin tunnin aikana laulamme suomalaisia lauluja ja
syömme omat eväät, talo tarjoaa kahvit ja teet.
Vapaan jutustelun teemat kattavat kaiken maan ja
taivaan väliltä, meno on arkista ja mutkatonta.
Voit ottaa mukaan myös vauvan sisaruksia.
Ei ennakkoilmoittautumista eikä osallistumismaksua.
Tervetuloa!
Keskiviikkoisin klo 11–13
Margareta-kirkon lukusali
Hammersborg torg 8E (Läsrum), Oslo

Oslo: Torstaikahvit
Tule vaihtamaan kuulumisia ja tutustumaan suomalaisiin kerran kuussa torstai-iltapäivänä. Suomalaispappi
Anssi Elenius laulaa kanssamme rakkaita suomalaisia
virsiä ja kansanlauluja. Kahvittelun lomassa keskustelemme isoista ja pienistä, ajankohtaisista ja historiallisista aiheista.
Ei ennakkoilmoittautumista eikä osallistumismaksua.
Tervetuloa!
To 14.2., to 28.3. ja to 25.4. klo 14–16
Margareta-kirkon lukusali
Hammersborg torg 8E (Läsrum), Oslo

Oslo: Suomalainen kuoro
Kuoro kokoontuu lähes joka maanantai kevätkauden
ajan. Kuoroa johtaa suomalainen pianisti Anni Rorke.
Ei ennakkoilmoittautumista eikä osallistumismaksua.
Tervetuloa!
Maanantaisin klo 17.15–18.45
Margareta-kirkon lukusali
Hammersborg torg 8E (Läsrum), Oslo
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Kesäkirkossa Tromssassa Suomen 100-vuotisen itsenäisyyden juhlavuonna 2017.
Kuva Karoliina Huhtanen Larsen.

Kesäkirkot ja 25-juhlavuoden
tapahtumat eri puolilla Norjaa
Tätä lehteä tehtäessä on vielä talvi ja pakkanen.
Kaikkia kevään ja kesän 2019 tapahtumia ei ole vielä lyöty lukkoon.
Suomalaispappi Anssi Elenius järjestää suomalaisten yhdistysten ja seurojen kanssa
jälleen kesäkirkkoja. Lisäksi seurakunnan 25-juhlavuoden tapahtumia
suunnitellaan eri puolilla Norjaa myös syyskaudelle.
Tarkat tiedot näistä tilaisuuksista näet seurakunnan verkkosivulla ja Facebookissa

www.finskekirken.no
sekä eri puolilla Norjaa toimivien yhdistysten sivuilla:
Norsk-Finsk Forbund –
Norjalais-Suomalainen Liitto
www.finskforbundet.no
30

Tromssan ruijansuomalainen yhdistys –
Norskfinsk forening i Tromsø
www.tromssannorsu.wordpress.com
Trondheimin Suomi-seura
suomiseura.no
Bergenin norjalais-suomalainen yhdistys –
Norsk-finsk forening i Bergen
finsk.nffib.org
Suomi-Seura Rogaland
www.suomisro.wordpress.com
Norsk-Finsk Forening –
Norjalais-Suomalainen yhdistys
norskfinsk.org
Suomi-Seura Oslo
www.suomiseura.org
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Otteita Finnon kevään 2019 ohjelmasta:
1.-31.1.

KAARINA KAIKKONEN – WE ARE STILL THE SAME
Syksyllä 2018 avattu Kaarina Kaikkosen paljon huomiota saanut installaatio on esillä
SALT kulttuuriareenalla vielä ainakin tammikuun ajan. Teos koostuu 1200:sta
käytetystä paidasta.
Paikka: SALT, Langkaia 1, Oslo. www.salted.no

19.1.-24.2.

NOORA JA KIMMO SCHRODERUS: NATURVITENSKAPLIGE
OBSERVASJONER
Kunsthall Grenlandissa nähdään taiteilijapari Noora ja Kimmo Schroderuksen teoksia.
Nooran töistä ovat esillä koirankarvoista koottu Canis Lupus Familiaris sekä
setelirahoista tehty Embroidered Bank Notes ja Kimmolta metalliveistosten sarja
nimeltä Double-Minded.
Paikka: Kunsthall Grenland, Storgata 164, Porsgrunn.
www.kunsthallgrenland.no

7.2.

9.2.

21.2.

21.-23.2.

FOLK PÅ TORSDAG: JOHANNA JUHOLA REAKTORI
Johanna Juhola Reaktori tekee fantasiatangoa neljän huippumuusikon voimin. Yhtyeen
musiikki on yhdistelmä tangoa, elektroniikkaa, poppia ja kansanmusiikkia, värikkään
visuaalisella esillepanolla höystettynä.
Paikka: Riksscenen, Schous Kulturbryggeri, Trondheimveien 2, Oslo. Klo
20:30. Liput: kr. 190/130 www.riksscenen.no
LABYRINTTI-TYÖPAJA: ARKKI – LASTEN JA NUORTEN
ARKKITEHTUURIKOULU
Arkki järjestää labyrintti-työpajan Henie Onstad Kunstsenterissa. Työpajassa lapset ja
nuoret oppivat labyrinteista ja pääsevät arkkitehtien avustamana suunnittelemaan ja
rakentamaan omia labyrinttejaan.
Paikka: Henie Onstad Kunstsenter, Sonja Henies vei 31, Høvidokken. Klo
13:30-15. www.hok.no / www.arkki.net
PECHAKUCHA NIGHT OSLO: KATJA SAVOLAINEN (JKMM
ARCHITECTS/AMOS REX)
PechaKucha -illoissa eri kulttuurialojen osaajat tapaavat ja pitävät lyhyitä esitelmiä
töistään. Amos Rexin suunnitelleen JKMM Architectsin Katja Savolainen saapuu
kertomaan rakennusprojektista.
Paikka: DogA, Hausmannsgate 16, Oslo. Klo 19:30. Liput: kr. 150
www.doga.no
ESITYS: THRESHOLDS
Thresholds-esityksen lähdemateriaalina toimivat kirjeet, joissa lähettäjät kuvailevat
arkiymmärryksen ylittäviä ”kumman” kokemuksia. Kyseessä on paikkalähtöinen teos,
joka houkuttelee katsojan tarkastelemaan arkiympäristöään toisin.
Paikka: Maerz Contemporary, Øvre vei 13, Molde. Klo 18.
www.maerzcontemporary.com

1.3.

OVERSATTE DAGER: KALEVALA PÅ NORSK, MIKAEL HOLMBERG JA
FOREST DUO
Palkittu Mikael Holmberg käänsi Kalevalan norjan bokmålille 2017 ja saapuu nyt
Litteraturhusetille kertomaan työnsä taustoista. Tapahtumassa esiintyy myös The
Forest Duo (Sinikka Langeland: kantele, Mathias Eick: trumpetti).
Paikka: Litteraturhuset, Wergelandsveien 29, Oslo. Klo 18.
www.litteraturhuset.no

29.4.-4.5.

KRISTIANSAND INTERNASJONALE BARNEFILMFESTIVAL
Yksi Norjan suurimmista lasten ja nuorten kulttuuritapahtumista esittää neljä
suomalaista elokuvaa: Hölmö nuori sydän (Selma Vilhunen), Tyttö nimeltä Varpu
(Selma Vilhunen), Supermarsu (Joona Tena) ja lyhytelokuva Sintti (Reetta Aalto).
Paikka: Kristiansand Kino, Vestre Strandgate 9, Kristiansand.
www.barnefilmefestivalen.no

8.-9.5.

LINDA LIUKAS OSLOSSA
Linda Liukas on työskennellyt lasten ja nuorten naisten ohjelmointitaitojen edistämisen
parissa (mm. kirja Hello Ruby) ja saanut työstään lukuisia palkintoja. Liukas saapuu
Osloon puhumaan PechaKucha-iltaan sekä seminaariin, jossa aiheena on
digitalisaation hyödyntäminen opetuksessa.
Lisätietoja: www.finno.no

12.5.

TRONDHEIM JAZZFESTIVAL: IRO HAARLA QUINTET
Suomalais-norjalainen yhtye Iro Haarla Quintet on esiintynyt maailmalla lukuisilla eri
jazzvestifaaleilla. Yhtyeen albumi Vespers voitti EMMA-palkinnon Suomen parhaasta
jazz-albumista vuonna 2011.
Paikka: Dokkhuset, Dokkparken 4, Trondheim. Klo 14. Liput: kr. 290/190
www.jazzfest.no

21.-26.5.

NORSK LITTERATURFESTIVAL - SIGRID UNDSET-DAGENE: MARIA
TURTSCHANINOFF
Maria Turtschaninoff on yksi Suomen tunnetuimmista fantasiakirjailijoista. Norsk
Litteraturfestivalilla hän keskustelee nuoren pohjoismaisen kirjallisuuden tilanteesta
yhdessä muiden kirjailijoiden kanssa.
Paikka: Lillehammer. www.litteraturfestival.no

8.6.-9.10.

NÄYTTELY: MOMENTUM 10
MOMENTUM - Pohjoisen nykytaiteen biennaali järjestetään tänä vuonna kymmenettä
kertaa. Suomalaiset taiteilijat: Eija-Liisa Ahtila, Salla Tykkä ja Hannaleena Heiska.
Paikka: Momentum Kunsthall / Galleri F15, Henrik Gernersgate 8, Moss /
Albyalléen 60, Jeløy. www.momentum.no

Liity sähköpostilistallemme tai katso koko ohjelma www.finno.no
TERVETULOA!
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Tvåhundra kungar till Finland

Kaksisataa kuningasta Suomeen

ANSSI ELENIUS

ANSSI ELENIUS

FINLÄNDARNAS PRÄST I NORGE

NORJAN SUOMALAISPAPPI

Det skadar knappast att man i kyrkorna ber
för makthavarna i varje gudstjänst. Och det
skadar inte heller om vi ber för oss själva och för
en bra framtid, då medborgarna ombeds kröna
”tvåhundra kungar” till Finland.
Parlamentet behöver människor som lyckas
utveckla de bästa lagarna tillsammans med
personer som står för andra åsikter, för att
bygga en gemensam framtid för hela nationen.
I en representativ demokrati måste partierna
som väljs för en viss angiven period kunna
samarbeta med alla andra valda partier. Att
endast företräda sina egna anhängares intressen
är inte den bästa strategin, eftersom de gemensamma lagarna måste gynna hela landet och
alla invånare.
I politikens övergripande mål återspeglas
något religiöst. Kristendomens treeniga Gud står
fri från all partisk påverkan, eftersom han skänker världen dess helhet. Han påminner om livets
förutsättningar genom att låta varje ny stund
komma. Vår himmelske konung låter solen skina
över både goda och onda. Han ger ny livskraft
överallt och uppmuntrar till att bygga framtiden.
Om det visar sig att en politisk aktör inte
strävar efter att gynna folket som helhet, är det
bättre att låta bli att rösta på personen. En
medborgare som söker efter den största nyttan
väljer gärna representanter som politiskt strävar
efter det heligaste, det vill säga det som främjar
allas möjlighet till ett gott liv.

I vår har finska medborgare möjlighet att rösta
två gånger. Riksdagsvalet hålls i april och valet
till Europaparlamentet i maj.

”Om ni älskar dem
som älskar er,
skall ni då ha lön för det?
Gör inte tullindrivarna
likadant?
Var fullkomliga,
så som er fader i himlen
är fullkomlig.”
(Matteusevangeliet 5:46,48)
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Suomen kansalaiset kutsutaan tänä keväänä
äänestämään kaksi kertaa. Eduskuntavaalit
järjestetään huhtikuussa ja europarlamenttivaalit toukokuussa.
Tuskin on haittaa siitä, että kirkoissa rukoillaan vallanpitäjien puolesta jokaisessa jumalanpalveluksessa. Eikä haittaa, jos rukoilemme itsemme ja hyvän tulevaisuuden puolesta, kun
kansalaiset kutsutaan kruunaamaan ”kaksisataa
kuningasta” Suomeen.
Kansanedustuslaitos tarvitsee sellaisia ihmisiä, jotka onnistuvat muita näkökulmia
edustavien kanssa kehittämään parhaat lait
koko kansan yhteisen tulevaisuuden rakentamiseksi. Edustuksellisessa demokratiassa määräajaksi valittujen puolueiden täytyy pystyä yhteistyöhön kaikkien muiden valittujen puolueiden
kanssa. Pelkästään omien kannattajien etujen
ajaminen ei ole paras toimintatapa, sillä yhteisten lakien tulee hyödyttää koko valtiota ja
kaikkia sen asukkaita.
Politiikan kokonaisvaltaisessa päämäärässä
näkyy jotain uskonnollista. Kristinuskon kolmiyhteinen Jumala ei ole puolueellinen vaikuttaja,
sillä hän lahjoittaa maailmalle sen kokonaisuuden. Hän huolehtii elämän edellytyksistä antamalla jokaisen uuden ajanhetken ilmestyä. Taivaallinen kuningas antaa auringon paistaa niin
hyville kuin pahoille. Hän henkäisee uutta elinvoimaa kaikkialla ja rohkaisee rakentamaan tulevaisuutta.

”Jos te tervehditte
vain ystäviänne,
mitä erinomaista siinä on?
Eivätkö pakanatkin tee niin?
Olkaa siis täydellisiä, niin
kuin teidän taivaallinen
Isänne on täydellinen.”
(Matteuksen evankeliumi 5:47–48)

Jos havaitsee, että jollain poliittisella toimijalla
ei ole pyrkimystä edistää koko kansan hyvää, on
parempi jättää äänestämättä häntä. Suurinta
hyvää etsivä kansalainen valitsee edustajikseen
mielellään niitä, jotka pyrkivät poliittisesti pyhimpään eli edistämään kaikkien mahdollisuuksia hyvään elämään.
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