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«Storbykupp Stockholm-Tallinn Helsingfors»Cruise med 3 hovedsteder.
Foto: Magnus Rietz

Baltikum og Finland er bli stadig mer populære reisemål for nordmenn.
Uten å dra langt av gårde, møter vi en litt annerledes og eksotisk verden
i brytningspunktet mellom øst og vest.
Les mer: www.tallinksilja.no
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Seurakuntasihteeri Karoliina
ja suomalaispappi Anssi
Tromssassa joulukuussa 2016

Kannessa:
Syksyllä 2016 aloitimme Ilta kirkolla -teemaillat Oslon
Margareta-kirkolla. Solrug-yrityksen perustaja Magnus
Högnäs kävi syyskuussa kertomassa, miten hän sai
suomalaista ruisleipää myyntiin norjalaiskauppoihin.
Kuva: Karoliina Huhtanen

Favorisera finländare i Norge!
Här får du den finländska församlingens tidning för medlemmarna i Norge.
Den har postats till alla hem där det bor medlemmar av Evangelisk-lutherska
kyrkan i Finland.
Som församling inom kyrkans arbete bland finländare utomlands
bygger vi upp ett nätverk som stöder och hjälper finländare bosatta i Norge.
Som finländsk präst i Norge ser jag goda möjligheter till detta i samarbetet
med olika aktiva föreningar runtom i landet.
I mars jubileumsåret 2017 flyttar den finländska församlingens kansli
till Kirkens hus i Oslo centrum. Gudstjänsterna i huvudstadsregionen och
veckoverksamheten ordnas fortsättningsvis i Margaretakyrkan.
I detta nummer kan du bland annat läsa om Finland 100-jubileumsåret
och den finländska prästens resor till olika orter i Norge. Kalendern innehåller
förutom gudstjänster också nya evenemang, till exempel sommarandakter i
Finnmark, babyklubb och seniorkaffe i Margaretakyrkan. Vi berättar också om
de modiga finländarna som bokat hela Tromsö torg.
Anssi Elenius, finländsk präst i Norge
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Suosi suomalaisia Norjassa!
Luet juuri Norjan suomalaisen seurakunnan lehteä. Tämä lehti on postitettu
kaikkiin niihin koteihin, joissa asuu Suomen ev.-lut. kirkon jäseniä.
Kirkon ulkosuomalaistyön seurakuntana rakennamme verkostoa, joka
tukee ja auttaa norjansuomalaisten elämää. Norjan suomalaispappina näen
tähän hyvät mahdollisuudet yhteistyössä eri puolilla maata aktiivisesti
toimivien yhdistysten kanssa.
Juhlavuoden 2017 maaliskuussa suomalaisen seurakunnan toimisto
muuttaa Norjan kirkon hallintorakennukseen (Kirkens hus) Oslon keskustaan.
Pääkaupunkiseudun jumalanpalvelukset ja viikottainen toiminta järjestetään
edelleen Margareta-kirkolla, jossa tilaa riittää juhlapyhiä varten.
Seuraavilla sivuilla voit lukea mm. Suomi 100 -juhlavuodesta ja suomalaispapin matkoista eri puolilla Norjaa. Jumalanpalvelusten lisäksi kalenteriin on tullut uusia tapahtumia, esim. kesäkirkot Finnmarkissa ja Margaretakirkolla kokoontumisen aloittavat vauvakerho ja seniorikahvit. Kerromme
myös suomalaisten rohkeudesta varata koko tori Tromssassa.
Anssi Elenius, Norjan suomalaispappi
5

Lauri Pietikäinen asuu talvet laivalla Tromssassa. Kuva: Heidi Lepistö

Valaat ovat harrastus, työ ja intohimo
Lauri Pietikäinen päätyi kalastuspaatista unelma-ammattiinsa
valassafarien oppaaksi Pohjois-Norjaan.
Savosta kotoisin oleva Lauri Pietikäinen tuli Norjaan vuonna 2000, kun kaveri
vinkkasi työpaikasta siimankoukuttajana. Pietikäinen muutti työn perässä
Vesterålenin saariryhmällä sijaitsevaan Støn kalastakylään, jossa asuu vajaat
200 ihmistä. Pieni kylä on vuosien saatossa kansainvälistynyt, ja nykyään
asukkaita on noin 15 eri maasta.
Støssä elämä pyörii kalastuksen ympärillä, ja jokaisen panos on tärkeä,
Pietikäinen kertoo.
–

Ensimmäinen vuosi vierähti maissa syöttejä valmistaessa, mutta sen jälkeen
Pietikäinen siirtyi merelle. Hänen mukaansa kalastajan työ on raskasta niin
henkisesti kuin fyysisesti. Kaivattua vastapainoa toivat pohjoisen upea luonto
ja erityisesti valaat.
– Ilman valaita en olisi jaksanut kalastajan työtä näin pitkään, hän miettii.
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Miekkavalaat ovat yksi valassafarien kohokohdista. Kuva: Lauri Pietikäinen
Oppiminen jatkuu läpi elämän
Lauri Pietikäisestä tuli valasopas osittain sattumalta, sillä polvivamma pakotti
etsimään fyysisesti kevyempää työtä. Nykyään hän työskentelee noin puolet
vuodesta valassafarien oppaana Arctic Whale Tours -yrityksessä. Valaskausi
kestää kesällä toukokuusta elokuuhun ja talvella marraskuusta tammikuun loppuun.
Valaat ovat harrastukseni ja intohimoni. Nykyään opastaminen on melkein
päätyöni, hän sanoo.
–

Pietikäinen on itseoppinut opas, joka on hankkinut tietonsa valaita tarkkailemalla ja lukemalla. Tromssa on etenkin talvisin valastutkijoiden mekka, ja
Pietikäisellä on hyvät verkostot tutkijoihin. Hän muistuttaa, että opas ei voi
olla koskaan täysin oppinut.
Ehdotonta valastietoutta ei ole olemassa, eivätkä faktat ole pysyviä. Valaat
ovat älykkäitä ja sopeutuvat muutoksiin, Pietikäinen miettii.
–
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Unohtumattomia elämyksiä merellä
Oppaan työpäivä alkaa jo kello kuuden maissa laivan keittiössä, kun Pietikäinen laittaa lounaskeitot porisemaan safarivieraita varten. Laiva lähtee talvisin
laiturista Tromssasta aamuyhdeksältä. Merelle on päästävä hyvissä ajoin, sillä
valoisa aika on lyhyt.
Pietikäinen on eräänlainen jokapaikanhöylä, joka hoitaa kaikkea myynnistä ja
markkinoinnista siivoukseen ja ruoanlaittoon. Työn suola ovat kuitenkin valaat
ja turistit. Jokainen retki on ainutlaatuinen elämys, sillä monet vieraista ovat
ensimmäistä kertaa pohjoisessa.

Luonto on Lauri Pietikäiselle henkireikä. Kuva: Ilkka Jaakola
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Kokenutta opasta turistien ilo ja innostus sykähdyttävät kerta toisensa jälkeen.
– Ne ovat hienoja hetkiä, kun ihmiset näkevät ensi kertaa valaita, Pietikäinen
kertoo.
Valaiden kunnioitus on etusijalla
Valassafareita järjestävälle yritykselle valaiden suojelu ja eettinen katselu ovat
tärkeitä periaatteita. Pietikäisen viesti safarien osanottajille onkin selvä: valaat
ovat aina etusijalla. Esimerkiksi hyvien valokuvien saamiseksi ei lähdetä jahtaamaan valaita.
Hiljennämme hyvissä ajoin vauhtia ja pysäytämme laivan noin sadan metrin
päähän valaista. Valaat voivat tulla laivan luokse, jos haluavat, ja usein ne tulevatkin, Pietikäinen kertoo.
–

Safarilla saatetaan nähdä muun muassa kaskelotteja, ryhävalaita ja
miekkavalaita. Luonnossa asioita ei voi kuitenkaan tilata, ja joskus käy niin,
ettei valaita näy. Pettymyksen lievittämiseksi yrityksellä on valastakuu. Jos
retkellä vedetään vesiperä, vieraat pääsevät ilmaiseksi uudelle safarille.
Suomalaiset kohtaavat laivalla
Suurimman osan vuodesta Lauri Pietikäinen asuu Støn kalastajakylässä, josta
kesäsafarit starttaavat. Marraskuussa valaat siirtyvät ruoan perässä avomereltä
vuonoon Tromssan lähistölle, ja safariyritys muuttaa mukana.
Pietikäisen työpaikka, Jacquelyne-laiva, on talvikaudella myös hänen majapaikkansa. Laiva on laiturissa aivan Tromssan ydinkeskustassa, joten Pietikäinen saa kalastajakylän vastapainoksi annoksen kaupunkilaiselämää. Pietikäinen on aktiivisesti mukana Tromssan ruijansuomalaisen yhdistyksen tapahtumissa, ja paikkakunnan suomalaiset tuntevat Laurin. Laivasta onkin tullut suosittu kohtaamispaikka Tromssassa.
– Suomalaiset tietävät, että jos laivassa on valo, saa tulla moikkaamaan,
Pietikäinen sanoo.
Lisätietoa:
www.arcticwhaletours.com
www.facebook.com/arcticwhaletours/
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Satavuotiasta Suomea juhlitaan
näyttävästi Tromssan torilla
Tromssan ruijansuomalainen yhdistys – Norskfinsk forening i Tromsø
pitää huolta siitä, että suomen kieltä ja suomalaista seuraa kaipaaville riittää tekemistä Tromssassa. Yksi vuoden pää-tapahtumista
on Suomi 100 -teemapäivä Tromssan torilla.
Tromssan ruijansuomalaisen yhdistyksen suosituimpiin vetonauloihin kuuluu
oma Suomi-sauna, joka rakennettiin vuonna 1988 Tromssansaaren pohjoisrannalle. Yhdistys järjestää jäsenilleen saunailtoja, ja lisäksi jäsenet, joilla on
saunan avain, voivat varata saunan yksityiskäyttöön.
Sauna on käytössä lähes päivittäin, kertovat yhdistyksen puheenjohtaja Elina
Nystedt sekä johtokunnan jäsenet Anne Mäkinen ja Sami Kinnunen.
Yhdistyksen toiminta on kuitenkin paljon muutakin kuin lauteilla hikoilemista.
Aktiivisessa porukassa uusia ideoita syntyy jatkuvasti, ja tapahtumatarjonta on
monipuolinen. Yhdistys järjestää kaikkea ravintolatapaamisista lapsikerhoon ja
perinteisiin vappu- ja itsenäisyysjuhliin.
Monelle Tromssaan muuttavalle yhdistys on oiva tapa saada kontakteja ja tutustua uusiin ihmisiin.
– Jos tietää meistä, ei tarvitse olla ilman tekemistä, sanoo puheenjohtaja Elina
Nystedt.
Neuvoja ja vinkkejä Norjaan halajaville
Kansainvälisessä Tromssassa asuu noin 140 kansalaisuuden edustajia. Suomalaisia siellä on useita satoja hyvin erilaisista taustoista: sairaanhoitajista opiskelijoihin ja tutkijoihin. Ruijansuomalaisessa yhdistyksessä on jäseniä noin 250,
ja määrä kasvaa koko ajan. Yhdistys toimii suomalaisväestön apuna ja vastaa
erilaisiin yhteydenottoihin ja kyselyihin.
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Suomi-sauna on Tromssan ruijansuomalaisen yhdistyksen ylpeys.
Kuva: Sami Kinnunen
Tromssan yliopistollisessa sairaalassa leikkaussalihoitajana työskenteleva Sami
Kinnunen kertoo, että hän on auttanut useita suomalaisia löytämään töitä Pohjois-Norjasta. Kinnunen muun muassa kertoo kiinnostuneille kokemuksiaan
työskentelystä Norjassa ja vastailee kysymyksiin.
Yhdistys tuntuu olevan pysähtymätön ideasampo. He haluavat luoda yhteisöllisyyttä ja tukea niin suomen kuin kveenin kieltä ja kulttuuria.
– Olemme järjestäneet suomen kielikurssin ja keränneet suomenkielisiä kirjoja,

jotta saimme suomenkielisen hyllyn Tromssan kirjastoon, kertoo puheenjohtaja
Nystedt.
Pohjoisen Pariisi täynnä tekemistä
Tromssa on valloittanut yhdistysaktiivien sydämen ja he ovat kotiutuneet
hyvin. Pohjoisen luonto tarjoaa upeita elämyksiä vuodenajasta riippuen: kesällä nautitaan keskiyön auringosta, talvella revontulista. Kaamoksenkin kanssa
oppii elämään, kunhan kuuntelee itseään ja ottaa hieman rennommin.
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Puheenjohtaja Elina Nystedt sekä hallituksen jäsenet Sami Kinnunen ja Anne
Mäkinen viihtyvät yhdistyksen toiminnassa. Kuva: Karoliina Huhtanen.

Myös yhteisöllisyys ja ihmisten ystävällisyys ovat tehneet vaikutuksen.
– Tromssa on kuin suuri pikkukylä. Ihmiset juttelevat toisilleen bussipysäkilläkin, Anne Mäkinen kehuu.
Tekemisen puutetta ei ole, sillä kaupunki on täynnä aktiviteetteja.
– Minä käyn pelaamassa jääkiekkoa kaksi kertaa viikossa. Peliporukassa on
suomalaisten lisäksi ruotsalaisia, venäläisiä, tsekkejä ja pari norjalaistakin,
Sami Kinnunen kertoo.
Itsenäisyyttä juhlitaan näyttävästi
Suomi 100 -juhlavuotta Tromssan Ruijansuomalainen yhdistys aikoo juhlia
isosti. Tromssan kuuluisa näköalaravintola Fjellheisen on jo varattu itsenäisyyspäivän juhlaa varten.
Suunnitteilla on myös toritapahtuma, jolloin muun muassa suomalaisilla yrityksillä on mahdollisuus esittäytyä tromssalaisille. Tarkoitus on markkinoida
ainakin saunoja ja ruisleipää sekä Pohjois-Suomen laskettelukohteita.
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Toritapahtuman tarkka ajankohta selviää myöhemmin.
– Tavoitteena on tehdä Suomea tunnetuksi mahdollisimman monipuolisesti.
Halukkaat näytteilleasettajat voivat ottaa yhteyttä yhdistykseen, aktiivit rohkaisevat.
Valokuvakilpailu innostaa kuvaamaan arkea ja juhlaa
Yksi Suomi 100 -projekteista on parhaillaan käynnissä oleva valokuvakilpailu,
jonka Ruijansuomalainen yhdistys toteuttaa Ruijan kveeniliiton kanssa. Kilpailu sai nimensä Suomi 100 -juhlavuoden teemasta: Yhdessä. Kilpailu tuo
esille Norjan suomalaisten ja kveenien merkityksen pohjoisnorjalaisessa
yhteiskunnassa ennen ja nykyään.
– Tarkoitus on esitellä norjansuomalaisten ja kveenien kulttuuria: arkea, juhlaa
ja työtä, kertoo Anne Mäkinen.
Lisäksi tavoitteena on lisätä norjalaisten ja suomalaisten tietoa kveeneistä ja
norjansuomalaisista ja siitä, miten tärkeä rooli heillä on ollut ja on edelleen
pohjoisnorjalaisessa yhteiskunnassa.
Parhaat kuvat palkitaan
Voittajakuva palkitaan 3000 kruunulla, toiseksi tullut 1500 kruunulla ja kolmas
500 kruunulla. Kilpailun voittajakuvat pääsevät myös mukaan valokuvanäyttelyyn, joka on esillä Tromssan museossa lokakuusta 2017 tammikuulle 2018.
Lisäksi näyttelyyn valitaan vanhoja kuvia Ruijan suomalaisista, jotka ovat
asuttaneet Ruijaa jo satoja vuosia. Vanhat ja uudet kuvat rinnakkain korostavat
Ruijan suomalaisten tärkeyttä kalottialueen rakentajina.
Kilpailuaika jatkuu 31.3.2017 asti. Kuvia voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen: ruijankuvat@kvener.no. Kuvan yhteyteen on hyvä liittää yhteystiedot
sekä pieni tarina kuvasta. Voittajakuvat valitsee kolmihenkinen raati: valokuvaaja Yngve Olsen Sæbbe, valokuvaaja Ilkka Jaakola sekä paikannimisihteeri
ja filmintekijä Katriina Pedersen.
Kilpailusta löytyy lisää tietoa myös netissä: https://ruijankuvat.no
Lisätietoa Tromssan ruijansuomalaisesta yhdistyksestä:
https://tromssannorsu.wordpress.com
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Håpet skinner gjennom
Iina Alhos symaskinpoesi
Kunstner Iina Alho har møtt store sorger i sitt liv. Håndarbeid og
kunst har gitt henne håp og trøst gjennom de vanskelige årene.
Finske Iina Alho har bodd i Norge i over 40 år. Hun var 15 år gammel da familien flyttet til Bergen på grunn av farens jobb. De første årene i det nye landet
var tøffe. Selv om Alho til å begynne med ikke snakket norsk, gikk hun på en
vanlig norsk skole.
– Bortsett fra at jeg slapp nynorsk, fulgte jeg den ordinære undervisningen uten
noen tilrettelegginger. Det var veldig krevende, og jeg måtte derfor lære meg
norsk raskt, forteller Alho.
Mange år senere flyttet foreldrene tilbake til Finland, men Alho ble i Norge.
Etter noen år i Bergen, med blant annet ett år på husflidskolen, utdannet hun
seg til ergoterapeut i Oslo. Hun giftet seg med en norsk mann og de fikk fire
barn sammen. Livet forandret seg brått i 2002, da Alhos mann begikk selvmord. Det yngste barnet var 5 år gammelt og det eldste 14 år da Alho ble alenemor.
– Jeg bestemte meg veldig tidlig for å være åpen om selvmordet. Jeg ville ikke
holde det hemmelig, sier hun.
Et medmenneske i nødens stund
Iina Alho hadde ikke hatt mye kontakt med kirken tidligere, men etter mannens
død fikk hun støtte og hjelp fra den lokale presten.
– Han snakket ikke om religion, men var et medmenneske. Det var jeg som
etter hvert tok initiativ til å snakke om tro og Gud, sier hun.
Hun sier at hun satt veldig pris på støtten hun fikk fra kirken. Forholdet til den
lokale menigheten ble tett og nå går hun i kirken jevnlig. Kontakten med
kirken, og også Nettkirken, en nettjeneste drevet av den norske Sjømannskirken, har vært til stor hjelp, også for ett år siden, da hun mistet sin
bror. Lenge virket det som om livet bød bare på sorger.
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The Healing Day.
Tekstilkunster Iina Alho.
– Jeg har vært i veldig mørke, dype steder, sier Iina Alho.
I de mørkeste stundene fant hun trøst i håndarbeid. Det viser seg å være en
slags terapi for Alho.
Mentalt givende arbeid
Som barn var håndarbeid ikke Alhos yndlingsfag. Skoletimene med nål og tråd
var det absolutt verste hun visste, men som tenåring fant hun gleden i å sy,
strikke og hekle.
– Det er takket være lange håndarbeidstradisjoner blant dyktige kvinner i min
slekt, og ikke minst: takket være noen gode og inspirerende håndarbeidslærere.
Etter mannens død brukte Alho mye tid på håndarbeid. Det var trygt, trøstende
å jobbe med sine hender og fokusere på konkrete ting.
De siste årene har Alho fokusert på “art quilting”. Hun forklarer at art quilting
er ”maling” med stoff og tråd med hjelp av symaskin. Alle bildene er bygget
opp som tradisjonelle quilter og består av tre lag: et topplag (bildet), et mellomlag av vatt og en bakside.
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Bearbeider traumene i sitt liv
Alho kaller verkene sine symaskinpoesi. Hun finner inspirasjon i lyrikk,
sanger, salmer og i Bibelen.
– Jeg kan ikke tvinge fram inspirasjonen og bestemme at jeg skal bruke et

bestemt dikt. Derfor er det vanskelig å sy bilder på oppdrag.
Bildene inneholder mange små detaljer og Alho bruker utallige timer til å lage
ett verk. Alho har bare noen ganske vage planer for hvordan verket skal se ut
på forhånd. Bildet blir til litt etter litt og utvikler seg gjennom den kunstneriske
prosessen.
– Det er veldig tidskrevende, men samtidig mentalt givende arbeid. Jeg bearbeider livets hendelser når jeg jobber. Livet mitt skinner gjennom i bildene
mine.
Forbereder seg til utstillingen
Tekstilkunsten er en viktig del av Alhos hverdag. Hun har ikke greid å gå
tilbake til arbeidslivet etter mannens død og tilbringer mye tid i sitt atelier.
Akkurat nå planlegger Alho sin neste utstilling, som holdes i Kreftforeningens
galleri i Hamar i juni 2018. Hun publiserer bilder av verkene sine på Facebook
og skriver også blogg.
– Det er alltid hyggelig når noen vil kjøpe et bilde av meg, sier hun.
Gjennom de siste årene har mange gode ting skjedd i Iina Alhos liv. Det viktigste for henne er at barna har klart seg bra, og at hun har blitt bestemor. Alho
sier at håpet har blitt et gjennomgående tema i hennes kunst. Hun er takknemlig for mennesker som i de mørkeste perioder har minnet henne på at det alltid
finnes lys og håp.
– Det har vært utrolig viktig å høre disse ordene.
Iina Alhos blogg:
www.symaskinpoesi.blogspot.no
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Guds hjerte
av Rolf Jacobsen
Guds hjerte vet vi ikke,
men vi vet
noe som overstrømmer oss
som et regn over hendene.
Hans øyne ser vi ikke,
men vi ser
usynlig lys over alle ting
som i sommernatten.
Hans stemme hører vi ikke,
men vi finner
veier overalt og spor i hjertene
og stier med lavmælt lys.
Bilde: Iina Alho – Guds hjerte
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Väinö Linnan Tuntematon sotilas –
yksi kirja, kolme elokuvaa
Väinö Linnan klassikkoromaanin kolmas filmatisointi tulee ensi-iltaan
Suomi 100 -juhlavuoden lokakuussa.
Tuntematon sotilas on filmattu kaksi kertaa: vuonna 1955 elokuvan ohjasi Edvin Laine ja vuonna 1985 Rauni Mollberg. Kirjan ja Edvin Laineen sotilaat
käyttivät murretta teräviin ja humoristisiin repliikkeihin. Hirtehishuumori on
yksi keino hallita sodan armoton todellisuus.
Kuvaavaa on, että kun etäännyttiin sota-ajasta, niin Pyynikin kesäteatterissa
1960-luvulla yhdeksänä kesänä esitetty Tuntematon koettiin enää vain
hauskana sotilasfarssina, jonka vuorosanat osattiin melkein ulkoa. Mollbergin
elokuvan suurimpia eroja onkin hersyvän replikoinnin hylkääminen.
Urotekoja vai sodan kärsimyksiä?
Edvin Laine ikuisti Linnan sotilaat sankareina valkokankaalle. Mollbergin
filmissä ei sankaruudelle ole tilaa. Katsoja samastuu pikemminkin sodan aiheuttamiin kärsimyksiin kuin urotekoihin. Linna on itse korostanut halunneensa kumota runebergiläisen sankarimyytin.
Linnan henkilöissä on toki sankarimyyttiä tukevia aineksia. Esimerkiksi Antti
Rokassa on Sven Tuuvaa. Laineen elokuvan vuosikymmeniä jatkunut suosio
(se esitetään itsenäisyyspäivänä joka vuosi televisiossa) on nostanut Linnan
romaanin hahmot osaksi suomalaista sankaritarustoa ja ”velikullat” mielletään
eräänlaisiksi suomalaisen sotilaan perustyypeiksi.
Omien teloitukset olivat Linnalle yksi sodan traumaattisimmista asioista.
Mollberg antaakin keskeisen sijan kohtaukselle, jossa everstiluutnantti Karjula
ampuu Viirilän. Tätä ei ole Laineen filmissä.
Tuntematon sotilas sai arvostelijoilta kiitosta, ja se olikin yksi 1980-luvun suosituimmista kotimaisista elokuvista. Suuremmat katsojamäärät sai kuitenkin
Pekka Parikan vuonna 1989 ohjaama Talvisota-elokuva.
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Aku Louhimiehen Tuntematon sotilas tulee ensi-iltaan lokakuussa. Kuva: Tommi Hynynen

Puolustusvoimista komennukselle
Kun Aku Louhimies alkoi viime vuonna filmata uutta Tuntematonta, saatiin
paljon apua puolustusvoimista, muun muassa kalustohankinnoissa. Myös
elokuvan henkilökunnassa on puolustusvoimien edustaja, nimittäin everstiluutnantti, valtiotieteiden tohtori Juha Mälkki työkomennuksella. Hänen
mukaansa veriset taistelukohtaukset eivät filmissä ole keskeisiä. Tavoitteena on
välittää nykyajan ihmisille tietoisuutta siitä, mitä sota teki rintamalla oleville,
miten he muuttuivat vuosien 1941–44 aikana. Sotavuodet ovat jättäneet jälkensä myöhempiinkin sukupolviin ja muovanneet suomalaisuutta.
Mälkin mukaan vältetään ”verbaaliakrobatiaa” eikä murteita korosteta, murteellisuudet saavat kuulua yleiskielen läpi.
Mälkki tähdentää, että Linna purkaa myyttiä sankaruudesta. Ne, jotka tahtovat
näyttää kuinka urheita he ovat, menettävät henkensä. Sankarilliset yksilöt eivät
pärjää sotatilanteissa. Uhrin antaminen ei ole itseisarvo. Oma joukko-osasto
pikemminkin on kollektiivinen sankari, mikä on tärkeää saada esiin.
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Muun muassa viihdeohjelma Putouksesta ja Napapiirin sankareista tuttu
Jussi Vatanen esittää elokuvassa Koskelaa. Kuva: Juha Mustonen
Verrattuna edeltäjiinsä on nyt etuna se, että Linnan teoksesta on kaksi versiota
käytettävissä. Vuonna 2000 nimittäin julkaistiin alkuperäinen käsikirjoitus
nimeltä Sotaromaani. 1950-luvulla ei sodanjohtoa ja sen perustavana olevaa
idealismia voinut arvostella ja sen tyyppiset pohdiskelut jätettiin pois. Nyt ne
ovat luettavissa, ja ne todistavat sen ajan ahtaasta henkisestä ilmapiiristä.
Ohjaaja Aku Louhimiehellä on sama ongelma kuin aikaisemmilla ohjaajilla:
Linnan konekiväärikomppanian miehet olivat jatkosodan alkaessa 21-vuotiaita.
Edvin Laineen näyttelijät olivat kokeneita keski-ikäisiä miehiä ja tunnettuja
näyttelijöitä, mutta he olivat itse olleet sodassa.
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Mollbergin näyttelijöistä suurin osa oli tuntemattomia nuoria kasvoja ja
useimmat amatöörejä. Hän itse on korostanut tehneensä elokuvan nimenomaan
1980-luvun nuorille.
Kun sotilaita esittävät oikean ikäiset näyttelijät, korostuu sotaan liittyvä
vääryys: uhrit ovat terveitä ja nuoria, vanhat ja sairaat jäävät suremaan. Sota ei
ole leikkiä tai hauskaa.
Louhimies on valinnut siltä väliltä: noin kolmikymppisiä. Hän huomauttaa,
että sen ajan kaksikymmenvuotiaat näyttävät nykyajan kolmikymppisiltä. Ihmiset olivat silloin jollain tavoin kuluneemman näköisiä, myös lyhyempiä.
Jatkosodan aikaan varusmiehen keskipituus oli 173 senttiä, nyt se on noin 180
senttiä. Sama koskee painoa (alle 60 kilosta tämän päivän 77 kiloon). Silloisen
sotilassaappaan yleisin numero oli arviolta 40. Näyttelijöitä valittaessa on tämä
ollut pakko ottaa huomioon.
Myös hampaissa on suuri ero. Sota-aikaan hampaat olivat huonossa kunnossa
ja niitä puuttuikin. Välkkyvät hammasrivit toisivat mieleen Hollywoodin sotaelokuvat.
Elokuva voisi olla 100-vuotislahja suomalaisille. Tuskin se kuitenkaan syrjäyttää Laineen sotilaat tulevina itsenäisyyspäivinä.
Filmin ensi-ilta on 27.10. 2017. Elokuvan lisäksi tehdään samalla TV-versio.
Lisätietoa Tuntemattomasta sotilaasta:
1. Ylen Arkistossa on kaikista filmeistä aineistoa nimellä:
Tapahtui 1985: Uusi Tuntematon osa 1, 2, 3, 4 ja 5.
http://yle.fi/aihe/kategoria/elava-arkisto/vaino-linnan-tuntematon-sotilas
2. Kohti uutta tuntematonta - Helsingin Sanomat
Ilkka Malmbergin artikkelissa ajatuksia romaanin roolihahmoista samalla,
kun voi hakea tietoa Laineen ja Mollbergin elokuvien näyttelijöistä
ja keitä Louhimies on tähän mennessä valinnut filmiinsä.
http://dynamic.hs.fi/2016/tuntematon/
3. Uuden Tuntematon sotilas -elokuvan kotisivut
http://www.tuntematonsotilas2017.fi
Teksti: Marjatta Beck
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”Rakenteiden horjuminen on mahdollisuus”
Kirkon ulkosuomalaistyön uusi johtaja Mauri Vihko ja koordinaattori
Bror Träskbacka vierailivat joulukuussa Oslossa tutustumassa Norjan
suomalaiseen seurakuntaan. Vihko siirtyi viime elokuussa ulkosuomalaistyön johtoon Kauniaisten kirkkoherran virasta.
Kipinä kansainvälisyyteen syttyi jo nuorena, kun Vihko oli vaihto-oppilaana
Pohjois-Amerikassa. Hänellä on myös omakohtaista kokemusta kirkon ulkosuomalaistyöstä. 1990-luvulla Vihko työskenteli kolme vuotta pappina Floridan Lake Worthissa.
Kirkon ulkosuomalaistyötä tehdään 37 maassa eri puolilla maailmaa. Vihkon
mukaan hänen tehtävänään on olla ulkosuomalaisseurakuntien työntekijöiden
tukena, luoda yhteisiä suuntalinjoja ja kehittää toimintaa.
– Haasteena on etenkin niiden tavoittaminen, joiden yhteys kirkkoon on ohut,
hän miettii.
Koordinaattori Bror Träskbackan vastuualueelle kuuluvat paitsi Pohjoismaat
myös kirkon turistityö. Suomen evankelis-luterilainen kirkko lähettää turistikaudella työntekijöitä suomalaisten suosimiin matkakohteisiin kuten Kanarialle, Turkkiin ja Thaimaahan.
– Olemme turvaverkkona maailmalla kaikkia varten, emmekä kysy jäsenkirjaa,
Träskbacka muistuttaa.
Tavoitteena tiiviimpi kontakti jäseniin
Ulkosuomalaiset seurakunnat toimivat hyvin erilaisissa kulttuureissa ja ympäristöissä. Mauri Vihkon tavoitteena onkin tutustua mahdollisemman moneen
kohdemaahan paikan päällä.
Oslon-vierailulla Vihko ja Träskbacka saivat tietoa Norjan suomalaisen seurakunnan toiminnasta ja muun muassa jäsenrekisteriuudistuksesta. Yksi uuden
johtajan työtehtävistä on ulkosuomalaistyön strategian laatiminen yhdessä
ulkosuomalaistyön toimijoiden ja sidosryhmien kanssa. Vihko haluaa kehittää
etenkin tiedonkulkua Suomen ja ulkomaiden välillä. Hänen mukaansa on
tärkeää, että maailmalle muuttavat saisivat tiedon ulkosuomalaisista seurakunnista mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.
– Voisiko kotiseurakunta Suomessa lähettää muuttajalle kirjeen, jossa kerrottaisiin uuden kotimaan ulkosuomalaistyöstä, Vihko pohtii.
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Oslon-vierailuun kuului käynti Suomen suurlähetystössä. Kuvassa Norjan
suomalaispappi Anssi Elenius, suurlähettiläs Erik Lundberg ja ulkosuomalaistyön johtaja Mauri Vihko. Kuva: Karoliina Huhtanen
Kristinuskon perinne tärkeä osa identiteettiä
Tänä vuonna vietetään reformaation juhlavuotta. On kulunut 500 vuotta siitä,
kun Martti Luther naulasi uskonpuhdistuksen teesinsä Wittenbergin kirkon
oveen. Mauri Vihko muistuttaa, että kirkko on ollut keskeinen tekijä pohjoismaisen hyvinvointiyhteiskunnan synnyssä.
– Kristinuskon perinne ja luterilainen etiikka ovat tärkeä osa suomalaista identiteettiä, vaikka ei edes kuuluisi kirkkoon.
Vihko sanoo, että elämme kulttuurisen murroksen aikaa. Sata vuotta sitten oli
pakko kuulua kirkkoon. Vuoden 2016 lopussa suomalaisista kuului kirkkoon
71,9 prosenttia.
– Kirkolla oli pitkään itsestäänselvä asema, mutta niin ei ole enää. Rakenteet
horjuvat, mitä pidän mahdollisuutena. Uusi tilanne pakottaa meidät skarppaamaan ja uudistumaan, Vihko miettii.
Vihko sanoo olevansa rakkauden asialla. Kaoottisessa maailmassa hän haluaa
välittää viestiä kaikkivoivan Jumalan rakkaudesta ja lähimmäisenrakkaudesta.
– Toivon, että näkisimme toisten ihmisten tarpeet ja pitäisimme toisistamme
huolta, hän sanoo.
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Lapplandsnaturen är avbildad på det
nya finska passet och identitetskortet
Representationerna får utfärda identitetskort.
Från och med den 1 januari 2017 kan de av Finlands representationer där man
kan avhämta pass också utfärda identitetskort åt finska medborgare.
Identitetskort fungerar som resedokument inom vissa europeiska länder. I de
nordiska länderna (Sverige, Norge, Danmark och Island) behövs inget resedokument, men en person ska alltid på uppmaning kunna bevisa sin identitet
och att han eller hon är medborgare i ett nordiskt land, med pass eller med
identitetskort.
Representationerna kan endast utfärda vanliga identitetskort. Vanliga identitetskort kan också utfärdas till minderåriga med föräldrarnas godkännande.
Vid representationerna kan man däremot inte ansöka om identitetskort för
minderåriga som kan beviljas utan föräldrarnas godkännande, identitetskort för
utlänningar eller temporära identitetskort.
Ansökan om identitetskort ska i likhet med passansökan lämnas in personligen
till en representation. Kortet kostar 90 euro.
Det finska passet och identitetskortet fick nytt utseende
Lapplandsnaturen med fjäll, norrsken och snöflingor valdes som huvudtema
utifrån en allmän enkät. Element som uttrycker passets finskhet är en
sångsvan, Finlands vapen, Eino Leinos dikt och ett strandlandskap på insidorna
av passets pärmar. Färgen på passets pärmar är oförändrad.
De nya passen och identitetskorten hör till programmet under Finland 100-jubileumsåret. Jubileumsårets logo syns på passets bakre pärm som relieftryck
och på identitetskorten som UV-tryck.
Inne i passet har varje uppslag ett eget nordligt landskap. Saanafjällets former
syns både på identitetskortet och passets informationssida. Norrsken och
snöflingor syns både i det synliga trycket och i UV-trycket.
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Suomen uusi passi ja henkilökortti ovat osa Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaa. Juhlavuoden logo näkyykin passin takakannessa kohopainatuksena ja
henkilökortin UV-painatuksessa. Kuva: Poliisihallitus

Uudet passit ja henkilökortit Suomi 100
-asussa haettavissa myös edustustoista
Tietyissä Euroopan maissa matkustusasiakirjoina kelpaavia henkilökortteja
voidaan 1.1.2017 lähtien myöntää Suomen kansalaisille niissä Suomen edustustoissa, jotka toimivat myös passinhakupisteinä, muun muassa Oslosta.
Suomen passin ja henkilökortin uuden ulkoasun pääteema on talvi lumihiutaleineen sekä Lapin luonto tuntureineen ja revontulineen. Suomi 100
-juhlavuoden passin sisäsivuilla jokainen aukeama avaa erilaisen pohjoisen
maiseman. Saana-tunturin muodot ovat esillä sekä henkilökortissa että passin
tietosivulla. Revontulet ja lumihiutaleet näkyvät sekä näkyvissä painatuksissa
että UV-painatuksessa.
Lisätietoa:
www.finland.no
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Pappi kulkee suomalaisten
asialla eri puolella Norjaa
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Pappina ei pysty jakamaan työn parhaita hetkiä, sillä kirkolliset toimitukset kuuluvat
perhepiiriin. Esittelen kuitenkin joitakin työmatkoja: Yllä laskeutuminen Bergeniin
kotikastetta varten ja paluumatkan odotus Stavangerissa adventtikirkon jälkeen.

Työmatkoilla kireä aikataulu estää maisemissa viipymisen. Mutta kännykkäkuvia selatessa voi ihmetellä Norjan monipuolista luontoa. Lofooteille saapuessa aurinkoinen päivä näytti vuorijonot, mutta paluulento LKN-BOO tarjosi pahat ilmatkuopat (eivät siis ole kuvassa – ei myöskään potkuri, johon muodostui jäätä).

Suomen kirkkohallitus lahjoitti ”Armoa 2017”-kassin, jolla oli mukava kuljettaa
”Kauneimmat joululaulut”-vihkosia tilaisuuksiin. Sortlandissa kastekodista palatessa
pääsin ihmettelemään taksin takaikkunasta, millaiset värit sadesää voi loihtia esiin.
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Eteläisessä Norjassa kuljen pääasiassa junalla, mutta pohjoisessa matka sujuu
parhaiten lentäen. Keskellä Annijoki (Vestre Jakobselv) joulukuussa. Kirkkoniemen
sakastissa (oikealla) norjalainen suntio kirjasi suomalaisen jumalanpalveluksen tiedot
kirjaan. Båtsfjordissa pääsin itse kirjoittamaan norjaksi ja lopputulos oli ”Fisk gudstjeneste” – mikä tietysti on oikein sopivaa kalastuksen pääkaupungissa. Onneksi
huomasin erheen itse, vaikka n-kirjaimen lisääminen jälkikäteen olikin vaikeaa.

Trondheimin adventtikirkon jälkeen tontut vierailivat vaivihkaa ja jättivät
punaisen pussin, joka kätevästi sopi matkalaukkujen pinon päällimmäiseksi.
Lemmijoen kirkon sakastissa joulukuvaelman eräs hahmo halusi kuvaan kanssani.
Tekniset lasilevyt auttavat matkapapin monikielistä työtä. Jos pitäisi kuljettaa kaikki
eri tilanteissa tarvittavat Raamatut ja käsikirjat painotuotteina mukana suomeksi, ruotsiksi, norjaksi, englanniksi ja saksaksi, niin kirjastoauto voisi olla paras kulkuneuvo.
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Lennolla OSL-KKN kaamos otti haltuunsa. Idässä hämärän rajamailla kuunsirppi kipusi ylös korostaen talvisen vuodenajan erikoista ilmapiiriä. Kirkkoniemessä vuokraauton pysäköiminen Jäämeren rantaan pakkasessa oli erikoisen hyytävä kokemus.

Hammerfestissa (vasemmalla) talvi jatkoi myrskyämistä ennustettua pitempään.
Myös Hurtigruten jätti satamia väliin. Jo neljäs lento Tromssaan toteutui. Vasemalla
Lakselv Banak (LKL): DHC-8-100 käyttää nousuun kolmanneksen kiitotiestä (2788 m).

Adventtikirkot ovat tärkeä kohtaamispaikka (Lemmijoen kirkko, Vesisaaren kirkko ja
kuoro). Kiitokset järjestelyihin osallistuneille kahveista ja vieraanvaraisuudesta!
Anssi Elenius
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Ilossa ja surussa, arjessa ja juhlassa –
seurakunta on sinua varten!
Norjan suomalainen seurakunta toimii koko maassa – aina
Kristiansandista Kirkkoniemeen. Suomalaisilla on mahdollisuus saada
kirkolliset toimitukset äidinkielellään, niin suomeksi kuin ruotsiksi.
Suomalaispappi Anssi Elenius saapuu pyynnöstä paikkakunnallesi
ja on läsnä niin ilon kuin surun hetkissä.
Ristiäiset
Kastepäivän sopimisen jälkeen lapsen vanhemmat ja pappi suunnittelevat kastejuhlan yhdessä. Kaste voidaan järjestää kirkossa tai kotona,
ja juhlaan voidaan liittää kodin siunaaminen. Kastettu liitetään Norjan
suomalaiseen seurakuntaan, ja kaste kirjataan myös Suomeen.
Avioliittoon vihkiminen
Norjan suomalaispappi voi vihkiä kirkollisesti avioliittoon. Vihkimisen
edellytyksenä on, että ainakin toinen vihittävistä on Suomen evankelisluterilaisen kirkon jäsen ja että avioliiton esteiden tutkinta on tehty
Suomessa. Jos vain toinen puolisoista kuuluu kirkkoon,
on mahdollista järjestää avioliiton siunaaminen.
Hautaan siunaaminen
Läheisen ihmisen kuollessa suru varjostaa arjen. Samalla myös
oman elämän rajallisuus tulee vastaan. Suomalaispapin kanssa
keskustellessa voit selvittää ajatuksiasi ja tunteitasi.
Hänet voi myös pyytää tueksi hautajaisiin.
Sielunhoito
Seurakunta tukee myös elämän vaikeina aikoina. Papin kanssa voit
keskustella luottamuksellisesti kaikesta: elämästä ja kuolemasta,
uskosta ja epäuskosta, rakkaudesta ja vihasta, surusta, ilosta
ja masennuksesta. Hän vierailee pyynnöstä
myös sairaalassa ja vankilassa.
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Kiitos jäsenyyden vahvistamisesta –
autat ylläpitämään suomalaista tukiverkkoa!
Moni suomalainen yllättyy kuullessaan, että Norjassa ei ole erillistä kirkollisveroa. Jos ei kuulu mihinkään uskonnolliseen yhteisöön, tukiosuus jää Norjan
valtion käytettäväksi.
Valtiontuki uskonnollisille yhteisöille määräytyy kerran vuodessa tammikuun
alun jäsenmäärän perusteella. Tukikäytäntöä muutettiin kesällä 2016 muiden
Pohjoismaiden Norjassa toimivien seurakuntien kohdalla siten, että nyt jokaiselta jäseneltä vaaditaan henkilökohtainen vahvistus.
Joulukuun loppuun mennessä Norjan suomalainen seurakunta sai 1386 vahvistusta eli suomalaisen seurakunnan jäsenrekisteriin 1.1.2017 ehti mukaan 34 %
vuonna 2016 tukeen oikeuttaneista jäsenistä. Kiitos kaikille teille, jotka jo
vahvistitte jäsenyyden. Vuodenvaihteessa noin 50 % Ruotsin kirkon jäsenistä
oli vahvistanut jäsenyytensä ruotsalaisessa Margareta-seurakunnassa.
Syksyllä 2016 suomalaiset kirkon jäsenet saivat kirjeitse vahvistuslomakkeet ja
palautuskuoret. Ruotsalainen seurakunta hyödynsi jo syksyllä puhelinpalvelua,
jonka toteutti asiakassuhteisiin erikoistunut yritys. Henkilökohtainen yhteydenotto, tilanteesta kertominen ja keskustelun kuluessa ilmaistu jäsenyyden
vahvistus vaikuttaa tehokkaalta.
Tammikuussa suomalainen kirkkoneuvosto päätti aktivoida jäseniä puhelimitse, myös islantilainen seurakunta aikoo tehdä saman. Vielä ehtii palauttaa
lomakkeen ennen kevään lopulle suunniteltua yhteydenottoa puhelimitse.
Jatkamme vuonna 2017 isoa, mutta tärkeää urakkaa jäsenten tavoittamiseksi.
Mitä useampi vahvistaa jäsenyytensä, sitä nopeammin päästään lähemmäs
aiempaa tilannetta, joka vallitsi ennen Norjan viranomaisten määräämää
muutosta.
Jäsenyys ei maksa sinulle mitään, mutta auttaa tukemaan norjansuomalaisia
erilaisissa elämäntilanteissa.
Jäsenyyden voit vahvistaa verkossa: www.finskekirken.com
31

I glädje och sorg, till vardags och fest –
församlingen är till för dig
Den finländska församlingen i Norge verkar i hela landet – ända från
Kristiansand till Kirkenes. Finländare har möjlighet att få kyrkliga
förrättningar på sitt eget modersmål, såväl på finska som på
svenska. Den finländska prästen Anssi Elenius besöker på begäran
din ort och är närvarande både i stunder av glädje och sorg.
Dop
Efter att man kommit överens om dopdagen planerar barnets föräldrar och prästen gemensamt dopfesten. Dopet kan ordnas i kyrkan
eller hemma och festen kan kombineras med en välsignelse av hemmet. Den döpta upptas i den finländska församlingen
i Norge och dopet registreras även i Finland.
Vigsel till äktenskap
Den finländska prästen i Norge kan förrätta kyrklig vigsel. En
förutsättning för vigseln är att åtminstone den ena parten är medlem
i evangelisk-lutherska kyrkan i Finland och att hindersprövning har
utförts i Finland. Om bara den ena av makarna hör till kyrkan är
välsignelse av äktenskapet en möjlighet.
Jordfästning
När en närstående dör överskuggas vardagen av sorg.
Samtidigt konfronteras man med insikten om det egna livets
ändlighet. Genom att samtala med den finländska prästen kan du
reda ut dina tankar och känslor. Du kan också be att han
är med som ett stöd vid begravningar.
Själavård
Församlingen är också ett stöd i de svåra perioderna av livet. Med
prästen kan du tala konfidentiellt om allt: liv och död, tro och tvivel,
kärlek och hat, sorg, glädje och depression.
På begäran gör han även besök på sjukhus och i fängelser.
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Tack för att du bekräftat ditt medlemskap –
du hjälper oss att upprätthålla det finländska stödnätet!
Många finländare blir förvånade när de får veta att man i Norge inte betalar
någon separat kyrkoskatt. Om man inte hör till något religiöst samfund blir
stödandelen kvar hos norska staten. Statsunderstödet för religiösa samfund
fastställs en gång om året utifrån medlemsantalet i början av januari. Understödsförfarandet ändrades i somras för de andra nordiska församlingarna i
Norge så att varje medlem numera ska bekräfta sitt medlemskap personligen.
Vid utgången av december hade den finländska församlingen i Norge fått in
1386 bekräftelser, vilket betyder att 34 % av de medlemmar som berättigade
till stöd 2016 hann med i församlingens medlemsregister 1.1.2017. Tack till
alla er som redan bekräftat att ni är medlemmar. Av medlemmarna i Svenska
kyrkan hade vid årsskiftet cirka 50 % bekräftat sitt medlemskap i Svenska
Margaretaförsamlingen.
Hösten 2016 fick medlemmarna av den finländska kyrkan blanketter för
bekräftelse och svarskuvert per brev. Den svenska församlingen utnyttjade
redan i höstas en telefontjänst som genomfördes av ett företag som är specialiserat på kundrelationer. Att ta kontakt personligen, berätta om situationen
och diskutera för att under samtalets gång få bekräftelse på medlemskapet
verkar vara en effektiv metod.
I januari fattade det finländska kyrkorådet beslut om att också aktivera
medlemmar per telefon, och även den isländska församlingen kommer att göra
detsamma. Det finns ännu tid för att lämna in blanketten innan vi börjar kontakta medlemmar per telefon, enligt planerna i slutet av våren.
Vi jobbar vidare på det stora och viktiga uppdraget att nå ut till alla medlemmar 2017. Ju fler som bekräftar att de är medlemmar, desto snabbare kommer
vi närmare det medlemsantal som gällde innan förfarandet ändrades av de
norska myndigheterna.
Det kostar inget för dig att vara medlem, men det hjälper oss att stödja finländarna i Norge i olika livssituationer. Du kan också bekräfta ditt medlemskap på
nätet: www.finskekirken.com
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Taiteilija Irma Salo Jaeger. Kuva: Gisle Bjørneby / HOK

Kevätretki Henie Onstadin taidekeskukseen
Vårtur til Henie Onstad kunstsenter
Tervetuloa mukaan tutustumaan suomalaissyntyisen
kuvataiteilija Irma Salo Jægerin näyttelyyn. Opastettu kierros lauantaina
25.3.2017 klo 14. Tapaamme klo 13.30 taidekeskuksen aulassa.
Velkommen til vårtur til Henie Onstad kunstsenter. Omvisning i Irma Salo
Jægers utstilling lørdag 25.03.2017 kl 14. Vi møtes kl 13.30 i resepsjonen.
Hinta / Pris 100 NOK per person.
Kunstsenter ligger på Høvikodden rett utenfor Oslo sentrum.
Buss 160 kjører fra Oslo Bussterminal til Høvikodden.
Veibeskrivelse finnes på www.hok.no.
Ilmoittautumiset / påmelding: post@finskekirken.com
+ 47 475 08 063
Mennessä / frist: 20.3.2017.
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Irma Salo Jæger – På en varm dag
Gjennom et helt liv har Irma Salo Jæger (f. 1928 i Finland) satt sitt
preg på det modernistiske maleriet. Hun er en mester med farger
og har stor anerkjennelse innen kunstmiljøet. Det er derfor på høy
tid hun får en omfattende, retrospektiv presentasjon også for et
bredt publikum.
– Utstillingen viser Salo Jægers maleriske virksomhet i sin fulle bredde, og vi
løfter frem et betydelig livsverk og en kunstner i full vigør, sier Tone Hansen,
direktør ved HOK.
Med omlag 60 verk, hvorav en rekke i storformat, åpnes kunståret på Høvikodden med en presentasjon av en av Norges fremste malere.
– Irma Salo Jæger har ikke brukt livet til å se seg tilbake. Hver dag er en ny
anledning til å utforske maleriets viktigste komponenter; form og farge. Med
imponerende standhaftighet har hun forholdt seg til maleriet i snart seksti år,
sier kurator for utstillingen, Caroline Ugelstad.
Salo Jæger har en omfattende virksomhet bak seg. Gjennom sitt virke har hun
opparbeidet bred teoretisk kunnskap om geometri og fargeteori.
– Gjennom langvarig praksis har Salo Jæger opparbeidet et nært forhold til
sine kunstneriske virkemidler. Hun bruker konsekvent oljefarger og tempera,
det siste en blanding av egg, fernisser og vann. Hun kjenner disse gamle
bindemidlenes lysbrytende evner, og vet gjennom erfaring hvordan man får
fargene til å leve. Samtidig er arbeidsprosessen styrt av intuisjon og viljen til å
søke det ukjente, utdyper Ugelstad.
– Vi gleder oss over å kunne løfte frem en norsk kunster i verdensklasse, avslutter Tone Hansen
Utstillingen vises i Henie Onstad kunstsenter 13.01–16.04.2017.
Kilde: www.hok.no
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Turun Tuomikirkko. Herrankukkaro. Taidekappeli. Kuvat: Visit Turku ja Taidekappeli

Seurakuntamatka Suomen Turkuun ja saaristoon
Tervetuloa seurakuntamatkalle Suomeen 31.8.–4.9.2017!
Torstai 31. elokuuta
Tapaamme Helsingissä. Majoitumme Sokos Hotel Albertiin.
Perjantai 1. syyskuuta
Käymme Ateneumin-taidemuseon Alvar Aalto -näyttelyssä. Klo 13 lähdemme
junalla Turkuun, josta jatkamme Herrankukkaron kalastajatilalle Turun saaristoon.
Nautimme suomalaisesta luonnosta ja savusaunan pehmeistä löylyistä.
Lauantai 2. syyskuuta
Tutustumme Rymättylän kirkkoon ja Pyhän Henrikin ekumeeniseen taidekappeliin.
Iltapäivällä vierailemme Turun linnassa. Majoitumme Sokos Hotel Hamburger Börsiin.
Sunnuntai 3. syyskuuta
Jumalanpalvelus Turun tuomiokirkossa. Iltapäivällä tutustumme Luostarinmäen
käsityöläismuseoon. Vapaata ohjelmaa ennen yhteistä illallista.
Maanantai 4. syyskuuta
Vierailemme Turun Mikaelinkirkossa, jonka arkkitehtuuri on kiehtova yhdistelmä
uusgotiikkaa ja jugendia. Yhteinen ohjelma päättyy klo 12. Lähdemme kotimatkalle.
Hinta sisältää 4 yötä hotellissa, aamupalat, kolme illallista, ohjelman, savusaunan,
junalipun Helsingistä Turkuun ja bussikuljetukset Turussa.
Kahden hengen huoneessa NOK 5.290/hlö,
yhden hengen huoneessa NOK 6.565/hlö.
Ilmoittautumiset 31.3.2017 mennessä: post@finskekirken.com / + 47 475 08 063.
Matkan toteutuminen ilmoitetuilla hinnoilla edellyttää 20 hengen ryhmää.
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Käsikello-orkesteri Clarabella.

Käsikellojen soinnut juhlistavat
satavuotiasta Suomea Oslossa
Margareta-kirkko täyttyy hieman harvinaisemmasta musiikista, kun käsikelloorkesteri Clarabella ja lauluyhtye Ilonat konsertoivat Oslossa 29. huhtikuuta.
Ilonat-lauluyhtye on perustettu Jyväskylässä vuonna 2000. Yhtye koostuu
pääosin vanhuksia ja sotainvalideja hoitavista hoitajista. Ilonat-yhtyeen
ohjelmistoon kuuluu kansanlauluja, kevyttä musiikkia ja hengellistä musiikkia.
Clarabella käsikello-orkesteri on perustettu vuonna 2008, ja ryhmä toimii
Jyväskylän kansalaisopistossa Keski-Suomessa. Ryhmä koostuu eri-ikäisistä
musiikkia harrastavista soittajista.
Konsertissa teemana on Suomi itsenäisyyden 100-vuotisjuhlan kunniaksi. Luvassa on tuttuja säveliä niin Suomesta kuin myös oopperan ja elokuvien
maailmasta. Ilonat ja Clarabella esiintyvät niin yhdessä kuin erikseen.
Tervetuloa Margareta-kirkkoon lauantaina 29. huhtikuuta klo 18. Vapaa pääsy!
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Otteita Finnon kevään 2017 ohjelmasta:
13.1.-16.4.

KUVATAIDETTA: IRMA SALO JÆGER
Henie Onstad Kunstsenter esittelee suomalaissyntyisen kuvataiteilija Irma Salo
Jægerin teoksia retrospektiivisellä näyttelyllä På en varm dag. Paikka: Henie
Onstad Kunstsenter, Sonja Henies vei 31, Høvikodden.

14.2.

PECHA KUCHA NIGHT PÅ DOGA: TYTTI SIUKONEN
Kulttuuri- ja multimediatapahtuma Pecha Kucha kerää yhteen eri taiteen sarojen
osaajia, jotka esittelevät työtään lyhyiden esitelmien kautta. DogA:ssa tapahtuma
järjestetään neljästi vuodessa. Suomesta mukana on Suomen itsenäisyyden
satavuotisjuhlavuoden ohjelmaan kuuluvan Mobile Home 2017 -hankkeen
projektipäällikkö Tytti Siukonen. Hän esittelee hankkeeseen kuuluvaa KOTIinstallaatiota, joka on muokannut Suomen Ranskan instituutin näyttelytilan
asuttavaksi aittakyläksi. Klo 19.30. Liput 120 kr. Paikka: Design- og
arkitektursenter DogA, Hausmannsgate 16, Oslo.

6.-12.3.

FINLAND 100 ÅR – EN FEIRING AV FINSK FILM
Cinemateket Trondheim ja Kosmorama-elokuvafestivaali esittävät suomalaisia
elokuvia Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden kunniaksi. Valkokankaalla
nähdään mm. Aki Kaurismäen, Matti Kassilan ja Timo Jarvan elokuvia. Paikka:
Nova kinosenter, Olav Tryggvasons gate 5, Trondheim.

9.-21.3.

ELOKUVIA JA OHJAAJATAPAAMINEN: KLAUS HÄRÖ
Cinemateket esittää suomenruotsalaisen elokuvaohjaaja Klaus Härön elokuvia.
Torstaina 9.3. klo 18.00 Härö on paikan päällä kertomassa elokuvistaan. Paikka:
Cinemateket, Dronningens gate 16, Oslo.

16.-19.3.

MUSIIKKIA: VINTERFESTSPILL I BERGSTADEN
Klassisen musiikin festivaali huomioi Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden
ohjelmistossaan. Mukana suomalainen huuliharppuyhtye Sväng, baritoni Kristian
Lindroos sekä äänitaiteilija Patrick Kosk. Paikka: Røros.

24.4.

KIRJAILIJATAPAAMINEN: SANNA TAHVANAINEN
Monipuolinen kirjailija Sanna Tahvanainen vierailee huhtikuussa Tromssan
kouluissa. 24.4. hänet voi tavata avoimessa kirjailijatapaamisessa Tromssan
kirjastossa klo 19.00. Paikka: Trømso bibliotek, Grønnegata 94, Trømso.

25.-30.4.

KRISTIANSAND INTERNASJONALE BARNEFILMFESTIVAL
Norjan isoin lapsille ja nuorille suunnattu elokuvafestivaali Kristiansand
Internasjonale Barnefilmfestival viettää 20-vuotisjuhlavuottaan. Tänä vuonna
festivaali keskittyy ohjelmassaan erityisesti pohjoismaiseen elokuvaan ja
festivaalilla näytetään myös suomalaisia lasten- ja nuortenelokuvia. Paikka:
Kristiansand Kino, Vestre strandgate 9, Kristiansand.

28.4.-18.6.

MUSIIKKIA: NORDLYD-KVARTETTI KIERTUEELLA
Norjan musiikkikorkeakoulussa perustettu kvartetti Nordlyd (NO, FI/FR, SE) soittaa
sekä klassista että modernia pohjoismaista musiikkia. Vuonna 2017 kvartetti juhlii
suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuotta esiintymällä Pohjoismaissa. Kiertue:
28.4. Helsinki, 30.5. Bergen, 1.6. Reykjavik, 7.6. Thorshavn, 18.6. Oslo.
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3.-7.5.

NORDIC LIGHT INTERNATIONAL FESTIVAL OF PHOTOGRAPHY
Suomalainen Elina Brotherus on mukana Kristiansundin valokuvafestivaalilla.
Brotheruksen kuvasarja on kuvattu Ranskan ainoassa Alvar Aallon
suunnittelemassa rakennuksessa House Louise Carré (1959). Paikka:
Kristiansund.

11.5.

TRONDHEIM JAZZFESTIVAL: VERNERI POHJOLA QUARTET
Palkittu ja kansainvälisesti arvostettu Verneri Pohjola on ollut suomalaisen jazzmuusikin omaperäisimpiä artisteja jo yli kymmenen vuoden ajan. Trondheimin
Jazzfestivaalilla esiintyvässä Verneri Pohjola Quartetissa soittaa Pohjolan lisäksi
pianisti Aki Rissanen, basisti Antti Lötjönen ja Mika Kallio. Klo 22.00. Paikka:
Dokkhuset Scene, Dokkparken 4, Trondheim.

13.5.-24.9.

KUVATAIDETTA: DRØMMEN OM EN HAGE
Blaafarveværket esittelee puutarhoja pohjoismaisessa taiteessa 1800-luvun
puolivälistä 1900-luvun alkuun. Näyttelyn suomalaiset taiteilijat: Helene
Schjerfbeck, Ferdinand von Wright, Elin Danielson, Eero Järnefelt, Pekka
Halonen, Venny Soldan-Brofeldt ja Akseli Gallen-Kallela. Paikka:
Blaafarveværket, Koboltveien 11, Åmot i Modum.

24.5.-7.6.

FESTSPILLENE I BERGEN: KAIJA SAARIAHO
Festspillene i Bergen juhlii Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlaa esittelemällä
suomalaista musiikkia. Tämän vuoden Artist in Residence ja festivaalisäveltäjä on
Kaija Saariaho. Paikka: Bergen.

24.5.-15.9.

LEVE, DRØMME, SVEVE: TOVE JANSSON KUVISSA
Näyttely Leve, drømme, sveve seuraa Tove Janssonin elämää lapsuudesta
vanhuuteen ja juhlista arkeen. Kuvissa on mukana myös Janssonin läheisiä.
Paikka: Nordlandsmuseet, Fauske bygdetun, Sjøgata 46, Fauske.

6.6.

PECHA KUCHA NIGHT PÅ DOGA: LAURA VÄINÖLÄ
Suomessa vuoden nuoreksi muotoilijaksi vuonna 2016 valittu Laura Väinölä
yhdistelee graafista suunnittelua, muotoilua, markkinointia ja luovia ideoita. Pecha
Kucha -illassa hän esittelee virtuaalista Flora & Laura -kukkakauppaansa. Klo
19.30. Liput 120 kr. Paikka: Design- og arkitektursenter DogA,
Hausmannsgate 16, Oslo.

10.-18.6.

OSLO GRIEGFESTIVAL: LAURA MIKKOLA & NORDLYD KVARTETTEN
Oslo Griegfestivalin ohjelmistossa on Suomen itsenäisyyden
satavuotisjuhlavuoden kunniaksi suomalaista musiikkia: 11.6. klo 14.30
suomalainen pianisti Laura Mikkola soittaa konsertin Oslo Museumissa. 18.6. klo.
14.00 kvartetti Nordlyd esittää Jean Sibeliuksen ja Kaija Saariahon teoksia Oslon
oopperatalon parvekkeella. Paikka: Oslo Museum, Frognerveien 67 / Den
Norske Opera og Ballett, Kristen Flagstads Plass 1, Oslo

!

Liity sähköpostilistallemme tai katso ohjelma www.finno.no
TERVETULOA!
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Kutsu sääntömääräiseen kirkonkokoukseen
Norjan suomalaisen evankelis-luterilaisen seurakunnan sääntömääräinen
kirkonkokous pidetään torstaina 30.3.2017 klo 18.00 Margareta-kirkon
lukusalissa, Hammersborg torg 8, sisäänkäynti E, 0179 Oslo.
Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat, joita ovat:
Vuoden 2016 tilien ja hallintotoiminnan hyväksyminen,
tilintarkastajan ja vaalitoimikunnan valitseminen sekä
tulo- ja menoarvion vahvistaminen toimintavuodelle 2017.
Kirkkoneuvoston laatimat kokousasiakirjat ovat pyydettäessä saatavissa viikkoa ennen kokousta seurakunnan toimistosta.
Oslo, 15.2.2017
Birgit Tirkkonen Toft
Kirkkoneuvoston puheenjohtaja

Kallelse till ordinarie kyrkostämma
Den finländska evangelisk-lutherska församlingen i Norge kallas härmed till
ordinarie kyrkostämma torsdagen 30.03.2017 kl. 18.00 i Margaretakyrkans
läsrum, Hammersborg torg 8, ingång E, 0179 Oslo.
Stadgeenliga ärenden vid stämman:
Godkännande av räkenskaper och förvaltning för år 2016,
val av revisor och valberedning samt
fastställande av budget för verksamhetsåret 2017.
De av kyrkorådet avfattade möteshandlingarna kan på begäran fås en vecka
före stämman från församlingens byrå.
Oslo, 15.2.2017
Birgit Tirkkonen Toft
Ordförande i kyrkorådet
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Kirkolliset toimitukset •
Kyrkliga förrättningar

Kastetut • Döpta
1.10.2016 Aaron Varg Matias Viitasalo, Sortland
5.11.2016 Maia Olivia Kivimäki Larsen, Asker
12.11.2016 Aimo André Evensen Koret, Lebesby
7.1.2017 Jaakko Juhani Lindstedt, Drammen
4.2.2017 Aleksandra Paulsen, Oslo

Avioliittoon vihityt • Vigda
6.11.2016 Kaisa Mutikainen ja Tuomo Lindstedt, Drammen

Hautaan siunatut • Jordfästa
9.1.2017 Pauli Antero Pukki (62), Oslo
11.2.2017 Ari Sakari Moilanen (45), Andøy
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Kevään tapahtumia pääkaupunkiseudulla
Vårens händelser i huvudstadsregionen
Su 5.3.2017 klo 15.00 Oslo, Margaretakyrkan
Messu eli ehtoollisjumalanpalvelus • Högmässa
1. paastonajan sunnuntai (invocavit), ”Jeesus, kiusausten
voittaja”. Pastori Anssi Elenius, teologian opiskelija
Juho Simojoki, pianisti Teemu Ikonen ja seurakunnan
lauluryhmä Elina Hawramin johdolla. Kirkkokahvit.
La 25.3.2017 klo 13.30 Kevätretki • Vårtur
Henie Onstad kunstsenter. Lisää s. 34.
To 30.3.2017 klo 18.00 Sääntömääräinen kirkonkokous •
Ordinarie kyrkostämma (ks. s. 40)
Su 2.4.2017 klo 15.00 Oslo, Margaretakyrkan
Messu eli ehtoollisjumalanpalvelus • Högmässa
5. paastonajan sunnuntai (judica), ”Kärsimyksen
sunnuntai”. Pastori Anssi Elenius ja teologian opiskelija
Juho Simojoki. Kirkkokahvit.
La 29.4.2017 klo 18.00 Oslo, Margaretakyrkan.
Käsikello-orkesteri Clarabella ja lauluyhtye Ilonat
konsertoivat. Vapaa pääsy. Lue lisää sivulta 37.
Su 14.5.2017 klo 15.00 Oslo, Margaretakyrkan
Perhemessu ja äitienpäiväjuhla •
Familjemässa och morsdagsfest
4. sunnuntai pääsiäisestä (cantate), ”Taivaan kansalaisena
maailmassa”. Pastori Anssi Elenius, teologian opiskelija
Juho Simojoki, pianisti Teemu Ikonen ja seurakunnan
lauluryhmä Elina Hawramin johdolla.
Tervetuloa perhekirkkoon, joka kestää noin 45 minuuttia. Juhla jatkuu seurakuntasalissa. Perinteiseen tapaan seurakunta tarjoaa kirkkokahvien lisäksi
myös äitienpäivän ruokailun.
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Tervetuloa Oslon Suomi-kouluun!
Oslon Suomi-koulu kokoontuu kahdeksana lauantaina kevätlukukauden
2017 aikana. Suomi-koulu auttaa pääasiassa kaksikielisiä lapsia ja nuoria
käyttämään suomen kieltä monipuolisesti, luomaan positiivisen asenteen
suomalaisuutta kohtaan ja lisäämään Suomen kulttuurin tuntemusta. Etenkin
pienimpien oppilaiden opetuksessa käytetään paljon leikkiä, musiikkia ja
toiminnallisia opetusmenetelmiä. Koulussa toimii myös muskari.
Suomi-koulu on myös oiva tapa tutustua Oslossa ja sen lähettyvillä asuviin
suomalaisperheisiin. Kouluun voi ilmoittautua myös kesken lukukauden.
Opetus tapahtuu Skøyenin koululla, Monolitveien 6.
http://suomikoulu.suomiseura.org
Ilmoittautumiset: erik.heikkila@yahoo.no
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Lukusali kohtaamispaikkana
Tämän aukeaman tapahtumat järjestetään Margareta-kirkon
lukusalissa, Hammersborg torg 8E (Läsrum), Oslo

Ilta kirkolla torstaisin klo 18 kerran kuussa
Syksyltä tutut Ilta kirkolla -teemaillat jatkuvat.
Alustuksen jälkeen vuorossa on keskustelua ja kahvittelua.
To 9.3. klo 18.00 Seurakunnan tulevaisuus?
Keskustelua ja ideointia. Tervetuloa etenkin
vapaaehtoistyöstä kiinnostuneet.
To 20.4. klo 18.00 Finsk badstumester
Suomalainen Timo Parviainen rakentaa saunoja Norjassa.
Tule kuulemaan, miten Timo päätyi saunanrakentajaksi.

Tervetuloa mukaan suomalaisen seurakunnan
iloiseen ja reippaaseen lauluryhmään!
Ryhmä harjoittelee Margareta-kirkon lukusalissa torstaisin
klo 18.00–19.30, tarkat päivämäärät www.finskekirken.com
Joukkoon mahtuu lisää innostuneita laulajia! Ryhmä osallistuu
kevään aikana maaliskuun messuun sekä äitienpäiväjuhlaan.
Vetäjänä toimii Elina Hawrami, e.hawrami@gmail.com
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Vauvakerho keskiviikkoisin klo 11–13
Ke 24.5. saakka – ei 12.4. eikä 17.5.
Vauvakerhossa alle vuoden ikäisillä vauvoilla ja
heidän vanhemmillaan on mahdollisuus tutustua toisiin
ja opetella suomalaisia lauluja ja leikkejä. Lisäksi vietetään lyhyt hartaushetki. Leikki-ikäiset sisarukset ovat
tervetulleita kerhoon! Omat eväät mukaan, kahvit talon
puolesta.
Seniorikahvit kerran kuussa torstaisin klo 14–16
To 6.3., 6.4. ja 4.5.
Seniorikahveilla on mahdollisuus vaihtaa kuulumisia ja tutustua
paremmin toisiin. Tervetuloa juttelemaan ja kahvittelemaan!

Kokkailuiltama kerran kuussa
keskiviikkoisin klo 18
Ke 15.3., 5.4. ja 10.5.
Tule kokkaamaan suomalaisia ja kansainvälisiä herkkuja!
Maaliskuussa valmistamme karjalanpiirakoita ja munavoita. Niin rypyttäjämestarit kuin ensikertalaiset ovat
tervetulleita.
Ota oma kaulin mukaan, jos sellainen kotoa löytyy.

Jos haluat auttaa kirkkokahvien toteuttamisessa Oslossa
leivonnaisilla, tarjoilussa tai muuten seurakuntasalin järjestämisessä,
ota yhteyttä seurakuntasihteeri Karoliinaan, ks. takasivu.
Pastori Anssi Elenius ja järjestelyihin osallistuvat
paikalliset suomalaiset toivottavat kaikki sydämellisesti tervetulleiksi
jumalanpalveluksiin ja niiden jälkeen kirkkokahveille!
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Tromsø

Trondheim

Bergen
Stavanger

Oslo

Suomalaiset yhdistykset
eri puolilla Norjaa tarjoavat
mahdollisuuden tutustua toisiin
suomalaisiin ja toimia yhdessä.
Koska Suomen itsenäisyyden
juhlavuoden aikana tapahtuu
hyvin paljon, voit seurata tämän
aukeaman yhteystietojen avulla
itseäsi lähinnä olevia suomalaisia
tapahtumia.

Tervetuloa tapaamaan ja juhlimaan yhdessä!

Muista kevään kuluessa tarkistaa
myös seurakunnan verkkosivulta
www.finskekirken.com
ohjelmiin tulleet lisäykset ja mahdolliset muutokset.
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Suosi suomalaisia
Norjassa!
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
Suomi-koulu
Norsk-Finsk Forening –
Norjalais-Suomalainen yhdistys
norskfinsk.org
Suomi-Seura Oslo
www.suomiseura.org
Suomi-koulu
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Båtsfjord

Hammerfest

Vadsø
Alta

Suomalaispappi järjestää kesäkuussa 2017
Finnmarkissa eri paikkakunnilla yhdessä
suomalaisten kanssa jumalanpalveluksia
olosuhteista riippuen ulkona tai kirkoissa.
Haluatko mukaan suomalaispapin matkaan
Jäämeren aurinkoisiin maisemiin?
Seurakuntalaiset ovat tervetulleita
kulkemaan papin kanssa paikkakunnalta
toiselle. Kesäkirkot antavat tilaisuuden
tutustua pohjoisimman ja itäisimmän
Norjan suomalaisiin.
Lisätietoja seurakunnan toimistosta.

Muista kevään kuluessa seurata
myös seurakunnan verkkosivulta
www.finskekirken.com
ohjelmiin tulleita lisäyksiä ja mahdollisia muutoksia.

48

Kesäkuussa 2017
Suomi 100 -kesäkirkot Finnmarkissa
ja Siirtolaispatsaan 40-vuotisjuhla
Vesisaaressa
Lehden painoon mennessä sovitut paikat ja ajat:
Ma 12.6.2017 klo 18.00 Alta
Elvebakken kirke, Kirkegårdsveien, 9515 Alta
Ti 13.6.2017 klo 18.00 Hammerfest
Hammerfest kirke, Kirkegata, 9600 Hammerfest
To 15.6.2017 klo 18.00 Båtsfjord
Båtsfjord kirke, Prestegårdsbakken, 9990 Båtsfjord
Kesäkirkko järjestetään luonnon helmassa. Huonon sään sattuessa
Båtsfjordin kirkossa, jumalanpalveluksen jälkeen kirkkokahvit.
Su 18.6.2017 klo 11.00 Vesisaari
Vadsø kirke, Kirkegata, 9800 Vadsø
Vesisaaressa juhlitaan siirtolaispatsaan 40-vuotisjuhlaa.
Suomalais-norjalainen juhlajumalanpalvelus klo 11.
Klo 12.30 juhlatilaisuus siirtolaispatsaalla ja
klo 14 juhlakonsertti Vesisaaren kirkossa.
Ruijan suomalaiset kulttuuripäivät
Vesisaaressa ja Annijoella 17.–18.6.2017
Kulttuuripäivät järjestää Vesisaaren Norja-Suomi seura yhdessä
Norjalais-suomalaisen liiton kanssa.
Lisätietoja:
Norsk-Finsk Forbund – Norjalais-Suomalainen Liitto
www.finskforbundet.no
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Siemen joutuu olosuhteiden armoille
Jeesus sanoi sitten:
»Millainen on Jumalan valtakunta?
Mihin vertaisin sitä?
Se on kuin sinapinsiemen,
jonka mies kylvi kasvimaahansa.
Sen taimi kasvoi ja
oli lopulta kuin puu,
ja taivaan linnut
rakensivat pesänsä sen oksille.»
Luukkaan evankeliumi 13: 14, 18-19

Osaatko nähdä siemenestä, mikä kasvi siitä tulee? Myös asiantunteva biologi
saa haasteellisen tehtävän, jos siemenet pitää eritellä lajeihin vain ulkonäön
perusteella. Usein vasta siemenen itäessä paljastuu, mikä kasvi kätkeytyi pieneen siemeneen. Samalta näyttävät siemenet voivat sisältää ihan erilaiset puut.
Mikroskooppisen ja solubiologisen tutkimuksen tuloksena voidaan ”nähdä”
siemenessä sijaitsevien solujen sisään ja selvittää kasvin geneettinen perimä.
Näin on voitu myös määritellä, kuinka monta erilaista lajia on hyvä kirjata
tietylle kasville.
Perintötekijöiltään täysin samanlaisia kasveja kutsutaan klooneiksi.
Monien viljelykasvien genomi eli solun DNA:han koodattu perintöaines on
sama. Esimerkiksi mukulasta kehittyvät perunat ovat toistensa klooneja. Sama
koskee omenalajikkeita, joita voidaan lisätä suvuttomasti juurruttamalla pistokkaita.
Mutta sisällöltään täysin samanlainen genomi ei silti tuota täysin samannäköisiä kasveja. Fenotyyppi eli ilmiasu on ympäristön ja geenien vuorovaikutuksen tulos. Kasvupaikasta riippuen kasvin saama valo, vesi ja ravinteet vaihtelevat, samoin lämpötila, kosteus ja ilmavirtaukset muodostavat ainutkertaisen
elinympäristön. Koko kasvuympäristö ja sen olosuhteet vaikuttavat erittäin
paljon siihen, millaiseen kukoistukseen kasvi yltää omana elinaikanaan.
Myös jokainen ihminen kasvaa ja kehittyy ainutlaatuisena yksilönä. Ihminen voi kasveja paremmin hakeutua parempaan ympäristöön ja pysähtyä
havainnoimaan, mikä hänessä kukkii tai kuihtuu. Suotuisissa olosuhteissa
jokainen ihminen tuottaa hyvää hedelmää, josta on paljon iloa ja ravintoa
rauhanomaisen yhteiskunnan rakentamiseksi.
”Olosuhteiden armoille joutuminen” ei olekaan aina huono juttu – kun
oivaltaa, että silloin armoa on ympärillä monikossa.
Anssi Elenius
50

Kun on rapakot ylitetty
ja Seutulassa laskeudun
lentokoneen portaita
tekisi mieli potkaista
pieksut jalasta ja
langeta hartausasentoon.
Mutta kun olemme näin
pidättyväisiä, sanon vain
hiljaa povitaskuun:
moi Suomi ja ajattelen
että onneksi olen
sinun poikasi.
Pusu poskellesi.
Sinua minä rakastan,
Kyllä jämpti on niin.
Asko Mantila
Runon valinta ja kuva Maarit Garvo
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