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Berätta om ditt eget liv

Kerro omasta elämästäsi

Den finländska församlingen i Norge publicerar
fortfarande sitt medlemsblad två gånger om året.
Medlemsbladet publiceras något senare: vårens
tidning postas till medlemmarna i mars och höstens tidning i oktober.

Norjan suomalaisen seurakunnan jäsenlehti ilmestyy edelleen kaksi kertaa vuodessa. Julkaisujen ajankohta siirtyy hieman myöhemmäksi:
kevään lehti postitetaan jäsenille maaliskuussa ja
syksyn lehti lokakuussa.

Idag gör de digitala verktygen kommunikationen
snabbare. Därför informerar vi i första hand och i
detalj om gudstjänster och andra evenemang på
församlingens webbplats. I höstens tidning hittar
du dock alla tidpunkter för advents- och julgudstjänsterna.

Nykyaikana sähköiset välineet nopeuttavat viestintää. Siksi jumalanpalveluksista ja muista tapahtumista tiedotetaan ensisijaisesti ja yksityiskohtaisesti seurakunnan verkkosivuilla. Syksyn
lehteen painetaan kuitenkin kaikkien adventti- ja
joulukirkkojen ajankohdat.

I egenskap av chefredaktör ber jag er om tips för
artiklar och förslag till intressanta intervjuobjekt.
Finländare bosatta i Norge arbetar inom nästan
alla olika branscher. Livet för var och en av de
över sextusen finska medborgarna utgör en unik
serie händelser och alla har något att berätta. Vi
kan lära oss mycket av de olika generationernas
erfarenheter.

Päätoimittajana pyytäisin teiltä vinkkejä juttujen
aiheiksi ja ehdotuksia mielenkiintoisten haastateltavien löytämiseksi. Meitä Norjassa asuvia
suomalaisia löytyy melkein joka alalta. Jokaisen
yli kuuden tuhannen Suomen kansalaisen elämä
on ainutlaatuinen sarja tapahtumia ja jokaisella
on kerrottavaa. Voimme oppia paljon eri sukupolvien kokemuksista.

Den treenige Guden går med oss och är vår trygghet i livet och i döden. Jag hoppas att var och en
under fastan och påsken hittar stunder att följa
med och lyssna till vad det egna människolivet
saknar och förväntar sig.

Kolmiyhteinen Jumala kulkee kanssamme ja on
turvamme elämässä ja kuolemassa. Toivon, että
paaston ja pääsiäisen aikana jokainen löytää hyviä hetkiä seurata ja kuunnella, mitä oma ihmiselämä tänä keväänä kaipaa ja odottaa.

Anssi Elenius
Finländarnas präst i Norge

Anssi Elenius
Norjan suomalaispappi
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Norjan kansalaisuus ei enää merkitse
luopumista muista kansalaisuuksista.
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Apua ja tukea voi löytyä Suomen ja
Norjan kirkkojen erilaisista kanavista.

Lähitapaamiset peruttu!
Seuraa verkkosivuja keväällä ja kesällä 2020.
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Daggmasken ska leva enligt jordens sed.
Kastemato elää maassa maan tavalla.

Hakisinko Norjan kansalaiseksi?
TEKSTI JA KUVAT HANNA BLOMQVIST

Vuoden 2020 alusta lähtien Norjan kansalaisella
saa olla myös muita kansalaisuuksia.
Pitempään Norjassa asuneet suomalaiset voivat
saada Norjan kansalaisuuden ilman eri maksua.
Seurakuntasihteeri Hanna Blomqvist perehtyy mahdollisuuteen hakea Norjan kansalaisuutta.

Nyt myös Norja hyväksyy monikansalaisuuden muiden Pohjoismaiden tavoin. Norja ei enää
vaadi muista kansallisuuksista luopumista, kun
ihmisestä tulee Norjan kansalainen. Siksi myös
ne suomalaiset, jotka ovat menettäneet Suomen
kansalaisuuden, voivat nyt hakea takaisin Suomen kansalaisuuden.

Vaikka käytetään sanaa ilmoitus, joudut
kuitenkin käymään henkilökohtaisesti poliisi
asemalla. Sekä ilmoitusta että hakemusta varten
tarvitaan virallisia asiakirjoja. Varaudu siihen,
että otat poliisikäynnille mukaan kaikki paperit:
sekä alkuperäiset dokumentit että niiden valokopiot.

on helppoa. Ongelmatilanteissa voi arkipäivisin
soittaa UDI:n neuvontapalveluun.

kuluttua siitä kun olet käynyt viemässä dokumenttisi poliisille.

Passin tai henkilökortin lisäksi tarvitset
joka tapauksessa rikosrekisteriotteen (politiattest) Norjasta. Sen voit tilata Norjan poliisin
verkkosivuilta.

Miten saan Suomen kansalaisuuden takaisin?

Norjan kansalaiseksi poliisiaseman kautta
Jos olet yli 18-vuotias Suomen kansalainen
ja olet asunut Norjassa yhtäjaksoisesti seitsemän
vuotta, voit hakea Norjan kansalaisuutta ilmoituksella (melding).

Kaikkiin Norjan kansalaisuutta koskeviin
kysymyksiin vastaa Norjan ulkomaalaisvirasto
(Utlendingsdirektoratet, UDI). Sen verkkosivuilta löytyy monenlaista tietoa hakuprosessista ja
yksityiskohtaisia ohjeita sekä ilmoituksen että
hakemuksen tekemiseen.

Kun olet varmistanut verkkosivulla, että
kaikki olet saanut kaikki sinua koskevat dokumentit, voit tilata ajan poliisille dokumenttien
toimittamiseksi. Varaudu siihen, että saat tapaamisajan vasta useamman kuukauden päähän.
Varsinkin pääkaupunkiseudulla on pitkät odotusajat ja vähän vapaita aikoja.

Jos olet asunut Norjassa kaksi vuotta, voit
hakea (søknad) Norjan kansalaisuutta. Hakemus maksaa 3 700 kruunua.

Sekä ilmoituksen että hakemuksen tekeminen alkaa sähköisesti. Hakukaavakkeet on
tehty käyttäjäystävällisiksi ja niiden täyttäminen

6

Norjan lainuudistuksen myötä voit nyt hakea
takaisin Suomen kansalaisuuden, jos olet sen
aikaisemmin menettänyt. Suomen Maahanmuuttoviraston (Migri) verkkosivuilla löydät helposti
ohjeet entiseltä Suomen kansalaiselta tarvit
tavista asiakirjoista. Sähköisen ilmoituksen jättäminen maksaa 150 € ja paperihakemuksen
hinta on 200 €.
Varaudu myös käymään henkilökohtaisesti
tunnistautumassa – joko Suomen edustustossa
tai Maahanmuuttoviraston palvelupisteessä. Sen
jälkeen odotettavissa olevaksi käsittelyajaksi

UDI lupaa lähettää vastauksen sähköpostitse tai tekstiviestillä noin neljän kuukauden
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Norjan kansalaisuuden
hakemiseen tarvitaan
ainakin seuraavat dokumentit:

verkkosivujen palvelu ilmoittaa tällä hetkellä 2–5
kuukautta.
Meidän kaikkien suomalaisten on hyvä muis
taa, että omien henkilötietojen muutoksista pitää
itse tehdä ilmoitus Suomen väestötietojärjestelmään. Vuoden 2020 alussa Väestörekisterikeskus ja maistraatit yhdistyivät uudeksi Digi- ja
väestötietovirastoksi (DVV). Jos siis saat Norjan
kansalaisuuden, pitää siitä ilmoittaa Suomeen.
Ja vaikka et hakisikaan Norjan kansalaisuutta,
on aina tärkeää ilmoittaa osoitteen ja siviilisäädyn muutoksista ja muista vastaavanlaisista
asioista. DVV:n verkkosivu näyttää tässä mielessä hyvin selkeältä.

- UDI:n lähettämä todistus
verkkosivulla tehdystä hakemuksen
tai ilmoituksen rekisteröinnistä
(signert følgebrev fra
Søknadsportalen eller
søknadsskjema)
- Passi tai muu matkustusasiakirja,
muista kopio poliisille

Norjan kansalaisuuden saaminen ei merkitse Suomen kirkon jäsenyyden menettämistä.
Pysyt siis edelleen Norjan suomalaisen seurakunnan jäsenenä ja kirkon jäsenenä Suomessa.

- Rikosrekisteriote Norjasta
(politiattest)

Suomalainen ei enää menetä Suomen kansalaisuutta saadessaan Norjan kansalaisuuden.

Kansalaisuus tarkoittaa valtion ja yksityisen henkilön
välistä laillista suhdetta, joka sisältää molemminpuolisia
oikeuksia ja velvollisuuksia. Kansalaisuus on tietyllä tavalla
jäsenyys jossain valtiossa.
Monikansalaisuus tarkoittaa sitä, että yhdellä henkilöllä
on kahden tai useamman maan kansalaisuus.
Kaksoiskansalaisuus on puhekielen ilmaisu ja
tarkoittaa usein samaa asiaa kuin monikansalaisuus.
Puolet maailman maista sallii monikansalaisuuden.

Poliisi Norjassa

politiet.no

dvv.fi

Suomessa on laki sallinut monikansalaisuuden jo 1.6.2003 lähtien.
Norjassa monikansalaisuus tuli mahdolliseksi 1.1.2020.

Utlendingsdirektoratet

udi.no

Lähteet migri.fi ja wikipedia.org
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migri.fi
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Kukka kalliossa
Kysyin:

Vastasi:

Miksi, pieni, hento kukkanen,
Juurruit kylmään kallioon?
Salli, etsin poven lämpöisen,
Vien sun mustan mullan uumentoon.
Siellä kaunihimmin kukkisit.
Mietihän, jos siihen suostuisit!

Lämmin rakkaus mun kiinnitti
Tähän kylmään pohjahan.
Sydänvereni sen pehmitti,
Että nytkin näät sen kukkivan.
Vieras multa voi mun kuolettaa,
Suo mun kallioita kaunistaa!
17/5

J. H. ERKKO, 1900.
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Mahdollisuuksia tulla yhteen –
sitten kun se on jälleen mahdollista
Oslo: Vauvakerho
Vauvakerhossa vauvoilla ja heidän vanhemmillaan
on mahdollisuus tutustua toisiin. Myös leikki-ikäiset
sisarukset ja isovanhemmat ovat tervetulleita.
Lauluhetken jälkeen kahvit talon puolesta.
Ei osallistumismaksua, omat eväät mukaan.
Keskiviikkoisin klo 11–13
Margareta-kirkon lukusali
Hammersborg torg 8E (Läsrum), Oslo

Oslo: Torstaikahvit
Torstaikahveilla tavataan, tutustutaan ja jutellaan
ajankohtaisista aiheista. Mukana keskustelemassa
suomalaispappi Anssi Elenius. Lähes joka kuukausi
jonain torstaina Margareta-kirkon lukusalissa.
Ei pääsymaksua, kahvit talon puolesta.

Bergen: Lastenkerho
Lastenkerhossa lauletaan ja leikitään yhdessä.
Samalla mahdollisuus vaihtaa vinkkejä, kuulumisia ja
ajatuksia vanhemmuudesta.
Kerhoon ei tarvitse ilmoittautua etukäteen ja voit
tulla oman aikataulusi mukaan. Osallistuminen on
maksutonta. Ota omat eväät mukaan.

Margareta-kirkon lukusali
Hammersborg torg 8E (Läsrum), Oslo

Torstaisin klo 17-19
Nykirken menighetshus
Fredriksbergsgaten 4, Bergen

Oslo: Suomalainen kuoro
Tervetuloa kirkolle laulamaan suomeksi yhdessä
toisten kanssa joka viikko. Kuoroa johtaa Anni
Kiviniemi. Harjoituksissa tähdätään esityksiin ja
kuoro osallistuu muutaman kerran vuodessa myös
suomalaisen jumalanpalveluksen toteuttamiseen.
Maanantaisin klo 17.15–18.45
Margareta-kirkon lukusali
Hammersborg torg 8E (Läsrum), Oslo
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evl.fi

lastenkirkko.fi
Seuraa seurakunnan verkkosivuja www.finskekirken.no
Sieltä löydät lisää vinkkejä kirkolliseen tukeen eri tilanteisssa.
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Kirkolliset toimitukset
Kyrkliga förrättningar
Kevään ja kesän 2020 aikana tilaisuuksia
järjestetään mahdollisuuksien mukaan
Tiedot tapahtumista
näet seurakunnan verkkosivulla

www.finskekirken.no

Kastettu • Döpta

ja eri puolilla Norjaa toimivien
suomalaisten yhdistysten ja seurojen sivuilla:
Norsk-Finsk Forbund –
Norjalais-Suomalainen Liitto
www.finskforbundet.no
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

Hautaan siunattu • Jordfästa

Suomi-Seura Oslo
www.suomiseura.org
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Kevään 2020 ohjelmassa nostamme esiin suomalaisen
kulttuurikentän monimuotoisuutta ja ihmisiä erilaisista
taustoista. Myös ympäristöön, luontoon ja ilmastoon
liittyvät teemat ovat vahvasti näkyvillä.

Puuttuvat ohjelmatiedot
päivitetään kotisivulle,
jossa voi myös liittyä
postituslistallemme.

TAIDE

MUSIIKKI

TEATTERI

Tervetuloa nauttimaan uusista vaikutteista ja elämyksistä!

TAIDE

TAIDE

TAIDE

SUOMALAIS-NORJALAINEN
KULTTUURI-INSTITUUTTI
KEVÄTOHJELMA 2020

Lisää tietoa löytyy
osoitteesta www.finno.no.

9.5. Klo 13:00
Timo Lassy Band
Trondheim Jazzfest
Trondheim

14.5.–28.6.
Outi Pieski
Norsk Billedhoggerforening
Oslo

Antti Laitisen teokset saavat
inspiraationsa luonnosta. Armourteossarjaan kuuluva haarniskoitu
puu oli osa Oslon ympäristöpääkaupunkivuoden 2019 ohjelmaa, ja
se on nähtävissä vielä kevään ajan.

Dry Joy -näyttely esittelee turkulaislähtöisen Iiu Susirajan teoksia
yli kymmenen vuoden ajalta. Rajoja
rikkovissa omakuvissa pohditaan
naiseutta ja ihmisyyttä lämmöllä
mutta brutaalin rehellisesti.

Tieteisfiktion inspiroima NO NO
NSE NSE on Jenna Sutelan ensimmäinen kansainvälinen soolonäyttely.
Trondheimiin rakentuu mm. uusi
fotogrammisarja hetkellisyydestä ja
merkitysten luomisesta.

Kansallisteatterin tanssia, teatteria ja modernia sirkusta yhdistävä
Undocumented Love vierailee
Oslossa. Esiintyjät Suomesta,
Irakista ja Syyriasta loihtivat lavalle
viisi tositarinaa maailmasta.

Suomen kirkkaimpiin jazztähtiin
lukeutuva, Emma-palkittu saksofonisti-säveltäjä Timo Lassy, saapuu
yhtyeineen Trondheimiin. Odotettavissa on latinorytmejä, voimakkaita
melodioita ja tiukkaa svengiä.

Saamelainen kulttuuri, historia ja
identiteetti muodostavat lähtökohdan Outi Pieskin taiteelliselle
työlle. Näyttävissä teoksissa on
hyödynnetty perinteistä saamelaista
taidekäsityötä, duodjia.

Kuva: Carsten Aniksdal

Kuva: Iiu Susiraja

Kuva: Emil Rønn Andersen

Kuva: Tuomo Manninen

Kuva: Tero Ahonen

Kuva: Kristin Hjellegjerde Gallery

TAIDE

TAIDE

LUENNOT

Toukokuu, TBA
Undocumented Love
Nordic Black Theatre
Oslo

KIRJALLISUUS

4.3.–3.5.
Jenna Sutela - NO NO NSE NSE
Kunsthall Trondheim
Trondheim

MUSIIKKI

13.2.–7.6.
Iiu Susiraja.Dry Joy
Sørlandets Kunstmuseum
Kristiansand

ELOKUVA

Kevät 2020
Antti Laitinen - Armour
Sofienbergpuisto
Oslo

13.–15.3.
Arkitekturfilm Oslo
Cinemateket & Galleri ROM
Oslo

26.3. Klo 19:30
Jouko Kyhälä & Philip Jers
Riksscenen
Oslo

28.3.–17.6.
Tendenser 2020: Earth, Wind,
Fire, Water
Galleri F15, Moss

25.–31.5.
Norsk Litteraturfestival Sigrid
Undset-dagene
Lillehammer

11.6. Klo 19:30
PechaKucha Night Oslo
DOGA - Design og Arkitektur
Norge, Oslo

Kesäkuu, TBA
Ilona Valkonen
Vieno Motors: Urban Harvest
Kristiansand

Arkitekturfilm Oslo 2020 -festivaalin teemana on ”se, mitä emme tiedä”.
Mukana ovat elokuvat Into Eternity
sekä Futuro, jonka käsikirjoittaja
Marko Home pitää luennon esityksen yhteydessä.

Kaksi maailman parhaisiin lukeutuvaa huuliharpistia soittaa kansanmusiikkiin keskittyvässä Folk på
Torsdag -klubi-illassa. Luvassa on
polskaa, valssia, sottiisia, tangoa ja
menuettia Suomesta ja Ruotsista.

Tendenser-näyttely kokoaa joka
toinen vuosi yhteen nykytaidekäsityön parhaimmistoa ja uusimpia
suuntauksia. Tänä vuonna esillä on
mm. Alma Heikkilän, Riitta Ikosen ja Pekka Paikkarin teoksia.

Pohjoismaiden suurin kirjallisuusfestivaali on kansanjuhla, jossa kirjailijat ja lukijat kohtaavat.
Suomenruotsalainen runoilija ja
romaanikirjailija Adrian Perera on
yksi tapahtuman vieraista.

PechaKuchassa henkilöt kulttuurin,
taiteen ja tieteen kentiltä kertovat
projekteistaan lyhyillä esitelmillä.
Kesäkuun tapahtumassa kuullaan
kehorakkauteen ja aktivismiin
keskittyvää Pehmee-kollektiivia.

Vieno Motors toteuttaa esityksiä,
joissa taiteilijat yhdistelevät yleisön
edessä kukkia, kasveja ja erilaisia
materiaaleja. Työskentelyn seuraaminen muodostaa kokemuksellisen
spektaakkelin.

Kuva: Arkitekturfilm Oslo

Kuva: Jimmy Träskelin

Kuva: Karoline Hjorth

Kuva: Niklas Sandström

Kuva: Eva-Liisa Orupõld

Kuva: Vieno Motors: How to Prepare 1.0
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En kristen arbetar flitigt i vardagen
och skapar utrymme för något nytt

Kristitty ahertaa arjessa
ja tekee tilaa uudelle

ANSSI ELENIUS

ANSSI ELENIUS

FINLÄNDARNAS PRÄST I NORGE

NORJAN SUOMALAISPAPPI

Medan detta skrivs har ett undantagstillstånd orsakat av epidemin nyligen börjat. Medan
du läser detta, vet man mera om viruset. Man kan även berätta mera om sjukdomen och
om den dödligheten som den orsakar, men vardagslivet har förändrats till något annorlunda.
Undantagstillståndet slutar i sinom tid, men de världsomfattande skadorna orsakade av
pandemin är stora. Människorna sörjer, eftersom någon närstående eller bekant dött i
sjukdomen. Inom många branscher har vardagslivet som stannat upp lett till permitteringar. De ekonomiska utsikterna kan bli så svaga att många förlorar sina arbetsplatser.
Man har velat bygga nordiska välfärdssamhällen på den lutheranska kristendomens grund.
I vardagen förändras tron på Gud till kärlek hos de kristna. Vi har döpts för att följa Kristus
till uppståndelsen – men i detta land leder Jesus sina följare till sin nästas hjälp.

Tätä kirjoittaessa kulkutaudin aiheuttama poikkeustila on juuri alkanut. Kun luet
tätä, viruksesta tiedetään lisää. Myös sairaudesta ja sen aiheuttamasta kuolleisuudesta osataan kertoa enemmän, mutta arkielämä on muuttunut toisenlaiseksi.
Poikkeustila päättyy aikanaan, mutta pandemian aiheuttamat maailmanlaajat
vauriot ovat suuria. Ihmiset surevat, koska joku läheinen tai tuttava on kuollut
tautiin. Useilla aloilla arkielämän seisahtuminen on johtanut lomautuksiin. Talousnäkymät voivat muuttua niin heikoiksi, että monet menettävät työpaikkansa.
Pohjoismaisia hyvinvointiyhteiskuntia on haluttu rakentaa luterilaisen kristillisyyden
perustalle. Usko Jumalaan muuttuu kristityissä rakkaudeksi arjen keskellä. Meidät
on kastettu seuraamaan Kristusta ylösnousemukseen – mutta Jeesus vie seuraajansa tässä maassa lähimmäisten avuksi.

Muheva
multa tuoksuu.
Kristitty kaivaa tunneleita
mustan maan aiheuttamaan
taivasikävään.
Kastemato.

Den luckra jorden doftar.
En kristen
gräver tunnlar i himlalängtan
som orsakas av den svarta jorden.
Daggmask.

Mask vandringsman (psalm 555) gör utflykter i regnväder till jordens yta om morgonen,
eftersom daggen påverkar masken kraftigt. När fukten ökar i marken känner daggmasken
ett behov att söka sig till högre höjder. Att slingra sig under himlen ökar risken för morgonstundens tidiga fågel, så en smart daggmask återvänder snart till sina artfränder.

Mato matkamies maan (virsi 622) retkeilee sadesäällä ja aamuisin maan pinnalle,
koska kaste vaikuttaa voimakkaasti matoon. Mullan kosteuden lisääntyessä kastemato tuntee tarpeen hakeutua korkeuksiin. Taivasalla mataessa varhaisen linnun
vaara kasvaa, joten fiksu kastemato palaa pian takaisin lajitoverien luo.

I jorden bör man leva enligt jordens sed, men alla daggmaskar har lättare att vara, då
andra daggmaskar rör sig i samma jord. Nära de kristna luckras den hårda jorden upp och
för varje människa öppnas mer utrymme att leva sitt eget liv.

Maassa on elettävä maan tavalla, mutta kaikkien lierojen olo helpottuu, kun samassa maassa liikkuu kastematoja. Kristittyjen lähellä kova maa pehmittyy ja jokaiselle avautuu enemmän tilaa elää omaa elämäänsä.
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PRIORITY

Avsender
Den finske menigheten i Norge
Rådhusgata 1–3
0151 OSLO

Norjan suomalainen seurakunta
Den finländska församlingen i Norge
+47 22 21 10 00
post@finskekirken.no
www.finskekirken.no
www.facebook.com/finskekirken
www.evl.fi/ulkosuomalaiset

