
I lilla Sund-Vårdö församling på Åland med drygt tusen medlemmar delar kyrkoherde Outi Laukkanen mycket av det
praktiska. Församlingen har sex anställda. BILD: KARL VILHJÁLMSSON
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Outi Laukkanen firar julbön i år som den sista kyrkoherden i Sund. Platsen har haft en kristen präst
sedan 1300-talet. Men livet går vidare i nådens år 2022, inom en större åländsk församling.

Det har aldrig hänt förut, säger prästen Outi Laukkanen.

Det är en frostig lördag i advent på Vårdö på Åland. På äldreboendet Strömsgården har två äldre råkat
dö natten innan, samma natt – två av sammanlagt omkring 1 070 ortsbor som hör till hennes
församling.

På Strömsgården har det varit en liten minnesstund, tända ljus för dem som har gått bort, en bön som
Outi Laukkanen bad. Efteråt träffade hon anhöriga, beklagade sorgen och tröstade.

– Jag har ju varit präst länge så jag är ju van. Men döden berör alltid, säger hon.
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Förrättningar berör när hon ser andra vara berörda, säger hon. Vid den första vigsel hon förrättade
som präst grät hon själv.

Inte operasångare, inte psykiater, inte författare och inte heller byggnadsingenjör – utan präst och kyrkoherde. Outi
Laukkanen arbetar i Sund och Vårdö på Åland. BILD: KARL VILHJÁLMSSON

När jag går och lägger mig på kvällarna vet jag inte om jag tänker så
mycket på Gud som på att allt ska vara i skick med våra byggnader.

Men vidare ut på de åländska byvägarna i hennes lilla, blåa Skoda nu. Det är advent och julen bakom
hörnet.

Hon låser upp Vårdö skärgårdskyrka med en gammaldags stor nyckel. Inne är det varmt, kyrkan är
blåtonad som av havet; golvet lutar som i sjögång. Utanför stod en minnessten för dem som aldrig
återvände, längst bort på gravkullen ett enkelt kors för den som hittades på något skär men som ingen
visste vem det var.

***

Någon ensam Stormskärs-Maja ville hon inte bli, Outi Laukkanen, 59, när hon �yttade till Åland efter
många år som präst i Esbo och några år som missionär i Taiwan. Så liksom i en sluss i livet har hon
valt att hittills bo inne i Mariehamn.

Hon är Sund-Vårdö församlings enda präst, och kyrkoherde. I en församling med bara sex anställda
�nns mycket som någon bara måste göra.



Helgedomen i Sund är Ålands största kyrkobyggnad med anor från 1300-talet. Från årsskiftet fortsätter Outi Laukkanen
hålla gudstjänst som förut. Men församlingen upphör och fusioneras. BILD: KARL VILHJÁLMSSON

Hon dammar av altarryan framför kyrkdörren i Vårdö. Dammet yr. Inne i kyrkan är rutinen när man
tittar in att kolla musfällorna, två diskret på var sida om altaret, en bak vid broschyrbordet, en uppe vid
orgeln. I fjol åt mössen upp Kristusljuset.

I Vårdö kyrka är det gudstjänst varannan söndag. Kyrkan som är från 1400-talet behöver småningom
repareras för fukt. Gustavus IV Adolph står det i guld i torngaveln. Den svenska kungen lät bygga
tornet 1804, men bara några år senare, i kriget, tog ryssen byn, Åland och Finland.

En barnfamilj stiger försiktigt in i kyrkan, när dörren var öppen. Alejandra Sanchez med man och barn
vill tända ett ljus för en vän som har dött i Colombia. Outi Laukkanen förevisar altartavlan för barnen.

Alejandra Sanchez och barnen Sofia och Nicholas besökte skärgårdskyrkan i Vårdö för att tända minnesljus för en vän i
Colombia. BILD: KARL VILHJÁLMSSON

***

I de små skärgårdsförsamlingarna på Åland är allt �er kvinnor präster. Carolina i Saltvik, Katarina i
Lemland-Lumparland och Mari inne i Mariehamn är alla tre kyrkoherdar. I Kökar, Föglö och Sottunga
jobbar Maria och från årsskiftet Janette på andra sidan Skiftet i Houtskär.



I Sund och Vårdö efterträdde Outi Laukkanen Juanita Fagerholm-Urch som var en av
förgrundsgestalterna i kampen för att kvinnor skulle kunna bli präster. Fagerholm-Urch prästvigdes
som en av de första 1988.

I släkter och sällskap i församlingar i skärgården, säger präster till HBL, kan det fortfarande höras
mummel och antydningar om hur män på den gamla tiden var de "riktiga prästerna". Men i Sund-Vårdö
har prosten Juanita berett väg. Outi Laukkanen har aldrig mött någonting av det.

Någon har tyckt att hon borde bo inom församlingens område. Just nu funderar hon mycket kring att
�ytta ut, och att också stanna där när hon en dag blir pensionerad. Hon har också ibland uppfattat
någons lilla bekymmer över att hon är singel, vilket hon alltid har varit.

Sund och Vårdö församlingar fusionerades 1995. Nu går sammanslagningarna vidare med Finström och Geta som vid
årsskiftet bildar Norra Ålands församling. BILD: KARL VILHJÁLMSSON

– Predikan ska förmedla nåd. Att någon är nådig mot mig och att jag får vara nådig mot mig själv, säger Outi
Laukkanen, BILD: KARL VILHJÁLMSSON

– Jag har ingen partner, varken av det ena eller det andra eller tredje könet.

I Esbo kunde hon av de unga få raka frågor, som om hon har "lösa förbindelser". Här på Åland var det
mera försynt när några pojkar i skriftskolan �ck lämna in anonyma frågor: "Tycker du om kor?"



Det har också förväntats att hon ska hålla andakt för jaktlaget i Sund, som hyr jakträtter av
församlingen. Själv vet hon inte riktigt vilka formerna för det skulle vara, eller vad hon i så fall ska
välsigna.

***

Outi Laukkanen växte upp i Kempele och senare i Uleåborg.

– Jag blev inte operasångare, psykiater eller författare. Så det blev en kompromiss: jag blev präst,
säger hon.

Hemma gick man i kyrkan, pappa Esko sjöng i kyrkokören och det lyssnades på radiogudstjänsterna.
Outi trodde det här var vanlig folkkyrka; efteråt har hon förstått att livet här byggde på ett
gammalpietistiskt arv.

När hon var elva började hon läsa Bibeln, mest för att debattera med en kompis som var Jehovas
vittne. Med goda skolbetyg klarade hon Åbo Akademis språkprov och började läsa teologi i Åbo 1981.
Konservativ först, bland annat kreationist, säger hon.

Redo för gudstjänst. Som ny kyrkoherde 2016 lät Outi Laukkanen sy upp nya albor. BILD: KARL VILHJALMSSON

Fakta

Kyrkan i Sund-Vårdö

Vik ut

Präst skulle hon inte bli först, utan lektor, den tjänst som kyrkan på 1960-talet i Finland konstruerade
för kvinnor som var teologer, men inte då �ck, eller ville, bli präster.

<



Outi Laukkanen studerade länge och blev prästvigd först 1991, en allt liberalare teolog som först under
studietiden stötte på sitt livs första homosexuella och det smussel de tvingades leva med då, särskilt i
kyrkan.

– Jag läste och reste och lärde mig språk, allt som jag inte hade gjort som tonåring.

Hon talar engelska och tyska, men också italienska, franska och lite kinesiska och japanska. I Taiwan
har hon predikat på kinesiska. Fast där tyckte man hennes predikningar var för korta.

***

På Öhbergsvägen i Mariehamn förbereder hon lördag kväll sin predikan för gudstjänsten i Sund dagen
därpå. Den brukar ta en dag att skriva och hon går ofta till Bibelns grekiska och hebreiska grundtexter.

Adventssöndagarnas texter är knepiga. Det ska vara barn i gudstjänsten, men kyrkan som föreskriver
vad som bör predikas om under kyrkoåret har bara svåra texter för söndagen i advent – om Jesu
återkomst, de yttersta tiderna och om att vara förberedd för det förfärliga.

– Men nog hittar man alltid någonting som man kan knyta an till. Man känner ju sina får, säger hon.

***

Gråvitt vinterljus i fönstren högt uppe under valven i Sunds kyrka. Vinterkyrka. Två kvinnorösters sång
hörs mellan valven.

Margarita Andersson som är kyrkvärd i dag pilar runt tillsammans med Outi Laukkanen; de lägger upp
psalmsiffror, tänder ljus och gnolar psalmslingor medan de två försvinner bland kyrkans massiva
pelare. Predikstolens pulpet ska ha en lila huva i dag. Plötsligt sjunger de Natt i Moskva på varsitt håll i
kyrkrummet, på ryska. Margarita kommer från Ryssland, Outi kan också den ryska texten.

Fiona, 5 år, i adventsgudstjänsten. Kollekten tas upp av Margarita Andersson. BILD: KARL VILHJÁLMSSON



Margarita Andersson ryckte in som frivillig kyrkvärd, när den ordinarie var sjuk. BILD: KARL VILHJÁLMSSON

Det medeltida, magni�ka altarskåpet fyller upp koret. När Outi Laukkanen skulle installeras som
kyrkoherde upptäckte någon att hela den medeltida pjäsen höll på att ramla ner. Nu har någon från
Kyrkslätt varit här och renoverat den.

Det är en timme kvar till gudstjänst. Kyrkklockorna har ringt första ringningen. Blommorna på altaret
har Outi Laukkanen köpt i K-affären i Jomala, ett stort fång, kvällen innan.

Ljudanläggningen krånglar. Bo-Yngve, sjuttio-plus, från marinan i Kastelholm, mekar med mixern tills
kyrksalen fylls med ord och varma ljud.

I sakristian med tunga, medeltida, svarta fönsterluckor repeterar Outi Laukkanen tyst predikan; en näve
A4:or, tättskrivna med en yvigt blommande handstil. Så klär hon sig i alba och stola, knyter den vita
cingulumsnodden kring midjan, drar lite läppglans kring munnen och är beredd.

Varde ljud. Den ordinarie kyrkvärden är sjuk i dag. Så Margarita Andersson och Bo-Yngve Johansson får meka i gång
ljudanläggningen före gudstjänst i Sunds kyrka. BILD: KARL VILHJALMSSON



Händer fulla av blommor – kyrkoherden handlar altarblomstren i Kantarellen-affären i Jomala. BILD: KARL VILHJÁLMSSON

***

Sunds kyrka är den största på hela Åland och har här vid det sju kilometer långa Kyrksundet sedan
medeltiden varit moderkyrka för de mindre kapellen i Ålands östra skärgård.

Det händer att Outi Laukkanen tänker på den långa kedjan hon står i, "från Abrahams tider". Allt är inte
ljust och vackert.

Hon såg den nya åländska folkoperan Lisbeta, om häxförföljelserna på Åland på 1660-talet, en kort
period som sedan ebbade ut för folkets motstånd. En av pådrivarna var mannen som hade Outi
Laukkanens jobb, kyrkoherden i Sund Bryniel Kiellinus.

– Det var lite speciellt att efteråt gå fram till författaren och säga att, ähum, jag är den nuvarande
kyrkoherden i Sund, säger Outi Laukkanen.

***

Vid årsskiftet blir Outi Laukkanen historiens sista kyrkoherde i Sund, som ska ha haft en präst sedan
år 1352. Vid årsskiftet bildar församlingen tillsammans med de lutherskt troende i Finström och Geta
nya Norra Ålands församling.

Outi Laukkanen blir kaplan, och en annan präst blir kyrkoherde i den nya församlingen. Det blir en
lättnad, att slippa ansvaret för administrationen, för fastigheter och personal.



Mycket att göra. BILD: KARL VILHJÁLMSSON

En reservprästkrage finns alltid med på de åländska vägarna. Nya går att tillverka av insidan av en mjölkburk eller
margarinask. BILD: KARL VILHJÁLMSSON

– När jag går och lägger mig på kvällarna vet jag inte om jag tänker så mycket på Gud som på att allt
ska vara i skick med våra byggnader. Jag är ingen byggnadsingenjör. Men jag har lärt mig att söka
hjälp. Kyrkostyrelsen i Helsingfors är hjälpsam och skickar ut experter som kommer och tittar när det
behövs.

Så illa har det ändå inte gått som det gick för 100 år sedan för hennes föregångare prosten Carl
Henriksson, också han kommen från Esbo.

I maj 1921 hade han krävt eldning i den svala sakristian fast det redan var försommar. Kaminrören
tuttade i värmen eld på kyrkan, och tornet brann ner. Och så spänt var det i församlingen då att en
Sundsbonde gick in till prosten på hans ämbetsrum och gav honom stryk. Kon�ikterna fortsatte i �era
år och ett hundratal Sundsbor skrev ut sig ur kyrkan.

***

I Finland skriver människor ut sig nu också. Bara 68 procent av �nländarna är medlemmar i
Evangelisk-lutherska kyrkan. Kyrkskattepengarna minskar. Fast de små skärgårdsförsamlingarna har
haft det knapert redan innan, säger Outi Laukkanen.

Lägergårdar säljs, likaså prästgårdar. När en köpare till prästgården i Vårdö som ständigt kräver
reparationer uppenbarade sig var både Outi Laukkanen och en del av församlingens beslutsfattare
beredda att sälja, men byborna sade absolut nej. I Sund renoverar en retreatförening prästgården, som
fortsatt ska ägas av kyrkan.

***

Äntligen står prästen i predikstolen. Barngruppen med Ester, Miranda, Karina och Fiona har sjungit
färdigt och nu lyssnar alla till Outi Laukkanen.



Hon börjar med Mumintrollen som vaknade mitt i vintern förskräckta över hur det var någonting som
andra kallade "jul". Hon talar om hur det är att känna sig oförberedd. Eller att liksom sova över hela
julen och missa det viktigaste, och inte inse i tid hur speciell Jesus var.

Det viktigaste hon vill med predikan är att den ska förmedla nåd. Att någon kan vara nådig mot oss
och att vi får vara nådiga mot oss själva.

Outi Laukkanen blir den sista kyrkoherden i Sund. Vid årsskiftet fusioneras en församling som har varit ett pastorat
sedan 1300-talet med grannförsamlingen. BILD: KARL VILHJÁLMSSON

Så slutar också hennes predikan – att julen och det den vill påminna om kommer, oberoende av om
man har gjort mycket för saken, eller bara lite.

För slutpsalmen sparkar kantor John-Adam Sjölund av sig skorna, kopplar några extra register på
orgeln. Åländska sje och ö klingar i kyrkfolkets sång: Du stjärna över Betlehem ...

***

Det är kyrkgröt efteråt i församlingshemmet. Outi Laukkanen har bytt från vinterstövlar till inneskor i
tamburen och dragit en brunvit stickad olle över prästskjortan.

Hon håller ett kort tal och tackar de förtroendevalda som varit med om att driva församlingen i Sund,
och det sjungs några julsånger före andra koppen kaffe.

Mera historiskt än så blir det inte när församlingen i Herrens år 2021 i praktiken upphör som
självständig församling. Himlen över Kyrksundet har förblivit gråmulen och det har inte kommit mera
snö. Allt är större än så. Verksamheten går vidare. Förvaltningar kommer och går.

Grötgästerna har gått. Kyrkoherde Outi Laukkanen går med en trasa och torkar raskt av borden.

I den här videon sänder Outi Laukkanen en julhälsning till HBL:s läsare:
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Närvårdare Pia Lemberg studerar vidare på läroavtal: ”Vård i livets slutskede ligger nära
mitt hjärta”
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Ovanligt kraftiga vindbyar drar över Åland och sydvästkusten
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Coronaläget i Finland: 701 personer får sjukhusvård, över 22 000 nya
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Enbart soppa och lådor på menyn i Esbos skolor och daghem fram till
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Flera fall av husdjurssmuggling i östra Nyland utreds
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Esboåkaren Rebecca Ehrnrooth om fiaskot i junior-FM: "Riktigt
livsfarligt"
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EKONOMI

Finländarna köpte champagne som aldrig förr i fjol
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Google och Youtube
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https://www.hbl.fi/tagg/ekonomi
https://www.hbl.fi/artikel/finlandarna-kopte-champagne-som-aldrig-forr-i-fjol/
https://www.hbl.fi/artikel/finlandarna-kopte-champagne-som-aldrig-forr-i-fjol/
https://www.hbl.fi/tagg/propaganda
https://www.hbl.fi/artikel/sara-overby-leder-kampen-mot-logn-och-bag-i-svenska-valet-hos-google-och-youtube/
https://www.hbl.fi/artikel/sara-overby-leder-kampen-mot-logn-och-bag-i-svenska-valet-hos-google-och-youtube/
https://www.hbl.fi/tagg/vard-och-socialtjanster


Norge ville hålla daghem och skolor öppna med omstridd
fritidskarantän – men till slut vann lärarna
17.1.2022 - 05.00 PREMIUM

Snart ska alla skolelever masstestas, men hur fungerar det i praktiken?
Så här gör Norge
14.1.2022 - 05.00 PREMIUM

DÖDSFALL

Poeten Kurt Högnäs död

17.1.2022 - 09.40

MILITÄRHOT

Nato-fartyg i Östersjön ska "visa närvaro"

17.1.2022 - 06.55

EKONOMI

Kinas tillväxt saktar ner – tampas med flera lokala
coronautbrott

17.1.2022 - 09.07

https://www.hbl.fi/artikel/norge-ville-halla-daghem-och-skolor-oppna-med-omstridd-fritidskarantan-men-till-slut-vann-lararna/
https://www.hbl.fi/artikel/norge-ville-halla-daghem-och-skolor-oppna-med-omstridd-fritidskarantan-men-till-slut-vann-lararna/
https://www.hbl.fi/artikel/i-oslo-ar-barnen-vana-vid-masstester-finn-6-ar-tar-det-med-finsk-sisu/
https://www.hbl.fi/artikel/i-oslo-ar-barnen-vana-vid-masstester-finn-6-ar-tar-det-med-finsk-sisu/
https://www.hbl.fi/artikel/i-oslo-ar-barnen-vana-vid-masstester-finn-6-ar-tar-det-med-finsk-sisu/
https://www.hbl.fi/artikel/poeten-kurt-hognas-dod/
https://www.hbl.fi/tagg/dodsfall
https://www.hbl.fi/artikel/poeten-kurt-hognas-dod/
https://www.hbl.fi/artikel/poeten-kurt-hognas-dod/
https://www.hbl.fi/artikel/nato-fartyg-i-ostersjon-ska-visa-narvaro/
https://www.hbl.fi/tagg/militarhot
https://www.hbl.fi/artikel/nato-fartyg-i-ostersjon-ska-visa-narvaro/
https://www.hbl.fi/artikel/nato-fartyg-i-ostersjon-ska-visa-narvaro/
https://www.hbl.fi/tagg/ekonomi
https://www.hbl.fi/artikel/kinas-tillvaxt-saktar-ner/
https://www.hbl.fi/artikel/kinas-tillvaxt-saktar-ner/


VÅLDBEJAKANDE RADIKALISERING

Nu rekryteras till och med barn till extremism – pandemin ökar
radikalisering på nätet
15.1.2022 - 14.00 PREMIUM

DAGVÅRD

Föreståndare fördelar inte längre daghemsplatser i Helsingfors –
närheten till hemmet ett av fyra avgörande kriterier

https://www.hbl.fi/artikel/kinas-tillvaxt-saktar-ner/
https://www.hbl.fi/tagg/valdbejakande-radikalisering
https://www.hbl.fi/artikel/nu-rekryteras-till-och-med-barn-till-extremism-pandemin-okar-radikalisering-pa-natet/
https://www.hbl.fi/artikel/nu-rekryteras-till-och-med-barn-till-extremism-pandemin-okar-radikalisering-pa-natet/
https://www.hbl.fi/tagg/dagvard
https://www.hbl.fi/artikel/forestandare-fordelar-inte-langre-daghemsplatser-i-helsingfors-narheten-till-hemmet-ett-av-fyra-av/
https://www.hbl.fi/artikel/forestandare-fordelar-inte-langre-daghemsplatser-i-helsingfors-narheten-till-hemmet-ett-av-fyra-av/


27.12.2021 - 06.00 PREMIUM

SOCIALTJÄNSTER

Socialarbetare: Problemen hopar sig i vissa
kvarter, svårt att åtgärda arbetslöshet och psykisk
ohälsa

17.1.2022 - 06.44

SAMHÄLLSUTVECKLING

Mikael Wahlström ser många tekniska lösningar på
klimatproblemen
17.1.2022 - 07.00

TENNIS

https://www.hbl.fi/artikel/socialarbetare-problemen-hopar-sig-i-vissa-kvarter-svart-att-atgarda-arbetsloshet-och-psykisk-ohal/
https://www.hbl.fi/tagg/socialtjanster
https://www.hbl.fi/artikel/socialarbetare-problemen-hopar-sig-i-vissa-kvarter-svart-att-atgarda-arbetsloshet-och-psykisk-ohal/
https://www.hbl.fi/artikel/socialarbetare-problemen-hopar-sig-i-vissa-kvarter-svart-att-atgarda-arbetsloshet-och-psykisk-ohal/
https://www.hbl.fi/tagg/samhallsutveckling
https://www.hbl.fi/artikel/mikael-wahlstrom-ser-manga-tekniska-losningar-pa-klimatproblemen/
https://www.hbl.fi/artikel/mikael-wahlstrom-ser-manga-tekniska-losningar-pa-klimatproblemen/
https://www.hbl.fi/tagg/tennis


Efter depressionen – Osaka vidare i Melbourne
17.1.2022 - 08.05

VÄLFÄRDSOMRÅDESVALET 2022

Pilotprojekt ses som skräckexempel inför vårdvalet – "En läxa"
16.1.2022 - 17.17 PREMIUM

KRIGET I UKRAINA

https://www.hbl.fi/artikel/osaka-och-nadal-vidare-i-australian-open/
https://www.hbl.fi/artikel/osaka-och-nadal-vidare-i-australian-open/
https://www.hbl.fi/tagg/valfardsomradesvalet-2022
https://www.hbl.fi/artikel/pilotprojekt-ses-som-skrackexempel-infor-vardvalet-en-laxa/
https://www.hbl.fi/artikel/pilotprojekt-ses-som-skrackexempel-infor-vardvalet-en-laxa/
https://www.hbl.fi/tagg/kriget-i-ukraina


Kremls talesperson: Väst och Ryssland "på helt olika spår"
16.1.2022 - 19.24

Ukraina: Allt pekar mot att Ryssland låg bakom hackerattacken
16.1.2022 - 14.58

SAMHÄLLSUTVECKLING

"Finland kan inte ha en forskare i varje by"
16.1.2022 - 08.00

SKRIDSKO

https://www.hbl.fi/artikel/kremls-talesperson-vast-och-ryssland-pa-helt-olika-spar/
https://www.hbl.fi/artikel/kremls-talesperson-vast-och-ryssland-pa-helt-olika-spar/
https://www.hbl.fi/artikel/ukraina-allt-pekar-mot-att-ryssland-lag-bakom-hackerattacken/
https://www.hbl.fi/artikel/ukraina-allt-pekar-mot-att-ryssland-lag-bakom-hackerattacken/
https://www.hbl.fi/artikel/ukraina-allt-pekar-mot-att-ryssland-lag-bakom-hackerattacken/
https://www.hbl.fi/tagg/samhallsutveckling
https://www.hbl.fi/artikel/finland-kan-inte-ha-en-forskare-i-varje-by/
https://www.hbl.fi/artikel/finland-kan-inte-ha-en-forskare-i-varje-by/
https://www.hbl.fi/tagg/skridsko


Skridskobanan i toppskick efter ett par blöta dagar – rusning till
isbanan på Gallträsk
16.1.2022 - 12.33

ELEKTRONISK UNDERSKRIFT

Juristen svarar: En elektronisk underteckning är smidig – men gäller inte
alltid
16.1.2022 - 15.00 PREMIUM

VÄLFÄRDSSAMHÄLLET

https://www.hbl.fi/artikel/skridskobanan-i-toppskick-efter-ett-par-blota-dagar-rusning-till-galltrask/
https://www.hbl.fi/artikel/skridskobanan-i-toppskick-efter-ett-par-blota-dagar-rusning-till-galltrask/
https://www.hbl.fi/tagg/elektronisk-underskrift
https://www.hbl.fi/artikel/en-elektronisk-underteckning-ar-smidig-men-galler-inte-alltid/
https://www.hbl.fi/artikel/en-elektronisk-underteckning-ar-smidig-men-galler-inte-alltid/
https://www.hbl.fi/tagg/valfardssamhallet


Eniga experter: Finland måste ändra kurs för att rädda tryggheten
och välfärden
16.1.2022 - 09.00 PREMIUM

Ett brinnande intresse hjälper inte när ingen ger stöd – Emilia, Fred och
Tove fick nog
15.1.2022 - 07.00 PREMIUM

Kolumn: Så blev "offentliga sektorn" ett skällsord

16.1.2022 - 10.18 PREMIUM

I DAG

CORONAPANDEMIN 16.1.2022 - 21.15 PREMIUM

Anna Rotkirch: Minns att vi inte slåss mot varandra, utan
mot de skador viruset orsakar

BACKHOPPNING

https://www.hbl.fi/artikel/eniga-experter-finland-maste-andra-kurs-for-att-radda-tryggheten-och-valfarden/
https://www.hbl.fi/artikel/eniga-experter-finland-maste-andra-kurs-for-att-radda-tryggheten-och-valfarden/
https://www.hbl.fi/artikel/de-hoppade-av-jobbet-inom-den-offentliga-sektorn-vi-fick-nog/
https://www.hbl.fi/artikel/de-hoppade-av-jobbet-inom-den-offentliga-sektorn-vi-fick-nog/
https://www.hbl.fi/artikel/de-hoppade-av-jobbet-inom-den-offentliga-sektorn-vi-fick-nog/
https://www.hbl.fi/artikel/mumlet-blev-ett-skri/
https://www.hbl.fi/artikel/mumlet-blev-ett-skri/
https://www.hbl.fi/artikel/mumlet-blev-ett-skri/
https://www.hbl.fi/tagg/coronapandemin
https://www.hbl.fi/artikel/minns-att-vi-inte-slass-mot-varandra-utan-mot-de-skador-viruset-orsakar/
https://www.hbl.fi/profil/annarotkirch
https://www.hbl.fi/tagg/backhoppning


Janne Ahonen knep brons i comebacken
16.1.2022 - 17.13

KRIGET I UKRAINA

Ukraina: Allt pekar mot att Ryssland låg bakom
hackerattacken

16.1.2022 - 14.58

SKOLA

Lärare drunknar i projekt och bedömning: "Arbetsbilden har
förändrats"

https://www.hbl.fi/artikel/janne-ahonen-knep-brons-i-comebacken/
https://www.hbl.fi/artikel/janne-ahonen-knep-brons-i-comebacken/
https://www.hbl.fi/artikel/ukraina-allt-pekar-mot-att-ryssland-lag-bakom-hackerattacken/
https://www.hbl.fi/tagg/kriget-i-ukraina
https://www.hbl.fi/artikel/ukraina-allt-pekar-mot-att-ryssland-lag-bakom-hackerattacken/
https://www.hbl.fi/artikel/ukraina-allt-pekar-mot-att-ryssland-lag-bakom-hackerattacken/
https://www.hbl.fi/tagg/skola
https://www.hbl.fi/artikel/larare-drunknar-i-projekt-och-bedomning-arbetsbilden-har-forandrats/
https://www.hbl.fi/artikel/larare-drunknar-i-projekt-och-bedomning-arbetsbilden-har-forandrats/


16.1.2022 - 05.00 PREMIUM

"Barnen är inga spelpjäser" – utmattade lärare berättar om obetald
övertid och elever som mår dåligt
9.1.2022 - 06.00 PREMIUM

Sandra Lillqvist gillar sitt jobb men måste ta lördagarna till hjälp: "Ännu
orkar jag"
9.1.2022 - 06.00

MILITÄRHOT

HBL på Gotland: Översten förtegen när Sverige spänner militära
muskler
15.1.2022 - 20.06 PREMIUM

Försvarsministern: "Vi tänker inte bli tagna på sängen"
14.1.2022 - 19.50

https://www.hbl.fi/artikel/hbl-upprop-utmattade-larare-berattar-om-obetald-overtid-och-kanslor-av-otillracklighet/
https://www.hbl.fi/artikel/hbl-upprop-utmattade-larare-berattar-om-obetald-overtid-och-kanslor-av-otillracklighet/
https://www.hbl.fi/artikel/hbl-upprop-utmattade-larare-berattar-om-obetald-overtid-och-kanslor-av-otillracklighet/
https://www.hbl.fi/artikel/sandra-lillqvist-gillar-sitt-jobb-men-maste-ta-lordagarna-till-hjalp-annu-orkar-jag/
https://www.hbl.fi/artikel/sandra-lillqvist-gillar-sitt-jobb-men-maste-ta-lordagarna-till-hjalp-annu-orkar-jag/
https://www.hbl.fi/artikel/sandra-lillqvist-gillar-sitt-jobb-men-maste-ta-lordagarna-till-hjalp-annu-orkar-jag/
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https://www.hbl.fi/artikel/hbl-pa-gotland-oversten-fortegen-nar-sverige-spanner-militara-muskler/
https://www.hbl.fi/artikel/hultqvist-vi-tanker-inte-bli-tagna-pa-sangen/
https://www.hbl.fi/artikel/hultqvist-vi-tanker-inte-bli-tagna-pa-sangen/
https://www.hbl.fi/artikel/hultqvist-vi-tanker-inte-bli-tagna-pa-sangen/


VETENSKAPSJOURNALISTIK 16.1.2022 - 19.15

Insändare: Ska medierna presentera vetenskap på mångsidigt sätt eller
springa politikernas och storföretagens ärenden?

VÄLFÄRDSOMRÅDESVALET

Historisk chans för löner och jämställdhet, men vilka partier har
vaknat?
16.1.2022 - 05.00 PREMIUM

BÖCKER

https://www.hbl.fi/tagg/vetenskapsjournalistik
https://www.hbl.fi/artikel/ska-medierna-presentera-vetenskap-pa-mangsidigt-satt-eller-springa-politikernas-och-storforetagens-a/
https://www.hbl.fi/artikel/ska-medierna-presentera-vetenskap-pa-mangsidigt-satt-eller-springa-politikernas-och-storforetagens-a/
https://www.hbl.fi/tagg/valfardsomradesvalet
https://www.hbl.fi/artikel/historisk-chans-for-loner-och-jamstalldhet-men-vilka-partier-har-vaknat/
https://www.hbl.fi/artikel/historisk-chans-for-loner-och-jamstalldhet-men-vilka-partier-har-vaknat/
https://www.hbl.fi/tagg/bocker


Andrew Eriksson spanar efter bokskatter som skonats av krig,
bränder och tidens tand
16.1.2022 - 06.01 PREMIUM

LEDARE

KRYPTOKONST 16.1.2022 - 11.30 PREMIUM

Torsten Fagerholm: Kryptocirkusen blev mainstream – nästan

OLYCKOR OCH BROTT

Polisen undersöker dödsfall i Kånala, två personer
misstänka för grov stöld och dråp

16.1.2022 - 11.13

https://www.hbl.fi/artikel/andrew-eriksson-spanar-efter-bokskatter-som-skonats-av-krig-brander-och-tidens-tand/
https://www.hbl.fi/artikel/andrew-eriksson-spanar-efter-bokskatter-som-skonats-av-krig-brander-och-tidens-tand/
https://www.hbl.fi/tagg/kryptokonst
https://www.hbl.fi/artikel/kryptocirkusen-blev-mainstream-nastan/
https://www.hbl.fi/profil/torstenfagerholm
https://www.hbl.fi/artikel/kryptocirkusen-blev-mainstream-nastan/
https://www.hbl.fi/artikel/polisen-undersoker-dodsfall-i-kanala-tva-personer-misstanka-for-grov-stold-och-drap/
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https://www.hbl.fi/artikel/polisen-undersoker-dodsfall-i-kanala-tva-personer-misstanka-for-grov-stold-och-drap/
https://www.hbl.fi/artikel/polisen-undersoker-dodsfall-i-kanala-tva-personer-misstanka-for-grov-stold-och-drap/


TENNIS

Djokovic utvisas: "Extremt besviken"

16.1.2022 - 09.18

KRÖNIKA

CORONAKRISEN 16.1.2022 - 06.00

Fredrik Sonck: Tillsätt en samnordisk kriskommission för att genomlysa
pandemihanteringen

AMERIKANSK POLITIK

Trump gjorde comeback med tal om "stulet" val

https://www.hbl.fi/artikel/djokovic-nekas-visum-tvingas-lamna-landet/
https://www.hbl.fi/tagg/tennis
https://www.hbl.fi/artikel/djokovic-nekas-visum-tvingas-lamna-landet/
https://www.hbl.fi/artikel/djokovic-nekas-visum-tvingas-lamna-landet/
https://www.hbl.fi/tagg/coronakrisen
https://www.hbl.fi/artikel/tillsatt-en-samnordisk-kriskommission-for-att-genomlysa-pandemihanteringen/
https://www.hbl.fi/profil/fredriksonck
https://www.hbl.fi/artikel/tillsatt-en-samnordisk-kriskommission-for-att-genomlysa-pandemihanteringen/
https://www.hbl.fi/tagg/amerikansk-politik
https://www.hbl.fi/artikel/trump-gjorde-comeback-med-tal-om-stulet-val/
https://www.hbl.fi/artikel/trump-gjorde-comeback-med-tal-om-stulet-val/


16.1.2022 - 07.43

OLYCKOR

Skridskoåkare gick genom isen i Esbo
15.1.2022 - 17.03

UTSTÄLLNINGAR

Konstrecension: Mekaniskt och motoriserat men inte förstummande
16.1.2022 - 05.50 PREMIUM

SVENSK LITTERATUR

Bokrecension: Som Änglagård utan feelgood

16.1.2022 - 05.41 PREMIUM

HANDEL

https://www.hbl.fi/tagg/olyckor
https://www.hbl.fi/artikel/skridskoakare-gick-genom-isen-i-esbo/
https://www.hbl.fi/artikel/skridskoakare-gick-genom-isen-i-esbo/
https://www.hbl.fi/artikel/skridskoakare-gick-genom-isen-i-esbo/
https://www.hbl.fi/tagg/utstallningar
https://www.hbl.fi/artikel/mekaniskt-och-motoriserat-men-inte-forstummande/
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https://www.hbl.fi/artikel/som-anglagard-utan-feelgood/
https://www.hbl.fi/tagg/svensk-litteratur
https://www.hbl.fi/artikel/som-anglagard-utan-feelgood/
https://www.hbl.fi/artikel/som-anglagard-utan-feelgood/
https://www.hbl.fi/tagg/handel


Osäkra utsikter för handeln med Ryssland
15.1.2022 - 10.00

MILITÄRHOT

Utrikespolitisk expert till Yle om de ryska
militärfartygen på Östersjön: "Man vill hålla
länderna på tårna"

15.1.2022 - 15.00

CORONATESTER

Vad är bästa sättet att ta ett hemtest på? Expert
ger sina tips

15.1.2022 - 05.00

VÄLFÄRDSOMRÅDESVALET 2022

https://www.hbl.fi/artikel/osakra-utsikter-for-handeln-med-ryssland/
https://www.hbl.fi/artikel/osakra-utsikter-for-handeln-med-ryssland/
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https://www.hbl.fi/tagg/militarhot
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https://www.hbl.fi/artikel/utrikespolitisk-expert-till-yle-om-de-ryska-militarfartygen-pa-ostersjon-man-vill-halla-landerna-p/
https://www.hbl.fi/artikel/vad-ar-basta-sattet-att-ta-ett-hemtest-pa-expert-ger-sina-tips/
https://www.hbl.fi/tagg/coronatester
https://www.hbl.fi/artikel/vad-ar-basta-sattet-att-ta-ett-hemtest-pa-expert-ger-sina-tips/
https://www.hbl.fi/artikel/vad-ar-basta-sattet-att-ta-ett-hemtest-pa-expert-ger-sina-tips/
https://www.hbl.fi/tagg/valfardsomradesvalet-2022


Viruset tvingar kandidaterna ut i kylan – men få väljare vill stanna
och prata
15.1.2022 - 18.00

FLYGTRAFIK

Katriina Ahlroth fördelar flygets omstridda slottider
15.1.2022 - 06.00 PREMIUM

CORONAPANDEMIN

https://www.hbl.fi/artikel/viruset-tvingar-kandidaterna-ut-i-kylan-men-fa-valjare-vill-stanna-och-prata/
https://www.hbl.fi/artikel/viruset-tvingar-kandidaterna-ut-i-kylan-men-fa-valjare-vill-stanna-och-prata/
https://www.hbl.fi/tagg/flygtrafik
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https://www.hbl.fi/artikel/katriina-ahlroth-fordelar-flygets-omstridda-slottider/
https://www.hbl.fi/tagg/coronapandemin


Omikron skapar osäkerhet kring postcovid – patienter står redan i
kö för hjälp
15.1.2022 - 06.00 PREMIUM

OS I PEKING 2022

Kinas tuffa krav oroar inför OS i Peking – friska idrottare kan stoppas
efter positiva coronatest
15.1.2022 - 06.00 PREMIUM

https://www.hbl.fi/artikel/omikron-skapar-osakerhet-kring-postcovid-patienter-star-redan-i-ko-for-hjalp/
https://www.hbl.fi/artikel/omikron-skapar-osakerhet-kring-postcovid-patienter-star-redan-i-ko-for-hjalp/
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https://www.hbl.fi/artikel/kinas-tuffa-krav-oroar-infor-os-i-peking-friska-idrottare-kan-stoppas-efter-positiva-coronatest/
https://www.hbl.fi/artikel/kinas-tuffa-krav-oroar-infor-os-i-peking-friska-idrottare-kan-stoppas-efter-positiva-coronatest/


LEDARE

JOURNALISTIK 15.1.2022 - 11.30

Lena Skogberg: Snaran dras åt kring journalistiken också i Norden

OLYCKOR OCH BROTT

Jättevulkanen utlöste tsunami mot Tonga

15.1.2022 - 14.15

MÅLERI

Konstrecension: Matilda Enegren målar guldkant på vardagen
15.1.2022 - 05.50 PREMIUM

https://www.hbl.fi/tagg/journalistik
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KOMMENTAR

KOMMENTAR 15.1.2022 - 15.25

Jonas von Wendt: Drömmen om Bundesliga lever stark i nöjesdistriktet

KRÖNIKA

VALFRIHET 15.1.2022 - 06.00

Anna Lillkung: Jag är idioten i det nyliberala Sverige

PÅ SPÅRET

https://www.hbl.fi/tagg/kommentar
https://www.hbl.fi/artikel/drommen-om-bundesliga-lever-stark-i-nojesdistriktet/
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https://www.hbl.fi/artikel/drommen-om-bundesliga-lever-stark-i-nojesdistriktet/
https://www.hbl.fi/tagg/valfrihet
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Finlandssvensk journalist dök upp i fredagens avsnitt av På spåret
14.1.2022 - 22.00

HELSINGFORS

Tröstlös syn på Brändö efter villabranden – röken pyrde länge
14.1.2022 - 16.35

SANTA FE

Alec Baldwin lämnar sin telefon till polisen

15.1.2022 - 09.54
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I DAG

RYSSLAND 14.1.2022 - 21.15 PREMIUM

Pär Stenbäck: Vi kan inte hindra att Vladimir Putin, uttalat eller outtalat,
betraktar Finland som rysk intressesfär

VÅRDARBRIST

Gruppen som ska lösa vårdarbristen ser ännu problem –
kommunchef vill skjuta upp personaldimensioneringen
14.1.2022 - 15.42 PREMIUM

Har Finland överlag för dålig vårdkapacitet? Så kommenterar Krista
Kiuru
14.1.2022 - 12.42 PREMIUM

https://www.hbl.fi/tagg/ryssland
https://www.hbl.fi/artikel/vi-kan-inte-hindra-att-vladimir-putin-uttalat-eller-outtalat-betraktar-finland-som-rysk-intressesf/
https://www.hbl.fi/profil/parstenback
https://www.hbl.fi/artikel/vi-kan-inte-hindra-att-vladimir-putin-uttalat-eller-outtalat-betraktar-finland-som-rysk-intressesf/
https://www.hbl.fi/tagg/vardarbrist
https://www.hbl.fi/artikel/gruppen-som-ska-losa-vardarbristen-ser-annu-problem-kommunchef-vill-skjuta-upp-personaldimensioner/
https://www.hbl.fi/artikel/gruppen-som-ska-losa-vardarbristen-ser-annu-problem-kommunchef-vill-skjuta-upp-personaldimensioner/
https://www.hbl.fi/artikel/ar-vardkapaciteten-for-nedkord-fran-borjan-sa-kommenterar-krista-kiuru/
https://www.hbl.fi/artikel/ar-vardkapaciteten-for-nedkord-fran-borjan-sa-kommenterar-krista-kiuru/
https://www.hbl.fi/artikel/ar-vardkapaciteten-for-nedkord-fran-borjan-sa-kommenterar-krista-kiuru/


NORDEA

Finskt ägande i Nordea väntas krympa till minimum
14.1.2022 - 17.59

CORONAVIRUSET I FINLAND

Lång karantän sätter tålamodet på prov hos familjen Lönnroth
14.1.2022 - 14.50 PREMIUM

CORONAVIRUSET I FINLAND

Folkhälsan: Omikron på äldreboenden – men de
smittade är ibland symtomfria

https://www.hbl.fi/tagg/nordea
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14.1.2022 - 12.51

POHJOLA-NORDEN

Stort intresse för chefsjobb på Pohjola–Norden: Mycket lovande, vi
är nöjda, säger Juhana Vartiainen
14.1.2022 - 12.29

BROTT OCH OLYCKOR

Inbrottstjuv i Esbo gripen på bar gärning –
polisen varnar bilägare
14.1.2022 - 17.11

TOPELIUSPRISET
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Peter Buchert får Topeliuspriset – ”Hans miljöjournalistik är i en
klass för sig”
14.1.2022 - 15.00

CORONAVIRUSET I HUVUDSTADSREGIONEN

Vanda drar ner på all vård som inte brådskar – riktar hård kritik mot
regeringen
14.1.2022 - 16.30

HIFK

Salmivuori ny vd för HIFK

14.1.2022 - 09.47

https://www.hbl.fi/artikel/peter-buchert-far-topeliuspriset-hans-miljojournalistik-ar-i-en-klass-for-sig/
https://www.hbl.fi/artikel/peter-buchert-far-topeliuspriset-hans-miljojournalistik-ar-i-en-klass-for-sig/
https://www.hbl.fi/tagg/coronaviruset-i-huvudstadsregionen
https://www.hbl.fi/artikel/vanda-drar-ner-pa-all-vard-som-inte-bradskar-riktar-hard-kritik-mot-regeringen/
https://www.hbl.fi/artikel/vanda-drar-ner-pa-all-vard-som-inte-bradskar-riktar-hard-kritik-mot-regeringen/
https://www.hbl.fi/tagg/hifk
https://www.hbl.fi/artikel/salmivuori-ny-vd-for-hifk/
https://www.hbl.fi/artikel/salmivuori-ny-vd-for-hifk/


HELSINGFORS

Enormt huskomplex står delvis tomt vid Skillnaden – följ med in
14.1.2022 - 05.00

KRÖNIKAN

RÄDSLA 13.1.2022 - 19.00

Erja Yläjärvi: Att leva med rädsla är inte ett riktigt liv

https://www.hbl.fi/artikel/salmivuori-ny-vd-for-hifk/
https://www.hbl.fi/tagg/helsingfors
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CORONAVIRUSET I NORDEN

I Oslo är barnen vana vid masstester – Finn, 6 år, tar det med "finsk
sisu"
14.1.2022 - 05.00 PREMIUM

Regeringen vill snabbtesta skolelever - men hur det ska gå till är oklart
10.1.2022 - 12.03

KOMMENTAR

KUNGLIGHETER 14.1.2022 - 08.12

Annika Hällsten: Anklagelserna om sexuella övergrepp blev hans fall – prins
Andrew förlorar sin kungliga status och utesluts ur hovet
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SJÖFARTSOLYCKOR

Viking Gabriella rammade kajen – det här vet vi nu
14.1.2022 - 06.00 PREMIUM

Gabriella ur spel – Cinderella vikarierar
14.1.2022 - 13.19

SNÖ

Plusgrader och snö håller Markku och hans gäng sysselsatta

https://www.hbl.fi/tagg/sjofartsolyckor
https://www.hbl.fi/artikel/viking-gabriella-rammade-kajen-det-har-vet-vi-nu/
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14.1.2022 - 11.14 PREMIUM

LEDARE

REGERINGEN MARIN 14.1.2022 - 16.00 PREMIUM

Susanna Ginman: Regeringen pressas av smittsiffrorna

FÖDELSEDAGSJUBILAR

Regi är ett yrke att växa i säger Ulrika Bengts – själv har hon blivit
kräsnare med åren
14.1.2022 - 11.30 PREMIUM

SJÖFART
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Nytt rekordår till havs syns nu också i statistiken
14.1.2022 - 11.39

CORONAEPIDEMIN I FINLAND

President Ahtisaari har tillfrisknat från covid-19

14.1.2022 - 12.02

HANKEN

Christoph Vitzthum ny styrelseordförande för
Hanken

14.1.2022 - 14.15

GÄNGKRIMINALITET
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Justitieminister Morgan Johansson: Inte försent att knäcka
gängkriminaliteten
14.1.2022 - 05.00 PREMIUM

CORONAVIRUSET I NORDEN

Sveriges statsminister har fått covid

14.1.2022 - 10.51

JÄMSTÄLLDHET

Hankendisputand sågar finländska jämställdhetsplaner
14.1.2022 - 10.45 PREMIUM
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TÅGTRAFIK

Turun Sanomat: Åbo får lokaltåg – investerare vill
köra elva äldre pendeltåg från VR

14.1.2022 - 11.00

ARBETSMARKNADEN

Ministeriet följer amerikanska antijobb-trenden med oro
14.1.2022 - 06.30

CORONAVIRUSET I FINLAND

Nu handlar vi främst andningsskydd i tjockare
material

14.1.2022 - 11.36

VÄLFÄRDSOMRÅDESVALET 2022
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Risken för manfall oroar – reservfunktionärer och talkoanda ska
trygga valet
14.1.2022 - 05.00

KONSUMENTPRIS

Inflationen avtog i december

14.1.2022 - 08.36

HBL

Mumin och Ferd'nand fortsätter strippa – nu i
sällskap av viking och älg

14.1.2022 - 06.02

IDROTTSGALAN

https://www.hbl.fi/artikel/risken-for-manfall-oroar-reservfunktionarer-och-talkoanda-ska-trygga-valet/
https://www.hbl.fi/artikel/risken-for-manfall-oroar-reservfunktionarer-och-talkoanda-ska-trygga-valet/
https://www.hbl.fi/artikel/inflationen-avtog-i-december/
https://www.hbl.fi/tagg/konsumentpris
https://www.hbl.fi/artikel/inflationen-avtog-i-december/
https://www.hbl.fi/artikel/inflationen-avtog-i-december/
https://www.hbl.fi/artikel/mumin-och-frednand-fortsatter-strippa-nu-i-sallskap-av-viking-och-alg/
https://www.hbl.fi/tagg/hbl
https://www.hbl.fi/artikel/mumin-och-frednand-fortsatter-strippa-nu-i-sallskap-av-viking-och-alg/
https://www.hbl.fi/artikel/mumin-och-frednand-fortsatter-strippa-nu-i-sallskap-av-viking-och-alg/
https://www.hbl.fi/tagg/idrottsgalan


Förebilden Tim Sparv: "Använd era röster"
13.1.2022 - 20.56

Rekordkrossen i OS är Årets genombrott
13.1.2022 - 20.12 PREMIUM

TENNIS

Djokovic i förvar i väntan på ny rättegång
14.1.2022 - 09.09

YLE VEGA
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Radiorecension: Nya Aktuellt 17 – känslan av nyhetsredaktionens Rolls-
Royce är som bortblåst
13.1.2022 - 17.00 PREMIUM

UKRAINA

Stor hackerattack mot ukrainska regeringssajter

14.1.2022 - 08.57

CORONAVIRUSET I FINLAND

Första dödsfallen i covid-19 på Åland

13.1.2022 - 18.32

CORONARESTRIKTIONER

STT: Också barnen i Nyland ska få fortsätta med
sina hobbyer

13.1.2022 - 21.30

VIKING LINE
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En obundet liberalt borgerlig tidning

Efter olyckan i Södra hamnen: Gabriella ur trafik i över en månad
13.1.2022 - 13.24

Johan Peltola från Borgå var ombord på Gabriella: "Jag sa åt min sambo:
håll i dig nu"
12.1.2022 - 20.50

BRITTISKA KUNGAHUSET

Prins Andrew förlorar militära titlar

13.1.2022 - 19.36

VARUMÄRKEN

Indiskt transportbolag stal VR:s logo – skarpa
nätsurfare hittade företaget på Google

13.1.2022 - 10.30
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