
Aleksis Kivi on yksi Norwegianin koneisiin kuvatuista suomalaisista merkkihenkilöistä.
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Norwegian onnittelee 100-vuotiasta
Suomea: Aleksis Kivi ja Jean Sibelius ovat
Norwegianin koneiden uudet
suomalaissankarit

Norwegian saa kaksi uutta suomalaista merkkihenkilöä koristamaan
koneidensa pyrstöjä. Uudet pyrstösankarit ovat Suomen itsenäisyyden 100-
vuotisjuhlavuoden kunniaksi kansalliskirjailija Aleksis Kivi ja
kansallissäveltäjä Jean Sibelius. 

– Olemme ylpeitä, että saamme kaksi uutta merkkihenkilöä koneisiimme.



Meille on suuri kunnia, että suomalaisen kirjallisuuden merkkihenkilö Aleksis
Kivi ja musiikin merkkihenkilö Jean Sibelius ovat nyt kuvattuina
koneissamme, sanoo Norwegianin kaupallinen johtaja Thomas Ramdahl.

– Yksi Aleksis Kiveen liittyvä kiehtova mysteeri on hänen ulkonäkönsä.
Nykytiedon mukaan hänestä ei ole olemassa valokuvia. Olemassa on
kuitenkin Albert Edelfeltin Aleksis Kiven kuoleman jälkeen piirtämä
muotokuva, joka myöhemmin julkaistiin Suomen Kuvalehdessä. Se edustaa
tänä päivänä kanonisoitua kuvaa hänestä. Olemme hyvin iloisia, että hänet on
nyt kuvattu myös Norwegianin lentokoneessa, sanoo FT Sakari Katajamäki,
joka on Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Edith – suomalaisen
kirjallisuuden kriittiset editiot -yksikön toimituspäällikkö, Aleksis Kivi
-editioiden toimituskunnan sihteeri ja Aleksis Kiven Seuran puheenjohtaja.
Aleksis Kiven Seura on valinnut alkuperäisen kuvan, joka on skannattu
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura – SKS:ssä.

– Musiikki alkaa sieltä, missä kielen mahdollisuudet päättyvät ja se on
korkeammalla tasolla kuin mikään muu tässä maailmassa. Meille on kunnia,
että Sibelius lentää korkeuksiin Norwegianin kanssa, sanoo Jean Sibeliuksen
lapsenlapsenlapsi Jaakko Ilves.

Norwegianin lentokoneissa kuvatut sankarit
Norwegianin lentokoneiden pyrstöissä on kuvattu henkilöitä, jotka ovat
edistäneet muutosta, haastaneet sääntöjä ja inspiroineet muita. Sankariksi
voidaan valita historiallisesti tunnettu ja omalla alueellaan merkittävä
henkilö. Norwegianin lentokoneita koristaa tällä hetkellä neljä suomalaista
merkkihenkilöä. Aleksis Kiven ja Jean Sibeliuksen lisäksi omia koneita
koristavat kirjailija ja yhteiskunnallinen vaikuttaja Minna Canth ja
kansallisrunoilija Johan Ludvig Runeberg.

Aleksis Kivi (1834–1872) oli ensimmäinen suomenkielinen ammattikirjailija
ja yksi suomenkielisen kansalliskirjallisuuden luojista. Hänen kuuluisin
romaaninsa on Seitsemän Veljestä. Aleksis Kiven syntymäpäivänä, 10.
lokakuuta, vietetään suomalaisen kirjallisuuden päivää. Lue lisää Aleksis
Kivestä täältä

Jean Sibelius (1865–1957) on tunnetuin ja arvostetuin suomalainen säveltäjä,
sinfonikko ja orkesterirunoilija. Harva säveltäjä on kyennyt vangitsemaan yhtä
osuvasti oman kansansa myyttejä, historiaa ja luontoa säveliin kuin Sibelius.
Hänen musiikillaan oli merkittävä rooli Suomen matkassa itsenäiseksi

http://www.kansallisbiografia.fi/kansallisbiografia/henkilo/2826


valtioksi. Lue lisää Jean Sibeliuksesta täältä.

Median yhteyshenkilöt:
Charlotte Holmbergh Jacobsson, Norwegianin viestintäpäällikkö, puhelin +46
709 89 05 18
Tarja Valde Brown, median yhteyshenkilö Suomessa, puhelin 040 545 6163

Norwegian on maailman kuudenneksi suurin halpalentoyhtiö, jolla on noin 7
000 työntekijää. Yhtiö tarjoaa tällä hetkellä yli 500 reittiä yli 150 kohteeseen
Euroopassa, Pohjois-Afrikassa, Lähi-idässä, Aasiassa, Yhdysvalloissa ja
Karibialla. Norwegianin laivastossa on noin 130 lentokonetta, jotka
kuljettavat noin 30 miljoonaa matkustajaa vuodessa. Norwegianilla on yksi
maailman nuorimmista lentolaivastoista, jonka keski-ikä on 3,6 vuotta.

Norwegian nimettiin vuonna 2015 lentoyhtiöksi, joka lentää
polttoainetehokkaimmin ja ympäristöystävällisimmin Atlantin yli: The
International Council on Clean Transportation (ICCT).

Sekä vuonna 2015 että vuonna 2016 matkustajat valitsivat Norwegianin
maailman parhaaksi kaukolentoja lentäväksi halpalentoyhtiöksi arvostetussa
SkyTrax World Airline Awards -äänestyksessä. Lisäksi Norwegianin on valittu
viimeisenä neljänä vuotena peräkkäin Euroopan parhaaksi halpalentoyhtiöksi
Sky Trax -äänestyksessä.

Lisätietoja osoitteesta www.norwegian.com

Seuraa Norwegiania: Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn ja YouTube.
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