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– Støtten og tilbakemeldingene fra folk 
betyr enormt for oss. Vi har nå en lang 
liste med navn på forslag til hvem som 

bør hedres med neste veggplass.

Stein på
stein for 
fellesskap

TAKKER FOR HJELPA: Sisa-ansatte Geir 
Kåre Henriksen (t.v), John-Tore Martinsen, 

Elisabeth Lyng, Cecilie Lyng og Magnus 
Olaussen (t.h) takker Eivind Opgård fra GK 
Inneklima og Tore Arne Mækinen fra Merk 

for hjelpa. (Foto: Hanne Larsen)

Sisa-søstrene

MEDMENNESKER: Randi og Ellen Holum 
er kjent for å gi av seg selv for å hjelpe 
andre. (Arkivfoto)

Søstrene Holum er Si-
sa-venner i hjertene.

– Jeg er veldig glad i Sisa. Det er et sted 
hvor alle er velkomne og blir møtt med 
åpenhet. Uansett hvem du er får du en 
klem og noen å prate med når du kom-
mer, sier Holum, som har fulgt Sisa siden 
oppstarten, ikke minst via sin rolle som 
leksehjelper gjennom Røde kors.

Gått videre
– Sisa har jo forandret seg fra å omfat-

te et helt nett av organisasjoner til nå å 
være en inngangsport til arbeidslivet for 
mange. At ikke lenger de ulike landenes 
foreningsgrupper er med i Sisa er kanskje 
naturlig. Det tyder på at de er så godt in-
tegrerte at de ikke lenger ser behovet for 
å være med, mener Holum.

Lånt ut leiligheten
Ifølge Sisa-leder John Tore Martinsen er 
Randi og hennes søster Ellen Holum to 
helt spesielle damer.

– Randi og Ellen er to erkegode Si-
sa-venner som bidrar med mye mer enn 
man kan forvente. De har alltid tatt seg 
av flyktninger som har kommet til Alta og 
bidratt med både leksehjelp og praktiske 
ting for mange familier. Randi har også 
lånt ut leiligheten sin til folk, så det står 
virkelig respekt av dem, sier Martinsen.

Randi Holum mener Sisa er en katalysator 
for glede og positivitet.

– Sisa skaper positive ringvirkninger 
med alt de foretar seg. Uten dem vil Alta 
bli fattigere, mener hun.

Sisa
 Kultursenteret Sisa ble etablert . oktober . 
Sisa er en ideell organisasjon med fokus 

     på menneskemøter. 
Sisa bruker kunst og kultur som verktøy, og

     gjennom ulike prosjekter jobber vi for et 
     kulturelt mangfold, både sosialt og etnisk.

Sisa har i dag , stillinger som er prosjekt-
     finansiering gjennom ulike prosjekter. 

Alta kommune har bidratt med driftsstøtte til
     Sisa de fire siste årene, men kontrakten går ut
     i år.

 En rekke kjente personer har besøkt Sisa en eller
     flere ganger. Eksempelvis Thomas Hylland
     Eriksen, Kronprins Haakon, Jonas Gahr Støre,
     Per Christian Ellefsen, Per Sandberg og avdøde
     Per Fugelli. 

Kilde: Sisa

FAKTA

– SISA HAR LÆRT OSS MYE: Assisterende råd-
mann i Alta kommune, Målfrid Kristoffersen, me-
ner Alta ville vært fattigere uten Sisa. (Arkivfoto)

heller ingen problemer med å fremsnakke kul-
tursenteret.

– Den jobben de har gjort for altasamfunnet 
gjennom disse  årene bidrar svært positivt 
både i inkluderingsarbeidet og for andre innbyg-
gere som bruker Sisa. Jeg vil fremheve turene og 
arrangementene de organiserer og det at de i 
hverdagen er en åpen møteplass for så mange. 
Tilbudet er på mange måter unikt og de skal 
være stolte over at andre steder i landet ser til 
dem og hvordan de lykkes. Jeg ønsker Sisa og 
Sisas venner lykke til videre i jobben de gjør for 
Alta, hilser ordføreren.

Målfrid Kristoffersen mener det ville vært et 
tap for Alta om Sisa forsvant.

– Ja, da ville Alta blitt et fattigere og mindre 
fargerikt samfunn. Som samfunn har vi lært mye 
av Sisa, mener Målfrid.

– Ære være John Tore
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Sisa fyller  år og me-
ner de aldri hadde klart 
seg uten støtten fra næ-
ringsliv og kommune. 

Sisa-gründer John Tore Martinsen  øn-
sker å rette en spesiell takk til kommu-
nen og næringslivet i forbindelse med 
Sisas -årsjubileum som feires i oktober.

– Vi har et fantastisk flott næringsliv 
i Alta og mange har vært med på pro-
sjektene våre, noe som er helt essensielt 
for at vi skal kunne lykkes. Jeg vil spesi-
elt trekke frem GK inneklima i Alta, som 
uten fortjeneste har bidratt til ventilasjon 
i Sisa-bygget, noe som har gjort det mu-
lig for oss å ha folk i praksis, sier Mar-
tinsen. 

Artig å bidra
– Det er artig å kunne bidra, sier Eivind 
Opgård i GK Inneklima, som stiller opp 
på bilde sammen med Tor Arne Mæki-
nen i Merk, en bedrift som har trykket 
opp mye gratis materiell for Sisa gjen-
nom årene. Andre som fortjener honnør 
er Hans Henrik Pedersen ved Pedersen 
betongsaging, Finnmark sand, Alta las-
tebilsentral og ikke minst Nornett som 
sørget for gratis bredbånd en årrekke.

– En kjempestor takk også til Leif Hen-
riksen og hans gjeng ved  Alta videregå-
ende skole, som har bidratt med scene-
arbeid, sier Martinsen og føyer til:

 
– Den største blomsten må likevel gis til 
Alta kommune, som på tross av et stiv-
net og vanskelig regelverk klarer å finne 
løsninger som er til det beste for sam-
funnet. Av og til kan det virke som om 
regelverket spiller imot ønsket om å få til 
aktivitet. Men evnen til å finne løsninger 
fra plan -og byggesaksavdelingen er fan-
tastisk.  Jeg har sagt det før: Alta kommu-
ne er en fantastisk fin kommune. 

Kjendistekke
Sisa har vakt oppmerksomhet langt uten-
for Altas grenser og det er ikke få kjendi-
ser som har gjestet det fargerike felleska-
pet en eller flere ganger. Thomas Hylland 
Eriksen, Kronprins Haakon, Jonas Gahr 
Støre, Erna Solberg, Per Christian Ellef-
sen og avdøde Per Fugelli er bare noen 
av navnene på skrytelista. Andre kom-
muner har ønsket å vite hva resepten 
er, og selv mener John Tore Martinsen 
at lokalavisa har vært utslagsgivende for 
oppmerksomheten.

– Uten at Altaposten hadde vært så en-
gasjert og villig til å dekke det vi holder 
på med, hadde vi ikke klart å skape det 
store engasjementet. Så tusen takk til 
redaktør Rolf Edmund Lund, sier Martin-
sen.

Respekt essensielt
Sisas tilblivelse ble utløst av et prosjekt 
kalt «En bedre verden», som tok sikte på 
å lage et møtested mellom mennesker 
fra ulike kulturer.  Assisterende rådmann, 
Målfrid Kristoffersen, hadde ansvaret og 
fikk med seg John Tore Martinsen. Gan-
ske raskt inkluderte man også flere andre 
organisasjoner, som Røde kors, Mental 
helse, Gnisten, Natur og ungdom, Kvin-
negruppa med flere. Ikke lenge etter 
strømmet det både eksotiske dufter og 
rytmer ut fra tredje etasje i DNB-bygget, 
som var møteplassen den gangen.

– Det var helt fantastisk. Så mange ulike 
mennesker som møttes på tvers av kultu-
rer og ståsted. Her lagdes det mat og det 
var ulik type underholdning. Og hit kom 
man om man trengte hjelp til noe. Den 
gang som nå var ordet «respekt» det es-
sensielle, sier Martinsen.

De siste årene har de også blitt tilgo-
desett med viktige midler fra fiskeride-
partementet, som også har sørget for 
at både norsk og internasjonal fiskemat 
skal bli satt pris på av flere unge mennes-
ker. Sisa er skreddersydd for denne type 
prosjekter.

Gikk konkurs
Sisa-lederen må ha god mage, for det 
har ikke manglet på kriser opp gjennom 
årene. Mangel på penger gjorde at Sisa 
etterhvert måtte flytte ut av DNB og vide-
re til lokalene der Blomsterpikene holder 
til i dag. I løpet av denne perioden ble 
Sisa bankerott og det ble bedudet at til-
budet måtte legges ned. Men da våknet 
både politikere og byråkrater.

– Målfrid Kristoffersen, Sylvi Bellika 
med flere heiv seg rundt og sørget for at 
vi fikk være i kjelleren på rådhuset, mim-
rer John Tore.

Svetten hang langs veggene
På nytt klarte kultursenteret å skape liv 
og røre med dansekurs, barselgruppe, 
matlaging med mer. 
 – Men ventilasjonen var veldig dårlig og 
svetten formelig hang nedover murveg-
gene i kjellerlokalene. Noe var nødt til 
å gjøres, medgir Martinsen, som tok et 
stort og viktig skritt ved å kjøpe det gam-
le bokhandelbygget i Bossekop, sammen 
med Geir Kåre Henriksen og  bokhandler 
Tove Pettersen. 

Håper på fornyet avtale
Alta kommune finansierer husleia, noe 
som ifølge Sisa-gründeren er alfa omega 
for senterets overlevelse.
 – Og snart skal den avtalen reforhand-
les. Og ja, vi er spente, men samtidig sik-
re på at politikerne ser verdien av å be-
vare Sisa. At det ikke bare er i festtaler at 
de roser oss, men også viser det når det 
kommer til stykket, sier John Tore, som til 
sist vil takke Altas befolkning.
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Av  Hanne  La r sen
hanne@al tapos ten .no

Målfrid Kristoffersen er 
ikke i tvil om hvem som 
fortjener  heder.
Assisterende rådmann Målfrid Kristoffer-
sen er en av dem som har vært med på 
Sisas reise gjennom ti år. Hun nøler ikke 
med å plassere skryten der hun mener 
den hører hjemme.

– John Tore Martinsen er og har vært 
helt fantastisk i oppbyggingen av Sisa. 
Sisa er jo finansiert av prosjektmidler og 
John Tore er ekspert på å få tak i midler. 
Han er kreativ, nøysom og full av ideer. 
Og han tar ikke et nei for et nei. Så ære 
være John Tore. Jeg tar av meg hatten for 
hva han har fått til og hva han har klart 
å knytte til seg av ressurspersoner, sier 
Målfrid.

Sisa må bestå
Geir Ove Bakken var ordfører da Sisa ble 

opprettet og han henger seg på argu-
mentene til Kristoffersen.

– Ja, jeg mener det er svært viktig for 
Alta at Sisa består. Vi har mange nye 
landsmenn som har kommet til Alta de 
siste - årene og at vi har et lavter-
skeltilbud som knytter sammen folk uan-
sett ståsted, er veldig viktig. I fremtiden 
tenker jeg at behovet bare vil bli enda 
større, mener tverrelvdalingen, som i 
dag er leder for samferdsel på fylkestin-
get.

At Sisa er blitt en menneskelig suksess 
mener han er hevet over enhver tvil.

– At lokalpolitikere kappes om å vise 
frem Sisa når det kommer statsråder på 
besøk sørfra sier ganske mye. Skulle jeg 
ønske noe var det at enda flere altavæ-
ringer tok turen innom Sisa, sier Geir 
Ove.  

Unikt tilbud
Ordfører i Alta Monica Nielsen (Ap) har 

– Ære være John Tore


