SUOMI-SEURA OSLO JÄSENTIEDOTE joulu 2016

Suomi-Seura
OSLO

Joulutervehdykset postiin
Suomalaista joulutunnelmaa
Sanna Sarromaa: Kahden maan loukossa
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Tervetuloa jäseneksi!
Suomi-Seura Oslo on vuonna 1999
perustettu yhdistys. Seura vaikuttaa Oslossa
sekä Oslon ympäristössa asuvien
suomalaisten keskuudessa.
Seuran tarkoituksena on jakaa tietoa
jäsenilleen ulkosuomalaisuudesta, auttaa
jäseniä ylläpitämään suomen kieltä ja
vaalimaan suomalaisia juuriaan sekä
perehdyttää norjalaiseen elämänmenoon ja
yhteiskuntaan.

Seuran tietoja
Kotisivut ja sähköposti:
www.suomiseura.org

Suomi-Seura Oslo järjestää erilaista toimintaa
yhdessäolon, kulttuurin, retkeilyn ja ulkoilun
puitteissa.

puheenjohtaja@suomiseura.org
medlem@suomiseura.org

Jäsenenä saat alennuksia järjestämistämme
tapahtumista sekä seuran jäsentiedotteen
antamaasi osoitteeseen ja/tai sähköpostiin.
Jäsenenä voit myös käyttää äänioikeutta
Suomi-Seura Oslon vuosikokouksessa.

Tykkää meistä Facebookissa:
www.facebook.com/SuomiSeuraOslo

Hallitus:
Puheenjohtaja:
Varapj.:
Sihteeri:
Rahastonhoitaja:
Jäsen:
Varajäsen:

Jäsenmaksut 2016
Kirjoita maksusuoritukseen, keitä jäsenmaksu
koskee.

Tiina Virtanen
Kaisa Lantto
Katri Pöysä
Susanna Viikki
Kristiina Puumalainen
Jouni Carlsson

Jäsenmaksu
Perhejäsen
Yhteisöjäsen

200 NOK/vuosi
100 NOK/vuosi
1500 NOK/vuosi

Seuran osoite:
Suomi-Seura Oslo
c/o Tiina Virtanen
Jess Carlsens gate 6,
0183 Oslo

Muutoksia yhteystiedoissa?
Muuttuneet yhteystietosi voit ilmoittaa jäsenkirjurillemme sähköpostilla osoitteeseen:
medlem@suomiseura.org

Tilinumero:
0530 33 58082

Jäsentiedotteen materiaali
Jäsentiedotteen toimitus ottaa mielellään
vastaan jäsenten kirjoituksia, kuvia, ilmoituksia ja muuta materiaalia. Jutut yms. voi laittaa
sähköpostilla osoitteeseen:
puheenjohtaja@suomiseura.org

Organisaationumero:
998 515 459
Lehden toimitus ja taitto:
Suomi-Seura Oslon hallitus

Mainostajille tiedoksi
Mainosten hinnat ovat seuraavat
Kokosivu
400,½ sivua
200,¼ sivua
150,-

Kannen kuva:
Canva.com, Jouni Carlsson
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PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS

Näin joulun lähestyessä lienee paikallaan muutama sana perinteistä.
Wikipedian määritelmän mukaan perinne on "peritty tapa, käytänne tai
käsitys". Perinteitä on monenlaisia ja vaikka jätettäisiin ruokaperinteet
kokonaan keskustelun ulkopuolelle, voi suomalaisista ja norjalaisista
perinteistä löytää yhtäläisyyksien lisäksi paljon eroavaisuuksia.
Otetaan vaikkapa esimerkiksi joulun televisio-ohjelmat. Hämmästyin
todella ensimmäistä kertaa kun näin jouluaaton aattona ohjelman
"Grevinnen og hovmesteren", eli "Illallinen yhdelle", joka Suomessa siis
näytetään uudenvuoden aattoillassa. Taisin jopa hieman närkästyä. Eihän
humaltuvalla hovimestarilla ole mitään tekemistä joulun kanssa. Toisaalta
yhtä kummalliselta voi ulkomaalaisten mielestä vaikuttaa esimerkiksi
joulurauhan julistus. Joka vuosi mies lukee sen saman kuulutuksen sieltä
samalta parvekkeelta ja soittokunta soittaa samat kappaleet. Ohjelman
ainoa oikea jännitysmomentti on se, sataako tänä vuonna vettä vaiko
räntää.
Perinteitä on myös usein hankala selittää ulkopuoliselle. Miksi jouluaattona
Lumiukon tunnusmusiikki saa kyyneleet silmiin, tai miksi on ihan
välttämätöntä nähdä seitsemänkymmentäluvun tsekkiläinen lastenelokuva
(Tre nøtter til Askepott). Tai miten joulu ei ole oikea joulu ilman
joulusaunaa ja mitä siitä uudenvuoden tinasta oikein sitten voikaan
ennustaa.
Sen voit muuten tarkistaa vaikka täältä:
http://blog.kansanperinne.net/2010/12/uuden-vuoden-tinojentulkinta.html?m=1
Suomi-Seura Oslo toivottaa jäsenilleen oikein hyvää joulun odotusta ja
onnekasta uutta vuotta.
Tiina
Puheenjohtaja
Suomi-Seura Oslo
Ps. Tulevissa tilaisuuksissamme jaamme Suomalais-norjalaisen liiton
kalentereita ilmaiseksi kaikille halukkaille. Kalenterissa on mm.
suomalaiset ja norjalaiset pyhäpäivät.
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JOULUTERVEHDYKSET POSTIIN
Joulukortit ja paketit on hyvä viedä postiin ajoissa, jotta tervehdykset
ehtivät varmasti jouluksi perille. Norjan sisäiset joulukortit ja -paketit tulisi
laittaa postiin 16. joulukuuta mennessä. Pikapaketit ehtivät perille vielä,
mikäli ne viedään postiin 22. joulukuuta mennessä.
Ulkomaille lähtevä jouluposti tulisi lähettää viimeistään seuraavasti:
Kirjeet:
Suomi, Ruotsi, Tanska ja Islanti: 16. joulukuuta
Muualle Eurooppaan: 14. joulukuuta
USA ja Kanada: 12. joulukuuta
Muualle maailmaan: 5. joulukuuta
Paketit:
Suomi, Ruotsi, Tanska ja Islanti: 16. joulukuuta
Muihin maihin lähetettäviin paketteihin päivämäärät vaihtelevat maittain.
Esimerkiksi Yhdysvaltoihin lähtevät paketit tulisi olla postissa jo 25.
marraskuuta. Itävaltaan ehtii lähettää joulupaketteja vielä 07. joulukuuta.
Tarkemmat maakohtaiset tiedot on hyvä varmistaa esimerkiksi postin
sivuilta (www.posten.no).
Pikalähetykset:
Eurooppa: 21. joulukuuta
USA/Aasia: 17. joulukuuta
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POSTIA KORVATUNTURILLE
Kirje Joulupukilta
Joulua odotellessa on mukavaa muistaa perhettä ja ystäviä. Joulupukin
lähettämä kirje tuo lisäjännitystä joulunodotukseen.
Kirjetilauksista
vastaava Santa Claus Greeting Center kuvailee kirjettä näin; «Joulupukin
kirjeessä on kaunis kirjepaperi, jossa on valokuva Joulupukista. Ajaton kiva
tarina, jossa Joulupukki toivottaa kaikkea hyvää vastaanottajalle. Tarina
sopii niin lapsille kuin aikuisille. Lisäksi mukana on pieni yllätys. Joka
kirjeessä on aito postimerkki.”
Kirje voidaan tilata osoitteesta www.santagreeting.net ja sen saa tilattua
useilla eri kielillä. Kirjeen hinta on 7,95 € ja maksu voidaan suorittaa joko
Osuuspankin, Sampo Pankin tai Nordean verkkomaksuna sekä
yleisimmillä luottokorteilla. Kirje voidaan tilata saapuvaksi jouluna tai heti.
Valmiin kirjemallin lisäksi sivustolta voidaan tilata myös itsekirjoitetun
kirjeen, joka postitetaan puolestasi kaikkialle maailmaan. Itsekirjoitetun
kirjeen hinta on 8,50 €.
Lähetä kirje Joulupukille
Lasten omat kirjeet Joulupukille voidaan lähettää Napapiirillä sijaitsevaan
Joulupukin pajakylään. Osoite on:
Joulupukki, Joulupukin Pääposti, 96930 Napapiiri.
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SUOMALAISIA TUOTTEITA KOTIOVELLE

Ulkosuomalaisia palveleva suomikauppa.fi kutsuu itseään ulkosuomalaisen
paratiisiksi. Verkkokauppa toimittaa kotimaisia tuotteita kaikkialle maailmaan
yli 3000 tuotteen valikoimasta. Salmiakkia, suomifilmejä, ruisleipää ja
Fazerin sinistä suklaata voidaan tilata joko itselle tai lahjaksi.
Verkkokauppa toimittaa tuotteita useista eri tuoteryhmistä. Tilattavissa on
elintarvikkeita, makeisia, DVD‐levyjä, Muumi‐tuotteita, kirjoja, kosmetiikkaa,
erilaisia pelejä, suomalaista muotoilua sekä paljon muuta. Hintataso on
varsinkin Norjan hintatasoon verrattaessa melko kohtuullinen. Tuotteiden
maksu suoritetaan tilauksen tekemisen yhteydessä Internetin välityksellä tai
ennakkoon tilisiirtona. Maksuvälineeksi käyvät yleisimmät luottokortit,
PayPal-maksu sekä Nordean, Sampo Pankin ja Osuuspankin verkkomaksu.
Lähetys hinnoitellaan valitun pakettivaihtoehdon, osoitemaan ja painon tai
tilavuuspainon mukaan. Asiakkaan kannattaa aina tilausta tehdessään
tarkistaa oman maan tuontirajoitukset.
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SUOMALAISTA JOULUTUNNELMAA

Suomalaisen Työn Liiton ylläpitämät kotisivut www.suomalainenjoulu.fi
varmistaa sivuilla vieraileville tuhdin annoksen joulutunnelmaa. Sivusto on
koottu kotimaisuutta ajatellen ja tarjoaa vinkkejä ja ohjeita muun muassa
jouluvalmisteluihin, lahjojen ostoon ja jouluruokien valmistamiseen.
Sivustolta löytyy myös kiinnostavaa tietoa joulun perinteistä, sisältäen
joululauluja, joulun sanoman, historiaa sekä kertomuksia joulunvietosta
muualla maailmassa.
Joulun perinteistä kertovilla sivuilla selitetään, kuinka erilaiset joulunviettoon liittyvät tavat ovat rantautuneet Suomeen. Artikkeleissa kerrotaan
esimerkiksi joulukorttien, joulukalenterin, joulusaunan ja joulupukin
historiasta.
Sivuston Lahjakone on hauska tapa tutustua suomalaisiin lahjaideoihin,
jotka sisältävät tuotteita klassikoista uutuuksiin. Niksinurkkaan on kerätty
erilaisia käteviksi todettuja käytäntöjä ja lukijoiden omia vinkkejä
tuomaan jouluiloa ja helpottamaan jouluvalmisteluja. Hauskoja niksejä
lukiessa kannattaa kuitenkin käyttää omaa harkintakykyä niiden toimivuutta
koskien.
Joulumusiikkia
Suomalaista joulumusiikkia pääsee kuuntelemaan helposti Yle Areenan sivuston nettiradioista osoitteessa http://areena.yle.fi/nettiradiot. Tarjolla on
useita radiokanavia, joiden radiolähetyksiä voidaan kuunnella
reaaliaikaisena.
Ylen Elävästä arkistosta http://yle.fi/elavaarkisto/ löytyy video ja
musiikkitarjontaa kaikenikäisille. Arkistosta löytyy useita jouluaiheisia
videoleikkeitä ja esimerkiksi lasten joulukalenteri ‐videoleikkeitä useilta eri
vuosilta.
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SUOMALAISTA JOULUTUNNELMAA

Linnan juhlat 6. joulukuuta 2016
Suomen tasavallan presidentin itsenäisyyspäivän vastaanotto lähetetään
perinteisesti suorana lähetyksenä Yle Areena ‐sivustolla, osoitteessa
areena.yle.fi. Suora lähetys on katseltavissa ulkomailla. Presidentin kutsut
alkavat perinteen mukaan klo 19 Suomen aikaa ja yleensä kättelyvaihetta
edeltää pieni haastatteluosio.
Tänä vuonna linnaan juhlimaan saapuvat saavat kutsunsa presidentti Sauli
Niinistöltä, jonka edustuskausi alkoi vuonna 2012.
Yle Areenalta voidaan myös kuunnella radioitua itsenäisyyspäivän lähetystä.
Joulurauhan julistus
Joulurauha julistetaan Turussa jouluaattona kello 12 Suomen aikaa.
Joulurauhanjulistus on radioitu vuodesta 1935, televisioitu vuodesta 1983
asti ja lähetetty ensimmäisen kerran suorassa Internet‐lähetyksessä vuonna
2006. Joulurauhanjulistusta pystyykin seuraamaan myös ulkomailla YLEn
ulkomaanpalvelun avulla sekä reaaliaikaisesti että joulun ajan (areena.yle.fi).
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TULEVIA TAPAHTUMIA
Marraskuu
Koko perheen joulujuhla
Sunnuntai 27.11. klo 16.00
Perinteinen koko perheen joulujuhla on taas täällä. Ohjelmassa riisipuuroa,
kahvitarjoilu, arpajaiset ja piparkakkupaja. Joulupukki pistäytyy
ilahduttamaan lapsia. Liput 80/40 kr (alle 2-vuotiaat ilmaiseksi). SuomiSeura Oslo järjestää tapahtuman yhdessä Norjalais-Suomalaisen
Yhdistyksen (NFF) kanssa. Paikka Voksen kirkes menighetslokale,
Jarbakken 7, Oslo. Ilmoittautumiset viimeistään 24.11. osoitteisiin:
puheenjohtaja@suomiseura.org tai medlemsservice@norskfinsk.no .
Lisätietoja sivulla 14.
Joulukuu
After Work
Torstai 1.12. klo 18.00–21.00
Tule mukaan rentoon suomalaiseen seuraan Suomi-Seura Oslon After
Workissa! Wurst Bar löytyy Cafe Sørin oikealla puolella olevan
Passasjenin sisältä (Strøget-Passasjen Torggata 11, Storgata 13).
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Kauneimmat joululaulut
Perjantai 2.12. klo 18.30
Tervetuloa Margareta-kirkkoon (Hammersborg Torg 8B, Oslo) laulamaan
yhdessä Kauneimmat joululaulut. Kolehti.
Järjestäjä: Norjan suomalainen evankelis-luterilainen seurakunta.
Itsenäisyyspäivänjuhla
Tiistai 6.12. klo 18.00
Norjalais-Suomalainen Yhdistys (NFF) järjestää itsenäisyyspäivän juhlan
Nordstrandhusissa (Nordstrandveien 30). Tarjoiluissa auttaa Suomi-Seura
Oslo. Juhlapuhe: Suurlähettiläs Erik Lundberg. Hinta 400-500 kr riippuen
oletko NFF:n jäsen. Ilmoittautumiset viimeistään 28.11.
karin.tomte@yahoo.com, puh. 480 85 871. Lisätietoja sivulla 16.
Joulukirkko
Su 18.12.2016 klo 11.00 Oslo, Margaretakirkko
”Sana tuli lihaksi”. Tervetuloa joulukirkkoon!
Lauluryhmä esiintyy Elina Hawramin johdolla. Kahvit jumalanpalveluksen
jälkeen.
Järjestäjä: Norjan suomalainen evankelis-luterilainen seurakunta.
Tuleva vuosi
Vuonna 2017 heti tammikuusta alkaen jatkamme uutta konseptia:
Lauantaikahvit. Ensi kerralla tapaamme Espresso House kahvilassa St
Hanshaugenissa 7.1. klo 12.00. Tervetuloa!
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KAHDEN MAAN LOUKOSSA
Muistan ala-asteen itsenäisyyspäiväjuhlasta runon, joka alkoi jotenkin näin:
”Ilman isänmaata, ihminen on kuin juureton puu tai lentävä lehti”. Näin
aikuisena, ja tässä maailmantilanteessa, runo kuulostaa typerältä ja aivan
liian mahtipontiselta ja yltiöisänmaalliselta kolmasluokkalaisen suuhun – tai
peräti kenen tahansa. Ja muutenkin: Mikä on se isänmaa ja onko niitä
todellakin vain yksi? Tätä olen pohtinut suhatessani kahdeksan kertaa
Suomen ja Norjan väliä viimeisen parin, kolmen kuukauden aikana.
Kun olin Norjassa vaihto-opiskelijana 18-19-vuotiaana tapasin saksalaisen
vaihto-opiskelijatytön Tanjan, joka myöhemmin, Oslon yliopiston jälkeen,
tuli vaihto-opiskelijaksi Helsingin yliopistoon, jossa minäkin opiskelin.
Tanjan mielestä Oslo ja Helsinki olivat ihan samanlaisia. Hänen vaihtoopiskelijavuosissaan ei ollut kuulemma mitään eroa. ”Helsinki näyttääkin
ihan Oslolta”, Tanja sanoi. Hihittelin Tanjan kommentille ja jo seuraavana
kesänä luin Helsingin Sanomista amerikkalaisista risteilylaivaturisteista,
jotka kysyivät oppailta saapuessaan Helsinkiin: ”Is this Oslo? Why not?”
Tästä why notista on tullut myöhemmin henkilökohtainen voimalauseeni ja
elämänvalheeni. Kun olen ikävöinyt Helsinkiä, Suomea ja kaikkea sitä,
mitä olen pitänyt isänmaanani, olen koittanut etsiä yhtäläisyyksiä, en eroja.
Jos Helsinki amerikkalaisturisteille ja saksalaiselle Tanjalle on kuin Oslo,
miksei Norja voisi olla minulle myös kuin Suomi. Toki asiaa vaikeuttaa
hieman, että olen juuri kirjoittanut kokonaisen kirjan siitä, miten Norja
missään nimessä ja valitettavasti juuri ei ole kuin Suomi.
Vaan pytt, pytt, kuten norjalaiset hauskasti sanovat. Hälläväliä! Minä teen
Norjastani Suomen ja niiltä osin, kun en pysty, olen iloinen siitä, mitä
Norjalla on, mutta Suomella ei. Valitsen nauttia eroista.
Oleskellessani Suomen asunnossani Itä-Helsingissä minä aina päivittelen
ja taivastelen suomalaisten hajuja ja habitusta. Itäkeskuksen metroasema
ja Herttoniemen bussit saavat minut aina oksennuksen partaalle, ja kovasti
kaipaamaan pikkuporvarillisen Lillehammerin steriiliä ja kaunista
katukuvaa. Talot ja ihmiset siellä ovat kovin hoidettuja ja huoliteltuja.
Lillehammerissa varakkaat norjalaiset tuoksuvat ja näyttävät hyviltä. En
näe juoppoja, eikä kukaan haise pissalle tai vanhalle viinalle. Sielu lepää
estetiikassa!
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Silti kuitenkin käy niinkin, että Lillehammerissa ollessani ikävöin ItäHelsinkiin. Kun kaikki on kliinistä ja kaunista, säröt puuttuvat. Eletty elämä
uupuu. Vaurauteen turtuu. Kun palaan, onkin ihana palata siihen, että
ihmisistä todella näkyy eletty elämä. Sielu lepää yllättäen myös
akikaurismäkeläisessä katukuvassa.
Omille kolmasluokkalaisilleni opetan nyt Norjan kuninkaan sanoin: ”Ei ole
aina helppoa kertoa, mistä me olemme kotoisin. Se, mitä kutsumme
kodiksi, on sydämemme – ja sydän ei aina mahdu yhden valtion rajojen
sisäpuolelle.”

Teksti: Sanna Sarromaa
Kuva: Microsoft Word ClipArt
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PRIMA MALING AS
Olemme Oslossa ja sen lähialueilla toimiva yritys, jonka asiakkaisiin
kuuluu sekä rakennusalan yrityksiä, taloyhtiöitä että yksityistalouksia.
Olennainen toiminta-ajatuksemme on työn suorittaminen
korkealaatuisesti, sovittuun hintaan ja aikatauluun.








väliseinätyöt
tasoite ja maalaustyöt
paneloinnit
parketti ja mattotyöt
laattatyöt
tapetoinnit
kalustetyöt

Työt tehdään sopimuksen mukaan joko urakkana tai tuntilaskutuksella.
Ota yhteyttä mielellään sähköpostitse post@primamaling.no tai
puh. 465 91 150.
Prima maling as, Bygdøy allé 62, 0265 Oslo
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