SUOMI-SEURA OSLO JÄSENTIEDOTE joulu 2017

Suomi-Seura
OSLO

Joulutervehdykset postiin
Suomalaista joulutunnelmaa
Ennakkoäänestyspaikat Oslossa
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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:
Varajäsen:

Jäsenmaksut 2017
Kirjoita maksusuoritukseen, keitä jäsenmaksu
koskee.

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

Jäsenmaksu
Perhejäsen
Yhteisöjäsen

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

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

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

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

Tilinumero:
0530 33 58082
Organisaationumero:
998 515 459

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

Lehden toimitus ja taitto:
Suomi-Seura Oslon hallitus
Kannen kuva:
Canva.com - Jouni Carlsson
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PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS
Suomi-Seura Oslolla on takana tapahtumarikas syksy. Syyskuussa pidetty
"Tule Tutuksi" grillaus keräsi jälleen hyvin osallistujoita ja sen jälkeen on
pienemmällä porukalla mm. maisteltu kahvia, käyty elokuvissa katsomassa
Tom of Finland sekä saunottu SALTin puulämmitteisessä saunassa.
Syksyn päätapahtuma oli ainutlaatuinen "Sata lasissa" musiikki-ilta, jossa
72 hengen yleisö pääsi nauttimaan taitavista esiintyjistä ja
mukaansatempaavasta suomimusiikista. Illan järjestelyistä suuri kiitos vielä
kaikille esiintyjille sekä erityisesti illan ideoineelle ja suurimman osan
käytännön järjestelyistä hoitaneelle Kauko Leskiselle. Tapahtuma ei olisi
ollut mahdollista myöskään ilman taloudellisesta tukea, josta vastasivat
Suomi-Seura ry, Norsk-Finsk forening ja Suomi-Seura Oslo.
Vuotta 2017 on vielä hetki jäljellä ja muutama perinteinen tapahtumakin
vuoden loppuun mahtuu: joulujuhla 26.11. sekä itsenäisyyspäivänjuhla
6.12. After Work myös normaalisti 7.12. Lisätietoja loppuvuoden
tapahtumista sivuilla 10 ja 11.
Haluaisin tässä samalla kiittää koko Suomi-Seura Oslon hallitusta
menneestä vuodesta. On ollut ilo järjestää tapahtumia tällä porukalla.
Elämäntilanteiden vaihtuessa elää hallituksen kokoonpanokin vuosittain ja
erityisesti ensi vuonna on odotettavissa useampia vaputuvia paikkoja,
joihin
toivomme
löytävämme
sopivat
ehdokkaat
maaliskuun
vuosikokouseen mennessä. Jos siis sinä haluat tulla tekemään tapahtumia
Oslon suomalaisille, ilmianna itsesi osoitteeseen
puheenjohtaja@suomiseura.org.
Hyvää loppuvuotta ja rauhallista joulunodotusta,

Tiina
Puheenjohtaja
Suomi-Seura Oslo
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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 21. 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: 15. joulukuuta
Muihin maihin lähetettäviin paketteihin päivämäärät vaihtelevat maittain.
Esimerkiksi Yhdysvaltoihin lähtevät paketit tulisi olla postissa jo 8.
joulukuuta. Itävaltaan ehtii lähettää joulupaketteja 08. 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 8,50 € 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
joulukalenterivideoleikkeitä
useilta eri vuosilta.
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SUOMALAISTA JOULUTUNNELMAA

Linnan juhlat 6. joulukuuta 2017
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 26.11. klo 16.00
Norsk-Finsk Forening ja Suomi Seura Oslo järjästävät perinteisen
joulujuhlan koko perheelle. Ohjelmassa on askartelua, joululauluja ja
riisipuurolla herkuttelua. Joulupukkikin saattaa tulla käymään. Tervetuloa
viettämään mukava iltapäivä kanssamme! Lipunmyynti alkaa 15:30.
Paikka: Voksen kirkes menighetslokale, Jarbakken 7, 0767 Oslo
(Bussi 45 Majorstuenista, tai omalla autolla. Perillä on suuri parkkipaikka).
Pääsylipun hinta 80/40 kr, alle 2-vuotiaat ilmaiseksi. Lipun hinta sisältää
tarjoilun ja ohjelman.
Ilmoittautumiset viimeistään 24.11. mennessä:
medlemsservice@norskfinsk.org tai puheenjohtaja@suomiseura.org.
Joulukuu
Kauneimmat joululaulut
Perjantai 1.12. klo 18.30
Tervetuloa Margareta-kirkkoon (Hammersborg Torg 8B, Oslo) laulamaan
yhdessä Kauneimmat joululaulut. Tilaisuudessa kerätään kolehti.
Järjestäjä: Norjan suomalainen evankelis-luterilainen seurakunta.

Itsenäisyyspäivänjuhla
Keskiviikkona 6.12. klo 18.00
Norjalais-Suomalainen Yhdistys (NFF) järjestää itsenäisyyspäivän juhlan
Nordstrandhusissa (Nordstrandveien 30). Tarjoiluissa auttaa Suomi-Seura
Oslo.Hinta 400-500 kr riippuen oletko NFF:n jäsen. Ilmoittautumiset
viimeistään 27.11. medlemsservice@norskfinsk.org, puh. 920 54 184.
Lisätietoja sivulla 15.
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After Work
Torstai 7.12. 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).

Joulukirkko
Su 17.12. klo 15.00 Oslo, Margaretakirkko
”Sana tuli lihaksi”. Tervetuloa joulukirkkoon!
Lauluryhmä esiintyy Elina Hawramin johdolla. Kahvit jumalanpalveluksen
jälkeen.
Järjestäjä: Norjan suomalainen evankelis-luterilainen seurakunta.
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KÄYTÄNNÖN VINKKEJÄ
Yleiset ennakkoäänestyspaikat Presidentinvaaleissa 2018
Suomen suurlähetystö
Thomas Heftyes gate 1, 0244 Oslo
Puh. +47 22 12 49 00
Avoinna:

Klo:

17.01. - 17.01.2018 13:00 - 18:00
18.01. - 18.01.2018 15:00 - 18:00
19.01. - 19.01.2018 13:00 - 18:00
20.01. - 20.01.2018 10:00 - 18:00
Toinen vaali
31.01. - 31.01.2018 13:00 - 18:00
01.02. - 01.02.2018 15:00 - 18:00
02.02. - 02.02.2018 13:00 - 18:00
03.02. - 03.02.2018 10:00 - 18:00
Ks päivitetyt tiedot: http://tulospalvelu.vaalit.fi/TPV-2018_1/fi/uap_578.html
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NORJALAISSUOMALAINEN KALENTERI - MAINOS

Norjalais-Suomalaisen liiton painama norjansuomalainen seinäkalenteri on
taas täällä. Kalenterista näet suomalaiset nimipäivät, sekä norjalaiset ja
suomalaiset juhlapyhät. Kalenterin teemana on tänä vuonna "100 esinettä
suomesta" näyttelyn esineet". Kalenterin hinta on 50 kr (lisäksi mahdolliset
postikulut). Kalenteria saa loppuvuoden tapahtumista tai ottamalla yhteyttä
puheenjohtaja@suomiseura.org.
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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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