SUOMI-SEURA OSLO JÄSENTIEDOTE kesä 2015

Suomi-Seura
OSLO

Uuden hallituksen esittely
Tulevat tapahtumat
Terveiset Ulkosuomalaisparlamentin istunnosta
Miten toimia sukunimen muuttuessa
15

Tervetuloa jäseneksi!
Suomi-Seura Oslo vaikuttaa Oslossa, sekä
Oslon ympäristössä asuvien suomalaisten
keskuudessa.
Tavoitteenamme on jakaa tietoa seuran
jäsenille ulkosuomalaisuudesta, sekä auttaa
heitä ylläpitämään yhteyttä suomenkieleen,
kulttuuriin, sekä perehdyttää norjalaiseen
kulttuuriin ja yhteiskuntaan.

Seuran tietoja
Kotisivut ja sähköposti:
www.suomiseura.org

Seura järjestää erilaista toimintaa
yhdessäolon, kulttuurin, retkeilyn sekä
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
Vielä ehdit maksaa vuoden 2015
jäsenmaksun. Kirjoita maksusuoritukseen,
keitä jäsenmaksu koskee.

Tiina Virtanen
Kaisa Lantto
Katri Pöysä
Kerttu Vesterinen
Susanna Viikki
Jouni Carlsson

Jäsenmaksu
Perhejäsen
Yhteisöjäsen

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

Muutoksia yhteystiedoissa?
Muuttuneet yhteystietosi voit ilmoittaa jäsenkirjurillemme tai kotisivuillamme olevalla ”Ota
yhteyttä” kaavakkeella osoitteessa:
http://www.suomiseura.org/fi/contact

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
Organisasjonsnummer:
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:
Østbanehallen, Jouni Carlsson
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PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS

Kesä on jo saapunut Osloon ja luet puheenjohtajaurani ensimmäistä
jäsentiedotetta.
Kulunut talvi toi paljon muutoksia Suomi-Seura Oslon hallitukseen, kun
peräti neljä edellisen hallituksen jäsentä muutti Suomeen, puheenjohtaja
mukaanlukien. Hallitus 2015 koostuu sekä uusista kasvoista että vanhoista
tutuista. Hallituksen esittelyn löydät tämän jäsentiedotteen sivulta 5
alkaen.
Vaikka hallitus on uudistunut, pysyy toiminta-ajatuksemme samana.
Haluamme tarjota Oslon seudulla asuville suomalaisille rentoon
yhdessäoloon perustuvia suomenkielisiä tapahtumia. Teemme myös
yhteistyötä muiden Oslon suomalaisten toimijoiden kanssa, kuten NorskFinsk Forening, Norjan suomalainen ev.-lut. seurakunta, Suomi-koulu ja
suomalainen lastenkerho.
Tänä vuonna olemme jo järjestäneet mm. ystävänpäiväkeilauksen ja
vappuaaton juhlan. Mutta ei Suomi-Seura Oslo lepää kesälläkään,
pesiskausi aloitettiin toukokuussa ja juhannuksena kokoonnumme
Hovedøyalle grillaamaan. Keskellä kesää on luvassa retki Tusenfrydin
huvipuistoon ja jokakuiset After Work -illat pyörivät normaalisti myös
kesäaikaan.
Tulevat tapahtumat ja niiden tarkemmat yksityiskohdat löydät parhaiten
kotisivujemme tapahtumakalenterista, jonne on kerätty myös muiden,
kuten NFF:n, Cantamus kuoron ja Suomi-koulun tapahtumia. Seuraa myös
Facebook sivujamme, sieltä löydät tapahtumien lisäksi kuvia ja muita
julkaisuja ja linkkejä.
Hauskaa kesää kaikille ja toivottavasti näemme tapahtumissamme,
Tiina Virtanen
Puheenjohtaja
Suomi-Seura Oslo
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OSLON SUOMENKIELINEN LASTENKERHO
Suomenkielinen lastenkerho Oslossa kokoontuu kerran tai kaksi
kuukaudessa kello 13–15 välillä Vigelandsparkenin päiväkodissa.
Kerhopäivä on sunnuntai. Päiväkoti on lähellä Oslon kuuluisaa
Vigelandsparkenin puistoa, Frognerin kaupunginosassa, ja sinne pääsee
kätevästi kaikilla julkisilla kulkuvälineillä ja tietenkin myös omalla autolla.
Vaikka kokoonumme usein päiväkodissa käymme toisinaan retkillä
Ekebergenin kotieläinpuistossa, matelijapuistossa tai teknillisessä
museossa, mielenkiinnosta riippuen. Lastenkerho maksaa silloin lasten
pääsymaksun.
Lastenkerho on rekisteröimätön yhdistys, joka on toiminut Oslossa jo
useita vuosia. Kerhoa pyöritetään yhteisvastuullisesti vapaaehtoisvoimin
eikä toimintaan osallistuvilta kerätä jäsenmaksua. Monelle juuri Oslon
alueelle muuttaneelle kerho on tarjonnut mahdollisuuden tutustua muihin
lapsiperheisiin ja vaihtaa kokemuksia ja tietoja Norjassa
asumisesta. Kerho on suomenkielinen ja auttaa täten monikielisten
perheiden lapsia suomenkielen taidoissa.
Kerhopäivän viitteellinen ohjelma:
Klo 13 Kerho avautuu
Klo 13.15 - 14.45 Ohjattua toimintaa ja vapaata leikkiä + seurustelua
Klo 15 Kerho sulkeutuu
Klo 15:n jälkeen voi vielä jatkaa leikkejä ulkona
Suurin osa kerhossa käyvistä lapsista on 0–6-vuotiaita. Koko perhe on
tervetullut kerhoon, äidinkielestä riippumatta. Mukaan kannattaa ottaa
omat eväät.
Voit liittyä postituslistalle sähköpostitse oslonsuomikerho@gmail.com, tai
seurata tapahtumia facebookissa, ryhmässä Oslon suomalaiset
vanhemmat. Ohjelma päivitetään Suomi-Seuran Oslon
tapahtumakalenteriin www.suomiseura.org
Tervetuloa mukaan lastenkerhon toimintaan!
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HALLITUS ESITTÄYTYY
Tiina Virtanen on Suomi-Seura Oslon uusi puheenjohtaja vuodelle
2015. Edellisenä vuonna hän toimi hallituksessa varajäsenenä. Tiina on
36-vuotias ja työskentelee vesihuollon suunnitteluinsinöörinä firmassa
nimeltä COWI AS.
Tiina on asunut Oslon keskustassa norjalaisen avomiehensä kanssa
syksystä 2012 ja viihtyy hyvin sekä töissä että vapaa-ajalla. Oslossa
parasta on sushi, vinkkinä esimerkiksi oma lähisushi Mitsu Sushi,
Møllergata 42.
Syksyllä Tiina suuntaa sienimetsään, esim. Østmarkaan. Autotonkin
pääsee helposti metsään kun ottaa polkupyörän mukaan metroon ja
ajaa esim. 2 linjalla Ellingsrudåsen pysäkille ja siitä polkupyörällä kohti
Mariholtet kahvilaa. Norjalaiset ovat kiinnostuneita pääasiassa
herkkutateista ja kanttarelleistä, joten muita sieniä kuten lampaankääpiä
ja suppilovahveroita löytyy yleensä melko helposti.

Tiina tarjoilemassa alkumaljoja SuomiSeura Oslon 15-vuotisjuhlassa viime
vuonna.
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HALLITUS ESITTÄYTYY
Katri Pöysä on 38-vuotias Suomi-seura Oslon hallituksen sihteeri.
Leipätyökseen hän tekee apulaisosastonhoitajan töitä Rikshospitaletissa.
Norjaan Katri muutti töiden perässä vastavalmistuneena terveydenhoitajan ammattiin vuonna 2001, kun Suomen työmarkkinoilla oli tarjota
vain pätkätöitä. Vapaa-ajalla hän lauleskelee Cantamus kuorossa (Norjan
suomalaisten evankelisluterilaisen kirkon kuoro), puuhailee Suomi-seura
Oslossa, matkustelee ja viettelee muutenkin aikaa ystävien kanssa ja
vieläpä ehtii lenkille sekä kuntosalillekin välillä.
Lempialueena Katri pitää Grünerløkkasta, jossa hänestä on kiva ihmetellä
pikkukauppoja, kahvitella lukuisissa kahviloissa ja piipahtaa vaikka
Mathallenissa lounaalla. Bjørnvikan alueen arkkitehtuuriinkaan ei Katrin
silmä ole vielä kyllästynyt.
Yllätyksenä muuton jälkeen hänelle tuli (14 vuotta sitten) ruokakauppojen
surkea valikoima ja rakennuksien huono ulkokunto. Sittemmin molemmat
asiat ovat kohentuneet huomattavasti, mutta Katri myöntää että nauttii yhä
käydä ostoksilla suomalaisessa ruokakaupassa.
Kevät- ja syksysunnuntaisin Katri suosittelee pistäytymään lukuisilla
loppemarkedeilla. Infoa ajoista ja paikoista löytyy netistä loppemarked.info
sivuilta.
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HALLITUS ESITTÄYTYY
Susanna Viikki on ensimmäistä kautta Suomi-Seura Oslon hallituksessa.
Hän matkustaa Fornebuhun arkipäivisin, sillä hän työskentelee EVRYllä
projekti- ja portfoliohallinnan konsulttina.
Susanna muutti Osloon kesäkuussa 2013, kun he Ninan kanssa päättivät
laittaa hynttyyt yhteen. Viikkoa ennen Susannan muuttoa Rhodesian
Ridgeback rotuinen koira Ridgedogs Hearbraker ”Holger” oli muuttanut
samaan osoitteeseen.
Holger vie suuren osan 39-vuotiaan Susannan vapaa-ajasta. He kilpailevat
rally-tokon 1. luokassa. Metsälenkeillä Susanna bongaa hyviä marjastusja sienestyspaikkoja ja kaupunkilenkeillä he kahvittelevat Grünerløkkan tai
Torshovin kahviloissa tai pistäytyvät lasillisella Grisenissä.
Torshovin alueeseen Susanna ihastui lopullisesti alueelle muutettuaan.
Muita vapaa-ajan harrastuksia Susannalla on kuntoilu sekä kaikki ruokaan
ja ruoanlaittoon liittyvä. Kulttuuria Susanna on harrastanut oopperassa.
Kaikki oopperan tuotannot sekä konsertit ovat hyvin toteutettuja ja
mielenkiintoisia.

Kuvassa Susanna ja Holger Skedsmokorsetin metsässä.
Kuva on otettu 2014 keväällä jälkikurssilta.
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HALLITUS ESITTÄYTYY
Jouni Carlsson on varajäsen Suomi-Seura Oslossa ja toimi seuran
puheenjohtajana vuosina 2010-2012. Hän on 35-vuotias ja työskentelee
asiakkuuspäällikkönä online-hotellivaraussivustolla nimeltä Booking.com.
Jouni muutti Osloon vuonna 2009 ruotsalaisen miehensä perässä ja
avioitui vuonna 2012. Tämän vuoden maaliskuussa Carlssonien
perheesen syntyi pieni tyttö. Perhe-elämän lisäksi Jounin harrastuksiin
kuuluu spinning, kuntosali ja ruoanlaitto. Tarkista tämän ruokarakkaan
blogi osoitteesta foodcourtoslo.blogspot.no .
Bogstadveien ja Tjuvholmen ovat Jounin lempialueet Oslossa.
Ravintoloista hän suosittelee lämpimästi pitseria Pizza da Mimmoa
Frognerin kaupunginosassa.Mikäli kokki tarvitsee raaka-aineita ruokiinsa
hän suunnistaa Fagerborgin aasialaisiin kauppoihin tai Vulkanin alueen
Mathalleniin.
Norjassa Jouni yllättyi norjalaisten elokuvien hyvästä tasosta ja hänen
suosikkeihinsa kuuluvatkin elokuvat Max Manus ja Peikonmetsästäjä
(Trolljegeren). Tulevista elokuvista hän odottaa erityisesti elokuussa 2015
ensi-iltansa saavaa katastrofielokuvaa Bølgen, joka kertoo Geirangerfjordiin iskevästä tsunamista.

Jouni matkustaa
työnsä puolesta
runsaasti ja tämä
selfie on otettu
Tromssassa
marraskuussa
2014.
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TULEVIA TAPAHTUMIA
Kesäkuu
After Work
4.6. klo 18.00-21.00
Tule mukaan rentoon suomalaiseen seuraan Suomi-Seura Oslon After
Workissa! Paikkana on Wurst, joka on tunnettu itse tekemistään
makkaroista. Kokeile myös perunamuussia jonka saa 10 NOK!
Wurst Bar löytyy Cafe Sørin oikealla puolella olevan Passasjenin sisältä
(Strøget-Passasjen Torggata 11, Storgata 13).
Lastenkerho – Piknik-päivä
14.6. klo 13.00-15.00
Tapaamme Vigelandsparken-puistossa monoliitista oikealle (jolloin silta jää
taaksesi). Ottakaa mukaan eväitä, frispii, filttejä, leulja, pallo ym.
Tiedotusvastaava ja kerhon vetäjä: Piritta Nyberg,
oslonsuomikerho@gmail.com
Pesäpallosunnuntai
14.6. klo 17.00-19.00
Tule mukaan leikkimieliseen joukkoon kokeilemaan vieläkö kansallisurheilu
onnistuu näin myös Suomen rajojen ulkopuolella. Pelaamme
Frognerparkissa ja kokoonnumme ensin heti sillan jälkeen vasemmalla
ennen nurmikenttää. Suomi-Seura Oslolla on pesäpallot, mailat ja räpylät,
mutta tuo myös omasi mukaan.
Juhannusjuhlat
20.6. klo 12.00
Unelmana suomalainen juhannus? Suomi-Seura Oslo ja Norsk-Finsk
Forening järjestävät yhdessä juhannusjuhlat Hovedøyalla klo 12.00
alkaen. Luvassa on pelejä ja leikkejä sekä osa grillattavista on tuotu
Suomesta asti. Vieraiden käyttöön on varattu pieni grilli. Kaiken varalta ota
mukaan myös omat grillattavat sekä kertakäyttögrilli. Suorat lautat B2 ja
B4 tuovat sinut paikalle 5 minuutissa, lähtösatama on Rådhusbrygge 4.
Lautta B3 tulee myös Hovedøyalle, mutta matka kestää hieman
kauemmin. Otamme yhdessä lautan B4, joka lähtee jo klo 11.30. Jos
saavut tapahtumaan myöhemmin soita numeroon 473 43 102 (Jouni).
Tapahtuma on maksuton.
Sitovat ilmoittautumiset viimeistään 18.6. osoitteeseen
puheenjohtaja@suomiseura.org.
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TULEVIA TAPAHTUMIA

Päivä Tusenfryd -huvipuistossa
27.6.
Suomi-Seura Oslo ja Lastenkerho järjestävät huvipuistopäivän kaikille
perheenpienimmistä aikuisiin hauskan yhdessäolon merkeissä. SuomiSeura Oslon jäsenet ja kaikki lapset saavat ilmaisen hattaran. Lähdemme
yhdessä Oslon bussiterminaalista klo 10.18 lähtevällä 541X -bussilla.
Odotamme omilla autoilla tulevia Tusenfrydin porteilla klo 11.00 asti
Heinäkuu
After Work
2.7. 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).
Elokuu
After Work
6.8. 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).
Pesäpallosunnuntai
16.8. klo 17.00-19.00
30.8. klo 17.00-19.00
Tule mukaan leikkimieliseen joukkoon
kokeilemaan vieläkö kansallisurheilu
onnistuu näin myös Suomen rajojen
ulkopuolella.
Pelaamme
Frognerparkissa
ja
kokoonnumme ensin heti sillan jälkeen
vasemmalla
ennen
nurmikenttää.
Suomi-Seura Oslolla on pesäpallot,
mailat ja räpylät, mutta tuo myös omasi
mukaan.
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ULKOSUOMALAISPARLAMENTIN 8. ISTUNTO
HELSINGISSÄ
Suomi-Seura Oslo osallistui ulkosuomalaisten parlamentin 8. istuntoon, joka
pidettiin 22.-23.5 Helsingissä.
Ulkosuomalaisparlamentti (USP) kokoontuu Helsingissä joka toinen vuosi.
USP:n jäseniä ovat ulkomailla toimivat suomalaisyhdistykset, jotka
lähettävät edustajansa parlamentti-istuntoon. Parlamentti on poliittisesti
sitoutumaton.
Parlamentin tehtävänä on toimia ulkosuomalaisten äänenä Suomessa.
Ulkosuomalaisparlamentti toimii myös keskustelu- ja tiedotuskanavana sekä
Suomeen että ulkosuomalaisille päin.
Tänäkin vuonna pääteemoina olivat ulkosuomalaisten passinhankinnan ja
äänestyksen
helpottaminen.
Eduskunnalle
ehdotuksena
laitettiin
kirjeäänestyksen hyväksyminen ja Keski-Eurooppaan kiertävän passisalkun
hankkiminen.
Kutsuvieraina olivat puhumassa valtiosihteeri Peter Stenlund, eduskunnan
toinen varapuhemies Ben Zyskowich ja kansanedustaja Pekka Haavisto.
Parlamentin lisäksi järjestettiin Suomen 100-vuotisjuhlan tiedotus- ja
sunnittelutilaisuus, USP:n Pohjois-Euroopan aluekokous sekä kaupungin
vastaanottotilaisuus.
Paikalla oli noin 200 edustajaa ja tarkkailijaa eripuolilta maailmaa. Tunnelma
oli lämminhenkinen, joka loi hyvän pohjan verkostoitumiselle.
Lue lisää istunnosta osoitteesta www.usp.fi .

Teksti ja kuva:
Katri Pöysä, joka
edusti Suomi-Seura
Osloa USP:n
istunnossa
Helsingissä.
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KÄYTÄNNÖN VINKKEJÄ

Moni on varmasti miettinyt esimerkiksi naimisiinmenon yhteydessä
sukunimeen liittyviä asioita. Alla on Jouni Carlssonin omakohtaisesti
kokemia asioita sukunimen vaihtamisesta ajokortin uusimiseen.
Sukunimen vaihtaminen:
Mikäli vaihdat jostain syystä sukunimen
Norjassa, mutta haluat kuitenkin säilyttää vanhan sukunimesi keskinimenä
(mellomnavn) huomaa, että Suomen lakiin on kirjoitettu vain säännöt etu- ja
sukunimestä. Jos ilmoitat Norjassa tehdyn sukunimen vaihdon Suomeen
tarvitset Skatteetatenista virkamiestodistuksen eli «Registrerte opplysninger
fra folkeregisteret». Tämä lähetetään yhdessä Suomen maistraatista
saatavien
nimenmuutoslomakkeiden
kanssa
lähimpään
Suomen
edustustoon Norjassa tai suoraan maistraattiin Suomessa. Huomaa tällöin,
että mielenkiintoisena yksityiskohtana keskinimesi tulee Suomen lakien
mukaan rekisteröidä etunimenäsi, mikäli et halua sitä sukunimeksesi
Suomessa. Lisätietoa osoitteesta www.maistraatti.fi .

Ajokortin uusiminen: Jos joudut jostain syystä uusimaan ajokorttisi
esimerkiksi nimenvaihdon vuoksi on uusiminen hyvä tehdä mahdollisimman
nopeasti. Mikäli ajelet ajokortilla, jossa on väärä sukunimi, voi tästä
rapsahtaa isotkin sakot. Jos haluat säilyttää suomalaisen ajokortin, tulee
sinun uusia ajokortti Suomessa. Mikäli uusit ajokortin Norjassa, saat
norjalaisen ajokortin.
Ajokortin uusiminen sujuu erittäin kätevästi Oslossa. Oslossa uusimiset
hoidetaan Risløkka trafikkstasjonilla (Østre Aker vei 50, Oslo, ks
www.vegvesen.no) . Ota mukaasi suomalainen ajokorttisi, passi ja todiste
siitä, että asut Norjassa (Registrerte opplysninger fra folkeregisteret). Tämän
jälkeen odottelu kutsusta noutamaan uutta ajokorttia riippuu siitä, miten
nopeasti hakemus käsitellään Suomen päässä. Muutaman viikon päästä
saat kotiisi ilmoituksen, että hakemuksesi on hyväksytty ja sinun tulee
mennä Risløkka trafikkstasjonille uudemman kerran. Valokuva uutta
ajokorttia varten otetaan paikanpäällä. Uusi ajokortti toimitetaan viikko tästä
käynnistä antamaasi osoitteeseen.
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KÄYTÄNNÖN VINKKEJÄ

Muuttoilmoitus Norjaan tai Norjan sisällä: Mikäli muutat Suomesta
Norjaan vaatii Suomen laki ilmoittamaan muutosta Suomen
viranomaisille. Ilmoituksen voi tehdä sähköisesti osoitteessa
www.muuttoilmoitus.fi tai postista sekä maistraatista saatavalla
muuttoilmoituslomakkeella.
Huomaathan, että myös Norjan sisällä tehtävät muutot on ilmoitettava
Norjan viranomaisten lisäksi myös Suomeen. Muuttoilmoituksen voi
tehdä maistraatille sähköisesti Suomi.fi –palvelussa:
http://www.suomi.fi/suomifi/suomi/asioi_verkossa/lomakkeet/maist_muu/i
ndex.html
Mikäli ilmoituksen osoitteenmuutoksesta tekee kirjeitse, voi kirjeen
lähettää lähimpään Suomen edustustoon Norjassa, joka on siis Suomen
suurlähetystö Oslossa.
Lähteet: Sukunimen vaihtaminen ja ajokortin uusiminen perustuu Jouni
Carlssonin henkilökohtaisiin kokemuksiin ja tietoihin sivuilta
www.maistraatti.fi sekä www.vegvesen.no . Tiedot muutoista ovat sivulta
www.maistraatti.fi .
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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
puhelimitse
922 41 310, ja kerro muutamalla sanalla kyseisestä työstä.
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