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Joulutervehdykset postiin
Suomalaista joulutunnelmaa
Tulevat tapahtumat
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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 2015
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

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:
Adventtikynttilät, Jouni Carlsson
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PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS

Näin marraskuussa mieleen hiipi väkisinkin jo joulunvietto. Ja varmasti
muillekin ulkosuomalaisille kuin minulle, siihen liittyy myös valinta siitä
missä ja millaisen joulun haluaa tällä kertaa viettää. Norjajoulu Norjassa
vai suomijoulu Suomessa, vaiko joku sopiva sekoitus molempien maiden
parhaista perinteistä. Tai kenties sittenkin matka jonnekin lämpimään? Itse
vietän tällä kertaa norjalaisen joulun Norjassa, joten tiedossa on ainakin
ribbeä surkålin kera sekä anopin medisterkakeja.
Mutta voi monia suomalaisia jouluperinteitä ja -ruokia halutessaan
toteuttaa (ainakin hieman soveltaen) myös Norjassa. Kuten esimerkiksi
joulutortut: voitaikinaa löytyy pakastealtaista ja vaikkei valmista
luumumarmeladia saakaan, niin sen voi helposti keittää itsekin kuivatuista
luumuista (=sviske) pienen vesitilkan kera ja maustaa omaan makuun
sopivalla määrällä sokeria. Lanttu- ja porkkanalaatikot sopivat mainiosti
myös norjalaisen jouluruuan lisukkeeksi ja joulurauhan julistuksenkin saa
näkymään ja kuulumaan netin kautta (katso s. 9).
Ne minulle kaikkein rakkaimmat jouluperinteet ovat kuitenkin joulukinkku ja
joulusauna. Aitoa joulukinkkua saa onneksi itsenäisyyspäivän juhlassa
(lisätietoa s. 11), mutta joulusaunasta nauttiminen jää odottamaan
seuraava suomijoulua. Hyvä niinkin.
Rauhallista jouluaikaa kaikille,
Tiina
Puheenjohtaja
Suomi-Seura Oslo

3

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 kokoonnumme 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.
Osallistumismaksu vuokrakulujen kattamiseksi on 50 NOK/perhe.
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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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: 13. joulukuuta
Muihin maihin lähetettäviin paketteihin päivämäärät vaihtelevat maittain.
Esimerkiksi Yhdysvaltoihin lähtevät paketit tulisi olla postissa jo 26.
marraskuuta. Itävaltaan ehtii lähettää joulupaketteja vielä 10. joulukuuta.
Tarkemmat maakohtaiset tiedot on hyvä varmistaa esimerkiksi postin
sivuilta (www.posten.no).
Pikalähetykset:
Eurooppa: 18. 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 7,95 €.
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 mm.
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 kertovat sivut kertovat, 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 käteväksi todettuja käytäntöjä ja lukijoiden omia vinkkejä, joiden
avulla toivotaan helpottavan jouluvalmisteluja ja tuomaan jouluiloa. Hauskoja
niksejä lukiessa kannattaa kuitenkin käyttää omaa harkintakykyä niiden
toimivuutta koskien.
Joulumusiikkia
Suomalaista joulumusiikkia pääsee kuuntelemaan helposti Ylen Areena –
sivuston nettiradioita 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 2015
Suomen tasavallan presidentin itsenäisyyspäivän vastaanotto lähetetään
perinteisesti suorana lähetyksenä Ylen 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 Areena ‐sivustolta 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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JOULUNVIETTO NORJASSA

Bærums verk julemarked:
http://www.baerumsverk.no/jul/
Joulumarkkinoilla on mm. Joulukuusensytytys (julegrantenning) 28.11.
Muita joulun avajaistapahtumia on mm. Ekebergin puistossa ja
Drammenissa. Etsi Facebookista lisää tapahtumia sanalla
”julegrantenning".
Joulukonsertteja on Oslossa erittäin iso valikoima, katso lisää:
http://www.visitoslo.com/no/hva-skjer/jul/arrangement/julekonsert/
Joulumarkkinat on mm. Karl Johans gatella ja Youngstorgetilla, ks lisää:
www.julemarkeder.com.
Jos haluaa maistella norjalaisia jouluherkkuja suoraan tiloilta, niin
kannattaa käydä kurkkaamassa Bondens Marked kun se pidetään
lähistöllä (bondensmarked.no).
Oslon joulunajan tapahtumista voit lukea lisää sivuilta www.visitoslo.no/jul.
Norjalaisesta joulusta tapahtumineen voit lukea sivuilta www.aktivioslo.no.
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TULEVIA TAPAHTUMIA
Marraskuu
Mini-Sibelius konsertti
Torstai 12.11. ja Perjantai 13.11.
Suomi-Seura Oslon liput on loppuunmyyty molempina päivinä.
Koko perheen joulujuhla
Sunnuntai 29.11. klo 16.00
Perinteinen koko perheen joulujuhla on taas täällä. Ohjelmassa riisipuuroa,
kahvitarjoilu sekä arpajaiset. Joulupukki pistäytyy ilahduttamaan lapsia.
Liput 80/40 kr (alle 2-vuotiaat ilmaiseksi). Suomi-Seura Oslo järjestää
tapahtuman yhdessä Norjalais-Suomalaisen Yhdistyksen (NFF) kanssa.
Paikka Voksen kirkes menighetslokale, Jarbakken 7, Oslo.
Ilmoittautumiset viimeistään 25.11. osoitteisiin:
puheenjohtaja@suomiseura.org tai info@norskfinsk.no .
Joulukuu
Kauneimmat joululaulut
Tiistai 1.12. klo 18.00
Tervetuloa Margareta-kirkkoon (Hammersborg Torg 8B, Oslo) laulamaan
yhdessä Kauneimmat joululaulut. Kolehti.
After Work
Torstai 3.12. 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).
Itsenäisyyspäivänjuhla
Sunnuntai 6.12. klo 18.00
Norjalais-Suomalainen Yhdistys (NFF) järjestää itsenäisyyspäivän juhlan
Nordstrandhusissa (Nordstrandveien 30). Juhlapuhe: Suurlähettiläs Erik
Lundberg. Hinta 400-500kr riippuen oletko NFF:n jäsen. Ilmoittautumiset
viimeistään 28.11. info@norskfinsk.org tai tel 906 03 840.
Joulukirkko
Sunnuntai 20.12. klo 11.00.
Suomenkielinen joulujumalanpalvelus ja kirkkokahvit Margareta-kirkkossa
(Hammersborg Torg 8B, Oslo).
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AIKA MAKEA TARINA
Joulu lähestyy ja silloin on lupa syödä suklaata hyvällä omalla tunnolla.
Suomalaisten suklaiseen jouluun kuuluvat niin Brunbergin, Pandan kuin
Fazerinkin makeiset. Tiesitkö, että Fazer on jo 124 vuotta vanha yritys ja
että tuttu Fazerin Sininen on maistunut suomalaisille jo 93 vuotta tai että
Kiss‐Kiss on Suomen vanhin rekisteröity tavaramerkki 114‐vuoden iällään
(Kiss‐Kissin valmistus alkoi tosin jo vuonna 1897)?
Karl Fazerin sveitsiläinen isä, Eduard Fazer (alunperin Fatzer) olisi
halunnut poikansa seuraavan sopivan porvarillista uraa, kuten suvun muut
jäsenet tekivät. Karlin isä oli turkkuri, veli Max tukkuri, Konrad Georg
niminen veli avasi musiikkikaupan sekä harjoitti kustannustoimintaa.
Musiikkikaupan asiakkaista mainittakoon Fredrik Pacius sekä Jean Sibelius.
Veljeksistä Edvard Fazer perusti oopperan, joka edelsi Suomen
Kansallisoopperaa.
Karl aloitti sokerileipurin opinnot 18‐vuotiaana ensin Pietarissa ja jatkoi niitä
sitten Berliinissä sekä Pariisissa. Karl Fazer oli 25‐vuotias avatessaan
konditorian Helsinkiin 17.9.1891. Hänen oma asuntonsa oli liikkeen
yläkerrassa. Kahviloita avattiin pian useita lisää. Menestyksen mukana Karl
Fazer alkoi valmistaa suklaalevyjä sekä ‐konvehteja. Fazer lisäsi
tuotevalikoimaansa leivän 1950‐luvun lopulla.
Karl Fazer kuoli 1932, minkä jälkeen poika Sven aloitti yhtiön
toimitusjohtajana. Sven oli aloittanut työnsä yhtiössä 17‐vuotiaana. Tänä
päivänä konsernissa on töissä jo neljäs sukupolvi.
Fazerin tuotteita ovat mm. Geisha, Karl Fazer, Dumle ja Liqueur Fills.
Tuotteita viedään yli 27 maahan. Suklaa valmistetaan Vantaan tehtaalla,
sokerikarkit Lappeenrannassa ja Karkkilassa tehdään purukumit.
Nyt on modernia mennä Fazerille ja siksi koko Helsinki ravaa siellä;
varsinkin kaupungin väestön naispuolinen osa, joka tiettyä iloa tuntien törsää
isien, veljien, sulhasten ja ihailijoiden viimeiset rahat valtaviin määriin
makeita herkkuja. Gunnar Mattsson vuonna 1892.
Teksti: Jouni Carlsson
Lähteet: Iltalehti 13.8.2011 ja www.fazer.fi
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KÄYTÄNNÖN VINKKEJÄ

Maahanmuuttovirasto lopettanut henkilökohtaisen neuvonnan
Maahanmuuttovirasto Suomessa on lopettanut henkilökohtaisen
neuvonnan ja 15.6.2015 alkaen neuvontaa saa vain puhelimitse. Syy
uudelleen järjestelyyn on ollut resurssien keskittäminen, käsittelyaikojen
nopeuttaminen sekä henkilökohtaisen palvelun ruuhkautuminen.
Neuvontaa antavat asiakaspalvelijat tekevät myös päätökset
maahanmuuttoasioissa.
Maahanmuuttoviraston puhelinpalvelu on avoinna klo 9–15 arkisin, puh.
+358-(0)295 419 600. Apua numerosta saat mm. kansalaisuusasioihin,
oleskelulupiin tai muukalaispasseihin liittyvissä kysymyksissä.
Lähteet: Sutinat 6/2015 (Suomi-Seura ry)
Lisätiedot: www.migri.fi/

Suomalaista kirjallisuutta Oslossa
Suomi-Seura Oslo on Suomi-Seura ry:n jäsen ja jäsenetuna saamme
vuosittain noin 20 suomalaista kirjaa. Perinteen mukaan olemme
lahjoittaneet saamamme kirjat Deichmanske hovedbibliotekiin eli
Deichmansken pääkirjastoon Oslossa.
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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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