SUOMI-SEURA OSLO JÄSENTIEDOTE syksy 2015

Suomi-Seura
OSLO

Oslon parhaat
Tulevat tapahtumat
Koiran kanssa matkalla
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Tervetuloa jäseneksi!
Suomi-Seura Oslo vaikuttaa Oslossa, sekä
Oslon ympäristössä asuvien suomalaisten
keskuudessa.
Tavoitteenamme on jakaa tietoa seuran
jäsenille ulkosuomalaisuudesta, sekä auttaa
heitä ylläpitämään suomen kieltä ja
vaalimaan suomalaisia juuria, sekä
perehdyttää norjalaiseen kulttuuriin ja
yhteiskuntaan.

Seuran tietoja
Kotisivut ja sähköposti:
www.suomiseura.org

Seura järjestää erilaista toimintaa
yhdessäolon, kulttuurin, retkeilyn sekä
ulkoilun puitteissa.

HUOM! Uudet kotisivut ovat työn alla.
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.
Jäsenmaksu
Perhejäsen
Yhteisöjäsen

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

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
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:
Filipstadkaia, Jouni Carlsson
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PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS
Näin syyssateiden saavuttua on hyvä muistella hetki mennyttä kesää.
Monien kesään kuului varmasti kesälomamatka Suomeen, niin myös
omaani. Mökkisauna järven rannalla on Suomi -klassikko, joka toimii aina
ja rauhoittaa mielen kerta toisensa jälkeen. Pakastin on ahdettu täyteen
ruisleipää ja Auran sinappia on vähintääkin vuoden varanto. Näillä eväillä
on hyvä jatkaa taas talven yli.
Suomi-Seura Oslo ei toki lomaillut kesälläkään ja vaikka kesäsäät olivat
vähintäänkin vaihtelevat, niin vietimme paljon aikaa ulkona: juhannus
Hovedøyalla, pesäpallo ja Tusenfryd-retki sekä viimeisimpänä Tule tutuksiilta Frognerparkissa. Grilli on ollut kuumana useammankin kerran ja
ilahduttavan moni on löytynyt tiensä tapahtumiimme. Kesän tapahtumista
löydät pienen koosteen kuvien kera jäsentiedotteen sivuilta 7-9.
Olemme kuluvan vuoden aikana saaneet
monta uutta jäsentä ja
haluaisinkin haastaa kaikki uudet sekä vanhat jäsenet antamaan palautetta
tapahtumistamme. Olemme aina avoimina uusille ideoille ja pyrimme
jatkuvasti kehittämään toimintaamme. Ota siis rohkeasti yhteyttä ja kerro
toiveesi toimintamme suhteen.
Syksyn ohjelmistossa jatkavat perinteiset After Work -illat ja lokakuussa
tarjoamme jäsenille ilmaisen kahvimaistelun Tim Wendelboen
paahtamossa. Tämä vuosi on myös siitäkin tärkeä, sillä Suomi juhlii
Sibeliuksen 150v juhlavuotta. Kulttuurinnälkäiset suomalaiset voivat nauttia
Sibeliuksen musiikista jopa kahtena päivänä Oslossa marraskuussa, kun
Jukka-Pekka Saraste sekä Karita Mattila tulevat esiintymään Osloon.
Suomi-Seura Oslo on hankkinut lippuja konsertteihin erittäin hyvään
hintaan, lue lisää sivulta 11.
Nähdään,
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 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.
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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OSLON PARHAAT
Suomi-Seura Oslon hallituksen jäsenet ovat asuneet Oslossa jo jonkin
aikaa, muutamat jokusen vuoden ja toiset taas useamman vuoden.
Mietimmekin Oslon parhaita puolia omasta näkökulmasta ja halusimme
jakaa ne nyt myös muille. Listalta löytyy parhaita paikkoja tai asioita aina
urheilusta ruokaan.

...ylämäki on ehdottomasti Wyllerløypa, www.oslosbratteste.no
...pyöräilyreitti käy kääntymässä Maridalenin parkkiksella
.
...hiihtoretki on ottaa ensin paikallisjuna Strykeniin ja sieltä hiihdellä
Kikutstuenin kautta esim. Sognsvanniin tai Frognerseterille
...porkkanapiirakka löytyy Bjølsen bakerista
...rantalentistä pelataan Voldsløkkan puistossa
...näköala on Frognerseteriltä aurinkoisena päivänä
...meksikolainen ravintola on Taco Republica
...karkkikauppa on Ringen Kinoa vastapäätä Sannergatalla
...kelkkamäki on Korketrekken, lähtö Frognerseteriltä
...skolebollet saa Godtbrødistä
...liha- ja makkaratiski on Strøm-Larsenilla Torshovissa
...leipomon tehtaanmyymälä Pals Fabrikkutsalg,
www.pals.no/no/fabrikkutsalg
...kalatiski on Norfrys Fisk og Fiskemat St Hanshaugenilla,
Ullevålsveien 14
...japanilainen pubi on Izakaya, http://izakayaoslo.com/.
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OSLON PARHAAT
…Oslon pitseria on Lofthus Samvirkelag, www.lofthussamvirkelag.no
…kirpputorit löytyvät osoitteesta www.loppemarked.info ja
www.loppemarkeder.com
…omenapiirakkaa saa Frognerseteren Restaurantista,
www.frognerseteren.no
…ruisleipää tekee Åpent Bakeri perjantaisin.
…etiopialainen ravintola on The Office Bar N Grill, http://theofficebar.no/
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JUHANNUSTUNNELMIA

Juhannusta juhlittiin tänäkin vuonna Hovedøyenillä Oslon edustalla, jonne
Ruterin lautta kuljetti Rådhusplassin rannasta iloisen joukon suomalaisia.
Suomalaisen musiikin tahdittamana turistiin mukavia, pelattiin mölkkyä ja
grillailtiin suomalaista makkaraa. Makkaran päälle laitettiin tietenkin Auran
sinappia. Sää oli suotuisa ja tunnelma leppoisa.
Mölkyn kuninkuus ei koskaan selvinnyt, sillä voitot jakautuivat tasapuolisesti.
Pelipaikan ohikulkijoissa peli herätti ihmetystä ja mielenkiintoa vai liekkö
palikoitten hajaantuminen tukkinut tietä.
Drop-in henkisesti tapahtuma keräsi päivän aikana noin parikymmentä
kävijää.

Vasemmalla kuvassa grillattavia ja oikealla
mölkyn pelaamista.
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TULE TUTUKSI -ILTA

Tutuksi tulemisen iltaa vietettiin aurinkoisessa Frognerparkissa. Tapahtuman
tarkoituksena oli saattaa Oslon seudun suomalaiset tutustumaan toisiinsa.
Illan aikana Suomi-Seura Oslon hallitus myös yritti kuullostella toiveita
yhteiselle tekemiselle.
Aika kului rattoisasti jutustellen ja pölse brödiä mutustellen. Pelasimme
myös petankkia. Pallogrilli oli taasen paikalla parhaimmalla ja grillimestarina
toimi puheenjohtaja Tiina.
Osallistujia tapahtumassa oli huikeat 30 henkilöä!
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PESÂPALLOSUNNUNTAIT
Kesäsunnuntaisin on jo useana vuonna pelattu pesistä Vigelandin puistossa.
Tänä vuonna päätimme tehdä pelistä vielä jännempää ja kutsuimme
Suomen suurlähetystön pesismatsiin. Kauniina ja kesäisenä elokuun
sunnuntaina meitä olikin sitten paikalla ennätysmäärä sekä innokkaita
pesiksen pelaajia että myös yleisöä.
Suomi-Seura Oslo tietenkin harjoitteli "salaa" useamman kerran kesän
aikana, mutta sitä ei välttämättä suorituksista huomannut... Toki kentällä
nähtiin myös hienoja kunnareita, takalaittomia ja vauhdikkaita syöksyjä.
Sääntöjä palauteltiin mieliin vähitellen pelin aikana, ja pisteitä ei muistanut
laskea kukaan.
Mutta kyllä oli hauskaa pelata! Ilma oli loistava, fiilis mainio ja fair play meininki kohdallaan. Tästä on ehdottomasti tehtävä perinne, joten
kutsumme jo nyt hyvissä ajoin sekä suurlähetystön, norjalais-suomalaisen
kauppayhdistyksen että kaikki uudet, vanhat ja tulevat Suomi-Seura Oslon
jäsenet pesismatsiin elokuussa 2016! Treenit alkavat toukokuussa, ja talven
aikana pelistrategiaa voi hioa joka kuukauden ensimmäisenä torstaina After
Workissa.
Tekstit: Katri ja Kaisa, kuvat: Jouni

Kummassakin joukkueessa oli noin 10 pelaajaa.
Saimme aikaan erittäin hyvät pelit kansallisurheilun
parissa.
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TULEVIA TAPAHTUMIA

Lokakuu
After Work
1.10. 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).
Kahvimaistelu kahvin rakastajille
10.10. klo 11.00
Suomalaiset ovat kahvikansaa. Sitä tuskin voi kukaan kieltää. SuomiSeura Oslo tarjoaa jäsenilleen ilmaisen kahvimaistelun Tim Wendelboen
paahtamossa lauantaina 10.10. klo 11.00. Tilaisuuden kieli on joko norja
tai englanti. Kahvimaistelu on jäsenille ilmainen ja muille 50 NOK/hlö
Sitovat ilmoittaumiset 5.10. mennessä osoitteeseen
puheenjohtaja@suomiseura.org. Maksimi osallistujamäärä on 10 henkeä.

Marraskuu
After Work
5.11. 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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TULEVIA TAPAHTUMIA

Marraskuu
Tänä vuonna on Sibeliuksen 150v juhlavuosi. Kulttuurin ystäville on tarjolla
herkkua marraskuussa, kun Oslon konserttitalolla juhlitaan Sibeliusta jopa
kahden päivän aikana.
Torstai 12.11. klo 19.00
Oslon filharmonikot ja kapellimestari Jukka-Pekka Saraste esittävät illan
aikana Sibeliuksen töitä, mm. Pohjolan tytär ja Sinfonia nro 7.
Viulusolistina Jennifer Pike.
Perjantai 13.11. klo 19.00
Perjantaina sopraano Karita Mattila tulkitsee Sibeliuksen kappaleita,
kapellimestarina Jukka-Pekka Saraste.
Lippujen hinta on jäsenille 280 NOK/kpl/ilta ja ei-jäsenille 300
NOK/kpl/ilta. Kaikki liput ovat oikealla parvekkeella molempina iltoina.
Jos haluat ostaa lipun:
1. Lähetä sähköpostia osoitteeseen puheenjohtaja@suomiseura.org ja
kerro montako lippua haluat ja mihin esitykseen.
2. Kun saat vahvistuksen että liput ovat varattuna sinulle, maksa
vahvistussähköpostissa olevien ohjeiden mukaisesti, mutta kuitenkin
viimeistään 25.9.
Lisätietoja konserteista:
http://www.oslofilharmonien.no/pages/sibelius1
http://www.oslofilharmonien.no/pages/sibelius2
Koko perheen joulujuhla 29.11.
Merkitse päivä kalenteriin! Perinteinen koko perheen joulujuhla
riispuuroineen ja jouluherkkuineen on taas täällä. Paikalla saattaa myös
joulupukki vierailla ilahduttaen perheen pienempiä. Tarkemmat lisätiedot
tulevat joulunajan jäsentiedotteessa.

11

KOIRAN KANSSA MATKALLA
Koiran kanssa on helppo matkustaa, kun on hoitanut matkustusasiakirjat,
tunnisteet ja rokotteet etukäteen kuntoon. Kaikki nämä hoituvat eläinlääkärin
vastaanotolla.
Koira tarvitsee matkustettaessa lemmikkipassin, josta tulee löytyä tiedot
koirasta, koiran rokotuksista sekä mikrosirusta.
Koiralla täytyy olla mikrosiru tunnistamista varten. Aikaisemmin myös
tatuointi oli hyväksyttävä tunnistusmerkintä. Nykyään tatuointi hyväksytään,
vain jos se on tehty ennen 3.7.2011. Lisäksi tarvitaan kirjallinen todiste
tatuoinnin tekoajankohdasta.
Suomeen matkustettaessa koiran on oltava rokotettu raivotautia vastaan
vähintään 21 vrk ennen rajan ylittämistä. Mikäli uusintarokotus annetaan
edellisen rokotteen voimassaoloaikana, ei 21 vrk varoaikaa tarvita.
Lentäen koiran kanssa
Pääsääntöisesti alle 8 kg koiran saa ottaa matkustamoon, tätä suuremmat
matkustavat ruumassa. Eri lentoyhtiöillä on erilaisia säännöksiä koiran
kanssa lentämiseen. Ruumassa matkustava koira tarvitsee kuljetushäkin,
jossa on riittävä ilmanvaihto ja jonka vesiastiaa voidaan täyttää ulkopuolelta.
Lentoyhtiöillä on ohjeistukset kuljetushäkeistä. Lisäksi löydät ohjeet
kansainvälisen ilmakuljetusliiton IATAn sivuilta. Huomaa, että esimerkiksi
Finnairilla koira tulee lähettää rahtina, mikäli sen paino kuljetushäkin kanssa
ylittää 50 kg.
Koira laivassa
Yön yli kulkevilla laivoilla on hytti pakollinen koiran kanssa matkustettaessa.
Koirahyttejä on rajallinen määrä, joten varaukset kannattaa tehdä ajoissa.
Laivojen ulkokansilta löytyy yleensä erillinen hiekkalaatikko koirille.
Useimmat koirat taitavat vain nyrpistellä nenäänsä hiekkalaatikolle ja
odottavat mieluummin maihin pääsyä. Osalla päivälaivoista koiran kanssa
pääsee ulkoterassille.
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KOIRAN KANSSA MATKALLA
Mikäli matkustaa Ruotsin kautta Suomeen tai Norjaan on koiralle annettava
lääkitys
ekinokokkoosia
(revens
dvergbendelorm),
tarkemmin
myyräekinokokkia vastaan. Lääkitys on otettava eläinlääkärin luona 24 - 120
tuntia ennen rajan ylittämistä. Lääkityksestä tulee merkintä koiran passiin.
Ekinokokkoosia on tavattu Ruotsissa, mutta ei Suomessa tai Norjassa.
Kun tulet koiran kanssa takaisin Norjaan päin, kannattaa hyödyntää
Mattilsynetin ohjetta ”Veileder: Slik reiser du med kjæledyret ditt” Neljään
kysymykseen vastaamalla saat muistilistan mitä on hoidettava ennen
matkaa, yleiset ohjeet sekä tieota Norjan rajan ylittämisetä.
Muista huomioida koiran kunto matkustustapaa suunnitellessasi.
Matkakohteesta riippuen voi olla hyvä ottaa muitakin rokotuksia, sillä myös
koira voi saada muita tartuntoja. Koiralle kannattaa pakata kaikki
tarpeellinen punkkipannoista anturarasvaan mukaan jo kotoa, varsinkin jos
matkustaa vieraaseen kohteeseen. Herkkävatsaisimmille kavereille
kannattaa harkita tutun ruoan pakkaamista mukaan matkatavaroihin. Näin
koiran kanssa matkustus on lomailua.
Itse matkustin kesällä koirani Holgerin kanssa Suomeen Finnlines lautalla
(Kapellskär-Naantali). Finnlines lautta oli siisti, vaikkakin ikäisensä näköinen.
Koiran kanssa matkustaessa Finnlines oli täydellinen valinta; rauhallinen ja
pienehkö, eikä jonottamiseen ei kulunut aikaa.
Teksti: Susanna Viikki, Lähteet:
Kansainvälinen ilmakuljetusliitto IATA: Live Animals Regulations Container
Regulations http://www.iata.org/whatwedo/cargo/liveanimals/Documents/container-requirements-cats-and-dogs-lar-cr1.pdf
Finnair: Lemmikkieläimet Finnairin lennoilla
http://www.finnair.com/fi/fi/information-services/baggage/pets/flying-with-pet
Evira: Koirien, kissojen ja frettien tuonti EU-maista Suomeen
http://www.evira.fi/portal/fi/elaimet/tuonti+ja+vienti/eujasenmaat++norja+ja+sveitsi/koirat++kissat+ja+fretit/
Mattilsynet Veileder: Slik reiser du med kjäledyret ditt
http://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/reise_med_kjaledyr/veileder_slik
_reiser_du_med_kjaledyret_ditt/
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KÄYTÄNNÖN VINKKEJÄ

Uudet pohjoismaiset kuntoutussopimukset
Pohjoismaat ovat sopineet kahdenkeskiset kuntoutussopimukset.
Sosiaaliturvasopimus, jonka kaikki Pohjoismaat ovat allekirjoittaneet,
tiivistää maiden välistä ammattiin liittyvää kuntoutusta.
Esimerkiksi suomalainen voi liikkua vapaasti muihin Pohjoismaihin ja
uuden sopimuksen turvin kuntoutusasioiden hoitaminen on helpottunut.
Kuntoutussopimusta voidaan soveltaa tilanteissa, joissa esimerkiksi
suomalainen työskentelee Norjassa, mutta on kirjoilla Suomessa. Tällöin
kuntoutus toteutetaan asuinmaassa ja sen kulut maksetaan Norjasta.
Uusi kuntoutussopimus auttaa etenkin tilanteissa, joissa maiden omat lait
ovat tiukkoja.
Lähteet: Sutinat 9/2015 (Suomi-Seura ry)
Lisätiedot:

www.kela.fi/kuntoutus
www.kela.fi/yleiset-periaatteet_sosiaaliturvasopimukset
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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.
Prima maling as, Bygdøy allé 62, 0265 Oslo
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