SUOMI-SEURA OSLO JÄSENTIEDOTE talvi 2016

Suomi-Seura
OSLO

Kohta saa suomalaista ruisleipää Norjassa
Kutsu sääntömääräiseen vuosikokoukseen
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 2016
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:
Langkaia, Jouni Carlsson
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PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS

Hyvää alkanutta vuotta 2016! Taakse jäänyt vuosi oli seuralle hyvä,
tapasimme monia uusia kasvoja, ja heistä ilahduttavan moni myös liittyi
seuran jäseneksi. Kasvava jäsenmäärä mahdollistaa entistäkin
monipuolisemman toiminnan tulevaisuudessa joten lämmin kiitos kaikille
vuonna 2015 jäsenmaksunsa maksaneille.
Vapaaehtoistoiminta tarvitsee aina myös tekijänsä, joten jos haluat olla
mukana luomassa toimintaa Oslon suomalaisille, niin nyt siihen on
erinomainen tilaisuus. Voit ilmoittaa kiinnostuksesi hallituksesta
vapautumassa oleviin paikkoihin tai vaihtoehtoisesti voit tulla tekemään
jotain tiettyä sinua kiinnostavaa tapahtumaa tai aktiviteettia.
Tänä vuonna on tiedossa vanhoja tuttuja tapahtumia kuten
ystävänpäiväkeilaus ja pesäpallo, mutta keksimme varmasti myös jotain
uutta. Parhaiten pysyt ajan tasalla seuraamalla tapahtumakalenteria, jonka
löydät sekä Facebookista että kotisivuiltamme.
Oslo on mielestäni erinomainen talvikaupunki. Oslon metsissä on
hiihtolatuja yli 2600 km ja 11 hissin laskettelukeskuskin on vain
metromatkan päässä (lyhyt bussikuljetus Voksenkollenin metroasemalta).
Talviviikonloppuisin 1-linjan metro näyttääkin enemmän hiihtohissiltä kuin
metrolta ja on elämys jo sinänsä.
Ehkä hauskin talviaktiviteetti on kuitenkin 2,5 km pituinen Korketrekkeren
kelkkamäki, joka alkaa Frognerseteren metropysäkin läheisyydestä (josta
voit myös vuokrata kelkan) ja päättyy Midtstuenin metropysäkille. Eli voit
ajaa metrolla ylös ja ottaa aina uuden kierroksen niin monta kertaa kuin
suinkin jaksat.
Muistathan myös, että seuran vuosikokous on avoin kaikille ja toivommekin
että mahdollisimman moni pääsisi paikalle. Katso tarkemmat tiedot
kutsusta sivulta 10.
Tiina Virtanen
Puheenjohtaja
Suomi-Seura Oslo
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SUOMALAISTA RUISLEIPÄÄ NORJASSA
Norjan suomalaiset saivat tietää sosiaalisen median kautta suomalaisesta,
joka suunnittelee aloittavansa tuomaan suomalaista ruisleipää Norjaan.
Suomi-Seura Oslo tapasi Solrugin toimitusjohtajan ja omistajan Magnus
Högnäsin Oslossa tammikuussa 2016. Magnus toi Suomi-Seura Oslon
hallitukselle monta pussia erittäin maukkaita maistiaisia. Hän kertoi
mielellään miten Solrug sai alkunsa.
”Alussa tämä oli vain siisti sivuprojekti. Minä, kuten moni muukin ihminen
Suomesta, ihmetteli miksei Norjasta saanut suomalaista ruisleipää.
Ruisleipä on tuote, jolla on monia hyviä ominaisuuksia niin terveyttä kuin
makuakin ajatellen. Meille, jotka olemme kasvaneet suomalaisen ruisleivän
kanssa, ei ole muita leipätuotteita, joita voisi verrata ruisleipään. Se, että
ruisleipää ei saanut Norjasta ärsytti minua suuresti.
Tämän takia lähetin sähköpostia Fazerille talvella 2014. Viestissäni kysyin
miksei Fazer myy ruisleipää Norjassa. Kerroin, että suomalainen ruisleipä
olisi mainio vientituote ja että se sopisi hyvin norjalaiseen elämäntyyliin ja
kulttuuriin. Yllätyin hieman, kun Fazerin konserninjohtaja Christoph
Vitzhum vastasi minulle lyhyesti. Hän oli samaa mieltä kanssani, mutta
kertoi ettei Fazerilla ole suunnitelmia laajentua Norjaan.
(jatkuu sivulla 6)
.
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SUOMALAISTA RUISLEIPÄÄ NORJASSA
Saamani vastauksen vuoksi aloin leikitella ajatuksella, jos toisinkin
ruisleipää itse Norjaan. Jo vuonna 2014 aloitin keskustelut erilaisten
tukkukauppiaiden ja leipomoiden kanssa. Vuonna 2015 löysin Leipomo
Rosten Oy:n Turusta ja se oli täydellinen valinta yhteistyölle. Leipomo
Rosten on innovatiivinen, laatutietoinen ja heillä on suuri tuotantokyky sekä
tärkeää kokemusta ulkomaanviennistä. Uskon todellakin, että pystymme
tuottamaan tuotteita, jotka puhuttelevat myös Norjaa.
Projektin toinen puoli on mahdollisuus nostaa esiin pohjoismaalaisia
tuotteita ja yrityksiä. Olen asunut Norjassa, Suomessa sekä Ruotsissa, ja
koen että ruokatuotteita tai paikallisia erikoisuuksia ei ole tarjolla tarpeeksi
Pohjoismaitten välillä. Solrug on yksi yritys nostaa esiin yksi fantastinen
pohjoismaalainen tuote ja näin pienentää Suomen ja Norjan välimatkaa.”
Teksti: Jouni Carlsson
Haastatteluteksti: Magnus Högnäs
Kuvat: Jouni Carlsson
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TULEVIA TAPAHTUMIA
Helmikuu
After Work Special
Torstai 4.2. klo 18.00–21.00
Tule mukaan rentoon suomalaiseen seuraan Suomi-Seura Oslon After
Workissa! Suomi-Seura Oslo tarjoaa makkarat kaikille paikalle tuleville olit
sitten jäsen tai et. Wurst Bar löytyy Cafe Sørin oikealla puolella olevan
Passasjenin sisältä (Strøget-Passasjen Torggata 11, Storgata 13).
Laskiaisrieha
Sunnuntai 7.2. klo 13.00-15.00
Järjestämme laskiaisriehan yhdessä Suomalaisen Lastenkerhon kanssa
Vigelandsparkenin päiväkodissa (Nobels gate 30). Tarjoamme kotona tehtyä
hernekeittoa sekä laskiaispullia. Ota omat pulkat ja liukurit mukaan! Hinta 50
NOK per aikuinen ja lapset ilmaiseksi.
Ystävänpäivän keilaus
Sunnuntai 14.2. klo 15.00
Perinteinen Ystävänpäivän keilaus Oslo Bar & Bowlingissa (Torggata 16).
Hinta 100 NOK per hlö jäseniltä ja ei-jäseniltä 200 NOK per hlö.
Maaliskuu
Vuosikokous
Tiistai 1.3. klo 18.00
Suomi-Seura Oslon vuosikokous pidetään Suomen Suurlähetystön
residenssissä (Thomas Heftyes gate 3, sisäänkäynti Sophus Lies gate).
Vuosikokoukseen ovat tervetulleita kaikki, mutta äänioikeutta saavat käyttää
vain
seuran
jäsenmaksun
maksaneet
jäsenet.
Käymme
läpi
vuosikertomuksen 2015, esittelemme budjetin ja valitsemme uuden
hallituksen kaudelle 2016. Koska vuosikokous on Suurlähetystön
residenssissä tulee kaikkien paikalle tulijoiden ilmoittautua etukäteen:
puheenjohtaja(at)suomiseura.org .
After Work
Torstai 3.3. 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

Huhtikuu
After Work
Torstai 7.4. 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).
Toukokuu
After Work
Torstai 5.5. 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).
Pesäpallokauden avajaiset
Sunnuntai 29.5. 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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HALUATKO LAULAA MUUALLAKIN KUIN SUIHKUSSA?

Tiesitkö, että laulaminen yhdessä muiden suomalaisten kanssa on
mahdollista Oslossa? Laulaminen on myös sosiaalista toimintaa, ja mukaan
voi tulla yksin tai kaverin kanssa.
Lauluryhmän juuret ovat pitkään toimineessa suomalaisen seurakunnan
organisoimassa Cantamus-kuorossa. Taustasta huolimatta kyseessä ei ole
kirkkokuoro, vaan ohjelmisto voi kattaa periaatteessa lähes mitä tahansa
laulumusiikkia.
Ulkosuomalaisten kuorolle tuntuu olevan ominaista, että ihmisiä tulee ja
menee, muutetaan Osloon ja sitten ehkä elämäntilanteiden muuttuessa taas
takaisin Suomeen tai jonnekin muualle. Syksyllä kokoonnuimme pianisti
Teemu Ikosen johdolla noin kymmenen hengen lauluryhmänä. Pienelläkin
porukalla voi pitää hauskaa musiikin merkeissä, mutta jotta lauluryhmä voisi
ottaa työn alle monipuolisempaa ohjelmistoa ja ehkäpä kehittyä taas
varsinaiseksi kuoroksi, kaipaamme lisää laulajia.
Tammikuusta lähtien ohjat ottaa käsiinsä laulaja Elina Hawrami, ja uudet
laulajat, sekä naiset että miehet, ovat erittäin tervetulleita mukaan. Kun tulet
mukaan nyt, pääset myös vaikuttamaan siihen, mihin suuntaan toimintaa
aletaan kehittää, millaisella ohjelmistolla ja millaisilla tavoitteilla. Aiempi
kokemus kuorossa laulamisesta ei ole tarpeen. Elina on luvannut muun
ohessa opettaa myös laulutekniikkaa.
Laulajat kokoontuvat 28. tammikuuta lähtien joka torstai klo 18-19.30
Margareta-kirkon eli ruotsalaisen kirkon lukusalissa. Kirkko sijaitsee
Oslon keskustassa, Deichmanske bibliotekin vieressä, ja tarkka osoite on
Hammersborg torg 8E. Osallistuminen ei edellytä ilmoittautumista
ennakkoon. Tervetuloa mukaan laulamaan!
Teksti: Heli Bergset
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KUTSU SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN VUOSIKOKOUKSEEN

Aika: Ti 1. maaliskuuta 2016, klo 18.00
Paikka: Suomen suurlähetystön residenssi (Osoite: Thomas Heftyes gate
1, 0244 Oslo, käynti residenssiin Sophus Lies gaten puolelta)

Käsiteltävät asiat:
1. Kokouksen avaus.
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan
tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
5. Esitetään vuosikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto.
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta.
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun
suuruus.
8. Valitaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet.
9. Valitaan tilintarkastajat.
10. Kokouksen päätös.

Oslo, 27.01.2016
Suomi-Seura Oslo hallituksen puolesta
Tiina Virtanen, puheenjohtaja

********************************************
Suomi-Seura Oslo etsii uusia jäseniä hallitukseen. Oletko täynnä uusia
ajatuksia, ajattelet out of the box ja sinusta on kiva tehdä vapaaehtoistyötä
suomalaisten hyväksi Oslon alueella. Seuramme kieli on suomi. Jos olet
kiinnostunut tai haluat lisätietoa, laita meiliä
puheenjohtaja@suomiseura.org .
********************************************
10

FINNON TULEVIA TAPAHTUMIA
5.2. AILU VALLE
Suomalais-saamelaisen rap-artisti Ailu Vallen musiikissa on poliittista
sanomaa. Usein hänen teemanaan on länsimainen elämäntyyli, joka
pahimmillaan tuhoaa sekä luonnon että saamelaisten elinkeinot ja
kulttuurin. Valle esiintyy pohjoissaameksi, suomeksi ja englanniksi.
Paikka: Riksscenen, Schous kulturbryggeri, Trondheimsveien 2, Oslo.
19.2. TID FOR TANGO: KONSERTTI, LUENTO JA ELOKUVA
Osana Norjan kääntäjäpäivien ohjelmaa suomalainen tango valtaa
Litteraturhusetin Oslossa. Tiedossa on upea ilta akatemiatutkija Ville
Kärjän luennon, Maria Kalaniemen, Timo Alakotilan ja Tor Tveiten
konsertin, sekä Midsummer Night’s Tango –dokumenttielokuvan parissa.
Paikka: Litteraturhuset, Wergelandsveien 29, Oslo.
7.4. PECHA KUCHA: KAROLIINA KORHONEN JA FINNISH
NIGHTMARES
Pecha Kucha on japanilainen konsepti ja multimediatapahtuma, jossa
luovien alojen asiantuntijat tapaavat ja esitelmöivät rennossa ilmapiirissä.
Karoliina Korhonen puhuu Finnish Nightmares -sarjakuvastaan, joka kuvaa
suomalaisia kiusallisissa tilanteissa.
Paikka: Design- og arkitektursenter DogA, Hausmannsgate 16, Oslo.
23.4. POP-UP ARKKI
Lasten ja nuorten arkkitehtikoulu Arkki järjestää jännittävän työpajan 7vuotiaille ja sitä vanhemmille lapsille (5-6-vuotiaat voivat osallistua aikuisen
seurassa). Aiheena on japanilainen kirigami-tekniikka, jonka avulla
kaksiulotteisesta tehdään kolmiulotteista. Tavoitteena on, että lapset
rakentavat uniikkeja ja värikkäitä taloja A4-paperista. Ilmoittautumiset 17.4.
mennessä osoitteeseen prosjekt@finno.no.
Paikka: Henie Onstad Kunstsenter, Sonja Henies vei 31, Høvikodden.
23.4. VÄKEVÄKOLLEKTIIVI: RUIJA
Väkeväkollektiivi koostuu nuorista tanssijoista, muusikoista ja lavastajista.
Kollektiivin tavoitteena on päivittää kansantanssi nykypäivään. Ruija-esitys
on saanut inspiraationsa suomalaisten suuresta maahanmuuttoaallosta
Pohjois-Norjaan 1850-luvulla.
Paikka: Riksscenen, Schous kulturbryggeri, Trondheimsveien 2, Oslo.
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KÄYTÄNNÖN VINKKEJÄ
Norjan kansalaisuuden hakeminen
Suomen kansalainen voi anoa Norjan kansalaisuutta, mikäli hakija on
täyttänyt 18 vuotta, asunut Norjassa todistettavasti viimeiset 7 vuotta ja
henkilöä ei ole tuomittu vankeuteen tai hänen vapautta ei ole rajoitettu
(lisäksi myös muutamat muut rangaistukset voivat vaikuttaa päätökseen).
Edellä mainittujen asioiden lisäksi hakijan tulee anoa vapautusta
Suomen kansalaisuudesta, kun Norjan kansalaisuus myönnetään.
Norjan kansalaisuuden hakemisessa 18 vuotta täyttäneet käyttävät
lomaketta GP-7099 B ja se palautetaan lähimmälle poliisilaitokselle.
Lähteet: Suomen suurlähetystö, KKHJ Katriina Karvonen 1.7.2009
Lisätiedot: www.udi.no, www.lovadata.no ja www.finlex.fi

Pohjoismainen sopimus avioliitosta
Tiesitkö, että pohjoismainen sopimus avioliiton oikeudellisista
vaikutuksista allekirjoitettiin jo vuonna 1931? Sopimuksen mukaan
avioparin sen hetkinen asuinmaa määrittää avioliiton oikeudelliset
vaikutukset. Muuttaessa maasta toiseen Pohjoismaahan tulee voimaan
uuden asuinmaan oikeudelliset vaikutukset. Poikkeuksen tässä tekee
avioparin omaisuus, jolloin noudatetaan sen maan lakia, jossa omaisuus
sijaitsee. Jos puolisot asuvat eri valtioissa noudatetaan sen maan lakia,
jossa aviopari asui yhdessä viimeksi.
Lähteet: Suomen suurlähetystö, KKHJ Katriina Karvonen 1.7.2009
Lisätiedot: Pohjoismainen sopimus vuodelta 1931: www.finlex.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
puh. 465 91 150.
Prima maling as, Bygdøy allé 62, 0265 Oslo
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