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Ote blogista ”Norjalainen päiväkirja”
Tulevat tapahtumat
Muutoksia suomalaisen ajokortin hakemiseen
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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
Susanna Viikki
Kristiina Puumalainen
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:
Radisson Blu Plaza Hotel, Jouni Carlsson
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PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS
Suomi viettää ensi vuonna 100-vuotisjuhliaan. Valtioneuvoston kansliassa
tomiva Suomi 100-hanke on määritellyt juhlavuoden teemaksi “Yhdessä”,
kannustaen eri yhdistyksiä ja yksittäisiä ihmisiä ideoimaan ja toteuttamaan
juhlavuoden tapahtumia yhdessä.
Myös Suomi-Seura Oslossa on kuumeisesti mietitty mahdollisia
tapahtumia juhlavuodelle (jos muuten sinulla on ideoita, otamme
mielellämme niitä vastaan). Samalla tulin itse miettineeksi että mikä meitä
suomalaisia oikein yhdistää? Miksi monet meistä viihtyvät ulkomaillakin
maanmiestensä seurassa ja mitä suomiyhteisö minulle itselle merkitsee.
Ensimmäisenä tulee tietysti mieleen kieli. Omalla äidinkielellään
kommunikoidessa pystyy välittämään sellaisia vivahteita, joita ei ihan
hetkessä vieraalla kielellä opita. Ja jos lähes kaikki muu kommunikaatio
arjessa on norjaa tai englantia, on suomen puhuminen suorastaan
rentouttavaa, oli aihe sitten mikä tahansa. Suomi-Seura Oslon
perustamisasiakirjoihinkin on seuran tarkoitukseksi kirjattu: “…auttaa
ylläpitämään yhteyttä suomen kieleen ja kulttuuriin...”.
Mutta yhdistää meitä toki moni muukin asia kuin kieli. Esimerkiksi
tietyt käyttäytymiskoodit kuten oman tilan kunnioittaminen saavat
suomessa vierailevat ulkomaalaiset usein hämmennyksiin. Vaikka eivät
suomalaiset silti kylmiä ole, sen osoittaa myös vasta julkaistu tutkimus
jossa tutkituista euroopplaisista juuri suomalaiset olivat vähiten
kiusaantuneita vieraiden ihmisten halaamisesta. Itse olen myös erityisen
ylpeä sisusta, suomalaisuuteen perinteisesti yhdistetystä suorastaan
jääräpäisestä periksiantamattomuudesta.
Ruokakulttuuri on myös yksi niistä asioista jotka meitä yhdistävät.
Ruisleipä ja karjalanpiirakat, salmiakki ja laatikkoruuat. Norjalainen
miesystäväni
käydessään
ensimmäistä
kertaa
suomalaisessa
ruokakaupassa hämmästyi kovasti suolakurkkujen irtomyynnistä. Niinpä
hän nyt kertookin tuttavilleen suomalaisesta ruokakulttuurista:
“Suomalaiset syövät niin paljon suolakurkkuja, että niitä myydään
tynnyreistä”.
Hyvää syksynjatkoa,
Tiina Virtanen
Puheenjohtaja
Suomi-Seura Oslo
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KÄYTTÄYTYMISOHJEITA HENKILÖKOHTAISEEN
KONTAKTIIN NORJALAISTEN KANSSA
Alla oleva teksti on ote Norjassa asuvan suomalaisen naisen blogista
nimeltä ”Norjalainen päiväkirja”. Blogissa hän kertoo, miten näkee
norjalaisen yhteiskunnan omilla silmillään käyttäen välillä kärjistyksiä ja
huumoria tekstin tehokeinona. Blogia voi seurata sivuilla
http://norjalainenpaivakirja.blogspot.no/ . Suomi-Seura Oslo on saanut
luvan blogin pitäjältä julkaista teksti sellaisenaan.
******************************************************************************
1. Norjalaisella on vahva kansallistunne. Lisäksi norjalainen tuntee
olevansa läheistä sukua muiden pohjoismaalaisten kanssa. - Siispä vältä
kaikkea sellaista, joka voi loukata kansallista kunniaa.
2. Norjalainen rakastaa vapauttaan. Hän kaihtaa kaikenlaista pakkoa ja
alistamista. Hän ei tunne sotilaallista kuria ja auktoriteettia. - Siispä anna
mahdollisimman vähän käskyjä, äläkä huuda hänelle. Tällainen käytös
aiheuttaa ainoastaan uhmaa eikä sillä ole toivottua vaikutusta. Eniten on
mahdollista saavuttaa käyttämällä leikillistä sävyä. Tarpeeton terävyys ja
opettavainen sävy loukkaa norjalaisen omanarvontuntoa.
3. Norjalainen on olemukseltaan sulkeutunut ja pidättyväinen, hidas
ajattelultaan ja toiminnaltaan mutta myös epäileväinen kaikkea vierasta
kohtaan. - Siispä älä kiirehdi. Käytä aikaa.
4. Norjalaiselle koti on muinaisgermaanisen käsityksen tapaan pyhä. Hän
osoittaa mielellään vieraanvaraisuutta. Omistusoikeus on loukkaamaton.
Talon ovea ei lukita. Varastelu on lähes tuntematonta, ja sitä pidetään
häpeällisenä. - Siispä vältä kaikenlaista perusteetonta omaisuuden
haltuunottoa, vaikka tavarat lojuisivat ympäriinsä. "Hankintojen tekeminen",
"järjestely" ja vastaava on sama kuin varkaus, ja se on kaikissa
olosuhteissa kielletty.
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KÄYTTÄYTYMISOHJEITA HENKILÖKOHTAISEEN
KONTAKTIIN NORJALAISTEN KANSSA
5. Norjalainen ei ymmärrä sotaa. Tämä meriä kulkeva ja kauppaa käyvä
kansa on kallellaan Englantiin päin. Se pelkää Venäjää. Vähäisiä
poikkeuksia lukuunottamatta se ei ymmärrä kansallissosialismin tavoitteita.
- Siispä vältä poliittisia vastakkainasetteluja.
6. Norjalainen pitää kodikkaasta, mukavasta oleilusta. Hänet voittaa
puolelleen ystävällisyydellä, pienellä huomaavaisuudella ja hyväksymällä
hänet sellaisena kuin hän on. - Siispä ei minkäänlaista päällekäyvyyttä, ei
varsinkaan naisten kohdalla.
7. Saksan kieltä ymmärretään lähes kaikkialla, jos sitä vain puhutaan
hitaasti ja selkeästi.
Kun Saksa 75 vuotta sitten miehitti Norjan, sotilaat saivat
käyttäytymisohjeet, joilla piti välttää turhat kahnaukset. Tyypillisen
norjalaisen luonnehdinta ei mennyt täysin metsään, sillä se on monelta
osin edelleen tunnistettavissa.
Jostakin syystä norjalaiset eivät sitten kuitenkaan aivan vastanneet
saksalaisten odotuksia ja vastaanotto oli kaikkea muuta kuin oli toivottu.
Heti kättelyssä norjalaiset ampuivat upoksiin ison sotalaivan, kuningas
kieltäytyi yhteistyöstä ja joillakin alueilla sotilaallinen vastarinta oli
sisukasta, myöhemmästä vastarintatoiminnasta puhumattakaan.

******************************************************************************
Teksti: blogi ”Norjalainen päiväkirja” 13.4.2015
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TULEVIA TAPAHTUMIA
Lokakuu
After Work
Torstai 6.10. 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).
Retki pitkin valaistua Alnajokea
Torstai 13.10. klo 19.00–22.00
Lysvandring langs Alnaelva! Tule mukaan kävelemään valaistua Alnajokea
Grorudista Kværnerbyeniin. Tapaamme Grorud T Banen kohdalla klo 19.00.
Halukkaille tarjoamme kahvit ja pullan. Tarkemmat tiedot joko Suomi-Seura
Oslon Facebook sivuilta tai https://www.facebook.com/lysvandring/ .
Marraskuu
After Work
Torstai 3.11. 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).
Lauantaikahvit
Lauantai 5.11. klo 12.00
Tykkäätkö kahvista ja haluat tutustua uusiin ihmisiin? Lauantaikahvit
juodaan Java Kaffe- og vinbarissa (Ullevaalsveien 47, Oslo)
St.Hanshaugenissa. Java Kaffe on yksi Oslon parhaimmista kahviloista.
Koko perheen joulujuhla
Sunnuntai 27.11. klo 16.00Perinteinen 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 medlemsservice@norskfinsk.org .
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TULEVIA TAPAHTUMIA

Joulukuu
After Work
Torstai 1.12. 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).
Joulukonsertti Sissels Jul
Lauantai 3.12. klo 18.00-19.30
Suomi-Seura Oslo on varannut lippuja tunnetun Sissel Kyrkjebøn
joulukonserttiin. Hänen konsertit ovat olleet loppuunmyytyjä Etelä-Norjassa
ja etenkin Ruotsissa. Luvassa on modernimpaa energistä joulurytmiä, mutta
myös vanhoja perinteisiä joulukappaleita. Sissel esiintyy Oslon
konserttitalolla (Munkedamsveien 14, Oslo).
Lippuja ei enää saa Suomi-Seura Oslon kautta.
Itsenäisyyspäivän juhla
Tiistai 6.12.
Norjalais-Suomalainen Yhdistys (NFF) järjestää perinteisen
itsenäisyyspäivän juhlan . Lisätietoja tulossa Facebook - ja kotisivuilla.
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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 joka torstai klo 18-20.00 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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NORJAN SUOMALAISEN EVANKELIS-LUTERILAISEN
SEURAKUNNAN TAPAHTUMIA
Perhemessu
Su 16.10.2016 klo 15.00 Oslo, Margaretakirkko
Pian on aika lähettää toivekirje joulupukille. Mutta jos tietää etukäteen,
mitä saa lahjaksi, voiko silloin enää puhua lahjasta?
Tervetuloa Margareta-kirkkoon miettimään lahjan sisältöä suomalaispappi
Anssi Eleniuksen kanssa. Pianisti Teemu Ikonen soittaa ja tukee
seurakunnan laulua. Perhemessu on jumalanpalvelus, jossa vietetään
ehtoollista. Se kestää noin 40 minuuttia. Kirkkokahvit ja -mehut
seurakuntasalissa perhemessun jälkeen.
Ilta kirkolla: Jäsenrekisteriuudistus ja ideointia seurakunnan
tulevaisuudesta
To 20.10.2016 klo 18.00-19.00 Oslo, Margaretakirkon lukusali
Syksyn
toisessa
teemaillassa
pureudutaan
seurakunnan
jäsenrekisteriuudistukseen ja ideoidaan hieman tulevaa. Alustuksen ja
keskustelun jälkeen kahvitellaan. Tervetuloa!

Lauluryhmän harjoitukset
To 27.10.2016 klo 18.00-20.00
Margareta-kirkon lukusalissa (Läsrummet, Ingång 8E).
Yhteistä laulua ohjaa Elina Hawrami. Tervetuloa!

Lauluryhmän harjoitukset
To 3.11.2016 klo 18.00-20.00
Margareta-kirkon lukusalissa (Läsrummet, Ingång 8E).
Yhteistä laulua ohjaa Elina Hawrami. Tervetuloa!
Messu eli ehtoollisjumalanpalvelus
Su 6.11.2016 klo 15.00 Oslo, Margaretakirkko
25. sunnuntai helluntaista, aiheena ”Kuolemasta elämään”.
Suomalaispappi Anssi Elenius, pianisti Teemu Ikonen. Lauluryhmä Elina
Hawramin johdolla. Tervetuloa myös kirkkokahveille jumalanpalveluksen
jälkeen.
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NORJAN SUOMALAISEN EVANKELIS-LUTERILAISEN
SEURAKUNNAN TAPAHTUMIA
Ilta kirkolla: Konsuli Seija Haarala esittäytyy ja vastaa kysymyksiin.
To 10.11.2016 klo 18.00-19.00 Oslo, Margaretakirkon lukusali
Syksyn kolmannessa teemaillassa alustuksen pitää suurlähetystön uusi
konsuli Seija Haarala. Alustuksen ja keskustelun jälkeen kahvitellaan.
Tervetuloa!
Lauluryhmän harjoitukset
To 24.11.2016 klo 18.00-20.00
Margareta-kirkon lukusalissa (Läsrummet, Ingång 8E).
Yhteistä laulua ohjaa Elina Hawrami. Tervetuloa!

Kauneimmat joululaulut
Pe 2.12.2016 klo 18.30 Oslo, Margaretakirkko
Olemme jälleen saaneet Suomen lähetysseuran joululauluvihot.
Tervetuloa yhteislauluiltaan luomaan suomalaista adventtitunnelmaa!

Ilta kirkolla: Suomi 100 -juhlavuosi
To 8.12.2016 klo 18.00-19.00 Oslo, Margaretakirkon lukusali
Syksyn viimeisessä teemaillassa keskustellaan Suomi 100 -juhlavuodesta.
Kaupallinen ja lehdistöneuvos Erja Karkkonen kertoo Suomen Oslonsuurlähetystön ja Team Finlandin suunnitelmista. Alustuksen ja
keskustelun jälkeen kahvitellaan. Tervetuloa!
Lauluryhmän harjoitukset
To 15.12.2016 klo 18.00-20.00
Margareta-kirkon lukusalissa (Läsrummet, Ingång 8E).
Yhteistä laulua ohjaa Elina Hawrami. Tervetuloa!
Joulumessu
Su 18.12.2016 klo 11.00 Oslo, Margaretakirkko
”Sana tuli lihaksi”. Tervetuloa joulukirkkoon!
Lauluryhmä Elina Hawramin johdolla. Kahvit jumalanpalveluksen jälkeen.
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KÄYTÄNNÖN VINKKEJÄ
Muutoksia suomalaisen ajokortin hakemiseen
Trafi on ottanut ajokorttihakemusten hoitamisen tehtäväkseen poliisilta.
Muutos tuli voimaan 1.1.2016. Toimipisteinä toimivat nykyään Ajovarma
Oy:n toimistot. Trafi on ottanut hoitaakseen seuraavat luvat: ajokortti,
ajokorttilupa, harjoituslupa, opetuslupa, liikenneopettajalupa,
taksinkuljettajan ajolupa ja ajoluvan kaksoiskappale, vammaisen
pysäköintilupa ja pysäköintiluvan kaksoiskappale, piirturi- tai
ammattipätevyyskortti sekä ADR-ajolupa.
Ajanvaraukset voi tehdä kätevästi Ajovarman kotisivuilta.
Lähteet: Sutinat 2/2016 ( Suomi-Seura ry:n jäsentiedote)
Lisätiedot: www.ajovarma.fi, s-posti: tiedustelut@ajovarma.fi,
puh. 075 323 9999 (arkisin klo 8.00-16.00)
Henkilökortti laki työn alla
Ulkosuomalaisten asema paranee uuden henkilökorttilain ansiosta
vuoden 2017 alusta lähtien. Uusi laki mahdollistaa Euroopassa olevien
Suomen ulkomaan edustustojen myöntää henkilökortin suomalaisille.
Henkilökortteja ei tulla myöntämään alaikäisille Suomen rajojen
ulkopuolella olevista edustustoista.
Lähteet: Sutinat 9/2016 ( Suomi-Seura ry:n jäsentiedote)
Lisätiedot: http://www.intermin.fi/fi/lainvalmistelu/henkilokortti
Nettikonsuli suomalaisten apuna Facebookissa
Ulkoministeriö on aloittanut nettikonsulipalvelut ja auttaa mm.
suomalaisia, jotka tarvitset apua esimerkiksi sairauden, tapaturman tai
rikoksen uhriksi joutumisen takia. Sivuston tarkoitus on myös muistuttaa,
miten matkustaa turvallisesti Suomen rajojen ulkopuolella.
Lähteet: Sutinat 4/2016 ( Suomi-Seura ry:n jäsentiedote)
Lisätiedot: www.facebook.com/Nettikonsuli tai

http://formin.finland.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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