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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:
Varajäsen:

Jäsenmaksut 2017
Kirjoita maksusuoritukseen, keitä jäsenmaksu
koskee.

Tiina Virtanen
Kaisa Lantto
Katri Pöysä
Susanna Viikki
Kristiina Puumalainen
Reetta How
Jouni Carlsson

Jäsenmaksu
Perhejäsen
Yhteisöjäsen

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

Muutoksia yhteystiedoissa?
Muuttuneet yhteystietosi voit ilmoittaa jäsenkirjurillemme sähköpostilla osoitteeseen:
medlem@suomiseura.org

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
Lehden toimitus ja taitto:
Suomi-Seura Oslon hallitus

Mainostajille tiedoksi
Mainosten hinnat ovat seuraavat
Kokosivu
400,½ sivua
200,¼ sivua
150,-

Kannen kuva:
Eidsvolls plass / Spikersuppa,
Jouni Carlsson
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PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS
Suomi-Seura Oslon hallitus on palaillut pikkuhiljaa kesälomilta ja
päivittänyt ensitöikseen syksyn tapahtumakalenterin. Ohjelmassa on
monia vanhoja tuttuja tapahtumia kuten After Workit ja lauantaikahvit, sekä
“Tule tutuksi” grilli-ilta Frognerparkissa, joka on aiempina vuosina ollut yksi
suosituimmista tapahtumistamme. Tarjolla on tänäkin vuonna rentoa
yhdessäoloa, uusia tuttavuuksia, sekä makkaraa ja ulkopelejä (mölkky ja
pesis). Lokakuun lauantaikahvit pidetään totutusta poiketen Tim
Wendelboen kahvilassa, jossa maistellaan eri kahvilaatuja ammattilaisen
opastuksella. Paikkoja on rajoitetusti (8), joten ilmoittaudu hyvissä ajoin
etukäteen.
Syksyn uutuutena järjestämme paljon kysytyn saunaillan. Oslossa ei
juurikaan ole tarjolla suomalaiset kriteerit täyttäviä saunoja, mutta nyt
olemme varanneet SALT taideprojektin alueelle rakennetun konttisaunan,
jossa on tilaa kahdeksalle hengelle. Jos sauna osoittauttuu hyväksi ja
innokkaita saunojia riittää, järjestämme varmasti saunailtoja useamminkin.
Lähempänä joulua järjestämme jälleen Norsk-Finsk Foreningin kanssa
lasten joulujuhlan sekä itsenäisyyspäivän juhlan, joka onkin tänä vuonna
erityisen juhlava suomen satavuotisjuhlan kunniaksi. Toivottavasti
mahdollisiman monet teistä pääsevät tulemaan.
Meidän omien ohjelmien lisäksi kannattaa tutustua myös esim. Finnon
syysohjelmistoon ja seurata Suomen suurlähetystön tapahtumakalenteria.
Itse aion ainakin tutustua Suomi 100 juhlavuoteen liittyvään “100 esinettä
suomesta” näyttelyyn (Teknisk Museum), johon voi myös tutustua
etukäteen virtuaalisesti osoitteessa www.100objects.fi
Hyvää loppukesää ja syksyn alkua kaikille!

Tiina Virtanen
Puheenjohtaja
Suomi-Seura Oslo
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TULEVIA TAPAHTUMIA
Elokuu
Tule tutuksi -ilta
Keskiviikko 30.08. klo 18.00
Mukavaa yhdessäoloa ja grillausta Frognerparkissa. Tarjoamme
makkarat kaikille olit jäsen tai et. Samalla sinulla on mahdollisuus
liittyä seuran jäseneksi. Kokoonnumme heti sillan jälkeen
vasemmalla ennen nurmikenttää.
Syyskuu
Lauantaikahvit
Lauantai 02.09. klo 12.00–14.00
Tykkäätkö kahvista ja haluat tutustua uusiin ihmisiin? Lauantaikahvit
juodaan Espresso House St Hanshaugenissa (Waldemar Thranes
gate 3, Oslo).
After Work
Torstai 07.09. 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).
Lokakuu
After Work
Torstai 05.10. 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).
Lauantaikahvit Special
Lauantai 07.10. klo 11.00–13.00
Lauantaikahvit juodaan tällä kertaa Tim Wendelboen kahvilassa,
jossa Suomi-Seura Oslo tarjoaa ilmaiseksi kahvimaistelun
jäsenilleen. Ei-jäsenille kahvimaistelu maksaa 50 NOK. Tilaa vain 8
hengelle. Sitovat ilmoittautumiset: puheenjohtaja@suomiseura.org.
Osoite: Tim Wendelboe, Grüners gate 1, 0552 Oslo.
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TULEVIA TAPAHTUMIA
Marraskuu
After Work
Torstai 02.11. 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 04.11. klo 12.00
Tykkäätkö kahvista ja haluat tutustua uusiin ihmisiin? Lauantaikahvit
juodaan Espresso House St Hanshaugenissa (Waldemar Thranes
gate 3, Oslo).
Koko perheen joulujuhla
Sunnuntai 26.11.klo 16.00
Perinteinen koko perheen joulujuhla on taas täällä. Suomi-Seura
Oslo järjestää tapahtuman yhdessä Norjalais-Suomalaisen
Yhdistyksen (NFF) kanssa. Lisätietoja joulunajan jäsentiedotteessa.
Joulukuu
Itsenäisyyspäivänjuhla – Suomi 100 vuotta
Keskiviikko 6.12. klo 18.00
NFF järjestää itsenäisyyspäivän juhlan 100-vuotiaan Suomen
kunniaksi. Lisätietoa tulossa joulunajan tiedotteessa.
After Work
Torstai 07.12. 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).
Lauantaikahvit: Lauantai 09.12. klo 12.00
Lauantaikahvit juodaan Espresso House St
(Waldemar Thranes gate 3, Oslo).
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Hanshaugenissa

Matkaraportti Ulkosuomalaisparlamentista
Joka toinen tai kolmas vuosi Ulkosuomalaisparlamentti (USP) kokoaa eri
suomalaisjärjestöt ja -yhteisöt Helsinkiin keskustelemaan ulkosuomalaisten
oikeuksista. Suomi-Seura Oslo lähetti matkaan yhden edustajan ja kaksi
tarkkailijaa viime kesäkuussa. Koska seuramme on ratifioinut USP:n
säännöt voi edustajamme käyttää äänioikeutta parlamentin istunnossa. En
kerro taustoista tämän enempää, sillä puheenjohtajan tervehdyksessä
edellisessä jäsentiedotteessa puheenjohtajamme kertoi kattavasti USP:n
toiminnasta ja miksi Suomi-Seura Oslo lähettää joka kerta edustajan
istuntoon Helsinkiin.
Itse olen ollut Suomi-Seuran jäsenenä jo vuodesta 2009 toimien sihteerinä,
puheenjohtajana ja nyt mediavastaavana. Oma muuttoni Norjaan ei ollut
aivan kivuton, vaan koin kulttuurishokin pitkän kaavan kautta. Vieras kieli,
ruoka jne tuntui vaikealta sulattaa. Mutta onneksi löysin Suomi-Seura
Oslon ja sitä kautta suomalaisia kontakteja Norjassa. Se auttoi suuresti
alkuvaikeuksien yli ja myös sen vuoksi olen aktiivisesti Suomi-Seura
Oslon tekemisissä mukana. Ja nyt tänä vuonna sain mahdollisuuden
edustaa Norjassa asuvia suomalaisia ja valvoa heidän oikeuksia.
Matkustin Oslosta Helsinkiin torstaiiltana ja USP:n 20-vuotis juhlavuosiistunto alkoi Helsingin yliopiston
päärakennuksessa seuraavan päivän
aamuna klo 9.00. Aurinko paistoi
lämpimästi ja paikalla oli ihmisiä
jokaisesta maailmankolkasta.
Istuntosalissa oli 200 edustajaa ja 82
tarkkailijaa sekä noin 20 henkeä, jotka
olivat perustamassa USP:tä
parikymmentä vuotta taaksepäin.
Aivan aluksi kuuntelimme Tasavallan
Presidentin Sauli Niinistön
tervehdyksen, minkä jälkeen
varapuheenmiehet eri maanosista
pitivät puheenvuoronsa.
(Jatkuu sivulla 8)

Kuva 1: Tunnelmia perjantaiaamulta
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Matkaraportti Ulkosuomalaisparlamentista
(jatkoa sivulta 7)
Kuulimme myös raportin USP:n toiminnasta. Lounaan jälkeen aloitimme
valiokuntatyön USP:lle ennakkoon lähetetyistä aloitteista. Itse olin mukana
Opinto- ja koulutusvaliokunnan työryhmässä ja työstimme mm seuraavia
aloitteita eteenpäin Suomen virkamiehille vietäviksi: Etäkoulu Kulkurin
valtionavustuksen tasokorotus, Kesälukioseuran valtionavustuksen
turvaaminen ulkosuomalaisille ja nuorten kesäleirien järjestämiseen,
Suomi-koulujen rahoitus, Alle 3-vuotiaiden saaminen Suomi-koulujen
valtionavustuksen piiriin ja Suomi-koulujen ryhmäkoon pienentäminen
kuudestä oppilaasta neljään oppilaaseen. Näin pienen lapsen isänä
etenkin Suomi-koulujen rahoitusasiat ovat tulleet itselle erittäin tärkeäksi.
Valiokunnan työskentelyssä ymmärsin myös paremmin, mitä vaikeuksia
Suomi-koulut toiminnassaan kohtaavat vuodesta toiseen. On hyvä
muistaa, että miltei 98% Suomi-koulujen oppilaista vie oppimansa tietotaidon paluumuuttajana Suomeen.
Pitkän päivän jälkeen minä ja
tarkkailijoina olleet Katri sekä Kristiina
vaihdoimme juhlavaatteet päälle ja
siirryimme Helsingin Kaupungintalolle
USP:n 20-vuotisjuhlaistunnon
vastaanotolle. Helsingin pormestari
Jan Vapaavuoren puheen jälkeen
kuuntelimme kaiholla Oskar
Merikannon sekä Sibeliuksen
tuotantoa. Pääsimme myös
nauttimaan pöydän antimista.
Lauantaiaamuna osa valiokunnista
jatkoi vielä työskentelyään ja
aamupäivän aikana kuulimme puheen
opetusministeri Sanni GrahnLaasoselta. Puheessaan
opetusministeri toivotti lämpimät
onnittelut vuoden ulkosuomalaiselle,
joksi valittiin kaikki Suomi-koulut.

Kuva 2: Helsingin kaupungin
pormestari Jan Vapaavuori

(Jatkuu sivulla 9)
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Matkaraportti Ulkosuomalaisparlamentista
(jatkoa sivulta 8)
Ennen lounasta lauloimme myös
yhteislaulua Tuomikirkon portailla
suomenlippuja heilutellen. Lauloimme
mm. Lännen Lokarin, Mikki-Hiiri
Merihädässä, Sininen ja valkoinen,
Maamme laulun ja Vem kan segla
förutan vindin. Kun lauloimme
«Kotimaani ompi Suomi» tunsin
sanoinkuvaamatonta
ylpeyttä,
haikeutta ja kaipuuta. Taisipa siinä
mennä roskakin silmään… En
valitettavasti tiedä kenen sanonta
mieleeni tuli mutta omalla kohdallani
se on totta: «Mitä kauemmaksi
maailmalla menee, sitä lähemmäksi
omia juuriaan palaa.»
Iltapäivästä julkistimme valiokuntien
päätöslauselmat, joimme kahvit ja
päätimme
USP:n
yhdeksännen
istunnon.

Kuva 3: Opetusministeri Sanni GrahnLaasonen onnittelee Suomi-kouluja

Tiesitkö, että laki kirjeäänestyksestä
on menossa eduskunnan käsittelyyn
tänä syksynä ja astuu voimaan näillä
näkymin vuonna 2019. Kirjeäänestys
on
yksi
esimerkki
USP:n
pitkäjänteisestä työstä, joka vuosien
jälkeen on toteutumassa.Esimerkiksi
viime eduskuntavaaleissa vain noin
10%
ulkosuomalaisista
käytti
äänioikeuttaan.
Teksti ja kuvat:
Jouni Carlsson

Kuva 4: Yhteislaulua Tuomiokirkon
portailla
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NORJAN SUOMALAISEN EVANKELIS-LUTERILAISEN
SEURAKUNNAN TAPAHTUMIA

Vauvakerho
Keskiviikkoisin alkaen 30.8.2017 klo 11–13, Margareta-kirkko
Vauvakerhossa alle vuoden ikäisillä vauvoilla ja heidän
vanhemmillaan on mahdollisuus tutustua toisiin ja opetella
suomalaisia lauluja ja leikkejä. Lisäksi vietetään lyhyt hartaushetki
joko Margareta-kirkossa tai lukusalissa. Omat eväät mukaan, kahvit
talon puolesta. Tervetuloa!
Paikka: Margareta-kirkon lukusali, Hammersborg torg 8E (Läsrum),
Oslo.
Messu eli ehtoollisjumalanpalvelus
su 10.9. kello 14.00, Margareta-kirkko
Syksyn ensimmäinen suomalainen jumalanpalvelus Oslon seudulla.
Messun toteuttamisessa mukana kirkon työntekijöitä Töölön
seurakunnasta Helsingistä. Kirkkokahvit lukusalissa.
Perhemessu
su 29.10. kello 15.00, Margareta-kirkko
Perhejumalanpalvelus, jossa lauletaan tavallista enemmän.
Suomalaispappi
Anssi
Elenius,
seurakunnan
lauluryhmä,
kirkkokahvit. Perhekirkossa huomioidaan erityisesti lapset. Tällä
kertaa laulamme tavallista enemmän, koska jumalanpalvelus
vietetään suomalaisen musiikin avulla. Jumalanpalveluksen jälkeen
seurakuntasalissa kahvia, mehua ja pullaa.
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KÄYTÄNNÖN VINKKEJÄ

Kelan sivuilla uudistuksia ulkosuomalaisille
Kela on lisännyt sivuilleen pikaoppaat Suomeen tulevan pikaopas
ja Ulkomaille lähtevän pikaopas.
Lähde: Sutinat (Suomi-Seura ry) 7/2017
Lisätiedot: http://www.kela.fi/

Suomi-Seura ry järjestää eläkeinfon Helsingissä
Suomi-seurojen kattojärjestö Suomi-Seura ry järjestää eläkeinfon
suomalaisille, jotka haluavat muuttaa eläkepäivikseen pysyvästi tai
väliaikaisesti ulkomaille. Aiheina mm. viranomaisasioitten
hoitaminen,
sosiaaliturva,
sairasvakuutus,
verotus,
verosopimukset, käytännön muuttojärjestelyt, muuttotavarat,
vakuutukset, pankkiasioitten hoito ja ulkosuomalaistoiminta. Hinta:
50-70 EUR riippuen oletko Suomi-Seura ry:n jäsen.
Päivämäärä: perjantai 22.9.2017 klo 10.00-14.00
Lisätietoa ja ilmoittautumiset
s-posti: info@suomiseura.fi,
p. +358 (0)9 684 1210.
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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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