SUOMI-SEURA OSLO JÄSENTIEDOTE kevät 2017

Suomi-Seura
OSLO

Tulevat tapahtumat
Metsäsuomalaiset suomalaismetsissä
Äitienpäivän jumalanpalvelus
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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:
Oslo S, Jouni Carlsson
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PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS
Suomi-Seura r.y. on maailmalla olevien, sinne lähtevien ja sieltä palaavien
suomalaisten etu-, asiantuntija- ja palvelujärjestö, jonka jäsen SuomiSeura Oslokin on. Keskeinen osa Suomi-Seura r.y:n toimintaa on
Ulkosuomalaisparlamentti (USP), joka perustettiin vuonna 1997
ulkosuomalaisyhteisöjen yhteistyöfoorumiksi, jossa maailmalla asuvat
suomalaiset yhdessä päättävät tärkeäksi kokemistaan asioista.
Toiminta suuntautuu ensi kädessä Suomen viranomaisiin, joille parlamentti
pyrkii tiedottamaan ulkosuomalaisten olosuhteista ja elämästä nykyisissä
asuinmaissaan. USP:n tehtävä on toimia vaikutuskanavana niin, että
ulkosuomalaisten näkökulmat huomioidaan julkishallinnon päätöksiä
tehtäessä. Ulkosuomalaisten yhteiset päätökset välittyvät ulkosuomalaisparlamentilta Suomen viranomaisille ja muille yhteiskunnallisille toimijoille.
Ulkosuomalaisparlamentti kokoontuu 2-3 vuoden välein täysistuntoon
Helsinkiin. Suomi-Seura Oslo saa lähettää istuntoon yhden edustajan ja
vapaan määrän tarkkailijoita. Tämän vuoden istuntoon 16.-17.6. lähtee
hallituksesta Jouni edustajaksi sekä Katri ja Kristiina tarkkailijoiksi.
Istunnossa työskentely koostuu täysistunnoista
ja valiokuntatyöstä.
Valiokunnat laativat istunnolle tulleista aloitteista päätöslauselmaehdotukset, jotka esitetään ja käsitellään täysistunnossa. USP:n puhemiehistön tehtävä on yhdessä sihteeristön kanssa ajaa päätöslauselmia ja
esittää viranomaisille sen mukaista muutosta.
Jokaisella USP:n säännöt ratifioineella suomalaisyhteisöllä, kuten SuomiSeura Oslolla on oikeus tehdä aloitteita ulkosuomalaisparlamentin
käsiteltäväksi. Aloitteet voivat koskea mitä tahansa ulkosuomalaisille
tärkeää
aihetta,
johon
haetaan
parannusta
tai
muutosta.
Ulkosuomalaisparlamentti on aikaisempina vuosina ajanut mm. seuraavia
asioita: kaksoiskansalaisuus Suomessa, kirjeäänestysoikeus kansallisissa
vaaleissa
ulkosuomalaisille,
Suomesta
ulkomaille
maksettavien
työeläkkeiden lähdeverotuksen kohtuullistaminen, Suomi-koulujen tuki
(vuosittain), passi- ja henkilökorttiasiat, kansalaispalvelujen saatavuus.
Suomi-Seura Oslo ottaa mielellään vastaan aloitteita USP:n seuraavaan
istuntoon, joka on 2-3 vuoden päästä.
Tiina Virtanen
Puheenjohtaja
Suomi-Seura Oslo
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TULEVIA TAPAHTUMIA
Toukokuu
Lauantaikahvit
Lauantai 06.05. klo 12.00–14.00
Tykkäätkö kahvista ja haluat tutustua uusiin ihmisiin? Lauantaikahvit
juodaan Espresso House St Hanshaugenissa (Waldemar Thranes
gate 3, Oslo).
Kesäkuu
After Work
Torstai 01.06. 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 03.06. klo 12.00–14.00
Tykkäätkö kahvista ja haluat tutustua uusiin ihmisiin? Lauantaikahvit
juodaan Espresso House St Hanshaugenissa (Waldemar Thranes
gate 3, Oslo).
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METSÄSUOMALAISET SUOMALAISMETSISSÄ
Pohjois-Norjassa asuessa tottuu siihen, että paikkojen nimet on monesti
kirjoitettu kolmella kielellä. Norjaksi, saameksi ja kveeniksi - Vadsø,
Čáhcesuolu,Vesisaari. Olin jo silloin lukenut, että etelämmästäkin löytyy
vanhaa suomalaisasutusta ja siksi suunnittelinkin viisi vuotta sitten
muuttokuorman ajon nimenomaan näiden suomalaismetsien läpi. Metsää,
metsää ja ruotsalaisia pikkupaikkoja...ja yhtäkkiä keskellä metsää
virtaavan joen varrella oli kuitenkin kyltti - Noppikoski, ja heti kohta sen
perään Makkola. Innostuneena pidin tarkkaan huolta, että sain luettua
kaikki kyltit matkan varrella.

Noppikoski Ruotsissa, Orsan kunnassa. Lähde:
http://www.panoramio.com/photo/99585130
Keitä he olivat?
Lähinnä savolaisia. 1500-luvun lopussa ja 1600-luvun alussa suuresti
nälänhätä pakotti ihmiset liikkeelle ja etsimään elämisen mahdollisuuksia
muualta, ensin muuttovirta oli Ruotsiin, hieman myöhemmin Norjaan.
Suomalaiset asuttivat ja kaskesivat Ruotsin ja Norjan metsiä, samalla kun
kantaväestö asutti lähinnä jokivarsien hedelmällisiä viljelymaita. Silloisen
Ruotsin kuninkaan Kustaa Vaasan poika oli saanut omia maitaan
Jatkuu sivulla 7.
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herttuakunnakseen ja lupasi seitsemän verovapaata vuotta kaikille, jotka
asuttavat herttuakunnan asumattomia alueita. Myöhemmin osa
metsäsuomalaisista lopetti kaskeamisen ja alkoi pitämään kestikievareita –
yhä vieläkin majoitusta harjoitetaan Mattilassa ja Camp Noppikoskessa,
Ruotsissa. Myös Honkaniemi Norjassa tarjosi ainakin muutama vuosi
sitten majoitusta.
Norjassa tiivein suomalaisasutus löytyi lähinnä Hedmarkista ja ulottuu
Kongsvingerin, Gruen, Åsnesin ja Vålerin kuntien alueelle. Monet
asukkaista (etenkin Gruessa) ovat Rautalammilta alueelle muuttaneiden
jälkeläisiä. Rautalammin ystävyyskuntia ovatkin nimenomaan Grue
Norjassa
ja
Torsby
Ruotsissa,
molemmat
Finnskogenissa.
Suomalaisasutus levittäytyi kuitenkin paljon laajemmalle alueelle, ihan
Telemarkiin ja Trøndelagiin asti. Drammenin ja Bærumin välistä löytyy
esimerkiksi alue nimeltään Finnemarka.
Gruen kunnassa järjestetään myös joka vuosi «Finnskogsdagene», jolloin
Finnskogen julistautuu itsenäiseksi ja saa oman presidentin. Tänä vuonna
Finnskogdagene järjestetään 7.-9. heinäkuuta ja ohjelmassa on
esimerkiksi teatteria, opastettuja kierroksia ja yleistä juhlintaa.
Kiinnostaisiko sinua lähteä mukaan Grueen juhlimaan itsenäistä
Finnskogenia? Laita vaikka sähköpostia seuralle niin katsotaan saadanko
porukkaa kasaan.
Tämä kirjoitus on vain lyhyt ja subjektiivinen tiivistelmä suomalaismetsien
historiasta. Kiinnostuitko enemmän? Internetissä auttaa tietysti eteenpäin
Google ja Wikipedia, suosittelen myös vaikka seuraavia sivuja
www.finsk.no ja Norjan metsäsuomalaismuseo
http://www.skogfinskmuseum.no/.
Suomen Kansallismuseolta on myös tullut näyttelyjulkaisu – Finnskogar
http://www.nba.fi/fi/File/2525/finnskogar.pdf, jossa on paljon lisäinfoa.
Finnskogdagene Gruessa
http://finnskogdagene.no/joomla34/
Teksti: Kristiina Puumalainen
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Elämän ohjaksissa - MAINOS
Suomi-Seura Oslo on saanut lisää mukavia tarinoita Norjassa asuvien
suomalaisten yrityksistä ja taustoista, miksi he ovat yrityksen perustaneet.
Tässä erään joogaohjaajan tarina ja miten se kenties voi auttaa sinua.
Huomioithan, että kyseessä on artikkelin muotoon tehty mainos.
***
Kello yhdeksän maanantaiaamuna istun vanhan huvilan olohuoneen
lattialle joogamatolleni ohjaamaan pienelle ryhmälle 90 min MediYogaa
(lääkinnällistä, terapeuttista joogaa). Huvila on Villa Hjertego – terveys ja
hyvinvointiklinikka Jessheimin keskustassa. Makuuhuoneet on muutettu
hoitohuoneiksi ja iso olohuone on jooga- ja kurssitilana. Joogaryhmässä on
sekaisin nuoria ja iäkkäitä, stressaantuneita ja kehon ja mielen vahvuutta
ja rauhaa etsiviä.
Aamun ryhmässä on joitakin vapaita paikkoja. Iltaryhmät ovat tupaten
täynnä. MediYoga on suosittua ja useat lääkärit ja fysioteraputit lähettävät
potilaitaan joogaan. MediYoga on hyvä alku uudelle päivälle ja uudelle
viikolle, sekä minulle että joogaoppilaille. Oman aamujoogani olen toki
tehnyt jo kotona.
Villa Hjertego löysi minut syksyllä 2015 sanottuani jo kolmannen kerran
elämässäni irti työni tietämättä mitä ryhdyn tekemään. Olen aina luottanut,
että elämä kantaa. Norjassa ehkä helpommin kuin Suomessa. Ja tietysti
siitä on apua, että on ammattitutkinto johon nojautua pahan päivän tullen.
Jo 27 vuotiaana tunsin fyysistä pahoinvointia työpaikalle mennessäni.
Työni oli silloin leikkaushoitajana Rikshospitaletin neurokirurgian
leikkausosasto. Menin lääkärille – topakka ranskalainen nainen sanoi, että
ota elämä ohjaukseesi. Sain kaksi viikkoa sairaslomaa ja ohjeen miettiä
lähdenkö takaisin Suomeen vai miten elämäni järjestän.
Tajusin heti, ettei Suomeen muuttaminen ratkaisisi mitään. Ehkä
ensikertaa elämässäni aloin miettiä omia tavoitteitani ja toiveitani
tosissaan. Tarvitsin taukoa potilastyöstä ja hain vauhtia Callsenteristä
internettukipalvelua antamasta. Siirryin osastonhoitajaksi välinehuotoon ja
päiväkirurgian koordinaattoriksi. Äitiyslomien jälkeen ymmärsin, että
tavoitteet jotka olin muutama vuosi aiemmin asettanut oli saavutettu.
Jatkuu sivulla 9.
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Elämän ohjaksissa - MAINOS
Sanoin irti työni Ahus:ssa (Akerushus universitetssykehus) syksyllä 2012.
Kun jätin taas sairaalan raskaan organisaation tunsin helpotuksen! Opiskelin
lymfahoitoa ja tartuin tilaisuuteen tehdä harrastuksesta työ; kävin
koulutuksen MediYoga ohjaajaksi. Lisäksi olin lähtenyt maahantuojan
mukaan myymään luonnonkosmetiikkaa, Marja Entrich tuotteita, jotka ovat
tunnetumpia Suomessa kuin Norjassa. Näillä työkaluilla sain rakennettua
työarjen ja perustin oman pienen firmani, Grønn Velvære. Aluksi kotona
erittäin pienimuotoisesti ja sitten vuokratiloissa. Jatkoin työn ohessa opintoja
ja matkustelin Suomeen, Frantsilaan, opiskelemaan Ayurvedaa (intialaista
lääketiedettä). Ja sitten jatkoin myös joogaopintoja ja toukouussa tänä
vuonna valmistuin joogaterapeutiksi ja joogaopettajaksi MediYoga
interanational AS:ta.
Vuonna 2015 Villa Hjertego löysi minut joogaohjaajaksi Kreetan
terveysmatkalle joka joka vuosi tehdään viikolla 41. Matkustamme aina
samaan, pieneen perhehotelliin missä saamme täyshoidon. Matkalle
osallistujat saavat sellaisen paketin jota ei voi kuvailla - se täytyy kokea.
Jokainen viikon päivä on täytetty itsensä kehittämisellä, hyvällä ololla ja
uuden oppimisella, hoidoilla, joogalla ja meditaatiolla, ihanalla ruoalla ja
yhdessäololla. Matkoille osallistuu ihmisiä ympäri Norjaa. On innokkaita ollut
Suomestakin.
Villa Hjertego og toinen koti monelle eri alan terapaeutille. Mahatava energia
vanhassa talossa ja paljon tietoa, taitoa ja rakkautta. Monet asiakkaista
käyttävät useita palvelujamme. Kerran kuussa järjestetään iltakahvila jossa
on mahdollisuus kuunnella mielenkiintoisia luennoitsijoita.
Monta kaunista ihmistä tulee viikoittain luokseni Ayurvedahierontaan,
lymfahoitoon tai joogaterapiaan. Monet ovat stressaantuneita ja silloin
Ayurvedinen pää- ja kasvohieronta voi katkaista stressireaktion. Itseapua
tarjoaa MediYoga – kurssien lisäksi on mahdollista tulla yksityistunnille
MediYoga terapiaan. Terapiassa etsitään toistuvia kuvioita ja
käyttäytymismalleja joita muuttamalla elämän kulkua voi kääntää. Jokainen
saa oman joogaohjelman kotiin mukaan.

Jatkuu sivulla 10.
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Elämän ohjaksissa - MAINOS

Jotkut asiakkaani kärsivät sairauksien tai leikkauksien jälkitiloista tai ovat
kokeneet suuria elämänmullistuksia. Toiset haluavat lepotauon ja omaa
aikaa arkipäivän elämästä. Joku haluaa muuttaa elämäntapoja ja tehdä
jotakin hyvää keholleen. Tällöin lymfahoito voi olla oikea lähestymistapa.
Kaikille on tärkeää tavata ihminen jolla on aikaa kuunnella ja joka haluaa
auttaa. Nyt juuri olen lisännyt hoitovalikoimaani Marja Entrich
luonnonmukaiset, kevyet kasvohoidot johon aina sisältyy kasvojen
lymfahoito mikroverenkierron lisäämiseksi. Tehokuuri ryppyjä vastaan!
Tervetuloa tutustumaan!

Niina Tauriainen
Kontaktinfo:
gronnvelvaere@gmail.com/ 924 13 860
www.gronnvelvaere.no / www.villahjertego.no
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NORJAN SUOMALAISEN EVANKELIS-LUTERILAISEN
SEURAKUNNAN TAPAHTUMIA
Vauvakerho keskiviikkona 10.5.2017 klo 10-12, Margareta-kirkko, Oslo
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.

Kokkailuiltama keskiviikkona 10.5. klo 18, Margareta-kirkko, Oslo
Tule kokkaamaan suomalaisia ja kansainvälisiä herkkuja!
Su 14.5.2017, klo 15.00, Oslo, Margareta-kirkko
Perhemessu ja äitienpäiväjuhla.

Lauluryhmä torstaisin klo 18–19.30, Margareta-kirkko, Oslo
Tervetuloa mukaan suomalaisen seurakunnan iloiseen ja reippaaseen
lauluryhmään!
Harjoittelemme Margareta-kirkon lukusalissa torstaisin klo 18-19.30.
Vetäjänä toimii Elina Hawrami. Joukkoomme mahtuu lisää innostuneita
laulajia!
Kevään aikana ryhmä harjoittelee:
9.2., 22.2. (huom. poikkeuksellisesti keskiviikko), 2.3, 16.3., 23.3., 6.4.,
27.4., 4.5. ja 11.5.
Ryhmä osallistuu kevään aikana maaliskuun messuun sekä
äitienpäiväjuhlaan.
Ilmoittautumiset ja tiedustelut: e.hawrami@gmail.com.
Oslossa kokoonnumme Margareta-kirkolla, jollei muuta paikkaa mainita:
Svenska Margaretakyrkan, Hammersborg torg 8B, 0179 Oslo
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KÄYTÄNNÖN VINKKEJÄ

Uudistunut In To Finland-palvelupiste
In To Finland-palvelupiste antaa neuvoja Suomeen muuttaville
sosiaaliturvan ja verotuksen osalta. Mikäli et jostain syystä enää kuulu
Suomen sosiaaliturvan piiriin, voit hakea sitä tämän palvelun kautta.
Palvelupiste on Kelan ja Verohallinnon yhteinen neuvontapiste ja se
sijaitsee Helsingin Kampissa.
Kevään ajan myös Eläketurvakeskus palvelee Kelan ja Verohallinnon
lisäksi. Nyt samasta palvelupisteestä saa myös työeläkeotteen sekä
tietoa työeläkevakuuttamisesta ja työeläkkeistä.
Palvelupiste on auki maanantaista perjantaihin klo 9–12 ja 13–16.
Lähde: Sutinat (Suomi-Seura ry) 3/2017
Lisätiedot: http://www.kela.fi/into
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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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