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Editorial
Last issue had some great advice for easy living from Savo. It’s with pleasure that I
pass on some forecasting from our Chinese friends, ones who have for thousands of
years been able to read the Constellations and make the most of the predictions.
2007 The Year of the Red, Yin Fire Pig
This will be a year of fun and self-indulgence.
Ease and enjoyment of life will be valued more than power and status.
We will be kinder to each other in our everyday interactions and feel less need for
competition.
Harmony, peace and understanding will be more evident.
Faith, hope and love can work wonders
When friends stick together, they can work miracles
Having the courage to ask for what you want is half the battle
Keep home in your heart and you can always return to it
Sometimes you have to leave home to find it
When you go out into the world, remember to stand up for yourself, but always be kind to
the little guys.
Coincidentally, this is exactly what we had in mind for our Finnish Society Members,
I hope this will help you to make the most of the year!

Pääkirjoitus
Viime numerossa julkaisimme Savolaisia elämänohjeita ja tällä kertaa olen saanut
ennusteita tulevalle vuodelle Kiinalais-ystäviltäni, jotka ovat jo tuhansia vuosia
pystyneet lukemaan tähtien ja planeettojen asemista mitä tulevaisuus tuo tullessaan.
Punainen, Yin Tuli Sika Vuosi 2007
Tämä vuosi tulee olemaan täynnä iloa, nautintoa ja hyvää oloa
Elämänilo ja huolettomuus ovat arvokkaampia kuin mahti, voima ja asema
Olemme ystävällisempiä toisillemme ja emme kilpaile jokapäiväisissä asioissa
Yhteistyö, rauha ja suvaitsevaisuus hallitsevat
Usko, toivo ja rakkaus saavat ihmeitä aikaan,
Kaikki on mahdollista ystävien kesken kun he puhaltavat samaan hiileen
Uskaltautuessasi sanomaan mitä tahdot, olet jo voiton puolella
Pidä koti sydämessäsi niin voit aina palata sinne
Joskus pitää lähteä kotoa pois, että löytäisi sen
Pidä puolesi maailmalla, unohtamatta pitää huolta pienemmistäsi ja heikoimmistasi
Sattumalta olemme juuri suunnitelleet sen näin menevänkin Suomiseuralaisten
keskuudessa ja toivon että tämä avustaa sinua ottamaan kaiken irti elämästä!

Soile
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Presidentin vierailu Canberraan
Suomalaiselle siirtokunnalle järjestetään Tasavallan presidentin vierailun kunniaksi
vastaanotto suurlähettilään virka-asunnossa Canberrassa, 10 Darwin Ave, Yarralumla,
torstaina 15.2.2007 klo 10.00 - 11.00. Tilaisuuteen osallistujia pyydetään
ilmoittamaan 5.2. mennessä tarkat nimi- ja osoitetietonsa Suomen Suurlähetystöön
Anneli Gyldenille, joko puhelimitse: 02-6253 7910 tai sähköpostitse:
anneli.gylden@formin.fi. Sisäänpääsy tilaisuuteen on vain kutsukorteilla, jotka
lähetetään etukäteisilmoittautumisten perusteella.

Finnish President’s Visit to Canberra
A reception will be held for the Finnish expatriates in honour of the president’s visit.
The reception will be at the Ambassador’s residence, 10 Darwin Ave, Yarralumla, on
Thursday 15/2/2007, 10am – 11am. Those wishing to attend are requested to notify
Anneli Gylden at the Embassy by 5/2/2007 with name and address details, by phone
02-6253 7910, or by email, anneli.gylden@formin.fi. Entry will be by invitation only,
which will be sent on the basis of prior notification.
Presidentin luento ANU:lla / President's lecture at ANU
Her Excellency Ms Tarja Halonen, President of the Republic of Finland:
"Consolidating and Reaching Out: Europe as a Global Actor"
Thursday 15 February 2007 12.15 for 12.30-1.45pm, The Hall, University House, Balmain Crescent,
ANU. This lecture is free and open to the public. Map reference is
http://campusmap.anu.edu.au/displaymap.asp?grid=cd32 University House is building 1 on this
map. Enquiries: europe@anu.edu.au tel. 02-6125-989, http://www.anu.edu.au/NEC/

Kirjastolle löytyi uusi koti!
Reino ja Sirkka Ropponen ovat ystävällisesti luvanneet ottaa kirjaston heidän
tiloihinsa. Talkoojoukko on ahkeroimassa, jotta saamme kirjaston kuntoon
avajaispäiväksi, joka on 25/02/2007. Juhlimme avajaisia pullakahvilla. Tervetuloa
tutustumaan uuteen paikkaan. Osoite on 33 O'Sullivan Street, Higgins. Paljon
kiitoksia Sirkalle ja Reinolle! Toivomme, että kirjaston käyttö vilkastuu.
A new home has been found for the library!
Reino and Sirkka Ropponen have kindly offered to take the library into their home.
Volunteers are already busy getting it ready for the opening day, which is 25/2/2007.
We will celebrate the occasion with coffee and pulla. Warm welcome to come and see
the new place. The address is 33 O'Sullivan Street, Higgins. Many thanks to Sirkka
and Reino! We hope that the borrowing will increase.
Kalastus ja mölkky piknikki
Pidämme suosituksi tulleen kalasuts ja mölkky piknikin sunnuntaina 4.3.2007. Tällä
kertaa haasteena on uusi paikka, joka on Yerrabi Pond, Wunderlich St, Gungahlin
(kääntyy Magnet Mart’in ja liikenneympyrän jälkeen Gundaroo Drive’lta
vasemmalle). Kaloja voi alkaa narraamaan klo 7. Saaliit on tuotava punnittavaksi klo
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12 mennessä. Mölkkypeli alkaa heti kun osanottajia on tarpeeksi.Peli jatkuu koko
päivän. Tarjolla on kylmää ja kuumaa juotavaa ja grilli on kuumana. Olisiko mikään
kalapiknikki täydellinen ilman hernekeittoa?
Fishing and Mölkky picnic
We are organising another popular fishing and mölkky picnic on Sunday 4/3/2007.
This time the challenge is a new venue, at Yerrabi Pond, Wunderlich St, Gungahlin
(turn left from Gundaroo Dr after Magnet Mart and roundabout). You can start to lure
the fish from 7am, and bring your catch for weighing by 12 noon. The mölkky games
will start as soon as there are enough players, and continues all day. There will be hot
and cold drinks, and the grill will be hot. And would any fishing picnic be complete
without pea soup?

Suomi-Päivät 2007 - Sydney
Tänä vuonna suomalaiset suuntaavat Sydneyyn Suomi-Päiville 6-8.4.2007. Paikka on
Newington College, 200 Stanmore Road, Stanmore. Toivomme runsasta osanottoa
Canberran Suomi-Seuran jäseniltä. Pyydämme sinua tarkistamaan, että olet maksanut
jäsenmaksusi sekä ilmoittautumaan valitsemaasi lajiin sihteeri Mirjalle puhelimitse
0409 830 831 tai postitse PO Box 576, Gungahlin ACT 2912. Kehoitamme
joukkueita laatimaan kokoonpanonsa ja ilmoittautumaan hyvissä ajoin.
Ilmoittautumiset on oltava Canberran Suomi-Seuran sihteerillä viimeistään
16.2.2007.
Tänä vuonna Canberran Suomi-Seura tukee Suomi-Päiville menijöitä järjestämällä
minimi-hintaisen bussikuljetuksen. $10 matkamaksu koskee kaikkia jäseniä jotka
lähtevät Suomi-Päiville edustamaan seuraa tai muuten kannustamaan yleisönä. Bussi
takaa sinulle rennon, mielenkiintoisen ja turvallisen matkan Finnfest Sydney 2007
paikalle ja takaisin kotiin. Lähtö tapahtuu torstaina 5.4.2007 klo 19 Hawkerin
kauppakeskuksen parkkipaikalta. Sitovat ilmoittautumiset maksun kera 20.3.2007
mennessä Mirjalle puh 0409 830 831 tai Tuijalle puh 6262 3754 tai postitse PO Box
576, Gungahlin ACT 2912. Huomioi että jäsenmaksusi täytyy olla maksettu
saadaksesi tämän ale-hinnan. Majoitukseen löytyy toivottavasti apua jäljempänä
olevasta hotelli- ja motelliluettelosta. Nämä ovat kohtuullisen lähellä
tapahtumapaikkaa.
Jos ilmoittautumisia ei tule tarpeeksi määräpäivään mennessä, bussikuljetus
peruutetaan.

Finnfest Sydney 2007
This year the Finns will be heading to Sydney for the Finnish Festival, 6-8/4/2007.
The venue is Newington College, 200 Stanmore Rd, Stanmore. We hope for a large
contingent from Canberra Finnish Society members, and ask that you check the
currency of your membership, and register your participation in your choice of
program to secretary Mirja, ph 0409 830 831, or by mail to PO Box 576 Gungahlin
ACT 2912. We encourage teams to list their members and register in good time.
Registrations must be with the Canberra Finnish Society secretary by 16/2/2007.
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This year the Canberra Finnish Society will support members who will be going to
the Festival by arranging sponsored bus travel. $10 fare is available to all members
going to participate as well as those supporters going as spectators. The bus will
secure you a relaxing, interesting and safe trip to the Sydney Finnfest 2007 venue and
back home again. The bus will leave on Thursday 5/4/2007 at 7pm from the Hawker
Shops carpark. Firm bookings with payment must be given by 20/3/2007 to Mirja,
ph 0409 830 831 or Tuija, ph 6262 3754, or by mail, PO Box 576, Gungahlin ACT
2912. Note that your membership must be up-to-date to access this discount fare. The
list of near-by hotels and motels is below.
If insufficient bookings are received by the closing date, the bus hire will be
cancelled.
Luettelo Suomi-Päivien 2007 hotelleista / List of some hotels for Finnfest 2007

Suomi 90
Vuosi 2007 on Suomen itsenäisyyden juhlavuosi. Tulee kuluneeksi 90 vuotta
Suomen tulosta itsenäiseksi valtioksi. Merkkivuotta juhlitaan lukuisilla tapahtumilla.
Yhteinen logo on "ME" ja tapahtumien teemat ovat historia ja tulevaisuus, luonto ja
kesä, kieli ja kulttuuri, musiikki ja muotoilu, urheilu ja liikunta.
Itsenäisyyspäivän aattona 5.12.2007 koko Suomi tulee pyhittämään hetken
juhliaakseen 90 vuotta kestänyttä itsenäisyyttään. Tämä hetki on nimeltään
"Riemukas Neljännes Itsenäiselle Suomelle". Se antaa jokaiselle suomalaiselle ja
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Suomen ystävälle mahdollisuuden yhdessä iloita Suomen itsenäisyydestä. Jokainen
juhlii, missä sattuu olemaan......
Riemukkaaseen Neljännekseen tulee kuulumaan onnittelu laulu Suomelle ja joitakin
muita yhteisiä teemoja ja ideoita. Toivotaan, että eri yhteisöt järjestävät omia
tilaisuuksiaan näissä merkeissä.

Suomi 90 – Finland’s 90th Anniversary of independence
The year 2007 is a year of celebration for Finland. 90 years ago Finland gained its
independence. It will be celebrated with numerous events under the logo of “WE!”
and the themes are history and future, nature and summer, language and culture,
music and design, sport and physical activity.
On the eve of Independence Day, 5/12/2007 at noon, all of Finland will dedicate a
moment to celebrate 90 years of independence. This moment is called “Joyous
Quarter for Independent Finland”. It will give every Finn and friend of Finland an
opportunity to share the joy of Finnish independence. Everyone can celebrate
wherever they happen to be….
The Joyous Quarter will include a congratulatory song to Finland plus other shared
themes and ideas. It is hoped that communities will organise their own programs
around this event.

Suomen Parlamenttivaalit 2007!
ENNAKKOÄÄNESTYS CANBERRASSA!
Äänestys päivät ja ajat - 7 - 9.3.2007 klo 11.00-17.00 sekä 10.3.2007 klo 09.00-13.00
Canberran Suurlähetystö, 12 Darwin Avenue, Yarralumla, ACT 2600
puh. 02-6273 3800, telefax: 02-6273 3603
Muista vaalipaikkakunnista saa tietoa soittamalla Suomen suurlähetystöön!

The Finnish Parliament Elections 2007!
ADVANCE VOTING IN CANBERRA!
Voting days and times – 7-9/3/2007, from 11am to 5pm, and 10/3/2007 from 9am to
1pm, Embassy of Finland, Canberra, 12 Darwin Avenue, Yarralumla, ACT 2600
ph. 02-6273 3800, fax: 02-6273 3603
For information about other voting places, please ring the Embassy.

Multicultural Festival
Jos muistatte, aikaisempina vuosina Canberran Suomi-Seuralla oli koju Multicultural
Food and Dance Festivaaleilla. Se on ollut upea kokemus, korostaen suomalaisuutta
kaikkien muiden kansallisuuksien ohella. Vapaaehtoisten puutteessa emme
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valitettavasti voi osallistua kojulla tänä vuonna, mutta jos haluat muuten auttaa
järjestäjiä Festivaaleilla, niin voit ottaa yhteyttä Vapaaehtois Ohjelmaan, ja soittaa
Venitalle, puh 6205 3537.

Multicultural Festival
As you may recall from previous years, the Canberra Finnish Society has had a stall at
the Food and Dance Festival. It has been an exciting experience, highlighting our
Finnish heritage among all the other Canberra multicultural societies. Due to lack of
volunteers we are sadly unable to participate with a stall this year, however if you
wish to help the organisers at the Festival, there is a MC Volunteer Program, ring
Venita, ph 6205 3537.

Tapahtumakalenteri
Suomen Presidentin vierailun vastaanotto – 15.2.2007 – katso tiedotetta tässä
lehdessä! (sivu 2)
Presidentin esitelmä ANU:lla 15.2.2007, katso sivu 2.
Monikulttuuri Festivaali: 5 – 18.2.2007 – Ruoka ja Tanssi Festivaali lauantaina
10.2.2007 Civicillä
Kalastus ja Mölkky piknikki sunnuntaina 4.3.2007 alkaen klo 7 Yerrabi Pond,
Amaroo
Suomi-Päivät – Finnfest Sydney 2007 – 6-8.4.2007 Newington College, Stanmore

Calendar of events
Visit by the President of Finland – reception 15/2/2007 – see the information in this
newsletter! (page 2)
President's lecture at ANU 15/2/2007, see page 2
Multicultural Festival: 5-18/2/2007 – Food and Dance Festival Saturday 10/2/2007,
Civic
Fishing and Mölkky picnic Sunday 4/3/2007 starting at 7am, Yerrabi pond, Amaroo
Finnish Festival – Finnfest Sydney 2007 – 6-8/4/2007, Newington College, Stanmore
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Vieraile Suomessa
Suomen turistitoimisto on avannut ensimmäisen Australian veppisivunsa,
www.visitfinland.com/au, joka tarjoaa australialaisille ainutlaatuisen näkymän mitä
suomella on tarjolla, ei vain turistikohteena, vaan mös kokemuksena.
Sivulla on laaja lista tapahtumista, myös niitä hassuja mitä vain suomalaiset
järjestävät, niinkuin maailmanmestaruudet akankantokilpailussa, heinänteossa,
suojalkapallossa, saunomisessa, ja kännykänheitossa, suomen mestaruus
marjastamisessa, ja vielä Kutemajärven Seksi Festivaali ja Visuveden Pussauskilpailu.
Helsingissä pidetään myös toukokuussa maailmankuulu Euroviisu Laulu kilpailu.
Veppisivun avaus sattuu hyvään aikaan, kun Australian oma Lonely Planet nimitti
Sinisellä listallaan Suomen yhdeksi kymmenestä parhaasta maasta, jossa vierailla tänä
vuonna. Lonely Planet mainostaa Suomea “raikkaana henkäyksenä Euroopan
seikkailulla.”
Tietoa säveltäjä Jean Sibeliuksen elämästä ja musiikista löytyy samalta sivulta. Tänä
vuonna tulee kuluneeksi 50 vuotta Jean Sibeliuksen kuolemasta.
Lisätietoa Suomen Turisti Toimisto Australiasta, contact.au@visitfinland.com tai
puh 02 9929 3391.

Visit Finland
The Finnish Tourist Board has launched its first Australian website,
www.visitfinland.com/au, which offers Australians a unique and in-depth insight to
all that Finland has to offer, not only as a tourist destination, but also as an
experience.
Visitfinland.com/au also has a comprehensive list to all events including those crazy
events only the Finns can put on, including th Wife Carrying World Championships,
the Kutemajärvi Sex Festival, the World Championships in Haymowing, the Swamp
Soccer World Championships, the Visuvesi Kissing Competition, the Sauna World
Championships, the Mobile Throwing World Championships and the Finnish
Championships in Berry Picking, to name just a few. Helsinki will this May also host
the world-famous Eurovision Song Contest. The launch of an Australian website for
the Finnish Tourist Board is timely after Australia’s own Lonely Planet brand named
Finland as one of the ten countries to visit in 2007 in the popular The Blue List: The
best in travel 2007. Lonely Planet describes Finland as “a breath of fresh air on an
European adventure.”
The website also highlights the life and music of one of the great composers of the
20th century, Jean Sibelius, this year will mark the 50th year since his death.
For more information on visiting Finland please contact the Finnish Tourist Board
Australia, email contact.au@visitfinland.com or ph 02 9929 3391.

Canberran suomenkielinen radio-ohjelma
RADIO 2XX
FM 98.3 Maanantaisin klo 19.00-19.30.
Canberran Suomi Seuran toimittama ohjelmaa 12.02, 05.03, 26.03 jne., joka kolmas
viikko.
Juhani Ursin ja Ritva Oravala vastaavat kokoonpanosta. Ehdotuksia ja toivomuksia
voi esittää joko puhelimitse 6262 3754 tai sähköpostitse juhaniu@bigpond.net.au
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Radiosta puheenollen, Yleisradio (YLE) lopetti suomenkieliset lyhytaaltolähetykset vuoden 2007
alusta. Nyt YLE kuuluu vain Internetin kautta www.YLE.fi tai joidenkin satelliittien kautta.
Ruotsin radio lähettää myös Internetissä suomenkielistä ohjelmaa lähes koko päivän
http://www.sr.se/sisuradio/

Canberra Finnish radio
RADIO 2XX

FM 98.3

Mondays 7-7.30pm

The Canberra Finnish Society will broadcast 12/2, 5/3, 26/3 etc, every third week.
Juhani Ursin and Ritva Oravala are responsible for the program. Suggestions and
requests can be made by phoning 6262 3754 or email juhaniu@bigpond.net.au
Finnish Broadcasting Corporation (YLE) is no longer transmitting on shortwaves. YLE programs
are available via Internet YLE.fi or via satellites. Radio Sweden also send in Finnish in the
Internet, the channel is "Sisuradio", http://www.sr.se/sisuradio/

Maanantaikerhon kuulumisia
M-Clubin eli Maanantaikerhon toiminta jatkuu entiseen mukavaan malliin uudessa
paikassa, Belconnen Soccer Clubilla, Hawkerissa. Kerhon kokoontumispaikasta on
tullut jonkinlainen ongelma, koska jotkut paikat ovat remontissa, joku vaatii tilasta
niin suurta maksua, ettei se kannata. Saattaa olla, että paikka taas piankin vaihtuu,
joten kannattaa varmistaa minne menee Mikolta tai Liisalta.
Seuraava tapaaminen on maanantaina 5.2.07.klo.12.00 Soccer Clubilla ja niin
edelleen joka toinen maanantai.
Tule sinäkin mukaan iloiseen joukkoomme! Tiedustelut Mikko Pekkala,
puh 6254 6823 tai (0402387 270)
Monday Group News
M-Club, or Monday Group’s activity
way in a new venue, Belconnen Soccer

continues in the usual amiable
Club, Hawker.

However, we may change the meeting place in near future, because overlapping
reservations, renovations, etc. in the restaurants.
Next meeting is Monday 5/2/07 at 12 noon at the Belconnen Soccer Club, and so on
every second Monday.
Come and join our happy group! Enquiries Mikko Pekkala, ph 6254 6823 or
(0402 387 270)
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Riitan ystävien kirjoittama muistokirjoitus
Lokakuussa edesmenneellä Riitta Keski-Frantilla oli
paljon ystäviä myös Suomi-Seuran ja suomenkielisten
joukon ulkopuolella. Julkaisemme nyt hänen
lähinaapuriensa ja koirienulkoiluttajaystäviensä tekemän
muistokirjoituksen. Kirjoitus on pelkästään englanniksi.
I am speaking on behalf of the Page Dog Group which formed as a result of Riitta
walking her dogs and meeting fellow dog walkers. When a new person or dog came
to the oval, she would welcome them into the group. There are about 26 dogs in the
group now.
I first met Riitta some 12 years ago when I was walking Toby on the Page oval and
she was walking Maija and Jackie. We met at weekends and holidays, and when I
retired, we walked together most days. We had some funny times and some
worrying ones, such as when our dogs were locked up in the Pound after knocking a
lady off her bike.
I don’t speak Finnish as, in the 12 years I knew her, Riitta only managed to teach
me how to tell Maija to fetch the ball! Through Riitta, I did learn a lot about
Finland. She used to bring me samples of food she had cooked when the family was
coming or for a special event of the Finnish Society. I became her “English
interpreter” as although she spoke good English, there are a lot of phrases which
are difficult to understand or have several meanings.
Riitta was very determined, even stubborn. Until only a few weeks ago, she still
walked the dogs from Florey to Page which took an enormous amount of effort.
When I offered to drive them, she said she wanted to continue walking for as long
as she could. Throughout her illness, she rarely complained.
I will miss her company and friendship but her spirit is still very much around. She
enjoyed meeting all her friends and dogs in the Page Dog Group. A few of us are
here today but they all send their condolences to the family and we will all miss
her.
Diane Williamson and other friends
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