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 Canberra Finnish Society Inc. Newsletter  
http://www.dundernews.com/canberran_suomi-seura/canberran_uutukaiset.html & 
https://www.facebook.com/groups/cfsinc/ Kesäkuu 2018 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Tänä vuonna vietettiin 52. Suomi-Päivät Sydneyssä. 
Finnish Society of Sydney ja West Sydney Finnish 
Club järjestivät yhdessä upeat urheilu- ja 
kulttuurikilpailut. “Westi” voitti kisojen 
kulttuurikilpailut, joista myös ensikertalainen 
Canberran tyttö, 8-vuotias Nevaeh Chapelli toi kotiin 
2 hopeamitalia, yksinlaulusta ja huumorista. 
Urheilussa Canberran nuoret voittivat useita mitaleja 
mölkyssä. Kultaa saivat sarjoissaan Finlay Purry, Tali 
Chapelli ja Nevaeh Chapelli. Elina Spännäri sai 
pronssimitalin. Oli upeaa nähdä niin monta meidän 
nuorta osallistuvan. Heidän ansiostaan Canberra sai 
mölkyssä eniten pisteitä kaikista seuroista. 

Leipojat Riitta Kronqvist, Lissi Chapelli ja Lisa Ylisalo Hyvin tehty! 

Vuotuinen kirjastopiknikki oli hauska. Nauroimme paljon, söimme hyvää ruokaa, ja sääkin suosi lämpimällä 
auringonpaisteella. Arpajaiset ja iloinen keskustelu ruokailun lisäksi teki tästä kesäpaivästä erinomaisen. 

Leipomiskurssilla sekä trivia- ja bingo-iltapäivänä oli myös hauskaa. Molemmilla oli noin 15 henkeä paikalla. 
Leipomiskurssilla oli miehiä sekä naisia vitsailemassa keittiössä yrittäessämme tehdä tippaleipiä. 

Johtokunta on keskustellut järjestelyistä tilaisuuksiin joulu heinäkuussa, vuosikokous ja illallistanssiaiset Canberran 
suomalaisen seuratoiminnan 60-vuotis- ja Canberran Suomi-Seuran 20. vuosijuhlan kunniaksi. Suunnittelemme 
samantyylistä juhlaa kuin viimevuotinen gaala-tilaisuus, josta kaikki pitivät. Jos teillä on ideoita tulevan juhlan 
suhteen, niin ottakaa yhteyttä johtokunnan jäseniin. Ideat olisivat hyvin tervetulleita! 

Viime vuoden vuosikokouksessa ehdotettiin jäsenmaksujen nostamista. Olemme pohtineet useita mahdollisuuksia, 
mutta päätimme ehdottaa, että jättäisimme aikuisten hinnat samoiksi ja tekisimme vain pienen muutoksen lapsille. 
Tämä ehdotus tulee äänestettäväksi tulevassa vuosikokouksessa. Kannustamme teitä uusimaan jäsenyytenne 
ajoissa, jotta saatte seuraavankin uutislehtisen. Jäsenmaksun suorittaminen käy monin tavoin. Katso vuosikokouksen 
ilmoituksesta, miten se sinulle parhaiten sopii. Huomioi myös, että jos voit tilata lehden sähköpostitse, se tulee 
sinulle nopeammin ja säästää ympäristöä sekä seuran varoja. 
Melissa Chapelli, puheenjohtaja 

 
Canberran Suomalainen Luterilainen Seurakunta ja  

Canberran Suomi-Seura järjestävät yhteisen  

Juhannusjuhlan 
Lauantaina 23.6.2018 klo 17, Luterilaisella kirkolla, 22 Watson St, Turner 

Liput $15, lapset ilmaiseksi 
Tulkaa nauttimaan Juhannusta koko perheen kanssa! 

Iltaan liittyy perinteinen kokko, maittavaa syötävää ja juotavaa ja nautinnollista ohjelmaa! 

Tiedustelut Janne Pekkarinen 6247 9493 jannecanbe rra@gmail.com  
Mirja Virenius 0409 830 831 vireni us1@gmail.com  

 

http://www.dundernews.com/canberran_suomi-seura/canberran_uutukaiset.html
https://www.facebook.com/groups/cfsinc/
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Canberran Suomi-Seura järjestää taas 

Joulujuhlan heinäkuussa 
jossa tarjotaan perinteisiä suomalaisia jouluruokia  

 

Kerätkää perhe ja ystävät kokoon ja varatkaa pöytä, 

jotta saatte yhdessä nauttia joulun iloisesta tunnelmasta, musiikista ja tanssista,  

sekä hyvästä ruoasta, joka on paikallisten suomalaisten lämmöllä tekemää! 

 

Kutsumme teidät lämpimästi tervetulleiksi mukaamme  

Lauantaina 7.7.2018 klo 18  

Harmonie German Club, 49 Jerrabomberra Ave, Narrabundah 
 

Huomio: EI omia juomia. Kaikki juomat ovat myytävänä baarissa 

 

Liput: $30 jäsenet, $40 ei-jäsenet, lapset 12v. ja alle ilmaiseksi, teinit puolella hintaa ($15 ja $20) 

Koska paikkoja tähän suosittuun tilaisuuteen on rajoitetusti,  

varaukset maksun kanssa takaavat, että pääsette istumaan ystävienne kanssa. 

Varaukset ja maksut tarvitaan 2.7.2018 mennessä (ilmoita jos tarvitset erikoisruokavalion) 

Mirja Virenius 0409 830 831, viren ius1@gmail .com 

Debbie Virenius 0404 065 870, vireni  us@grapevine .com.au 

 

Voit maksaa henkilökohtaisesti ylläoleville, tai shekillä / money orderilla (Canberra Finnish Society Inc.), 

52 Faucett St, Latham ACT 2615. 

Maksun voi lähettää myös nettipankin kautta suoraan CFS:n tilille - ANZ Bank, BSB 012936, tilinumero 

382013025. 
 

Ole hyvä ja varmista että maksullasi on reference-numero (pyydämme että käytät puhelinnumeroasi) 

ja lähetä maksu- ja varaustietosi sähköpostilla Mirjalle tai Debbielle. 

 

 

 

Kutsu Canberran Suomi-Seuran vuosikokoukseen 

Canberran Suomi-Seuran jäseniä kehotetaan osallistumaan seuran vuosikokoukseen 

sunnuntaina 9.9.2018 klo 15. Kokouspaikkana on vanha tuttu Belconnen Soccer Club 

Hawkerissa. Vuosikokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat ja valitaan uusi johtokunta. Sinulla on 

tilaisuus ryhtyä ehdokkaaksi ja myös äänestää omia ehdokkaitasi johtokunnan eri virkoihin.  

Nykyinen johtokunta ehdottaa seuraavia muutoksia jäsenmaksuihin: 

Täysjäsen edelleen $8, 

Alennettu hinta ja sosiaalijäsen edelleen $5, 

Lapset alle 12 – ilmainen jäsenyys, 

Lapset 12-17 - $2, 

Perhejäsenyys – sisältää vanhemmat ja heidän lapsensa – yläraja $20. 

Syy ehdotukseen: tämä kannustaa enemmän perheitä liittymään jäseniksi ja tuomaan sukulaisia sekä 

ystäviä mukaan. Näin saisimme suuremman jäsenpohjan osallistumaan tilaisuuksiimme ja mahdollisesti 

ideoita erilaisiin tapahtumiin. 

 

Mahdolliset valtakirjat tulee toimittaa sihteerille vähintään 24 tuntia ennen kokouksen alkamista. 

Ohessa tarvittava kaavake tähän tarkoitukseen. Jäsen voi käyttää vain yhtä valtakirjaääntä.  

 

mailto:ius1@grapevine.com.au
mailto:virenius@grapevine.com.au
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Voit myös ehdottaa henkilöitä johtokuntaan täyttämällä ohessa olevan kaavakkeen (kopioi kaavake, 

jos haluat ehdottaa useampaa kuin yhtä henkilöä). Täytetty kaavake on toimitettava sihteerille 

viimeistään 2.9.2018. 

Millaista toimintaa haluaisit seuraltasi? Ota johtokunnan jäseniin yhteyttä mielipiteiden 

vaihdon merkeissä tai tule keskustelemaan asiasta vaikkapa vuosikokouksen yhteydessä! 
 

Huom. Toimintavuoden 2018-19 jäsenmaksut lankeavat maksettaviksi 1.7.2018. Maksut voi toimittaa 

johtokunnan jäsenille, suoraan Seuran tilille – BSB 012-936, tilinumero 3820 13025, tai shekillä, 

Canberra Finnish Society Inc., 52 Faucett St, Latham ACT 2615. 

Varmista, että Uutukainen tulee sinulle jatkossakin hoitamalla jäsenmaksusi ajoissa. 
 

 
 

Ennakkoilmoitus: 
Canberran Suomi-Seura suunnittelee 

Illallistanssiaisia 
Canberran suomalaisen seuratoiminnan 60-vuotisjuhlan 
sekä Canberran Suomi-Seuran 20. vuosijuhlan kunniaksi. 

 
Tilaisuus pidetään lauantaina lokakuussa 2018. 

Päivä, paikka ja muut tiedot ilmoitetaan syyskuun Uutukaisessa. 
 

 
 

 

Suomen suurlähetystö tiedottaa 
 
Kesä-heinäkuussa National Film and Sound Archive Australia näyttää sarjan Aki Kaurismäen elokuvia. 
Elokuvat ovat osa australialaisen elokuvakriitikon ohjelmasarjaa ’David Stratton Presents’. Sarjaa on 
esitetty yhteistyössä Sydney Film Festival ja ACMI Melbournen kanssa vuodesta 2015 lähtien. 
Lisää tietoa näytösajoista ja ohjelmasta verkkosivuilla https://www.nfsa.gov.au/events/essential-
kaurismaki-selected-david-stratton 
 
Suomen Suurlähetystö järjestää lauantaina 13. lokakuuta 2018 jälleen ’Suomalaiset hullut kisat’ ja 
Avoimien ovien päivät.  Varaa aika jo kalenteriin! 
Tarjolla monenlaista suomalaista ohjelmaa saunomisesta edustuston tutustumiskierroksiin, 
keppihevoskisoista eukonkantoon. 
Perheet, ystävät ja naapurit ovat kaikki tervetulleita! Lisää tietoa tapahtumasta tulossa pian! 
 

 

Pesäpalloharjoitukset 

 

Talvi on tullut ja pidämme hyvin ansaitun loman Sydneyn upeiden Suomi-Päivien 
jälkeen. 

Pesäpalloharjoitukset jatkuvat lokakuussa. Katso tiedot seuraavassa Uutukaisessa. 

  Tiedustelut Mia Dahl-Spännäri 0423 054 166 
 

https://www.nfsa.gov.au/events/essential-kaurismaki-selected-david-stratton
https://www.nfsa.gov.au/events/essential-kaurismaki-selected-david-stratton
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Kirjasto 
 

Kirjasto toimii osoitteessa 33 O’Sullivan St, Higgins ja on avoinna joka kuukauden 
ensimmäisenä sunnuntaina klo 12 – 14. 

Lainaajien tulee olla Canberran Suomi-Seuran jäseniä. Jäsenet voivat lainata kirjoja ja videoita ilmaiseksi. 
Sakkoa myöhäisistä palautuksista peritään 50c per kirja/video per kuukausi. 

Kirjastolla on vielä myytävänä tuplakirjoja edulliseen hintaan, vain $1 kappale. Kirjastolle on myös 
lahjoitettu englanninkielisiä kirjoja ja videokasetteja, joissa on elokuvaklassikoita, tv-sarjoja, luonto-
ohjelmia ja sotadokumentti-elokuvia. Näitä myydään $1 kappale. 

On mahdollista, että saamme jäseniltä lahjoitukseksi suomalaisia DVD-levyjä lainattavaksi. Ilmoitamme 
jos/kun saamme niitä. 

Aukioloajat ovat:   1.7.,   5.8.,   2.9.,   7.10.,   4.11.,   2.12. 

Tervetuloa! Tiedustelut Sirkka Ropponen 6254 5787 
 

 

Ompelukerho 
 

Ompelukerholla on ollut mukava ja virkistävä vuosi takana. Jäämme talvilomalle ja palaamme taas 
tiistaina 4. syyskuuta Luterilaiselle kirkolle, 22 Watson St, Turner. Talven aikana aiomme kutoa sukkia. 
Kiitos kaikille taitaville ompelijoille kuluneesta vuodesta ja tervetuloa uusille jäsenille! 

Pidämme myös kahvi- ja herkutteluhetken työn lomassa. Maksamme kirkolle $5 per henkilö sähköstä ja 
tilojen vuokrasta. 

Tiedustelut Anita Salonen 6231 0361. 
 

Maanantaikerhon kuulumisia 

Kerhomme kokoontuu klo 12 joka toinen maanantai Catchpole-huoneessa Jamisonin Southern 
Cross Clubilla. Paikalla on suurin piirtein 20 - 25 henkeä (satunnaiset vieraat mukaan lukien), jotka 

tulevat nauttimaan lounaasta ja ohjelmasta. 

Ohjelmaan liittyy tavallisesti lounas (itse tilattu ja maksettu), tiedotuksia (mukaanluettuna tulevia 
tapahtumia), synttärien muistamisia, tietokilpailu sekä jäsenten esityksiä. Vitsejä kerrotaan ahkeraan ja 
lopuksi pidetään arpajaiset. Siinä kuluu pari tuntia mukavassa seurassa! Tervetuloa mukaan! 

Seuraavat kokoontumiset ovat  4.6, 18.6, 2.7, 16.7, 30.7, 13.8, 27.8, 10.9, 24.9, 8.10, 22.10, 5.11, 19.11, 
3.12. 

(Jäsenet ovat oikeutettuja saamaan jäsenedut vain, jos he ovat osallistuneet kerhoon vähintään 8 kertaa 
edellisten 12. kuukauden aikana.) Tiedustelut Mirja Virenius, 0409 830 831 
 

Facebook 

Älä unohda, että Canberra Finnish Societylla ja sen alajaostolla Canberra Finnish Social Groupilla on 
Facebook-ryhmäsivut. Jos olet Facebookissa, hae ryhmä tai ryhmät käyttäen Facebookin hakutoimintoa 

yllämainittuja nimiä käyttäen ja liity jompaankumpaan tai molempiin ryhmiin. Näin pysyt ajan tasalla 
tapahtumien suhteen ja voit keskustella muiden jäsenten kanssa. 
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Leikkiryhmä 0-5 -vuotiaille 
 
Suomi-Kerho Canberra. 
Suomalainen Leikkiryhmä kokoontuu keskiviikkoisin klo 10 -11 ’Cubby’-huoneessa,  
Cook Community Hub-Playgroups ACT, 41 Templeton Street, Cook ACT 2614.  
Tulkaa mukaan jakamaan lauluja ja suomalaisia tarinoita. 
Jäsenyys on $40 perheeltä joka koulukaudelta (term), maksettava Playgroups ACT:lle. 
Keskiviikkojen ja viikonloppujen ohjelmat suunnitellaan ja ilmoitetaan Facebookin sivulla. Voit liittyä 
Facebook sivullemme “Suomi-kerho Canberra”, jossa on säännöllisiä päivityksiä.  

Uudet jäsenet tervetulleita  ☺ Tiedustelut Emilia 0421 274 787. 
 

 

Suomi-seura ry:n edustaja Canberrassa on Tuula Pesonen, puh. (02) 6242 9402 (koti) 
 

Tapahtumakalenteri 
 

La 23.6.2018 klo 17  Juhannusjuhla Luterilaisella kirkolla (ilmoitus sivulla 1) 

La 7.7.2018 klo 18  Joulu heinäkuussa – Harmonie German Club (ilmoitus sivulla 2) 

La 21.7.2018 klo 12  FinnSupportin Talvilounas Kansainvälisellä kirkolla. $12 per henkilö 

La 4.8.2018 klo 12 Talvikauden myyjäiset Luterilaisella kirkolla. Myynnissä myös muita 
perinteisiä suomalaisia ruokia: laatikoita, piirakoita, karjalanpaistia, rieskaa, 
kaalikääryleitä ym. ym. Myyjäisten tuotto käytetään kirkon kahvitilan ja 
kirkkosalin välisen haitarioven uusimisen rahoittamiseen. 

Su 9.9.2018 klo 15  Suomi-Seuran vuosikokous Soccer Clubilla (ilmoitus sivulla 2) 

Lokakuu 2018 Illallistanssiaiset 60 vuotta täyttävän Canberran suomalaisen seuratoiminnan 
ja 20 vuotta täyttävän Suomi-seuran kunniaksi. Päivä, paikka ja muut tiedot 
syyskuun Uutukaisessa. 

La 24.11.2018  FinnSupportin joulujuhla Kansainvälisellä kirkolla. Lisätiedot syyskuun Uutukaisessa 

La 1.12.2018  Suomi-Seuran joulujuhla Austrian Clubilla. Lisätiedot syyskuun Uutukaisessa 
 

Ilmoittautumiset ja tiedustelut FinnSupport Societyn tilaisuuksiin: 
Sirpa Sarimaa-Knight  6242 9234  Raili Vesala  62887191 
Riitta Kronqvist  6242 0198  Sirkka Tervakoski 6161 6640 
 
Canberran Suomalainen Luterilainen seurakunta:  Pastori Janne Pekkarinen 6247 9493 
Talvikauden jumalanpalvelukset alkavat klo 11! 
Soppalounas jumalanpalveluksen jälkeen kirkolla kolmena sunnuntaina, 3.6., 8.7. ja 12.8. Tervetuloa 
sanankuuloon ja syömään! Jumalanpalveluksessa kerätään kolehti, erillistä ruokailumaksua ei peritä. 
Jumalanpalvelusta EI ole sunnuntaina 29.7. 
Jos lähipiirissäsi on nuori, joka haluaisi käydä rippikoulun, nyt se on mahdollista. Suvipäivillä Melbournen 
liepeillä järjestetään englanninkielinen (osin ehkä suomeksi, jos suomen osaajia on) rippikoulu, 
22.-26.1.2019. Rippikoulun pitää Suomesta muutamaksi kuukaudeksi Perthiin tuleva pastori Harri Palmu. 
Lisätietoja Jannelta.  
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Uutukainen in English 
 Canberra Finnish Society Inc. Newsletter  

http://www.dundernews.com/canberran_suomi-seura/canberran_uutukaiset.html   
& https://www.facebook.com/groups/cfsinc/  

June 2018 

 
The 52nd Annual Finnish Festival was held in Sydney this year. The Finnish 
Society of Sydney and West Sydney Finnish Club joined together to provide a 
festival of sports and cultural events. West Sydney Finnish Club (WSFC) took 
out the trophy for best cultural society and the Canberra Finnish Society (CFS) 
had a first- time participant, 8yr old Nevaeh Chapelli pick up 2 silver medals for 
Canberra, one for singing solo and one for humour. In the sports events CFS 
won several medals in Mölkky, with gold in their categories for Finlay Purry, 
Tali Chapelli and Nevaeh Chapelli, and bronze for Elina Spannari. It was great to 
see so many of our young ones participating, because of their outstanding 
results CFS achieved the highest points for Mölkky out of all the Clubs & 
Societies. Well done!  

The annual library picnic was fun filled with nice weather, lots of laughter and 
good food. There were raffles and happy chatter creating a wonderful summer 
afternoon of entertainment.  

The Trivia & Bingo afternoon and the baking workshop also had their  
Nevaeh Chapelli sings at       highlights. There were about 15 people at each event and there were men and 

the Finnish Festival               and ladies joking around the kitchen as we tried to make our Funnel cakes.  

The Committee have been discussing and organising the upcoming Christmas in July, the AGM and the 
Anniversary Dinner Dance where we will celebrate 60 years of organised Finnish activities in Canberra plus 
the Society’s 20th anniversary. We would like it to be similar to the Gala dance which everyone loved last 
year. If you have any ideas you are welcome to approach any of the committee members for discussion. 

Last year at the AGM an increase to our membership fee was suggested. We have discussed several 
options but have decided to propose that we stick with the current price for adults and only a small 
variance to children’s membership prices. This will be voted on at the next AGM. We encourage you to 
renew your membership very soon so you don’t miss out on receiving your next newsletter. Membership 
renewals can be made several ways, see the AGM notice for details. Also, just a reminder that if you 
subscribe via email you will receive your newsletter faster and be saving the environment. 

Melissa Chapelli, President 

 

Canberran Finnish Lutheran Church and   

Canberran Finnish Society are organising a joint  

Finnish Midsummer celebration 
Saturday 23/6/2018 at 5pm 

Finnish Lutheran Church, 22 Watson St, Turner 

Tickets $15, children free 

Come and enjoy this event with the whole family! 

The evening includes a traditional bonfire, delicious food and drink and an enjoyable program! 

Inquiries Janne Pekkarinen 6247 9493 jannecanb erra@gmail.com  

Mirja Virenius 0409 830 831 vireni us1@gmail.com  

http://www.dundernews.com/canberran_suomi-seura/canberran_uutukaiset.html
https://www.facebook.com/groups/cfsinc/
mailto:jannecanb%20erra@gmail.com
mailto:virenius1@gmail.com
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Canberra Finnish Society is organising another 

Christmas in July 
with traditional Finnish food! 

Gather your family and friends and book a table so 
you can share in the Christmas spirit, friendly atmosphere, music and 

dancing, and enjoy the delicious food prepared lovingly by our local Finns! 

You are warmly invited to join us on 
Saturday 7/7/2018 from 6pm  

Harmonie German Club, 49 Jerrabomberra Ave, Narrabundah 

Note: NO BYO. All beverages available for purchase at the bar 

Tickets: $30 members, $40 non-members, children 12 and under free, teens half price ($15 and $20) 
As seating for this popular event is limited, booking with payment  

will secure your seat near your friends 

Bookings with payment need to be made by 2/7/2018 
(Please advise of any special dietary requirements) 
Mirja Virenius 0409 830 831, viren i us1@gmail.com 

Debbie Virenius 0404 065 870, vire ni us@grapevine. com.au 

Payment options are: in person to the above, cheque/money order (payable to Canberra Finnish Society 
Inc.), 52 Faucett St, Latham ACT 2615. 
Payment can also be made via internet banking directly to the CFS account- ANZ Bank, BSB 012936, 
account number 382013025. Please ensure that your payment has a reference number (we ask that you 
use your telephone number) and email the details of your booking and payment to Mirja or Debbie. 

 

 

 

Notice of the Canberra Finnish Society Annual General Meeting 
The members of the Canberra Finnish Society Inc. are invited to the AGM, to be held on Sunday 
9/9/2018 at 3pm. The meeting will take place at the usual venue, Belconnen Soccer Club, Hawker. 

The meeting will discuss and decide on matters as set out in our constitution. A new committee is also elected. You 
will have an opportunity to join the committee and also to vote for your preferred candidates for the various 
positions in the committee. 

The current committee proposes a change to the membership fees as follows: 
Full memberships to stay at $8 
Concession and social memberships to stay at $5 
Children under 12 – free memberships 
Children 12-17 - $2 
Family memberships to include parents and their children – total to be capped at $20. 
Reason for proposal – to encourage more families to join as members and bring their relatives and friends along so 
that we can broaden our activity base and also bring ideas for variety to our events. 

Proxy votes are to be delivered to the secretary at least 24 hours before the start of the meeting. 
The necessary form is attached. No member may hold more than one proxy vote. 

You may also nominate persons to the committee by filling in the attached form (copy the form if you 
wish to nominate more than one person). Completed forms are to be delivered to the secretary by 
2/9/2018. 

mailto:i%20us1@gmail.com
mailto:virenius@grapevine.com.au
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What kind of activities would you like from your Society? Get in touch with the committee members to 
exchange ideas or come and discuss your thoughts at the AGM! 

 

Note. Membership fees for 2018/19 will be due from 1/7/2018. 
Payments can be made to any committee member, deposited directly to the Society’s account – BSB 
012-936, account number 3820 13025, or by cheque or money order to Canberra Finnish Society Inc.,  

52 Faucett St, Latham ACT 2615. 
Please ensure that the newsletter will keep coming to you by paying your membership fee on time. 

 

 

 

Advance notice: 
Canberra Finnish Society will be organising an 

Anniversary Dinner Dance 
to celebrate 60 years of organised Finnish activity in Canberra 

and Canberra Finnish Society’s 20th anniversary 
 

The event will be held on a Saturday in October 2018 
Date, venue and other details in the September Uutukainen 

 

 
 

 

News from the Embassy of Finland 
  
 In June – July National Film and Sound Archive Australia will be screening a season of films by Aki 
Kaurismäki, who is regarded by many as Finland's best-known director. It will be the latest in 'David 
Stratton Presents' series of films curated by Australian film critic David Stratton, which has been screened 
in collaboration with the Sydney Film Festival and ACMI in Melbourne each year since 
2015.  https://www.nfsa.gov.au/events/essential-kaurismaki-selected-david-stratton 
 
Embassy of Finland will hold again the very exciting and popular ’Finnish Crazy Games’ event on Saturday 
13th of October 2018! 
During the day you can participate in sauna sessions, guided tours inside the renowned Embassy building, 
carry your wife in a competition, 
do hobbyhorse racing and many more fun activities! Additional information will follow shortly! 
 

 

Sewing Circle 

The sewing Circle has had a nice and refreshing year. We will be having a winter break and 
will reconvene again on Tuesday 4 September at 6pm and fortnightly thereafter at the 
Finnish Lutheran church, 22 Watson St, Turner. During the winter we will be knitting socks. 
Thank you to all our skilled sewing ladies for the past year and welcome to new members! 

Coffee and refreshments will be served during the evening and we pay $5 each for the use of the venue 
and electricity. 

Inquiries Anita Salonen 6231 0361 
 
 

https://www.nfsa.gov.au/events/essential-kaurismaki-selected-david-stratton
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Library 

The library operates at 33 O’Sullivan St, Higgins and is open every first Sunday of the 
month from 12 – 2pm. 
 
Borrowers need to be current members of the Canberra Finnish Society to borrow 

books and videos free of charge. Late fees remain the same at 50c per book/video per month. 

Duplicate books are still for sale at a bargain price of $1 each. The library has also received donations of 
books and video cassettes in English, consisting of classic films, TV series, nature documentaries and war 
documentaries. For sale at $1 each. 

There may be a possibility that some members will donate Finnish DVD’s for borrowing. We will keep you 
posted if/when we get them. 

The library will be open as follows:   1/7,   5/8,   2/9   7/10,   4/11,   2/12. 

Inquiries Sirkka Ropponen 6254 5787. 
 

 

 
 

Monday Group news 
Monday Group meets at 12 noon every second Monday in the Catchpoles Room at Jamison 
Southern Cross Club. These days we usually have around 20-25 people per meeting, 
including a visitor or two, who come and join us for lunch and entertainment. 

The program usually includes lunch (ordered and paid individually), announcements 
(including upcoming events), birthdays, a trivia quiz and members presentations. Much humour is shared 
and lastly, we have a raffle draw. All this takes a couple of hours in good company! 

Welcome to old and new members! 

Next meetings will be   4/6, 18/6, 2/7, 16/7, 30/7, 13/8, 27/8, 10/9, 24/9, 8/10, 22/10, 5/11, 19/11, 3/12.  

(Members are eligible for member benefits only if they have attended at least 8 times in the previous 12 
months).  
Enquiries Mirja Virenius 0409 830 831. 
 

 

Baseball training 
 
Winter is here so we are having a well-earned break after the fun filled Finnish 
Festival in Sydney this year. 

Pesäpallo training will resume in October, look out for details in the next Uutukainen. 

Inquiries Mia Dahl-Spannari 0423 054 166 
 

 

Facebook 
Don’t forget that there are Facebook groups for the Canberra Finnish Society Inc., and also the  

Canberra Finnish Social Group. Please join if you’re on Facebook to keep up to date with all the events 
happening and speak with members of the community.  
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Finnish Play Group- Ages 0-5  
Suomi-kerho Canberra 
The Finnish Playgroup meets on Wednesday’s 10 – 11am in the ‘Cubby Room’ 
At Cook Community Hub-Playgroups ACT, 41 Templeton Street, Cook ACT 2614. 
Come along and share in Finnish songs and a Finnish story. 
Membership costs are $40 per school term, per family and paid to Playgroups ACT. 
Wednesday sessions and Weekend catch-ups are notified and planned through the  
Facebook page: ‘Suomi-Kerho Canberra’. Please join to stay up to date. 

New members are welcome ☺ 
Please phone Emilia on 0421 274 787 for enquiries 

 
Finland Society representative in Canberra is Tuula Pesonen, ph. (02) 6242 9402 (home) 

 
 

Events Calendar 
 
Sat 23/6/2018, 5pm Finnish Midsummer celebration at the Finnish Lutheran church (notice on 

page 6) 

Sat 7/7/2018, 6pm  Christmas in July – Harmonie German Club (notice on page 7) 

Sat 21/7/2018, 12 noon FinnSupport Winter lunch at the International church, 50 Bennelong Cres, 
Macquarie. $12 per person. 

Sat 4/8/2018, 12 noon Winter Fete at the Finnish Lutheran church, 22 Watson St, Turner. In addition 
to the usual fare, there will also be for sale traditional Finnish foods; 
casseroles, pies, karelian stew, rieska bread, cabbage rolls etc, etc. The 
money raised will go towards the replacement of the sliding doors between 
the church and the refreshment area. 

Sun 9/9/2018, 3pm  Finnish Society AGM at the Belconnen Soccer Club (notice on page 7) 

October 2018 Anniversary Dinner Dance – 60 years of organised Finnish activity in 
Canberra and Canberra Finnish Society’s 20th anniversary. 

 Date, venue and other details in September Uutukainen 

Sat 24/11/2018 FinnSupport Christmas party at the International church. For further details 
see September Uutukainen 

Sat 1/12/2018 Canberra Finnish Society’s Christmas party at the Austrian-Australian Club. 
For further details see September Uutukainen 

 
Reservations and inquiries for FinnSupport Society’s events: 
Sirpa Sarimaa-Knight  6242 9234  Raili Vesala  62887191 
Riitta Kronqvist  6242 0198  Sirkka Tervakoski 6161 6640 
 
Canberra Finnish Lutheran church:  Pastor Janne Pekkarinen 6247 9493 
Winter services start at 11am. 
Sunday 8/7 and 12/8 there will be a soup lunch after the service. Welcome to hear the sermon and enjoy 
lunch! A collection will be gathered at the service and no extra fee for lunch will be charged. 
NO service will be held on Sunday 29/7. 
If there is a young person within your family or friends who would like to attend confirmation classes, it 
will be possible at the Summer Retreat in Melbourne 22-26/1/2019. The classes will be held in English (and 
maybe partly in Finnish if there are Finnish speaking students). Visiting pastor Harri Palmu from Finland will 
be holding the classes. Further information from Janne. 
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Canberra Finnish Society Inc (CFS) 
 52 Faucett St, Latham ACT 2615 
 Puh.joht. / President Melissa Chapelli 0432 681 179 
 Varapuhj./Vice-Pres. Jouni Juntunen  0407 067 409 
 Sihteeri / Secretary Mirja Virenius 0409 830 831 
   (02) 6278 4257 

Australasian Suomalaisten Liitto – Australasian 
 Federation of Finnish Societies and Clubs Inc 
 Puheenjohtaja/President Melissa Chapelli  
  0432 681 179 
 Sihteeri/Secretary Mirja Virenius 0409 830 831 

Holy Trinity Finnish Lutheran Church 
 22 Watson Street, Turner ACT 2612 
 Pastor Janne Pekkarinen (02) 6247 9493  

Canberran Kansainvälinen Kirkko – 
 Canberra International Church 
 50 Bennelong Crescent, Macquarie ACT 2614 
 Pastor Klaus Lehtimäki  (02) 6251 4149 
  mobile 0414 894 149 

Canberra FinnSupport Society Inc.  
Puheenjohtaja / President 
Sirpa Sarimaa-Knight  (02) 6242 9234 
 
 
 

Pesäpallo – Baseball 
 Yhteys / Contact:  
 Mia Dahl-Spännäri 0423 054 166 

Revontulet Finnish Folk-Dancers 
 Ohjaaja / Instructor:  
 Tero Blinnikka 0419 408 310 

Suomi-koulu – Finnish Language School 
 Ma / Mon 16.30 – 17.45 (lapset / children) 
 Ma / Mon 17.15 – 19.00 (aikuiset/ adults) 
 Holy Trinity Church, 22 Watson St, Turner 
 Yhteys / Contact: 
 Hanna-Mari Latham (02) 6161 9277  
  Canber rask@hotmail.com 

Suomi-Kerho 0-5 -vuotiaille  / Finnish Play Group ages 0-5 
 Yhteys / Contact  
 Emilia Roberts 0421 274 787 
 Lissi Chapelli 0432 681 179 
 

Suomen Suurlähetystö – Embassy of Finland 
 12 Darwin Avenue, Yarralumla ACT 2600  6273 3800 
 
 

O s o i t t e i t a  -  D i r e c t o r y  
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