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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/ Syyskuu 2018 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Puheenjohtajalta 

Talven ensimmäinen tilaisuus oli kun juhlimme suomalaista juhannusta Luterilaisella 
kirkolla. Siellä oli noin 80 henkeä nauttimassa lämmintä illallista, mukaanluettuna 
makkarasoppaa, pumpkin soppaa, leipiä ja hot doggeja. Marshmallow:ja paahdettiin 
nuotiolla ja iloinen keskustelu kävi vilkkaasti. 

Joulu heinäkuussa pidettiin Saksan Klubilla, jossa oli hyvä tanssilattia ja suomalainen 
musiikki vei tanssimaan.  Lapsetkin innostuivat ja ottivat mallia vanhemmilta, että sitten 
isona osaavat! Isot tilat ja musiikki loi tunnelmaa ruokailun lisäksi. Ruokapöytä notkui 
perinteisitä jouluruuista,  jälkiruokaa, kahvia ja pipareita unohtamatta. 

Lokakuussa juhlimme taas kun tulee täyteen 60 vuotta suomalaista seuratoimintaa 
Canberrassa ja myös nykyinen Suomi-Seura täyttää 20 vuotta.  Tilaisuus ei tule olemaan 
yhtä juhlallinen kuin suomen 100-vuotis juhla, mutta varmasti ilta jota ei kannata jättää 
väliin. Johtokunta on jo vihjaillut jotain ohjelmasta, mm.  katsellaan  kuvia 
historiastamme ja laitetaan jalalla koreasti tanssimusiikin tahdissa, sekä muuta 
yllätysohjelmaa. Ottakaa yhteyttä Mirjaan ja varatkaa liput ajoissa että ehditte mukaan.
       Heinäkuun Joulupöytä 

Lissi Chapelli, puheenjohtaja 

Canberran Suomi-Seura järjestää 

Bussiretken Tulip Top Gardens  
Kukkanäyttelyyn ja  

Lake Georgen viinitarhoille 
lauantaina 22.9.2018 

Aloitamme vierailulla Tulip Top Gardens kukkanäyttelyyn (aamukahvit itse tilatut ja maksetut), 
sitten jatkamme Lake Georgen viinitarhoille, jossa lounastamme Lerida Estate viinitarhassa  

(lounas itse tilattu ja maksettu). 
Kiertue tehdään pienellä bussilla ja paikkoja on rajoitetusti, vain 20 henkeä. 

Liput $40 jäseniltä, $50 ei-jäseniltä, johon kuuluu bussimatka, pääsy kukkanäyttelyyn,  
sekä yksi viinien maistelu. 

Bussin lähtopaikat ja ajat klo yhdeksästä lähtien päätetään varauksien mukaan ja ilmoitetaan lähtijöille  
Tiedustelut, varaukset ja maksut 19.9.2018 mennessä:  

Debbie Virenius 0404 065 870  vireni us@grapevine.com.au  
Mirja Virenius 0409 830 831 vireni us1@gmail.com 

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 012 936, tilinumero 3820 13025. Ole hyvä ja varmista että maksullasi on reference-numero 
(pyydämme että käytät puhelinnumeroasi) ja lähetä maksu- ja varaustietosi sähköpostilla Mirjalle tai 
Debbielle 
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Canberran Suomi-Seura järjestää 

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

 
Lauantaina 20.10.2018, alkaen klo 18 

Raiders Club Kippax (Hardwick Cres, Holt) 
 

Tuokaa ystävänne ja tehkää illasta ikimuistoinen 
Saatte nauttia herkullisesta illallisesta, musiikista, tanssista ja laadukkaasta ohjelmasta 

 
Musiikki tulee olemaan suomalaisia vanhan ajan suosikkeja ja muita suosittuja kappaleita 

 
Muutakin ohjelmaa on tiedossa tanssin ja ruokailun lisäksi 

 
 Liput: jäsenet $60, ei-jäsenet $70 

Varaukset ja maksut tarvitaan 12.10.2018 mennessä  
(mainitse myös, jos on tarve erikoisruokavalioon) 

Huomio: lippuja EI myydä ovella 

Tiedustelut, pöytävaraukset ja maksut ottavat vastaan 
Mirja Virenius 0409 830 831 vireni us1@gmail.com  

Debbie Virenius 0404 065 870 viren ius@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 012 936, tilinumero 
3820 13025. Ole hyvä ja varmista että maksullasi on reference-numero (pyydämme että käytät 
puhelinnumeroasi) ja lähetä maksu- ja varaustietosi sähköpostilla Mirjalle tai Debbielle. 

 
 

 
 

 

Canberran Suomi-Seura viettää 

Joulujuhlaa 
lauantaina 1.12.2018 klo 18 

Austrian-Australian Club, 5 Mountevan St, Mawson 

Kaikki tiedot tulevat olemaan marraskuun Uutukaisessa 

 (Haemme suomalaista joulupukkia. Jos tiedätte mistä hän löytyy, niin ilmoittakaa. Kiitos!) 

Soita Mirjalle 0409 830 831 
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Suomen suurlähetystö tiedottaa 
 
Lauantaina 13. lokakuuta 2018 suurlähetystö järjestää uudelleen viime vuonna suurta suosiota 
saavuttaneen Finnish Crazy Games – tapahtuman ! Tule kokeilemaan uutta keppihevosrataa, ilmoittaudu 
eukonkantokisaan, kerää vanhat puhelimet kännykänheittokisaan, sauna on lämmitettynä tuttuun tapaan 
ja edustustoon voi tutustua ohjatuilla kierroksilla. Suomalaista ruokaa, kansantansseja, ilmakitaraa ja 
monenlaista muuta ohjelmaa luvassa lämminhenkisessä koko perheen tapahtumassa. Lisätietoja 
tapahtumasta ja aikatauluista verkkosivuilla www.finnishcrazygames.com 
  
 ANU Film Group esittää Aki Kaurismäen elokuvan ’Toivon tuolla puolen’ lauantaina 9. elokuuta 2018 
Coombs teatterissa. Elokuva kertoo suomalaisesta kauppamatkustajasta ja syyrialaisesta pakolaisesta, 
joiden polut risteävät. Elokuva palkittiin Berliinin elokuvajuhlilla parhaasta ohjauksesta ja se sai kuusi Jussi-
ehdokkuutta sekä valittiin kansainvälisen elokuvakriitikoiden järjestön Fiprescin vuoden parhaaksi 
elokuvaksi. Lisää tietoa tapahtumasta ja lippujen varaamisesta www.anufg.com.au 
 
 

Pesäpalloharjoitukset 
Kevät on tullut ja on aika mennä taas ulos pesäpalloharjoituksiin ja kenties 
harjoitellaan lentopalloakin! 

Tulkaa mukaan – tavataan sunnuntaina 7 lokakuuta klo 9 Giralangin kentällä. 

Kaikki tervetulleita! 

  Tiedustelut Mia Dahl-Spännäri 0423 054 166 
 

 
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. 

Kaksoiskappaleita ja lahjoitettuja video kasetteja annetaan nyt ilmaiseksi. Tule katsomaan valikoimaa! 

Aukioloajat ovat   7.10.,   4.11.,   2.12. 

Tervetuloa! Tiedustelut Sirkka Ropponen 6254 5787 
 

 

Ompelukerho 
 

Talven aikana kerho kokoontui Maarit Lindforsin kodissa ja myös meillä Kambah’ssa. 
Kokoonnuimme taas Luterilaisella kirkolla (22 Watson St, Turner) tiistaina 11.9, seuraavaksi 25.9 ja joka 
toinen tiistai sen jälkeen joululomaamme asti. 

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

Tervetuloa uusille jäsenille! Tiedustelut Anita Salonen 6231 0361. 
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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, yhteislaulua sekä jäsenten esityksiä. Vitsejä kerrotaan 
ahkeraan ja lopuksi pidetään arpajaiset. Siinä kuluu pari tuntia mukavassa seurassa! Tervetuloa mukaan! 

Seuraavat kokoontumiset ovat  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. 
 

 
 

Leikkiryhmä 0-5 -vuotiaille 
 
Suomi-Kerho Canberra. 
Suomi-kerho on kokoontunut viime aikoina keskiviikkoisin klo 10 eri puistoissa ja  
jatkuu vielä tämän koulu-lukukauden. Alkaen 17 lokakuuta menemme taas 
entiseen paikkaan, ’Cubby’-huoneeseen, 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) 
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Tapahtumakalenteri 
 

La 22.9.2018 Bussiretki Tulip Top Gardens kukkanäyttelyyn ja Lake Georgen 
viinitarhoihin (ilmoitus sivulla 1) 

La 13.10.2018 Finnish Crazy Games Suurlähetystöllä (ilmoitus sivulla 3) 

La 20.10.2018, klo 10.30 FinnSupportin tilaisuus ‘Älä unohda liikuntaa’ – Kansainvälisellä kirkolla, 50 
Bennelong Cres, Macquarie. 

La 20.10.2018 klo 18 Illallistanssiaiset 60 vuotta täyttävän Canberran suomalaisen seuratoiminnan 
ja 20 vuotta täyttävän Suomi-seuran kunniaksi. (ilmoitus sivulla 2) 

La 24.11.2018 klo 12 FinnSupportin joulujuhla Kansainvälisellä kirkolla. Lisätietoa allaolevilta 
jäseniltä 

Su 25.11.2018 SAA Joulu basaari – Albert Hall, Commonwealth Ave, Yarralumla 

La 1.12.2018   Suomi-Seuran joulujuhla Austrian Clubilla. (ilmoitus sivulla 2) 
 

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 
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. 
 
 
  

Joulu tulee – oletko valmis? 

Villasukat ja muita kertomuksia 
Canberrassa asuva Selma Kaasinen palaa esikoisteoksessaan lapsuutensa Itä-Suomeen. 
Novellit kertovat kaipuun, surun, onnen jopa mielipuolisuuden piirittämästä elämästä missä 
kuolemakaan ei ole kaukana, mutta ennen kaikkea niissä on toivoa paremmasta 
tulevaisuudesta. 

Kirjailijan haastattelu on luettavissa Suomen Australian Suurlähetystön blogista: 
https://finlanddownunder.blogspot.com/2018/06/try-woolen-socks-this-winter-
interview.html#more. Kirjasta ja sen kustantajasta löydät enemmän tietoja facebook-sivulta 
Villasukatjamuitakertomuksia@selmakaasinen. Liittymällä kirjan fb-ryhmään saat 
viimeisimmät uutiset omalle fb-seinällesi. 

Jos olet kiinnostunut hankkimaan kirjan itsellesi, ystävällesi tai sukulaisellesi, voit tilata sen 
suoraan kirjan tekijältä hintaan $30 (Suomesta €20+ulkomaan postikulut). Ota yhteys joko 
sähköpostitse selma.kaasinen@gmail.com tai puhelimitse 0400-629790 tai laittamalla viesti 
kirjan fb-sivun kautta.  
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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/  
September 2018 

 

From the President 

Winter’s first outing for the Finnish Community was celebrating Finnish 
Midsummer at the Lutheran church. There was a crowd of at least 80 people 
gathered for a warm dinner including makkara soup, pumpkin soup, breads 
and hotdogs. There were marshmallows toasted on the bonfire and lots of 
cheerful chatter. 
Christmas in July was held at the Harmonie German Club and we had Finnish 
dancing to carry us through the evening. Pictured you can see two children 
who will be naturals on the dance floor when they get older. They watched, 
followed and learnt traditional Finnish moves. The extra space and music 
created an evening of entertainment rather than just a sit-down meal. There 
was a traditional Finnish Christmas buffet with everyone’s favourites and dessert and coffee to follow. 

October brings a time for celebration as we recognise 60 years of ‘organised Finnish activities’ in Canberra 
and 20 years of hard work as a Society. This event will not be as formal as the 100 years of Independence 
Gala dinner dance but it certainly will be an evening not to miss. The committee has revealed small clues 
throughout the duration of organising this event, such as looking back to the past and enjoying Finnish 
golden oldies music to dance to, as well as more modern selections. There will be a few more surprises 
waiting for you. Contact Mirja to book your tickets early so you don’t miss out. 
 Lissi Chapelli, President 
 

 

Finnish Society is organising a 

Bus trip to Tulip Top Gardens 
and 

Winery Tour to the Lake George wineries 
Saturday 22/9/2018 

We will be visiting the Tulip Top Gardens to enjoy their flower show  
(morning tea to be ordered and paid for individually),  

then visiting a couple of wineries at Lake George with lunch at the Lerida Estate Winery 
(lunch to be ordered and paid for individually). 

The tour will be done by small bus and places will be limited to 20 persons 
Tickets $40 members, $50 non-members - includes bus fare, entry to Tulip Top Gardens  

and one wine tasting.  
Pickup places and times from 9am will be worked out based on bookings and advised to those coming 

Inquiries, reservations and payments by 19/9/2018 to  
Debbie Virenius 0404 065 870, vireni us@grapevine.com.au  

Mirja Virenius 0409 830 831 vireni us1@gmail.com 
For payment options, see the Anniversary Dinner Dance notice below. 
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Canberra Finnish Society is organising an 

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

and Canberra Finnish Society’s 20th anniversary 
 

Saturday 20/10/2018 starting at 6pm 
Raiders Club Kippax (Hardwick Cres, Holt) 

 
Bring your friends and make it a night to remember 

Enjoy delicious food, music, dancing and entertainment  
 

Music will be Finnish golden oldies and other popular pieces 
 

As well as dinner and dancing, there will also be some other entertainment 
 

 Tickets members $60, non-members $70 

Reservations and payments need to be made by 12/10/2018 
(please advise if you have special dietary requirements) 

Note: Tickets will NOT be sold at the door 

Bookings, payment and inquiries to 
 Mirja Virenius 0409 830 831 vireni us1@gmail.com  

Debbie Virenius 0404 065 870 viren ius@grapevine  .com.au  
 

Payment can be made personally to the above persons, or by cheque / money order (payable to Canberra 
Finnish Society Inc., 52 Faucett St, Latham ACT 2615). 
You can also pay via internet banking directly to the CFS account- ANZ Bank, BSB 012-936, account number 
3820 13025. Please ensure that your payment has a reference number (we request you use your 
telephone number) and email the details of your booking and payment to Mirja or Debbie  

 

Welcome to a great evening! 
 

 

Advance notice! 

Canberra Finnish Society will hold it’s  

Christmas Party 
Saturday 1/12/2018, 6pm 

Austrian-Australian Club, 5 Mountevan St, Mawson 
 

All the details will be in the November Uutukainen 
 

(We’re looking for a Finnish Santa. If anyone knows where we can find him, please let us know. Thanks!) 
Ring Mirja on 0409 830 831 
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News from the Embassy of Finland 

Embassy of Finland to Australia is proud to announce the return of ’Finnish Crazy Games’ for one day only, 
Saturday 13th of October 2018! 
Saddle up for hobby horse racing, carry your wife for beer, throw away your old mobiles, get toasty in the 
sauna or join a tour of the embassy and many more activities that you can find on the event 
website www.finnishcrazygames.com 
 
The ANU Film Group is screening Aki Kaurismäki's The Other Side of Hope at 9pm Saturday, October 20th 
at the Coombs Theatre. This is a beautiful story that riffs on the human condition, whilst mixing 
contemporary political issues and satirical jabs at bureaucracy. For tickets and more details head 
towww.anufg.com.au 
 

 
Sewing Circle 

During the winter the Sewing Circle has met at Maarit Lindfors’ home and also at my place in 
Kambah. We resumed our meetings at the Lutheran church (22 Watson St, Turner) on 
Tuesday 11 September and will meet there again on 25 September and fortnightly thereafter 
until our Christmas break.  

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

We welcome new members!   Inquiries Anita Salonen 6231 0361 
 
 

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 and donated video cassettes are now given away for free to anyone who wants them. 
Come and check out what’s available!  

The library will be open as follows: 7/10,   4/11,   2/12, then 3/2/2019,   3/3,   7/4,   5/5,   2/6. 

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, singalong 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   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. 
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Baseball training 
 
Spring is here and it’s time to get back outdoors for pesäpallo training and maybe 
even some volleyball! 

Come and join us on Sunday the 7th of October, Giralang oval at 9am. 
All welcome! 

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. 

 

 
Finnish Play Group- Ages 0-5  

 
Suomi-kerho Canberra 

Suomi-kerho have been meeting on Wednesdays at 10am at parks and different places 
around Canberra recently and this will continue for the rest of the school term. 
From the 17th of October the Finnish Playgroup will resume meeting in the ‘Cubby Room’ on 
Wednesday’s 10 – 11am 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) 
  

Are you ready for Christmas? 

Villasukat ja muita kertomuksia 
In her first book, Canberra based author Selma Kaasinen returns to her childhood Eastern 
Finland. The short stories tell about lives surrounded by yearning, sadness, happiness and 
even madness, where death is not far away. Before anything else, the stories are about 
hope for the better future. 

The author’s interview is available at the Embassy of Finland’s blog: 
https://finlanddownunder.blogspot.com/2018/06/try-woolen-socks-this-winter-
interview.html#more. You can find more information about the book and its publisher at 
its facebook page Villasukatjamuitakertomuksia@selmakaasinen. By joining to the 
book’s fb group, you will receive the news updates to your fb wall. 

If you are interested in buying the book for yourself, friends or family members, you can 
order it through the author at $30 (from Finland €20+postage abroad). Please contact via 
email selma.kaasinen@gmail.com or phone 0400-629790 or via the book’s fb page by 
sending a message.  
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Events Calendar 
Sat 22/9/2018 Bus trip to Tulip Top Gardens and winery tour to Lake George wineries 

(notice on page 7) 

Sat 13/10/2018 Finnish Crazy Games  - Finnish Embassy, Darwin Avenue Yarralumla (notice 
on page 9) 

Sat 20/10/2018, 10.30am FinnSupport event – ‘Don’t forget exercise’ – Canberra International church, 
50 Bennelong Cres, Macquarie. 

Sat 20/10/2018, 6pm Anniversary Dinner Dance – 60 years of organised Finnish activity in 
Canberra and Canberra Finnish Society’s 20th anniversary (notice on page 8) 

Sat 24/11/2018, 12 noon FinnSupport Christmas party at the International church. For further details 
contact the members below. 

Sun 25/11/2018 SAA Christmas bazaar – Albert Hall, Commonwealth Ave, Yarralumla 

Sat 1/12/2018 Canberra Finnish Society’s Christmas party at the Austrian-Australian Club 
(notice on page 8) 

 
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 
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. 
 

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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