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__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
Canberran Suomi-Seura toivottaa kaikille 

hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta 2019! 
 

 

Puheenjohtajalta 

Nämä viimeiset kuukaudet ovat olleet hauskoja. Oli bussiretki Tulip Top Gardens -puutarhaan ja käynnit 
viinitarhoilla, Suomen Suurlähetystön ‘Crazy Games’ -päivä ja vielä suomalaisten 60-vuotisjuhlan 
illallistanssiaiset. 

Bussiretkellä oli 16 jäsentä. Ensin pysähdyimme aamukahville Tulip Top -puutarhaan, jossa oli hienoa 
nähdä tulppaanit kukassa. Sitten kävimme Lake Georgen viinitilalla, jossa maistelimme monenlaisia hyviä 
viinejä ja opimme tilan historiasta. Maittavan lounaan nautimme viereisellä Lerida Estates -viinitilalla, ja 
heidänkin upeita viinejä maisteltiin, kunnes ajelimme hilpein mielin kotiin. 

Suurlähetystön ‘Crazy Games’ oli tänäkin vuonna menestys. Ruokaa riitti, ja saimme hyvät tulot siitä 
suuresta työstä, jonka jäsenemme olivat tehneet. Kiitos teille kaikille! Ilmapiiri oli loistava koko päivän ja 
ilmakin suosi. Ihmiset osallistuivat suurin määrin näihin ‘hulluihin’ kilpailuihin ja nauttivat suomalaisista 
herkuista. 

Illallistanssiaisemme olivat upeat ja monet käyttivät tilaisuutta kertoakseen 
muistojaan Australiaan tulosta ja hauskoja tapahtumia Canberran suomalaisten 
60-vuotistaipaleelta. Myös Mikko Pekkalan humoristiset muistot suomalaisten 
vaiheista viihdyttivät meitä. Kaarina Paattakainen lausui runon, jonka Mirjami 
Kirkinen oli aikoinaan kirjoittanut Naisjaoston vuosijuhlaan. Viime vuoden 
historialliset diakuvat heijastuivat taustalla, ja naurua riitti katsellessa iloisia 
juhlijoita vuosien takaa. Sirpa Sarimaa-Knight hemmotteli meitä herkullisella 
täytekakulla, ja Eila Sakkara sai kunnian leikata kakun, sillä hän oli ollut 
Canberran ensimmäisen Suomi-Seuran perustamiskokouksessa Riverside 
Hallilla vuonna 1958. 

Johtokunnan puolesta haluan kiittää teitä kaikkia avustanne ja osallistumisesta 
tilaisuuksiimme vuoden aikana. Toivomme teille hyvää joulua ja onnellista 
uutta vuotta sekä turvallista loma-aikaa. 

Eila Sakkara   
Lissi Chapelli, puheenjohtaja 
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Canberran Suomi-Seura viettää 

Joulujuhlaa 
lauantaina 1.12.2018 klo 18 

Austrian-Australian Club, Heard St, Mawson 

 
Iltaan kuuluu herkullinen jouluateria, 

Joululaulujen yhteislaulua, joulupukin vierailu ja 
tanssia suosittujen kappaleiden tahdissa Jounin kokoelmasta 

 
Liput: jäsenet $35, ei-jäsenet $45, lapset 5-12 $10, alle 5 ilmaiseksi 

Ruokatilausta varten tarvitsemme pöytävaraukset ja maksun 
viimeistään 22.11.2018 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. 
 

Tervetuloa hauskaan illan viettoon! 

 

 

 

 

Canberran Suomi-Koulu, Canberran Suomi-Seura, 
Canberran Kansainvälinen kirkko, Canberra FinnSupport Society ja  
Canberran Suomalainen Luterilainen Seurakunta viettävät yhteistä 

ITSENÄISYYSPÄIVÄJUHLAA 
Torstaina 6.12.2016 klo 18.30 

Canberran Kansainvälisellä kirkolla 
50 Bennelong Cres, Macquarie ACT 

Ohjelmaa ja kahvitarjoilu 
Kaikki tervetulleita! 
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Canberran Suomi-Seuran 

KESÄKISAT 

Lauantaina & sunnuntaina 26. – 27.1.2019 alkaen klo 9 

Downer Oval, Melba St, Downer 
 

Jokavuotiset tammikuun Kesäkisat ovat taas tulossa! 
Tulkaa nauttimaan ulkoilmasta perheen ja ystävien kanssa,  

maistamaan perinteisiä suomalaisia ruokia, ja palan painikkeeksi saa juomia baarista.  
Ohjelmassa pesäpalloa ja kaikille sopivaa mölkkyä, johon kannustamme osallistumaan! 

 
Olutta ja muuta juotavaa myydään molempina päivinä. 

Anniskelulain vuoksi omien alkoholijuomien paikalle tuominen on kielletty. 
 

Tervetuloa kisoihin! 

Tiedustelut Mia Dahl-Spannari, 0423 054 166 
 

 

 

 

Suomen suurlähetystö tiedottaa 
 

Suomen Canberran suurlähetystön uusi edustuston päällikön sijainen, Katja Karppinen, on aloittanut 
5.11.2018. 

 Suurlähetystön joulun aukioloajat löytyvät lähetystön kotisivuilta www.finland.org.au. 
 

 

Pesäpalloharjoitukset 

Kesä on jo ovella ja joulukin tulee ennenkuin huomaammekaan! Nyt kun on näin 
kiireistä, niin harjoitus ajat eivät ole kiinteitä, joten ota yhteyttä minuun 
loppuvuoden harjoitusajoista. Aloitamme taas ensi vuonna 6. tammikuuta klo 9 
Giralangin kentällä.  

Kaikki tervetulleita pitämään hauskaa ja valmistautumaan Kesäkisoihin. 

Tiedustelut Mia Dahl-Spännäri 0423 054 166 

 

Ompelukerho 
 

Kerho kokoontuu Luterilaisella kirkolla (22 Watson St, Turner) joka toinen tiistai klo 18. Seuraavat 
kerrat ovat 20.11., 4.12. ja 18.12. Joululoman jälkeen aloitamme taas tiistaina 5.2.2019 samassa paikassa ja 
samaan aikaan, jatkaen siitä joka toinen viikko.  

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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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! 

Kirjasto on auki viimeisen kerran tänä vuonna sunnuntaina 2.12. ja ensi vuonna 3.2., 3.3., 7.4., 5.5., 2.6. 

Tervetuloa! Tiedustelut Sirkka Ropponen 6254 5787 
 

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! 

Kerhon joulujuhlaa vietetään samassa paikassa ja samaan aikaaan maanantaina 3.12.2018. Jouluruokien 
tilaukset Mirjalle seuraavassa Maanantai-kerhossa 19.11.2018.  

Ensi vuoden kokoontumiset alkavat 14.1,  28.1,  11.2,  25.2,  11.3,  25.3,  8.4,  22.4,  6.5,  20.5,  3.6,   17.6. 

(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. 
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) 
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Tapahtumakalenteri 
 
La 24.11.2018 klo 12 FinnSupportin joulujuhla - Kansainvälisellä kirkolla, 50 Bennelong Cres, 

Macquarie. Liput $30 per henkilö. Varaukset ja tiedustelut 20.11.2018 
mennessä allaoleville jäsenille. 

 
Su 25.11.2018 klo 11 SAA:n Joulubasaari – Albert Hall, Commonwealth Ave, Yarralumla 
 
La 1.12.2018 klo 18  Suomi-Seuran joulujuhla Austrian Klubilla. (ilmoitus sivulla 2) 
 
To 6.12.2018 klo 18.30 Suomen Itsenäisyyspäiväjuhla – Kansainvälisellä kirkolla (ilmoitus sivulla 2) 
 
La 15.12.2018 klo 13 Luterilaisen kirkon joulumyyjäiset – 22 Watson St, Turner. Ovet avataan klo 

12. Kahvia ja syötävää voi nauttia ennen myyjäisiä. 
 
La 22.12.2018 klo 18 Kauneimmat joululaulut -  Kansainvälisellä kirkolla, 50 Bennelong Cres, 

Macquarie. Kaikki tervetulleita! 
 
Ti 25.12.2018 klo 10 Luterilaisen seurakunnan joulukirkko - 22 Watson St, Turner. 
 
La-Su 26-27.1.2019  Kesäkisat – Downerin kentällä, Melba St, Downer (ilmoitus sivulla 3) 
 
Ilmoittautumiset ja tiedustelut FinnSupport Societyn tilaisuuksiin: 
Sirpa Sarimaa-Knight  6242 9234  Raili Vesala  6288 7191 
Riitta Kronqvist  6242 0198  Sirkka Tervakoski 6161 6640 
 
 
Canberran Suomalainen Luterilainen seurakunta:  Pastori Janne Pekkarinen 6247 9493 
 

 
Jos sinulla on myytävänä tai haluat ostaa, vaihtaa tai lahjoittaa suomalaisia 
kirjoja, elokuvia ym. tavaraa, jota on helppo löytää Suomesta, muttei 
kuitenkaan Australiasta, voit liittyä tätä tarkoitusta varten perustetulle 
Facebook-sivulle: 

https://www.facebook.com/groups/ossilanvaihtokauppa/ 

 

If you want to sell, buy, trade or donate Finnish books, movies and other goods that are readily available in 
Finland but not in Australia, you are welcome to join this Facebook page, created for that exact purpose: 

https://www.facebook.com/groups/ossilanvaihtokauppa/ 
  

https://www.facebook.com/groups/ossilanvaihtokauppa/
https://www.facebook.com/groups/ossilanvaihtokauppa/
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Uutukainen in English 
 Canberra Finnish Society Inc. Newsletter  

 
https://www.facebook.com/groups/cfsinc/ 

November 2018 

 

 
Canberra Finnish Society wishes everyone 

a Merry Christmas and a Happy New Year 2019! 
 
 

From the President 

The last few months have been fun packed with our trip to the Tulip Top gardens and the winery tour, the 
Crazy Games at the Embassy and our 60th anniversary dinner dance. 

About 15 people attended the bus trip. We all had morning tea and coffee at the Tulip top gardens. It was 
so nice to see all the Tulips in bloom. Then we visited Lake George Winery, where we tasted lots of great 
wines and learnt the family history behind the vineyard. We all had a lovely lunch at Lerida Estates winery 
and tasting their great wines as well before heading back home in a happy mood. 

The Crazy Games were a success, we didn’t run out of food and we made a great profit from all of the hard 
work put in by our members. Thanks to everyone involved. The weather was kind to us and It was a really 
good atmosphere around the Embassy all day, with lots of people participating in crazy Finnish traditions 
and eating Finnish food. 

The anniversary dinner dance was held at the Raiders Club in Kippax. It was 
great, everyone took turns in sharing memories about their journey to 
Australia and funny things that have happened over the 60 years of 
organised Finnish activities. Mikko Pekkala shared his memories with a 
humorous story and Kaarina Paattakainen read us a poem written by 
Mirjami Kirkinen for an earlier Finnish Women’s Guild anniversary. The 
slideshow that was made last year played in the background for the whole 
evening and many laughs were had and more people got to see all the 
crazy and fun times that our community have shared. Sirpa Sarimaa-Knight 
spoilt all of us with one of her amazing traditional Finnish cakes. We were 
lucky to have a member, Eila Sakkara, cut the cake for us. She was at the 
first Finnish Society meeting in 1958, held at the Riverside Hall in Barton. 

President Lissi Chapelli and 
committee member Mikko Pekkala 

On behalf of the committee I would like to thank everyone for their efforts this year. We all wish you a 
Merry Christmas and a Happy New Year and hope that you stay safe during the festive season. 

Lissi Chapelli 
President 
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Canberra Finnish Society will hold it’s 

Christmas Party 
Saturday 1/12/2018, 6pm 

Austrian-Australian Club, Heard St, Mawson 
 

The evening will include a delicious Christmas dinner, 
singalong to favourite Christmas carols, visit by Santa and 

dancing to popular music from DJ Jouni 
 

Tickets: members $35, non-members $45, children 5-12 $10, under 5 free 
 

For dinner reservations we require bookings and payment by 22/11/2018 
 (Please advise also if you have special dietary requirements.) 

 
Please note that tickets will NOT be sold at the door  

 
Reservations, payments and inquiries: 

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! 
 
 

 
 

 
Canberra Finnish School, Canberra Finnish Society Inc, 

Canberra International Church, Canberra FinnSupport Society and  
Canberra Finnish Lutheran church 

are celebrating 

FINLAND’S INDEPENDENCE DAY 

Thursday 6/12/2016 at 6.30pm 
International Church 

50 Bennelong Cres, Macquarie ACT 

Program and refreshments 

Everyone welcome! 
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Canberra Finnish Society 

SUMMER GAMES 

Saturday & Sunday 26 - 27/1/2019 from 9am 

Downer Oval, Melba St, Downer 
 

The annual January Summer Games are on again! 
Come and spend some time outdoors with friends and family, 

enjoy some traditional Finnish food, and drinks are available at the bar. 
The program includes Finnish baseball, and everyone can have a game of mölkky, come and try it! 

 
The bar will be serving beer and other drinks on both days. Please note that due to alcohol licensing 

legislation you are not allowed to bring your own alcoholic drinks. 

We welcome everyone to a fun family day! 

Inquiries Mia Dahl-Spannari, 0423 054 166 

 

 

 

News from the Embassy of Finland 
 

The new Deputy Head of Mission, Ms Katja Karppinen, has started at the Embassy of Finland in Canberra 
on 5 November 2018. 
 
For the Embassy’s opening times during Christmas, please refer to the home page www.finland.org.au. 
 

 
 

Baseball training 
Summer is around the corner and Christmas will be here before we know it! 
As it's such a busy time of the year, training sessions are not set, so please 
contact me for training sessions for the remainder of 2018. We will resume 
next year on 6 January at 9am at Giralang oval. We welcome all to come have 
fun and get ready for the Summer games. 

Inquiries Mia Dahl-Spannari 0423 054 166 
 

 

Sewing Circle 

The Circle meets at the Finnish Lutheran church (22 Watson St, Turner) every second Tuesday 
at 6pm. The next meetings will be 20/11, 4/12 and 18/12. After the Christmas break, we will 
meet again on Tuesday 5/2/2019 at the same place and time, and fortnightly thereafter. 

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 
  

http://www.finland.org.au/
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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 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 for the last time this year on 2/12, then in 2019 on 3/2,   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! 

Monday Group Christmas party will be held at the same venue and time on Monday 3/12/2018. 
Christmas food orders need to be given to Mirja at our next meeting on 19/11. 

Next year we will recommence on 14/1,  28/1,  11/2,  25/2,  11/3,  25/3,  8/4,  22/4,  6/5,  20/5,  3/6,  17/6. 

(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. 

 

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  

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) 
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Events Calendar 

Sat 24/11/2018, 12 noon FinnSupport Christmas party – Canberra International Church, 50 Bennelong 
Cres, Macquarie. Tickets $30pp. Reservations and inquiries by 20/11/2018 to 
members below. 

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

Sat 1/12/2018, 6pm Canberra Finnish Society’s Christmas party – Austrian-Australian Club, Heard 
St, Mawson (notice on page 7) 

Thurs 6/12/2018, 6.30pm Finnish Independence Day celebration – Canberra International Church, 50 
Bennelong Cres, Macquarie (notice on page 7) 

Sat 15/12/2018, 1pm Finnish Lutheran Church Christmas Fete – 22 Watson St, Turner. Doors open 
12 noon for coffee and refreshments prior to sales. 

Sat 22/12/2018, 6pm Finnish Christmas carols – Canberra International Church, 50 Bennelong Cres, 
Macquarie. All welcome! 

Tues 25/12/2018, 10am Lutheran Church Christmas service – 22 Watson St, Turner. 

Sat-Sun 26-27/1/2019 Summer Games – Downer Oval, Melba St, Downer (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 
 
 

 

 

mailto:rask@hotmail.com


 

 

Canberra Finnish Society Inc. 
Newsletter – November 2018 
If not delivered, please return 
to: 
52 Faucett St Latham ACT 2615 


