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Kirjastopiknikki 
 

Osoitteessa 33 O’Sullivan St, Higgins 
 

Sunnuntaina 2.3.2014 klo 13 
 

Tarjolla nakkeja (sämpylän kanssa tai ilman), salaatteja ja kakkukahvit 

Vain $10 per henkilö 

Muita juomia myös saatavilla 

Lisäksi arpajaiset Kirjaston toiminnan avustamiseksi 

Lahjoituksia arpapalkintoihin otetaan kiitollisina vastaan 

 

Kirjasto on myös auki klo 12 - 14 
 

Tervetuloa nauttimaan maukkaasta lounaasta, ystävien seurasta 

ja mikä tärkeintä, kannattamaan Kirjaston toimintaa! 

Tiedustelut Sirkka Ropponen 6254 5787 

 

Canberra Finnish Society Inc. Newsletter 
------------------------------------------------------------------------- 

http://www.dundernews.com/canberran_suomi-seura/canberran_uutukaiset.html February 2014 

Katso myös / See also https://www.facebook.com/groups/cfsinc/ 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

 

 

Canberran Suomi-Seura järjestää retken Dalgetyyn 

Snowy Mountains -viinitilalle ja  

olutpanimoon 

Lauantaina 15.3.2014 

“Panimobussi” lähtee Hawkerista klo 9:45 ja Mawsonin Southlands-ostoskeskuksesta klo 10:15 

Retkeen kuuluu tilan tuotteiden maistelua sekä maukas lounas. Teillä on myös mahdollisuus kävellä tilalla ja 

mennä ”Lumijoen” rantaan, jossa hyvällä tuurilla voi nähdä vaikka vesinokkaeläimen tai muita villieläimiä. 

Vain 25 ensimmäiseksi ilmoittautunutta mahtuu mukaan tälle retkelle. 

Runsaasti alennettu jäsenhinta on $60 (normaalihinta $100). 

(Huomio: Tämän retken jäsenhinta edellyttää, että seuran jäsenmaksu on hoidettu viimeistään 11.11.2013 

tai että olet ollut seuran maksanut jäsen edellisenä tilivuonna ja uusit jäsenyytesi ennen matkaa.) 

Varaukset maksun kanssa on tehtävä 3.3.2014 mennessä, 

minkä jälkeen viinitila antaa jäljellä olevat paikat yleiseen myyntiin. 

Varauksia ottavat vastaan Arja Moilanen 0419 634 783 arja  xvenla@gmail .com tai 

Mirja Virenius 0409 830 831 viren iusx1@grapevine .com.au 
 

 

http://www.dundernews.com/canberran_suomi-seura/canberran_uutukaiset.html%09July%20201
mailto:arja%20%20xvenla@gmail.com
mailto:viren%20iusx1@grapevine.com.au


Page 2 of 8 

 

 

Suomi-Päivien Urheilukilpailut Sydneyssä 
 

18. - 20.4.2014 

Castle Glen Reserve, Ridgecrop Drive, 

Castle Hill NSW 2154 
Pelataan seuraavat urheilulajit: pesäpallo, maastojuoksu, kävely, golf, mölkky ja kyykkä. 

Kaikissa pelattavissa urheilulajeissa on kaikki Suomi-Päivien ohjelmaan kuuluvat sarjat. 

 

Urheilukilpailuihin on ilmoittauduttava 25.2.2014 mennessä oman seuran sihteerille. 

Yhteystiedot: Mirja Virenius 0409 830 831, koti 6278 4257, s-posti viren iusx1@grapevine .com.au. 

Tarkista että oman seurasi jäsenyys on voimassa, kun ilmoittaudut osallistujaksi kilpailuihin. 

 

Liittokokous pidetään samassa osoitteessa. 

 

 

 

 

Canberran Suomi-Seura järjestää  

 

Trivia-iltapäivän 
 

Sunnuntaina 1.6.2014 klo 14 

Belconnen Soccer Club, Belconnen Way, Hawker 

 
 Tiedossa hauskaa aivojumppaa tietokilpailujen merkeissä. 

Kilpailu tapahtuu pöydittäin joissa on enintään 8 henkeä. Ensimmäiseksi tullut ryhmä palkitaan ja 

viimeiseksi jäänyt saa lohdutuspalkinnot. Myös yksittäisiä tietovisoja tehdään useita ja nopein oikein 

vastannut palkitaan. Muutakin hauskaa tullaan keksimään lisäksi. 

 

Jos haluatte tulla lounaalle, Clubin ravintola on auki klo 12 - 14 ja illallinen on klo 18 – 20:30. 

Paikkavaraukset voi tehdä numeroon 6254 5115. 

 

Tiedustelut Mirja Virenius 0409 830 831 viren iusx1@grapevine .com.au  

 

 

 

Maanantaikerhon kuulumisia 

Kerholaiset kokoontuvat tutussa Catchpole-huoneessa Jamisonin Southern Cross Clubilla joka 

toinen maanantai klo 12. Seuraavat kokoontumispäivät ovat 17.2,   3.3,   17.3,   31.3,   14.4,   28.4,   

12.5,   26.5,   9.6,   23.6. 

  Ohjelmaan liittyy tavallisesti lounas (itse tilattu ja maksettu), tiedotuksia, synttärien muistamisia, 

tietokilpailu sekä jäsenten esityksiä. Vitsejä kerrotaan ahkeraan ja lopuksi pidetään arpajaiset. Siinä menee 

pari tuntia mukavassa seurassa! Tervetuloa mukaan! 

 (Muista, että halutessasi osallistua Kerhon jäsenetuihin, sinun tulee osallistua Kerhon toimintaan 

vähintään 5 kertaa edeltävän puolen vuoden aikana). Tiedustelut Mirja Virenius, mobile 0409 830 831 

 

 

mailto:viren%20iusx1@grapevine.com.au
mailto:viren%20iusx1@grapevine.com.au
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Radio 2XX FM 98.3MHz 
 

Canberran suomenkielinen radio-ohjelma lähetetään joka maanantai kello 19:00 - 19:30 2XX FM -aseman 

kautta taajuudella 98.3 MHz tai verkossa osoitteessa http://www.2xxfm.org.au/. Ohjelman tekevät 

vuorotellen CFS ja Canberran Suomalainen luterilainen kirkko. Kansainvälinen kirkko on luopunut 

lähetysvuorostaan, joka oli joka kolmas viikko. Siihen ei ole suomalaista lähetystä tällä hetkellä, mutta 

asiaan suunnitellaan korjausta. 

 

CFS:n seuraavat vuorot ovat 17.2,   10.3,   31.3,   21.4,   12.5,   2.6,   23.6. 

 

CFS:n radio-ohjelman yhteyshenkilö on tällä hetkellä Sakari Mattila, 0408 533474. Jos sinulla on 

toivomuksia tai ohjelmanumero, jonka haluaisit esittää radiossa, ota yhteys Sakariin. 

 

Yleisradio lähettää netissä osoitteessa www.yle.fi/radio, jossa on valittavissa viisi eri ohjelmaa ja Ruotsin 

radion suomenkielinen toimitus lähettää iltaisin 17:00 - 24:00 musiikkia ja uutisia Ruotsista osoitteessa 

sr.se/sisuradio. Aikaisemmissa 2XX:n ohjelmissa mainitusta opiskelusta Suomessa on lisätietoja osoitteessa 

www.studyinfinland.fi. 

 

Ohjelman tuottamiseen ja lähettämiseen kaivataan lisää väkeä. 
 

 

Suurlähetystö tiedottaa 

Europarlamenttivaalien ennakkoäänestys 
järjestetään suurlähetystössä 14. - 16.5.2014 seuraavasti: 

Keskiviikko 14.5. - klo 9:00 - 17:00 

Torstai 15.5. - klo 9:00 - 17:00 

Perjantai 16.5. - klo 9:00 - 12:00 

 

Oopperabaritoni Juha Kotilainen  
konsertoi suurlähetystöllä maanantaina 7.4.2014.  

Lisätietoa saa suurlähetystöltä lähempänä tapahtumaa. Tervetuloa! 

 

Embassy of Finland in Canberra 

12 Darwin Avenue 

Yarralumla ACT 2600 

 

tel. +61 2 6273 3800 

sposti: sanomat.can@formin.fi 

 

Seuraa meitä niin tiedät, mitä Suomessa tapahtuu! 

Website: finland.org.au 

Facebook: facebook.com/FinnishEmbassyCanberra 

Twitter: twitter.com/FinEmbAustralia 

 

Pesäpalloharjoitukset  

Tiedustelut Dan Spannari 0413 016 420 / (02) 6161 1739 tai Mia Dahl-Spannari 0423 054 166 

http://www.2xxfm.org.au/
http://www.yle.fi/radio
http://www.studyinfinland.fi/
http://www.finland.org.au/
http://www.facebook.com/FinnishEmbassyCanberra
https://twitter.com/FinEmbAustralia
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     Kirjasto 

 Kirjasto on auki joka toinen sunnuntai klo 12 - 14 osoitteessa 33 O’Sullivan St, Higgins. 

Lainaajien tulee olla Canberran Suomi-Seuran jäseniä, jolloin kirjoja ja videoita voi lainata 
ilmaiseksi. Sakot myöhäisistä palauttamisista 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 $2 kappale. Tulot näistä tullaan käyttämään uusien 

suomenkielisten kirjojen hankintaan. Kirjasto on avoinna seuraavasti:  16.2,   2.3,   16.3,   30.3,   13.4,   27.4,   

11.5,   25.5,   8.6,   22.6. 

Tervetuloa! Tiedustelut Sirkka Ropponen 6254 5787 

Katso Kirjastopiknikki-ilmoitusta yllä! 

 

 

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

 

 

Tapahtumakalenteri 
 

 

2.3.2014 klo 13  Kirjastopiknikki – 33 O’Sullivan St, Higgins (ilmoitus sivulla 1) 

 

15.3.2014 klo 9:45  Retki Snowy Mountains Wineryyn eli Dalgety Breweryyn (CFS) 

    (ilmoitus sivulla 1) 

 

22.3.2014 klo 12.00 Kotiaputoimikunnan uuden koordinaattorin esittelytilaisuus 

Kansainvälisellä kirkolla, 50 Bennelong Cres, Macquarie. 

    Tilaisuudessa esitellään myös uusi hätäapukirjanen ja tarjoillaan  

    naposteltavaa. 

 

18. - 20.4.2014  Suomi-Päivät Sydneyssä (ainoastaan urheilu) (ilmoitus sivulla 2) 

 

Toukokuu 2014  Kotiaputoimikunnan tilaisuus (lisätietoa lähempänä ajankohtaa saa 

    allaolevilta) 

 

1.6.2014 klo 14  Trivia-iltapäivä - Belconnen Soccer Club Hawker (ilmoitus sivulla 2) 

 

 

 

Ilmoittautumiset ja tiedustelut Kotiaputoimikunnan tilaisuuksiin: 

Sirpa Sarimaa-Knight  6242 9234 

Riitta Kronqvist  6242 0198 

Sirkka Tervakoski  6161 6640 
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  Uutukainen in English 
 See also  https://www.facebook.com/groups/cfsinc/ 

 

 

 

 

Library Picnic 
 

At 33 O’Sullivan St, Higgins 

 

Sunday 2/3/2014 at 1pm 

 

Lunch menu includes frankfurters (with or without bread roll), salads plus coffee and cake 

For only $10 

Other drinks also available 

 

In addition there will be a raffle to support the Library 

Donations for raffle prizes are gratefully accepted 

 

The library will also be open 12 noon – 2pm 

 

Everyone welcome - come and enjoy a delicious lunch, meet with friends 

and most importantly, support the Library activities! 

 

Inquiries Sirkka Ropponen 6254 5787 

 

 

 

 

The Canberra Finnish Society is organising a special outing to Dalgety for a 

 

Snowy Mountain Winery/Brewery tour 

Saturday 15/3/2014 
 

The brewery bus will pick up from Hawker Shops at 9.45am and Mawson Southlands at 10.15am 

The trip includes tasting of brewery produce and a tasty lunch. You also have opportunities to walk around 

the property or stroll down to the Snowy River where you might see a platypus or other wildlife. 

The first 25 persons will be accepted to the tour with this heavily 

discounted members’ price of $60 (normally $100). 

(Note: member price is available only if you have paid your membership on or before 11/11/2013 

or were a paid member on the previous financial year and renew before the trip) 

Bookings with payment must be made by 3/3/2014  

after which the winery will sell the remaining places to the general public 

Bookings can be made to Arja Moilanen 0419 634 783  arja xvenla@gmail.com or 

Mirja Virenius 0409 830 831  vireni us1@grape  vine.com.au 

 
 

mailto:arjavenla@gmail.com
mailto:vireni%20usx1@grapevine.com.au
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Finnish Festival Sports in Sydney 
 

18 – 20/4/2014 

Castle Glen Reserve, Ridgecrop Drive, 

Castle Hill NSW 2154 
The following sports will be played: baseball, cross-country run, walking, golf, mölkky and kyykkä. All 

sports will have the relevant categories as per the Festival rules. 

 

Registrations must be made by 25/2/2014 to your own society’s secretary. 

Contact: Mirja Virenius 0409 830 831, home 6278 4257, email vire nius1@grape vine.com.au  

Please check that your membership is current when you register to participate in the games. 

 

AFFSC Inc annual general meeting will be held at the same address. 
 

 
 

Canberra Finnish Society is organising a 

 

Trivia afternoon 
 

Sunday 1/6/2014 at 2pm 

Belconnen Soccer Club, Belconnen Way, Hawker 
 

Come for a fun afternoon and exercise your grey cells with a quiz competition. 

Tables of up to 8 persons will compete for the best table prize and the last will receive a consolation prize. 

There will also be individual trivia questions throughout the afternoon and the quickest right answer gets a 

prize also. In addition, other fun activities are also planned. 

  

If you wish to have lunch before the event, the bistro is open 12 – 2pm and for dinner 6 – 8.30pm. 

Reservations can be made by ringing 6254 5115. 
 

Inquiries Mirja Virenius 0409 830 831  vire nius1@grape vine.com.au 
 

 

 

Monday Group news 

The Group meets at the same venue as before, Catchpoles Room at Jamison Southern Cross 

Club at 12 noon every second Monday. The next meeting dates are 17/2,   3/3,   17/3,   31/3,   

14/4,   28/4,   12/5,   26/5,   9/6,   23/6.  

The program usually includes lunch (ordered and paid individually), announcements, 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! 

Remember that if you wish to enjoy member benefits, you will need to have attended at least 5 times in the 

previous 6 months). Inquiries Mirja Virenius 0409 830 831. 

 

 

  Baseball practice 
  Inquiries Dan Spannari, ph 0413 016 420 / (02) 6161 1739 or  

    Mia Dahl-Spannari 0423 054 166 

 

mailto:virenius1@grapevine.com.au
mailto:virenius1@grapevine.com.au
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Radio 2XX FM 98.3 
Canberra Finnish language program is broadcast every Monday at 7pm on 2XX FM, frequency 98.3 MHz or 

on http://www.2xxfm.org.au/. The program time is shared between Canberra Finnish Society and the 

Finnish Lutheran Church. Canberra International Church has given up its spot which was every third week, 

so there is no Finnish broadcast then. However there are plans to rectify the matter. 

Next broadcasts by CFS are:   17/2,   10/3,   31/3,   21/4,   12/5,   2/6,   23/6. 

If you have a topic, would like to present on radio or if you have any announcements or inquiries about the 

Canberra Finnish Society program, please contact Sakari Mattila on 0408 533 474. 

 

The Finnish Broadcasting Corporation (Yleisradio a.k.a YLE) transmits five programs in Finnish over the 

internet at www.yle.fi/radio Radio Sweden transmits one program stream in Finnish each day from about 

5pm Australian time at sr.se/sisuradio. Sisuradio is the name of the Finnish radio channel in Sweden. 

 

The best starting point for people thinking about studies in Finland is www.studyinfinland.fi. There are 

opportunities to study the Finnish language and many other college or university level subjects in English. 

There are no semester fees in Finland. Students have to pay only living costs and study materials. University 

entrance is by year 12 or similar certificate and a test. Most courses begin in late August. The entry tests are 

in May or June, but there are exceptions. 

 

More volunteers are sought to produce and broadcast the CFS program. 
 

News from the Embassy of Finland 
 

Advance voting for the European Parliament election 
will be held at the Finnish Embassy 14 - 16/5/2014 as follows: 

 

Wednesday 14/5/ - 9am – 5pm Thursday 15/5/ - 9am – 5pm  Friday 16/5 – 9am – 12 noon 

 

Opera baritone Juha Kotilainen  
will hold a concert at the Finnish Embassy on Monday 7/4/2014.  

For more information closer to the event, contact the Embassy. 

Welcome! 

 

Embassy of Finland in Canberra  tel. +61 2 6273 3800  email: sanomat.can@formin.fi 

12 Darwin Avenue 

Yarralumla ACT 2600 

 

Follow us to see what all is going on in Finland! 

Website: finland.org.au Facebook: facebook.com/FinnishEmbassyCanberra 

    Twitter: twitter.com/FinEmbAustralia 
 

     Library 

 The Library is open every second Sunday, 12 - 2pm at 33 O’Sullivan St, Higgins.  

 Borrowers need to be current members of the Canberra Finnish Society to be able 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 $2 each, and the proceeds will be used to order new Finnish books.  

The library will be open as follows:  16/2,   2/3,   16/3,   30/3,   13/4,   27/4,   11/5,   25/5,   8/6,   22/6 

Welcome! Inquiries to Sirkka Ropponen 6254 5787. 

See the Library Picnic notice above! 

http://www.2xxfm.org.au/
http://www.yle.fi/radio
http://www.studyinfinland.fi/
http://www.finland.org.au/
http://www.facebook.com/FinnishEmbassyCanberra
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Events Calendar 
 

2/3/2014, 1pm   Library Picnic – 33 O’Sullivan St, Higgins (notice on page 5) 

 

15/3/2014, 9:45am  Snowy Mountain Winery/Brewery tour (CFS) (notice on page 5) 

 

22/3/2014, 12 noon  Canberra Finnish Home Care – Introduction of new co-ordinator 

Canberra International Church, 50 Bennelong Cres, Macquarie. We will also 

introduce our new emergency booklet and provide light refreshments. 

 

18 - 20/4/2014   Finnish Festival (sports only) in Sydney (notice on page 6) 

 

May 2014 Canberra Finnish Home Care Event (for more info closer to the time 

contact one of the ladies below) 

 

1/6/2014, 2pm   Trivia afternoon – Belconnen Soccer Club, Hawker (notice on page 6) 

 

Reservations and inquiries for Canberra Finnish Home Care events: 

Sirpa Sarimaa-Knight  6242 9234 

Riitta Kronqvist  6242 0198 

Sirkka Tervakoski  6161 6640 

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

 

 

mailto:canberrask@hotmail.com

