CANBERRAN KUULUMISIA
Suomi-Päivät 2001
Pääsiäinen ja Canberran Suomi-Päivät lähestyvät huimaa vauhtia. Kisatoimikunta kisapäällikkö
Mirja Vireniuksen johdolla työskentelee kuumeisesti saadakseen kaiken toimimaan moitteettomasti.
Meillä on ollut aivan uskomattoman hieno yhteishenki kaikkien puhaltaessa yhteen hiileen.
Toimihenkilöt ja koko kisakoneisto ovatkin vain loppusilausta vailla ottamaan vastaan SuomiPäivien osanottajat.
Kisojen pitopaikkana on jo aikoinaan mainioksi todettu Dickson College, josta löytyvät tilat
kaikkiin toimintoihin. Urheilukilpailut järjestetään Collegea ympäröivillä kentillä, paitsi Golf ja
maastojuoksu, joille on omat areenansa. Kisakentälle järjestetään myös suunnattoman suuri teltta,
joka antaa suojaa liiallisilta auringon säteiltä kuten myös sadepisaroilta, joita tosin emme ole
kisoihin tilanneet.
Nyt, kun henkiset kilpailut ovat palanneet takaisin, toivomme niihin monipuolista ja runsasta
osanottoa joka puolelta maata. Käsityö- ja valokuvausnäyttelyt antavat myös runsaasti silmänruokaa
katselijoille, joten tuokaa taidonnäytteenne yleisön ihailtavaksi. Ilmoittautumiskaavakkeet on jo
toimitettu ASL:n jäsenseuroille.
Suomi-Päivät alkavat perjantaina 13.4.2001 klo 8.00 jumalanpalveluksella, jonka toimittaa pastori
Tuomo Mantere. Juhlallisuudet jatkuvat klo 10.00 avajaisilla tervehdyspuheineen ja ohjelmineen.
Perjantai-illan ohjelmasta vastaavat Canberran ja Sydneyn tanhuajat newcastlelaisen Salmiakkiyhtyeen huolehtiessa musiikista. He esittävät meille upean Siirtolaisen Purpurin.
Perinteiset illallistanssiaiset pidetään lauantai-iltana Canberra Southern Cross Clubilla. Musiikista
vastaa maanmainio IN PERSON -yhtye joka hallitsee niin tangot kuin valssitkin. Liput maksavat
ennakkoon $25.00 ja ovella myytyinä $30.00. Ottakaa huomioon lippujen määrä on rajoitettu.
Lapsiakaan emme toki ole unohtaneet, vaan Päivien aikana on toiminnassa lastentarha, jossa lapsille
on järjestetty omaa ohjelmaa.
Myyntipöydät ovat perinteiseen tapaan vuokrattavissa omien tuotteitesi kauppaamista varten.
Suomi-Päivien arpajaisissa on pääpalkintona $2,000 selvää rahaa ja sen lisäksi runsaasti muita
palkintoja.
Kaikki alkaa näin olla valmiina Canberran Suomi-Seuralla toivottamaan tervetulleiksi kaikki
suomalaiset ja suomalaisuudesta kiinnostuneet vierailijat ja kilpailijat maan joka kolkasta.
Naamiaiset
“Lauantai-illan huumaa” saimme kokea Irlannin Clubilla 17.2., kun tanhuryhmä Revontulet järjesti
naamiaistanssiaiset. Sinne saapui väkeä mitä merkillisimmissä asuissa - osa jopa tuiki
tuntemattomina. Suurta ihastusta herätti aito viikinki sarvineen, kilpineen ja kirveineen ja upeasti
vaatetettua kainoa naistaan hellästi pidellen.
Luolamies “Retu” napautteli ihmisiä nuijallaan päähän “Vilman” hihittäessä vieressä
vaaleanpunaisine hiustötteröineen. Matadori saapui tuntemattomana ja aiheutti aivotyötä ennenkuin
paljastui, että hän oli Irene Nieminen!

Joukossa oli myös Napatanssija, hula-hula- ja haaremityttöjä, keijukainen ja 70-luvun hippejä,
muutamia mainitaksemme. Oman lukunsa ansaitsee mistä lie karannut morsian, joka aitoine
huntuineen ja laahuksineen herätti ihastusta.
Tiskijukkana toimi Juha K-F soitellen Suomen tunnetuimpien artistien musiikkia, joka sai
tanssilattian täyttymään. Tanssin lomaan oli järjestetty hauskoja seuraleikkejä, joihin kovan
houkuttelun jälkeen saatiin jopa miehetkin osallistumaan. Miehethän tunnetusti pelkäävät tulevansa
naurunalaisiksi, vaikka sehän leikkien tarkoitus onkin.
Illan kohokohta oli parhaiden asujen palkitseminen. Viikinkipariskunta Anita ja Jari Salonen
valittiin parhaiten pukeutuneiksi. Toisen sijan yllättynyt voittaja oli Matadori-Irene, joka innoissaan
heilutteli ruoskaansa. Karvoihin verhoutunut luolamies Retu, Jouni Juntunen, tuli kisassa
kolmanneksi. Hauska ilta loppui taas kerran ja voittajat lähtivät kotiin samppanjapullot kainalossa.
Suuret kiitokset järjestäjille hienoista hipoista ja upeista arpajaisista.
Maanantaikerho
Maanantaikerhokin lystäili jälleen järjestämällä ratkiriemukkaan bussiretken meren rantaan
jäsenilleen ja muillekin halukkaille. Aluksi vietimme tupaantuliaisia Marjatta Laineen uudessa
merenrantakodissa Batemans Bayssa. Marjatan pöytä notkui herkkuja - kiitos Marjatan ja Jokisen
Ritvan. Tuliaisina meillä oli perinteiset ruisleivät ja suolat sekä kodin onneksi sydämenkuvat.
Kolme rohkeaa “tyttöä” sitten uivat meren aalloissa toisten vain kastellessa varpaitaan.
Syötyämme lounaan paikallisella clubilla ajelimme tervehtimään Jenny ja Hugo Karjalaista, monien
vanhoja ystäviä jo Canberran ajoilta. Heidän pihamaallaan kajautimme karjalaisten ja savolaisten
maakuntalaulut. Heidänkin luonaan meitä pidettiin kuin piispaa pappilassa. Olipahan tosi kylläinen
olo ja hyvä mieli, kun illansuussa ajelimme takaisin kotiin. Kiitokset kaikille teille, jotka järjestitte
meille ikimuistettavan päivän.
Vielä ennen Suomi-Päiviä pidämme kirjastotempauksen ja vihoviimeiset kyykkätreeningit piknikin
muodossa. Yritämme ihan tosissamme päästä palkintopallille kyykkäkilpailuissa.
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