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Kutsu Puheenjohtajalta Canberran Suomi-Seuran Vuosikokoukseen. 
Kutsun kaikkia Suomi Seuran jäseniä seuramme vuosikokoukseen sunnuntaina 23.8.09 klo 15, 
Belconnen Soccer Klubille, Hawkerissa. Toivon, että mahdollisimman monet seuramme 

jäsenet ottaisivat osaa, sillä tämä on meidän kaikkien Canberran suomalaisten oma seuramme ja asiamme. 
Kokouksessa on tilaisuus nähdä ja kuulla taloudellinen tilanteemme, raportteja alajaostoilta, yhteenveto 
menneen vuoden tapahtumista, suunnitelmia tulevaisuutta varten ym. Uusi johtokunta valitaan myös 
vuosikokouksessa ja sinulla on tilaisuus joko ryhtyä ehdokkaaksi tai äänestää omaa kandidaattiasi. 
Toivoisin sinun myös henkilökohtaisesti ajattelevan miten haluaisit vaikuttaa seuramme toimintaan joko 
päätöksien tekovaiheessa tai toteuttamisessa.  
Suuri kiitos kaikille, jotka ovat ottaneet osaa seuratoimintaamme kuluneen vuoden aikana ja toivon että 
tapaamme kokouksessa.  
Kiitoksella, seuranne puheenjohtaja Soile 
Vuosikokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. 
Mahdolliset valtakirjat tulee toimittaa sihteerille vähintään 24 tuntia ennen kokouksen alkamista. 
Ohessa tarvittava kaavake siihen tarkoitukseen. Jäsen voi käyttää vain yhtä valtakirjaääntä. 
Voit myös ehdottaa henkilöitä johtokuntaan täyttämällä ohessa olevan kaavakkeen (kopioi kaavake jos 
haluat ehdottaa useampaa kuin yhtä henkilöä). Täytetty kaavake on toimitettava puheenjohtajalle 
vähintään 7 päivää ennen vuosikokousta. 
Varmista myös että jäsenmaksusi on ajan tasalla.  
Vuoden 2009/2010 jäsenmaksut ovat langenneet maksettaviksi 1.7.2009. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Canberran Suomi-Seura kutsuu kaikki laulajat ja 
laulun sekä tanssin ystävät kautta 

koko Australian jo perinteeksi 
muodostuneille 

KARAOKE-FESTIVAALEILLE 
Launtaina 26.9.09 klo 17 - 24 

Irlannin Klubi, Parkinson St, Weston 

Tarjolla on vanhoja ja uusia 
suosikki-iskelmiä suomeksi, mutta laulettavaa löytyy 

myös englannin kielellä. Tanssiakin saa laulun ohella ja 
sen asemesta. Tule mukaan juhlimaan kymmenettä 

suomalaisen karaoken juhlavuotta Canberrassa!  

Klubin ravintola tarjoilee päivällistä ja välipalaa baarin 
palvellessa janoisia. 

Kaikki liput $12 

Tiedustelut ja ennakkoilmoittautumiset 
Mirja ℡ 6290 2218 
tai  0409 830 831 

Canberra Finnish Society invites all singers and 
friends of singing and dancing from all over 

Australia to our already traditional 

KARAOKE FESTIVAL 

Saturday 26/9/09 from 5pm to midnight 
at the Irish Club, Parkinson St, Weston 

There will be a great selection of old and new hits in 
Finnish, as well as many songs in English. When it's not 

your turn to sing, you are always welcome to dance! 
Please join us to celebrate this 10th anniversary of 

Finnish karaoke in Canberra!   

 The Irish Club bistro will serve snacks and dinner whilst 
the bar will quench everyone’s thirst. 

All tickets $12 
For inquiries and bookings call 

Mirja ℡ 6290 2218 
or  0409 830 831 
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Hauska kevätretki Kangaroo Valleyyn 
Olemme varanneet linja-auton sunnuntaiksi 25.10.09. Matkalla käymme Berrimassa ja 
Kangaroo Valleyn mielenkiintoisissa pikku kaupungeissa. Hinta jäsenille $15 ja ei-
jäsenille $30. Maksuun sisältyy bussikuljetus, aamu ja iltapäiväkahvit sekä grilli lounas. 

Matkaa viihdyttämään otamme mukaan laululehtisiä yhteislaulun tarpeiksi. 
Lähtö Hawkerin kaupoilta klo 7, paluu illalla 
Johtokunta toivoo runsasta osaanottoa! Jos ilmottautumisia tulee asiallinen määrä 5.10.09 mennessä,  
suunnitelma toteutetaan jäsenten iloksi ja virkistykseksi. Joten ilmoittautukaa ajoissa, sillä paikkoja on 
rajoitetusti. Varauksia nimien ja puhelin numeroiden kanssa ottavat vastaan Mirja (0409 830 831 / koti 6290 
2218) ja Tuija (koti 6262 354 / 0417 408 899). 
 
Sydneyn Suomi-Seura 80! 
Sydneyn Suomi-Seura juhlii 80-vuotista toimintaansa lauantaina 31.10.09. Juhlissa konsertoi suosittu 
suomalainen iskelmätähti Anna Hanski. Pääsyliput tapahtumaan ovat $70, mikä sisältää päivällisen. 
Canberran Suomi-Seuran johtokunta harkitsee bussin vuokraamista juhliin lähteville Canberran Suomi-
Seuran jäsenille. Kiinnostuneita jäseniä pyydetään ottamaan yhteyttä sihteeriin, jotta voimme alustavasti 
kartoittaa matkalle lähtijöiden määrää. Saman matkan yhteyteen voisimme harkita myös vierailevamme 
joissakin Sydneyn suosituissa kohteissa tai vaikkapa ostoksilla, jos jäsenet näin haluavat. Yksi vaihtoehto 
voisi olla esimerkiksi lähtö lauantaiaamuna, ostoksilla käynti iltapäivällä, majoittuminen hotelliin paria 
tuntia ennen juhlan alkua ja matkustus bussilla juhlapaikalle ja juhlan jälkeen takaisin hotellille, josta 
aamupäivällä palaisimme takaisin Canberraan. Voidaan myös harkita paluuta Canberraan heti juhlan 
päätyttyä, jos jäsenet eivät ole halukkaita yöpymään Sydneyssä. Bussin ja mahdollisen majoituksen hinnat 
yritetään pitää edullisina ja ne riippuvat osallistujien määrästä. Kannanottoja kaivaten, Johtokunta 
 

Onnittelut Tuija Ursinille! 
Juhannusjuhlissa Suurlähettiläs Glen Lindholm luovutti Tuijalle Suomen Valkoisen Ruusun 
Ritarikunnan ansiomerkin pitkäaikaisesta ja arvokkaasta seuratoimiunnasta Suomessa ja 

Australiassa. Canberran Suomi-Seura haluaa kiittää Tuijaa työstä jota hän on tehnyt, ja tekee vieläkin 
hyväksemme. Suuret kiitokset Tuija! 
 
Victorian metsäpalo keräys - Haluamme kiittää Suurlähettiläs Glen Lindholmia osallistumisesta 
keräystilaisuuteemme maaliskuussa. Hänen erinomainen puheensa toi esille Victorian vakavan tilanteen ja 
auttoi läsnäolijoita avaamaan kukkaronsa ja lahjoittamaan runsaasti. Saimme kokoon yhteensä $1000 jonka 
lähetimme metsäpalojen uhreille. Suuret kiitokset kaikille jäsenille ja vieraille lahjoituksistanne. 
 
Maanantaikerho - Kerholaiset kokoontuvat lounaalle ja pitämään hauskaa joka toinen maanantai klo 12. 
Tapaamispaikka on Southern Cross Club Wests, Catchpole St, Macquarie.  
Seuraavat kokoontumiset ovat   27.7,  10.8,  24.8,  7.9,  21.9,  5.10,  19.10,  2.11,  16.11,  30.11.  
Tiedustelut Liisa Jormanainen, puh 6292 2678.  
Tervetuloa vanhat ja uudet jäsenet!  
 
Kirjasto - Kirjasto on auki joka toinen sunnuntai klo 12-14 osoitteessa 33 O’Sullivan St, Higgins.  
Seuraavat aukioloajat ovat   26.7,  9.8,  23.8,  6.9,  20.9,  4.10,  18.10,  1.11,  15.11,  29.11. 
Myytävänä vielä tuplakirjoja edulliseen hintaan, vain $1 kappale.  
Kirjastolle on myös lahjoitettu englanninkielisiä kirjoja ja videokasetteja, joissa on elokuvaklassikoita, tv-
sarjoja, luonto-ohjelmia ja sotadokumentti-elokuvia. Myytävänä $2 kappale, ja tulot näistä tullaan 
käyttämään uusien suomalaisten kirjojen hankintaan.  
Tervetuloa! Tiedustelut Sirkka 6254 5787. 
 
Radio 2XX   FM 98.3. Canberran Suomi-Seuran toimittama suomenkielinen radio-ohjelma on joka 
kolmas maanantai klo 19. Seuraavaksi    3.8,  24.8,  14.9,  5.10,  26.10,  16.11,  7.12.    
Tiedustelut ja ilmoitukset, Juhani Ursin, puh 6262 3754 tai 0419 438 172. 
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Pesäpalloharjoitukset - Tiedustelut Dan Spännäri, puh. 6161 1739. 
 
Lentopallo välineet - Onko jäsenistöllä tietoa Suomi-Seuran lentopallo välineiden olinpaikasta? Ottakaa 
yhteys Dan Spännäriin puh. 6161 1739. 
 
Tapahtumakalenteri 
 
23.8.09 klo 15 – Vuosikokous Belconnen Soccer Clubilla 
 
26.9.09 klo 17-24 – Karaoke Festivaali Irlannin Clubilla 
 
25.10.09 klo 7 – Bussiretki Kangaroo Valleyyn 
 
31.10.09 – Sydneyn Suomi-Seuran 80-vuotis juhla 
 
 

 
Invitation from the President to the Canberra Finnish Society Annual General 
Meeting 

You are cordially invited to the Annual General meeting, which will be held on Sunday 23/8/09 at 3pm at 
the Belconnen Soccer Club, Hawker. 
The meeting enables all members to gain information regarding our financial position, past and future 
activities and of course to elect a new committee. It is important to attend, it is our shared association and 
cause, and every member has the right to decide how it is run and by whom. You also have a choice of either 
standing as a candidate or to vote for someone else.  
A sincere thank you to all who have participated in the Canberra Finnish Society’s activities for the past 
year. I would love to see you all at the AGM. 
Faithfully yours, Soile 
 
The matters to be discussed at the AGM will be as per the society’s rules. 
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 at least 7 days 
before the meeting.  
Please ensure that your membership is up-to-date. Fees for 2009/2010 fall due 1/7/2009. 
 

 
 
Spring excursion to Kangaroo Valley 
We have booked a comfortable coach for Sunday 25/10/09 to take us to historic Berrima 

and some interesting little towns in the Kangaroo Valley. The cost to members is $15 and 
non-members $30. The price includes morning and afternoon teas and lunch. For entertainment, 

we’ll bring song sheets for a singalong. 
Departure from Hawker shops at 7am with return in the evening. 
The Committee hopes for a big turnout! If we receive a reasonable amount of registrations by 5/10/09, the 
plan will go ahead for members’ enjoyment and relaxation. So please register early, as seats on the bus are 
limited. Bookings with names and phone numbers can be given to Mirja (0409 830 831 / home 6290 2218) 
and Tuija (home 6262 354 / 0417 408 899). 
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Sydney Finnish Society 80 years!  
Sydney Finnish Society is celebrating its 80th anniversary on Saturday 31/10/09. To celebrate this event, a 
popular singer/entertainer Anna Hanski from Finland will perform. Tickets are $70 and include dinner. 
Canberra Finnish Society is considering hiring a bus to take members to this event. If you are interested in 
coming along, please contact the secretary ASAP so we can start organising the most cost effective way to 
get us there. In the same trip we could also consider visiting some of Sydney’s sights, or maybe go 
shopping, if members so desire. One possibility might be an early morning departure, shopping in the 
afternoon, and checking into the hotel a couple of hours prior to the festivities. The bus would take us to the 
venue and back to the hotel, with departure to Canberra on the following morning. Another option would be 
to return to Canberra straight after the function. The cost will be dependent on the number of participants. 
Please let us know what you think. The Committee. 
 

Congratulations to Tuija Ursin! 
At the Finnish Midsummer function, Ambassador Glen Lindholm presented Tuija with Finland’s 
Knights of the White Rose medal for her long and distinguished work with organised Finnish 

social activities, both in Finland and in Australia. Canberra Finnish Society wishes to thank Tuija for the 
work that she has done, and is still doing, for our benefit. Thank you so much Tuija! 
 
Victorian Bushfire fundraiser - We wish to thank Ambassador Glen Lindholm for his participation 
in our fundraising function in March this year. His excellent speech highlighted the grave situation in 
Victoria and assisted those present to open up their wallets and purses and donate generously to this cause. 
We were able to send $1000 to the bushfire victims. A great thank you to all the members and guests for 
their donations. 
 
Monday Club - Members meet for lunch, and to socialise and have a good time every second Monday at 
12 noon. Meeting venue is the Southern Cross Club Wests, Catchpole St, Macquarie. Next meetings will be  
27/7,  10/8,  24/8,  7/9,  21/9,  5/10,  19/10,  2/11,  16/11,  30/11.  Inquiries Liisa Jormanainen, ph 6292 
2678. Welcome old and new members! 
 
Library - The Library is open every second Sunday, 12-2pm at 33 O’Sullivan St, Higgins. The next 
opening days are   26/7,  9/8,  23/8,  6/9,  20/9,  4/10,  18/10,  1/11,  15/11,  29/11. 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. Welcome! Inquiries Sirkka 6254 5787. 
 
Radio 2XX  FM 98.3 - Canberra Finnish Society broadcasts a Finnish language program every third 
Monday at 7pm. Next   3/8,  24/8,  14/9,  5/10,  26/10,  16/11.  
Inquiries Juhani Ursin 6262 3754 or 0419 438 172. 
 
Baseball practice - Inquiries Dan Spannari, ph 6161 1739. 
 
Volleyball equipment - Do you have any information regarding the whereabouts of the Canberra 
Finnish Society’s volleyball equipment? Please contact Dan Spännäri on 6161 1739. 
 
Events Calendar 
 
23/8/09, 3pm – Annual General Meeting, Belconnen Soccer Club 
26/9/09, 5pm to midnight – Karaoke Festival, Canberra Irish Club 
25/10/09, 7am – Spring excursion to Kangaroo Valley 
31/10/09 – Sydney Finnish Society’s 80th Anniversary 
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VALTAKIRJA / APPOINTMENT OF PROXY 

I, _____________________________________________________________________  
 (full name / valtakirjan antajan nimi) 

of _____________________________________________________________________  
 (address / valtakirjan antajan osoite) 

being a member of Canberra Finnish Society Inc. hereby appoint 

 ______________________________________________________________________  
 (full name of proxy / valtuutetun nimi) 

of _____________________________________________________________________  
 (address / valtuutetun osoite) 

being a voting member of that association, as my proxy to vote for me on my behalf at the general meeting of the association 
(annual general meeting or other general meeting, as the case may be) to be held on the   

day of ____________________________________________ and at any adjournment of that meeting. 

* My proxy is authorised to vote in favour of/against (delete as appropriate) the resolution (insert details). / Jos haluat että 
valtuutettu äänestää haluamallasi tavalla (puolesta/vastaan) jostakin asiasta tai asioista, sisällytä vaatimuksesi tähän. 

 

 
(signature of member appointing proxy / valtakirjan antajan nimikirjoitus) 

 Date / Pvm  ___________________  

(* To be inserted if desired) 

NOTE: A proxy vote may not be given to a person who is not a member of the association. Each member can only hold one proxy 
vote. / Valtakirjan voi antaa ainoastaan yhdistyksen jäsenelle. Kukin jäsen voi äänestää ainoastaan yhdellä valtakirjalla. 

 
 
 
 

Nimitys johtokuntaan / Nomination to the committee 
Haluamme ehdottaa seuraavaa Canberran Suomi-Seuran jäsentä johtokunnan puheenjohtajaksi / varapuheenjohtajaksi / 
rahastonhoitajaksi / sihteeriksi / jäseneksi (tarpeettomat yliviivataan): 

We wish to nominate the following member of the Canberra Finnish Society Inc. to the position of president / vice-president / 
treasurer / secretary / member (overstrike as needed) of the CFS committee: 

 ______________________________________________________________________  

Kahden ehdottaneen jäsenen nimikirjoitukset / 
Signed by two nominating members: 

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________   

Hyväksyn ylläolevan nimityksen (allekirjoitus) / 
I accept the above nomination (signature): 

 ______________________________________________________________________  
(Nimityskaavake on toimitettava sihteerille vähintään 7 päivää ennen vuosikokousta / Nomination form must be delivered to the secretary at least 7 

days before the AGM) 
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Canberra Finnish Society (CFS)
 PO Box 576, Gungahlin ACT 2912 
 Puh.joht. / President Soile Gabellone (02) 6241 5912
 Varapuhj./Vice-Pres. Juhani Ursin (02) 6262 3754
 Sihteeri/Secretary Mirja Virenius (02) 6290 2218
Australasian Suomalaisten Liitto — Australasian 
 Federation of Finnish Societies and Clubs Inc 
 8 The Glade, The Domain, Underwood QLD 4119 
 President: Mr Mikko Hietikko  (07) 3423 3000
Holy Trinity Finnish Lutheran Church 
 22 Watson Street, Turner ACT 2612 
 Pastor Matti Nuorala P. 6247 9493 Fax: 6247 0041
Canberran Kansainvälinen Kirkko — Canberra 
 International Church 
 50 Bennelong Crescent, Macquarie ACT 2614 
 Pastor Mika Yrjölä P. 6251 4149 Fax: 6251 1058
Golf 
 Yhteys / Contact: Mr Jari Salonen 6231 0361 

Pesäpallo — Baseball
 Yhteys / Contact: Mr Dan Spannari 6242 0198
Revontulet Finnish Folk-Dancers 
 Ohjaaja / Instructor: Mrs Tuula Karjalainen 
 50 Heysen St, Weston ACT 2611 6288 5304 ah
Suomi-koulu — Finnish Language School 
 Ma 18 — 20; 10 Darwin Ave, Yarralumla 
 Yhteys / Contact: Ritva Nuorala 6247 9493
Suomi-radio (Canberra) — Finnish Radio Program 
 2XX FM 98.3 MHz ~ 7 - 7:30pm Maanantai / Monday  
 Yhteys / Contact: Mr Juhani Ursin 6262 3754
Suomen Suurlähetystö — Embassy of Finland 
 12 Darwin Avenue, Yarralumla ACT 2600  6273 3800
Suomen konsulaatti Sydneyssä (passi ja viisumiasiat) / 
Finnish Consulate in Sydney (Finnish passports and 
visas to Finland) (02) 9327 7904
 537 New South Head Rd, Double Bay NSW 2028 

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


