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Tervetuloa toukokuun jäsenlehtisen pariin 

 

2016 Suomi-Päivät 

 

Australasian Suomalaisten Liiton Suomi-Päivät pidettiin tänä vuonna Brisbanessa. Osallistujat juhlivat 50. 

Suomi-Päiviä Australiassa.  

 

2016 Suomi-Päivillä oli paljon yleisöä seuraamassa kulttuuriesityksiä kuten laulua, soittoa, huumoria ja 

lausuntaa. Brisbanen Suomi-Seura päätyi kulttuuriohjelmien voittajaksi. Mikko Pekkala Canberran Suomi-

Seurasta osallistui huumoriin ja lausuntaan saaden kultamitalin molemmista esityksistä. Onneksi olkoon 

Mikko! 

 

Pesäpallokentällä Canberra tytöillä oli kiirettä. He pelasivat voimiensa takaa ja tulivat kotiin 

hopeamitaleiden kanssa. Nuoret osallistuivat maastojuoksuun ja mölkkyyn, ja jokainen ylettyi mitaleihin, 

tuli kultaa, hopeaa ja pronssia, jotka loistivat yhdessä onnellisten nuorten kasvojen kanssa. 

 

Australasian Suomalaisten Liiton uusi hallitus koostuu seitsemästä Canberralaisesta jäsenestä: 

Puheenjohtaja Lissi Chapelli, Sihteeri Kristina Pesu, Rahastonhoitaja Debbie Virenius, jäsenet Mia Dahl-

Spannari, Mirja Virenius, Jouni Juntunen ja Mikko Pekkala. Uusilla liittohallituksen jäsenillä oli haastetta 

koko pääsiäisviikonlopun ajan, koska heidän piti hoitaa Liiton toimia urheilusuorituksien ohella. 

 

Kaikilla oli hauskaa ja ensi pääsiäinen tuntuu vielä hyvin kaukaiselta. Jos suunnittelette matkaa ensi vuoden 

Suomi-Päiville, niin voimme ilmoittaa että Melbournen Suomi-Seura lupasi järjestää ne vuonna 2017. 

 

Kahden sillan kävely ja piknikki 

 

Olipa hyvä idea! Kaunis ilma ja hieno kävely, jonka jälkeen hyvä ruoka maistui ja mölkkyäkin tuli pelattua. 

Paikalle saapui noin 30 henkeä nauttimaan syyspäivän auringosta. Osa meistä teki pitkän kävelylenkin ja 

muut jäivät seurustelemaan. Lounaasta saivat kaikki nauttia. Kiitos kaikille mukanaolijoille! Johtokunta 

suunnittelee jo seuraavaa tapahtumaa.  

 

Nyt kun on puhe tapahtumista, haluan muistuttaa teitä, että johtokunta hakee edelleen uusia ja vanhoja 

ideoita. Jos muistat joitakin entisiä tilaisuuksia, joista nautit, kerro meille niistä. Ja jos on mielessä uusia 

ideoita tapahtumista, joista jäsenet voisivat nauttia, ota yhteyttä johtokunnan jäseniin, varsinkin sihteeri 

Mirja Vireniukseen. Kuulisimme mielellämme mielipiteitänne. 

 

Lissi Chapelli 

Puheenjohtaja 
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Bussiretki Juneen kaupunkiin 
Lauantaina 21.5.2016 

 

Bussissa on vain muutama vapaa paikka jäljellä,  

joten vielä on mahdollisuus liittyä seuraamme ($25 / $35) 

Pysähdymme Gundagaihin pullakahville (ja mahdollisesti mölkylle sillä aikaa kun kahvivesi kiehuu).  

Nähtävyyksiä Rautatiemuseo/kahvila, Broadway Museo ja kuuluisa kummituskartano Monte Cristo. 

Vierailun arvoinen on myös Juneen Lakritsa- ja suklaatehdas, jossa voi tehdä kiertueen ($5) ja katsoa, miten 

tehdään lakritsaa ja suklaakuorrutetaan orgaanisia tuotteita, tai kuulla Juneen v. 1935 rakennetun 

jauhotehtaan historiasta. Voit myös tehdä jättikokoisen suklaapyörykän päällysteineen ($5 henkilö). 

Lounaan voi nauttia jossain hyvässä ravintolassa tai kahvilassa, jossa tarjotaan tuoreita paikallisia tuotteita. 

Bussi hakee Mawsonista lähtijät klo 7.30 ja Hawkerista lähtijät klo 8. 

Tiedustelut Mirjalle, 0409 830 831, vireniu s1@grapevine.com.au  
 
 

 

Suomalainen leipomiskurssi 
 

Oletko koskaan halunnut opetella tekemään suomalaisia lihapiirakoita? Nyt on siihen tilaisuus!  

Lauantaina 2.7.2016 klo 10 

Canberra International Church, 50 Bennelong Cr. Macquarie 

 

$10 pääsymaksu kattaa kaikki tykötarpeet ja tekemäsi piirakat voit viedä kotiin 

Varaukset Debbie Virenius, 0404 065 870, vireni us@grapevine.com.au  

 
 

 

Canberran Suomi-Seura järjestää  

Joulujuhlan heinäkuussa 
 

Kutsumme teidät taas lämpimästi tervetulleiksi mukaamme  
nauttimaan perinteisistä suomalaisista joulun herkuista 

lauantaina 16.7.2016 klo 17  
Senior Citizens Club, 10 Watson St, Turner 

 

BYO eli halutessasi voit tuoda omat alkoholijuomasi. Paikalta saa virvoitusjuomia. 
Liput $25 jäsenet, $15 juniorit, $35 ei-jäsenet ja $20 heidän lapsensa 

Koska paikkoja tähän suosittuun tilaisuuteen on rajoitetusti,  
varaukset maksun kanssa takaavat, että pääsette istumaan ystävienne kanssa. 

Varaukset ja maksut tarvitaan 11.7.2016 mennessä (ilmoita jos tarvitset erikoisruokavalion) 
Mirja Virenius 0409 830 831, viren i  us1@grapevine .com.au 
Debbie Virenius 0404 065 870, vireni us@grapevine .com.au 

 
Voit maksaa henkilökohtaisesti ylläoleville, tai shekillä / money orderilla (Canberra Finnish Society Inc.) 
Maksun voi lähettää myös nettipankin kautta suoraan CFS:n tilille - ANZ Bank, BSB 012936, tilinumero 
382013025. 
 

Ole hyvä ja varmista että maksullasi on reference-numero (pyydämme että käytät puhelinnumeroasi) 
ja lähetä maksu- ja varaustietosi sähköpostilla Mirjalle tai Debbielle. 

 

 



 

Kutsu Canberran Suomi
Canberran Suomi-Seuran jäseniä kehotetaan osallistumaan seuran vuosikokoukseen 
sunnuntaina 21.8.2016

Hawkerissa.  

Vuosikokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat
ryhtyä ehdokkaaksi ja myös äänestää omia ehdokkaitasi johtokunnan eri virkoihin.
 
Mahdolliset valtakirjat tulee toimittaa sihteerille  vähintään 24 tuntia ennen kokouksen alkamista. 
Ohessa tarvittava kaavake tähän tarkoitukseen. Jäsen voi käyttää vain yhtä valtakirjaääntä. 
 
Voit myös ehdottaa henkilöitä johtokuntaan
jos haluat ehdottaa useampaa kuin yhtä henkilöä)
viimeistään 14.8.2016. 

Millaista toimintaa haluaisit seuraltasi? Ota johtokunnan jäseniin yhteyttä mielipiteiden
vaihdon merkeissä tai tule keskustelemaan asiasta vaikkapa vuosikokouksen yhteydessä!

 
 

Huom. Toimintavuoden 201
Varmista, että Uutukainen tulee sinulle jatkossakin hoitamalla jäsenmaksusi ajoissa.

 

 

Aiheena suomalainen kesäinen metsämaisema

Tulkaa mukaan hauskalle 

Paint It Up!

Kaikki tarpeet annetaan käyttöönne eikä kokemusta tarvitse olla 

askel askeleelta läpi menetelmän

Lauantaina 27

Harmonie German Club of Canberra, 49 Jerrabomberra Ave, Narrabundah

Enimmäismäärä osallistujia on 40 henkeä. Liput $25

Varaukset maksun kanssa 20.8.2016 mennessä

Kristina Pesu, 0417 477 383, 

Debbie Virenius, 0404 065 870, 
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Canberran Suomi-Seuran vuosikokoukseen
Seuran jäseniä kehotetaan osallistumaan seuran vuosikokoukseen 

6 klo 15. Kokouspaikkana on vanha tuttu Belconnen Soccer Club 

sääntömääräiset asiat ja valitaan uusi johtokunta. Sinulla on tilaisuus 
ryhtyä ehdokkaaksi ja myös äänestää omia ehdokkaitasi johtokunnan eri virkoihin.

Mahdolliset valtakirjat tulee toimittaa sihteerille  vähintään 24 tuntia ennen kokouksen alkamista. 
n tarkoitukseen. Jäsen voi käyttää vain yhtä valtakirjaääntä. 

Voit myös ehdottaa henkilöitä johtokuntaan täyttämällä ohessa olevan kaavakkeen 
jos haluat ehdottaa useampaa kuin yhtä henkilöä). Täytetty kaavake on toimitettava sihteerille 

Millaista toimintaa haluaisit seuraltasi? Ota johtokunnan jäseniin yhteyttä mielipiteiden
vaihdon merkeissä tai tule keskustelemaan asiasta vaikkapa vuosikokouksen yhteydessä!

oimintavuoden 2016-17 jäsenmaksut lankeavat maksettaviksi 1.7.2016
Varmista, että Uutukainen tulee sinulle jatkossakin hoitamalla jäsenmaksusi ajoissa.

 

 

Maalauskurssi! 
 

Aiheena suomalainen kesäinen metsämaisema 

 

Tulkaa mukaan hauskalle maalauskurssille jonka ohjaaja on

Paint It Up! -yrityksestä (www.paintitup.com.au) 

 

Kaikki tarpeet annetaan käyttöönne eikä kokemusta tarvitse olla – taiteilija vie teidät 

askel askeleelta läpi menetelmän, jolla luotte oman taideteoksenne

 

27.8.2016 klo 11 (kurssi kestää noin 2.5 tuntia)

Harmonie German Club of Canberra, 49 Jerrabomberra Ave, Narrabundah

 

Enimmäismäärä osallistujia on 40 henkeä. Liput $25 jäseniltä ja $35 ei

 

Varaukset maksun kanssa 20.8.2016 mennessä 

Kristina Pesu, 0417 477 383, kloveschoco late@hotmail.com

Debbie Virenius, 0404 065 870, virenius@grapevine.com.u

Seuran vuosikokoukseen 
Seuran jäseniä kehotetaan osallistumaan seuran vuosikokoukseen 

. Kokouspaikkana on vanha tuttu Belconnen Soccer Club 

valitaan uusi johtokunta. Sinulla on tilaisuus 
ryhtyä ehdokkaaksi ja myös äänestää omia ehdokkaitasi johtokunnan eri virkoihin.  

Mahdolliset valtakirjat tulee toimittaa sihteerille  vähintään 24 tuntia ennen kokouksen alkamista. 
n tarkoitukseen. Jäsen voi käyttää vain yhtä valtakirjaääntä.  

täyttämällä ohessa olevan kaavakkeen (kopioi kaavake, 
Täytetty kaavake on toimitettava sihteerille 

Millaista toimintaa haluaisit seuraltasi? Ota johtokunnan jäseniin yhteyttä mielipiteiden 
vaihdon merkeissä tai tule keskustelemaan asiasta vaikkapa vuosikokouksen yhteydessä! 

ankeavat maksettaviksi 1.7.2016. 
Varmista, että Uutukainen tulee sinulle jatkossakin hoitamalla jäsenmaksusi ajoissa. 

ja on  

taiteilija vie teidät  

jolla luotte oman taideteoksenne. 

tuntia)  

Harmonie German Club of Canberra, 49 Jerrabomberra Ave, Narrabundah 

jäseniltä ja $35 ei-jäseniltä. 

late@hotmail.com  

virenius@grapevine.com.u  
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Onko kiinnostusta lähteä konserttiin Wagga Waggaan? 
Pekka Kuusisto on nimetty Australian Chamber Orkesterin Taiteelliseksi Johtajaksi  

Hänellä on konsertti Wagga Wagga:ssa lauantaina 3.9.2016. 

Matka edellyttää yöpymistä ja kulkuneuvon sopiminen riippuu osanottajien määrästä. 

Jos sinua kiinnostaa lähteä mukaan niin ota yhteyttä  

Mirja Vireniukseen 0409 830 831, vireni us1@grapevine.com.au  

 
 

Canberran Suomi-Seuralla on ilo järjestää 
 

Naistenpäivä 2016 
lauantaina 24.9.2013 klo 10.30 

 
Canberran Kansainvälisellä kirkolla, 50 Bennelong Cr. Macquarie 
Hinta $10 sisältää kahvit, lounaan ja mielenkiintoisen ohjelman 

(muista ilmoittaa jos tarvitset erikoisruokavalion) 
 

Ilmoittautumiset maksun kanssa 20.9. mennessä  
Mirja Virenius 0409 830 831, vireni us1@grapevine.com.au 

 
 

 

 

 

Suomen suurlähetystö tiedottaa 
Uusi suurlähettiläs Canberraan  

Ulkoasiainneuvos Lars Backström aloittaa 1. syyskuuta 2016 Canberran suurlähetystön päällikön 

tehtävässä. Backström siirtyy tehtävään rauhanvälityksen erityisedustajan tehtävistä. 

Aikaisemmin Backström on toiminut Suomen suurlähettiläänä Kiinassa ja Thaimaassa. Ulkoministeriön 

palvelukseen Backström on tullut vuonna 1982.  

 

Maanantaikerhon kuulumisia 

Kerhomme juhli hiljattain 20. vuosijuhlaa vakiopaikassaaan, Catchpole-huoneessa Jamisonin 

Southern Cross Clubilla. Paikalla oli pienentynyt määrä uskollisia jäseniä ja maukkaan lounaan 

jälkeen muistelimme entisiä aikoja ja varsinkin Riitta K-F:n vetämiä kokoontumisia, jolloin kerhoon kuului 

ennätysmäärä innokkaita osallistujia. Niin kuin Riittakin, on moni näistä jäsenistä poistunut luotamme 

taivaan kotiin, toiset taas muuttaneet pois Canberrasta ja monet vielä täällä, mutta liian hauraita 

osallistuumaan enää kerhon toimintaan. Kuitenkin jatkamme yhdessäoloa sinnikkäästi ja nautimme 

toistemme seurasta. Tutkimuksethan todistavat, että seuraelämä virkistää ja tuo mielekkyyttä 

arkipäiviimme. Joten tervetuloa kerhoomme joka toinen maanantai klo 12. 

Seuraavat kokoontumispäivät ovat 23.5, 6.6, 20.6. Heinäkuun ja loppuvuoden kerhopäivät varmistetaan 

Clubin kanssa tässä kuussa. 

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! 

(Jäsenet ovat oikeutettuja saamaan jäsenedut vain jos he ovat osallistuneet  kerhoon vähintään 8 kertaa 

menneen 12. kuukauden aikana).  

Tiedustelut Mirja Virenius, 0409 830 831 



 

 

Pesäpalloilijat 

julkaistaan ensi Uutukaisessa.

Onko kukaan kiinnostunut lähtemään Gold Coastille pesispäivälle? GCFSC järjestää 

sosiaalisen pelin sunnuntaina 

Ashmore QLD 4214.

   Tiedustelut Dan Sp

   tai Mia Dahl

 

 Kirjasto on auki joka toinen sunnuntai klo 12 

Lainaajien tulee olla Canberran Suomi

lainata ilmaiseksi. 

kuukausi. 

 

Kirjastolla on vielä myytävänä tuplakirjoja edulliseen hintaan, vain $1 kappale. Kirjastolle on myös 

lahjoitettu englanninkielisiä kirjoja ja videokasetteja, joissa on elokuvaklassikoita, tv

ohjelmia ja sotadokumentti-elokuvia. Näitä myydään $1 kappale. Tulot näistä tullaan käyttämään uusien 

suomenkielisten kirjojen hankintaan. 

 

Kirjasto on avoinna seuraavasti:  22.5, 5.6, 19.6, 3.7, 17.7, 31.7, 14.8, 28.8, 11.9, 25.9, 9.10, 23.10, 6.11, 

20.11, 4.12. 

 

Tervetuloa! Tiedustelut Sirkka Ropponen 6254 5787

 

  

Canberran suomenkielinen radio-ohjelma lähetetään joka maanantai kello 19:00 

kautta taajuudella 98.3 MHz ja verkossa osoitteessa 

18.7, 8.8, 29.8, 19.9, 10.10, 31.10, 21.11, ja 12.12.

Ohjelman tekevät vuorotellen CFS ja Canberran Suomalainen luterilainen kirkko. Kolmas viikko on vapaana 

ja näille ohjelmavuoroille  pyritään järjestämään CFS:n ohjelmaa.

edellinen ohjelma menee hiukan yli aikansa. Ohjelma on peruuntunut, ellei se al

Odottamattomien esteiden ja teknisten ongelmien takia ohjelmia saattaa joskus jäädä lähettämättä. 

Loman aikana kesäkuusta elokuuhun ohjelmia ja lisäohjelmia saattaa jäädä lähettämättä.

SBS:n suomen kielisen ohjelman nettiosoite on 

ja ohjelma lähetetään torstaisin kello 13

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

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

Aikaisemmissa 2XX:n ohjelmissa mainitusta opiskelusta Suomessa on lisätietoja osoitteessa 

www.studyinfinland.fi. 

Ohjelman tuottamiseen ja lähettämiseen kaivataan lisää väkeä. Esiintyjät ovat tervetulleita, lähinnä 

laulu, soitto ja tarinat menneiltä ajoilta.
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Pesäpalloharjoitukset 

Pesäpalloilijat pitävät talvilomaa ja alkavat harjoitukset taas keväällä. Lisätiedot 

julkaistaan ensi Uutukaisessa. 

Onko kukaan kiinnostunut lähtemään Gold Coastille pesispäivälle? GCFSC järjestää 

sosiaalisen pelin sunnuntaina 5.6.2016 klo 9 – 12, Southport Soccer Club, 8 Tulla Pl, 

Ashmore QLD 4214. 

Tiedustelut Dan Spännäri 0413 016 420 / (02) 6161 1739 

tai Mia Dahl-Spännäri 0423 054 166 

 

Kirjasto 

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

Lainaajien tulee olla Canberran Suomi-Seuran jäseniä, jolloin kirjoja ja videoita voi 

 Sakot myöhäisistä palauttamisista peritään 50c per kirja/video per 

Kirjastolla on vielä myytävänä tuplakirjoja edulliseen hintaan, vain $1 kappale. Kirjastolle on myös 

isiä kirjoja ja videokasetteja, joissa on elokuvaklassikoita, tv

elokuvia. Näitä myydään $1 kappale. Tulot näistä tullaan käyttämään uusien 

suomenkielisten kirjojen hankintaan.  

22.5, 5.6, 19.6, 3.7, 17.7, 31.7, 14.8, 28.8, 11.9, 25.9, 9.10, 23.10, 6.11, 

Tervetuloa! Tiedustelut Sirkka Ropponen 6254 5787 

Radio 2XX FM 98.3 MHz 

ohjelma lähetetään joka maanantai kello 19:00 

kautta taajuudella 98.3 MHz ja verkossa osoitteessa http://www.2xxfm.org.au/. CFS:n päivät ovat 

18.7, 8.8, 29.8, 19.9, 10.10, 31.10, 21.11, ja 12.12. 

ja Canberran Suomalainen luterilainen kirkko. Kolmas viikko on vapaana 

ja näille ohjelmavuoroille  pyritään järjestämään CFS:n ohjelmaa. Ohjelma alkaa kello 19:00, mutta joskus 

edellinen ohjelma menee hiukan yli aikansa. Ohjelma on peruuntunut, ellei se ala 19:05 mennessä. 

Odottamattomien esteiden ja teknisten ongelmien takia ohjelmia saattaa joskus jäädä lähettämättä. 

Loman aikana kesäkuusta elokuuhun ohjelmia ja lisäohjelmia saattaa jäädä lähettämättä.

SBS:n suomen kielisen ohjelman nettiosoite on www.sbs.com.au/yourlanguage/finnish

ähetetään torstaisin kello 13-14 television radiokanavalla SBS3. 

ohjelman yhteyshenkilö on tällä hetkellä Sakari Mattila, 0408 533474. Jos sinulla

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

Aikaisemmissa 2XX:n ohjelmissa mainitusta opiskelusta Suomessa on lisätietoja osoitteessa 

Ohjelman tuottamiseen ja lähettämiseen kaivataan lisää väkeä. Esiintyjät ovat tervetulleita, lähinnä 

laulu, soitto ja tarinat menneiltä ajoilta. 

harjoitukset taas keväällä. Lisätiedot 

Onko kukaan kiinnostunut lähtemään Gold Coastille pesispäivälle? GCFSC järjestää 

12, Southport Soccer Club, 8 Tulla Pl, 

(02) 6161 1739  

14 osoitteessa 33 O’Sullivan St, Higgins. 

jolloin kirjoja ja videoita voi 

Sakot myöhäisistä palauttamisista peritään 50c per kirja/video per 

Kirjastolla on vielä myytävänä tuplakirjoja edulliseen hintaan, vain $1 kappale. Kirjastolle on myös 

isiä kirjoja ja videokasetteja, joissa on elokuvaklassikoita, tv-sarjoja, luonto-

elokuvia. Näitä myydään $1 kappale. Tulot näistä tullaan käyttämään uusien 

22.5, 5.6, 19.6, 3.7, 17.7, 31.7, 14.8, 28.8, 11.9, 25.9, 9.10, 23.10, 6.11, 

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

. CFS:n päivät ovat 6.6, 27.6, 

ja Canberran Suomalainen luterilainen kirkko. Kolmas viikko on vapaana 

Ohjelma alkaa kello 19:00, mutta joskus 

a 19:05 mennessä. 

Odottamattomien esteiden ja teknisten ongelmien takia ohjelmia saattaa joskus jäädä lähettämättä. 

Loman aikana kesäkuusta elokuuhun ohjelmia ja lisäohjelmia saattaa jäädä lähettämättä. 

www.sbs.com.au/yourlanguage/finnish 

ohjelman yhteyshenkilö on tällä hetkellä Sakari Mattila, 0408 533474. Jos sinulla on 

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

Aikaisemmissa 2XX:n ohjelmissa mainitusta opiskelusta Suomessa on lisätietoja osoitteessa 

Ohjelman tuottamiseen ja lähettämiseen kaivataan lisää väkeä. Esiintyjät ovat tervetulleita, lähinnä 
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Ompeluseura 

Ompeluseura kokoontuu suomalaisella luterilaisella kirkolla (22 Watson St, Turner) joka toinen 

tiistai klo 18. Seuraavat kokoontumiset ovat samaan aikaan samassa paikassa:   24.5,   7.6 ja   

21.6, jonka Jälkeen pidämme talvilomaa (ja jotkut onnekkaat kesälomaa Suomessa!). 

Kokoonnumme taas elokuussa, tiistaina 3.8 - Tervetuloa!                 Tiedustelut Anita Salonen 6231 0361. 
 

Leikkiryhmä 0-5 -vuotiaille 
 

Suomalaisten lasten leikkiryhmä kokoontuu keskiviikkoisin klo 10 – 11 Canberran  

suomalaisella luterilaisella kirkolla, 22 Watson St, Turner.  

Tulkaa mukaan osallistumaan suomalaisiin lauluihin ja tarinoihin. Pääsymaksuna kultakolikko. Tapaamme 

myös ulkona kerran kuussa sunnuntai-iltapäivisin klo 15 (toiseksi viimeinen sunnuntai) ACT Boundless 

Playground -leikkipaikalla. 

 

Voit liittyä ”Leikkiryhmä – Canberra” Facebook-sivulle saadaksesi säännöllisiä päivityksiä. 

 

Tiedustelut Emilia 0421 274 787 tai Lissi 0432 681 179. 

 

 

Facebook 
Älä unohda, että Canberra Finnish Societylla ja sen alajaostolla Canberra Finnish Social Groupilla on 

Facebook-ryhmäsivut. Jos olet Facebookissa, liity jompaankumpaan tai molempiin ryhmiin, jotta pysyt ajan 

tasalla tapahtumien suhteen ja voit keskustella muiden jäsenten kanssa. 

 

 

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

Tapahtumakalenteri 
 

La 21.5.2016 Bussiretki Junee:n (ilmoitus sivulla 2 ) 

 

La2.7.2016 klo 10 Leipomiskurssi (ilmoitus sivulla 2 )  

 

La 25.6.2016 klo 17 Suomalaisyhteisöjen yhteinen Juhannusjuhla Luterilaisella kirkolla, 

22 Watson St, Turner. Ohjelmaa, syötävää ja Canberran suomalaisten 

perinteinen juhannuskokko. Tiedustelut Janne Pekkarinen, 6247 9493 

 

La 16.7.2016 klo 17 Joulu heinäkuussa (ilmoitus sivulla 2 ) 

 

Su 21.8.2016 klo15 Suomi-Seuran vuosikokous (ilmoitus sivulla 3 ) 

 

La 27.8.2016 klo11 Maalauskurssi (ilmoitus sivulla 3 ) 

 

La 3.9.2016 Konsertti Wagga Waggassa (ilmoitus sivulla 4 ) 

 

La 24.9.2016 klo 10.30 Naisten Päivä (ilmoitus sivulla 4 ) 
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  Uutukainen in English 
  
 

http://www.dundernews.com/canberran_suomi-seura/canberran_uutukaiset.html  May 2016 

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

 

 
Welcome to the May edition of the Finnish Newsletter 

 

The 2016 Finnish Festival 

 

The Finnish Festival was held in Brisbane this year and everyone celebrated the 50th annual festival in 

Australia. The new council for the Australasian Federation of Finnish Societies and Clubs (AFFSC) consists of 

7 Canberra’s members: President – Lissi Chapelli, Secretary – Kristina Pesu, Treasurer – Debbie Virenius, 

members Mia Dahl-Spannari, Mirja Virenius, Jouni Juntunen and Mikko Pekkala.  

 

The 2016 Finnish Festival had a large audience to watch the cultural competitions such as solo and 

ensemble singing performances, musical acts, humour and poetry. Brisbane won the cultural events 

category. Mikko Pekkala from CFS participated in humour and poetry and collected a gold medal in both 

categories. Well done Mikko. 

 

Down on the field, baseball kept the Canberra girls busy. They put in a great effort and walked away with a 

silver medal. Our young kids participated in cross country running and mölkky, each one walked away with 

a medal and we had a variety of gold, silver and bronze shining amongst their young faces. 

 

The new AFFSC Council members were challenged the whole weekend, juggling their new duties and their 

love for sports. Great fun was had by all and next year seems too far away. For those of you intending on 

travelling to the Finnish Festival next year we can announce that Melbourne are hosting it in 2017. 

 

Bridge walk and picnic 

 

What a great idea! A beautiful walk followed by a picnic with great food and a social game of mölkky. There 

were approx 30 people who joined in on one of autumn’s great days of sunshine. Some of us took part in a 

walk around the lake while others stayed behind and chatted. A very enjoyable lunch was had by all.  

Thank you to everyone who came along. The committee looks forward to organising our next outing. 

 

While we are on the topic of events, I would like to remind you that the committee are looking for new and 

old ideas. If there is an event that you really enjoyed in the past please let us know. If you have a new idea 

you think would be fun or beneficial to the members you can approach any committee member or contact 

our secretary Mirja Virenius with your ideas. We would love to hear from you. 

 

Lissi Chapelli 

President 
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Bus trip to Junee 
Saturday 21 May2016 

We have just a few places left for this trip, so there’s still a chance to join in! ($25 / $35) 

We will be stopping at Gundagai for tea and coffee and homemade pulla  

(and possibly a mölkky game while the billy boils).  

Attractions in Junee include the Railway Roadhouse Museum, the Broadway Museum and the renowned 

haunted mansion Monte Cristo. You can also visit the Junee Licorice and Chocolate Factory – take a tour of 

the factory and watch the production of licorice and the chocolate coating of organic products, or learn 

about the historic Junee Flour Mill, built in 1935 (tours $5). You can also make a GIANT chocolate freckle! 

($5 per head). For lunch there are good restaurants and cafes using fresh local produce.  

Southside pick-up Mawson Shops 7.30am. North side pick-up Hawker Shops 8am.  

Inquiries Mirja Virenius, 0409 830 831, vireni us1@grapevine.com.au  
 
 

 

Finnish Baking Workshop 
Have you ever wanted to learn how to make lihapiirakat – Finnish meat pies?  

Well now you can! Please join us at a baking workshop  

Saturday 2/7/2016 from 10am  

Canberra International Church, 50 Bennelong Cr. Macquarie 

Cost $10 per person. You will get to take some home...and of course eat a few on the day!  

Bookings to Debbie Virenius, 0404 065 870, virenius@grapevine.com.au  
 

 
 

Canberra Finnish Society is organising 

 

Christmas in July 
 

You are warmly invited to join us on 

Saturday 16/7/2016 from 5pm  

Senior Citizens Club, 10 Watson St, Turner 

 

BYO alcoholic drinks, soft drinks available at the venue. 

Tickets $25 members, $15 juniors, $35 non-members and $20 their children 

Seating for this popular event is limited, so booking with payment will secure your 

seat near your friends (Please advise of any special dietary requirements) 

Bookings with payment need to be made by 11/7/2016 

Mirja Virenius 0409 830 831, viren ius1@grapevine.com.au 

Debbie Virenius 0404 065 870, vire nius@grapevine. com.au 

 

Payment options: in person to the above, cheque/money order (payable to Canberra Finnish Society Inc.). 

Payment can also be made via internet banking directly to the CFS account- ANZ Bank, BSB 012936, 

account number 382013025. Please ensure that your payment has a reference number (we ask that you 

use your telephone number) and email the details of your booking and payment to Mirja or Debbie. 
 



 

 

Notice of the Canberra Finnish Society Annual General Meeting
The members of the Canberra Finnish Society Inc. are invited to the AGM, to be held on 

21/8/2016 at 3pm. The meeting will take place at the usual venue, Belconnen Soccer Club, Hawker. 

The meeting will discuss and decide on matters as set out in our 

will have an opportunity to join the committee and also to vote for your preferred candidates for the various 

positions in the committee. 

 

Proxy votes are to be delivered to the secretary at least 24 hours

The necessary form is attached. No member may hold more than one proxy vote.

 

You may also nominate persons to the committee

wish to nominate more than one person). 

14/8/2016. 

 
What kind of activities would you like from your Society? Get in touch with the committee members to 

exchange ideas or come and discuss your thoughts at the AGM!
 

 

Note. Membership fees for 

Please ensure that the newsletter will keep coming to you by paying your membership fee on time.

 

Finnish 

Please join us for a fun painting class 

Everything is provided for you and no 

the process of creating your own masterpiece. 

Saturday 27/8/2016 

Harmonie German Club of Canberra, 49 Jerrabomberra Ave, Narrabundah

Maximum class size 40. Cost $25.00 for members, $35.00 non members. 

Bookings with payment to be made by 20/8/2016. P

 Kristina Pesu

Debbie Virenius, 0404 065 870, 
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Notice of the Canberra Finnish Society Annual General Meeting
The members of the Canberra Finnish Society Inc. are invited to the AGM, to be held on 

. The meeting will take place at the usual venue, Belconnen Soccer Club, Hawker. 

The meeting will discuss and decide on matters as set out in our constitution. A new committee is also elected. You 

will have an opportunity to join the committee and also to vote for your preferred candidates for the various 

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 by 

What kind of activities would you like from your Society? Get in touch with the committee members to 

exchange ideas or come and discuss your thoughts at the AGM!

Note. Membership fees for 2016/17 will be due from 1/7/2016.

Please ensure that the newsletter will keep coming to you by paying your membership fee on time.

 

 

Painting class!  
Finnish summer forest themed painting  

 

Please join us for a fun painting class hosted by Paint It Up! (www.paintitup.com.au

 

Everything is provided for you and no experience required – the artist will take you step by step through 

the process of creating your own masterpiece.  

 

Saturday 27/8/2016 start 11am for approximately 2.5 hours 

Harmonie German Club of Canberra, 49 Jerrabomberra Ave, Narrabundah

 

Maximum class size 40. Cost $25.00 for members, $35.00 non members. 

 

Bookings with payment to be made by 20/8/2016. Please contact

 

Kristina Pesu, 0417 477 383, kloveschoco late@hotmail.com

Debbie Virenius, 0404 065 870, virenius@grapevine.com.u

Notice of the Canberra Finnish Society Annual General Meeting 
The members of the Canberra Finnish Society Inc. are invited to the AGM, to be held on Sunday 

. The meeting will take place at the usual venue, Belconnen Soccer Club, Hawker. 

constitution. A new committee is also elected. You 

will have an opportunity to join the committee and also to vote for your preferred candidates for the various 

before the start of the meeting. 

The necessary form is attached. No member may hold more than one proxy vote. 

by filling in the attached form (copy the form if you 

pleted forms are to be delivered to the secretary by 

What kind of activities would you like from your Society? Get in touch with the committee members to 

exchange ideas or come and discuss your thoughts at the AGM! 

2016/17 will be due from 1/7/2016. 

Please ensure that the newsletter will keep coming to you by paying your membership fee on time. 

www.paintitup.com.au) 

will take you step by step through  

2.5 hours  

Harmonie German Club of Canberra, 49 Jerrabomberra Ave, Narrabundah 

Maximum class size 40. Cost $25.00 for members, $35.00 non members.  

lease contact: 

late@hotmail.com  

virenius@grapevine.com.u  
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Expressions of interest are sought for a concert to Wagga Wagga 
Pekka Kuusisto has been named the Artistic Director of the Australian Chamber Orchestra  

He will have a concert in Wagga Wagga on Saturday 3/9/2016. 

The trip will require an overnight stay and transport will depend on the number of participants. 

If you are interested in attending this event, please contact  

Mirja Virenius 0409 830 831, virenius1@grapevine.com.au  
 

 

Canberra Finnish Society has the pleasure of organising 

Women's Day 2016 
Saturday 24/9/2016 starting at 10.30am 

 

Canberra International Church, 50 Bennelong Cr. Macquarie 

 

Tickets are $10 and include morning tea, lunch and an entertaining program 

(remember to advise if you have special dietary needs) 

 

Reservations with payment by 20/9/2016 to:  

Mirja Virenius, 0409 830 831, virenius1@grapevine.com.au  
 

 
 

News from the Embassy of Finland 
New Ambassador to Canberra 

Ambassador Lars Backström starts on the 1st of September as the head of the Canberra Finnish Embassy. 

He comes here from the position of Special Envoy for Peace Mediation. 

Previously he has been the Ambassador to China and Thailand. He began his Foreign Affairs career in 1982. 

 

 

Monday Group news 

Monday Group celebrated its 20th anniversary recently at the regular venue, Catchpoles Room 

at Jamison Southern Cross Club. We had a reduced number of members present and after a 

tasty lunch we reminisced about the old times, especially those where Riitta K-F led the group. There were 

a record number of keen members attending then, but like Riitta, many of those members have departed 

to their heavenly home, others have moved away from Canberra, and some who are still here are too frail 

to attend anymore. Despite being a smaller group, we continue to meet and enjoy each other’s company. 

After all, studies have shown that socialising cheers you and brings interest to our daily lives. So we 

welcome you to our group to Catchpoles Room at Jamison Southern Cross Club, at 12 noon every second 

Monday. 

Next meetings will be 23/5, 6/6, 20/6. July and the rest of the year’s meetings will be confirmed with the 

Club this month. 

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! 

(Members are eligible for member benefits only if they have attended at least 8 times in the previous 12 

months).  

Inquiries Mirja Virenius 0409 830 831. 



 

Baseball training is 

be published in the next Uutukainen.

Anyone interested in a baseball game on the Gold Coast? GCFSC are having a social 

game on Sunday 5/6/2016, 9am 

Ashmore QLD 4214.

 Inquiries Dan Spännäri 0413 016 420 / 02 6161 1739 
 

The Sewing Circle meets every second Tuesday at 6pm at 

22 Watson St, Turner. The next meetings are

and   21/6, after which we have a winter break (and some lucky people a summer break in Finland!). We 

meet again in August, Tuesday 3/8 – 
 
 

             The Library is open every second Sunday, 12 

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 documen

documentaries. For sale at $1 each, and the proceeds will be used to order new Finnish books. 

 

The library will be open as follows:   22/5, 5/6, 19/6, 3/7, 17/7, 31/7, 14/8, 28/8, 11/9, 25/9, 9/10, 23/10, 

6/11, 20/11, 4/12. 

Inquiries Sirkka Ropponen 6254 5787.
 
 

Canberra Finnish language program is broadcast every Monday at 7pm on 2XX FM, frequency 98.3 MHz 

and on http://www.2xxfm.org.au/. CFS broadcast days are 

21/11, ja 12/12. The program time is shared between the Canberra Finnish Society and the Finnish 

Lutheran Church. The third Monday spot is vacant 

at 7pm, but sometimes the previous program goes overtime. The program is cancelled if it has not started 

by 7.05pm. Unexpected obstacles or technical problems may cause the programs not to air occasionally.

During the holidays from June to August, programs might not be broadcast.

SBS Finnish program’s website is www.sbs.com.au/yourlanguage/finnish

Thursdays from 1pm to 2pm on TV’s radio channel SBS3.

The CFS radio programs’ contact person at the m

requests or a program item that you would like to present on radio, please contact Sakari.

As mentioned in earlier 2XX programs, information about studying in Finland can be found at 

www.studyinfinland.fi 

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

primarily songs, music and stories from the past.
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Baseball training 
Baseball training is on a winter break and will resume again 

be published in the next Uutukainen. 

Anyone interested in a baseball game on the Gold Coast? GCFSC are having a social 

game on Sunday 5/6/2016, 9am – 12 noon at Southport Soccer Club, 8 Tu

Ashmore QLD 4214. 

Dan Spännäri 0413 016 420 / 02 6161 1739 or Mia Dahl-

Sewing Circle 

The Sewing Circle meets every second Tuesday at 6pm at the Finnish Lutheran Church, 

Watson St, Turner. The next meetings are at the same time and place

and   21/6, after which we have a winter break (and some lucky people a summer break in Finland!). We 

 all welcome!                     Inquiries Anita Salonen 6231 

Library 

he 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. 

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 documen

each, and the proceeds will be used to order new Finnish books. 

22/5, 5/6, 19/6, 3/7, 17/7, 31/7, 14/8, 28/8, 11/9, 25/9, 9/10, 23/10, 

Ropponen 6254 5787. 

Radio 2XX FM 98.3 
Canberra Finnish language program is broadcast every Monday at 7pm on 2XX FM, frequency 98.3 MHz 

. CFS broadcast days are  6/6, 27/6, 18/7, 8/8, 29

The program time is shared between the Canberra Finnish Society and the Finnish 

he third Monday spot is vacant and may be filled with CFS material.

evious program goes overtime. The program is cancelled if it has not started 

by 7.05pm. Unexpected obstacles or technical problems may cause the programs not to air occasionally.

During the holidays from June to August, programs might not be broadcast. 

www.sbs.com.au/yourlanguage/finnish and the program is broadcast on 

Thursdays from 1pm to 2pm on TV’s radio channel SBS3. 

The CFS radio programs’ contact person at the moment is Sakari Mattila, 0408 533 474. If you have any 

requests or a program item that you would like to present on radio, please contact Sakari.

As mentioned in earlier 2XX programs, information about studying in Finland can be found at 

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

primarily songs, music and stories from the past. 

on a winter break and will resume again in the spring. Details will 

Anyone interested in a baseball game on the Gold Coast? GCFSC are having a social 

Soccer Club, 8 Tulla Pl, 

-Spännäri 0423 054 166 

the Finnish Lutheran Church, 

at the same time and place as follows:   24/5,   7/6 

and   21/6, after which we have a winter break (and some lucky people a summer break in Finland!). We 

Inquiries Anita Salonen 6231 0361. 

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.  

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 

each, and the proceeds will be used to order new Finnish books.  

22/5, 5/6, 19/6, 3/7, 17/7, 31/7, 14/8, 28/8, 11/9, 25/9, 9/10, 23/10, 

Canberra Finnish language program is broadcast every Monday at 7pm on 2XX FM, frequency 98.3 MHz 

29/8, 19/9, 10/10, 31/10, 

The program time is shared between the Canberra Finnish Society and the Finnish 

and may be filled with CFS material. The programs start 

evious program goes overtime. The program is cancelled if it has not started 

by 7.05pm. Unexpected obstacles or technical problems may cause the programs not to air occasionally. 

and the program is broadcast on 

oment is Sakari Mattila, 0408 533 474. If you have any 

requests or a program item that you would like to present on radio, please contact Sakari. 

As mentioned in earlier 2XX programs, information about studying in Finland can be found at 

More volunteers are sought to produce and broadcast the CFS program. Performers are welcome, 
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Finnish Play Group- Ages 0-5 

 

The Finnish Playgroup meets on Wednesdays 10 - 11am  

at the Finnish Lutheran Church, 22 Watson St, Turner. 

 

Come along and share in Finnish songs and a Finnish story. Gold coin donation to attend.  

We also meet once a month outdoors on a Sunday afternoon at 3pm (the second Sunday of each month) 

at ACT Boundless Playground. 

 

You can join the “Leikkiryhmä – Canberra” Facebook page for more regular updates. 

New members welcome! 

 

Please phone Emilia on 0421 274 787 or Lissi on 0432 681 179 

 

 

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.  

 

 
 

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

Events Calendar 
 

 

Sat 21/5/2016 Bus trip to Junee (see notice on page 8 ) 

 

Sat 2/7/2016, 10am Baking workshop (see notice on page 8 ) 

 

Sat 25/6/2016, 5pm Finnish Midsummer celebration – Finnish Lutheran church, 22 Watson St, 

Turner. Everyone welcome! Entertainment, food and Canberra Finns’ 

traditional bonfire. Inquiries Janne Pekkarinen, 6247 9493 

 

Sat 16/7/2016, 5pm Christmas in July (see notice on page 8 ) 

 

21/8/2016, 3pm Canberra Finnish Society’s AGM (see notice on page 9 ) 

 

Sat 27/8/206,11am Painting workshop (see notice on page 9 ) 

 

Sat 3/9/2016 Concert in Wagga Wagga (see notice on page 10 ) 

 

Sat 24/9/2016, 10.30am Women’s Day (see notice on page 10 ) 

 

 

Inquiries for Canberra Finnish Lutheran church events: 

Janne Pekkarinen  6247 9493 or 0452 397 717. 
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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 7days before the AGM) 
 
 
 
 
 

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. 
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Ratkaisu helmikuun ristisanaan / Solution to February’s crossword:  

1. Hana, 2. Hame, 3. Lehmä, 4. Silmä, 5. Aurinko, 6. Kukka, 7. Juna, 8. Kuu.  

Piilosana / Hidden word: Helmikuu 

 

 

 

 

Ilmoitus 
Halutaan vuokrata useaksi vuodeksi kuivaa säilytystilaa, esimerkiksi autotalli. Säilytettävä tavara on 

pääasiassa kirjoja ja tieteellisiä lehtiä. Hankin itse tarvittavat hyllyt ja muut varusteet. Pienikin tila riittää, 

esimerkiksi 2 x 3 metriä. 

Sakari Mattila, puhelin 0408 533474 

 

Notice 
Wanted to rent dry storage space for several years, eg. a garage. The stored items are mainly books and 

scientific magazines. I will provide shelving and other equipment. Smaller space could suffice, eg. 2 x 3m 

Sakari Mattila, 0408 533474 

 

 
 

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 Kristina Pesu 0417 477 383 

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:  
 Mr Dan Spännäri (02) 6161 1739 / 0413 016 420 

 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 

Canberran Suomi-radio — 
 Canberra Finnish Radio Program 
 2XX FM 98.3 MHz ~ 7 - 7:30pm Maanantai / Monday  

 Yhteys / Contact: Sakari Mattila 0408 533 474 

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  
 


