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Puheenjohtajan sanoma
Tervetuloa uuden tapahtumarikkaan vuoden alkuun . Haluan aloittaa kiittämällä kaikkia jotka saapuivat
vuosikokoukseen, ottamalla aikaa tulla ja nauttia mukavasta iltapäivästä. Iloksemme saimme
päätösvaltaisen kokouksen kun juuri tarpeellinen määrä jäseniä saapui paikalle. Kokouksen jälkeen jäsenet
käyttivät tilaisuutta istua ja keskustella naposteltavien ja juomien kera.
Nimitykset johtokuntaan hyväksyttiin ja niissä oli vain pieni muutos. Johtokunnan jäsen Pia Kammermann
päätti, ettei enää jatka johtokunnan jäsenenä. Johtokunnan ja jäsenten puolesta haluan kiittää Piiaa hänen
panoksestaan johtokunnan ja jäsenten hyväksi viimeisen kahden vuoden aikana. Pia on auttanut monissa
tapahtumissa, kirjoittanut artikkeleita Suomi-Lehteen ja ottanut paljon valokuvia meille, samalla ollen
aktiivinen ottaen osaa johtokunnan päätöksiin. Me tunnustamme ja arvostamme sitä ylimääräistä
sitoumusta jota tarvitaan johtokunnan jäsenenä samalla kun hoidetaan perhe- ja muita sitoumuksia.
Johtokunta luovutti muutamia palkintoja tänä vuoden vuosikokouksessa. Tämä on menetelmä jolla
tunnustamme miten paljon yhteisömme arvostaa jäseniämme jotka tekevät hyvin paljon hyväksemme.
Tuula Pesoselle myönnettiin hopeamitali ja kunniakirja Suomi-Seura ry:ltä
Anita Saloselle myönnettiin hopeamitali ja kunniakirja Suomi-Seura ry:ltä
Jari Saloselle myönnettiin hopeamitali ja kunniakirja Suomi-Seura ry:ltä
Mikko Pekkala huomioitiin ja hänelle annettiin Canberran Suomi-Seuran 4:s Kunniajäsenyys
Jouni Juntunen huomioitiin ja hänelle annettiin Canberran Suomi-Seuran 5:s Kunniajäsenyys
(Anita ja Jari eivät olleet paikalla, joten heille annetaan mitalit ja kunniakirjat myöhemmässä tilaisuudessa).
Maalauskurssi on elokuun lopulla ja syyskuussa on pesäpalloa, karaoke ja Naisten Päivä, tämä aika täyttyy
hyvällä ruoalla, musiikilla, naurulla ja muistelemalla entisiä aikoja. Tämä on mainio tapa aloittaa tulevan
vuoden hauskat tapahtumat. Jatkamme joulujuhlalla, leipomiskursseilla, piknikeillä ja muilla suosituilla
tapahtumilla ennen kuin Canberran kylmät ilmat taas alkavat.
Olemme aina hakemassa uusia ideoita, avustajia ja henkilöitä joita kiinnostaisi tulla mukaan.
Johtokunnassa on vielä viisi vapaata paikkaa, joten ota yhteyttä jos haluat liittyä meidän innostavaan
ryhmäämme! Voit ottaa yhteytä johtokunnan jäseniin jos sinulla on kysymyksiä tai haluat antaa tietoja.
Johtokunnan jäsenet jotka jatkavat uudelle kaudelle ovat:
Lissi Chapelli - Puheenjohtaja
Jouni Juntunen - Vara- Puheenjohtaja
Mirja Virenius - Sihteeri
Debbie Virenius - Rahastonhoitaja
Mia Dahl-Spannari - johtokunnann jäsen
Mikko Pekkala - johtokunnann jäsen
Kristina Pesu - johtokunnann jäsen
Ystävälliset terveiset,
Lissi Chapelli
Puheenjohtaja
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Canberran Suomi-Seuran

lauantaina 10.9.2016 klo 18 – 23
Austrian-Australian Klubilla, 6 Mount Evans St, Mawson
Laululava on taatusti täynnä koko illan
ja tavalliseen tapaan tanssiakin saa laulun ohella tai sen asemesta.
Tulkaa nauttimaan hauskasta illasta!
Illallisvaraukset etukäteen suoraan Klubin ravintolaan, puh 02 6286 5793
Kaikki liput $15. Lapset/nuoret alle 18 ilmaiseksi maksaneiden vanhempien mukana
Tiedustelut Jouni Juntunen 0407 067 409

Canberran Suomi-Seuralla on ilo järjestää

Naistenpäivä 2016
lauantaina 24.9.2013 klo 10.30
Canberran Kansainvälisellä kirkolla, 50 Bennelong Cr. Macquarie
Naistenpäivän väri on purppura (purple)
Päivän teema on “Nauru on Parasta Lääkettä”
Haluaisitko jakaa hauskan kertomuksen?
Se voi olla omasta elämästäsi tai jotain jota olet lukenut tai nähnyt.
Ota yhteys Lissi Chapelliin (0432 681 179) jos haluat olla osana ohjelmaa.
Hinta $10 sisältää kahvit, lounaan ja mielenkiintoisen ohjelman
(muista ilmoittaa jos tarvitset erikoisruokavalion)
Ilmoittautumiset 20.9. mennessä
Mirja Virenius 0409 830 831, virenius1@grapevine.com.au
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Canberran Suomi-Seuran

Joulujuhlaa
vietetään lauantaina 26.11.2016 alkaen klo 18
Austrian-Australian Club, 5 Mount Evans St, Mawson
Lisätietoa seuraavassa uutukaisessa

Suomen suurlähetystö tiedottaa
Uusi suurlähettiläs Canberraan
Uusi suurlähettiläs Lars Backström aloittaa Suomen Canberran suurlähetystön päällikön tehtävässä
1.9.2016 alkaen edeltäjänsä Pasi Patokallion toimikauden päättyessä. Backström siirtyy tehtävään
rauhanvälityksen erityisedustajan tehtävistä. Aikaisemmin Backström on toiminut suurlähettiläänä Suomen
Kiinan ja Thaimaan suurlähetystöissä. Suurlähettiläs saapuu Australiaan puolisonsa Brigitta Backströmin
kanssa.

Pesäpalloharjoitukset
Pesäpallo harjoitukset alkavat taas sunnuntaina 11 syyskuuta klo 9 Giralangin
kentällä. Harjoitusten jälkeen juhlimme kauden alkua nauttimalla hot doggeja!
Viikkopäivien harjoituksista keskustelemme sunnuntaisin.
Kaikki tervetulleita!
Tiedustelut Dan Spännäri 0413 016 420 / (02) 6161 1739
tai Mia Dahl-Spännäri 0423 054 166

Maanantaikerhon kuulumisia
Kerhomme kokoontuu klo 12 joka toinen maanantai Catchpole-huoneessa Jamisonin Southern
Cross Clubilla. Paikalla on tavallisesti suurin piirtein 20 henkeä, mukaanluettuna vieras tai pari,
jotka tulevat nauttimaan lounaasta ja ohjelmasta.
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!
Seuraavat kokoontumispäivät ovat 12.9, 26.9, 10.10, 24.10, 7.11, 21.11 ja 5.12, jolloin vietämme
joulujuhlaamme.
(Jäsenet ovat oikeutettuja saamaan jäsenedut vain jos he ovat osallistuneet kerhoon vähintään 8 kertaa
menneen 12. kuukauden aikana).
Tiedustelut Mirja Virenius, 0409 830 831
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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, luontoohjelmia ja sotadokumentti-elokuvia. Näitä myydään $1 kappale. Tulot näistä tullaan käyttämään uusien
suomenkielisten kirjojen hankintaan.
Tulkaa myös lainaamaan Suomen Suomi-Seura ry:n lahjoittamia uusia kirjoja.
Kirjasto on avoinna seuraavasti: 11.9, 25.9, 9.10, 23.10, 6.11, 20.11, 4.12.
Tervetuloa! Tiedustelut Sirkka Ropponen 6254 5787

Ompeluseura
Kokoonnumme joka toinen tiistai ilta Lutherilaisella kirkolla klo 18 ompelun ja sukkaneuleiden
kanssa seuraavasti: 13.9. 27.9. 11.10. 25.10. 8.11. 22.11. Teemme kaikenlaista ompelua ja maksamme
kirkolle $5 per henkilö sähköstä ja tilojen vuokrasta. Meillä on myös kahvi ja herkuttelu hetki työn lomassa.
Tervetuloa ompelusta kiinnostuneet! Tiedustelut Anita Salonen 62310361.

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)
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Radio 2XX FM 98.3 MHz
Canberran suomenkielinen radio-ohjelma lähetetään joka maanantai kello 19:00 - 19:30 2XX FM -aseman
kautta taajuudella 98.3 MHz ja verkossa osoitteessa http://www.2xxfm.org.au/. CFS:n päivät ovat 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. 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.
Canberran suomenkielinen radio alkoi 1977. Vuosien kuluessa kuuntelijoiden määrä on vähentynyt, vaikka
lähetykset ovat nyt kuultavissa Internetin kautta Canberran ulkopuolellakin. Kuuntelijoita on arviolta enää
10 - 20. Tämän vuoksi on suunniteltu ohjelman lopettamista 2017, 40 vuoden toiminnan tultua täyteen.
SBS:n suomen kielisen ohjelman nettiosoite on www.sbs.com.au/yourlanguage/finnish
ja ohjelma lähetetään torstaisin kello 13-14 television radiokanavalla SBS3.
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.
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.

Tapahtumakalenteri
La 10.9.2016 klo 18

Finnkaraoke (ilmoitus sivulla 2)

La 17.9.2016 klo 10.30

FinnSupportin vuosikokous – Kansainvälisellä kirkolla

La 24.9.2016 klo 10.30

Naisten Päivä (ilmoitus sivulla 2)

La 22.10.2016 klo 10.30

FinnSupportin Kevätretki Cotterille – Henkilöautokyyditys. Paikka Cotterin
parkkipaikan vieressä. Retkilounas, kakkukahvit, mölkkyä ja muuta mukavaa.
Lounaan hinta $10.

La 12.11.2016 klo 17

Suomalaisella Luterilaisella kirkolla – Englannin kielinen tilaisuus ”Connect”

La 19.11.2016

FinnSupportin joulujuhla

La 26.11.2016 klo 18

Suomi-Seuran joulujuhla (ilmoitus sivulla 3)

Su 27.11.2016

Mahdollinen retki Sydneyyn - uuden papin Aapo Kaivosojan
virkaanasettajaismessuun. Ei jumalanpalvelusta jos retki toteutuu.

La 3.12.2016
Scandinavian Basaari
Ilmoittautumiset ja tiedustelut FinnSupport Society:n tilaisuuksiin:
Sirpa Sarimaa-Knight
6242 9234
Raili Vesala
62887191
Riitta Kronqvist
6242 0198
Sirkka Tervakoski
6161 6640
Tiedustelut Canberran Suomalaisen Luterilaisen kirkon tilaisuuksista:
Janne Pekkarinen
6247 9493 / 0452 397 717.
Janne-pappi on Suomen-matkalla 16.9.-6.10. Siksi EI suomenkielisiä jumalanpalveluksia su 18.9.ja 25.9.
Kuitenkin sunnuntaina 2.10. klo 10 Kirkkohetki kahvitilassa. Sanaa ja säveliä. Tule virkistymään!
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A message from the President
Welcome to the beginning of another eventful year . I would like to start by thanking everyone who
attended the AGM for taking time out, to come along and join in having a delightful afternoon. We were
happy to note that we had just enough members present to form a quorum. After the meeting the
members used the opportunity to sit and chat while enjoying drinks and nibblies.
The nominations for committee positions were approved and there was only one minor change.
Committee member Pia Kammermann has decided to step down. On behalf of the committee and the
members I would like to thank Pia for her service to the committee and community over the last two years.
Pia has helped out with many functions, written articles for the Suomi Lehti and taken many photos for us
all, as well as being active in contributing to committee’s decisions. We recognise and appreciate the
additional commitment required to participate in the committee while already maintaining your family and
other life commitments.
The committee handed out a few awards and medals this year at the AGM. This is our way of showing just
how much our community appreciates what our members do for each and every one of us.
Tuula Pesonen received a Silver medal of honour from Finland Society
Anita Salonen received a Silver medal of honour from Finland Society
Jari Salonen received a Silver medal of honour from Finland Society
Mikko Pekkala was recognised as, and awarded, our 4th Honorary life membership
Jouni Juntunen was recognised as, and awarded, our 5th Honorary life membership
(Anita and Jari were not present at the meeting and their awards will be presented to them at a later date.)
With the painting workshop in late August and baseball, karaoke and Women’s Day all coming up in the
next month, our time ahead will be filled with yummy food, music, laughter and reminiscing of old times.
This is a great way to head into our next year of fun filled events. We will follow on with Christmas dinner,
baking workshops, picnics and other popular events before Canberra’s cold sets in again.
We are always looking for new ideas, helpers and people to come on board and join us. The committee still
has five vacant positions, so get in touch if you would like to join our enthusiastic group! You can contact
any of our committee members to pass on information or ask questions.
The committee members continuing for the new term are:
Lissi Chapelli - President
Jouni Juntunen - Vice-President
Mirja Virenius - Secretary
Debbie Virenius - Treasurer
Mia Dahl-Spannari - committee member
Mikko Pekkala - committee member
Kristina Pesu - committee member
Kind regards
Lissi Chapelli
President

Page 6 of 12

Canberra Finnish Society is organising another

Saturday 10/9/2016 from 6 – 11pm
Austrian-Australian Club, 6 Mount Evans St, Mawson
There will be a great selection of old and new
Finnish hits and also dozens of English ones.
As well as singing everyone can have great fun dancing
Join us for a fun evening!
Dinner reservations can be made direct to the Club’s restaurant, ph 02 6286 5793
All tickets $15. Children/youths under 18 free with their paying parents
Inquiries Jouni Juntunen 0407 067 409

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
Colour for Women’s Day is Purple
Theme for the day is “Laughter is the Best Medicine”
Would you like to share a funny story?
It could be from your life or something you have read or seen.
Please contact Lissi Chapelli (0432 681 179) if you would like to be part of the
program
Tickets are $10 and include morning tea, lunch and an entertaining program
(remember to advise if you have special dietary needs)
Reservations by 20/9/2016 to:
Mirja Virenius, 0409 830 831, vireni us1@grapevine.com.au
x
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Canberra Finnish Society’s

Christmas Party
Saturday 26/11/2016, 6pm
Austrian-Australian Club, 5 Mount Evans St, Mawson
Further information in the next Uutukainen

News from the Embassy of Finland
New Ambassador to Canberra
The Embassy of Finland is very pleased to announce the arrival on 1st September of HE Mr Lars Backstöm,
the new Ambassador of Finland to Australia, and Mrs Brigitta Backström. HE Mr Lars Backstöm is replacing
HE Pasi Patokallio whom we farewelled after he completed his three year mission in Australia.

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 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, 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!
Next meetings will be 12/9, 26/9, 10/10, 24/10, 7/11, 21/11 and 5/12 which will be our Christmas party.
(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.

Radio 2XX FM 98.3
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 19/9, 10/10, 31/10, 21/11 and 12/12. The
program time is shared between the Canberra Finnish Society and the Finnish Lutheran Church. The third
Monday spot is vacant and may be filled with CFS material. The programs start 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.
Canberra Finnish Language Radio started in 1977. Over the years the number of listeners has fallen, in spite
of Internet service outside Canberra. There are about 10 - 20 listeners remaining. Discontinuing the
program has been planned for 2017, after 40 years of service.
SBS Finnish program’s website is 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.
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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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
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 $1 each, and the proceeds will be used to order new Finnish books.
Come and check out the new books donated to us by Finland Society
The library will be open as follows: 11/9, 25/9, 9/10, 23/10, 6/11, 20/11, 4/12.
Inquiries Sirkka Ropponen 6254 5787.

Baseball training
Baseball training will start again on Sunday 11 September at 9am at Giralang Oval.
We will have hot dogs afterwards to celebrate the start of the season!
Week day trainings will be discussed on Sundays.
Everyone welcome!
Inquiries Dan Spännäri 0413 016 420 / 02 6161 1739 or Mia Dahl-Spännäri 0423 054 166

Sewing Circle
We meet every second Tuesday at 6pm at the Finnish Lutheran Church, 22 Watson St, Turner, for
sewing and knitting. The next meetings are at the same time and place as follows: 13/9, 27/9,
11/10, 25/10, 8/11, 22/11. We do all kinds of sewing and pay the church $5 per person for
electricity and room hire. We also have a coffee and yummy refreshments break in between working.
Welcome if you are interested in sewing!
Inquiries Anita Salonen 6231 0361.

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
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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 10/9/2016, 6pm

Finnkaraoke (see notice on page 8)

Sat 17/9/2016, 10.30am

FinnSupport AGM – International church, 50 Bennelong Cres, Macquarie

Sat 24/9/2016, 10.30am

Women’s Day (see notice on page 8)

Sat 22/10/2016, 10.30am FinnSupport Spring Outing to Cotter – Travel by private car, meet next to the
Cotter parking area. Picnic lunch, coffee and cake, mölkky games etc.
Lunch $10.
Sat 12/11/2016, 5pm

Finnish Lutheran church event ”Connect” – a laid-back English speaking event.

Sat 19/11/2016

FinnSupport Christmas party

Sat 26/11/2016, 6pm

Canberra Finnish Society Christmas party (see notice on page 9)

Sun 27/11/2016

Possible Finnish Lutheran church trip to Sydney – new pastor Aapo Kaivosoja’s
inauguration. Trip yet to be confirmed. If it goes ahead, no service will be held
in Canberra on that day.

Sat 3/12/2016

Scandinavian Bazaar

Reservations and inquiries for FinnSupport Society’s events:
Sirpa Sarimaa-Knight
6242 9234
Raili Vesala
62887191
Riitta Kronqvist
6242 0198
Sirkka Tervakoski
6161 6640
Inquiries for Canberra Finnish Lutheran church events:
Janne Pekkarinen
6247 9493 or 0452 397 717.
Janne will be in Finland 16/9 – 6/10/2016. There will be no Finnish language services on 18/9 or 25/9.
Sunday 2/10 at 10am there will be a get-together in the church coffee lounge with God’s word and music.
Come and be refreshed!
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