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Puheenjohtajan tervehdys
Pääsiäisen Suomi-Päivät Melbournessa oli mielyttävä tapahtuma jälleen. Parhaimmat kiitokseni, omasta ja
itseni, kuin myös vaimoni ja rakastajattareni ( jotka tällä hetkellä sattuvat olemaan sama henkilö), sekä
Canberran Suomi-Seuran, CFS:n, kuin myös yhdistyksen ja pesäpallotyttöjen puolesta.
Melbournessa on aina mielyttävää vierailla. Kisat olivat hyvin järjestetyt ja lämminhenkiset. Oli ilo tavata
tuttuja ja solmia uusia ystävyyssuhteita.
Liittokokouksessa kävi odotetusti, Suomi-Päivien jatkuvuutta ajatellen. Mikään liiton seuroistamme ei ollut
halukas ottamaan seuraavia kisoja järjestettäväkseen. Kuten tunnettua on, ovat kisat jättimäinen urakka
järjestävälle seuralle. Joitakin ehdoituksia tuli esille. Uskoisin parhaampana ehdoituksena olevan alueellaan
lähekkäin olevien seurojen yhteiskisat. Esimerkkinä muunmuassa: Brisbane, Gold Coast ja Sunshine Coast,
Sydneyn alueen seurat ja kenties Canberra ja Wollongong?
Kisat voidaan tulevaisuudessa myöskin järjestää kevyempään muotoon, itsekunkin seuran resurssien ja
päätösten pohjalta.
Ensi vuoden kisat jäivät kellumaan tummuvien cumuluspilvien lomaan. Liiton seurat harkitsevat sisällänsä
tilannetta ja ottavat liiton kautta yhteyttä toisiin seuroihin.
Sanonkin, että Think positive, elikkä ajatellaan positiivisesti!
Otin myöskin puheenvuron asiasta. Ilmoitin Canberran olevan voimaton yksin järjestämään kisoja.
Puheenvuorossani kuitenkin ilmoitin, että järjestämme perinteelliset Kesä-Kisat tammikuun Australiapäivän viikonlopun tuntumaan. Toivotin kaikki seurat tervetulleeksi Canberraan tammikuulla.
Puheenvuoroni herättikin suurta kinnostusta. Siinä määrin, että jopa Sunshine Coastikin etsii vaihtoehtoista
päivää Martin Cup golf kilpailuun, päästäkseen vierailemaan kesäkisoissamme!
Niinpä on aika alkaa varautumaan tavallista laajempaan Kesä-Kisa tapahtumaan!
Melbournessa Ulkosuomalaisparlamentin kokous valitsi tiimin: Risto Söder (varapuhemies) ja Mikko
Pekkala (varahenkilö) jatkamaan expatriot parlamentin edustusta Australia-Aasia aluelle. Vastaehdokkaina
olivat Mikko Hietikko ja Raija Kivinen. Äänet jakaantuivat 16 – 1. Arvostan syvästi osakseni saamaani
luottamusta, tässä, kenties Suomalaisten siirtolaisten yhdistystoiminnassa korkeimmalle arvostettua asemaa.
Näin se elämän tilkkutäkki saa ompeleita lisää, värit senkun kirjavoituu entisestään.
Ompeluseura-asiaan mennäkseni, haluan esittää parhaimmat kiitokseni Canberran Suomi-Seuran ja itseni
puolesta Kotiaputoimikunnan järjestämästä Ohjelmalounaasta 14 huhtikuuta. Tilaisuus oli mieleenpainuva ja
lounas... mitenkä sen sanoisi... huippuherkullinen. Kiitos tytöt, kyllä te osaatte!
Jouni on milloin Canadassa ja milloin Amerikoissa. Voisiko tuohon huumorimielessä sanoa, että, ”mies ei
tiedä minne menee ja kusta tulee”! Jouni on kuitenkin pitänyt kättä seuramme ajan valtimolla kiitettävästi,
pitkästä välimatkasta huolimatta. Tälläista on nykyinen ”cyber-kanssakäyminen”, jotensakin tuntuu, kuin
Jouni ei olisi kovinkaan kaukana, vaan ihankuin nurkan takana.
Kiitos Jouni!
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Loppukauden toimintaa on tuotu esille oheisessa Tapahtumakalenterissa. Nykyisellä johtokunnalla on vielä
toiminta-aikaa: touko, kesä, heinä ja elokuu. Toivon jäsenistön alkavan tekemään ehdoituksia tulevaisuuden,
ja ennenkaikkea toimikauden 2012 – 2013 varalle. vuosikokous on sunnuntaina 26 päivä elokuuta alkaen klo
14. Paikaksi olen varannut Belconnen Soccer Club’in Charles Hawker salin, tuttu paikka kaikille jo vuosia.
Vaikka joukkomme, luonnollisista syistä johtuen onkin harvenemaan päin, haluan toivoa kaikille sitä
”POSITIIVISTÄ AJATTELUA TULEVAISUUDELLE”! Tehkäämme kukin voimiemme mukaan työtä
seuramme eteen. Mielestäni on ilahduttavaa tavata Canberran suomalaisia ja vierailevia suomalaisia silloin
tällöin mukavissa merkeissä. Suomalaisen musiikin lomassa on kiva taratella ja vaihtaa kuulumisia sekä
muistella menneitä.
Juhannusjuhliin osallistumme perinteelisesti kirkollamme. Heinäkuulle on suunnitteilla ” Joulu heinäkuulla”
tapahtuma Jindabyne’ssa. Bussiretki joulusyömisineen alkaen aamulla ja paluu illalla. Ilmoittelen asiasta
tulevaisuudessa tarkemmin.
Vappu iloittelu on jo ns. ”putkessa”. Stanley toivottaa meidät kaikki tervetulleeksi Itävallan Clubille
Southland’iin toukokuun 6. sunnuntaina klo 14:00 alkaen. Illallisen voi tilata myös Stanliltä,
puhelinnumerosta 6286 5793. Lounasta ei ole tarjolla sunnuntaisin. Illallisaika alkaa klo 17:30.
Vielä Melbournesta: Tyttömme taistelivat pronssille pesäpallossa, HYVÄ... HYVÄ... HYVÄ! Henkisistä
kilpailuista saimme huumorista kultaa ja lausunnasta pronssia (Omatekoisella runolla: Niin... minä haluan
olla nuori.) Allekirjoittanut, vaimonsa ( ja rakastajattarensa kanssa ) oli ainoa osallistuja henkisiin
kilpailuihin Canberrasta. Laulu meni pieleen. Jätin mikrofoonin pois ja pehmolavasteet imaisivat ääneni.
Kunnollinen piano puuttui ja elektroninen näppäinpöytä oli”rakastajattarelleni” kovin outo. MUTTA...
voittohan ei suinkaan ole pää-asia, vaan jalo kilpa!
Hauskaa Vappua kaikille jäsenille, johtokunnan puolesta. Tavataan Vappuiloittelussa. Klara Vappen bara
vatten, sanoisivat ruotsalaiset, suomeksi: Selvä Vappu vai vettä?!
Puheen Johtaja. Mikko Pekkala

Canberran Suomi-Seura järjestää

Vapputanssit
Sunnuntai iltapäivänä 6.5.2012 klo 14-19
Austrian Clubilla, 5 Mount Evans St, Mawson
Musiikista huolehtii Tauno Kukkonen ja luvassa on myös Leidien esiintyminen
Jos haluat aterioida Klubilla, ilmoita Mikolle viimeistään 3.5.2012
Illallinen on saatavilla klo 17.30 alkaen
Tiedustelut Mikko Pekkala 6254 6823 / 0402 387 270
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Maanantaikerhon kuulumisia
Kerholaiset kokoontuvat lounaalle ja pitämään hauskaa joka toinen maanantai klo 12.
Tapaamispaikka on Southern Cross Club Wests, Catchpole St, Macquarie. Seuraavat
kokoontumiset ovat 30.4, 14.5, 28.5, 11.6, 25.6, 9.7, 23.7, 6.8, 20.8. Tiedustelut
Mirja Virenius, 0409 830 831. Tervetuloa vanhat ja uudet jäsenet!

Kirjasto
Helmikuussa pidetty piknikki oli hyvin onnistunut tilaisuus johon väkeä tuli runsaasti. Ilmakin suosi
meitä, oli hieno aurinkoinen päivä ja ruoka ja juomat maistuivat. Kiitos kaikille mukanaolijoille ja
erityisesti teille jotka teitte ruokaa ja lahjoititte arpapalkintoja. Nettotulo piknikistä oli $443.85!
Tämä on tervetullut lisä kirjaston kulujen kattamiseen. Kirjasto on auki joka toinen sunnuntai klo 12 14 osoitteessa 33 O’Sullivan St, Higgins. Myytävänä vielä tuplakirjoja edulliseen hintaan, vain $1 kappale.
Kirjastolle on myös lahjoitettu englanninkielisiä kirjoja ja videokasetteja, joissa on elokuvaklassikoita, tvsarjoja, luonto-ohjelmia ja sotadokumentti-elokuvia. Myytävänä $2 kappale. Tulot näistä tullaan käyttämään
uusien suomalaisten kirjojen hankintaan. Kirjaston tulevat aukiolopäivät ovat: 29.4, 13.5, 27.5, 10.6,
24.6, 8.7, 22.7, 5.8, 19.8. Tervetuloa! Tiedustelut Sirkka Ropponen 6254 5787.

Radio 2XX FM 98.3.
Canberran Suomi-Seuran toimittama suomenkielinen radio-ohjelma on joka kolmas maanantai klo 19.
Seuraavat radioillat ovat: 7.5, 28.5, 18.6, 9.7, 30.7, 20.8.
Jos sinulla on ohjelmanumero jonka haluaisit esittää radiossa, tai haluat onnitella perheenjäseniäsi tai
ystäviäsi merkkipäivän johdosta, ota yhteys Sakariin.
Tiedustelut ja ilmoitukset Sakari Mattila 0408 533 474.

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

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

Canberran Suomi-koulu tiedottaa
Canberran Suomi-koulu järjestää talven aikana kirjakirpputorin. Jos kotoasi löytyy tarpeettomia
suomenkielisiä lastenkirjoja tai lautapelejä ja haluaisit lahjoittaa ne Suomi-koululle, ottaisitko yhteyttä:
canberrask@hotmail.com tai 0407 701 312 (Hanna-Mari Latham). Kiitos!
Huomio: Suomi-koulun kokoontumisaika on muuttunut. Paikka on edelleen Canberran Suomalainen
Luterilainen kirkko joka maanantai, kellonajat ovat 16.30 – 18.00. Ja meillä on nyt alkeisryhmä myös
aikuisille!

Korjaus Marraskuun 2011 Uutukaiseen
Allekirjoittanut haluaa korjata viime vuoden viimeisen Uutukaisen pääkirjoitukseen livahtaneen erehdyksen.
Kerroin siinä, että Kambahissa sijainnut perheemme ensimmäinen koti olisi ollut Juha Keski-Frantin talossa
kun sen talon omistaja oikeasti olikin Erja Blinnikka. Pahoittelen virheestä mahdollisesti aiheutunutta
mielipahaa.
Selma Kaasinen
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Tapahtumakalenteri
6.5.2012 klo 14-19

Vapputanssit, Austrian Club, 5 Mount Evans St, Mawson

Heinäkuu 2012-04-29

” Joulu heinäkuulla” tapahtuma Jindabyne’ssa (lisätiedot seuraavassa
Uutukaisessa)

26.8.2012 klo 14

Canberran Suomi-Seuran vuosikokous (lisätiedot seuraavassa
Uutukaisessa)

8.-13.10.2012

Pesäpallon Maailman Mestaruus, Gold Coast QLD. (GCFSC).
Lisätietoja nettisivulta www.pesis.com.au Yhteyshenkilöt Esko Kankaanpää,
0409 011 107, ekankaan@bigpond.net.au Raija Kivinen, 0414 838 887,
kivinenjr@bigpond.com Michelle Karppinen, ahuj@bigpond.com

Kotiaputoimikunnan tapahtumia
26.5.2012 klo 10.30

Tiedotustilaisuus – Asthma, Kansainvälisellä kirkolla,
50 Bennelong Cres, Macquarie

28.7.2012 klo 12

Soppajuhla, Kansainvälisellä kirkolla, 50 Bennelong Cres, Macquarie

Luterilaisen seurakunnan tapahtumia
13.5.2012 klo 10

Messu, jonka jälkeen äitienpäiväkahvit, 22 Watson St, Turner

23.6.2012

Juhannusjuhla. Lisätietoa pastori Janne Pekkariselta, 6247 9493
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Uutukainen in English

Greetings from the President
The Finnish Festival in Melbourne at Easter was a pleasant occasion once again. My sincere thanks, and also
my wife’s and lover (who just happens to be my wife at this point). Thanks also on behalf of the Canberra
Finnish Society, CFS, and the baseball girls.
It’s always nice to visit Melbourne. The Festival was well organised and warmhearted. It was great to see
old friends and meet new ones.
The Federation’s AGM went as expected, in regard to the future of the Festival. None of the societies in the
Federation were willing to organise the next Festival. As is well known, the Festival is a huge task for the
organising society.
Some suggestions were made. I believe that the best suggestion was for societies who are located reasonably
close tto each other, organise a joint Festival. For example, Brisbane, Gold Coast and Sunshine Coast, or the
Sydney societies plus Wollongong and Canberra? The Festival could also be organised as a smaller event
depending on the resources and decisions of each society.
Next year’s Festival got left floating amongst the darkening cumulus clouds. Each society within the
Federation will consider the situation and contact the other societies via the Federation.
I will say ”Think positive”!
I also addressed the meeting, advising that Canberra is unable to organise the Festival on its own. However,
in my speech I said that we organise the traditional Summer Games on a weekend around the Australia Day
holiday in January. I welcomed everyone to these Games next January. My speech aroused quite a bit of
interest, so much so that even the Sunshine Coast Finnish Society thought they might move the date of their
Martin Cup golf tournament, so they could come down to the Canberra Games!
So now it’s time to start preparing for a larger than usual Summer Games next year!
The Expatriate Parliament meeting in Melbourne chose a new team: Risto Söder (deputy spokesperson) and
Michael Pekkala (reserve) to continue representation in the Australasia region. Other nominees were Mikko
Hietikko and Raija Kivinen. Voting result was 16-1. I value deeply the trust placed in me, in this, perhaps
the highest organisation of expatriate Finns.
So, my life’s quilt get more stitches, and more colour added to the mix.
Talking about sewing, I wish to give my sincere thanks on my, and the Canberra Finnish Society’s behalf,
for the excellent lunch provided by the Sewing Circle ladies at the Canberra Finnish Home Care Committee
function on 14 April. The event was memorable and the lunch... how could I express it... divinely delicious.
Thank you girls, you know how to do it!
Jouni is away, sometimes in Canada, sometimes in America. You could say with humour that ”he doesn’t
know if he’s coming or going”! However, he has been keeping his finger on the Society’s pulse
commendably, despite the long distance. This is the current cyberspace communication, it feels like Jouni
isn’t so far, just around the corner.
Thank you, Jouni!
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Upcoming events are listed in the Events Calendar. The current committee still has operating time, May,
June, July and August. I hope members will begin to make suggestions for the future, and especially for the
next term, 2012/2013. The Annual General meeting is scheduled for Sunday 26/8/2012 at 2pm, Belconnen
Soccer Club, Charles Hawker Room, where we have convened for many years.
Even though our group is thinning, which is understandable, I want to encourage you to ”THINK
POSITIVE FOR THE FUTURE”! Let us all do as much as we can for our Society. In my opinion it is
delightful to meet Canberra Finns and visiting Finns from time to time at pleasant events. It’s great to
converse and exchange news and reminisce with Finnish music in the background.
Finnish Midsummer will be celebrated traditionally at the Finnish Lutheran Church. There’s a plan to hold a
”Christmas in July” event in Jindabyne, consisting of a day bus trip and a Christmas dinner. More details of
this later.
May Day fun is all set. Stanley will welcome us all to the Austrian Club in Mawson on Sunday 6/5 from
2pm. Dinner can be booked via Stan, phone 6286 5793. There is no lunch on Sundays, but dinner is
available from 5.30pm
More from Melbourne: our girls battled to reach bronze in baseball, WELL DONE GIRLS! In the cultural
competitions we received gold in Humour and bronze in Poetry (my own poem; well... I want to be young).
The undersigned, with wife (and lover), was the only contestant from Canberra in the cultural events. The
song flopped. I left the microphone off and the soft staging sucked up my voice. A proper piano wasn’t
available and the electronic keyboard was stange for my ”lover”. BUT.. winning isn’t everything, rather a
noble battle!
Happy May Day to all members, from the committee. See you at the May Day Dance.
President Michael Pekkala

Canberran Finnish Society is organising

May Day Dance
Sunday afternoon 6/5/2012, 2-7pm
Austrian Club, 5 Mount Evans St, Mawson
Music will be provided by Tauno Kukkonen and
The Ladies have also promised to perform
If you wish to dine at the Club, please advise Michael by 3/5/2012
Dinner will be available from 5.30pm
InquiriesMichael Pekkala 6254 6823 / 0402 387 270
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Monday Club news
Members meet for lunch, to socialise and have a good time every second Monday at 12 noon.
Venue is Southern Cross Club Wests, Catchpole St, Macquarie. Next meeting dates are: 30.4,
14.5, 28.5, 11.6, 25.6, 9.7, 23.7, 6.8, 20.8. Inquiries Mirja Virenius, 0409 830 831.
Welcome old and new members!

Library
The picnic held in February was a very successful event, with lots of members in attendance. The
weather was warm and sunny and food and drinks were welcome. Thank you to all who came, and
special thanks to those who donated food and raffle prizes. The net profit for the day was
$443.85! This is a welcome addition towards the expenses incurred in running the library.
The Library is open every second Sunday, 12-2pm at 33 O’Sullivan St, Higgins.
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
open days are: 29/4, 13/5, 27/5, 10/6, 24/6, 8/7, 22/7, 5/8, 19/8. Welcome! Inquiries to Sirkka
Ropponen 6254 5787.

Radio 2XX FM 98.3 – Canberra Finnish Society broadcasts a Finnish language program every third
Monday at 7pm. Next broadcasts are: 7/5, 28/5, 18/6, 9/7, 30/7, 20/8.
If you have a topic you would like to present on radio, or you wish congratulate a family member or friend
on their red-letter day, please contact Sakari.
Inquiries and announcements to Sakari Mattila 0408 533 474.
Baseball practice
Inquiries Dan Spannari, ph 0413 016 420 / (02) 6161 1739

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

Canberra Finnish School announcement
Canberra Finnish School will organise a book fair during this winter. If you have spare Finnish-language
children's books or board games at home and you would like to donate them to the Finnish School, please
contact us: canberrask@hotmail.com or 0407 701 312 (Hanna-Mari Latham). Thank you!
Attention: The Finnish School’s times have changed. Venue is still the Canberra Finnish Lutheran Church
on Mondays, but the times are now 4.30pm to 6pm. And we now have a beginner’s class for adults also!

Correction to November 2011 Uutukainen
I, the undersigned, wish to make a correction to the November 2011 issue’s editorial. I stated that our first
home Canberra was in a house in Kambah owned by Juha Keski-Frantti. The house is actually owned by
Erja Blinnikka. I apologise for any illfeeling caused by this mistake.
Selma Kaasinen

Page 7 of 8

Events Calendar
6/5/2012, 2-7pm

May Day Dance, Austrian Club, 5 Mount Evans St, Mawson

July 2012-04-29

Christmas in July trip to Jindabyne (further details in the
next Uutukainen)

26/8/2012, 2pm

Canberra Finnish Society’s Annual General Meeting (further details in the
next Uutukainen)

8-13/10/2012

Baseball World Cup, Gold Coast QLD (GCFSC). For furthern information,
see website www.pesis.com.au Contacts are Esko Kankaanpää, 0409 011 107,
ekankaan@bigpond.net.au Raija Kivinen, 0414 838 887.
kivinenjr@bigpond.com Michelle Karppinen, ahuj@bigpond.com

Canberra Finnish Home Help Committee events
26/5/2012, 10.30am
Information session – Asthma, International church,
50 Bennelong Cres, Macquarie
28/7/2012, 12 noon
Soup Feast, International Church, 50 Bennelong St, Macquarie
Finnish Lutheran congregation events
13/5/2012, 10am
Church service, followed by Mothers Day refreshments,
22 Watson St, Turner
23/6/2012
Midsummer celebration. Further information from pastor
Janne Pekkarinen, 6247 9493

Osoitteita - Directory
Canberra Finnish Society (CFS)
PO Box 576, Gungahlin ACT 2912
Puh.joht. / President Jouni Juntunen (02) 6242 7676
Varapuhj./Vice-Pres. Mikko Pekkala (02) 6254 6823
Uutukaisen toimittaja / Newsletter editor
Mirja Virenius 0409 830 831
(02) 6258 2218
Australasian Suomalaisten Liitto — Australasian
Federation of Finnish Societies and Clubs Inc
30 Knight St, Rochedale QLD 4123
President Eero Lantiainen
0430 507 257
Secretary Matti Hirvelä
(07) 3341 5216
Holy Trinity Finnish Lutheran Church
22 Watson Street, Turner ACT 2612
Pastor Janne Pekkarinen P. 6247 9493
Fax: 6247 0041
Canberran Kansainvälinen Kirkko — Canberra
International Church
50 Bennelong Crescent, Macquarie ACT 2614
Pastor Veikko Kämppi P. 6251 4149
Fax: 6251 1058
Kotiaputoimikunta — Canberra Finnish Home Care
Committee
Puheenjohtaja / President
Sirpa Sarimaa-Knight
(02) 6242 9234
Golf
Yhteys / Contact: Mr Jari Salonen
6231 0361

Pesäpallo — Baseball
Yhteys / Contact: Mr Dan Spannari
6242 0198
Revontulet Finnish FolkFolk-Dancers
Ohjaaja / Instructor: Tero Blinnikka
0419 408 310
SuomiSuomi-koulu — Finnish Language School
Ma 16.30 -18; Holy Trinity Church, 22 Watson St, Turner
Yhteys / Contact: Hanna-Mari Latham
6161 9277
SuomiSuomi-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
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
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