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Syyskuu 2007

Puheenjohtajalta
Canberran Suomi Seuran vuosikokous
pidettiin 26 elokuuta ja oli todella ilo nähdä
kuinka monta Seuramme jäsentä otti osaa ja
tuli äänestämään uutta johtokuntaa ja
tekemään päätöksiä! Kiitos osanotosta.
Uusi johtokunta valittiin, nykyisten
toimihenkilöiden lisäksi valittiin vielä kolme
uutta henkilöä, joten lähdemmekin uuteen
toimivuoteen täydellä luvulla ja teholla!
Kiitän varapuheenjohtajaa Juhani Ursinia,
sihteeriä Mirja Vireniusta, rahastonhoitajaa
Tuija Ursinia sekä muita johtokunnan jäseniä
Ritva Oravalaa, Liisa Anttilaa, Tauno
Kukkosta, Sakari Mattilaa sekä Mikko
Pekkalaa hyvästä yhteistyöstä ja
onnistuneesta toimivuodesta. Toivotan Liisa
Jormanaisen, Pentti Kauhasen ja Pauli
Tantun sydämellisesti tervetulleeksi ja kiitos
kun otitte toimen vastaan!
Johtokunnan puolesta lausun myös kiitoksen
kaikille jotka autoitte toiminassamme viime
vuonna monella eri tavalla ja taholla. Kiitos
lahjoituksista, keittiöavusta, tavaroiden
kuljetuksissa, ruuanlaitosta, leipomisesta,
hallien koristeluista ja siivoamisesta ym ym
Kiitos kaikille jotka tulitte pitämään hauskaa
kanssamme.
Uusi johtokunta piti palaverin heti lämpimiksi
ja yksimielinen päätös oli, että jatkamme
toimintaa hyvällä yhteistyöllä ja parhaan
taitomme mukaan ja suuntauksena on, että
mahdollisimman monet jäsenemme
pääsevät nauttimaan toiminnastamme.
Olemme aina kiinnostuneita kuuntelemaan
ehdotuksia jäsenistöltämme, joten kynä tai
puhelin käteen ja ilmoita mitä haluat
Seuraltasi!
Terveisin Soile Gabellone
Puheenjohtaja
Canberran Suomi Seura

KEVÄISET
ILLALLISTANSSIAISET
Lauantaina 22.9.07 klo 18 – pikkutunneille
Serbian Orthodox Church Hall, Lambrigg- ja
Longerenong katujen kulma, Farrer
Tanssiorkesteri soittaa!
Suosittu paikallinen orkesteri “Twilight Zone”
tanssittaa meitä tutuilla kansainvälisillä
kappaleilla, ja suomalaista musiikkiakin
soitetaan.
Plus yllätysohjelma nautittavaksemme!
Linja-autollinen Oma Apu ryhmäläisiä
Sydneystä tulee viettämään iltaa kanssamme –
tanssilattialla tulee olemaan tungosta!
Herkullinen pitopöytä
järjestyy Canberran Suomi-Seuran naisilta
tunnetulla taidolla, ja baarista on saatavilla
olutta, viiniä ja virvokejuomia joka janoon.
Arpajaiset
pidetään illan mittaan ja toivomme arpaonnea
kaikille. Upeita palkintoja tiedossa!
Liput kaikille sopuhintaan $20/henkilö
Tiedustelut ja pöytävaraukset
Mirja Virenius 0409 830 831 (koti 6286 5515)

KIRJASTO PIKNIKKI
Sunnuntaina 21.10.07 alkaen klo 13, osoitteessa
33 O’Sullivan St, Higgins.
Pitkän paussin jälkeen saamme taas nauttia
Kirjasto Piknikistä. Joten varatkaa tämä
sunnuntai-iltapäivä kevään nautintoon
Ropposten takapihalla, herkullisten ruokien,
maittavien juomien ja mukavan seuran kera.
Kirjasto avaa ovet klo 12 lainauksille ja
tuplakirjojen ostoille. Tervetuloa!
Tiedustelut Mirja Virenius 0409 830 831 (koti
6286 5515)

Kirjaston
toiminta jatkuu Mirja ja Sirkan hyvässä hoidossa.
Tuplakirjoja on jo myyty mukavasti, mutta vielä on
hyvä valikoima jäljellä, vain $1 kappale. Tervetuloa
joka toinen sunnuntai klo 12-14 osoitteeseen 33
O’Sullivan St, Higgins. Aukiolopäivät ovat 23.9, 7.10,
21.10, 4.11, 18.11, 2.12, 16.12.
Tiedustelut Mirja Virenius 0409 830 831 (koti 6286
5515).

Maanantai-kerho
alkaa olla taas normaaliluvuissa kun suomesta
palaavat lomalaiset kotiutuvat. Varmaan heillä on
tuomisiakin, uusia vitsejä, juttuja, ja vaikkapa uusia
ideoita kerhon toimintaan? Kevätkin vilkastaa
mielikuvitusta, joten ties mitä me keksimmekään!
Kokoonnumme Westin kulma clubilla Jamisonissa,
seuraavaksi maanantaina 24.9 klo 12, ja sitten joka
toinen maanantai kirjasto päivien jälkeen. Tavataan
siellä!
Tiedustelut Liisa Jormanainen 6292 2678.

Tapahtumakalenteri
22.9 - Keväiset Illallistanssiaiset klo 18, Serbian
Orthodox Church Hall

SUOMEN 90 VUOTIS
ITSENÄISYYSPÄIVÄ JUHLA
Vietämme tätä merkkijuhlaa sunnuntaina
2.12.07 klo 14 Kansainvälisellä kirkolla, 50
Bennelong Cres, Macquarie. Juhlistamme
tilaisuutta entiseen tapaan jonka lisäksi
esitämme erityisen ohjelma numeron 90
vuotis juhlan kunniaksi. Tervetuloa suurin
joukoin tekemään tästä päivästä
mieleenpainuvan!
Canberran Suomi Koulu
Koulu toimii Suomen Suurlähetystön tiloissa, 10
Darwin Ave, Yarralumla. Seuraava lukukausi
alkaa maanantaina 22.10.07 ja jatkuu
maanantaisin kello 18-20. Lapset ovat
tervetulleita mukaan oppimaan suomenkieltä,
leikkimään, askartelemaan ja ystävystymään
toisten suomalaisten lasten kanssa. Tiedustelut:
Tuula Kokkonen Ph: 6254 5512.
Radio 2XX FM 98.3.
Canberran Suomi-Seuran toimittama
suomenkielinen radio-ohjelma on joka kolmas
maanantai klo 19, seuraavaksi 1.10, 22.10,
12.11, 3.12, 24.12. Tiedustelut Juhani Ursin
6262 3754, Ritva Oravala 6258 2030

29.9 - Kotiaputoimikunnan bussiretki Goulburniin.
Lähtö klo 8 Mawsonista, Southland
kauppakeskuksesta ja klo 8.30 Hawkerin
kaupoilta. Paluu klo 16 Hawker ja 16.30 Mawson.
6.10 - BBQ ja kirpputori Luterilaisella kirkolla klo
12, kahvi ja ruoka yhteensä $12
21.10 – Kirjastopiknikki klo 13, 33 O’sullivan St,
Higgins (kirjasto auki klo 12).
3.11 - Kotiaputoimikunnan tilaisuus, 10.30-12.30,
Luterilaisella kirkolla - Taitoja Omaishoitajille.
10.11. Miestenpäivä Luterilaisella kirkolla klo 1014 - Miten mies jaksaa ? Ilmoittautumiset 7.11.
mennessä p. 6247 9493
24.11 - Suomi-Seuran Joulujuhla klo 18, Serbian
Orthodox Church Hall
1.12 - Kotiaputoimikunnan Joulujuhla klo 12
Kansainvälisellä kirkolla.
2.12 – 90. Suomen Itsenäisyyspäivä Juhla klo 14
Kansainvälisellä kirkolla
Tiedustelut ja ilmoittautumiset
Kotiaputoimikunnan tilaisuuksiin:
Tarja Karjalainen 6254 4270
Sirpa Knight 6242 9234
Ritva Nuorala 6247 9493

From the President
Canberra Finnish Society’s Annual General
Meeting was held on 26 August and it was very
satisfying to see so many of our Society’s
members to be part of the voting and decision
making process.
The new committee was voted in with the old
committee members re-elected and three new
ones recruited, which means that we will be
starting the new term with a full Committee.
My special thanks to Vice President Juhani
Ursin, Secretary Mirja Virenius, Treasurer Tuija
Ursin, and the other committee members Ritva
Oravala, Liisa Anttila, Tauno Kukkonen, Sakari
Mattila and Mikko Pekkala for a busy, successful
and satisfying term in office. A hearty welcome
and thank you to Liisa Jormanainen, Pentti
Kauhanen and Pauli Tanttu for accepting the
challenge!
On behalf of the Committee I would also like to
say thank you to all the people who helped
during the year in various ways. .for your
donations, helping in the kitchen, preparing food,
transporting gear, decorating, cleaning and
thousand other things.
Thank you to all the members who participated in
our activities.
The committee had a short meeting after the
AGM and the plan is that we endeavour to
provide a variety of activities and functions to the
best of our ability and in the spirit of teamwork, a
lot of fun and good times!
We are also tuned in and keen to hear ideas,
suggestions and feedback from our members.
Warm regards
Soile Gabellone
President
Canberra Finnish Society Inc

Please remember, now it is the time to
pay your membership fee for 2008. This is
the last Uutukainen for those who have
not paid.

SPRING DINNER DANCE
Saturday 22/9/07 at 6pm till late
Serbian Orthodox Church Hall, Cnr
Lambrigg and Longerenong Sts, Farrer
Dance Orchestra will be playing!

Popular local orchestra “Twilight Zone” will
give us well known international music to dance
to, and Finnish music will also be played.

Plus a surprise performance for our
enjoyment!
A busload of Oma Apu groupies from
Sydney
is coming to spend the evening with us –
the dance floor will be packed!
Delicious buffet
will be organised by the Canberra Finnish
Society ladies in their well known style,
and the bar is open with beer, wine and
soft drinks for all thirsts.
Raffle
will be held during the evening and we wish
good luck to everyone. Fine prizes coming!
Tickets for all at a good price of
$20/person
Inquiries and table bookings Mirja Virenius
0409 830 831 (home 6286 5515)

LIBRARY PICNIC
Sunday 21/10/07 starting at 1pm. Address is
33 O’Sullivan St, Higgins.
After a long pause, we will again enjoy a
Library Picnic. So reserve this Sunday
afternoon to enjoy the spring in the backyard
of the Ropponen home with delicious foods and
drinks, and congenial company.
The library will open its doors at 12 for
borrowings and sales of duplicate books.
Welcome!
Inquiries Mirja Virenius 0409 830 831 (home
6286 5515)

Radio 2XX FM 98.3
Canberra Finnish Society broadcasts a Finnish
language program every third Monday at 7pm,
next 1/10, 22/10, 12/11, 3/12 and 24.12.
Inquiries Juhani Ursin 6262 3754, Ritva Oravala
6258 2030.

Library
activity continues with the good care of Mirja and
Sirkka.. Duplicate books have been selling well,
but we still have a good selection left, for only $1
each. Welcome every second Sunday 12-2pm to
33 O’Sullivan St, Higgins. Open days are 23/9,
7/10, 21/10 (+ library picnic), 4/11, 18/11, 2/12,
16/12.
Inquiries Mirja Virenius 0409 830 831 (koti 6286
5515).

Monday Group

90TH FINNISH INDEPENDENCE
DAY CELEBRATION
We are celebrating this momentous
occasion on Sunday 2/12/07 at 2pm,
at the International Church, 50
Bennelong Cres, Macquarie. We will
celebrate the occasion as in the
past, to which will be added a special
performance to honour the 90th
anniversary. Welcome in great
numbers to make this a day to
remember!
Canberra Finnish School
is operating at the Finnish Embassy, 10
Darwin Ave, Yarralumla. The next term starts
on Monday 22/10/07 and continues every
Monday at 6-8pm. Children are welcome to
join and learn the Finnish language, to play,
do crafts and to make friends with other
Finnish children. Enquiries Tuula Kokkonen
ph 6254 5512.

is starting to be up to normal numbers as the
holidaymakers return home from Finland. Surely
they will have something to bring back, new
jokes, stories, and maybe even new ideas for
Group activities? Spring will also invigorate the
imagination, so who knows what we will come up
with! We meet at Wests corner Club at Jamison,
next time on Monday 24/9 at 12 noon, and then
every second Monday after the library days. See
you there! Inquiries Liisa Jormanainen 6292
2678.

Events Calendar
22/9 - Spring Dinner Dance, 6pm till late,
Serbian Orthodox Church Hall, cnr Lambrigg
& Longerenong Sts, Farrer
29/9 - Finnish Home Help Group bus trip to
Goulburn. Departs Southlands Mawson at
8am, Hawker Shops at 8.30am. Return to
Hawker 4pm and Mawson 4.30pm.
6/10 BBQ and flea market at Finnish
Lutheran Church starting 12 noon
21/10 – Library Picnic, 1pm, 33 O’Sullivan
St, Higgins (library open 12 noon).
3/11 - Finnish Home Help Group event,
10.30am – 12.30pm, Finnish Lutheran
Church – Skills for Carers
10/11 from 10 am to 2 pm Men's day at
Finnish Lutheran Church - How men are
faring ? Reservations by 7/11 tel. 6247 9493

24/11 - Canberra Finnish Society Christmas
Party, 6pm, Serbian Orthodox Church Hall

Inquiries and bookings to Home Help Group
functions:

1/12 - Finnish Home Help Group Christmas
Party, 12 noon, International Church

Tarja Karjalainen 6254 4270
Sirpa Knight 6242 9234
Ritva Nuorala 6247 9493

2/12 - 90th Finnish Independence Day
Celebration, 2pm, International Church

Yhteyksiä Suomeen
Internetissä on suuri joukko suomalaisia juttuja. Monet englanninkieliset palvelut osaava suomea, kun kysymyksen kirjoittaa suomeksi tai
valitsee kieleksi suomen, esimerkkejä:
http://www.google.com
http://wikipedia.org/

(tiedonhakupalvelu)
(tietosanakirja)

Useat lehdet ovat ainakin osittain luettavissa internetin kautta, tässä esimerkkejä levikin mukaisessa järjestyksessä:
http://www.hs.fi/
http://www.iltasanomat.fi/
http://aamulehti.fi/
http://www.iltalehti.fi/etusivu/
http://turunsanomat.fi/
http://www.kaleva.fi/plus/index.html
Yleisradiolla ja paikallisradioilla on omia internet-kanaviaan, joista saa tekstejä ja ääntä. Useat australialaiset internet-liittymät veloitetaan
siirretyn merkkimäärän mukaan (uncapped ISP account). Radioasemien äänen kuuntelussa siirtyy paljon merkkejä, joten lasku voi kasvaa. Vielä
enemmän merkkejä siirtyy liikkuvaa kuvaa katsottaessa. Tässä muutama osoite:
http://yle.fi/
(YLEn pääosoite, radio ja televisio)
http://www.yle.fi/radiopeili/
(YLEn ulkomaalaisohjelmat
http://www.yle.fi/ulkomailla/index.php?id=1323
(YLE ulkomailla)
http://www.mtv3.fi/

(MTV3 eli entinen Mainos-Televisio)

http://sr.se/sisuradio/

(Ruotsin radion suomenkielinen kanava)

Ulkosuomalaisilla on joukko internet-sivuja, joista esimerkkinä:
http://www.dundernews.com/
Internetin kautta voi tilata monenlaista tavaraa, mutta Australian tulli suhtautuu ruokaan ja lääkkeisiin varsin nihkeästi.

