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Canberran Suomi-Seura toivottaa kaikille
hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta 2018!
Puheenjohtajalta
Johtokunta lähettää teille kaikille lämpimät
jouluterveiset ja toivoo, että saatte viettää
turvallista ja nautinnollista joulun aikaa.
Toivomme näkevämme teitä
joulujuhlassamme 25.11. Austrian Klubilla
Mawsonissa. Muistakaa myös lasten
piirustuskilpailu, jonka kuvat palkitaan
itsenäisyyspäivän juhlissa 5.12.
Uuden vuoden ensimmäinen tapahtuma on
Kesäkisat Downerin kentällä tammikuun
lopulla. Tervetuloa suurella joukolla!
Suomi 100 vuotta -gaalailta. Kuvassa vas. Klaus ja Veera Lehtimäki,
Helena ja Janne Pekkarinen, Sirpa Sarimaa-Knight, Jouni Juntunen,
Lissi ja Paul Chapelli, Elizabeth ja Sean Kikkert.
Suunnittelemme myös mölkkypiknikkiä helmikuulle ja kirjastopiknikkiä maaliskuun alkuun.
Suosittu leipomiskurssikin on tulossa myöhemmin. Parhaillaan pesäpalloharjoitukset ovat käynnistyneet,
joten tulkaa mukaan! Kun nyt kuljemme vuoden loppua kohti, niin juhlimme viimeisiä viikkoja Suomen 100
vuoden itsenäisyyttä. Kutsumme teitä juhlimaan tätä arvokasta saavutusta kanssamme 5.12.
Kansainvälisellä kirkolla yhdessä kaikkien Canberran suomalaisten yhteisöjen kanssa.
Retki viinitarhoille oli hyvin suosittu ja kaikilla oli hauskaa. Kävimme neljällä eri tilalla, joista yhdessä
söimme herkullisen lounaan. Luterilainen seurakunta järjesti Naisten päivän lounaan ohjelmineen, johon
liittyi kertomuksia suomalaisista naisista 100 vuoden ajalta ja siitä, miten ajat ovat muuttuneet.
Upeat Suomi 100 vuotta gaalaillallistanssiaiset vetivät 100 henkeä Wodenin Southern Cross Klubin Top of
the Cross -tanssisaliin. Kolmen ruokalajin illallinen oli tosi herkullinen ja ohjelma laadukas. 45 hengen kuoro
esitti lauluja monesta eri maasta ja myös Suomesta. He lauloivat muutaman laulun suomeksikin. Yhden
niistä oli kuoron johtaja säveltänyt ja sanoittanut varta vasten juhlamme kunniaksi! Jomppa Pekkala esitti
suomalaisia lauluja kitaralla säestäen ja kertoen kappaleiden välillä englanniksi hauskoja juttuja, jotka
saivat yleisön nauramaan. Jouni Juntunen toi myös kitaransa ja lauloi meille Satumaa-tangon. Ohjelman
viimeinen esitys ennen tanssin alkua oli Revontulet Nordic Folk Dancersien tanhuesitykset, jotka olivat
vauhdikkaat. Lopuksi tanhuryhmän jäsenet hakivat yleisöä poloneesiin. Ilta oli kaikin puolin nautittava ja
vieraat antoivat runsaasti positiivista palautetta.
Lissi Chapelli
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Canberran Suomi-Seuran

Joulujuhlaa
vietetään lauantaina 25.11.2017 klo 18
Austrian-Australian Club, 5 Mountevan St, Mawson
Iltaan kuuluu herkullinen jouluateria,
hyvää musiikkia Teron ja Graemen kokoelmasta,
tanssia ja muuta ohjelmaa
Liput $35 jäseniltä, $50 ei-jäseniltä (lapset puoleen hintaan, 5v ja alle ilmaiseksi)
Ruokatilausta varten tarvitsemme pöytävaraukset ja maksun
viimeistään 16.11.2017 mennessä
(mainitse myös, jos on tarve erikoisruokavalioon)
Huomio: lippuja EI myydä ovella
Tiedustelut, pöytävaraukset ja maksut ottavat vastaan
Mirja Virenius 0409 830 831 virenius 1@gmail.com
Debbie Virenius 0404 065 870 vireniu s@grapevine.com.au
Voit maksaa henkilökohtaisesti ylläoleville tai shekillä / money orderilla (Canberra Finnish Society Inc., 52
Faucett St, Latham ACT 2615).
Maksun voi lähettää myös nettipankin kautta suoraan CFS:n tilille - ANZ Bank, BSB 012-936, tilinumero
3820 13025. Ole hyvä ja varmista että maksullasi on reference-numero (pyydämme että käytät
puhelinnumeroasi) ja lähetä maksu- ja varaustietosi sähköpostilla Mirjalle tai Debbielle.
Tervetuloa viettämään hauska ilta hyvässä seurassa!

Canberran Suomi-Koulu, Canberran Suomi-Seura,
Canberran Kansainvälinen kirkko, Canberra FinnSupport Society ja
Canberran Suomalainen Luterilainen Seurakunta kutsuvat teitä juhlimaan

SUOMI 100!
itsenäisyyspäivää
Tiistaina 5.12.2017 klo 18.30
Canberran Kansainvälisellä kirkolla
50 Bennelong Cres, Macquarie ACT
Ohjelmaa ja kahvitarjoilu
Kaikki tervetulleita tähän merkittävään juhlaan!
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Canberran Suomi-Seuran

KESÄKISAT
Perjantaina & lauantaina 26. – 27.1.2018 alkaen klo 9

Downer Oval, Melba St, Downer
Jokavuotiset tammikuun Kesäkisat ovat taas tulossa!
Tulkaa nauttimaan ulkoilmasta ja maistamaan perinteisiä suomalaisia ruokia
perheen sekä ystävien kanssa. Palan painikkeeksi saa juomia baarista.
Ohjelmassa pesäpalloa ja mölkkyä, johon kannustamme osallistumaan!
Olutta ja muuta juotavaa myydään molempina päivinä.
Anniskelulain vuoksi omien alkoholijuomien paikalle tuominen on kielletty.
Tervetuloa kisoihin!
Tiedustelut Mia Dahl-Spannari, 0423 054 166

Canberran Suomi-Seura järjestää

MÖLKKYPIKNIKIN helmikuussa 2018
ja

KIRJASTOPIKNIKIN maaliskuun ensimmäisenä sunnuntaina 2018
Lisätietoa helmikuun 2018 Uutukaisessa
Tiedustelut Mirja Virenius, 0409 830 831, vireniu s1@gmail.com

Suomen suurlähetystö tiedottaa
Presidentinvaalien ennakkoäänestys järjestetään Canberran suurlähetystössä seuraavasti:
Ensimmäinen kierros:
17–18.1.2018 kello 9-17 (keskiviikko ja torstai)
19.1.2018 kello 9-14 (perjantai)
20.1 2018 kello 9-12 (lauantai)
Mahdollinen toinen kierros:
31.1–1.2.2018 kello 9-17 (keskiviikko ja torstai)
2.2.2018 kello 9-14 (perjantai)
3.2.2018 kello 9-12 (lauantai)
Äänioikeus vuoden 2018 presidentinvaaleissa on jokaisella Suomen kansalaisella joka viimeistään ensimmäisenä
varsinaisena vaalipäivänä (28.1.2018) täyttää 18 vuotta.
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*****
Taidenäyttelyn avajaistilaisuus Suomen suurlähetystöllä 27.11.2017
Suomen suurlähetystö Canberrassa järjestää avajaistilaisuuden kolmen eri taiteilijan näyttelylle 27. marraskuuta
2017 klo 18–20. Koko suomalaisyhteisö on tervetullut juhlimaan Suomen 100-vuotista itsenäisyyttä Suomesta
inspirointinsa saaneen taiteen merkeissä. Sekä avajaistilaisuus että näyttely ovat maksuttomia kaikille.
Päivi Arvonen on suomalainen kuvajournalisti ja toimittaja. Suomen luonto sekä luonnon hiljaisuus ja kauniit
yksityiskohdat ovat erityisen lähellä Arvosen sydäntä. Metsän sielu -valokuvanäyttely esittelee tunnelmia ja
tuokiokuvia lähinnä Koillismaan ja Kainuun luonnossa ja kansallispuistoissa. Arvosen kuvat ovat nähtävillä
suurlähetystöllä tammikuun 2018 loppuun saakka. Verkkosivut: http://timantti-idea.net/
Steve Salo on australialainen nykytaiteeseen erikoistunut taidemaalari. Maalauksia Suomesta -sarjan
ekspressionistiset maisemamaalaukset Salo on maalannut Suomessa oleskelunsa aikana Hämeenkyrössä metsien ja
järvien ympäröimänä. Näyttely on esillä suurlähetystöllä tammikuun 2018 loppuun asti.
Verkkosivut: http://www.stevesalo.com/
Daniel Soma on australialainen taiteilija. Esittelyssä ovat suomalaisarkkitehti Matti Suurosen suunnitteleman Futurotalon inspiroimat tapaustutkimus ja rakennelma. Verkkosivut: http://danielwsoma.tumblr.com/
Kaikki taiteilijat ovat avajaistilaisuudessa paikalla kertomassa tarkemmin itsestään ja teoksistaan.
Mitä:
Päivi Arvosen, Steve Salon ja Daniel Soman taidenäyttelyn avajaistilaisuus
Milloin: 27. 11.2017 klo 18-20
Missä: Embassy of Finland, 12 Darwin Avenue, Yarralumla, ACT 2600
Ilmoittautuminen: RSVP.ca n@formin.fi

Lasten piirustuskilpailu
Juhliessamme Suomen 100-vuotista itsenäisyyttä tänä vuonna kutsumme kaikkia lapsia
piirtämään onnittelukuvan Suomelle! Käyttäkää mielikuvitustanne mielin määrin
kuvatessanne kaikkea, mitä rakastatte Suomesta!
Kaikki piirustukset on oltava A4 paperilla ja varustettu lapsen nimellä, osoitteella ja iällä. Ikäryhmät ovat: 06v, 7-10v, 11-13v ja 14-16v.
Toimita piirustukset johtokunnan jäsenille tai postita sihteerille: Mirja Virenius, 52 Faucett St, Latham
ACT 2615.
Voittajat ilmoitetaan Suomen itsenäisyyspäiväjuhlassa 5. joulukuuta Kansainvälisellä kirkolla.
Ilmoittautumiset 30.11.2017 mennessä. Yksi kuva lasta kohden.
Tiedustelut Mirja Virenius 0409 830 831 vireni us1@gmail.com
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Kirjasto
Kirjaston aukiolopäivät muuttuvat 2018. Kirjasto tulee olemaan auki kerran
kuussa, kuukauden ensimmäisenä sunnuntaina, alkaen sunnuntaista
4.2.2018. Aika ja paikka pysyvät samoina, klo 12 - 14 osoitteessa 33 O’Sullivan St, Higgins.
Lainaajien tulee olla Canberran Suomi-Seuran jäseniä. Jäsenet voivat lainata kirjoja ja videoita ilmaiseksi.
Sakkoa myöhäisistä palautuksista 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.
On mahdollista, että saamme jäseniltä lahjoitukseksi suomalaisia DVD-levyjä lainattavaksi. Ilmoitamme
jos/kun saamme niitä.
Aukioloajat tämän vuoden loppuun asti ovat: 19.11, 3.12, 17.12.
Huomio: Kirjasto Piknikki pidetään 4.3.2018. Katso helmikuun Uutukaisesta lisätietoa.
Tervetuloa! Tiedustelut Sirkka Ropponen 6254 5787

Pesäpalloharjoitukset
Kesäkisat ovat kohta ovella, joten on tärkeää tulla harjoituksiin ja valmistautua.
Joka sunnuntai klo 9 Giralangin kentällä.
Haluaisimme mielellämme saada enemmän innostuneita pelaajia mukaan – se on
hauskaa ja hyvää liikuntaa! Se on myös erinomaista valmistelua Suomi-Päiville
Sydneyyn ensi vuonna!
Tulkaa reippaasti mukaan nauttimaan ulkoilmasta sunnuntaisin!
Tiedustelut Mia Dahl-Spännäri 0423 054 166

Maanantaikerhon kuulumisia
Kerhomme kokoontuu klo 12 joka toinen maanantai Catchpole-huoneessa Jamisonin Southern
Cross Clubilla. Paikalla on suurin piirtein 20 - 25 henkeä (satunnaiset vieraat mukaan lukien), jotka
tulevat nauttimaan lounaasta ja ohjelmasta.
Ohjelmaan liittyy tavallisesti lounas (itse tilattu ja maksettu), tiedotuksia (mukaanluettuna tulevia
tapahtumia), synttärien muistamisia, tietokilpailu sekä jäsenten esityksiä. Vitsejä kerrotaan ahkeraan ja
lopuksi pidetään arpajaiset. Siinä kuluu pari tuntia mukavassa seurassa! Tervetuloa mukaan!
Seuraavat kokoontumiset ovat 20.11, joka pidetään kevätpiknikin merkeissä Mikko ja Deanne Pekkalan
kotona, ja 4.12. vietämme joulujuhlamme Clubilla. Joululoman jälkeen tapaamme taas Clubilla 15.1.2018,
29.1, 12.2, 26.2. jne.
(Jäsenet ovat oikeutettuja saamaan jäsenedut vain, jos he ovat osallistuneet kerhoon vähintään 8 kertaa
edellisten 12. kuukauden aikana.)
Tiedustelut Mirja Virenius, 0409 830 831
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Ompelukerho
Ompelukerho kokoontuu viimeisen kerran tänä vuonna tiistaina 12.12.
Aloitamme taas tiistaina 12. helmikuuta 2018 klo 18 Luterilaisella kirkolla, 22 Watson St, Turner ja
jatkamme normaalisti joka toinen tiistai. Pidämme myös kahvi- ja herkutteluhetken työn lomassa.
Maksamme kirkolle $5 per henkilö sähköstä ja tilojen vuokrasta.
Tervetuloa mukaan!
Toivomme kaikille Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta 2018!
Tiedustelut Anita Salonen 6231 0361.

Leikkiryhmä 0-5 -vuotiaille
Suomi-Kerho Canberra.
Cook Community Hub-Playgroups ACT on antanut meille tilaa mukavan kokoisessa
huoneessa nimeltä Cubby room, jossa on pieni keittiö, huonekaluja, leluja,
leikkialue ja säilytystilaa tavaroillemme. Osoite on 41 Templeton Street, Cook ACT 2614.
Haemme vielä jäseniä, jotka olisivat halukkaita tulla lukemaan ja/tai kertomaan tarinoita lapsille silloin
tällöin, jotta he kuulisivat muidenkin puhuvan suomen kieltä. Se tulisi lisäämään yhteenkuuluvuutta
ryhmässämme. Jos voitte tulla ja lukea kirjaa ja kertoa tarinan, olkaa hyvät ja ottakaa yhteyttä Lissiin tai
Emiliaan. Meillä on tavallisesti lukuhetki noin 10.30 keskiviikko-aamuisin Cookissa.
Lasten viikon aamupäivätee oli upea! Meille tuli noin 15 henkeä vierailemaan leikkiryhmäämme,
nauttimaan aamuteestä ja kahvista sekä suomalaisista herkuista, joita lasten vanhemmat olivat leiponeet.
Riitta Korpinen luki lapsille ja veti laululeikkejä, joihin vieraatkin yhtyivät. Jotkut vieraista esittivät
halukkuutta tulla lukemaan lapsille silloin tällöin. Haluamme kiittää kaikkia, jotka auttoivat leipomisessa ja
kaikkia jotka tulivat mukaan tekemään päivästä erikoisen. Lapsilla oli hauskaa.
Voit liittyä Facebook sivullemme “Suomi-kerho Canberra” jossa on säännölliset päivitykset. Uudet jäsenet
tervetulleita! Tiedustelut Emilia 0421 274 787 tai Lissi 0432 681 179.
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Facebook
Älä unohda, että Canberra Finnish Societylla ja sen alajaostolla Canberra Finnish Social Groupilla on
Facebook-ryhmäsivut. Jos olet Facebookissa, hae ryhmä tai ryhmät käyttäen Facebookin hakutoimintoa
yllämainittuja nimiä käyttäen ja liity jompaankumpaan tai molempiin ryhmiin. Näin 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 18.11.2017 klo 12

FinnSupport -yhdistyksen Joulujuhla - Kansainvälisellä kirkolla,
50 Bennelong Cres. Macquarie. Tarjoamme maittavan perinteellisen
joululounaan sekä joulullista viihdettä. Hinta $25 / henkilö. Ilmoittautumiset
15.11.17 mennessä Sirpa Sarimaa-Knight 6242 9234, Riitta Kronqvist
6242 0198, Sirkka Tervakoski 6161 6640, Leena Siiteri 6258 4235. Ilmoita myös,
jos olet erikoisruokavaliolla ja ota yhteyttä FinnSupportin toimikunnan jäseniin,
jos tarvitset kyytiä. Tervetuloa!

La 25.11.2017

Canberran Suomi-Seuran joulujuhla (ilmoitus sivulla 2)

Su 26.11.2017 klo 11

Scandinavian Joulubasaari – Albert Hall, Commonwealth Ave, Yarralumla

Ti 5.12.2017 klo 18.30

Suomen 100-vuotisitsenäisyyspäiväjuhla – Kansainvälinen kirkko
(ilmoitus sivulla 2)

La 9.12.2017 klo 13

Luterilaisen kirkon joulumyyjäiset – 22 Watson St, Turner. Ovet avataan klo 12.

Su 17.12.2017 klo 17

Kauneimmat joululaulut – Kansainvälisellä kirkolla

Pe-La 26-27.1.2018

Kesäkisat – Downerin kentällä (ilmoitus sivulla 3)

Helmikuu 2018

Mölkkypiknikki (lisätietoa helmikuun Uutukaisessa)

Su 4.3.2018

Kirjastopiknikki (lisätietoa helmikuun Uutukaisessa)

Ilmoittautumiset ja tiedustelut FinnSupport Societyn tilaisuuksiin:
Sirpa Sarimaa-Knight
6242 9234
Raili Vesala
62887191
Riitta Kronqvist
6242 0198
Sirkka Tervakoski
6161 6640
Canberran Suomalainen Luterilainen seurakunta:
Pastori Janne Pekkarinen 6247 9493
Jumalanpalvelukset 10. ja 17.12. pitää Paul Hannola.
Joulukirkko jouluaattona su 24.12 klo 10.
Suvipäivät Brisbanessa 4.-7.1.2018. Ilmoittautumiset Matti Hirvelälle 07 3341 5216 tai 0402 961 300.
Maksu 15.11 mennessä $290, 15.12. mennessä $300, sen jälkeen $330.
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Uutukainen in English
Canberra Finnish Society Inc. Newsletter
http://www.dundernews.com/canberran_suomi-seura/canberran_uutukaiset.html
& https://www.facebook.com/groups/cfsinc/
November 2017

Canberra Finnish Society wishes everyone
a Merry Christmas and a Happy New Year 2018!

From the President
The committee would like to send out warm
Christmas greetings to you and your family. We
hope you stay safe over the Christmas period and
enjoy the festive season.
We hope we see you at the Christmas party at
the end of November at the Austrian Club in
Mawson.
Don’t forget the children’s drawing competition,
there will be prizes handed out at the
Independence Day celebration.
Finland 100 Gala Dinner Dance. The Worldly Goods Choir
In the new year we welcome you to the Summer Games at Downer oval in January, a possible Mölkky
picnic in February and the Library picnic in early March.
We hope to follow on with another popular baking workshop and in the meantime baseball has started up
again so come on down and join in.
As we reach the end of another year we celebrate the final weeks of Finland’s 100 year anniversary of
Independence. We encourage you to come along to the Canberra International Church in Macquarie on
December the 5th to join in with all the Finnish communities and share the celebration.
The winery tour saw nearly 20 people travel around Murrumbateman and visit 4 wineries. We had lunch at
one of them and everyone had lots of fun.
The Lutheran church put on a delicious lunch for Women’s Day and there were facts and stories told about
Women dating back 100 years and how things have changed.
The Gala Ball saw 100 people gather in the elegant top of the cross room at the Southern Cross Club. The
3-course meal was delicious and the entertainment was superb. There was a choir of 45 people who sang
songs from various countries including Finland. They even sang a few songs in Finnish, including a tribute
the choir leader wrote specially for the occasion of our ball. Jomppa Pekkala performed a set of Finnish
songs with English commentary between that kept everyone laughing. Jouni Juntunen sang and played a
Finnish tango on the guitar and the Revontulet Nordic Folk Dancers led the crowd into dance for the
evening after displaying a number of fantastic Finnish folk dances. Everyone enjoyed the Gala ball and
expressed great satisfaction regarding the event.
Lissi Chapelli
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Canberra Finnish Society’s

Christmas Party
Saturday 25/11/2017, 6pm
Austrian-Australian Club, 5 Mountevans St, Mawson
The evening will include a delicious Christmas dinner,
music by Tero and Graeme, dancing and
other entertainment.
Tickets $35 members and $50 non-members (children half-price, 5 and under free)
For dinner reservations we require bookings and payment by 16/11/2017
(Please advise also if you have special dietary requirements.)
Please note that tickets will NOT be sold at the door
Bookings, payment and inquiries to
Mirja Virenius 0409 830 831 viren ius1@gmail.com
Debbie Virenius 0404 065 870 viren ius@grapevine.com.au
Payment can be made personally to the above persons, or by cheque / money order (payable to Canberra
Finnish Society Inc., 52 Faucett St, Latham ACT 2615).
You can also pay via internet banking directly to the CFS account- ANZ Bank, BSB 012-936, account number
3820 13025. Please ensure that your payment has a reference number (we request you use your
telephone number) and email the details of your booking and payment to Mirja or Debbie
We invite you and your friends to come and enjoy a great evening in good company!

Canberra Finnish School, Canberra Finnish Society Inc,
Canberra International Church, Canberra FinnSupport Society and
Canberra Finnish Lutheran church
invite you to

FINLAND 100!
Independence Day Celebration
Tuesday 5/12/2017 at 6.30pm
International Church
50 Bennelong Cres, Macquarie ACT
Program and refreshments
Everyone welcome to celebrate this very special anniversary!
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Canberra Finnish Society

SUMMER GAMES
Friday & Saturday 26 - 27/1/2018 from 9am

Downer Oval, Melba St, Downer
The annual January Summer Games are on again!
Come and spend some time outdoors with friends and family,
enjoy some traditional Finnish food, and drinks are available at the bar.
The program includes Pesäpallo, and Mölkky needs many participants!
The bar will be serving beer and other drinks on both days. Please note that due to alcohol licensing
legislation you are not allowed to bring your own alcoholic drinks.
We welcome everyone to a fun family day!
Inquiries Mia Dahl-Spannari, 0423 054 166

CFS will be organising a

Mölkky picnic in February 2018
and a

Library picnic on the first Sunday in March 2018
Details will be in the February 2018 Uutukainen
Inquiries Mirja Virenius, 0409 830 831, virenius1@gmail.com

News from the Embassy of Finland
Early voting for the presidential elections will be arranged at the Embassy of Finland in Canberra as follows:
First round:
17-18.1.2018 at 9 am – 5 pm (Wednesday and Thursday)
19.1.2018 at 9 am – 2 pm (Friday)
20.1 2018 at 9 am – 12 pm (Saturday)
Possible second round:
31.1-1.2.2018 at 9 am – 5 pm (Wednesday and Thursday)
2.2.2018 at 9 am – 2 pm (Friday)
3.2.2018 at 9 am – 12 pm (Saturday)
Every Finnish citizen turning 18 years by latest on the first official day of the elections (28.1.2018) has a right to vote
in the presidential elections held in 2018.
********
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Opening reception for Finland-inspired art exhibition at the Embassy of Finland on 27 November 2017
The Embassy of Finland in Canberra is organizing an opening reception for an art exhibition of three different artists
on 27 November 2017 at 6 – 8 pm. The Embassy welcomes everybody with connections to Finland to join in the
celebration of the centenary of independence in the spirit of art inspired by Finland. The opening reception as well
as the art exhibition is free of charge for all.
th

Päivi Arvonen is a Finnish photographer and journalist. The silence and beauty of the Finnish nature is especially
close to her heart. Her photo exhibition “Soul of the Forest” highlights the beauty of untouched Finnish nature in
North-Eastern Finland. The exhibition will run until the end of January 2018. Website: http://diamond-idea.com/
Steve Salo is an Australian contemporary painter. His "Paintings from Finland" series of expressionist landscape
paintings portrays the impact of the evocative Finnish landscape on human emotion. The artworks were created
during an artist residency in Hämeenkyrö, Finland. Salo's paintings can be viewed at the Embassy until the end of
January 2018. Website: http://www.stevesalo.com/
Daniel Soma is an Australian artist and arts worker. On view is an iteration of his 2016 case study and exhibition,
FUTURO!, a collection of works that were in response to a pre-fabricated leisure home designed by Finnish architect,
Matti Suuronen. This installation will remain at the embassy for an indefinite period of time.
Website: http://danielwsoma.tumblr.com/
All three artists will be present at the opening reception to tell more about themselves and their artwork.
What: Opening reception for Finland-inspired art by Päivi Arvonen, Steve Salo and Daniel Soma
When: 27 November 2017, 6 – 8 pm
Where: Embassy of Finland, 12 Darwin Avenue, Yarralumla, ACT 2600
Register: RSVP.can@formin.fi
th

Children's Drawing Competition
To celebrate Finland's 100 years of independence in 2017, all children are
invited to draw a picture congratulating Finland!
Be as creative as you like, capturing all the things you love about Finland!
All entries must be on A4 paper and include child's name, address and age. The age categories will
be: up to 6yrs, 7-10yrs, 11-13 yrs and 14-16 yrs.
Please hand entries to a committee member or mail to Secretary: Mirja Virenius, 52 Faucett St,
Latham ACT 2615.
Winners will be announced at the Finnish Independence Day celebration on 5 December, at the
Canberra International church.
Entries close 30/11/2017. One entry per child.
Enquiries Mirja Virenius 0409 830 831 vireni us1@gmail.com
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Library
The Library opening days will change in 2018. The new days will be the
first Sunday in every month, starting on Sunday 4 February. The time and
address will remain the same - 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.
There may be a possibility that some members will donate Finnish DVD’s for borrowing. We will keep you
posted if/when we get them.
For the rest of the year the library will be open as follows: 19/11, 3/12, 17/12.
Note: Library Picnic will be held on Sunday 4/3/2018. See February 2018 Uutukainen.
Inquiries Sirkka Ropponen 6254 5787.

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 20-25 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
(including upcoming events), 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!
Our next meetings will be 20/11, which will be a spring picnic at Mikko and Deanne Pekkala’s home, and
our Christmas party at Catchpoles on 4/12. After the Christmas break our meetings will be 15/1/2018,
29/1, 12/2, 26/2 etc.
(Members are eligible for member benefits only if they have attended at least 8 times in the previous 12
months).
Enquiries Mirja Virenius 0409 830 831.

Baseball training
The Summer Games will be here before you know it, so it’s important to come to
training to be ready. 9am on Sundays at Giralang Oval.
We would love to see more enthusiastic people join us – it’s fun and great exercise!
It will also be excellent preparation for the Finnish Festival in Sydney next year!
So, come along for some fun outdoors on Sundays!
Inquiries Mia Dahl-Spännäri 0423 054 166
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Sewing Circle
The Sewing Circle will have its last meeting for this year on Tuesday 12 December.
We will meet again next year at the Finnish Lutheran church on Tuesday 13 February 2018 at
6pm, 22 Watson St, Turner and then fortnightly. Coffee and refreshments will be served and
we pay $5 each for the use of the venue and electricity.
We invite you to join us and wish everyone Merry Christmas and a very Happy New
Year 2018!
Inquiries Anita Salonen 6231 0361

Finnish Play Group- Ages 0-5
Suomi-kerho Canberra
We have been given access to facilities which include a generous sized room with a
kitchenette, furniture, toys, a playground and a storage area to keep our equipment. It is
based in the Cook Community Hub-Playgroups ACT, 41 Templeton Street, Cook ACT 2614 and our room is
called the Cubbyroom.
We are still looking for people to come along and read/tell stories to the children on different occasions, so
the children hear our language spoken by others. It will bring a sense of togetherness to the group. If you
are able to come along and read a book or tell a story please contact Lissi or Emilia, we usually have story
time around 10:30am on Wednesday mornings in Cook.
Our Children’s week morning tea was great! We had approx 15 people come along and visit the playgroup,
enjoy morning tea which included Finnish treats bake by the playgroup parents. We had some people
express interest in coming along to read to the children and Riitta Korpinen read a few books and led the
children in a song and dance. We would like to thank everyone who helped bake and who came along to
make it a special day. The kids loved it.
You can join the “Suomi-kerho 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.
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Finland Society representative in Canberra is Tuula Pesonen, ph. (02) 6242 9402 (home)

Events Calendar
Sat 18/11/2017, 12 noon

FinnSupport Society Christmas Party, International church, 50 Bennelong
Cres, Macquarie. Tickets $25pp. We will be serving a delicious traditional
Finnish Christmas lunch plus yuletide entertainment. Bookings by
15/11/2017 to Sirpa Sarimaa-Knight 6242 9234, Sirpa Tervakoski 6161 6640,
Riitta Kronqvist 6242 0198, Leena Siiteri 6258 4235. Please advise of dietary
requirements and contact FinnSupport committee members if you require
transport. Welcome!

Sat 25/11/2017

CFS Christmas Party Austrian Club, Mawson (notice on page 9)

Sun 26/11/2017, 11am

Scandinavian Christmas Bazaar – Albert Hall, Commonwealth Ave, Yarralumla

Tues 5/12/2017, 6.30pm

Finland’s 100-year Independence celebration – Canberra International
church (notice on page 9)

Sat 9/12/2017, 1pm

Finnish Lutheran church Christmas Fete – 22 Watson St, Turner.
Doors open 12 noon.

Sun 17/12/2017, 5pm

Finnish Christmas Carols – Canberra International church

Fri-Sat 26-27/1/2018

Summer Games – Downer Oval (notice on page 10) )

February 2018

Mölkky Picnic – Further information in February Uutukainen

Su 4/3/2018

Library Picnic – Further information in February Uutukainen

Reservations and inquiries for FinnSupport Society’s events:
Sirpa Sarimaa-Knight
6242 9234
Raili Vesala
62887191
Riitta Kronqvist
6242 0198
Sirkka Tervakoski
6161 6640

Canberra Finnish Lutheran church:
Pastor Janne Pekkarinen 6247 9493
Church services for 10th and 17th December will be held by Paul Hannola.
Christmas church service Sunday 24th December at 10am
Summer Retreat in Brisbane 4-7/1/2018. Reservations to Matti Hirvelä 07 3341 5216 or 0402 961 300.
Payment by 15/11/2017 $290, by 15/12/2017 $300, after that $330.
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