Canberra Finnish Society Inc. Newsletter
https://www.facebook.com/groups/cfsinc/

Toukokuu 2019

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Puheenjohtajalta
No niin, 2019 on hyvällä alulla ja kylmä talvi tulossa, mutta olemme pitäneet useita tilaisuuksia ennen
talven tuloa. Vuotuinen kirjastopiknikki pidettiin helmikuussa ja se oli suosittu. Luterilaisen kirkon
Pääsiäismyyjäiset huhtikuussa veti paljon väkeä. Molemmat tapahtumat olivat menestyksekkäitä ja
suosittuja.
Naisten päivää vietettiin maaliskuussa. Tänä vuonna kaikki suomalaiset yhteisöt järjestivät tilaisuuden
yhdessä. Juhlapuhuja Anne Miettinen Hosea Ministry -järjestöstä kertoi liikuttavasti köyhien naisten ja
lasten oloista Philippiineillä. Tuotto tilaisuudesta meni heidän avukseen. Kaikki osallistujat saivat kauniin
lahjapussin, jossa oli käsintehtyä saippuaa ja huulirasvaa. Kiitos kaikille, jotka osallistuivat ja auttoivat.
Suomen Suurlähetystö järjesti Finskafestin Deakinissä. Canberran Suomi-Seura laittoi pienen ruokakojun
myyden suomalaisia herkkuja, ruisvoileipiä, nakkeja, hodareita, pullia ja kakkua. Osallistujat olivat
innokkaita maistamaan kaikkea hyvää. Kilpailu oli jännittävä ja ihmiset pitivät siitä. Toivottavasti
Suurlähetystö järjestää saman uudelleen.
Suomi-Päivät pidettiin Gold Coastilla pääsiäisenä. Ne olivat hyvin onnistuneet. Canberraa edustivat naisten
hopealle yltänyt pesäpallojoukkue, sekä osallistujia golfissa, pöytätenniksessä ja mölkyssä. Oli Canberrasta
myös muutamia kannustajiakin. Pelipaikka oli oivallinen: kaikki oli lähellä, melkein kävelymatkan päässä.
Canberran Suomi-Seuran puolesta johtokunta anoi ensi vuoden Suomi-Päiviä Canberraan ja se hyväksyttiin
Liiton vuosikokouksessa.
Liiton johtokunta siirtyy nyt Canberrasta Melbourneen.
Toivotamme teidät kaikki tervetulleiksi seuraaviin tilaisuuksiimme, mukaanluettuna Juhannusjuhla, Joulu
heinäkuussa, päiväretki Lumivuorille ja Seuran vuosikokous.
Pysykää lämpiminä!
Johtokunnan puolesta,
Lissi Chapelli
Puheenjohtaja
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Canberran suomalaiset yhteisöt järjestävät yhteisen

Juhannusjuhlan
Lauantaina 22.6.2019 klo 17,
Luterilaisella kirkolla, 22 Watson St, Turner
Liput $15, lapset ilmaiseksi
Tulkaa viettämään juhannusta koko perheen kanssa!
Iltaan liittyy perinteinen kokko, maittavaa syötävää ja juotavaa ja nautinnollista ohjelmaa!
Tiedustelut Mirja Virenius, 0409 830 831, virenius1@gmail.com

Canberran Suomi-Seura järjestää taas

Joulujuhlan heinäkuussa
jossa tarjotaan perinteisiä suomalaisia jouluruokia
Kerätkää perhe ja ystävät kokoon ja varatkaa pöytä,
jotta saatte yhdessä nauttia joulun iloisesta tunnelmasta, musiikista ja tanssista,
sekä hyvästä ruoasta, joka on paikallisten suomalaisten lämmöllä tekemää!
Kutsumme teidät lämpimästi tervetulleiksi mukaamme
Lauantaina 6.7.2019 klo 18
Bruce CIT, 35 Vowels Cres, Bruce (kartta viimeisellä sivulla)
Huomio: BYO eli halutessasi voit tuoda omat alkoholijuomat.
Virvoitusjuomia myytävänä paikan päällä
Liput: $35 jäsenet, $45 ei-jäsenet, teinit puolella hintaa ($18 ja $23), lapset 12v. ja alle ilmaiseksi
Varaukset ja maksut tarvitaan 1.7.2019 mennessä (ilmoita jos tarvitset erikoisruokavalion)
Mirja Virenius 0409 830 831, viren ius1@gmail .com
Debbie Virenius 0404 065 870, vireni us@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 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.
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Kutsu Canberran Suomi-Seuran vuosikokoukseen
Canberran Suomi-Seuran jäseniä kehotetaan osallistumaan seuran vuosikokoukseen
sunnuntaina 25.8.2019 klo 15. Kokouspaikkana on vanha tuttu Belconnen Soccer Club
Hawkerissa. Vuosikokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat ja valitaan uusi johtokunta. Sinulla on
tilaisuus ryhtyä ehdokkaaksi ja myös äänestää omia ehdokkaitasi johtokunnan eri virkoihin.
Keskustelun aiheena tulee myös olemaan ensi vuoden Suomi-Päivät Canberrassa.
Nykyiset jäsenmaksut ovat seuraavat:
Täysjäsenet - $10
Alennus ja sosiaalijäsenet - $7
Lapset alle 12 – ilmainen jäsenyys, kun vanhemmat liittyvät
Lapset 12–17 - $5
Perhejäsenyys – vanhemmat ja heidän lapsensa 12–17 – enintään $25

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 täyttämällä ohessa olevan kaavakkeen (kopioi kaavake,
jos haluat ehdottaa useampaa kuin yhtä henkilöä). Täytetty kaavake on toimitettava sihteerille
viimeistään 18.8.2019.
Millaista toimintaa haluaisit seuraltasi? Ota johtokunnan jäseniin yhteyttä mielipiteiden
vaihdon merkeissä tai tule keskustelemaan asiasta vaikkapa vuosikokouksen yhteydessä!
Huom. Toimintavuoden 2019-20 jäsenmaksut lankeavat maksettaviksi 1.7.2019. Maksut voi toimittaa
johtokunnan jäsenille, suoraan Seuran tilille – BSB 012-936, tilinumero 3820 13025, tai shekillä,
Canberra Finnish Society Inc., 52 Faucett St, Latham ACT 2615.
Varmista, että Uutukainen tulee sinulle jatkossakin hoitamalla jäsenmaksusi ajoissa.

Jos sinulla on myytävänä tai haluat ostaa, vaihtaa tai lahjoittaa suomalaisia
kirjoja, elokuvia ym. tavaraa, jota on helppo löytää Suomesta, muttei
kuitenkaan Australiasta, voit liittyä tätä tarkoitusta varten perustetulle
Facebook-sivulle:
https://www.facebook.com/groups/ossilanvaihtokauppa/
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Päiväretki Lumivuorille!
Olemme järjestämässä päiväretken Lumivuorille käyttäen Murrayn
bussia, joka lähtee Civiciltä.
Lauantai 31 elokuuta – bussi lähtee Jolimont Centren bussiasemalta klo 5, ja saapuu Perisheriin klo 7.30.
Päivän hinta on $185, joka sisältää edestakaisen bussimatkan, pääsyn kansallispuistoon ja
hiihtojunaan, rajattoman hissilipun, suksien, sauvojen ja monojen
tai lumilaudan ja lautailukenkien vuokrauksen.
Aloittelijoiden pakkaus on myös $185 ja sisältää ylläolevan, mutta rajattoman hissilipun sijaan
helppoihin rinteisiin rajatun hissilipun ja kahden tunnin ryhmähiihto-opetuksen
(lapsille kolme tuntia)
Jos haluat tulla vain päiväretkelle ilman hiihtoa tai lumilauttailua, hinta on $65, joka sisältää
edestakaisen bussimatkan ja pääsylipun kansallispuistoon.
Bussi lähtee kotimatkalle Perisheristä klo 16 ja saapuu Jolimont Centreen klo 18.30.
Huomio: Riippuen osallistujien määrästä, voimme mahdollisesti saada alennusta, joten

varmat varaukset tulee tehdä viimeistään 6.6.2019, jotta voimme varmistaa paikat.
Ilmoitamme sitten varmistetut hinnat, jotka pitää maksaa suoraan Seuralle
Varaukset ja tiedustelut:
Mia Dahl-Spannari, 0423 054 166, miadspa nna@gmail.com
Mirja Virenius, 0409 830 831, vireni us1@gmail.com
x

x

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 012936, tilinumero
382013025.
Ole hyvä ja varmista että maksullasi on reference-numero (pyydämme että käytät puhelinnumeroasi)
ja lähetä maksu- ja varaustietosi sähköpostilla Mirjalle tai Mialle.
Toivottavasti näemme hauskan päivän merkeissä!

Pesäpalloharjoitukset
Olemme talvilomalla ja aloitamme harjoitukset taas keväällä. Lisätietoa
seuraavassa Uutukaisessa.
Tiedustelut Mia Dahl-Spännäri 0423 054 166
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Ompelukerho
Kerho kokoontuu Luterilaisella kirkolla (22 Watson St, Turner) joka toinen tiistai klo 18.
Pidämme myös kahvitauon monenlaisten herkkujen kera. Maksamme $5 per henkilö illasta kuluja
kirkolle.
Tulemme pitämään talviloman ja viimeinen kokoontuminen on tiistaina 11.6., ja jatkamme taas tiistaina
20.8., samassa paikassa ja samaan aikaan. Talven aikana tapaamme luultavasti jonkun kerran kutomisen
merkeissä, mahdollisesti jonkun kotona. Ilmoitamme ajan ja paikan kerhossa käyneille.
Tiedustelut Anita Salonen 6231 0361.

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, yhteislaulua sekä jäsenten esityksiä. Vitsejä kerrotaan
ahkeraan ja lopuksi pidetään arpajaiset. Siinä kuluu pari tuntia mukavassa seurassa! Tervetuloa mukaan!
Seuraavat kokoontumiset ovat: 3.6, 17.6. (Tulevan vuoden 2019-2020 kokoontumiset varmistetaan
Klubin kanssa).
(Jäsenet ovat oikeutettuja saamaan jäsenedut vain, jos he ovat osallistuneet kerhoon vähintään 8 kertaa
edellisten 12. kuukauden aikana.) Tiedustelut Mirja Virenius, 0409 830 831

Kirjasto
Kirjasto toimii osoitteessa 33 O’Sullivan St, Higgins ja on avoinna joka kuukauden
ensimmäisenä sunnuntaina klo 12 – 14.
Lainaajien tulee olla Canberran Suomi-Seuran jäseniä. Jäsenet voivat lainata kirjoja ja videoita ilmaiseksi.
Sakkoa myöhäisistä palautuksista peritään 50c per kirja/video per kuukausi.
Kaksoiskappaleita ja lahjoitettuja video kasetteja annetaan nyt ilmaiseksi. Tule katsomaan valikoimaa!
Kirjastolle on äskettäin tuotu lahjoituksena kirjoja, DVD levyjä, CD levyjä, äänilevyjä ja kasetteja, joita
saa ottaa myös ilmaiseksi.
Kirjaston tavalliset aukioloajat ovat seuraavasti: 2.6., 7.7., 4.8., 1.9., 6.10., 3.11., 1.12.
Tervetuloa! Tiedustelut Sirkka Ropponen 6254 5787

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.
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Leikkiryhmä 0-5 -vuotiaille
Suomi-Kerho Canberra.
Suomalainen Leikkiryhmä kokoontuu keskiviikkoisin klo 10 -11 ’Cubby’-huoneessa,
Cook Community Hub-Playgroups ACT, 41 Templeton Street, Cook ACT 2614.
Tulkaa mukaan jakamaan lauluja ja suomalaisia tarinoita.
Jäsenyys on $40 perheeltä joka koulukaudelta (term), maksettava Playgroups ACT:lle.
Keskiviikkojen ja viikonloppujen ohjelmat suunnitellaan ja ilmoitetaan Facebookin sivulla. Voit liittyä
Facebook sivullemme “Suomi-kerho Canberra”, jossa on säännöllisiä päivityksiä.
Uudet jäsenet tervetulleita ☺
Tiedustelut: Mervi, mervir au@hotmail.com tai Olli, 0439 011 776, olli.nevala inen@gmail.com
ACT Playgroups Association – tiedustelut ryhmästä: play@playgroupact.org.au tai 1800 171 882.
x

x

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

Tapahtumakalenteri
La 1.6.2019 klo 15.30

West Sydney Suomi-Seuran Karaoke tanssit – Ridge Park Hall, 17-23
Woodland Ave, Oxley Park NSW 2760. Ovet aukeaa klo 15, Sanna säestää.
Tiedustelut helena9999_1 999@yhahoo.com Tervetuloa kaikki laulamaan tai
tanssimaan!
x

La 15.6.2019 klo 12

FinnSupportin sosiaalinen lounas Southern Cross Club Jamison

La 22.6.2019 klo 17

Juhannusjuhla Luterilaisella kirkolla (ilmoitus sivulla 2)

La 6.7.2019 klo 18

Joulu heinäkuussa (ilmoitus sivulla 2)

Su 25.8.2019 klo 15

Suomi-Seuran vuosikokous (ilmoitus sivulla 3)

La 31.8.2019 klo 5

Päiväretki lumivuorille (ilmoitus sivulla 4)

La 5.10.2019

West Sydney Suomi-Seuran 50-vuotisjuhla. Tiedustelut
helena9999_1 999@yhahoo.com
x

Ilmoittautumiset ja tiedustelut FinnSupport Societyn tilaisuuksiin:
Sirpa Sarimaa-Knight
6242 9234
Raili Vesala
6288 7191
Riitta Kronqvist
6242 0198
Sirkka Tervakoski
6161 6640

Canberran Suomalainen Luterilainen seurakunta:
Pastori Janne Pekkarinen 6247 9493
Janne-pappi on lomalla Suomessa 20.6. – 12.7. välisenä aikana. Silloin ei ole suomenkielisiä tilaisuuksia,
mukaan lukien sunnuntai 14.7.2019.
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Uutukainen in English
Canberra Finnish Society Inc. Newsletter
https://www.facebook.com/groups/cfsinc/
May 2019
From the President
Well, 2019 is well under way and the cold is fast approaching but we have managed to get a few activities
in before it arrived. The annual Library Picnic was held in February, which everyone really enjoys and the
Lutheran Church Easter Fete in April. Both were successful and full of excitement.
Women’s Day was held in March this year and all of the Finnish Communities joined together. The guest
speaker Anne Miettinen from The Hosea Ministry gave a touching speech about the poor women and
children in the Philippines. All the proceeds raised went to help those in need. Everyone present was given
a lovely gift bag with handmade soap and lip balm. Thank you to all who attended and helped out.
The Embassy of Finland organised a Finnskafest tournament in Deakin and the Canberra Finnish Society
prepared a small canteen to sell Finnish snacks. There were hot dogs, open sandwiches on rye bread, pulla
and cake, and participants were keen to try the Finnish treats. The tournament was exciting and people
loved it. Hopefully the Embassy will organize another tournament.
The Finnish Festival held on the Gold Coast at Easter was a success and Canberra had a Women’s Baseball
team that picked up silver medals, plus participants in golf, table tennis and mölkky/finska. There were
some supporters from Canberra as well. The venue was great and everything was close together and most
within walking distance.
On behalf of the Canberra Finnish Society, The Committee applied to host the Finnish Festival here next
year and it was accepted at the AFFSC AGM.
The Federation council will now move from Canberra to Melbourne.
We welcome you to join in our next few months activities including Finnish Midsummer event, Christmas
in July, a snow trip and CFS AGM.
Keep warm!
On behalf of the Committee,
Lissi Chapelli
President

Canberra Finnish communities are organising a joint

Finnish Midsummer celebration
Saturday 22/6/2019 at 5pm
Finnish Lutheran Church, 22 Watson St, Turner
Tickets $15, children free
Come and enjoy this event with the whole family!
The evening includes a traditional bonfire, delicious food and drink and an enjoyable program!
Inquiries Mirja Virenius 0409 830 831 virenius1@gmail.com
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Canberra Finnish Society is organising another

Christmas in July
with traditional Finnish food!
Gather your family and friends and book a table so
you can share in the Christmas spirit, friendly atmosphere, music and
dancing, and enjoy the delicious food prepared lovingly by our local Finns!
You are warmly invited to join us on
Saturday 6/7/2019 from 6pm
Bruce CIT, 35 Vowels Cres, Bruce (see map on the last page)
Note: BYO alcoholic drinks. Soft drinks will be for sale at the venue
Tickets: $35 members, $45 non-members, teens half price ($18 and $23), children 12 and under free
Bookings with payment need to be made by 1/7/2019
(Please advise of any special dietary requirements)
Mirja Virenius 0409 830 831, viren ius1@gmail.com
Debbie Virenius 0404 065 870, vire nius@grapevine. com.au
Payment options are: in person to the above, cheque/money order (payable to Canberra Finnish Society
Inc.), 52 Faucett St, Latham ACT 2615.
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.

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, singalong 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!
Meeting times are as follows: 3/6, 17/6. (2019/2020 meeting dates will be confirmed with the Club).
(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
We are on a winter break and will resume practice in the spring. Details will
be published in the next Uutukainen.
Inquiries Mia Dahl-Spannari 0423 054 166
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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 Sunday
25/8/2019 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 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
positions in the committee.
An item for discussion will also be the Finnish Festival to be held in Canberra next year.
The current membership fees are as follows:
Full members - $10
Concessions and social members - $7
Children under 12 – free memberships when parents join
Children 12–17 - $5
Family memberships – parents and their children 12 – 17 – capped at $25

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
18/8/2019.
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 2019/20 will be due from 1/7/2019.
Payments can be made to any committee member, deposited directly to the Society’s account – BSB
012-936, account number 3820 13025, or by cheque or money order to Canberra Finnish Society Inc.,
52 Faucett St, Latham ACT 2615.
Please ensure that the newsletter will keep coming to you by paying your membership fee on time.

Library
The library operates at 33 O’Sullivan St, Higgins and is open every first Sunday of the
month from 12 – 2pm.
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 and donated video cassettes are now given away for free to anyone who wants them.
Come and check out what’s available!
The Library has recently received donations of books, DVDs, CDs, records and cassettes, which are also
free to take.
The normal library open times are as follows: 2/6, 7/7, 4/8, 1/9, 6/10, 3/11, 1/12.
Inquiries Sirkka Ropponen 6254 5787.
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Day trip to the snow!
We are organising places on Murray’s bus that goes daily to Perisher
Saturday 31 August – leaves Jolimont Centre at 5am,
arrives Perisher at 7.30am
Cost will be $185 for day package which includes return bus trip, park entry,
ski tube, unrestricted lift pass, hire of skis, stocks and boots, or snowboard and boots
Beginners package is also $185 and includes the above with the exception of restricted lift pass
plus 2-hour beginners group lesson (3 hours for kids)
Return trip to Canberra will leave Perisher at 4pm and arrive at Jolimont at 6.30pm.
Note: Depending on numbers, we may get a discount, so

firm bookings need to be made by 6 June to ensure places.
Confirmed fares will then be advised and payment needs to be made to CFS
Bookings and inquiries: Mia Dahl-Spannari, 0423 054 166, miadspa nna@gmail.com
Mirja Virenius, 0409 830 831, vireni us1@gmail.com
Payment options are: in person to the above, cheque/money order (payable to Canberra Finnish Society
Inc.), 52 Faucett St, Latham ACT 2615.
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.
Hope to see you there for a fun day!

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.

Sewing Circle
The Circle meets at the Finnish Lutheran church (22 Watson St, Turner) every second Tuesday
at 6pm.
We also have coffee break with yummy refreshments during the meeting. Everyone pays $5
per meeting to the church for expenses.
We will be having a winter break and our last meeting is Tuesday 11/6, with a return on Tuesday 20/8,
same place and time. During the winter we will probably meet a few times to knit socks etc, possibly at
someone’s home. When and where will be advised.
Inquiries Anita Salonen 6231 0361
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Finnish Play Group- Ages 0-5
The Finnish Playgroup meets on Wednesday’s 10 – 11am in the ‘Cubby Room’
At Cook Community Hub-Playgroups ACT, 41 Templeton Street, Cook ACT 2614.
Come along and share in Finnish songs and a Finnish story.
Membership costs are $40 per school term, per family and paid to Playgroups ACT.
Wednesday sessions and Weekend catch-ups are notified and planned through the
Facebook page: ‘Suomi-Kerho Canberra’. Please join to stay up to date.
New members are welcome ☺
Inquiries: Mervi, mervirau@hotmail.com or Olli, 0439 011 776, olli.nevalainen@gmail.com
ACT Playgroups Association’s contact details are: play@playgroupact.org.au or 1800 171 882.

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

Events Calendar
Sat 1/6/2019, 3.30pm

West Sydney Finnish Society Karaoke dance, Ridge Park Hall, 17-23
Woodland Ave, Oxley Park NSW 2760. Doors open 3pm, accompaniment by
Sanna. Inquiries helena9999_1 999@yahoo.com Everyone welcome to sing or
dance!

Sat 16/6/2019, 12 noon

FinnSupport social lunch – Southern Cross Club Jamison

Sat 22/6/2019, 5pm

Finnish Midsummer Celebration (notice on page 7)

Sat 6/7/2019, 6pm

Christmas in July (notice on page 8)

Sun 25/8/2019, 3pm

CFS AGM (notice on page 9)

Sat 31/8/2019, 5am

Day trip to the snow (notice on page 10)

Sat 5/10/2019

West Sydney Finnish Society’s 50th anniversary.
Inquiries helena9999_1 999@yahoo.com

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

62887191
6161 6640

Canberra Finnish Lutheran church:
Pastor Janne Pekkarinen 6247 9493
Pastor Janne will be in Finland 20/6 – 12/7 and there will be no Finnish services up to and including
14/7/2019.
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If you want to sell, buy, trade or donate Finnish books, movies and other goods
that are readily available in Finland but not in Australia, you are welcome to
join this Facebook page, created for that exact purpose:
https://www.facebook.com/groups/ossilanvaihtokauppa/

CIT Map for Xmas in July

(Christmas In July party venue)

Page 12 of 12

