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

Helmikuu 2020

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Puheenjohtajalta
Toivomme että te kaikki olitte turvassa joululomien aikaan. Vietimme
Seuran joulujuhlaa Gungahlin Lakes Golf Clubilla, jossa paikka ja ruoka
olivat erinomaiset ja kaikilla oli hauskaa. Myös Suomen
itsenäisyyspäivän tilaisuus ja Kauneimmat Joululaulut olivat
suosittuja.
Vuotuiset KesäKisat vietettiin Downerin kentällä ja ihmisiä tuli paikalle
enemmän kuin odotimmekaan, kun oli kuumaa ja metsäpaloja
ympärillä. Siellä oli paljon sosiaalista kanssakäymistä, hauskuutta ja
naurua. Saimme kokoon 2 pesisjoukkuetta molempina päivinä ja mölkky
Pesäpallo peli meneillään
sekä pöytätennis saivat myös osallistujia. Keittiöstä sai ostaa herkkuja, karjalanpiirkoita, lihapiirakoita, hot
doggeja, ja muuta hyvää. Baari oli hyvin varustettu Lonkerolla ja Karhu-oluella, sekä Aussi olueilla ja
viineillä. Kiitos kaikille vapaaehtoisille työntekijölle, emme voi järjestää näitä tapahtumia ilman teitä.
Suomi-Päivien suunnittelu jatkuu. Pidämme suunnittelukokouksen Hawkerin Soccer Clubilla sunnuntaina
16 helmikuuta klo 14. On vielä monia tehtäviä joita voidaan jakaa ja kutsumme teitä tulemaan mukaan
tuomaan ideoitanne jaettavaksi. Tarjoamme naposteltavaa bistrosta samalla kun keskustelemme
suunnitelmista. Lue lisätietoja Suomi-Päivistä allaolevasta ilmoituksesta.

Pöytätennis kiinnosti monia vaikka oli kuumaa
Mark Messina ja Pia Kammermann pelin huumassa

Kirjastopiknikki

Osoitteessa 33 O’Sullivan St, Higgins
Sunnuntaina 1.3.2020 klo 13
Tarjolla nakkeja (sämpylän kanssa tai ilman), salaatteja ja kakkukahvit
Vain $10 per henkilö
Muita juomia myös saatavilla
Lisäksi arpajaiset kirjaston toiminnan avustamiseksi lahjoituksia arpapalkintoihin otetaan kiitollisina vastaan.
Kirjasto on myös auki klo 12 - 15
Tervetuloa nauttimaan maukkaasta lounaasta, ystävien seurasta ja
mikä tärkeintä, kannattamaan kirjaston toimintaa!
Tiedustelut Sirkka Ropponen 6254 5787 tai Mirja Virenius 0409 830 831 virenius1@gmail.com
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Australasian Suomalaisten Liiton
54. Suomi-Päivät Canberrassa
10. - 12. huhtikuuta 2020
Suomi-Päivät ovat pian tulossa ja suunnittelut ovat täydessä vauhdissa. Olemme saaneet aika monta avun
tarjousta tähän mennessä, kiitos teille halukkaille auttajille! Kuitenkin tarvitsemme lisää apua ja varmaan
siellä on suuri joukko lahjakkaita henkilöitä jotka haluavat näyttää mitä he osaavat. Nyt on aika puhua ja
liittyä tiimiin, ja paras mahdollisuus on osallistua tulevaan suunnittelukokoukseen,
Sunnuntaina 16 helmikuuta klo 14, Belconnen Soccer Club Hawker. Ideoiden juoksemiseksi tarjoamme
naposteltavaa bistrosta.
Olemme varanneet pitopaikat seuraavasti:
Weetangeran koulu (Southwell St, Weetangera) ja viereinen urheilukenttä
Belconnen Soccer Club, Hawker, Liitto- ja USP kokouksia varten
Raiders Club Kippax illallistansseja varten
Meillä on kaunis logo, Nina Vesalan suunnittelemana.
Useampi artikkeli on ilmestynyt Suomi-Lehdessä.
Majoitus mahdollisuudet ovat Facebookissa ja myös Suomi-Lehden artikkeleissa.
Rekisteri kaavakkeet on lähetetty kaikille seuroille, ilmoittautumiset maaliskuun 13. päivään mennessä.
Kilpailulajit joita tarjoamme ovat (miesten, naisten ja lasten sarjoissa):
Kulttuuri (jos on tarpeeksi ilmoittautumisia (tarvitsemme myös tuomarien nimet, joiden on tarpeellista
osallistua tuomarikokoukseen ennen kilpailujenalkua)): Kansantanhu, Näytelmät, Kuorot, Laulu, Huumori,
Runot, Musiikki, Voimistelu, Tanssi, Lasten piirustuskilpailu (Huom. Piirustukset tulevat olla Canberran
Suomi-Seuralla viimeistään perjantaina 10.4.2020 ennen avajaisia).
Ei-kilpailumuotoisia kulttuuri esityksiä tarjotaan jos ei saada tarpeeksi ilmoittautumisia kilpailuihin.
Tero Blinnikka tarjoaa mahdollisuuden kansantanhun kurssille jos on tarpeeksi kiinnostusta.
Urheilu (Tarvitsemme myös tuomareiden nimet, joiden tarvitsee osallistua tuomarikokoukseen, aika ja
paikka ilmoitetaan myöhemmin): Maastojuoksu, Kävely, Pöytätennis, Golf, Kyykkä, Mölkky, Pesäpallo ja
lentopallo.
Tarjoamme myös epävirallisia lajeja kuten saappaanheitto, tikanheitto, lasten pesäpallo ja muita lasten
pelejä.
Ilmoittautumiset kilpailuihin ja/tai ei-kilpailumuotoisiin kulttuuri esityksiin ja mahdollisille
tanhukursseille tarvitaan perjantaihin 13. maaliskuuta 2020 mennessä.
Yhteyshenkilö on Mirja Virenius 0409 830 831, virenius1@gmail.com
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Naisten Päivä – Lauantai 2 toukokuuta
Tänä vuoden Naisten Päivää suunnitellaan vietettävän lauantaina 2 toukokuuta, mutta enempiä tietoja ei
tällä hetkellä ole. Tiedustelut lähempänä ajankohtaa: Sirpa Sarimaa-Knight, 6242 9234

Suomen suurlähetystö tiedottaa
Multicultural Festivaali
Tule tutustumaan suomalaiseen saunaan modernin teknologian avulla Canberran Multiculturalfestivaaleilla lauantaina 22.2. klo 10–16.
Suurlähetystön opastetut kierrokset
Tervetuloa vierailemaan Suomen Canberran-suurlähetystöön! Suurlähetystö tarjoaa opastetun kierroksen
kerran kuukaudessa. Kierros kestää noin 30 minuuttia. Varaathan paikkasi
täältä: https://finlandabroad.fi/web/aus/history.
FinskaFest
Suurlähetystö suunnittelee järjestävänsä FinskaFest-tapahtuman jälleen tänä vuonna maaliskuussa. Tarkan
päivämäärän ja rekisteröitymisohjeet saat suurlähetystön kotisivuilta tai olemalla yhteydessä lähetystöön.

Ulkosuomalaisparlamentin (USP) istunto
11-12 kesäkuuta 2020, Finlandia talo, Helsinki
Nyt on vielä kuukausi aikaa aloitteiden tekemiseen. Jos sinulla on mielessä joitakin ajatuksia esityksiksi
aloitteisiin, niin ota yhteyttä allekirjoittaneeseen , niin voimme tehdä aloitteen asiasta vaikka yhdessä,
USP'n sihteeristön muokattavaksi. Autan mielelläni aloitteen muokkaamisessa täällä Australiassa!
Olen myös kiinnostunut tietämään olisiko ketään menossa Suomeen USP'n kokouksen aikaan.
Jos ilmoitat minulle mielenkiinostasi ja minä aikana olet Suomessa, voisimme katsoa kuinka voisit osallistua
USP'n kokouksiin edustaen Australiaa!? Kokouksissa on laaja kirjo eri-aiheita joihin voi osallistua.
Voit soittaa minulle tai lähettää sähköpostia USP'n kokouksiin osallistumisesta!
Puhelinnumeroni on 0402387270. Email: michael.pekkala@gmail.com
Ystävällisesti,
Mikko Pekkala
USP'n Australasian alueen puhemies.
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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: 10.2., 24.2., 9.3., 23.3., 6.4., 20.4., 4.5., 18.5., 1.6., 15.6., 29.6.
(Jäsenet ovat oikeutettuja saamaan jäsenedut vain, jos he ovat osallistuneet kerhoon vähintään 8 kertaa
edellisten 12. kuukauden aikana.) Tiedustelut Mirja Virenius, 0409 830 831

Pesäpalloharjoitukset
Kesä on nyt tosissaan meillä ja se tarkoittaa että on aika valmistautua tuleviin
Suomi-Päiviin täällä Canberrassa!
Tulkaa mukaan Giralangin kentälle pesä- ja lentopallo harjoituksiin, klo 9
sunnuntaisin. Kaikki tervetulleita!!
Tiedustelut Mia Dahl-Spännäri 0423 054 166

Ompelukerho
Olemme takaisin Luterilaisella kirkolla (22 Watson St, Turner) Ompelukerhon touhuissa, ja
jaamme uudet ideat ja rattoisat tiistai-illat ystävien kanssa.
Pidämme myös kahvitauon monenlaisten herkkujen kera. Maksamme $5 per henkilö illasta kuluja kirkolle.
Kokoonnumme seuraavan kerran tiistaina 18.2. klo 18, ja sen jälkeen joka toinen tiistai.
Tiedustelut Anita Salonen 6231 0361 🥼

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.
Kirjojen kaksoiskappaleita, lahjoitettuja DVD-levyjä, CD-levyjä, äänilevyjä, kasetteja ja videokasetteja saa
ottaa ilmaiseksi. Tule katsomaan valikoimaa!
Kirjasto on auki seuraavaksi sunnuntaina 1.3.2020, jolloin vietämme myös Kirjastopiknikkiä. Ilmoitus
sivulla 1.
Tervetuloa! Tiedustelut Sirkka Ropponen 6254 5787
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Leikkiryhmä 0-5 -vuotiaille
Suomi-Kerho Canberra.
Suomalainen Leikkiryhmä kokoontuu keskiviikkoisin klo 9.30 – 10.30 ’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

Canberran Suomi-koulu
Lasten ja aikuisten luokat:
Maanantaisin kouluaikoina Canberran Luterilaisella kirkolla, 22 Watson St, Turner
Lapset: 16.30 – 17.30
Aikuiset: 17.45 – 19.15 (aloittelijoista keskiasteisiin)
Tiedustelut:
Lapset:
Aino Suomi, E: aino.suomi@acu.edu.au M: 0405 172 062 (Koordinaattori)
Aikuiset:
John Knigh,t E: sirpa.john@bigpond.com M: 0438 889 135 (Rahastonhoitaja)
Erja Stephenson, E: erjavs@hotmail.com M: 0432 689 194

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)
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Tapahtumakalenteri
Sun 16.2.2020 klo 14

Suomi-Päivien suunnittelukokus (ilmoitus sivulla 2)

Su 23.2.20250

Luterilaisen seurakunnan vuosikokous – jumalanpalveluksen jälkeen

Pe-Su 21-23.2.2020

Canberran Multicultural Festivaali – Civic Centre

Su 1.3.2020 klo 13

Kirjasto piknikki (ilmoitus sivulla 1)

La 14.3.2020

FinnSupportin piknikki. Lisätietoja allaolevilta.

Maaliskuu 2020

FinskaFest (katso Suurlähetystön ilmoitusta sivulla 3)

Su 29.3.2020 klo 10

Retkijumalanpalvelus ja -lounas Cotterilla

La 4.4.2020 klo 13

Pääsiäismyyjäiset Luterilaisella kirkolla
Kahvia ym. hyvää saa jo klo 12

Pe-Su 10-12.4.2020

Suomi-Päivät Canberrassa (ilmoitus sivulla 2)

La 2.5.2020

Naisten Päivä (ilmoitus sivulla 3)

Su 10.5.2020 klo 10

Äitienpäiväjumalanpalvelus ja -kakkukahvit
Luterilaisella kirkolla

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
22 Watson St, Turner
HUOM! EI suomenkielistä jumalanpalvelusta sunnuntaina 16.2., 8.3., 19.4., 17.5., 21.6. Jannen matkojen
takia.

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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Uutukainen in English
Canberra Finnish Society Inc. Newsletter
https://www.facebook.com/groups/cfsinc/
February 2020
From the President
We hope everyone stayed safe over the Christmas break. Our
Christmas party was held at the Gungahlin Lakes Golf Club, the food
and venue were great and everyone had a good time. The
Independence Day celebrations and Christmas Carols were also very
successful.
The Annual Summer games held at Downer oval attracted more
people than we had expected with the really hot weather and ongoing Baseball players after the game
fires around us. There were lots of social activities, fun and laughter. We were able to fill 2 teams for
baseball on both days and there were games of Mölkky and a social hit of table tennis. The canteen kept us
fed with Karelian pies, Finnish meat pies, hot dogs and lots more yummy treats. The bar was stocked with
Lonkero’s and Karhu beer as well as Aussie beers and wines. Thanks to all our volunteers, we can’t organise
these events without you.
More plans are under way for the Finnish Festival. We are holding a
planning meeting at Hawker Soccer Club on Sunday the 16th Of
February at 2pm. There are still a number of jobs that can be shared
around and we invite you to come along and share some ideas with
us. We will be providing some snack food from the bistro while we
can discuss the plans. To read more details regarding the event
please see the Finnish Festival notice below.
Mark Messina and Nevaeh Chapelli testing out the table tennis
equipment

Library Picnic
Sunday 1/3/2020 at 1pm

33 O’Sullivan St, Higgins

Lunch menu includes frankfurters (with or without bread roll),
salads plus coffee and cake (other drinks also available)
Tickets $10
In addition, there will be a raffle to support the library. Donations for raffle prizes are gratefully accepted.
The library will also be open from 12 noon.
Everyone welcome - come and enjoy a delicious lunch, meet with friends
and most importantly, support the Library activities!
Inquiries Mirja Virenius 0409 830 831 virenius1@gmail.com or Sirkka Ropponen 6254 5787
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Australasian Federation of Finnish Societies
and Clubs’ 54th Finnish Festival in Canberra
10 – 12 April 2020
The Festival is fast approaching and planning is in full swing. We have received quite a few offers of
assistance so far, thanks to these keen helpers! However, more is still needed and we are sure that there is
a big pool of talent just waiting to show what they can do. Now is the time to speak up and join the team
and the best way to do that is by coming to the next planning meeting,
Sunday 16 February 2020, 2pm at the Belconnen Soccer Club, Hawker. We’ll provide some refreshments
to help the ideas flow.
So far we have booked the venues:
Weetangera Primary School, Southwell St, Weetangera and adjacent oval
Belconnen Soccer Club, Hawker for the AFFSC AGM and FEP meeting
Raiders Club Kippax for the dinner dance
We have a lovely logo, courtesy of Nina Vesala.
Several Festival articles have appeared in the Suomi Newspaper.
Accommodation options are on Facebook and also in the Suomi Newspaper articles.
The registration form has been sent to all the societies and clubs, with a closiong date of 13 March 2020.
The competitions were are offering are (in men’s, women’s and children’s categories):
Cultural (if enough registrations (also need names of judges who will need to attend the judges meeting
prior to the competitions)): Folk dancing, Plays, Choirs, Singing, Humour, Poetry, Music, Gymnastics,
Dance, Children’s drawing competition (Note: the drawings need to be given to the Canberra Finnish
Society by Friday 10 March 2020, before the opening ceremony).
Non-competitive cultural performances are offered if not enough registration are received for
competitions. Tero Blinnikka has offered to run folk dance workshops if there’s enough interest.
Sports ( Also need names of umpires and they need to attend the umpires meeting, time and place to be
advised): Cross country running and walking, Table tennis, Golf, Kyykkä, Mölkky, Baseball and Volleyball.
There will also be unofficial games of boot throwing, darts and children’s baseball and other games.
Please register for the competitions and/or non-competitive cultural performances and possible folk
dance workshops by Friday 13 March 2020.
Contact for registrations is Mirja Virenius 0409 830 831, virenius1@gmail.com
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Women’s Day – Saturday 2 May 2020
This year’s Women’s Day event is planned for Saturday 2 May, however no further details are available at
this stage. Please contact Sirpa Sarimaa-Knight closer to the date. 6242 9234

News from the Embassy of Finland
Multicultural Festival
Visit Finland’s stall at the Multicultural Festival in Canberra on Saturday 22 February from 10 am until 4 pm
to experience sauna with the support of modern-day technology.
Embassy tours
Welcome to the Embassy of Finland in Canberra! The Embassy hosts an open tour once a month. The
guided tour is free and takes approximately 30 minutes. If you want to learn more about the awardwinning piece of architecture, register here: https://finlandabroad.fi/web/aus/history.
FinskaFest
The Embassy is planning to organize FinskaFest again this year in March. To find out the exact date and
how to register, please follow the Embassy’s web page or contact the Embassy.

Finnish Expatriate Parliament (FEP) sitting
11-12 June 2020, Finlandia House, Helsinki
There is still a month to prepare proposals to present at the sitting. If you have anything in mind, please
contact me, so we can maybe prepare the proposal together, for FEP administration editing. I will be happy
to help with any proposals here in Australia!
I am also interested in finding out if anyone is going to be in Finland around the time of the sitting.
If you let me know of your interest and when you’ll be in Finland, we could see about you attending the
sitting representing Australia!? The sitting has sessions covering a large range of topics that you could
attend.
You can ring me or send me an email regarding attendance at the FEP sitting!
Best regards,
Michael Pekkala
FEP Australasian Area Chairperson
Mobile: 0402 387 270,
Email: michael.pekkala@gmail.com
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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: 10/2, 24/2, 9/3, 23/3, 6/4, 20/4, 4/5, 18/5, 1/6, 15/6, 29/6.
(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
Summer is well and truly among us and that tells us it's time to get ready for our
Easter Finnish Festival this year in Canberra!
Please come and join us at Giralang for pesis trainings and also some volleyball at
9am on Sundays. All welcome!! Inquiries Mia Dahl-Spannari 0423 054 166

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 DVDs, CDs, records, cassettes and video cassettes are free to anyone who
wants them. Come and check out what’s available!
The next library open day will be Sunday 1/3/2020, when we will also have the Library picnic. Notice on
page 7.
Inquiries Sirkka Ropponen 6254 5787.

Sewing Circle
We are meeting again at the Finnish Lutheran church (22 Watson St, Turner) with sewing as
the main activity, with new ideas and enjoyable Tuesday evenings with friends.
We also have coffee break with yummy refreshments during the meeting. Everyone pays $5
per meeting to the church for expenses.
Our next meeting will be on Tuesday 18 February 2020 at 6pm, and then every 2 weeks thereafter.
Inquiries Anita Salonen 6231 0361.

🥼
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Finnish Play Group- Ages 0-5
The Finnish Playgroup meets on Wednesday’s 9.30 – 10.30am 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, mervi rau@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.
x

x

Canberra Finnish School
Children’s and adults’ classes
Held on Mondays of school terms at the Finnish Lutheran church, 22 Watson St, Turner
Children: 4.30 – 5.30pm
Adults: 5.45 – 7.15pm (beginners to intermediate)
Contacts:
Children: Aino Suomi, E: aino.suomi@acu.edu.au M: 0405 172 062 (Coordinator)
Adult: John Knight, E: sirpa.john@bigpond.com M: 0438 889 135 (Treasurer)
Erja Stephenson, erjavs@hotmail.com M: 0432 689 194

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)
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Events Calendar
Sun 16/2/2020, 2pm

Finnish Festival planning meeting (notice on page 8)

Sun 23/2/2020

Finnish Lutheran Church AGM - after church service

Fri-Sun 21-23/2/2020

Canberra Multicultural Festival – Civic Centre

Sun 1/3/2020, 1pm

Finnish Library picnic (notice on page 7)

Sat 14/3/2020

FinnSupport picnic. Further information from contacts below.

March ?

FinskaFest (see Embassy notice on page 9)

Sun 29/3/2020, 10am

Finnish Lutheran Church – church service and picnic at Cotter Reserve

Sat 4/4/2020, 1pm

Finnish Lutheran Church Easter Fete
Coffee and other goodies for sale from 12 noon

Fri-Sun 10-12/4/2020

Finnish Festival in Canberra (notice on page 8)

Sat 2/5/2020

Women’s Day event (notice on page 9)

Sun 10/5/2020, 10am

Finnish Lutheran Church – church service and Mothers’ Day refreshments

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

62887191

Canberra Finnish Lutheran church:
Pastor Janne Pekkarinen 6247 9493
22 Watson St, Turner
NOTE: NO Finnish church services on Sundays 16/2, 8/3, 19/4, 17/5, 21/6, due to Janne’s work travels.
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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/

Osoitteita - Directory
Canberra Finnish Society Inc (CFS)
52 Faucett St, Latham ACT 2615
Puh.joht. / President Melissa Chapelli
Varapuhj./Vice-Pres. Jouni Juntunen
Sihteeri / Secretary Mirja Virenius

0432 681 179
0407 067 409
0409 830 831

Australasian Suomalaisten Liitto – Australasian
Federation of Finnish Societies and Clubs Inc
Puheenjohtaja/President Tanja Kankaanpää
0439 214 024
Holy Trinity Finnish Lutheran Church
22 Watson Street, Turner ACT 2612
Pastor Janne Pekkarinen

(02) 6247 9493

Canberran Kansainvälinen Kirkko –
Canberra International Church
50 Bennelong Crescent, Macquarie ACT 2614
(02) 6251 4149
Pastor Jukka Tuovinen
0431 286 084
Canberra FinnSupport Society Inc.
Puheenjohtaja / President
Sirpa Sarimaa-Knight

(02) 6242 9234

Pesäpallo – Baseball
Yhteys / Contact:
Mia Dahl-Spännäri

0423 054 166

Revontulet Finnish Folk-Dancers
Ohjaaja / Instructor:
Tero Blinnikka

0419 408 310

Suomi-koulu – Finnish Language School
Ma / Mon 16.30 – 17.30 (lapset / children)
Ma / Mon 17.45 – 19.15 (aikuiset/ adults)
Holy Trinity Church, 22 Watson St, Turner
Yhteys / Contact:
Aino Suomi (lapset / children)
0405 172 062
John Knight (aikuiset / adults)
0438 889 135
Erja Stephenson (aikuiset / adults)
0432 689 194
Canberrask@hotmail.com
Suomi-Kerho 0-5 -vuotiaille / Finnish Play Group ages 0-5
Yhteys / Contact
Mervi
mervirau@hotmail.com
Olli
0439 011 776 olli.nevalainen@gmail.com
Suomen Suurlähetystö – Embassy of Finland
12 Darwin Avenue, Yarralumla ACT 2600
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