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Canberra Finnish Society Inc. Newsletter 
------------------------------------------------------------------------- 

http://www.dundernews.com/canberran_suomi-seura/canberran_uutukaiset.html February 2013 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Puheenjohtajan tervehdys 

Upeaa alkanutta uutta vuotta kaikille Canberran Suomi-Seuran jäsenille! Uutta vuotta otettiin vastaan nyt jo 

perinteisesti Wollongongissa, olkoonkin, ettei Canberran edustusjoukot olleet yhtä suuret kuin edeltävinä 

kolmena vuotena. Mukavaa oli joka tapauksessa, ja kuten tavallista meillä oli koko ajan vähintään yksi 

laulaja lavalla! 

Kesäkisatkin olivat ja menivät. Urheilukentällä näytti olevan saman verran porukkaa kuin edellisenäkin 

vuonna. Illan myrsky taisi kuitenkin karkoittaa canberralaiset kisatansseista, sillä sydneyläisiä vieraita taisi 

olla mukana suurinpiirtein yhtä paljon kuin canberralaisiakin. Toivotaan parempia kelejä ensi kerraksi! 

Meiltä jäi viime vuonna muiden kiireiden keskellä pitämättä perinteiset kevään laulufestivaalimme. Niinpä 

olemme päättäneet korjata tilanteen 18. toukokuuta Itävallan klubilla. Tervetuloa mukaan joikhaamaan 

kaikki vanhat niinkuin uudetkin laulajat! Ja jos ei laulaminen olisikaan juuri sinua varten, niin tule muuten 

vaan mukaan hauskanpitoon! 

Aikeissamme on myös tehdä höyryjunamatka Bungendoren markkinoille 16. kesäkuuta. Matkustamme 

ensimmäisessä luokassa, ja matkan hintaan kuuluu kahvitarjoilu suoraan istumapaikoille. Matkaan mahtuu 

vain rajoitettu määrä osanottajia, eli kaikki mukaan haluavat kiireesti ilmoittautumaan. Yksityiskohdat tästä 

retkestä ovat toisaalla tässä Uutukaisessa. 

Hyvää loppukesää ja syksyä toivottaen 

Jouni Juntunen 

Puheenjohtaja 

Canberran Kesäkisat 

Perinteiset Kesäkisat pidettiin taas tutulla Downerin kentällä 26.-27.1.2013. Sää suosi helteisellä 

auringonpaisteella joten mahtavien puiden varjo kentän ympärillä oli tervetullut. Keittiön naiset ja muut 

vapaaehtoiset olivat loihtineet upeat syötävät, niinkuin ennenkin. Oli tehty hernekeittoa, karjalanpiirakoita, 

lihapiirakoita, sillivoileipiä, hot dogeja ja nakkeja, hyviä pullia ja korvapuusteja sekä hankittu oli myös 

limsat, mehut, vedet, kahvit ja teet. Suuret kiitokset kaikille, jotka auttoivat kisojen onnistumisessa! 

Pesäpalloilijat olivat vireessä ja pelit vietiin läpi lämminhenkisellä ystävyydellä. Pelaajia oli oman seuran 

lisäksi Sydneystä ja Melbournesta. Koska yhdelläkään seuralla ei ollut täysjoukkueita, järjestettiin joukkueet 

tasapuolisesti kykyjen mukaan. Oli ilo nähdä nuoria mukana, ja heissä näkyy lupaavia tulevaisuuden 

urheilijoita. Kaikki pelaajat saivat hyvää harjoitusta Melbournen Suomi-Päivien urheilukilpailuja varten. 

Mölkkyä pelattiin lauantaina leppoisan tunnelman vallitessa. Sydneyläiset olivat näköjään harjoitelleet 

ahkerammin kuin canberralaiset, koska molemmat voitot menivät sinne. Ensimmäisen pelin voitti Vuokko ja 

hyvänä toisena tuli Tapio, jättäen Canberran Simon kolmanneksi. Toinen peli meni Tapiolle ja toisena tuli 

Markku, myös Sydneystä, ja Simo oli taas kolmas. Me muut saimme nauttia pelistä ja samalla saimme 

harjoitusta tuleville otteluille. 

Lasten kilpailut pidettiin sunnuntaina ja innokkaat osallistujat ehtivät juosta monet juoksut ennen 

varsinaisia kilpailuja! Kaikki osallistujat palkittiin leluin ja karamellein, jotka olivat mieluisia saatavia. 

Tulokset olivat seuraavat: 

Lasten juoksu - 
1. Jacob Baseden (7v) 

2. Finlay Purry (5v) 

3. Neveah Chapelli (2v) 
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4. Madison Chapelli (1v) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suomi-Päivien Urheilukilpailut (paitsi golf) Melbournessa 
 

Melbournen Suomi-Seura kutsuu Canberran Suomi-Seuran jäseniä 

Suomi-Päivien Urheilukilpailuihin (ei golf) 

29. - 31.3.2013 

Kilpailut pidetään Altonassa, samalla kentällä kuin viime vuonnakin. Pääsiäisen aikana tulee olemaan 

Suomi-talolla (Pier St, Altona) toimintaa, josta ilmoitamme myöhemmin. 

Tietoa tulee olemaan web-sivuillamme: fsmelbourne.com.au 

 

Urheilukilpailuihin on ilmoittauduttava 25.2.2013 mennessä omalle seurallenne.  

Johtokunnan puheenjohtaja Jouni Juntunen ottaa vastaan kaikki ilmoitukset. Yhteystiedot: 

iltaisin 6242 7676, päivällä 0407 067 409, s-posti j o u n i j u@gmail.com 

Tarkista että oman seurasi jäsenyys on voimassa, kun ilmoittaudut osallistujaksi kilpailuihin. 

 

 

 

Suomi-Päivien golf-kilpailut Sydneyssä 

Wallacia Panthers Golf & Country Club, Park Rd, Wallacia NSW 2745 

Perjantaina 29.3.13 klo 7:45    Sunnuntaina 31.3.13 klo 7:45 

Ilmoittautumiset Pekka Pentikäinen 0412 572 840 tai 

Jussi Karttunen 0419 421 865 

Tarkista että oman seurasi jäsenyys on voimassa, kun ilmoittaudut osallistujaksi kilpailuihin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muna ja lusikka -juoksu - 

Pienet lapset – 

1. Jacob Baseden (7v) 

2. Finlay Purry (5v) 

3. Brody Bartlememan (4v) 

4. Neveah Chapelli (2v) 

5. Thomas Kammermann ((2v) 

 

Muna ja lusikka -juoksu - 

Isot lapset – 

1. Miia Niskanen (11v) 

2. Kai Niskanen (10v) 

3. Elina Spännäri (11v) 

4. Tali O’Loughlin (9v) 

5. Isaac Chapelli (13v) ja Wilson Chapelli (11v) 

 

 

CANBERRA FINNISH SOCIETY’S 

Sing, hum and dance! 

The ever popular karaoke dance 

Saturday 25/5/13 6 - 11pm 

CANBERRAN SUOMI-SEURAN 

Laula, hyräile ja tanssi! 

Suositut tanssit ja -laulajaiset 

lauantaina 25.5.13 kello 18 - 23 

mailto:j%20o%20u%20n%20i%20j%20u@gmail.com
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Elämysmatka historiallisella junalla Bungendoren 
markkinoille 16.6.13 

Matkustamme miellyttävästi ykkösluokassa nauttien maisemista ja 
aamuteestä, joka tarjoillaan istumapaikoille.  

Sitovat varaukset maksun kanssa on tehtävä 30.4.2013 mennessä. 

52 ensimmäistä ilmoittautunutta pääsee mukaan.  

Ilmoita matkan varauksen yhteydessä mahdollinen erikoisruokavalio ja lähtöasema (Kingston ACT 
tai Queanbeyan NSW). 

Aikataulu: kokoontuminen Kingston Railway Station, Cunningham St, Kingston ACT klo 10:00 tai 
Queanbeyan Railway Station, 39 Henderson Rd, Queanbeyan klo 10:35, saapuminen 
Bungendoreen Majara St klo 12:00 – paluumatka Bungendoresta alkaa 14:30 saapuen 
Queanbeyaniin 15:30 ja Kingstoniin 15:45pm 

Matkan hinta: Vanhat jäsenet (maksanut 2012-13 ennen 15.2.13, mutta 2011-12 jäsenen 
uusintamaksu hyväksytään ennen matkaa) – aikuinen $30, lapsi 2-15v $15; ei-jäsenet – aikuinen 
$75, eläkeläinen $65, Lapsi 2-15v $25 

Ilmoittatumiset ja maksut 

Mirja Vireniukselle 0409 830 831 / 6258 2218 tai Selma Kaasiselle 0400 629 790 
 

 

Suurlähetystö tiedottaa 
 

Uusi Suurlähettiläs Canberraan 

Pasi Patokallio aloitti Suomen Australian-suurlähettiläänä 1.1.2013.  

Patokallio johti ulkoministerin erityisedustajana Suomen YK:n 

turvallisuusneuvostokampanjaa toukokuusta 2009 alkaen viime vuoden loppuun. 

Tätä ennen Patokallio toimi Suomen suurlähettiläänä Kanadassa ja Bahamalla 

(2004–2008). Lukuvuoden 2003–2004 hän oli vierailevana tutkijana Harvardin 

yliopistossa. Vuodesta 1998 vuoteen 2003 Patokallio toimi Suomen 

suurlähettiläänä Israelissa ja Kyproksella. 

Patokallio on myös työskennellyt diplomaattina Suomen pysyvässä edustustossa New Yorkissa (1989–1993) 

ja Genevessä (1986–1988) sekä Suomen suurlähetystössä Tokiossa (1981–1983) ja Washingtonissa (1978–

1981). Hän on ollut ulkoministeriön palveluksessa vuodesta 1974. 

Patokallio on koulutukseltaan yhteiskuntatieteiden maisteri Tampereen yliopistosta. 

Patokallio on syntynyt 29.9.1949 Kangasalla. Hän on naimisissa Raija Patokallion kanssa ja heillä on kaksi 

aikuista poikaa, Jani ja Mikko. Jani perheineen asuu Melbournessa. 

***** 

Matkustusilmoituksen tekeminen helpottuu  

Ulkoministeriö on uudistanut matkustusilmoitusjärjestelmänsä. Matkustusilmoitukset voi jatkossa tehdä 

verkkosivulla matkustusilmoitus.fi. Ilmoituksen tehneisiin suomalaisiin saadaan tarvittaessa paremmin 

yhteys erilaisten kriisitilanteiden yhteydessä. Kriisitilanteita ovat esimerkiksi suuronnettomuudet, tuhoisat 

luonnononnettomuudet tai evakuointia vaativat tilanteet ulkomailla. 

Myös ulkomailla asuvat suomalaiset voivat jättää yhteystietonsa edustustolle järjestelmän kautta. 

Ruotsinkieliset voivat tehdä ilmoituksen osoitteesta reseanmalan.fi.  
 

 

http://matkustusilmoitus.fi/
http://reseanmalan.fi/
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Maanantaikerhon kuulumisia 
Kerholaiset aloittivat uuden vuoden kokoontumalla tutussa Catchpole-huoneessa Jamisonin 

Southern Cross Clubilla 21.1.2013. Pauli Tanttu ilmoitti joulujuhlissa, että hän lopettaa 

tietokilpailujen vetäjänä tehtyään sitä jo yli 10 vuotta. Suuret kiitokset hänelle meiltä kaikilta 

kiinnostavasta ohjelmanumerosta! Jo parin vuoden aikana Mirja ja Pauli ovat vuorotelleet kysymyksien 

esityksissä ja Mirja jatkaa edelleen. Hän toivoo saavansa muitakin mukaan vuorottelemaan, sillä kysymysten 

hakeminen on aikaa vievää touhua. 

 

25.3.2013 Kerho täyttää 17 vuotta! Lähin kokoontuminen tulee olemaan maanantai 18.3, jolloin juhlimme 

sitä. Jäseniltä pyydetään ideoita hauskoihin ohjelmanumeroihin, joita voimme järjestää päivän kunniaksi. 

 

(Muista, että halutessasi osallistua Kerhon jäsenetuihin, sinun tulee olla käynyt Kerholla vähintään 5 kertaa 

edeltävän puolen vuoden aikana). Tiedustelut Mirja Virenius, mobile 0409 830 831, koti 6258 2218. 

Tervetuloa vanhat ja uudet jäsenet! 
 

 

 

Kirjasto – Vietimme hauskan kirjastopiknikin sunnuntaina 3.2.2013 aurinkoisen sään vallitessa. 

Vapaaehtoisia löytyi tekemään salaatteja ja kakkuja sekä hankkimaan muut tarvikkeet. Yhdessä 

Tanen paistamien nakkien kera lounas oli herkullinen! Arpapalkintojakin lahjoitettiin runsaasti ja 

varat, jotka tulivat pääsymaksuista ja arpajaisista käytetään uusien kirjojen ostoon. Selma Kaasisella 

oli kirjalista, johon jäsenet merkkasivat suosikkinsa tilausta varten. Paikallaolijoita oli 26 ja rahaa kertyi 

$373. Kirjastotilillä on nyt rahaa $2050.50! Kirjatilaus tehdään piakkoin, joten mieluisia lukuhetkiä on 

tulossa! Kiitokset kaikille avustajille ja läsnäolijoille onnistuneesta päivästä!  

 

Kirjasto on auki joka toinen sunnuntai klo 12 - 14 osoitteessa 33 O’Sullivan St, Higgins. 

Alkaen 1.1.2013 erillisiä Kirjaston jäsenmaksuja ja lainausmaksuja ei enää peritä (Vuosikokouksen 

2012 päätös). Lainaamiseen tarvitsee maksaa vain CFS:n jäsenyys. Sakot myöhäisistä palauttamisista 

pysyvät ennallaan. 

Myytävänä vielä tuplakirjoja edulliseen hintaan, vain $1 kappale. Kirjastolle on myös lahjoitettu 

englanninkielisiä kirjoja ja videokasetteja, joissa on elokuvaklassikoita, tv-sarjoja, luonto-ohjelmia ja 

sotadokumentti-elokuvia. Myytävänä $2 kappale. Tulot näistä tullaan käyttämään uusien suomen kielisten 

kirjojen hankintaan. 

Kirjaston aukioloajat ovat seuraavat:  17.2,  3.3,   17.3,   31.3,   14.4,   28.4,   12.5,   26.5,   9.6,   23.6. 

Tervetuloa! Tiedustelut Sirkka Ropponen 6254 5787 

 
 

SBS Radion suomenkielinen lähetys 

SBS:n suomenkielinen ohjelma siirtyy huhtikuussa 2013 FM-aalloilta kokonaan digitaaliseksi. Eli 

useimmat ihmiset eivät voi sitä kuunnella autoissaan (koska digitaaliset autoradiot ovat Australiassa 

aniharvinaisia), vaan vain digitaalitelevisiosta tai tietokoneella tai kännykällä tms. mobiililaitteella internetin 

kautta. 

Suomenkielisen ohjelman ajankohta muuttuu torstai-iltapäivään klo 13. Sitä voi kuunnella seuraavista 

kohteista: 

• Digital radio (DAB+) (SBS Radio 3)  
• Digital TV (SBS Radio 3)  
• Online at sbs.com.au/finnish (live and catch up listening)  
• iPhone and android app – SBS Your Language app (live and catch up)  
• Podcasts  
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Radio 2XX FM 98.3MHz 

Canberran suomenkielinen radio-ohjelma lähetetään joka maanantai kello 19:00 - 19:30 2XX FM aseman 

kautta taajuudella 98.3 MHz. Ohjelman tekevät vuorotellen CFS, Canberran Suomalainen luterilainen kirkko 

ja Kansainvälinen kirkko.  

CFS:n seuraavat vuorot ovat:   25.2.2013,   18.3.2013,   8.4.2013,   29.4.2013,   20.5.2013,  10.6.2013. 

Jos sinulla on ohjelmanumero, jonka haluaisit esittää radiossa, ota yhteys Sakariin. 

2XX:n verkko-osoite on http://www.2xxfm.org.au/  Lähetyksiä voi kuunnella myös internetin kautta samaan 

aikaan maanantaisin kello 19:00 - 19:30 näpäyttämällä sivulla olevaa kohtaa "Tune in now". Ohjelman 

alkaminen kestää muutaman sekunnin. Nykyisellään ohjelma kuuluu vain FM radiolla tai tietokoneella, 

jonka verkkoselaimessa on streaming Internet-radio järjestelmä. Useimmissa on. 

Nettilähetystä voi kuunnella Canberran ulkopuolellakin. 2XX:n koko Viikon ohjelmien pääkohdat ovat 

osoitteessa http://www.2xxfm.org.au/on-air/program-guide/ 

Radion yhteyshenkilö on tällä hetkellä Sakari Mattila, 0408 533474. 

Ohjelman tuottamiseen ja lähettämiseen kaivataan lisää väkeä. 

 

Pesäpalloharjoitukset  

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

 

 

 
Sukulainen Ruotsista etsii tietoja Viljo John Huovisesta. Syntynyt 5.4.1921, tullut Townsvilleen 

helmikuussa 1956 ja mahdollisesti kuollut Canberrassa joku vuosi sitten. Jos sinulla on tietoa tästä 

henkilöstä, ota yhteys Jouni Juntuseen (j o u n i j u@gmail.com tai 6242 7676 (koti)). 

 

 

 

Kansallispuku myytävänä    Koko 12- 14    mallia Vehkalahti   puh. 6288 6415 
 

 

 

Jätitkö aurinkolasisi  Downerin kentälle Kesäkisojen aikana? Löydetty keittiön 

läheisyydestä sunnuntaina. Tiedustelut Mirja Virenius 0409 830 831 
 

 

 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.2xxfm.org.au/
http://www.2xxfm.org.au/on-air/program-guide/
mailto:j%20o%20u%20n%20i%20j%20u@gmail.com
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Tapahtumakalenteri 
 

9.3.2013 klo 10.20 Kotiaputoimikunnan Rupatteluriihi – Aiheena kännykän 

käytön opastus sekä myös tietoa suolaterapiasta 

Kansainvälisellä kirkolla, 50 Bennelong Cres, Macquarie 

Tiedustelut Sirpa Sarimaa-Knight 6242 9234 

 

23.3.2013 klo 12  Pääsiäismyyjäiset Luterilaisella kirkolla 22 Watson St Turner 

    Kahvia ja syötävää klo 12 jälkeen, myyjäiset alkavat klo 13. 

    Tiedustelut Janne Pekkarinen 6247 9493 

 

29. - 31.3.2013  Suomi-Päivien Urheilukilpailut (paitsi golf) Melbournessa 

    (ilmoitus sivulla 2) 

 

29. & 31.3.2013  Suomi-Päivien Golf kilpailut Sydneyssä 

    (ilmoitus sivulla 2) 

 

31.3.2013 klo 10  Pääsiäismessu Luterilaisella kirkolla – 22 Watson St Turner 

    Tiedustelut Janne Pekkarinen 6247 9493 

 

18.5.2013 klo 18  Finnkaraoke Dance Austrian Australian Clubilla, 

    5 Mount Evans St, Mawson  

(ilmoitus sivulla 2) 

 

6.4.2013 klo 10  Siivoustalkoot Luterilaisella kirkolla – 22 Watson St Turner 

    Tiedustelut Janne Pekkarinen 6247 9493 

 

13.4.2013 klo 11.30 Kotiaputoimikunnan hyväntekeväisyyslounas – 

Kansainvälisellä kirkolla, 50 Bennelong Cres, Macquarie.  

Lounaan hinta $20.  

Ilmoittautumiset 10.4.13 mennessä:  

Sirpa Sarimaa-Knight 6242 9234, Sirkka Tervakoski 6161 6640, 

Anita Salonen 6231 0361. 

 

16.6.2013 Elämysmatka historiallisella junalla Bungendoren 

markkinoille 
    (ilmoitus sivulla 3) 
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Uutukainen in English 
 

Greeting from the President 

Happy New Year to all members! New Year was received quite traditionally in Wollongong, although the 

team Canberra was not as large as in the previous three years. Despite this we all had fun, and as usual we 

had at least one singer on stage throughout the evening. 

The annual Summer Games also went by. It seemed to me that that there were about the same number of 

participants on the sports field as last year. But the evening storm probably scared Canberrans because there 

was very few of them at the dance party on Saturday night. About half of those present were from Sydney. 

Let’s wish for a better weather next time! 

Due to other commitments we could not hold our traditional karaoke singing festival last spring. Therefore 

we have decided to rectify this on the 18
th

 of May at the Austrian Club. Welcome to have a sing-along all 

old and new singers. And even if crooning is not for you, you’re welcome to join having fun with us!  

We are also planning a steam train trip to Bungendore markets on the 16
th

 of June. We will travel in first 

class and the price will include coffee service straight to our reserved seats. The number of participants is 

limited, so I encourage you to put your name down to the list as soon as possible. Read more details about 

this trip elsewhere in this Uutukainen. 

Wishing you great times ahead, 

Jouni Juntunen 

President 

Canberra Summer Games 

The traditional Summer Games were again held at Downer Oval 26-27/1/2013. The weather was sunny and 

hot so the shade of the magnificent big trees surrounding the oval was very welcome. The canteen ladies and 

other volunteers had organised delicious foods like in previous years. They had made pea soup, karelian 

pies, Finnish meat pies, herring sandwiches, hot dogs and frankfurters, and delicious cinnamon buns, and 

also offered various soft drinks, coffee and tea. Very big thanks to all who helped make the games a success! 

The baseballers were eager to play and the games were played in warm-spirited friendship. As well as the 

Canberra players, there were players from Sydney and Melbourne. Because none of them had a full team, all 

the players were divided into teams according to ability. It was great to see so many young players and there 

is a lot of future talent there. All the players got in good practice for the Melbourne Finnish Sports Festival. 

Mölkky was played on Saturday in a relaxed atmosphere. The Sydneysiders must have been practising more 

than us Canberrans because they won both games. The first game was won by Vuokko, and a good second 

was Tapio, with Canberran Simo coming third. The second game was won by Tapio and second was 

Markku, also from Sydney, and Simo again third. The rest of us could only enjoy the game and got some 

good practice for future games. 

Children’s games were held on Sunday and the enthusiastic participants had time to have many runs before 

the actual races! All the participants received prizes of toys and sweets, which were well received. 

The results were as follows: 

Children’s running race -  

1. Jacob Baseden (7v)       

2. Finlay Purry (5v) 

3. Neveah Chapelli (2v) 

4. Madison Chapelli (1v) 
 

 

 

 

 

 

 

Egg and spoon race - 

Little kids – 

1. Jacob Baseden (7v) 

2. Finlay Purry (5v) 

3. Brody Bartlememan (4v) 

4. Neveah Chapelli (2v) 

5. Thomas Kammermann ((2v) 

 

Egg and spoon race - 

Big kids – 

1. Miia Niskanen (11v) 

2. Kai Niskanen (10v) 

3. Elina Spännäri (11v) 

4. Tali O’Loughlin (9v) 

5. Isaac Chapelli (13v) ja Wilson Chapelli (11v) 
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Finnish Festival Sports Competitions (except golf) 

In Melbourne 

 

Melbourne Finnish Society 
Cordially invites members of the Canberra Finnish Society 

to the Finnish Festival Sports Competitions 

29-31/3/2013 

 

The competitions will be held in Altona, same oval as last year. 

There will be activities at the Finnish Hall (Pier St, Altona) during Easter and we will inform you of these at a 

later date. The information will be displayed on our web page fsmelbourne.com.au 

 

Canberra Finnish Society members’ registrations for the Finnish Festival Sports events 

must be given by 25/2/2013 to the President Jouni Juntunen. 

Contact details are: evenings 6242 7676, daytime 0407 067 409, email j o u n i j u@gmail.com 

Please check that your membership is current when registering for events. 

 

 

 

 

Finnish Festival Golf Competitions in Sydney 

 

Wallacia Panthers Golf & Country Club, Park Rd, Wallacia NSW 2745 

 

Good Friday 29.3.2013, 7.45am  Easter Sunday 31.3.2013, 7.45am 

 

Registrations to Pekka Pentikäinen 0412 572 840 or 

Jussi Karttunen 0419 421 865 
 

Please check that your membership is current when registering for events. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CANBERRA FINNISH SOCIETY’S 

Sing, hum and dance! 

The ever popular karaoke dance 

Saturday 18/5/13 6 - 11pm 

CANBERRAN SUOMI-SEURAN 

Laula, hyräile ja tanssi! 

Suositut tanssit ja -laulajaiset 

lauantaina 18.5.13 kello 18 - 23 

mailto:j%20o%20u%20n%20i%20j%20u@gmail.com
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Bungendore Market Day Experience by Canberra Heritage 

Rail 16 June 2013 

Travel comfortably in Deluxe Class enjoying beautiful scenery and morning tea 

served at your seat.  

The first 52 reservations with payment made by 30/4/13 will be 

accepted.  

Special dietary needs and departure station (Kingston ACT or Queanbeyan NSW) must be advised at the 

time of booking. 

Timetable: meeting at Kingston Railway Station, Cunningham St, Kingston ACT 10:00am or Queanbeyan 

Railway Station, 39 Henderson Rd, Queanbeyan 10:35am, arrival in Bungendore Majara St 12:00pm – 

departure from Bungendore 2:30pm, arrival at Queanbeyan 3:30pm, Kingston 3:45pm 

Trip price: current members (paid 2012-13 before 15/2/13 but 2011-12 financial members accepted as long 

as current fee paid before the trip) – adult $30, child 2-15yo $15, non-members adult $75, senior concession 

$65, child 2-15v $25 

Reservations and Payments 

Mirja Virenius 0409 830 831 / 6258 2218 or Selma Kaasinen 0400 629 790 

 

News from the Embassy of Finland 

Mr. Pasi Patokallio took up his functions as the Ambassador of Finland to Australia 

on 1 January 2013. 

From May 2009 until his present appointment Mr. Patokallio was the Minister´s 

Special Representative in charge of Finland´s campaign to win a seat on the United 

Nations Security Council for the term 2013-2014. 

Prior to that Mr. Patokallio served as Ambassador of Finland to Canada and the 

Bahamas (2004-2008). He was a Fellow at Harvard University's Weatherhead 

Center for International Affairs for the academic year 2003-2004. From 1998 to 

2003 he served as Finland's Ambassador to Israel and Cyprus.  

His foreign postings have also included the Permanent Missions of Finland in New York (1989-1993) and 

Geneva (1986-1988) as well as the Embassies in Tokyo (1981-1983) and Washington DC (1978-81). He 

joined the Finnish Foreign Service in 1974. 

Educated at the University of Tampere in Finland, he holds a master's degree in international relations.  

Mr. Patokallio was born on 29 September 1949 at Kangasala, Finland. He is married to Raija Patokallio and 

they have two grown sons, Jani and Mikko. Jani and his family live in Melbourne.   

***** 

You can notify of your travel plans online 

The Finnish Ministry for Foreign Affairs has launched a new way to make a travel notification. You can do 

it online at matkustusilmoitus.fi. 

If you are travelling to, moving to, already at a destination abroad or living abroad, especially a risk-prone 

area, it is highly recommended to do a travel notification. It includes personal data, contact info valid during 

the trip, and information about the trip, supplied to the Ministry for use in case of an emergency or a crisis 

situation. 
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 Monday Group news 

The Group began the new year with a meeting on 21/1/2013 at the same venue as before, 

Catchpoles Room at Jamison Southern Cross Club. Paul Tanttu announced at the Christmas 

party that he will no longer do the Trivia program as he has been doing it for over 10 years. A 

big thank you to him from all of us for a very popular program item! Mirja and Paul have alternated in this 

task for the last couple of years and Mirja will continue. She hopes to get other members to alternate with 

her as hunting for questions is quite time consuming. 

25/3/2013 will be the Group’s 17
th

 anniversary! The nearest meeting date is 18/3, when we will celebrate 

this event. Members are asked to bring forward ideas for a fun program that we can organise in honour of 

the day. 

(Remember that if you wish to enjoy member advantages, you will need to have attended at least 5 times in 

the previous 6 months). Inquiries Mirja Virenius, mobile 0409 830 831, home 6258 2218.  

Welcome old and new members! 

 

 

Library – We had a fun Library Picnic on Sunday 3/2/2013 on a warm sunny day. Many 

volunteered to make salads and cakes, and to get all the other supplies and with Tane’s barbecued 

frankfurters the lunch was delicious! Plenty of raffle prizes were donated and the funds received 

from entry tickets and raffles will be used to buy new Finnish books. CFS secretary Selma Kaasinen 

had a book list where members could mark their favourites for ordering. We had 26 members present and 

we collected $373. The Library account now has $2050.50! The order for new books will go out soon, so 

there’ll be some great reading ahead! 

Thank you to all volunteers and everyone who came along for a successful day! 

 

The Library is open every second Sunday, 12-2pm at 33 O’Sullivan St, Higgins.  

 

From 1/1/2013 Library memberships and loan fees will no longer be charged (AGM 2012 decision). 

Fines for late returns will remain the same. 

 
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 will be open as follows:  17/2,  3/3,   17/3,   31/3,   14/4,   28/4,   12/5,   26/5,   9/6,   23/6. 

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 on  

2XX FM 98.3 MHz. About half of the program is old or traditional Finnish music. The programs are made 

in turn by CFS, the Finnish Lutheran Church and the Canberra International Church. 

Next broadcasts by CFS are:   25/2/2013,   18/3/2013,    8/4/2013,   29/4/2013,   20/5/2013,   10/6/2013. 

If you have a topic you would like to present on radio, please contact Sakari. 

Inquiries and announcements to Sakari Mattila 0408 533 474. 

2XX station's website address is http://www.2xxfm.org.au/ Programs can also be listened to via the internet 

by clicking "Tune in now". Currently the program can only be heard on FM radio or the computer that has a 

web browser that supports streaming Internet audio. This program can be heard at the same time as the radio 

broadcast, on Mondays 7pm -7.30pm. The internet version can also be heard outside Canberra. Weekly 

highlights for 2XX are at http://www.2xxfm.org.au/on-air/program-guide/ 

More volunteers are sought to produce and broadcast the CFS program. 
 

http://www.2xxfm.org.au/
http://www.2xxfm.org.au/on-air/program-guide/
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SBS Radio - Your Language programs 
 

SBS Radio has announced a New Radio Schedule beginning April 2013 which includes the Finnish 

program. The change will be from FM to digital. This means that most people will not be able to listen to 

the program on their car radios (because digital car radios are extremely rare). 

 

The Finnish program time will also change to Thursday afternoons at 1pm. You can listen to it from the 

following: 
 
• Digital radio (DAB+) (SBS Radio 3)  
• Digital TV (SBS Radio 3)  
• Online at sbs.com.au/finnish (live and catch up listening)  
• iPhone and android app – SBS Your Language app (live and catch up)  
• Podcasts  

 

 

 

  Baseball practice 

  Inquiries Dan Spannari, ph 0413 016 420 / (02) 6161 1739 
 

 

 

 

A relative in Sweden is looking for information about Viljo John Huovinen. Born 5/4/1921, came to 

Townsville in February 1956 and possibly died in Canberra a few years ago.  

If you have any information about this person, please contact Jouni Juntunen (j o u n i j u@gmail.com or 

6242 7676 home). 

 

 

 

 

Finnish National Costume for sale   Size 12-14   style Vehkalahti. Ph. 6288 6415 

 
 

 

 

Did you leave your sunglasses at Downer Oval during the Summer Games? Found in the 

canteen area on Sunday. Inquiries Mirja Virenius 0409 830 831 

 

 

 

 

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

 
 

 

 

 

 

 

mailto:j%20o%20u%20n%20i%20j%20u@gmail.com
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Events Calendar 

 
9/3/2013, 10.30am Canberra Finnish Home Care Committee Chat session – Topic is Using 

mobile phones and also information on salt therapy. International Church,  

    50 Bennelong Cres, Macquarie. Inquiries Sirpa Sarimaa-Knight 6242 9234 

 

23/3/2013, 12 noon  Canberra Finnish Lutheran Church Easter Fete – 22 Watson St, Turner 

    Coffee and refreshments from 12 noon, sale of goods starts promptly at  

    1pm. Inquiries Janne Pekkarinen 6247 9493 

 

29-31/3/2013   Finnish Festival Sports Competitions (not golf) in Melbourne 

    (notice on page 8) 

 

29 & 31/3/2013  Finnish Festival Golf Competitions in Sydney (notice on page 8) 

 

31/3/2013, 10am  Easter church service at Canberra Finnish Lutheran Church –  

22 Watson St, Turner. Inquiries Janne Pekkarinen 6247 9493 

 

18/5/2013, 6pm  Finnkaraoke Dance - Austrian Australian Club, 

    5 Mount Evans St, Mawson (notice on page 8) 

 

6/4/2013, 10am  Canberra Finnish Lutheran Church Community Cleaning Day 

    22 Watson St, Turner. Inquiries Janne Pekkarinen 6247 9493 

 

13/4/2013, 11.30am  Canberra Finnish Home Care Committee Charity Luncheon 

 International Church, 50 Bennelong Cres, Macquarie. Cost of lunch $20.  

Bookings by 10/4/13 to: Sirpa Sarimaa-Knight 6242 9234, Sirkka Tervakoski 

6161 6640, Anita Salonen 6231 0361. 

 

16/6/2013   Market Day Experience to Bungendore by Canberra Heritage Rail  

(notice on page 9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


