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__________________________________________________________________________________________________________________________________

Uusi johtokunnan jäsen!
Hei! Olen Kristina Pesu, Canberran Suomi-Seuran johtokunnan uusin jäsen. Olen aina pitänyt yllä
suomalaisia tapoja ja perinteitä, sillä vanhempani ovat suomalaisia ja he ovat kasvattaneet minut
arvostamaan suomalaisuuttamme. Nautin vapaaehtoistoiminnasta suomalaisessa yhteisössä ja olen
osallistunut CFS:n Ompelukerhoon silloin tällöin melkein 10 vuoden ajan.
Olen innostunut toimimaan johtokunnan jäsenenä ja haluan kannustaa enemmän nuorempia tulemaan
mukaan ja osallistumaan suomalaisten toimintaan.
Meillä on ollut jo kaksi Nuoret suomalaiset -tapaamista. Ensimmäinen oli paikallisessa pubissa muutaman
drinkin ja naposteltavien kera, mikä antoi tuntumaa tähän uuteen ryhmään. Päätimme pitää seuraavan
tapaamisen keilahallilla. Se olikin hauska ja onnistunut ilta! Meitä on ollut 15 - 18 henkeä, iältään 25 - 40.
Seuraavassa tapaamisessa ajetaan mikroautoilla (katso lisätietoja sivulta 2).
Nuoret ja nuorenmieliset ovat tervetulleita. Ole hyvä ja ota yhteyttä, jos haluat liittyä mukaan. Toivottavasti
tavataan jonain päivänä!
Kristina
0417 477 383
kloveschocolate@hotmail.com
(Olen myös facebookissa)

Canberran Suomi-Seura järjestää

Trivia-iltapäivän
Sunnuntaina 1.6.2014 klo 14
Belconnen Soccer Club, Belconnen Way, Hawker
Luvassa hauskaa aivojumppaa tietokilpailujen merkeissä.
Kilpailu tapahtuu pöydittäin, joissa on enintään 8 henkeä. Ensimmäiseksi tullut ryhmä palkitaan ja
viimeiseksi jäänyt saa lohdutuspalkinnot. Myös yksittäisiä tietovisoja tehdään useita ja nopein oikein
vastannut palkitaan. Lisäksi keksitään muutakin hauskaa!
Jos haluatte tulla lounaalle, Klubin ravintola on auki klo 12 - 14 ja illallinen on klo 18 – 20:30.
Paikkavaraukset voi tehdä numeroon 6254 5115.
Pyydämme pääsymaksuksi kultakolikon kulujen peittämiseen
Tiedustelut Mirja Virenius 0409 830 831 viren ius 1@grapevine .com.au
x
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Nuorten suomalaisten tapahtuma
Nuoret suomalaiset jarjestävät hauskan mikroautoillan
Lauantaina 14.6.2014 alkaen klo 17
Grand Prix Karting, 39 Collie St, Fyshwick
Minimi 15 henkeä $36 per henkilö (2 x 10 min kilpailut)
Mahdollisuus illalliseen jälkeenpäin
Lisätietoa tapahtumasta saat seuraavilta:
Kristina Pesu 00417 477 383, kloveschocolate@hotmail.com tai facebook
Debbie Virenius 0404 065 870, virenius@grapevine.com.au

JOULU HEINÄKUUSSA
Jos pidät piparkakuista ja glögistä sekä kaikesta muusta jouluun liittyvästä,
niin tulepas viettämään joulujuhlaa sydäntalvella heinäkuussa!
Tarjoamme jouluisat laatikot, karjalanpaistia, kinkkua, kuumasavustettua lohta,
talvisalaatteja ja tietenkin riisipuuroa, kiisseliä, torttuja ja kahvia!
Senior Citizens Club, 10 Watson St, Turner
lauantaina 5.7.2014 kello 17 – noin 22
Päivällisliput $25 jäseniltä, $15 juniorijäseniltä,
$35 jäsenten vierailta ja $20 heidän lapsiltaan
Ohjelmaan kuuluu musiikkia ja muuta jouluun liittyvää hauskaa.
BYO eli halutessasi voit tuoda omat alkoholijuomasi. Paikalta saa virvoitusjuomia.
Varaa paikkasi maksun kera torstaihin 3.7 mennessä.
Mirja Vireniukselta 0409 830 831, virenius1@grapevine.com.au
Anita Saloselta 6231 0361 tai Liisa Jormanaiselta 6292 2678

Jäsenet ja vieraat kutsutaan

Bingo-iltapäivään
sunnuntaina 10. elokuuta klo 14
Belconnen Soccer Club, Belconnen Way, Hawker
Tulkaa seuraamme viettämään rentoa iltapäivää, jossa voitte vaikka voittaa jotain!
Ottakaa perhe ja ystävät mukaan
(tämä voi olla hyvä tilaisuus nuorille ja vanhoille viettää aikaa yhdessä)
Pääsymaksuksi kultakolikko kulujen peittämiseen
Jos haluatte tulla lounaalle, Klubin ravintola on auki klo 12 - 14 ja illallinen on klo 18 – 20:30.
Paikkavaraukset voi tehdä numeroon 6254 5115.
Tiedustelut Kristina Pesu 00417 477 383, kloveschocolate@hotmail.com tai facebook
Debbie Virenius 0404 065 870, virenius@grapevine.com.au
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Kutsu Canberran Suomi-Seuran vuosikokoukseen
Canberran Suomi-Seuran jäseniä kehotetaan osallistumaan seuran vuosikokoukseen
sunnuntaina 7.9.2014 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.
Kokouksessa esitetään myös uusi alasääntöehdotus, joka on luettavissa alla sekä suunnittelua ensi
vuoden Suomi-Päiville, jotka pidetään Canberrassa.
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 vähintään 7
päivää ennen vuosikokousta.
Millaista toimintaa haluaisit seuraltasi? Ota johtokunnan jäseniin yhteyttä mielipiteiden
vaihdon merkeissä tai tule keskustelemaan asiasta vaikkapa vuosikokouksen yhteydessä!
Huom. Toimintavuoden 2014-15 jäsenmaksut lankeavat maksettaviksi 1.7.2014.
Varmista, että Uutukainen tulee sinulle jatkossakin hoitamalla jäsenmaksusi ajoissa.

UUSI EHDOTUS
Canberran Suomi-Seuran alasääntöihin
Ehdotamme seuraavaa lisäystä alasääntöihimme:
Ala-sääntö 3.

Budjetin suuntaviivat

Henkilöiden jotka lupautuvat järjestämään tilaisuuksia Suomi-Seuralle pitää antaa johtokunnalle talousarvio
hyväksyttäväksi, esittäen laskelman arvioiduista menoista. Tämän voi tehdä suullisesti tai kirjallisesti.
Kun se tehdään suullisesti, sihteeri (tai muu johtokunnan jäsen) kirjoittaa sen oheiseen kaavakkeeseen. Kun
arvio tehdään kirjallisesti, oheisen kaavakkeen kohdat tulee olla täytetty.
Kun talousarvio on hyväksytty, ylimääräisiä varoja ei tulla antamaan ilman ennakkohyväksymistä.
Talousarvio
Vapaaehtoisen/vapaaehtoisten nimet tilaisuuden järjestelyyn:
Tilaisuuden nimi:
Päivä ja paikka:
Kokonaisarvio menoista:
Erittely menoista (jos mahdollista):
Allekirjoitus:
Päivämäärä:
Yhteyshenkilön puhelinnumero
Johtokunnan hyväksyntä:
Perustelu: Tämä alasääntö antaa vapaaehtoisille tarvittavat ohjeet varojen käytöstä Seuran tilaisuuksien
järjestämisessä.
Tämä alasääntö tulee voimaan 21 päivää ehdotuksen lähettämisen jälkeen, ellei vähintään 10%
äänestyskelpoisista jäsenistä vastusta ehdotusta, missä tapauksessa ehdotus raukeaa.
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Australasian Suomalaisten Liiton Suomi-Päivät Sydneyssä 2014 ja Canberrassa 2015!
Canberralaisilla oli onnistuneet kisat Sydneyssä viime pääsiäisenä: kaikki osallistujat tulivat kotiin mitalit
kaulassa! Naisten pesäpallojoukkueella oli pronssit (Sydney ja Melbourne olivat 1. ja 2.) ja Mikko
Pekkalallakin oli pronssia mölkystä. Maastojuoksussa meillä oli kaksi nuorta tyttöä: Elina Spännäri voitti
kultaa alle 16v ja Tali Chapelli hopeaa alle 12v -sarjassa. Onnittelut teille kaikille!
Canberralle on annettu kunnia järjestää ensi vuoden Suomi-Päivät. Tämä tulee olemaan aiempia
Suomi-Päiviämme pienemmässä kaavassa riippuen vapaaehtoisresursseista. Urheilujaosto on halukas
auttamaan, mutta tarvitsemme kuitenkin apua myös laajemmalta jäsenistöltä. Keskustelemme tästä
vuosikokouksessa, ja toivommekin näkevämme runsaan jäsenmäärän tukemassa Seuramme toimintaa.

Maanantaikerhon kuulumisia
Kerholaiset kokoontuvat tutussa Catchpole-huoneessa Jamisonin Southern Cross Clubilla joka
toinen maanantai klo 12. Seuraavat kokoontumispäivät ovat 26.5, 9.6, 23.6. Vuoden 2014/2015
varaukset anomme tässä kuussa.
Ohjelmaan liittyy tavallisesti lounas (itse tilattu ja maksettu), tiedotuksia, synttärien muistamisia,
tietokilpailu sekä jäsenten esityksiä. Vitsejä kerrotaan ahkeraan ja lopuksi pidetään arpajaiset. Siinä menee
pari tuntia mukavassa seurassa! Tervetuloa mukaan!
(Muista, että halutessasi osallistua Kerhon jäsenetuihin, sinun tulee osallistua Kerhon toimintaan
vähintään 5 kertaa edeltävän puolen vuoden aikana). Tiedustelut Mirja Virenius, mobile 0409 830 831

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 tai verkossa osoitteessa http://www.2xxfm.org.au/. Ohjelman tekevät
vuorotellen CFS ja Canberran Suomalainen luterilainen kirkko. Kansainvälinen kirkko on luopunut
lähetysvuorostaan, joka oli joka kolmas viikko. Tilalle ei ole suomalaista lähetystä tällä hetkellä, mutta
asiaan suunnitellaan korjausta.
CFS:n seuraavat vuorot ovat 2.6, 23.6, 14.7, 4.8, 25.8, 15.9, 6.10, 27.10, 17.11, 8.12, 29.12.
CFS:n radio-ohjelman yhteyshenkilö on tällä hetkellä Sakari Mattila, 0408 533474. Jos sinulla on
toivomuksia tai ohjelmanumero, jonka haluaisit esittää radiossa, ota yhteys Sakariin.
Yleisradio lähettää netissä osoitteessa www.yle.fi/radio, jossa on valittavissa viisi eri ohjelmaa ja Ruotsin
radion suomenkielinen toimitus lähettää iltaisin 17:00 - 24:00 musiikkia ja uutisia Ruotsista osoitteessa
sr.se/sisuradio. Aikaisemmissa 2XX:n ohjelmissa mainitusta opiskelusta Suomessa on lisätietoja osoitteessa
www.studyinfinland.fi.

Ohjelman tuottamiseen ja lähettämiseen kaivataan lisää väkeä.
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Pesäpalloharjoitukset
Tiedustelut Dan Spannari 0413 016 420 / (02) 6161 1739 tai Mia Dahl-Spannari 0423 054 166

Kirjasto
Kirjasto on auki joka toinen sunnuntai klo 12 - 14 osoitteessa 33 O’Sullivan St, Higgins.
Lainaajien tulee olla Canberran Suomi-Seuran jäseniä, jolloin kirjoja ja videoita voi lainata
ilmaiseksi. Sakot myöhäisistä palauttamisista 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,
luonto-ohjelmia ja sotadokumentti-elokuvia. Näitä myydään $2 kappale. Tulot näistä tullaan käyttämään
uusien suomenkielisten kirjojen hankintaan. Kirjasto on avoinna seuraavasti: 25.5, 8.6, 22.6, 6.7, 20.7,
3.8, 17.8, 31.8, 14.9, 28.9, 12.10, 26.10, 9.11, 23.11, 7.12, 21.12.
Tervetuloa! Tiedustelut Sirkka Ropponen 6254 5787
Äänikirjoja Sydneyn Suomi-Seuralta
Sydneyn Suomi-seuran (Finnish Society of Sydney) kirjastossa on äänikirjoja. Vapaaehtoiset lukijat ovat
lukeneet kirjat CD:lle siten, että niitä voi kuunnella sivu kerrallaan. Nämä siis eivät ole radiokuunnelmia.
CD:n voi siirtää nykyaikaisille taskussa pidettäville MP3-soittimille, jolloin niitä voi kuunnella kuulokkeilla
bussissa tai lentokoneessa. Tyypillisesti kirjan kuuntelu kestää useita tunteja.
Lisätietoja: Samuel Rusanen, 0402 179 135

Suomi-seura ry:n edustaja Canberrassa - Tuula Pesonen, puh. (02) 6242 9402 (koti)
Canberran Suomi-seuran Suomalaisnuorten pubi-illan osanottajia
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Tapahtumakalenteri
La 24.5.2014 klo 10.30

Kotiaputoimikunnan tilaisuus Kansainvälisellä kirkolla. Aiheena
Apteekkien palvelut. Puhujana farmaseutti Riikka Manninen

Su 1.6.2014 klo 14

Trivia-iltapäivä - Belconnen Soccer Club Hawker (ilmoitus sivulla 1)

La 7.6.2014 klo 19
Su 8.6.2014 klo 16

Suomen lentopallojoukkue vierailee Canberrassa. Maailman
maineikkain vuosittainen lentopallokilpailu maailmassa World League on
tulossa Canberraan. Meidän omat Volleyroot kamppailevat Suomea vastaan
ensimmäisessä kotikilpailussaan.
Australia-Suomi pelit ovat AIS-areenalla. Liput: aikuiset $35, lapset (alle 18)
ja opiskelijat $15, neljän ryhmä $95, kymmenen ryhmä $255, Lippuja saa
veppisivuilta
o http://premier.ticketek.com.au/shows/show.aspx?sh=VOLLEYBA14
o http://www.avf.org.au/
o http://www.worldleagueaustralia.com/buy-tickets

tai Westfield Belconnenin concierge-tiskiltä (Level 3)
tai Westfield Wodenin concierge-tiskiltä (Level 2)
Ti 10.6.2014 klo 19

Jukka Perko Avara Trion konsertti Suomen suurlähetystössä, 12 Darwin
Ave, Yarralumla. Jazz-trio tulkitsee saksofonin, akustisen kitaran ja
sähkökitaran voimin improvisoiden pohjoismaisia lauluja. Kansainvälisesti
tunnettu trio on esiintynyt jo vuosikymmenen ajan.
Liput: $35 tai $30 (alennus). Liput voi varata puhelimitse: 02-62733800 tai
sähköpostitse: ewa.wal czuk@formin.fi. Liput maksetaan käteisellä ovella
ennen konserttia. Lisätietoa: www.jukkaperko.com tai www.henk.com.au

La 14.6.2014 klo 17

Nuorten suomalaisten tapahtuma – mikroautoilta – Grand Prix Karting,
39 Collie St, Fyshwick (ilmoitus sivulla 2)

La 5.7.2014 klo 17 - 22

Joulu heinäkuussa - Senior Citizens Club, 10 Watson St, Turner
(ilmoitus sivulla 2)

Su 6.7.2014, iltapäivällä

Kansainvälinen juhla Luterilaisella kirkolla. Mukana korealaisia,
samoalaisia, suomalainen lut. srk, metodisteja sekä mahdollisesti Suomikoulu. Kellonajasta tiedotetaan myöhemmin tarkemmin. Lämpimästi
tervetuloa! Tiedustelut Janne Pekkarinen 6247 9493

La 2.8.2014 klo 12.00

Kotiaputoimikunnan Soppajuhla Kansainvälisellä kirkolla. Hinta $10.
Ilmoittautumiset ja erikoisruokavaliopyynnöt 30.7. mennessä tämän sivun
alaosassa mainitulle henkilöille

Su 10.8.2014 klo 14

Bingo-iltapäivä – Belconnen Soccer Club (ilmoitus sivulla 2)

Su 7.9.2014 klo 15

Suomi-Seuran vuosikokous Belconnen Soccer Club, Hawker (ilmoitus
sivulla 3)

La 13.9.2014

Kotiaputoimikunnan 20-vuotisjuhla (lisätietoa allaolevilta lähempänä
ajankohtaa)

Ilmoittautumiset ja tiedustelut Kotiaputoimikunnan tilaisuuksiin:
Sirpa Sarimaa-Knight
Riitta Kronqvist
Sirkka Tervakoski

6242 9234
6242 0198
6161 6640
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Uutukainen in English
See also https://www.facebook.com/groups/cfsinc/

New committee member!
Hi, I am Kristina Pesu, the newest member to the Canberra Finnish Society committee. I have always
embraced my Finnish customs and traditions as I was raised by Finnish parents who have always had
Finnish values and culture in mind while growing up in Canberra. I enjoy volunteering my time to the
Finnish community events and have been a part of the sewing circle on and off for almost 10 years now.
I am excited to be part of this committee and want to encourage more of the younger generation Finns to
meet up and be involved in our Finnish community.
Recently we have had two meetings of the “Young Finns” – first meeting was a few nibbles and drinks at a
local pub to get a feel for this newly formed group. It was decided that the second gathering would be a
night of Ten Pin Bowling which was also a fun and successful night! There has been between 15-18 people
attending each event, aged between 25 - 40. Our next meeting is on 14/6/2014 (see page 8 for details).
Young and young at heart are welcome to attend. Please get in contact with us if you want to join in. Hope
to meet you one day!
Kristina
0417 477 383
kloveschocolate@hotmail.com
(I’m also on facebook)

Canberra Finnish Society is organising a

Trivia afternoon
Sunday 1/6/2014 at 2pm
Belconnen Soccer Club, Belconnen Way, Hawker
Come for a fun afternoon and exercise your grey cells with a quiz competition.
Tables of up to 8 persons will compete for the best table prize and the last will receive a consolation prize.
There will also be individual trivia questions throughout the afternoon and the quickest right answer gets a
prize also. In addition, other fun activities are also planned.
If you wish to have lunch before the event, the bistro is open 12 – 2pm and for dinner 6 – 8.30pm.
Reservations can be made by ringing 6254 5115.
We ask for an entry fee of a gold coin to cover expenses
Inquiries Mirja Virenius 0409 830 831 virenius1@grapevine.com.au
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Young Finns Event
Young Finns are organising a fun go-karting afternoon/evening
Saturday 14/6/2014 starting at 5pm
Grand Prix Karting, 39 Collie St, Fyshwick
Minimum 15 people at $36 each (2 x 10min races)
Options for dinner and drinks afterwards
For more info contact
Kristina Pesu 00417 477 383, kloveschocolate@hotmail.com or facebook
Debbie Virenius 0404 065 870, virenius@grapevine.com.au

Christmas in July
If you are a lover of Gingerbread Cookies, mulled wine and all things Christmas,
then you are cordially invited to join us for a Midwinter Finnish Christmas in July celebration!
We will be serving Karelian stew, baked ham, hot smoked Atlantic Salmon,
casseroles filled with winter vegetables, golden syrup and spices, winter salads and
rice pudding with coffee and plum tarts to round off!
There will be music and other fun things to fill the night with Christmas cheer,
BYO alcoholic drinks, soft drinks available at the venue.
Senior Citizens Club, 10 Watson St, Turner
Saturday 5/7/2014 from 5pm until about 10pm
Tickets $25 Members, $15 Juniors,
$35 members’ guests and $20 their children
Bookings with payment need to be made by Thursday 3 /7. Please contact
Mirja Virenius 0409 830 831, virenius1@grapevine.com.au
Anita Salonen 6231 0361 or Liisa Jormanainen 6292 2678

Members and guests are invited to a

Bingo afternoon
Sunday 10 August at 2pm - Belconnen Soccer Club, Belconnen Way, Hawker
Come and join us for a relaxing social afternoon and you may even win something!
Bring your family and friends
(this could be an opportunity for young and old to socialise!)
Gold coin entry to cover expenses
If you wish to have lunch before the event, the bistro is open 12 – 2pm and for dinner 6 – 8.30pm.
Reservations can be made by ringing 6254 5115.
Inquiries Kristina Pesu 00417 477 383, klovescho colate@hotmail.com or facebook
Debbie Virenius 0404 065 870, virenius@grapevine.com.au
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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 being held on 7/9/2014 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 board and also to vote for your preferred candidates for the various positions in the
committee.
A new by-law will also be proposed which you can read below and there will be planning for next years’ Finnish
Festival which will be in Canberra.

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
at least 7 days before the meeting.
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 2014/15 will be due from 1/7/2014.
Please ensure that the newsletter will keep coming to you by paying your membership fee on time.

PROPOSAL TO ADD NEW BY-LAW
To Canberra Finnish Society Inc. By-laws
It is proposed to add the following new by-law regarding budget guidelines:
By-law 3.

Budget guidelines

Persons who volunteer to organise functions for the Canberra Finnish Society Inc, need to present a budget
estimate to the committee for approval, detailing the proposed expenditures. This can be done verbally or in
writing.
When it is presented verbally, the secretary (or any other committee member) will write it down on the form
below. To present it in writing, the details listed below need to be addressed.
Once the budget estimate has been approved, no extra funds will be provided without prior approval.
PROPOSED BUDGET
Name of volunteer(s) organising function:
Name of function to be organised:
Date and place of function:
Estimated amount requested for budget:
Breakdown of cost estimates (if applicable):
Signature:
Date:
Contact phone number:
Committee approval:
Reason: This by-law will give volunteers the guidance needed in using the Society’s funds to organise
functions for the Society.
This by-law becomes effective 21 days after sending the proposal, unless at least 10% of voting
members object, in which case the proposal lapses.
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Finnish Festival in Sydney 2014 and Canberra 2015!
Canberra Finns had a successful time in Sydney last Easter, coming home with medals for every event
entered! Women’s baseball team came home with bronze medals (beaten by Sydney and Melbourne girls)
and Mikko Pekkala brought home bronze in mölkky. We also had two young girls competing in the
running events, Elina Spännäri came home with a gold medal in the under 16’s and Tali Chapelli with
silver for the under 12’s. Congratulations to you all!
Canberra has been given the honour to host next years’ Finnish Festival. This will need to be a smallscale event depending on our volunteer resources. The Sports Group is keen to take charge in organising the
event. However we will need to ask for help from our wider membership as well. We will be discussing this
at the AGM and hope to see a big member turnout to support the Society’s activities.

Monday Group news
The Group meets at the same venue as before, Catchpoles Room at Jamison Southern Cross
Club at 12 noon every second Monday. The next meeting dates are 26/5, 9/6, 23/6. Bookings
for FY 2014/2015 will be sought this month.
The program usually includes lunch (ordered and paid individually), announcements, 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!
Remember that if you wish to enjoy member benefits, you will need to have attended at least 5 times in the
previous 6 months). Inquiries Mirja Virenius 0409 830 831.

Radio 2XX FM 98.3
Canberra Finnish language program is broadcast every Monday at 7pm on 2XX FM, frequency 98.3 MHz or
on http://www.2xxfm.org.au/. The program time is shared between Canberra Finnish Society and the
Finnish Lutheran Church. Canberra International Church has given up its spot which was every third week,
so there is no Finnish broadcast then. However there are plans to rectify the matter.
Next broadcasts by CFS are: 2/6, 23/6, 14/7, 4/8, 25/8, 15/9, 6/10, 27/10, 17/11, 8/12, 29/12.
If you have a topic, would like to present on radio or if you have any announcements or inquiries about the
Canberra Finnish Society program, please contact Sakari Mattila on 0408 533 474.
The Finnish Broadcasting Corporation (Yleisradio a.k.a YLE) transmits five programs in Finnish over the
internet at www.yle.fi/radio Radio Sweden transmits one program stream in Finnish each day from about
5pm Australian time at sr.se/sisuradio. Sisuradio is the name of the Finnish radio channel in Sweden.
The best starting point for people thinking about studies in Finland is www.studyinfinland.fi. There are
opportunities to study the Finnish language and many other college or university level subjects in English.
There are no semester fees in Finland. Students have to pay only living costs and study materials. University
entrance is by year 12 or similar certificate and a test. Most courses begin in late August. The entry tests are
in May or June, but there are exceptions.

More volunteers are sought to produce and broadcast the CFS program.
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Nimitys johtokuntaan / Nomination to the committee
Haluamme ehdottaa seuraavaa Canberran Suomi-Seuran jäsentä johtokunnan puheenjohtajaksi / varapuheenjohtajaksi /
rahastonhoitajaksi / sihteeriksi / jäseneksi (tarpeettomat yliviivataan):
We wish to nominate the following member of the Canberra Finnish Society Inc. to the position of president / vice-president /
treasurer / secretary / member (overstrike as needed) of the CFS committee:
______________________________________________________________________
Kahden ehdottaneen jäsenen nimikirjoitukset /
Signed by two nominating members:
______________________________________________________________________
_
_____________________________________________________________________
Hyväksyn ylläolevan nimityksen (allekirjoitus) /
I accept the above nomination (signature):
______________________________________________________________________
(Nimityskaavake on toimitettava sihteerille vähintään 7 päivää ennen vuosikokousta / Nomination form must be
delivered to the secretary at least 7days before the AGM)

VALTAKIRJA / APPOINTMENT OF PROXY
I, _____________________________________________________________________
(full name / valtakirjan antajan nimi)
of _____________________________________________________________________
(address / valtakirjan antajan osoite)
being a member of Canberra Finnish Society Inc. hereby appoint
______________________________________________________________________
(full name of proxy / valtuutetun nimi)
of _____________________________________________________________________
(address / valtuutetun osoite)
being a voting member of that association, as my proxy to vote for me on my behalf at the general meeting of the association
(annual general meeting or other general meeting, as the case may be) to be held on the
day of ____________________________________________ and at any adjournment of that meeting.
* My proxy is authorised to vote in favour of/against (delete as appropriate) the resolution (insert details). / Jos haluat että
valtuutettu äänestää haluamallasi tavalla (puolesta/vastaan) jostakin asiasta tai asioista, sisällytä vaatimuksesi tähän.
________________________________________________________________________
(signature of member appointing proxy / valtakirjan antajan nimikirjoitus)
Date / Pvm ___________________
(* To be inserted if desired)
NOTE: A proxy vote may not be given to a person who is not a member of the association. Each member can only hold one proxy
vote. / Valtakirjan voi antaa ainoastaan yhdistyksen jäsenelle. Kukin jäsen voi äänestää ainoastaan yhdellä valtakirjalla.
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Events Calendar
Sat 24/5/2014, 10.30am

Canberra Finnish Home Care Event at the International Church. Subject
Pharmacy services. Speaker pharmacist Riikka Manninen

Sun 1/6/2014, 2pm

Trivia afternoon – Belconnen Soccer Club, Hawker (notice on page 7)

Sat 7/6/2014, 7pm
Sun 8/6/2014, 4pm

Finnish Volleyball team visiting Canberra. World League, the most
prestigious annual Volleyball competition in the world, is coming to Canberra,
where our very own Volleyroos will be battling against Finland in their first
home round. Australia-Finland matches will be at the AIS arena. Tickets:
adults $35, children (under 18) and students $15, group of four $95, group of
ten $255.Tickets available from websites
ohttp://premier.ticketek.com.au/shows/show.aspx?sh=VOLLEYBA14
o http://www.avf.org.au/
o http://www.worldleagueaustralia.com/buy-tickets

or Westfield Belconnen Concierge desk (Level 3)
or Westfield Woden Concierge desk (Level 2)
Tue 10/6/2014, 7pm

Jukka Perko Avara Trio's concert at the Embassy of Finland. Jukka
Perko's superb saxophone sound accompanied by two of Finland's finest
guitarists, will again enthrall audiences with improvisations on Nordic hymns
with soulful sincerity that has deeply touched European audiences for a
decade. Tickets at $35.00 or $30.00 (conc.) can be booked by phoning
02-62733800 or by email: ewa.wal czuk@formin.fi. The tickets to be paid for
in cash at the door before the concert. More information:
www.jukkaperko.com or www.henk.com.au

Sat 14/6/2014, 5pm

Young Finns Event – Go-karting evening at Grand Prix Karting,
39 Collie St, Fyshwick (notice on page 8)

Sat 5/7/2014,

Christmas in July – Senior Citizen’s Club, 10 Watson St, Turner
(notice on page 8)

Sun 6/7/2014, afternoon

International celebration at the Finnish Lutheran Church. Includes Koreans,
Samoans, Methodists, Finnish Lutheran congregation and possibly Finnish
School. Time of event will be notified later. Warm welcome to everyone!
Inquiries Janne Pekkarinen 6247 9493

Sat 2/8/2014, 12 noon

Canberra Finnish Home Care Committee Soup Feast
Canberra International Church, 50 Bennelong Cres, Macquarie. Tickets $10.
Bookings and special diet requests by 30/7/2014 to:
Sirkka Tervakoski 61616640, Riitta Kronqvist 62420198,
Sirpa Sarimaa-Knight 62429234.

Sun 10/8/2014, 2pm

Bingo afternoon – Belconnen Soccer Club (notice on page 8)

Sun 7/9/2014, 3pm

Canberra Finnish Society Annual General Meeting
Belconnen Soccer Club, Belconnen Way, Hawker (notice on page 9)

Reservations and inquiries for Canberra Finnish Home Care Committee events:
Sirpa Sarimaa-Knight
Riitta Kronqvist
Sirkka Tervakoski

6242 9234
6242 0198
6161 6640
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Library
The Library is open every second Sunday, 12 - 2pm at 33 O’Sullivan St, Higgins.
Borrowers need to be current members of the Canberra Finnish Society to be able 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 $2 each, and the proceeds will be used to order new Finnish books.
The library will be open as follows: 25/5, 8/6, 22/6, 6/7, 20/7, 3/8, 17/8, 31/8, 14/9, 28/9, 12/10,
26/10, 9/11, 23/11, 7/12, 21/12.
Welcome! Inquiries to Sirkka Ropponen 6254 5787.

Baseball practice
Inquiries Dan Spannari, ph 0413 016 420 / (02) 6161 1739 or
Mia Dahl-Spannari 0423 054 166

Books on CD from Sydney
Finnish Society of Sydney has a library of audio books in Finnish. Books have been read by Finnish
speaking volunteers. It is possible to listen these one page at a time. CD can be converted into MP3 format
and used in buses, airplanes, etc. using headphones. Typical book is several hours long.
For details, contact Samuel Rusanen, 0402 179 135

Finland Society representative in Canberra - Tuula Pesonen, ph. (02) 6242 9402 (home)
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Some of the Canberra Finnish Society Young Finns Pub Night participants
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