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XLIX Suomi-Päivät 2015 Canberrassa
Suomi-Päivät lähestyvät ja kilpailuihin ilmoittautumiset ovat menneet umpeen. Voimme ilolla
ilmoittaa että yli 100 henkeä on tulossa pelaamaan! Meillä on paljon hommaa aikataulujen
laatimisessa, koska on monia pelaajia, jotka ovat ilmoittautuneet useampaan lajiin. Yritämme parhaamme,
että jokaisella olisi mahdollisuus osallistua kaikkiin lajeihin, joihin he ovat ilmoittautuneet.
Golf- ja mölkky-pelit alkavat pitkäperjantain aamuna, ja tuomareiden kokous on myös samana aamuna.
Pesäpallopelit alkavat perjantaina iltapäivällä. Maastojuoksuun ja kävelyyn osallistujien täytyy olla
aikaisin jalkeilla lauantaiaamuna, sillä heidän pitää olla kentällä klo 7 kilpailujen alkaessa klo 7.30. Lissi ja
Mirja tarvitsevat lisäapua tähän! Kaikki kyykkäpelit ovat lauantaina. Ulkosuomalaisparlamentin
kokous ja ASL:n vuosikokous ovat myös lauantaina, klo 11 ja 13, Kaleen Sports Clubilla, Georgina
Crescent, Kaleen.
Suomi-Päivien avajaiset ovat lauantaina klo 10 Giralangin kentällä. Suurlähettiläs Patokallio on SuomiPäivien suojelija, ja hän avaa Päivät virallisesti avajaisseremonian aikana.
Kulttuuriohjelmapyyntöömme ei tullut yhtään ilmoitusta määräaikaan mennessä, joten
Gaalaillallistanssiaiset alkavat klo 18 ja ruokailu klo 18.30, jonka jälkeen saamme
nauttia tanssi-illasta tangokuningas Pekka Mikkolan tahdeissa.
Liput maksavat $70, ja varauksien maksun kanssa täytyy olla perillä 19.3.2015
mennessä Mirjalle tai Debbielle (yhteystiedot alla).
Mainitse myös, jos on tarve erikoisruokavalioon. (Huom. tilaisuus ei ole sopiva lapsille.)
Katso viime lehdestä maksumuodot tai ota yhteys ylläoleviin.
Tytöt ovat touhunneet keittiöjärjestelyiden kanssa. Paljon lihapiirakoita, karjalanpiirakoita ja pullaa tulee
olemaan saatavilla, unohtamatta maukasta hernesoppaa, sillivoileipiä, nakkeja ym. Ota yhteyttä, jos voit
mitenkään auttaa.
Vielä on yksi suunnittelukokous, jossa varmistamme, että kaikki järjestelyt ovat paikallaan ja että
vapaaehtoistyöväkeä on tarpeeksi. Kokous on sunnuntaina 22.3.2015 klo 14 Belconnen Soccer Clubilla,
Hawkerissa. Toivomme, että tulette auttamaan ja kannattamaan meitä.
Varmistathan että jäsenmaksusi on hoidettu jos otat osaa kilpailuihin!
Tiedustelut:
Pesäpallo: Dan Spannari, 0413 016 420, dspannar i@homemail.com.au
Golf: Maikki Hulkkonen, 02 6241 4979, mandphulkon en@bigpond.com
Muut tiedustelut: Mirja Virenius, 0409 830 831, virenius 1@grapevine.com.au
Debbie Virenius, 0404 065 870, vireni us@grapevine.com.au
Tule opettamaan Suomi-kouluun!
Canberran Suomi-kouluun etsitään uutta opettajaa toukokuun alusta lähtien. Opetusryhmänä on joko 4 - 6
-vuotiaat tai 7 - 12 -vuotiaat. Molemmissa ryhmissä opetellaan suomen kielen alkeita ja pääasiallinen
opetuskieli on englanti. Kokoonnumme luterilaisella kirkolla (22 Watson St, Turner) maanantaisin 16.30 17.45. Jos olet kiinnostunut, ota yhteyttä Hanna-Mariin: 0407 701 312 tai canberra sk@hotmail.com
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XLIX National Finnish Festival in Canberra
The Festival is fast approaching and the registrations for the competitions have closed. We
are pleased to announce that we have over 100 people who will participate in the games! It
will be a busy time for us to work out the schedules so that those who have registered for multiple events
will not be double-booked. We will do our best to avoid this.
Golf and Mölkky competitions will start on Friday morning, and the umpires meeting will also be that
morning. Baseball competitions will start Friday afternoon. Cross Country runners and walkers need to
be up and about early on Saturday morning to be on the field by 7am, for a 7.30 start. Lissi and Mirja need
more helpers for this event!
All the Kyykkä competitions will be played on Saturday, and the Finnish Expatriate Parliament meeting
and the AFFSC Annual General Meeting will also be on Saturday, at 11am and 1pm respectively, at the
Kaleen Sports Club, Georgina Crescent, Kaleen.
The Opening Ceremony will be on Saturday morning at 10am, at Giralang Oval. Ambassador Patokallio,
who is the patron of the Festival, will officially open the Festival during the ceremony.
We did not receive any registrations for the cultural program by the closing date, therefore
the Gala

Dinner Dance will commence at 6pm, with dinner at 6.30pm, after which
we can enjoy an evening of dancing to the music and songs of Finnish Tango
King 2012 Pekka Mikkola. Tickets are $70, and bookings with payment
must be made by 19/3/2015 to Mirja or Debbie (contact info below). Please advise if you have special
dietary requirements. (Note that this event is not suitable for children). See the previous newsletter for
payment options or contact the above.
The girls have been busy organising the kitchen side of the Festival. There will be plenty of traditional
Finnish lihapiirakka, karjalalanpiirakka and pulla, as well as yummy pea soup, herring sandwiches, hot dogs
etc. Please contact us if you can help in any way.
There will be one more Planning meeting, in which we’ll ensure that all arrangements are in place and that
we have enough volunteers. The meeting is on Sunday 22/3/2015 at 2pm, Belconnen Soccer Club, Hawker.
We hope that you will come and help and support us.
Please ensure that your membership is up to date if you are competing!
Inquiries:
Baseball: Dan Spannari, 0413 016 420, dspannar i@homemail.com.au
Golf: Maikki Hulkkonen, 02 6241 4979, mandphulkon en@bigpond.com
General: Mirja Virenius, 0409 830 831, virenius 1@grapevine.com.au
Debbie Virenius, 0404 065 870, vireni us@grapevine.com.au
Join the Finnish School teaching team!
The Canberra Finnish School is looking for a new teacher from the beginning of May onwards for a group
of 4 - 6-year-olds or 7 - 12-year olds. Both are beginner groups with English as the main teaching language,
so Finnish doesn't have to be your first language. We meet at the Finnish Lutheran church (22 Watson St,
Turner) on Mondays between 4.30 and 5.45 pm. If you're interested, please contact Hanna-Mari:
0407 701 312 or canberra sk@hotmail.com
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