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 Canberra Finnish Society Inc. Newsletter February 2017 
http://www.dundernews.com/canberran_suomi-seura/canberran_uutukaiset.html & 
https://www.facebook.com/groups/cfsinc/ 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Puheenjohtajalta 

Tervetuloa vuoden 2017 ensimmäiseen jäsenlehtiseen. Johtokunta toivottaa kaikille hyvää uutta vuotta. 
Toivottavasti joulunne oli täynnä iloa ja onnea ja matkanne olivat turvallisia. 

Canberra Suomi-Seura järjesti vuotuiset Kesäkisat 28. - 29.1.2017 Downerin kentällä. Haluamme lausua SUURET 
kiitokset kaikille, jotka auttoivat ja tekivät kisoista mahdollisen. Myös kiitos kaikille, jotka tulivat kisoihin 
jakamaan upean viikonlopun kanssamme. Kiitos teille, jotka tulitte muilta paikkakunnilta: oli hauska nähdä teitä 
kaikkia. 

Monet tulivat aikaisin lauantai-aamuna ostamaan suosittuja suomalaisia ruokia ja laittamaan nimensä 
pesäpallo- ja mölkkylistoille. Meillä oli noin 20 mölkyn pelaajaa kahden päivän aikana. Lauantaina pelattiin 
kolme peliä, ja voittajiksi tulivat Tapio Tiainen (WSFSC), Leena Korell (WSFSC) ja  Simo Koskimäki (CFS). 
Sunnuntaina pelattiin vain yksi peli, koska oli kovin kuuma. Sen voitti Ulla Pesu (CFS). 

Pesäpallossa oli myös noin 20 pelaajaa, joista melkein kaikki pelasivat molempina päivinä. Pelit olivat hyvin 
onnistuneita. Mukana oli aika monta nuorta, jotka pelasivat ensimmäistä kertaa. Oli upeaa nähdä heitä 
osallistumassa. Joukkueet valittiin tasapuolisesti, ja ottelut olivat hyvin tiukkoja ja jännittäviä. Puolivälin tauon 
aikana kaksi entistä pelaajaa, Aila ja Anne (kuvassa) tulivat kentälle harjoitellakseen lyöntejä. Molemmat löivät 
niin hyvin kuin olisivat harjoitelleet eilen! Saimme heidät houkuteltua tulemaan kahden poisjäävän paikoille 
viimeiselle pelierälle, ja he todella nauttivat siitä. On hienoa nähdä että hauskanpidolla ei ole rajoja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Takarivissä seisomassa: Paul Tuovinen, Petteri Moilanen, Paul Chapelli, Samuel Rusanen, Janet Niemi, Steven 
Kronqvist, Mia Dahl-Spännäri, Jani Dahl, Debbie Virenius, Mark Niemi, Aila ja Anne. 
Eturivissä: Elina Spännäri, Saku, Lissi Chapelli, Natalie Laukkanen, Kayla Kronqvist-Riley, Allana Benson, Tali 
O’Loughlin, Miia Niskanen, Wilson Chapelli. Tyttö edessä on Nevaeh Chapelli. 

Tänä vuonna oli pikkulapsille paikka, jossa he pystyivät purkamaan energiaansa. Monet lapset käyttivät 
tilaisuutta leikkiä uima-allas-/liukumäkiyhdistelmässä, mikä auttoi heitä pysymään viileinä, kun oli kuuma. 

(Kuvassa Eve Chapelli & Neo Korkiakoski jotka molemmat osallistuvat Suomalaiseen leikkiryhmään). 

Toivomme näkevämme teitä tulevissa tapahtumissa, kuten leipomiskurssilla, kirjastopiknikillä ym. 
Nauttikaamme yhdessä näistä lämpimistä päivistä ennen talven tuloa. 

Lissi Chapelli, Puheenjohtaja 

http://www.dundernews.com/canberran_suomi-seura/canberran_uutukaiset.html
https://www.facebook.com/groups/cfsinc/
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Suomalainen leipomiskurssi 
 

Haluatko oppia leipomaan karjalanpiirakoita? Seuraava kurssi järjestetään 
 

Lauantaina 4.3.2017 klo 10 
Canberra International Church, 50 Bennelong Cr. Macquarie 

 
$10 pääsymaksu kattaa kaikki tykötarpeet ja tekemäsi piirakat voit viedä kotiin 

Varaukset Debbie Virenius, 0404 065 870, viren ius@grapevine.com.au  
 

 
 
 

 
 

Kirjastopiknikki 

Osoitteessa 33 O’Sullivan St, Higgins 
 

Sunnuntaina 26.3.2017 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 - 14 

 

Tervetuloa nauttimaan maukkaasta lounaasta, ystävien seurasta ja  
mikä tärkeintä, kannattamaan kirjaston toimintaa! 

Tiedustelut Sirkka Ropponen 6254 5787 

 

 

 
 

 

Suomen suurlähetystö tiedottaa 

Ma 27.3.2017, klo 19 - Pianisti Paavali Jumppasen konsertti – Suomen Suurlähetystöllä, 12 Darwin Ave, 
Yarralumla. Liput $40/$35 maksetaan ovella. Varaukset ja tiedustelut Karen.Kho  o@formin.fi  

Ke 29.3.2017 – Canberran Sinfoniaorkesterin avajaiskonsertti suomalaisella teemalla. Konsertissa 
esitteillä suomalainen säveltäjä Einojuhani Rautavaara sekä Sibelius. Paikka Llewellyn Hall, Acton. Lipuista 
ja muista yksityiskohdista tietoa sivulta http://cso.org.au/event/piano-2/ ja pian myös suomeksi 
Suurlähetystön nettisivuilla http://www.finland.org.au/  (valitse sivustolta linkki Ajankohtaista). 

 
  

mailto:virenius@grapevine.com.au
mailto:Karen.Kho%20o@formin.fi
http://cso.org.au/event/piano-2/
http://www.finland.org.au/Public/Default.aspx
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ASL:n 51. Suomi-Päivät Melbournessa - 14. – 16.4.2017 
 
Melbournen Suomi-Seura järjestää 51. Suomi-Päivät, joista luvataan tulevan suurimmat 
ja monipuolisimmat moniin vuosiin. Kannustammekin teitä harkitsemaan osallistumista, 

joko kilpailuihin, tai laittaa erikoistyösi näyttelyyn, sekä tulla tapaamaan ystäviä ja solmimaan uusia 
ystävyyssuhteita, kannustamaan kilpailijoita, ja nauttimaan seurasta sekä hyvästä ruuasta. 
Suomi-Päivillä on myös nettisivu – www.suomipaivat.com.au 

Ilmoittautumiset kilpailuihin sekä näyttelyihin on oltava Canberran Suomi-Seuran sihteerillä viimeistään 
26.2.2017. Golfin ilmoittautumiset tasoituksineen tarvitaan 15.3.2017 mennessä. Tarkista myös, että 
jäsenmaksusi on maksettu tälle toimikaudelle (heinäkuu 2016 – kesäkuu 2017). 

Suomi-Päivien ohjelma 

PAIKKA:  Melbournen Suomi-talo, 119 Pier St, Altona 
Avajaiset:  Suomi-talo perjantaina 14.4.2017. 
Urheilu:  JK Grant Reserve (lähellä Suomi-taloa) 
Kisatanssit:  Suomi-talo 15.4.2017 
Golf: Werribee Park Golf Course, K Rd, Werribee South 
ASL:n vuosikokous: Melbournen Suomi-talo 15.4.2017 klo 11. 
USP:n Aluekokous: Suomi-talo 

KULTTUURIKILPAILUT (Useimmissa kilpailuissa on myös lasten sarjat – 8v – 12v – 16v ja alle 
1. Kansantanhut: aikuiset: kaksi vapaavalintaista.  Lapset: yksi vapaavalintainen 

2. Laulut: Kuorot – Lauluyhtyeet – Yksinlaulut 

3. Soitto: Yksinesitykset – Ryhmäesitykset 

4. Voimistelu: Yksinesitykset – Ryhmäesitykset 

5. Tanssi: Rytmitanssi – Baletti 

6. Lausunta: Yksinesitykset – Yhteisesitykset 

7. Huumori 

8. Näytelmät 

9. Piirustuskilpailu: 12 vuotta ja alle & 8 vuotta ja alle. Aihe: Pääsiäinen, koko A4. Työn takana tulee 

olla tekijän nimi, ikä, osoite ja seura 

Yleisö äänestää kulttuurikilpailujen parhaan esityksen. 

Mahdollisuus on myös ilmoittautua esiintymään ilman osallistumista kilpailuihin. 

URHEILUKILPAILUT (Useimmissa kilpailuissa on myös lasten sarjat – 8v – 12v – 16v ja alle) 
1. Pesäpallo 

2. Maastojuoksu 

2a. Miehet yleinen – yli 35v – yli 45v – yli 55v 
2b. Naiset yleinen – yli 35 – yli 45 – yli 55 
2c. Pojat ja Tytöt: alle 16v – alle 8v 

3. Kävely: 1000 m. Miehet – Naiset yli 60v – yli 70v 

4. Mölkky: Miehet – Naiset,  Pojat - Tytöt alle 16v 

5. Kyykkä: Miehet – Naiset – Pojat – Tytöt alle 16v – 2 & 4 hengen joukkueet 

6. Golf: Suora Miehet – Naiset. Tasoitukset A ja B (tarvittaessa C) Miehet – Naiset, Joukkueet Miehet – 

Naiset  

7. Pöytätennis – Miehet – Naiset – Miesparit – Naisparit 

8. Lentopallo – Miehet – Naiset – Pojat – Tytöt alle 16v 

  

http://www.suomipaivat.com.au/
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Suomen 100-vuotisjuhlavuoden tapahtuma – 

muistelemme Canberran suomalaisten 

historiaa diakuvia katselemalla 
 

Canberran Suomi-Seura kutsuu teitä hauskaan iltapäivään katsomaan diakuvia Canberran suomalaisten 

toiminnoista vuosien varrella. Kuvia on kerätty Seuran kirjastolta ja yksityisten kokoelmista. Jos olet 

ottanut kuvia ja tallettanut niitä turvalliseen paikkaan erikoistilaisuuden varalle, nyt olisi hyvä aika ottaa 

yhteyttä johtokunnan jäseneen, jos haluaisit jakaa niitä muiden nähtäviksi. Pyydämme myös, että jos et 

halua esitettäviksi kuvia, joissa olet mukana, ole hyvä ja ilmoita siitä sihteerillemme Mirja Vireniukselle 

sähköpostitse viren ius1@grapevine.com.au tai puhelimella 0409 830 831. 

 

Sunnuntai 28.5.2017 klo 14 

Harmonie German Club, 49 Jerrabomberra Ave, Narrabundah 
 

Tilaisuus on ilmainen, mutta pyydämme, että ilmoitat tulostasi, jotta voimme järjestää kaikille paikan. 

Ilmoittautumiset 23.5.2017 mennessä Mirjalle. 

 

 

 
 

Pesäpalloharjoitukset 

Pesäpalloharjoitukset pidetään sunnuntaisin klo 9 Giralangin kentällä ja tiistaisin 
klo 17.30 Lathamin jalkapallokentällä, koulun takana. Mahdollisista muutoksista 
keskustellaan sunnuntaisin. 
Kaikki tervetulleita! 

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

tai Mia Dahl-Spännäri 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. Jäsenet voivat lainata kirjoja ja 
videoita ilmaiseksi. Sakkoa myöhäisistä palautuksista 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 $1 kappale. Tulot näistä tullaan käyttämään uusien 
suomenkielisten kirjojen hankintaan.  
 
Kirjasto on avoinna seuraavasti:  12.2,   26.2,   12.3,   26.3,    9.4,   23.4,   7.5,   21.5,   4.6,   18.6. 
 
Muistakaa tulla Kirjasto Piknikille 26.3 klo 13. Kaikki tervetulleita! 
 
Tervetuloa! Tiedustelut Sirkka Ropponen 6254 5787 
  

mailto:viren%20ius1@grapevine.com.au
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Maanantaikerhon kuulumisia 

Kerhomme kokoontuu klo 12 joka toinen maanantai Catchpole-huoneessa Jamisonin Southern 
Cross Clubilla. Paikalla on tavallisesti satunnaiset vieraat mukaan lukien suurin piirtein 20 henkeä, 

jotka tulevat nauttimaan lounaasta ja ohjelmasta. 
 
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! 
 
Jäsenmäärä Joulujuhlassamme oli upea, 29 henkeä! Klubi tarjoili maittavan joululounaan, jonka aikana 
jäsenet keskustelivat vilkkaasti. Pukki ei pääsyt paikalle tällä kertaa, mutta oli jättänyt lahjat kilteille. 
Vuoden aikana pidettyjen tietokilpailujen nerot palkittiin viinipulloilla ja parhaimmat olivat Eila Rehula, 
Liisa Jormanainen, Kaarina Takkinen, Jouni Juntunen, Reijo Paattakainen ja Mikko Pekkala. 
Suuret kiitokset Sani Roosille hänen avustaan kysymysten laatimisessa ja myös hyvien vitsien kertojana. 
Myös Liisa Jormanaisen vitsit ovat mainioita. Kiitos niistä! Kiitos myös kaikille jotka ovat lahjoittaneet 
arpapalkintoja joka kokoontumisiimme. 
 
Seuraavat kokoontumiset ovat 13.2,   27.2,   13.3,   27.3 (juhlitaan 21 vuosipäivää),   10.4,   24.4,   8.5,   
22.5,   5.6,   19.6. 
 
(Jäsenet ovat oikeutettuja saamaan jäsenedut vain, jos he ovat osallistuneet kerhoon vähintään 8 kertaa 
edellisten 12. kuukauden aikana.) 
 
Tiedustelut Mirja Virenius, 0409 830 831 

 

 

Ompelukerho 
Ompelukerho aloitti vuoden kokoontumiset tiistaina 7.2.2017 ja jatkaa siitä joka toinen tiistai klo 
18 Luterilaisella kirkolla, 22 Watson St, Turner. Pidämme myös kahvi ja herkuttelu hetken työn 

lomassa ja maksamme kirkolle $5 per henkilö sähköstä ja tilojen vuokrasta. 
Seuraavat kokoontumiset ovat 21.2,   7.3,   21.3,   4.4,   18.4,   2.5,   16.5,   30.5,   13.6,   27.6. 
Tiedustelut Anita Salonen 6231 0361. 

 

 

Leikkiryhmä 0-5 -vuotiaille 
 
Suomalaisten lasten leikkiryhmä kokoontuu keskiviikkoisin klo 10 – 11 Canberran  
suomalaisella luterilaisella kirkolla, 22 Watson St, Turner. 

Tulkaa mukaan osallistumaan suomalaisiin lauluihin ja tarinoihin. Pääsymaksuna kultakolikko. Tapaamme 
myös ulkona kerran kuussa sunnuntai-iltapäivisin klo 15 (toiseksi viimeinen sunnuntai) ACT Boundless 
Playground -leikkipaikalla. 
 
Voit liittyä ”Leikkiryhmä – Canberra” Facebook-sivulle saadaksesi säännöllisiä päivityksiä. 
Tiedustelut Emilia 0421 274 787 tai Lissi 0432 681 179. 
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Radio 2XX FM 98.3 MHz 

Canberran suomenkielinen radio-ohjelma lähetetään maanantaisin kello 19:00 - 19:30 2XX FM -aseman 
kautta taajuudella 98.3 MHz ja verkossa osoitteessa http://www.2xxfm.org.au/. CFS:n päivät ovat 6.3., 
27.3., 17.4., 8.5., 29.5. 
 
Ohjelman tekevät vuorotellen CFS ja Canberran Suomalainen luterilainen kirkko. Kolmas viikko on vapaana 
ja näille ohjelmavuoroille  pyritään järjestämään CFS:n ohjelmaa. Ohjelma alkaa kello 19:00, mutta joskus 
edellinen ohjelma menee hiukan yli aikansa. Ohjelma on peruuntunut, ellei se ala 19:05 mennessä. 
Odottamattomien esteiden ja teknisten ongelmien takia ohjelmia saattaa joskus jäädä lähettämättä. 
 
Canberran suomenkielinen radio alkoi 1977. Vuosien kuluessa kuuntelijoiden määrä on vähentynyt, vaikka 
lähetykset ovat nyt kuultavissa Internetin kautta Canberran ulkopuolellakin. Kuuntelijoita on arviolta enää 
10 - 20. 
 
Ohjelmaa on lähetetty jo 40 vuotta. Nykyinen CFS:n ohjelman tuottaja Sakari Mattila lopettaa 
toukokuun lopussa. Uusia vapaaehtoisia ei ole ilmoittautunut jatkamaan CFS:n ohjelmaa. Siksi 
pahoitellen ja surulla ilmoitamme, että Canberran suomalainen radio-ohjelma, sekä CFS:n ja Canberran 
Suomalaisen Luterilaisen seurakunnan tekeminä, lopetetaan toukokuun viimeisen lähetyksen jälkeen. 
Suuret kiitokset kaikille jotka ovat auttaneet ohjelmien teoissa ja myös kaikille kuuntelijoille, jotka ovat 
uskollisesti kuunnelleet ohjelmaa joka viikko. 
 
SBS:n suomenkielisen ohjelman nettiosoite on www.sbs.com.au/yourlanguage/finnish. Ohjelma lähetetään 
torstaisin kello 13-14 digitaalisella radiokanavalla SBS3. Digiradion puuttuessa ohjelmaa voi kuunnella 
television kautta. 
 
Brisbanen Suomiradio 98.1 FM, lähettää ohjelmaa suomeksi netissä www.4eb.org.au/finnish keskiviikkoisin 
17:15 tunnin ja lauantaisin 13:30 45 minuuttia. Heillä on ohjelma-arkisto. 
 
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. 
 
 

 

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) 
  

http://www.2xxfm.org.au/
http://www.sbs.com.au/yourlanguage/finnish
http://www.4eb.org.au/finnish
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Tapahtumakalenteri 
 
Su 26.2.2017 Luterilaisen Seurakunnan vuosikokous (Jumalanpalveluksen jälkeen) 
 
La 4.3.2017 klo 10 Leipomiskurssi (ilmoitus sivulla 2) 
 
Su 26.3.2017 klo 13 Kirjastopiknikki (ilmoitus sivulla 2) 
 
Ma 27.3.2017 klo 19 Pianisti Paavali Jumppasen konsertti Suomen suurlähetystössä 

(ilmoitus sivulla 2) 
 
Ke 29.3.2017  Canberran Sinfoniaorkesterin avajaiskonsertti suomalaisella teemalla 

(ilmoitus sivulla 2) 
 
La 8.4.2017 klo 13 Luterilaisen seurakunnan Pääsiäismyyjäiset – 22 Watson St, Turner 
 Kahvio auki klo 12 
 
Pe-Su 14.-16.4.2017 Suomi-Päivät Melbournessa (ilmoitus sivulla 3) 
 
Su 14.5.2017 klo 10 Luterilaisen seurakunnan jumalanpalvelus ja Äitienpäiväjuhla – 22 Watson St, 

Turner 
 
Su 28.5.2017 klo 14 Suomen 100-vuotisjuhlavuoden tapahtuma – Muistelemme Canberran 

suomalaisten historiaa diakuvia katselemalla  (ilmoitus sivulla 4) 
 
La 24.6.2017 klo 17 Juhannusjuhla Luterilaisella kirkolla 
 
Suunnitteilla Viinitarhakiertue (syyskuu?) 
 Suomen 100-vuotisitsenäisyyspäivän gaalaillallistanssiaiset (lokakuu?) 
 

Ilmoittautumiset ja tiedustelut FinnSupport Societyn tilaisuuksiin: 

Sirpa Sarimaa-Knight  6242 9234 
Raili Vesala   62887191 
Riitta Kronqvist  6242 0198 
Sirkka Tervakoski  6161 6640 
 

Tiedustelut Canberran Suomalaisen Luterilaisen seurakunnan tilaisuuksista: 

Janne Pekkarinen  6247 9493 / 0452 397 717. 
 
  



8 

Uutukainen in English 
 Canberra Finnish Society Inc. Newsletter February 2017 

http://www.dundernews.com/canberran_suomi-seura/canberran_uutukaiset.html   
& https://www.facebook.com/groups/cfsinc/ 
 

From the President 

Welcome to the newest edition of the 2017 newsletter. The committee would like to wish everyone a happy 
new year, we hope your Christmas was full of joy and happiness and all your travels were safe. 

On the 28th & 29th of January Canberra Finnish Society hosted their annual Summer Games. We would like to 
extend a BIG thank you to everyone who helped out and made the day possible. Also thanks to everyone that 
attended and shared in great festivities throughout the weekend. Thanks to those of you who travelled from 
out of town, it was great to see you all. 

Many people arrived early on Saturday morning to buy their favourite Finnish food or put their name down to 
play baseball or mölkky. We had about 20 people playing mölkky over the two days, with three games on 
Saturday and winners being Tapio Tiainen WSFSC, Leena Korell WSFSC and Simo Koskimäki CFS. On Sunday 
there was only one game as it was very hot. That was won by Ulla Pesu CFS. 

There were approximately 20 players for baseball, most played both days and it was a great success. There 
were quite a few young ones that were playing for the first time which is good to see. The teams were evenly 
picked and the games were close and exciting. During the half time break of one of the games there was some 
unexpected but very welcome half time entertainment. Two retired players Aila & Anne (photo) took to the 
field for some batting practice with both ladies hitting the ball just like their last training session was yesterday! 
They were persuaded to fill in for exiting players for the final half of the game and thoroughly enjoyed it. It is 
great to see that there are no limits when it comes to having fun. 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Back row standing: Paul Tuovinen, Petteri Moilanen, Paul Chapelli, Samuel Rusanen, Janet Niemi, Steven 
Kronqvist, Mia Dahl-Spännäri, Jani Dahl, Debbie Virenius, Mark Niemi, Aila ja Anne. 
Front row: Elina Spännäri, Saku, Lissi Chapelli, Natalie Laukkanen, Kayla Kronqvist-Riley, Allana Benson, Tali 
O’Loughlin, Miia Niskanen, Wilson Chapelli. Girl at front is Nevaeh Chapelli. 

This year there was a place for the little ones to break loose and let some energy out. It helped them to cool 
down when the heat got too much to handle. Lots of children who attended over the weekend played on the 
jumping castle, slide & pool. (Featured in the picture is Eve Chapelli & Neo Korkiakoski who both attend the 
Finnish Playgroup Leikkiryhma). 

We hope to see you at the upcoming events, so let’s make the most of this beautiful weather before winter sets 
in. 

Lissi Chapelli, President  

http://www.dundernews.com/canberran_suomi-seura/canberran_uutukaiset.html
https://www.facebook.com/groups/cfsinc/
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Finnish Baking Workshop 
 

Would you like to learn how to make Karelian pies?  
The next workshop is 

 
Saturday 4/3/2017 from 10am  

Canberra International Church, 50 Bennelong Cr. Macquarie 
 

Cost $10 per person. You will get to take some home...and of course eat a few on the day!  
Bookings to Debbie Virenius, 0404 065 870, viren   ius@grapevine.com.au  

 

 
 

 

Library Picnic 
 

Sunday 26/3/2017 at 1pm 
33 O’Sullivan St, Higgins 

Lunch menu includes frankfurters (with or without bread roll), salads plus coffee and cake 
For only $10 

Other drinks also available 
 

In addition there will be a raffle to support the library 
Donations for raffle prizes are gratefully accepted. 

 
The library will also be open 12 noon – 2pm 

 
Everyone welcome - come and enjoy a delicious lunch, 

meet with friends 
and most importantly, support the Library activities! 

Inquiries Sirkka Ropponen 6254 5787 

 

 

 

News from the Embassy of Finland 

Mon 27/3/2017, 7pm- Concert by pianist Paavali Jumppanen – Finnish Embassy, 12 Darwin Ave, 
Yarralumla. Tickets $40/$35 paid at the door. Reservations and inquiries Karen.Kh   oo@formin.fi  

Wed 29/3/2017 – Canberra Symphony orchestra opening concert with a Finnish theme, showcasing  
Finnish composer Einojuhani Rautavaara and Sibelius. Venue Llewellyn Hall, Acton. More info on CSO 
page http://cso.org.au/event/piano-2/ and soon also on the Embassy of Finland Canberra website 
http://www.finland.org.au (select Current affairs). 
 

  

mailto:viren%20%20ius@grapevine.com.au
mailto:Karen.Kh%20%20oo@formin.fi
http://cso.org.au/event/piano-2/
http://www.finland.org.au/
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AFFSC’s 51st Finnish Festival in Melbourne – 14–16/4/2017 
 
Melbourne Finnish Society is organising the 51st Finnish Festival that promises to be 

bigger and more diverse than in the past few years. We encourage you to consider taking part, in either 
the competitions, or placing some of your works into the exhibitions, and coming to meet friends, make 
new friendships, be a spectator to support the competitors, and enjoy the company and good food. 
The Festival also has a website (currently in Finnish only) – www.suomipaivat.com.au  
 
Registrations for the competitions and exhibitions must be with the Canberra Finnish Society secretary 
by 26/2/2017. Golf registrations with handicaps are required by 15/3/2017. Please ensure that your 
membership is current for this term (July 2016 – June 2017). 
 

Finnish Festival Program - 14 – 16/4/2017 
Venue: Melbourne Finnish Hall, 119 Pier St, Altona  
Opening ceremony:  Friday 14/4/2017, Finnish Hall 
 Sports: JK Grant Reserve (near Finnish Hall)  
Festival Dance:  15/4/2017, Finnish Hall 
Golf: Werribee Park Golf Course, K Rd, Werribee South 
AFFSC AGM:  15/4/2017, 11am, Finnish Hall 
FEP Area Meeting: Finnish Hall 
 
CULTURAL EVENTS (All the categories also have children’s divisions – 8 – 12 – 16 years and under) 
1.  Folk dancing - adults two free choice, children one free choice 
2. Singing: Choirs – Ensembles - Solos 
 3. Music: Solo – Bands/Ensembles 
 4. Gymnastics: Solo - Groups 
 5. Dance: Rhythm - Ballet 
6.  Poetry: Solo - Groups 
7.  Humour 
8.  Plays 
9. Drawing competition: 12 years and under – 8 years and under. Theme: Easter, size A4. At the back 

of the artwork, there needs to be the artist’s name, age, address and society or club. 
The audience will vote for the cultural events best performance. 
 
Opportunity also exists for registering to perform without taking part in the competitions. 

 SPORTS COMPETITIONS (Each category also has children’s divisions – 8 – 12 – 16 years and under) 
1.  Baseball 
2.  Cross country running 

2a. Men general – over 35 – 45 – 55 years 
 b. Women general – over 35 – 45 – 55 years 
2c. Boys – Girls – under 16 – under 8 years 

3. Walking: Men - Women – over 60 years – over 70 years 
4. Mölkky: Men – Women – Boys – Girls under 16 years 
5. Kyykkä: Men – Women – Boys – Girls under 16 years – 2-person teams – 4 person teams 
6.  Golf: Gross Men – Women. Handicaps A and B (C if required) Men – Women – Teams: Men – 

Women 
7. Table tennis – Men – Women – Men’s teams – Women’s teams 
8. Volleyball – Men – Women – Boys – Girls under 16 years 
  

http://www.suomipaivat.com.au/
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100 years of Finnish Independence event – 

Remembering Canberra Finns’ history with a 

Slideshow 

The Canberra Finnish Society would like to invite you to a fun filled afternoon of reflecting back on our 

past events and history through photographs. We will be viewing a slideshow of photos collected from 

the library and people’s personal photo albums. If you have taken photos over the years and stored them 

in safe place, keeping them for a special day, then now is the time to contact a committee member if you 

would be willing to share them. We would also like to ask that if you do not want any photographs of 

yourself included in the slideshow for everyone to see can you please notify Mirja Virenius via email: 

viren ius1@grapevine.com.au or by phone 0409 830 831. 

Sunday 28th May 2017 at 2pm 

Harmonie German Club, 49 Jerrabomberra Avenue, Narrabundah 

 

There is no cost for the event but we do ask that you advise us of your attendance so we can 

accommodate seating requirements. Bookings to Mirja by 23/5/2017. 

 
 

 
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 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, 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! 
 
We had a really good turnout for out Christmas lunch with 29 members present! The Club provided a 
delicious meal, during which the members had lively conversations. Santa couldn’t make it this time but 
left presents for all the good ones. The smartest members, according to the number of correct answers to 
the trivia questions asked during the year, were given wine bottles as prizes and the best were Eila Rehula, 
Liisa Jormanainen, Kaarina Takkinen, Jouni Juntunen, Reijo Paattakainen and Mikko Pekkala. 
A big thank you to Sani Roos who has helped with gathering questions and also for telling great jokes. Liisa 
Jormanainen also tells very funny jokes. Thanks for those! Thank you also to everyone who has donated 
raffle prizes to all our meetings. 
 
Our meetings will be 13/2,   27/2,   13/3,   27/3 (celebrating our 21st anniversary),   10/4,   24/4,   8/5,   
22/5,   5/6,   19/6. 
 
(Members are eligible for member benefits only if they have attended at least 8 times in the previous 12 
months).  
Inquiries Mirja Virenius 0409 830 831. 
 

  

mailto:viren%20ius1@grapevine.com.au
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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 
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 $1 each, and the proceeds will be used to order new Finnish books.  
 
The library will be open as follows:   12/2,   26/2,   12/3,   26/3,    9/4,   23/4,   7/5,   21/5,   4/6,   18/6. 
 
Don’t forget the Library Picnic 26/3 at 1pm. All welcome! 
 
Inquiries Sirkka Ropponen 6254 5787. 

 

Radio 2XX FM 98.3 
Canberra Finnish language program is broadcast on Mondays at 7pm on 2XX FM, frequency 98.3 MHz and 
on http://www.2xxfm.org.au/. CFS broadcast days are 6/3, 27/3, 17/4, 8/5, 29/5. 

The program time is shared between the Canberra Finnish Society and the Finnish Lutheran Church. The 
third Monday spot is vacant and may be filled with CFS material. The programs start at 7pm, but 
sometimes the previous program goes overtime. The program is cancelled if it has not started by 7.05pm. 
Unexpected obstacles or technical problems may cause the programs not to air occasionally.  

Canberra Finnish Language Radio started in 1977. Over the years the number of listeners has fallen, in spite 
of Internet service outside Canberra. There are about 10 - 20 listeners remaining.  

The program has now been broadcast for 40 years. The current co-ordinator Sakari Mattila will be 
finishing at the end of May and no volunteers have come forward to continue the CFS program. It is 
therefore with great regret and sadness that we must announce that the Canberra Finnish Radio 
program produced by CFS and the Finnish Lutheran Church will be discontinued after the last broadcast 
in May. Thank you to everyone who have helped to produce the program throughout the years, and to 
all the listeners who have faithfully tuned in every week. 

SBS Finnish program’s website is www.sbs.com.au/yourlanguage/finnish and the program is broadcast on 
Thursdays from 1pm to 2pm on TV’s radio channel SBS3. 

Brisbane Finnish Radio 98.1 FM is transmitting in Finnish in the internet at www.4eb.org.au/finnish on 
Wednesdays at 5.15PM for one hour and on Saturdays at 1.30PM for 45 minutes. They have their own 
program archive. 

The CFS radio programs’ contact person at the moment is Sakari Mattila, 0408 533 474. If you have any 
requests or a program item that you would like to present on radio, please contact Sakari. 
 

Baseball training 
Baseball (Pesäpallo) training is every Sunday at 9am at Giralang oval and Tuesdays 
at 5.30pm at Latham Soccer field, behind Latham Primary School. Any changes will 
be organised at Sunday trainings. 
Everyone welcome! 
 

Inquiries Dan Spännäri 0413 016 420 / 02 6161 1739 or Mia Dahl-Spännäri 0423 054 166 
 

http://www.2xxfm.org.au/
http://www.sbs.com.au/yourlanguage/finnish
http://www.4eb.org.au/finnish
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Sewing Circle 

The Sewing Circle began this year’s meetings on Tuesday 7/2/2017 and will continue 
fortnightly at 6pm at the Finnish Lutheran Church, 22 Watson St, Turner. We also have coffee 
and refreshments during our sessions and we pay $5 each for the use of the venue and 
electricity. 

The next meetings will be   21/2,   7/3,   21/3,   4/4,   18/4,   2/5,   16/5,   30/5,   13/6,   27/6.  
Inquiries Anita Salonen 6231 0361 
 

 

Finnish Play Group- Ages 0-5 

The Finnish Playgroup meets on Wednesdays 10 - 11am  
at the Finnish Lutheran Church, 22 Watson St, Turner. 

Come along and share in Finnish songs and a Finnish story. Gold coin donation to attend.  
We also meet once a month outdoors on a Sunday afternoon at 3pm (the second Sunday of each month) 

at ACT Boundless Playground. 

You can join the “Leikkiryhmä – Canberra” Facebook page for more regular updates. 

New members welcome! 
Please phone Emilia on 0421 274 787 or Lissi on 0432 681 179 

 

 

 

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) 
 

 
 

Events Calendar 
 
Sun 26/2/2017 Finnish Lutheran church AGM  (after the church service) 
 
Sat 4/3/2017, 10am Baking Workshop (see notice on page 9) 
 
Sun 26/3/2017, 1pm Finnish Library Picnic  (see notice on page 9) 
 
Mon 27/3/2017, 7pm Concert by pianist Paavali Jumppanen (see notice on page 9) 
 
Wed 29/3/2017 Canberra Symphony Orchestra opening concert featuring a Finnish theme 

(see notice on page 9) 
 
Sat 8/4/2017, 1pm Finnish Lutheran Church Fete – 22 Watson St, Turner 
 Coffee shop open from 12 noon 
 
Fri-Sun 14-16/4/2017 Finnish Festival Melbourne (see notice on page 10) 
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Sun 14/5/2017, 10am Finnish Lutheran Church – Worship and Mother’s Day celebration –  
22 Watson St, Turner 
 

Sun 28/5/2017, 2pm Slide show – photos of Canberra Finnish community activities over the years 
(see notice on page 11) 

 
Sat 24/6/2017, 5pm Finnish Midsummer celebration – Finnish Lutheran Church,  

22 Watson St, Turner 
 

Planned events Winery tour (September?) 
 
 Centenary of Finnish Independence Gala Dinner Dance (October?) 
 
 
Reservations and inquiries for FinnSupport Society’s events: 
Sirpa Sarimaa-Knight  6242 9234 
Raili Vesala   62887191 
Riitta Kronqvist  6242 0198 
Sirkka Tervakoski  6161 6640 
 

Inquiries for Canberra Finnish Lutheran church events: 
Janne Pekkarinen  6247 9493 or 0452 397 717. 
 
 
 

 

 

 


