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https://www.facebook.com/groups/cfsinc/ Syyskuu 2019 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Puheenjohtajalta 

Vuosikokous pidettiin sunnuntaina 25 elokuuta Belconnen Soccer Clubilla. Seuran sekä kaikkien 
alajaostojen raportit olivat erinomaisia ja näkyy että meillä on ollut vilkas vuosi. Entisen johtokunnan 
jäsenet jatkavat tänäkin vuonna, puheenjohtajana Lissi Chapelli, varapuheenjohtaja Jouni Juntunen, 
rahastonhoitaja Debbie Virenius, sihteeri Mirja Virenius, jäsenet Paul Chapelli, Mia Dahl-Spannari, Kristina 
Korpinen, Tero Korpinen ja Mikko Pekkala. Vapaita paikkoja jäi vielä kolme, ja täyttäisimme ne 
mielellämme, joten harkitkaapa liittymistä johtokuntaan. Työtaakka on suhteellisen kevyt ja yhdessä 
tehtynä jopa hauskaa! 

Suomi-Koulu hakee myös opettajaa (koulua pidetään Luterilaisen kirkon tiloissa). Jos tiedät ketään sopivaa 
niin ota yhteyttä kouluun. Yhteystiedot ovat uutislehden lopussa, Osoitteita palstalla. 

Oli upeaa nähdä niin paljon väkeä Juhannusjuhlassa! Saimme nauttia nakeista, sopasta ja kokolla 
paistetuista vaahtokaramelleistä, sekä hyvästä ohjelmasta.  
Joulu heinäkuussa oli suurin tilaisuutemme tänä vuonna. Kaikki vapaaehtoistyöläiset 
tekivät taas parhaansa ja tarjoivat kaikkia jouluherkkuja joita kaikki odottivat innolla. 

Pesäpallo harjoitukset alkavat taas piakkoin ja tavallisesti alamme uuden sesongin 
sosiaalisesti nauttimalla hot doggeja. Ilmoittakaapa perheillenne ja ystävillenne että 
ovat tervetulleita kokeilemaan suomalaista pesäpalloa. Lisätietoa Ilmoituksessa tässä 
alla. Tarvitsemme lisää pelaajia ensi Pääsiäisen Suomi-Päiville, joita me isännöitsimme 
tällä kertaa. 2020 on uuden vuosikymmenen alku ja haluamme tehdä näistä Suomi-
Päivistä ikimuistoiset. Johtokunta on parhaillaan harkitsemassa mitä kilpailuja ym. 
voimme järjestää kaikilla. Pöytätenniksen suosio on kasvanut viime vuosina mikä on 
hienoa! Viimeisinä viitenä vuotena Suomi-Päivillä on ollut myös kulttuuri-ohjelmaa ja 
viihdettä, ja lounas. Jos vain on mahdollista, niin haluaisimme tarjota viikolopun 
täydeltä urheilua ja viihdettä kaikkien nautittavaksi. Johtokunta on perustanut Suomi-
Päivien suunnittelukomitean ja haluamme kutsua kaikki kynnelle kykenevät 
suunnittelukokoukseen, jossa voimme keskustella yksityiskohdista ja aloittaa järjestelyt 
mahtaville Suomi-Päivillemme! Tiedot ensimmäiseen kokoukseen ovat alla. 
 
Toivomme näkevämme teitä runsaasti Suurlähetystön Crazy Games tapahtumassa, Nurmikeilailussa, 
Joulujuhlassamme ja yhteisissä Itsenäisyyspäiväjuhlissa ja Kauneimmat Joululaut tilaisuudessa. Näitä 
hauskoja tapahtumia on tulossa ja toivomme että nautitte niistä kaikista. 
 
  
Johtokunnan puolesta,  
Lissi Chapelli 
Puheenjohtaja 
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Nyt on tilaisuus kokeilla jotain erilaista! 
 

Paint pouring workshop 
(maalaus kurssi jossa kaadetaan maalia taululle ja tehdään siihen kuvioita) 

Sunnuntaina 20 lokakuuta 2019, klo 14 -16 
Mackellar (osoite annetaan varausten kanssa) 

 
Suunnittele oma, ainoalaatuinen taideteos kurssilla jossa käytetään Boom! Gel Stain 
maalia, joka on myrkytön. Valitse erimuotoisista tauluista (pyöreä, ovaali, 
kahdeksankulmio, sydämen muotoinen, suorakulmio). Lasinalunen kuuluu myös mukaan. 
Kumihanskat ja esiliinat annetaan talon puolesta. Ehdotetaan että pukeudutte vanhempiin 

vaatteisiin siltä varalta että maali läikkyy. 
 

Liput $40, vain 10 osallistujaa mahtuu kurssille 
Taideteoksestasi voidaan  tehdä kello pyytäessäsi joka maksaa ylimääräiset $10 

Pyynnön ja maksun voi tehdä paikan päällä 
 

Varaukset maksun kanssa tarvitaan 17.10.19 mennessä 
Kristina Korpinen, 0417 477 383, tk.korpinen@hotmail.com 

 
Voit maksaa henkilökohtaisesti Kristinalle, tai shekillä / money orderilla (Canberra Finnish Society Inc.), 52 Faucett St, 
Latham ACT 2615. 
Maksun voi lähettää myös nettipankin kautta suoraan CFS:n tilille - ANZ Bank, BSB 012936, tilinumero 382013025. 
Ole hyvä ja varmista että maksullasi on reference-numero (pyydämme että käytät puhelinnumeroasi) ja lähetä 
maksu- ja varaustietosi sähköpostilla Kristinalle. 
 
 
 

Canberran Suomi-Seura  
järjestää  

Nurmikeilailu päivän  
Sunnuntaina 3 marraskuuta alkaen klo 11 

RUC Turner Bowls Club, McCaughey St, Turner 
 

Tulkaa mukaan kahden tunnin keilailuun, johon kuuluu myös hampurilainen ja lasi olutta/viiniä/limsaa. 
Pakkaus maksaa $30. 
 
Jalkineet pitää olla litteäpohjaiset, tai voit pelata paljasjalkaisenakin jos haluat! Siis ei korkoja eikä ….? 
Olkaa hyvät ja saapukaa paikalle klo 10.45, että voimme järjestäytyä ja päästään kentälle pelaamaan! 
Jos sataa, valitettavasti joudumme siirtämään tilaisuutta. 

 
Varaukset maksun kanssa tarvitaan 21.10.2019 mennessä 

Mia Dahl-Spannari,  0423 054 166, miadspanna@gmail.com  
 

Voit maksaa henkilökohtaisesti Mialle, tai shekillä / money orderilla (Canberra Finnish Society Inc.), 52 Faucett St, 
Latham ACT 2615. 
Maksun voi lähettää myös nettipankin kautta suoraan CFS:n tilille - ANZ Bank, BSB 012936, tilinumero 382013025. 
Ole hyvä ja varmista että maksullasi on reference-numero (pyydämme että käytät puhelinnumeroasi) ja lähetä 
maksu- ja varaustietosi sähköpostilla Mialle. 
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Tulevia tilaisuuksia kalenteriinne: 
 

Suomi-Seuran Joulujuhla 
Lauantai 30 marraskuuta klo 18 

Gungahlin Lakes Golf Club, Cnr Gungahlin & Gundaroo Dr, Nicholls 
Lisätietoa seuraavassa Uutukaisessa 

 
 

Suomen Itsenäisyyspäiväjuhla 
Torstai 5 joulukuuta klo 18.30 

Kansainvälisellä kirkolla, 50 Bennelong Cres, Macquarie 
 

 
 

Suomi-Päivät Canberrassa – 10-12 huhtikuuta 2020 
Canberran Suomi-Seura tulee isännöimään vuoden 2020 Suomi-Päivät ja ne tarvitsevat paljon järjestelyä. 

Ensimmäinen Suunnittelukokous pidetään Belconnen Soccer Clubilla sunnuntaina 13 lokakuuta klo 15. 
Johtokunnan jäsenet ovat innokkaita aloittamaan ja kehottavat kaikkia jäseniä, heidän perheitään ja ystäviään 
tulemaan kokoukseen auttamaan suunnittelemaan pääkaupungin arvoisen festivaalin. Jäsenmäärämme voi olla 
pienempi kuin isompien kaupunkien seurat, mutta kun meillä on innokas presidentti johtamassa niin järjestämme 
ikimuistoiset Suomi-Päivät! 
Nähdään kokouksessa! 
 
 

 
Suomen suurlähetystö tiedottaa 

Finnish Crazy Games Suomen suurlähetystöllä Canberrassa 

On jälleen aika juhlia Finnish Crazy Games -tapahtumaa lauantaina 12.10.2019 kello 10-15! kaikki ovat tervetulleita 
Suomea juhlistavaan perheystävälliseen tapahtumaamme! Tänä vuonna päivää vietetään Windows to the World -
tapahtuman yhteydessä ja suuri osa Canberran lähetystöistä avaa tällöin ovensa yleisölle. Suomen suurlähetystöllä 
pääset ratsastamaan keppihevosella,kilpailemaan käytetyn kännykän heitossa sekä osallistumaan ”hän”-kantoon 
(perinteisemmin eukonkanto). Tutustu lisäksi pohjoismaalaiseen kansantanssiin tai vieraile Helsingissä virtuaalisesti. 
Myynnissä on suomalaista ruokaa, juomaa ja design-tuotteita. Rekisteröidy netissä suurlähetystökierroksiin tai 
ohjattuun saunasessioon. Tervetuloa nauttimaan! 

Sisko Peltonen-Sirén on aloittanut suurlähetystön konsulipalvelu- ja hallintovastaavana 1.8.2019 alkaen. 
Hallintovastaava Katri Doup päätti nelivuotisen työkomennuksensa heinäkuun lopussa. 

 

 
 

Pesäpalloharjoitukset 
Kevät on saapunut ja on taas aika urheiluun. Tulkaa mukaan sunnuntaisin klo 9 
Giralangin kentälle nauttimaan ulkoilmasta ja harjoittelemaan Kesäkisoja varten, ja 
tietysti myös ensi vuoden Suomi-Päiville täällä Canberrassa! 

Tiedustelut Mia Dahl-Spännäri 0423 054 166 
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Ompelukerho 
 

Kerho kokoontuu Luterilaisella kirkolla (22 Watson St, Turner) joka toinen tiistai klo 18.  
Pidämme myös kahvitauon monenlaisten herkkujen kera. Maksamme $5 per henkilö illasta kuluja 

kirkolle.  

Olimme taas talven pois kirkolta, mutta sitä ennen teimme syksyllä uudet verhot salin puolelle. Talvella 
kudoimme sukkia meillä tai Soilella. Margot myös järjesti ompelukerholaisille hyvän ja hauskan Joulun 
heinäkuussa hänen kotonaan. Thank you Margot, we all had a fantastic evening. 

Nyt ollaan palattu takaisin kirkolle ja seuraava ompelu-ilta on tiistaina 1.10 ja siitä edelleen joka toinen 
tiistai. Kiitos kaikille ompelukerholaisille mukavista illoista, ja tervetuloa ompelukerhoon Luterilaiselle 
kirkolle. 

Tiedustelut Anita Salonen 6231 0361. 

 

Maanantaikerhon kuulumisia 

Kerhomme kokoontuu klo 12 joka toinen maanantai Catchpole-huoneessa Jamisonin Southern 
Cross Clubilla. Paikalla on suurin piirtein 20 - 25 henkeä (satunnaiset vieraat mukaan lukien), jotka 

tulevat nauttimaan lounaasta ja ohjelmasta. 

Ohjelmaan liittyy tavallisesti lounas (itse tilattu ja maksettu), tiedotuksia (mukaanluettuna tulevia 
tapahtumia), synttärien muistamisia, tietokilpailu, yhteislaulua sekä jäsenten esityksiä. Vitsejä kerrotaan 
ahkeraan ja lopuksi pidetään arpajaiset. Siinä kuluu pari tuntia mukavassa seurassa! Tervetuloa mukaan! 

Seuraavat kokoontumiset ovat:   23.9,   7.10 (lomapäivä),   21.10,   4.11,   18.11,   2.12. 

(Jäsenet ovat oikeutettuja saamaan jäsenedut vain, jos he ovat osallistuneet kerhoon vähintään 8 kertaa 
edellisten 12. kuukauden aikana.) Tiedustelut Mirja Virenius, 0409 830 831 

 
 

Kirjasto 
 

Kirjasto toimii osoitteessa 33 O’Sullivan St, Higgins ja on avoinna joka kuukauden 
ensimmäisenä sunnuntaina klo 12 – 14. 

Lainaajien tulee olla Canberran Suomi-Seuran jäseniä. Jäsenet voivat lainata kirjoja ja videoita ilmaiseksi. 
Sakkoa myöhäisistä palautuksista peritään 50c per kirja/video per kuukausi. 

Kirjojen kaksoiskappaleita, lahjoitettuja DVD  levyjä, CD levyjä, äänilevyjä, kasetteja ja video kasetteja saa 
ottaa ilmaiseksi. Tule katsomaan valikoimaa! 

Kirjaston tavalliset aukioloajat  ovat seuraavasti:    6.10.,   3.11.,   1.12,   2.2.2020 

Tervetuloa! Tiedustelut Sirkka Ropponen 6254 5787 

 

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. 
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Leikkiryhmä 0-5 -vuotiaille 
 
Suomi-Kerho Canberra. 
Suomalainen Leikkiryhmä kokoontuu keskiviikkoisin klo 9.30 – 10.30 ’Cubby’-
huoneessa, Cook Community Hub-Playgroups ACT, 41 Templeton Street, Cook.  
Tulkaa mukaan jakamaan lauluja ja suomalaisia tarinoita. 
Jäsenyys on $40 perheeltä joka koulukaudelta (term), maksettava Playgroups ACT:lle. 
Keskiviikkojen ja viikonloppujen ohjelmat suunnitellaan ja ilmoitetaan Facebookin sivulla. Voit liittyä 
Facebook sivullemme “Suomi-kerho Canberra”, jossa on säännöllisiä päivityksiä.  
Uudet jäsenet tervetulleita  ☺ 
Tiedustelut: Mervi, mervirxau@hotmail.com tai Olli, 0439 011 776, olli.nevalaxinen@gmail.com  
ACT Playgroups Association – tiedustelut ryhmästä: play@playgroupact.org.au tai 1800 171 882. 
 
 

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

Tapahtumakalenteri 
 
La 28.9.2019 klo 10.30 FinnSupportin vuosikokous – Kansainvälisellä kirkolla 
La 5.10.2019 West Sydney Suomi-Seuran 50-vuotisjuhla. Tiedustelut 

helena9999_1x999@yhahoo.com 
La 12.10.2019 klo 10-13 Suomen Suurlähetystön Crazy Games (ilmoitus sivulla 3) 
La 12.10.2019 klo 10.30 FinnSupportin tiedotus tilaisuus - Kansainvälisellä kirkolla 
Su 20.10.2019 klo Boom Gel workshop (ilmoitus sivulla 2) 
Su 3.11.2019 klo  Nurmikeilailu (ilmoitus sivulla 2) 
La 23.11.2019 klo 12 FinnSupportin Joulujuhla – Kansainvälisellä kirkolla 
Su 24.11.2019klo 11-15 Scandinavian Basaari – Albert Hall, Commonwealth Ave, Yarralumla 
La 30.11.2019 klo 18 Suomi-Seuran Joulujuhla (ilmoitus sivulla 3) 
To 5.12.2019 klo 18.30 Suomen Itsenäisyyspäiväjuhla (ilmoitus sivulla 3) 
La 14.12.219 klo 13 Luterilaisen kirkon Joulumyyjäiset – 22 Watson St, Turner. Ovet avataan klo 

12. Kahvia ja syötävää voi nauttia ennen myyjäisiä. 
Su 15.12.2019 klo 17 Kansainvälisen kirkon Joulujuhla  
La 21.12.2019 klo 18 Kauneimmat Joululaulut - Kansainvälisellä kirkolla 
 
 
Ilmoittautumiset ja tiedustelut FinnSupport Societyn tilaisuuksiin: 
Sirpa Sarimaa-Knight  6242 9234   
Raili Vesala   6288 7191 
Riitta Kronqvist  6242 0198   
Sirkka Tervakoski  6161 6640 
 
Canberran Suomalainen Luterilainen seurakunta:  Pastori Janne Pekkarinen 6247 9493 
 

 
Jos sinulla on myytävänä tai haluat ostaa, vaihtaa tai lahjoittaa suomalaisia 
kirjoja, elokuvia ym. tavaraa, jota on helppo löytää Suomesta, muttei 
kuitenkaan Australiasta, voit liittyä tätä tarkoitusta varten perustetulle 
Facebook-sivulle: 

https://www.facebook.com/groups/ossilanvaihtokauppa/ 
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Uutukainen in English 
 Canberra Finnish Society Inc. Newsletter  
 

https://www.facebook.com/groups/cfsinc/ 
September 2019 

 

From the President 

The AGM was held on Sunday the 25th August at the Hawker Soccer club. All reports given by subgroups 
were excellent and showed that we have all had a very busy year. The previous committee members are 
continuing again this year, President Lissi Chapelli, Vice President Jouni Juntunen, treasurer Debbie 
Virenius, secretary Mirja Virenius, members Paul Chapelli, Mia Dahl-Spannari, Kristina Korpinen, Tero 
Korpinen and Mikko Pekkala. We still have three vacant positions and we would like to fill them, so please 
consider joining the committee. The workload is relatively light and when done together, it can even be 
fun! 

Also, our community is looking for a Teacher for the Finnish School (operating out of the Lutheran church 
in Turner) so if you know anyone with these skills you should let them know about the position. Contact 
details are at the end of this newsletter, in the Directory. 

It was great to see so many people at the Finnish midsummer 
celebration, there were nakki’s, soup, a great program, 
marshmallows by the fire and lots of happy people. Christmas in 
July was the biggest event of the year so far. All of the helpers were 
amazing as usual and treated us to such a great feast of all our 
traditional favourites. 

Baseball will be starting up again soon and we usually start the first training off with hot dogs and a social 
get together. Please let all of your family know so they can come along and try out Finnish Baseball. More 
details are below in the Baseball ad. We need some more players for Easter next year when we are hosting 
the annual Finnish Festival. 2020 is the start of the next decade and we would like to make the event one 
to remember. The committee are currently discussing what events we will be able to provide for everyone. 
Table Tennis has had numbers increasing every year which is great! The Festivals held over the past 5 years 
have included Cultural events and a day of entertainment including a lunch. If possible, we would to offer a 
full weekend of sport and entertainment for everyone to enjoy. The members of the committee have 
formed a Festival committee and we would like to welcome you all to our planning meeting where we can 
discuss details further and start organising this wonderful event! The details of the first planning meeting 
are below. 

We look forward to seeing you at the Crazy games, Lawn bowls, our Christmas party and joining our 
combined events for Independence Day and Christmas Carols with the wider Finnish Community. These are  
exciting events coming up for everyone and we hope you enjoy them all. 
  
On behalf of the Committee, 
Lissi Chapelli 
President 
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Now you have a chance to try something different! 

Paint pouring workshop 
(pour paint to a board and make patterns) 

Sunday 20 October 2019, 2:00-4:00pm 
Mackellar (address will be provided at booking) 

 
Create your own one-of-a-kind, personalised work of art at a paint pouring 
workshop! The class will use Boom! Gel Stain, a non-toxic paint to create your 
custom piece. Choose from an art board in the shape of your choice (round, oval, 
octagon, heart, rectangle). Also included is a coaster. Rubber gloves and apron 

provided on the day. It is suggested you wear older clothes as paint can stain.  
 

Tickets: $40, numbers are limited to 10 people 
Your item can be made into a clock, requested and paid for on the day, for an additional $10 

 
Bookings with payment need to be made by 17/10/19 

Kristina Korpinen, 0417 477 383, tk.korpinen@hotmail.com 
 
Payment options are: in person to the above, cheque/money order (payable to Canberra Finnish Society 
Inc.), 52 Faucett St, Latham ACT 2615.  
Payment can also be made via internet banking directly to the CFS account- ANZ Bank, BSB 012936, 
account number 382013025. Please ensure that your payment has a reference number (we ask that you 
use your telephone number) and email the details of your booking and payment to Kristina.  
 
 
 

Canberra Finnish Society  
is organising  

Lawn bowls day  
Sunday 3 November starting at 11am 

Turner Bowls Club, McCaughey St, Turner 
 

Please come and join us at the RUC Turner for 2 hours of lawn bowls, including a hamburger and a glass of 
beer/wine /soft drink. Package deal costs $30. 
 
You are allowed to wear flat soled shoes or go barefoot if you prefer!! So, no heels or tread. 
Please arrive by 10.45am so we can get organised and get out onto the green to play! 
If it rains, we will unfortunately have to postpone. 

 
Bookings with payment need to be made by 21/10/2019 

to Mia Dahl-Spannari,  0423 054 166, miadspanna@gmail.com  
 
Payment options are: in person to the above, cheque/money order (payable to Canberra Finnish Society Inc.), 52 
Faucett St, Latham ACT 2615.  
Payment can also be made via internet banking directly to the CFS account- ANZ Bank, BSB 012936, account number 
382013025. Please ensure that your payment has a reference number (we ask that you use your telephone 
number) and email the details of your booking and payment to Mia.  
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Advance notices to note in your diary: 
 

Finnish Society’s Christmas party 
Saturday 30 November 2019, 6pm 

Gungahlin Lakes GOLF Club, Cnr Gungahlin & Gundaroo Dr, Nicholls 
More details in the next Uutukainen 

 
Finnish Independence Day celebrations 

Thursday 5 December 2019, 6.30pm 
Canberra International Church, 50 Bennelong Cres, Macquarie 

 
 
 

Finnish Festival in Canberra – 10-12 April 2020 
 
Canberra Finnish Society will be hosting the 2020 Finnish Festival and there will be a lot of organising to do.  
 
The first Planning Meeting will be held at the Belconnen Soccer Club on Sunday 13 October at 3pm. 
The committee members are all keen to start the ball rolling and urge all members, their families and friends to turn 
up to the meeting and help to plan a Festival worthy of the capital city. Our numbers may be smaller than the big 
cities societies, but with an enthusiastic President at the helm, we will make it a Festival to remember! 
See you at the meeting! 
 
 
 

News from the Embassy of Finland 
 
Finnish Crazy Games at the Embassy of Finland in Canberra 
Celebration of all things Finnish returns Saturday, October 12th 2019! From 10am- 3pm, everyone is welcome to 
this family-friendly event, a light-hearted way to learn all about Finland. This year the games will be a part of the 
Windows to the World event, when embassies across Canberra open their grounds to the public. Ride a 
hobbyhorse, throw your old and unused mobile phones or participate in the newly titled “hän-carrying” 
(previously wife-carrying). Finnish food, drinks and product will be available for purchase. Register online for 
tours of the embassy or guided Finnish sauna experience. Other activities include workshops on Nordic folk 
dancing and stepping inside a virtual Helsinki. Do not miss this showpiece event, which truly illuminates the 
Finnish sense of humour! 
 
Sisko Peltonen-Sirén has started her posting at the Embassy as Second Secretary (Administrative and Consular 
Services) as of 1 August 2019. Mrs Peltonen-Sirén will replace Ms Katri Doup, who completed her four-year-
posting in the end of July. 
 

---------------------------------------- 
 

 
Baseball training 

Spring is here and it's that time of year again!! Come and join us on Sundays at 9am 
at Giralang oval for some outdoor fun and training for the Summer Games in January 
and of course, for the Finnish Festival here in Canberra next year! 

Inquiries Mia Dahl-Spannari 0423 054 166 
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Library 

The library operates at 33 O’Sullivan St, Higgins and is open every first Sunday of the 
month from 12 – 2pm. 
 
Borrowers need to be current members of the Canberra Finnish Society to borrow 

books and videos free of charge. Late fees remain the same at 50c per book/video per month. 

Duplicate books and donated DVDs, CDs, records, cassettes and video cassettes are free to anyone who 
wants them. Come and check out what’s available!  

The normal library open times are as follows:   6/10,   3/11,   1/12,   2/2/2020. 

Inquiries Sirkka Ropponen 6254 5787. 
 

------------------------------ 
 

Monday Group news 
Monday Group meets at 12 noon every second Monday in the Catchpoles Room at Jamison 
Southern Cross Club. These days we usually have around 20-25 people per meeting, 
including a visitor or two, who come and join us for lunch and entertainment. 

The program usually includes lunch (ordered and paid individually), announcements 
(including upcoming events), birthdays, a trivia quiz, singalong and members presentations. Much humour 
is shared and lastly, we have a raffle draw. All this takes a couple of hours in good company! 
Welcome to old and new members! 

Meeting times are as follows:   23/9,   7/10 (public holiday),   21/10,   4/11,   18/11,   2/12. 

(Members are eligible for member benefits only if they have attended at least 8 times in the previous 12 
months).    Enquiries Mirja Virenius 0409 830 831. 

 
 

 
 

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. 

 
Sewing Circle 

The Circle meets at the Finnish Lutheran church (22 Watson St, Turner) every second Tuesday 
at 6pm.  

We also have coffee break with yummy refreshments during the meeting. Everyone pays $5 
per meeting to the church for expenses. 

During the winter we were away from the church, but in the autumn, we made new curtains for the hall. 
We met at either Soile’s or my place in the winter months and knitted socks. Margot also arranged a 
Christmas in July function at her home. Thank you Margot, we all had a fantastic evening. 

Now we are back at the church and our next evening will be Tuesday 1/10, and every second Tuesday from 
then on. Thank you to all participants for nice evenings and welcome to the Sewing Circle at the Finnish 
Lutheran church. 

Inquiries Anita Salonen 6231 0361 
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Finnish Play Group- Ages 0-5  

The Finnish Playgroup meets on Wednesday’s 9.30 – 10.30am in the ‘Cubby Room’ 
At Cook Community Hub-Playgroups ACT, 41 Templeton Street, Cook ACT 2614. 
Come along and share in Finnish songs and a Finnish story. 

Membership costs are $40 per school term, per family and paid to Playgroups ACT. 
Wednesday sessions and Weekend catch-ups are notified and planned through the 
Facebook page: ‘Suomi-Kerho Canberra’. Please join to stay up to date. 
New members are welcome ☺ 
Inquiries: Mervi, mervirau@hotmail.com or Olli, 0439 011 776, olli.nevalainen@gmail.com  
ACT Playgroups Association’s contact details are: play@playgroupact.org.au or 1800 171 882. 

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

Events Calendar 
 
Sat 28/9/2019, 10.30am FinnSupport AGM – Canberra International Church 

Sat 5/10/2019 West Sydney Finnish Society’s 50th anniversary.  
Inquiries helena9999_1  999@yahoo.com 

Sat 12/10/2019, 10am-3pm Finnish Embassy Crazy Games (notice page  8) 

Sat 12/10/2019, 10.30am FinnSupport information session about personal alarms – Canberra 
International Church 

Sun 20/10/2019, Boom Gel workshop (notice page 7) 

Sun 3/11/2019,  Lawn Bowls (notice page 7) 

Sat 23/11/2019, 12 noon FinnSupport Christmas party – Canberra International Church 

Sun 24/11/2019, 11am-3pm Scandinavian Bazaar – Albert Hall, Commonwealth Ave, Yarralumla 

Sat 30/11/2019, 6pm Finnish Society Christmas party (notice page 8) 

Thu 5/12/2019, 6.30pm Finnish Independence Day Celebration (notice page 8) 

Sat 14/12/2019, 1pm Finnish Lutheran Church Christmas Fete – Finnish Lutheran Church,  
22 Watson St, Turner. Doors open at 12 noon for coffee and refreshments 

Sun 15/12/2019, 5pm Canberra International Church Christmas Celebration 

Sat 21/12/2019, 6pm Finnish Christmas carols – Canberra International Church 

 
 
Reservations and inquiries for FinnSupport Society’s events: 
Sirpa Sarimaa-Knight  6242 9234  Raili Vesala  62887191 
Riitta Kronqvist  6242 0198  Sirkka Tervakoski 6161 6640 
 
 
Canberra Finnish Lutheran church:  Pastor Janne Pekkarinen 6247 9493 
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If you want to sell, buy, trade or donate Finnish books, movies and other goods 
that are readily available in Finland but not in Australia, you are welcome to 
join this Facebook page, created for that exact purpose: 

https://www.facebook.com/groups/ossilanvaihtokauppa/ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Canberra Finnish Society Inc (CFS) 
 52 Faucett St, Latham ACT 2615 
 Puh.joht. / President Melissa Chapelli 0432 681 179 
 Varapuhj./Vice-Pres. Jouni Juntunen  0407 067 409 
 Sihteeri / Secretary Mirja Virenius 0409 830 831 
    

Australasian Suomalaisten Liitto – Australasian 
 Federation of Finnish Societies and Clubs Inc 
 Puheenjohtaja/President Melissa Chapelli  
  0432 681 179 
 Sihteeri/Secretary Mirja Virenius 0409 830 831 

Holy Trinity Finnish Lutheran Church 
 22 Watson Street, Turner ACT 2612 
 Pastor Janne Pekkarinen (02) 6247 9493  

Canberran Kansainvälinen Kirkko – 
 Canberra International Church 
 50 Bennelong Crescent, Macquarie ACT 2614 
   (02) 6251 4149 
 Pastor Jukka Tuovinen  0431 286 084 
 

Suomen Suurlähetystö – Embassy of Finland 
 12 Darwin Avenue, Yarralumla ACT 2600  6273 3800 
 

O s o i t t e i t a  -  D i r e c t o r y  
 
Canberra FinnSupport Society Inc.  

Puheenjohtaja / President 
Sirpa Sarimaa-Knight  (02) 6242 9234 

Pesäpallo – Baseball 
 Yhteys / Contact:  
 Mia Dahl-Spännäri 0423 054 166 

Revontulet Finnish Folk-Dancers 
 Ohjaaja / Instructor:  
 Tero Blinnikka 0419 408 310 

Suomi-koulu – Finnish Language School 
 Ma / Mon 16.30 – 17.45 (lapset / children) 
 Ma / Mon 17.15 – 19.00 (aikuiset/ adults) 
 Holy Trinity Church, 22 Watson St, Turner 
 Yhteys / Contact: 
 Hanna-Mari Latham (02) 6161 9277  
  Canber rask@hotmail.com 

Suomi-Kerho 0-5 -vuotiaille  / Finnish Play Group ages 0-5 
 Yhteys / Contact  
 Mervi mervi rau@hotmail.com  
 Olli 0439 011 776  olli.nevalai nen@gmail.com  


