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Puheenjohtajalta 

Onpa ollut kylmä alkutalvi tähän asti, toivottavasti ostitte lämpimät, käsinkudotut villasukat kirkon 
myyjäisistä. Ennen kuin tämä kylmä ilma saapui, saimme nauttia kalastuspiknikistä ulkoilmassa. Kaksi 
jäsenistämme olivat onnekkaita saadessaan kaloja, Paul Toivonen ja Harri Ylisalo. Paul vei molemmat 
palkinnot, suurin kala ja eniten kaloja. Oli hieno aamu ulkogrilleineen ja pidimme hauskaa. 

Mini Uutukaisessa oli ilmoitukset mini golfista ja viinitila retkestä, joissa molemmissa näimme iloisia 
kasvoja ja saimme tilaisuuden olla yhdessä, jäsenet ja ystävät.  Carla, Bungendorin ‘Sapling Yard’ viinitilasta 
oli hyvin neuvoa antava esitellessään itse tuotettuja viinejään. Olimme onnekkaita kun saimme 
henkilökohtaisen kiertueen ‘Contentious Character’ viinitilalla ja mahdollisuuden maistaa viinejä suoraan 
tynnyristä. Ruoka siellä oli maittavaa, erilaisia eturuokia ja 5 valikoimaa pääruokaa, jotka tarjottiin kaikkien 
kokeiltavaksi. 

Tulevia tilaisuuksia ovat Suomi-Seuran vuosikokous, 22 elokuuta, ja Naisten Päivä tapahtuma, 18 
syyskuuta, joka nykyiseen tapaan järjestetään yhdessä kaikkien suomalaisten yhteisöjen kanssa. Katsokaa 
ilmoituksia alla lisätietoineen. 

Toivomme näkevämme teitä vuosikokouksessa, jossa voimme keskustella yhdessä ideoista tuleviin 
tapahtumiin. 

Lissi Chapelli 

 

 
 
 
 
 
 
VARASTOA SIIRRETYLTÄ SUOMI-PÄIVILTÄ 2020 - Meillä on vielä jonkun 
verran pullohuppuja myytävänä – ‘Ainutlaatuinen COVID-19 2020 CFS 
stubby cooler’, kuva oikealla  →  
Niitä voi ostaa $4 kappale. 
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VIIMEINEN KIRJASTO PIKNIKKI! 
Tulkaa sanomaan jäähyväiset  

Canberran suomalaiselle kirjastolle! 

Sunnuntaina 20.6.2021 klo 12 
Osoitteessa 33 O’Sullivan St, Higgins 

Meillä on vielä paljon kirjoja, DVD, CD, videoita ja lehtiä 
tarjolla ilmaiseksi. Tulkaa hakemaan kassin tai kolmen kanssa! 

 
sitten nautitaan  maukkaasta lounaasta –  

nakkeja (sämpylän kanssa tai ilman), salaatteja ja kakkukahvit (muita juomia myös myytävänä) 

Vain $10 per henkilö 

 Suositut arpajaiset pidetään myös- lahjoituksia arpapalkintoihin otetaan kiitollisina vastaan. 

Kaikki tervetulleita! 

Tiedustelut Mirja Virenius 0409 830 831 virenius1@gmail.com 

 

 
 

 
Canberran suomalaiset yhteisöt järjestävät yhteisen  

 

Juhannusjuhlan 
Lauantaina 26.6.2021 klo 17 

Luterilaisella kirkolla, 22 Watson St, Turner 
Liput $15, lapset ilmaiseksi 

Tulkaa viettämään juhannusta koko perheen kanssa! 
Iltaan liittyy perinteinen kokko, maittavaa syötävää ja juotavaa ja nautinnollista ohjelmaa! 

Tiedustelut Mirja Virenius, 0409 830 831, vireni us1@gmail.com  

 

 

Kutsu Canberran Suomi-Seuran vuosikokoukseen 

Canberran Suomi-Seuran jäseniä kehotetaan osallistumaan seuran vuosikokoukseen 

sunnuntaina 22.8.2021 klo 15. Kokouspaikkana on Harmonie German Club, 49 

Jerrabomberra Ave, Narrabundah. Vuosikokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat ja valitaan uusi 

johtokunta. Sinulla on tilaisuus ryhtyä ehdokkaaksi ja myös äänestää omia ehdokkaitasi johtokunnan eri 

virkoihin. 

Johtokunta ehdottaa seuraavaa muutosta jäsenmaksuihin: 

Sosiaalijäsenten maksu - $10. Muut jäsenmaksut pysyvät ennallaan, Perustelu tähän on että jokainen 

jolla on oikeus täysjäsenyyteen saa sen koska hinta on sama sosiaalijäsenillekin. Alennus hinta pysyy 

samana kaikille jotka ovat siihen oikeutettuja (täys- ja sosiaalijäsenet). 
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Nykyiset jäsenmaksut ovat seuraavat: 
Täysjäsenet - $10 
Alennus ja sosiaalijäsenet - $7 
Lapset alle 12 – ilmainen jäsenyys, kun vanhemmat liittyvät 
Lapset 12–17 - $5 
Perhejäsenyys – vanhemmat ja heidän lapsensa 12–17 – enintään $25 
 

Mahdolliset valtakirjat tulee toimittaa sihteerille vähintään 24 tuntia ennen kokouksen alkamista. 

Ohessa tarvittava kaavake tähän tarkoitukseen. Jäsen voi käyttää vain yhtä valtakirja-ääntä.  

 

Voit myös ehdottaa henkilöitä johtokuntaan täyttämällä ohessa olevan kaavakkeen (kopioi kaavake, 

jos haluat ehdottaa useampaa kuin yhtä henkilöä). Täytetty kaavake on toimitettava sihteerille 

viimeistään 15.8.2021. 

Millaista toimintaa haluaisit seuraltasi? Ota johtokunnan jäseniin yhteyttä mielipiteiden 

vaihdon merkeissä tai tule keskustelemaan asiasta vaikkapa vuosikokouksen yhteydessä! 
 

Huom. Toimintavuoden 2021-22 jäsenmaksut lankeavat maksettaviksi 1.7.2021. Maksut voi toimittaa 

johtokunnan jäsenille, suoraan Seuran tilille – BSB 012-936, tilinumero 3820 13025 (lähetä email 

rahastonhoitajalle tiedoksi maksusta - virenius@grapevine.com.au ), tai shekillä, Canberra Finnish 

Society Inc., 52 Faucett St, Latham ACT 2615. 

Varmista, että Uutukainen tulee sinulle jatkossakin hoitamalla jäsenmaksusi ajoissa. 
 

 
 

Naistenpäivä 
Canberran suomalaisten yhteistä  Naistenpäivää vietetään 

Lauantaina 18.9.2021, klo 10.00 Kansainvälisellä Kirkolla, 
50 Bennelong Cres. Macquarie 

Liput $15 
 
Tarkoitus oli ollut, että juhlimme Naistenpäivää maaliskuussa (Kansainvälinen Naisten Päivä on 8 
maaliskuuta), mutta koronaviruksen takia olemme joutuneet siirtämään ajankohdan syyskuulle. 

Päivän teemana on “Nainen johtajana”. Naistenpäivän värit ovat vihreä ja violetti, joten naiset, laittakaa 
yllenne jotakin vihreää tai violettia tai vaikka kumpaakin! 

 Päivään sisältyy kiinnostavan ohjelman ja arpajaisten lisäksi ruokailu ja kahvit. 

Ilmoittautumiset 13.9.21 mennessä seuraaville henkilöille: 

Satu Surakka                  0422 383 444 
Helena Pekkarinen        0452 399 419 
Mirja Virenius                0409 830 831 
Sirpa Sarimaa-Knight    0418 234 102 

Tervetuloa viettämään yhdessä antoisaa lauantaipäivää Naistenpäivän merkeissä! 
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Suomen suurlähetystö tiedottaa 

Suomen suurlähetystö esittää suomalaisia elokuvia heinäkuussa ja elokuussa. Saat lisää tietoa seuraamalla 
suurlähetystön sosiaalista mediaa tai tilaamalla suurlähetystön uutiskirjeen 
tästä: https://finlandabroad.fi/web/aus/join-our-mailing-list 
Varaukset vain netin kautta. 
 

 

Maanantaikerhon kuulumisia 

Maanantai-Kerho kokoontuu joka toinen maanantai klo 12 Catchpole-huoneessa Jamisonin 
Southern Cross Clubilla. Paikalla on suurin piirtein 20 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, joskus yhteislaulua sekä jäsenten esityksiä. Vitsejä 
kerrotaan ahkeraan ja lopuksi pidetään arpajaiset. Siinä kuluu pari tuntia mukavassa seurassa! Tervetuloa 
mukaan! 

Seuraavat kokoontumiset ovat   14.6, ja 28.6. Vuoden 2021/22 anomus on jätetty Klubille. 

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

Sydämelliset kiitokset Southern Cross Clubille kun saamme kokoontua heidän Jamisonin Clubilla ilmaiseksi 
Community Contributions Agreementin kautta. 

 

 
Kirjaston sulkeminen 

 

Canberran suomalainen kirjasto on nyt suljettu. Haluamme kiittää kaikkia ketkä ovat 
auttaneet kirjaston toiminnassa vuosien aikana, mukaanluettuna Suomi-Klubin aikana. 
Nykyisen Suomi-Seuran aikana kirjastonhoitajat ovat olleet Riitta Keski-Frantti, Mirja 
Virenius ja Sirkka Ropponen. Kirjaston aukiolojen lisäksi jäsenet ovat saaneet nauttia 

vuosittaisista Kirjasto Piknikeistä, jotka ovat olleet helmi- ja maaliskuussa. Ne ovat olleet hyvin suosittuja. 

Jäljellä olevat kirjat, DVD’t, CD’t ym ovat saatavilla ilmaiseksi, kuka vain haluaa täydentää kirjastoaan ennen 
kuin ne hävitetään. 

Katso jäähyväis piknikki ilmoitusta sivulla 4.  Tiedustelut Mirja Virenius 0409 830 831 

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

Ompelukerhon kuulumisia 

Terveisiä Ompelukerholaisilta! Ollaan tavattu suomalaisella luterilaisella kirkolla (22 Watson St, 
Turner) joka toinen tiistai klo 18. Ohjelmassa on ollut paljon sukkien kudontaa ja myös jonkin 
verran ompelua. Lisäksi iltaan kuuluu myös kahvitauko monenlaisten herkkujen kera. 

Maksamme kirkolle $5 per henkilö kulujen kattamiseksi. 

Jatkamme kokoontumisia talven yli koska Suomeen menijöitä ei tänä vuonne ole. 

Seuraava kokoontuminen on tiistaina 22 kesäkuuta ja siitä eteenpäin joka toinen tiistai. 

 Tervetuloa ompelemaan, neulomaan ja kahville!  Tiedustelut Anita Salonen 6231 0361 

https://finlandabroad.fi/web/aus/join-our-mailing-list
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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 ACT 2614.  
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. 
 

 
Pesäpalloharjoitukset 

 
Iloista talvea teille kaikille! 

Se menee nopeasti ja ennenkuin huomaatkaan, kevät on ovella ja on aika aloittaa 
pesäpallo harjoitukset lokakuun Kevät Kisoihin! 

Tulkaa mukaan iltapäivä harjoituksiin Giralangin kentälle sunnuntaisin, alkaen  
15 elokuuta klo 14.30. 

Olkaa hyvät ja laittakaa tämä päivä kalenteriinne, tulkaa paikalle ja tuokaa ystävänne! Kaikki tervetulleita! 

Tiedustelut Mia Dahl-Spännäri 0423 054 166 

 

 
Canberran Suomi-koulu 

 
Lasten ja aikuisten luokat ovat maanantaisin kouluaikoina Canberran Luterilaisella kirkolla,  
22 Watson St, Turner 

Lapset: 16.30 – 17.30 
Aikuiset: 17.40 – 19.10 (aloittelijoista keskiasteisiin) 
Tiedustelut: 
Lapset:  Aino Suomi, 0405 172 062 
Aikuiset: Erja Stephenson, 0432 689 194 
canberrask@hotmail.com  
Facebook: Suomi-koulu Canberra 
 
Paikka avoinna:  
Canberran Suomi-Koulun etsii opettajaa maanantai-iltapäivälle 4-10 vuotiaitten ryhmään.  
Yhteydenotot Aino Suomi 0405 172 062 
 
Huomio: lasten luokat alkavat kun saamme opettajan. 
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Tapahtumakalenteri 
 

Su 20.6.2021 klo 12 Kirjasto piknikki (ilmoitus sivulla 2) 

To 24.6.2021 klo 12 FinnSupportin kaverilounas Burns Klubilla, Kett St, Kambah. 
Ilmoittautumiset 20.6.2021 

La 26.6.2021 klo 17 Yhteinen Juhannusjuhla (ilmoitus sivulla 2) 

Su 27.6.2021 klo 12 Scandinavian Juhannus Juhla - Senate Rose Gardens, Old Parliament House, 
Parkes. 

 Maypole, kuoro, tanssia ja leikkejä lapsille ja aikuisille. 
Hernesoppaa, hotdoggia, pyttipannu Scandinavialaisittain, kanelipullat, 
kahvia ja teetä tarjolla lahjoituksella – SAA’n avustukseksi (huomio: otamme 
vain käteistä).      
Pääsy ilmainen, mutta COVID viiruksen takia, turvallisuus syistä ja 
ateriapalvelun vuoksi, olkaa hyvät ja rekisteröikää tulonne ja vieraanne 
Eventbrite’in kautta tiistaihin 22.6.2021 mennessä ja ilmoittautukaa rekisteri 
pöydän luona perillä. 
Tiedustelut rekisteröinnistä ym. ottakaa yhteyttä: 
info@scandinavianaustralian.org.au 

La 3.7.2021 klo 14.30 Luterilaisen kirkon Finnglish ryhmä - Suurlähettiläs Satu Mattila-Budich 
kertoo työstään ja elämästään. Tilaisuus on englanninkielinen. 

 Kirkolla, 22 Watson St, Turner 

La 31.7.2021 klo 12 FinnSupportin Soppajuhla Kansainvälisellä kirkolla. Liput $15. 
Ilmoittautumiset 28.7.2021 (ilmoita myös jos tarvitset erikoisruokavalion) 

La 7.8.2021 klo 14.30 Luterilaisen kirkon Finnglish ryhmä - Ari Piiroinen kertoo suomalaisista 
urheilusankareista. Tämä tilaisuus on englanninkielinen.  

 Kirkolla, 22 Watson St, Turner 

Su 22.8.2021 klo 15 Suomi-Seuran vuosikokous (ilmoitus sivulla 2-3) 

Elokuu 2021 FinnSupportin tiedotustilaisuus ”Siirtyminen itsenäiseen asumisyksikköön” 
(aika ja paikka vielä varmistamatta) 

La 18.9.2021 klo 10 Yhteinen Naisten Päivä (ilmoitus sivulla 3) 

 

 
Ilmoittautumiset ja tiedustelut FinnSupport Societyn tilaisuuksiin: 
Sirpa Sarimaa-Knight  6242 9234   
Raili Vesala   6288 7191 
Riitta Kronqvist  6242 0198   
 
 
Canberran Suomalainen Luterilainen seurakunta:  Pastori Janne Pekkarinen 6247 9493 
22 Watson St, Turner         0452 397 717 
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 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) 
Tuula jättää tämän toimen lähiaikoina ja haluaisi opettaa tehtävät uudelle edustajalle.  

Jos olet kiinnostunut, ota yhteyttä Tuulaan.  
 
 
 
 

Tärkeä ilmoitus kaikille jäsenille: 

Seurallemme tulee paljon ilmoituksia erilaisilta yhteisöiltä jotka voivat olla kiinnostavia teille, mm. Suomen 
Suomi-Seuralta, eri valtion osastoilta, monikulttuuri järjestöiltä ja muilta voittoa tavoittelemattomilta 
yhdistyksiltä. Nämä ilmoitukset ovat tarkoitettu tiedoksi kaikille jäsenille. 

Tulemme lähettämään näitä ilmoituksia sähköpostitse kaikille ketkä ovat jo sähköposti listallamme. Jos et 
ole listallamme ja haluat saada näitä ilmoituksia niin lähetä osoitteesi Mirjalle, virenius1@gmail.com 

Jos olet jo listalla etkä halua näitä ilmoituksia, ilmoita Mirjalle. 

 
 
 
 
 

 
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  
  ISSN number: 2209-8887 

https://www.facebook.com/groups/cfsinc/  
June 2021 

 

 

 

From the President 

What a cold introduction to Winter so far, hopefully you were able to pick yourself up a pair of hand 
knitted socks at the last Lutheran fete. Before the cold weather arrived, we were able to meet outdoors, 
enjoying a fishing picnic. Two of our members were lucky enough to catch fish, Paul Toivonen & Harri 
Ylisalo. Paul took out both prizes for most fish and the biggest fish. It was a great morning with a BBQ and 
laughs. 

Our mini Uutukainen advertising mini golf and a winery tour saw happy faces and again a chance for our 
members and friends to get together. Carla from ‘Sapling Yard’ in Bungendore was very informative with 
her presentation of her own produced wines. We were lucky enough to have a personal tour at 
‘Contentious Character’ and given an opportunity to taste wine straight out of the vat. The food there was 
amazing, a few different entrees and a selection of 5 main courses served as shared plates. 

In the next few months, we are organizing our annual AGM - 22nd August, and a Women’s Day event – 18th 
Sept, which, as usual, will be a combined effort with the wider Finnish communities. Please see the ad 
below for more information.  

We look forward to seeing you all at the AGM and discussing future event ideas with everyone. 
 
Lissi Chapelli 
 
 
 
 
 
 
 
STOCK FROM DEFERRED EASTER FINNISH FESTIVAL 2020: There are still 
a few stubby coolers available for purchase at $4 each - ‘The unique 
COVID-19 2020 CFS stubby cooler’ as pictured to the right → 
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LAST LIBRARY PICNIC! 

Come and say farewell to the Canberra Finnish Library 

Sunday 20/6/2021 at 12 noon 
33 O’Sullivan St, Higgins 

 
There are still lots of books, DVDs, CDs, videos  

and magazines to be had for free.  
Come and pick up a bagful or three! 

then join in for our delicious lunch of frankfurters (with or without bread roll),  
salads plus coffee and cake (other drinks also for sale) 

only $10 per person 
 

The popular raffle will also be held. Donations for raffle prizes are gratefully accepted. 

Everyone welcome! 

Inquiries Mirja Virenius, 0409 830 831, virenius1@gmail.com 

 
  

Canberra Finnish communities are organising a joint  

 

Finnish Midsummer celebration 
Saturday 26/6/2021 at 5pm 

Finnish Lutheran Church, 22 Watson St, Turner 

Tickets $15, children free 

Come and enjoy this event with the whole family! 

The evening includes a traditional bonfire, delicious food and drink and an enjoyable program! 

Inquiries Mirja Virenius 0409 830 831 vireni us1@gmail.com  

 

 

 

 

Notice of the Canberra Finnish Society Annual General Meeting 
The members of the Canberra Finnish Society Inc. are invited to the AGM, to be held on Sunday 
22/8/2021 at 3pm. The meeting will take place at the Harmonie German Club, 49 Jerrabomberra Ave, 

Narrabundah. 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 committee and also to vote for your preferred candidates for the 
various positions in the committee. 

The committee proposes the following change to the membership fees, effective 2022/23: 

Social members - $10. All other fees to remain the same. The reason for this change is that everyone who is eligible 
to be a full member can do so as the fee will be the same for social members. Concessions will continue to apply to 
those members (full and social) who are eligible. 
 
 
 

mailto:virenius1@gmail.com
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The current membership fees are as follows: 
Full members - $10 
Concessions and social members - $7 
Children under 12 – free memberships when parents join 
Children 12–17 - $5 
Family memberships – parents and their children 12 – 17 – capped at $25 

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 by 
15/8/2021. 

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 2021/22 will be due from 1/7/2021. 
Payments can be made to any committee member, deposited directly to the Society’s account – BSB 

012-936, account number 3820 13025 (please send email to the treasurer to confirm payment – 
virenius@grapevine.com.au ) or by cheque to Canberra Finnish Society Inc.,  

52 Faucett St, Latham ACT 2615. 
Please ensure that the newsletter will keep coming to you by paying your membership fee on time. 

 

 

 

Womens’ Day 
Canberra Finnish women will celebrate Womens’ Day 

Saturday 18/9/2021, starting at 10am  
Canberra International church 
50 Bennelong Cres. Macquarie 

Tickets $15 

The intention was to hold it in March (International Womens’ Day is 8 March), but because of COVID-19, 
we had to move it to September. 

The theme for the day is ‘Woman in leadership’. Womens’ Day colours are purple and green, so ladies, 
wear something purple or green, or both! 

The day includes an interesting program and a raffle, as well as lunch and coffee breaks. 

Registrations by 13/9/2021 to the following: 

Satu Surakka                  0422 383 444 
Helena Pekkarinen        0452 399 419 
Mirja Virenius                0409 830 831 
Sirpa Sarimaa-Knight    0418 234 102 

Welcome everyone to spend a rewarding Saturday celebrating Womens’ Day! 
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News from the Embassy of Finland  
  
Finnish films will be screened at the Embassy of Finland in July and August. For further announcements follow 
the Embassy on social media or subscribe to the Embassy’s mailing list 
here: https://finlandabroad.fi/web/aus/join-our-mailing-list 
Bookings online only. 
  

 

Sewing Circle 

Greetings from Sewing Circle members! We have been meeting at the Finnish Lutheran 
church (22 Watson St, Turner) every second Tuesday at 6pm. Recent programs have 
included lots of sock knitting, as well as some sewing. We also enjoy a coffee break with 

yummy refreshments. Payment of $5 per person is collected to cover church costs. 

We will be meeting throughout the winter as nobody is travelling to Finland this year. 

Next meeting will be Tuesday 22 June and then every second Tuesday. 

Welcome to sewing, knitting and coffee!   🧵✂️.    

Inquiries Anita Salonen, 6231 0361    
 

 

Monday Group news 

Monday Group meets at 12 noon every second Monday in the Catchpoles Room at Jamison 
Southern Cross Club. The attendance is usually 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 
(including upcoming events), birthdays, a trivia quiz, maybe a 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! 

Next meetings are:  14/6, and 28/6. 2021/22 application has been submitted. 

(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. 

Our sincere thanks to the Southern Cross Club for allowing us to meet at their Jamison Club free of charge 
under the Community Contributions Agreement. 

 

 
Baseball training 

Happy winter everyone! 

It will pass quickly and before you know it, spring will be here, and time to start baseball 
practice for the October Spring Games! 

Come and join us for afternoon pesäpallo training at Giralang oval on Sundays starting 
15th of August at 2.30pm. 

Please put this date in your diaries and turn up on the day, and bring your friends! 

Inquiries Mia Dahl-Spannari 0423 054 166 

https://finlandabroad.fi/web/aus/join-our-mailing-list
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Library closure 

The Canberra Finnish Library has now closed. We wish to thank everyone who has helped 
in its operation through the years, including the time it was open at the Finnish Australian 
Club of Canberra. During our current Society’s operation, the librarians have been Riitta 
Keski-Frantti, Mirja Virenius and Sirkka Ropponen. In addition to the regular opening 

hours every month, the members have enjoyed the annual Library Picnics held in February or March. They 
have been well attended and very enjoyable. 
The remaining books, DVDs, CDs etc are available free to anyone wishing to stock their home libraries 
before they are disposed of.  

See the farewell picnic notice on page 12. 

Inquiries Mirja Virenius 0409 830 831. 

 

 
 

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, mervixrau@hotmail.com or Olli, 0439 011 776, olli.nevalaixnen@gmail.com  
ACT Playgroups Association’s contact details are: play@playgroupact.org.au or 1800 171 882. 
 
 

 
Canberra Finnish School 

 
Children’s and adults’ classes are held on Mondays of school terms at the Finnish Lutheran church,  
22 Watson St, Turner 
Children: 4.30 – 5.30pm 
Adults: 5.40 – 7.10pm (beginners to intermediate) 
Contacts: 
Children: Aino Suomi, 0405 172 062 
Adult:  Erja Stephenson, 0432 689 194 
canberrask@hotmail.com 
Facebook: Suomi-koulu Canberra 
 
Position vacant:  
Canberra Finnish school is looking for a teacher for the 4-10yo children’s group that runs Mondays 4:30-
5:30pm during school terms. Get in touch with Aino Suomi 0405 172 062 
 
Note: the children’s classes will commence once we secure a teacher. 
 

 

mailto:mervixrau@hotmail.com
mailto:olli.nevalainen@gmail.com
mailto:play@playgroupact.org.au
mailto:canberrask@hotmail.com
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Events Calendar 

 
Sun 20/6/2021, 12 noon Library picnic (notice on page 9) 

Thurs 24/6/2021, 12 non FinnSupport Friends lunch at Burns Club, Kett St, Kambah. Bookings by 
20/6/2021. 

Sat 26/6/2021, 5pm Finnish Midsummer celebration (notice on page 9) 

Sun 27/6/2021, 12 noon Scandinavian Midsummer Celebration - Senate Rose Gardens, Old 
Parliament House, Parkes. 

 Maypole, choir, dancing and games for children and adults. 
Pea soup, hotdogs, pyttipanna (Scandinavian-style hash), cinnamon buns, 
coffee and tea available by donation – supporting the SAA (please note that 
we only accept cash).      
Admission is free, but for COVID safety reasons and catering, please register 
yourself and any guests via Eventbrite by Tuesday 22 June 2021, and check in 
at our registration desk on arrival at the rose gardens.   
 For registration details and other enquiries, please 
contact: info@scandinavianaustralian.org.au 

Sat 3/7/2021, 2.30pm Lutheran church Finnglish group – Finnish Ambassador Satu Mattila-Budich 
talks about her work and life. This will be in English.   
At the church, 22 Watson St, Turner. 

Sat 31/7/2021, 12 noon FinnSupport Midwinter lunch, Canberra International Church. Reservations 
with dietary requirements to members below by 28/7/2021. 

Sat 7/8/2021, 2.30pm Lutheran church Finnglish group – Ari Piiroinen will talk about Finnish sports 
legends. This will be in English. 
At the church, 22 Watson St, Turner. 

Sun 22/8/2021, 3pm Canberra Finnish Society AGM, (notice on page 9-10) 

August 2021 FinnSupport information session, “Moving to independent living unit” (date, 
time and venue still to be confirmed) 

Sat 18/9/2021, 10am Womens’ Day event (notice on page 10) 

 

 
Reservations and inquiries for FinnSupport Society’s events: 
Sirpa Sarimaa-Knight  6242 9234   
Riitta Kronqvist  6242 0198 
Raili Vesala   62887191 
 
 
Canberra Finnish Lutheran church:  Pastor Janne Pekkarinen 6247 9493 
22 Watson St, Turner       0452 397 717 
 
 
 
 
 

mailto:info@scandinavianaustralian.org.au
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Important notice to all members: 

The Society receives many notices from the wider community that may be of interest to you, such as from 
Finland Society, various government agencies, the multicultural community and other non-profit 
organisations. These notices are meant for the information of all members.  

We will be forwarding these notices via email to everyone we have on our email list. Anyone else who 
would like to be added to this list can advise their email address to Mirja at virenius1@gmail.com  

If you are already on our list but do not wish to receive these notices, please advise Mirja. 

 
 
 

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) 
Tuula will be retiring from this position in the near future and would like to train someone 

to take over. If you are interested, please contact Tuula. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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/ 
 
 
 

  

mailto:virenius1@gmail.com
https://www.facebook.com/groups/ossilanvaihtokauppa/
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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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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 Tanja Kankaanpää 
  0439 214 024 

Holy Trinity Finnish Lutheran Church 
 22 Watson Street, Turner ACT 2612 (02) 6247 9493 
 Pastor Janne Pekkarinen 0452 397 717 

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

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

 

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

Revontulet Nordic FolkDancers 
 Ohjaaja / Instructor:  
 Tero Blinnikka 0419 408 310 

Suomi-koulu – Finnish Language School 
 Ma / Mon 16.30 – 17.30 (lapset / children) 
 Ma / Mon 17.45 – 19.15 (aikuiset/ adults) 
 Holy Trinity Church, 22 Watson St, Turner 
 Yhteys / Contact: 
 Aino Suomi (lapset / children) 0405 172 062 
  Erja Stephenson (aikuiset / adults) 0432 689 194 
  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  

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  

mailto:rask@hotmail.com
mailto:mervirau@hotmail.com
mailto:olli.nevalainen@gmail.com

