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Canberran Suomi-Seura toivottaa kaikille  
Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta 2022! 

 
Puheenjohtajalta 

Hyvää joulua kaikille jäsenille ja perheillenne! Johtokunta lähettää lämpimät terveiset teille kaikille. 
Viimeiset kaksi vuotta ovat olleet vaikeita kaikille, nyt onneksi ollaan päästy sulkutilasta ja rokotus määrät 
ovat korkeat. Toivottavasti te voitte jakaa joulun perheen ja ystävien seurassa ja tulevaisuudessakin ilman 
keskeytyksiä. Odotamme innolla monia tapahtumia joita aiomme järjestää ja joista saamme nauttia 
yhdessä näiden vaikeiden aikojen jälkeen. 

Joulujuhlammekin on tulossa. Pidämme sen taas Gungahlin Lakes Golf Klubilla, tällä kertaa perjantaina  
3. joulukuuta. Johtokunta toivoo kaikille turvallista ja iloista joulua. 

Suomi-Päivät ovat taas suunnitteilla ensi vuoden Pääsiäiseksi, 15.-17. huhtikuuta. Toivomme että voimme 
ne pitää tällä kertaa, eikä COVID tule häiritsemään. Suunnittelu kokous pidetään Harmonie German Klubilla 
28. Marraskuuta klo 15. Tämä tulee olemaan hyvä tilaisuus keskustella asioista jotka olivat esillä edellisessä 
kokouksessa 2 vuotta sitten. Paljon valmisteluja oli jo tehty ennenkuin piti tehdä vaikea päätös peruuttaa 
Suomi-Päivät COVID viiruksen takia, joka rajoitti kaikkien tekemisiä.  

Haluaisimme apuanne ja ideoitanne ja toivomme näkevämme teitä runsasjoukkoisesti kokouksessa! 

Lissi Chapelli  

 

KIRJAILIJAVIERAILU 

Canberrassa asuvan Selma Kaasisen toinen kirja nimeltään Araukaria ilmestyi 
10.9.2021.  

Araukaria vie lukijan huimalle matkalle niin Yhdysvaltojen yliopistomaailmaan 
kuin Australian New South Walesiin, seudulle, joka on tullut tutuksi viime vuosien 
uutiskuvien laajoista metsäpaloista. Araukarian mantereita yhdistää tuli ja sen 
kaiken tuhoava voima. Araukaria on klassinen lukuromaani ihmisen hyvyydestä ja 
pahuudesta, rakkaudesta ja ajan parantavasta voimasta.  
 
Tule tutustumaan kirjaan ja kirjan tekijään Canberran Suomi seuran tapahtumissa. 

 

Voit tilata kirjan laittamalla viestin osoitteeseen author.selmak@gmail.com,  
puhelimitse 0400-629790 tai lähettämällä viesti kirjailijan FB-sivun 
(https://www.facebook.com/selmakaasinen) kautta.  

Kirjan hinta on Uutukaisen lukijoille $45.00 (+postikulut). 

 

https://www.facebook.com/groups/cfsinc/
mailto:author.selmak@gmail.com
https://www.facebook.com/selmakaasinen
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Suomi-Päivät 2022 - Canberra! 

Canberran Suomi-Seura yrittää kolmannen kerran järjestää Suomi-Päivät 
2022, ellei COVID viirus taas tule väliin! 

Suomi-Päivät pidetään 15.-17. huhtikuuta 2022 ja olemme jo varanneet 
paikan, Weetangera Primary School, Southwell St, Weetangera.  

Suunnittelu kokous pidetään sunnuntaina 28 marraskuuta klo 15 ja 
paikka on Harmonie German Club, 49 Jerrabomberra Ave, 
Narrabundah.  

COVID viiruksen mahdolliset rajoitukset huomioonottaen, pyydämme 
teitä ilmoittamaan tulostanne meille. Voitte myös luultavasti ottaa osaa 

kokoukseen kotoa, käyttäen Zoom ohjelmaa. Yksityiskohdat annetaan rekisteröitymisen yhteydessä. 
Tavataan kokouksessa! Yhdyshenkilö on Mirja Virenius, 0409 830 831, virenius@gmail.com  

Johtokunnan jäsenet ovat jo innokkaita aloittamaan ja kehottavat kaikkia jäseniä, heidän perheitään ja 
ystäviään tulemaan kokoukseen auttamaan ja suunnittelemaan pääkaupungin arvoisen festivaalin. 
Jäsenmäärämme voi olla pienempi kuin isompien kaupunkien seurat, mutta meillä on innokas presidentti 
johtamassa ja viemässä johtokuntaa niin että voimme järjestää ikimuistoiset Suomi-Päivät! 

 

 

Canberran Suomi-Seura viettää 

Joulujuhlaa 
Perjantaina 3.12.2021 klo 18 

Gungahlin Lakes Golf Club, Gundaroo & Gungahlin Dr kulmassa, Nicholls 

Iltaan kuuluu herkullinen jouluateria  
ja perinteinen joulu ohjelma 

Tehdäksemme illan vielä enemmän näkyvästi joulujuhlaksi, kannustamme teitä pukeutumaan joulun 
teemaan, tai jouluväreihin jos haluatte 

Liput: jäsenet $40, ei-jäsenet $50, lapset 5-12v $10, alle 5v ilmaiseksi 

Ruokatilausta varten tarvitsemme pöytävaraukset ja maksun  
viimeistään 26.11.2021 mennessä 

(mainitse myös, jos on tarve erikoisruokavalioon) 

Huomio: lippuja EI myydä ovella 

Tiedustelut, pöytävaraukset ja maksut ottavat vastaan 
Mirja Virenius 0409 830 831 vireni us1@gmail.com  

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

Voit maksaa henkilökohtaisesti ylläoleville, tai shekillä (Canberra Finnish Society Inc.,  
52 Faucett St, Latham ACT 2615). 
Maksun voi lähettää myös nettipankin kautta suoraan CFS:n tilille - ANZ Bank, BSB 012 936, tilinumero 
3820 13025. Ole hyvä ja varmista että maksullasi on reference-numero (pyydämme että käytät 
puhelinnumeroasi) ja lähetä maksu- ja varaustietosi sähköpostilla Mirjalle tai Debbielle. 

Tervetuloa hauskaan illan viettoon! 
 

mailto:virenius@gmail.com
mailto:virenius1@gmail.com
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Canberran Suomalainen Luterilainen Seurakunta järjestää 

SUOMEN ITSENÄISYYSPÄIVÄJUHLAN 
Sunnuntaina 5.12.2021 (huomioi päivä) 

Canberran Luterilaisella kirkolla -  jumalanpalveluksen jälkeen (noin klo11) 
22 Watson St, Turner 

 
Ohjelmaa ja kahvitarjoilu 

Kaikki tervetulleita! 

 

 

 
Kutsu Canberran Suomi-Seuran vuosikokoukseen 

Sunnuntaina 12 joulukuuta 2021, klo 15. 
Harmonie German Club, 49 Jerrabomberra Ave, Narrabundah 

Canberran Suomi-Seuran jäseniä kehotetaan osallistumaan seuran vuosikokoukseen, jota on täytynyt 
siirtää COVID viiruksen aiheuttaman sulkutilan vuoksi. 

COVID viiruksen mahdolliset rajoitukset huomioonottaen, pyydämme teitä ilmoittamaan tulostanne 
meille. Voitte myös luultavasti ottaa osaa kokoukseen kotoa, käyttäen Zoom ohjelmaa. Yksityiskohdat 
annetaan rekisteröitymisen yhteydessä. Nähdään kokouksessa! 
Yhdysheniklö on Mirja Virenius, 0409 830 831, virenius1@gmail.com  

Vuosikokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat ja valitaan uusi johtokunta. Sinulla on tilaisuus ryhtyä 
ehdokkaaksi ja myös äänestää omia ehdokkaitasi johtokunnan eri virkoihin. 

Ehdotus vuosikokoukseen: 
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). 

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 
5.12.2021. 

Millaista toimintaa haluaisit seuraltasi? Ota johtokunnan jäseniin yhteyttä mielipiteiden 
vaihdon merkeissä tai tule keskustelemaan asiasta vaikkapa vuosikokouksen yhteydessä! 

mailto:virenius1@gmail.com
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Huom. Toimintavuoden 2021-22 jäsenmaksut lankesivat 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. 
 
 

 

 

Canberran Suomi-Seuran 

KESÄKISAT  

Lauantaina & sunnuntaina 22. – 23.1.2022 alkaen klo 9 

Downer Oval, Melba St, Downer 
 

Koska emme voineet pitää Kevätkisoja lokakuussa COVID viiruksen takia,  
jatketaan näitä Kesäkisoja ainakin ensi vuonna! 

Tulkaa nauttimaan ulkoilmasta perheen ja ystävien kanssa,  
maistamaan perinteisiä suomalaisia ruokia, ja palan painikkeeksi juomia saa baarista.  

Ohjelmassa pesäpalloa ja kaikille sopivaa mölkkyä, johon kannustamme osallistumaan! 
 

Olutta ja muuta juotavaa myydään molempina päivinä. 

Anniskelulain vuoksi omien alkoholijuomien paikalle tuominen on kielletty. 
 

Tervetuloa Kisoihin! 

Tiedustelut Mia Dahl-Spannari, 0423 054 166 
 

 

Suomen Suurlähetystön kuulumisia 

Ensi tammikuussa on mahdollisuus äänestää ensimmäisen kerran Suomen 
aluevaaleissa. Vaaleissa valitaan hyvinvointialueiden valtuustoihin valtuutetut ja 
varavaltuutetut. Hyvinvointialue on sote-uudistuksen myötä käyttöön tuleva 
hallintoporras. Vaaleissa, joita kutsuttiin ennen myös maakuntavaaleiksi, voivat 
äänestää kaikkialla muualla paitsi Helsingissä kirjoilla olevat kansalaiset. 
Helsingissä vaaleja ei järjestetä sen erityisaseman vuoksi. Pysyvästi ulkomailla 
asuvilla suomalaisilla ei ole aluevaaleissa äänioikeutta. Aluevaalit Suomessa 
pidetään 23.1.2022 
 

 
Suurlähetystö järjestää Canberrassa ennakkoäänestyksen 12.-14.1.2022. Voit käydä äänestämässä keskiviikkona 
12.1. ja torstaina 13.1. kello 9-17 ja perjantaina 14.1. kello 9-12. Tervetuloa!  

 
Henkilövaihdokset suurlähetystössä 

Suurlähetystössä on tapahtunut viime kuukausina useampia henkilövaihdoksia. Uusi lähetystöneuvos Heini 
Korhonen aloitti elokuussa Katja Karppisen seuraajana. Uusi assistentti Maria Widiastuti liittyi joukkoomme 
marraskuun alussa, ja marraskuun puolivälissä suurlähetystössä aloittaa uusi viestinnästä vastaava virkamies Ryan 
Hemingway, jonka voi tavata myös edustuston vastaanotossa.   

Suurlähetystö toivottaa kaikille Uutukaisen lukijoille rauhallista joulun aikaa ja valoisaa uutta vuotta.   

 

mailto:virenius@grapevine.com.au
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Maanantaikerhon kuulumisia 

Maanantai-Kerho on ollut sulkutilassa, niinkuin muutkin täällä Canberrassa. Meiltä jäi tapaaminen 
5 kertaa elokuun jälkeen, ja nyt oli oikein kiva tapaaminen 1 marraskuuta! Kaikki olivat mielissään 

kun saivat istua yhdessä, ja nauttia lounaasta, keskustelusta ja tavallisesta ohjelmasta. 

Kokoonnumme 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, jäsenten esityksiä, tietokilpailu, arpajaiset, ja lopuksi kerrotaan 
vitsejä. Siinä kuluu pari tuntia mukavassa seurassa! Tervetuloa mukaan! 

Seuraavat kokoontumiset ovat  15.11, 29,11 ja 13.12. Joululoman jälkeen tapaamme taas 10 tammikuuta 
2022. 

Huomio: 15 marraskuuta – paikallinen kirjailija Selma Kaasinen vierailee, ja esittelee uutta kirjaansa, 
Araukaria. Hinta $45 (+ postitus) 

(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. 

 

Ompelukerhon kuulumisia 

Terveisiä Ompelukerholaisilta! Ollaan oltu sulkutilassa niinkuin kaikki muutkin nämä viime 
kuukaudet, mutta nyt voimme taas kokoontua, seuraavan kerran tiistaina 23 marraskuuta klo 18, 
Luterilaisella kirkolla, 22 Watson St, Turner. Sitten joka toinen viikko samaan aikaan, samassa 

paikassa. Meidän viimeinen kokoontuminen tälle vuodelle on 21 joulukuuta ja aloitamme taas  
8 helmikuuta 2022. 

Ompelun ja kudonnan kisäksi iltaan kuuluu myös kahvitauko monenlaisten herkkujen kera. 
Maksamme kirkolle $5 per henkilö kulujen kattamiseksi. 

Nyt ollaan intoa täynnä ja valmiita joulun valmisteluihin.  
 Tervetuloa ompelemaan, neulomaan ja kahville!   

Tiedustelut Anita Salonen 6231 0361, 0472 657 149. 🧵✂️.    

 

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. 
 

mailto:mervirau@hotmail.com
mailto:olli.nevalainen@gmail.com
mailto:play@playgroupact.org.au
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Pesäpalloharjoitukset 

 
Hei kaikki, 

Kevät on tullut ja Kesäkisat ovat kohta nurkan takana! 

Suunnittelemme pesäpallo harjoitukset Lathamin kentälle lauantaina 13 marraskuuta 
klo 14.30. Tulkaa mukaan nauttimaan hot dogeista ja ulkoilmasta, kaikki tervetulleita! 

Koska päivä, aika ja paikka voi muuttua sesongin aikana, ota yhteyttä seuraavasta 
harjoituksesta. Tiedustelut Mia Dahl-Spännäri 0423 054 166 

Terveisin, 
Mia 

 

Canberran Suomi-koulu 

(Olimme tauolla sulkutilan aikana, mutta aikuisten luokat ovat nyt alkaneet.) 
Lasten ja aikuisten luokat ovat maanantaisin kouluaikoina Canberran Luterilaisella kirkolla,  
22 Watson St, Turner 

Lapset: 16.30 – 17.30      Tiedustelut: 
Aikuiset: 17.40 – 19.10 (aloittelijoista keskiasteisiin)  Lapset:  Aino Suomi, 0405 172 062 
canberrask@hotmail.com      Aikuiset: Erja Stephenson, 0432 689 194 
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. 

 

 

 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 6aada6 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. 

mailto:canberrask@hotmail.com
mailto:virenius1@gmail.com
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Tapahtumakalenteri 
 

Ma 15.11.2021 klo 12 Maanantai-Kerho – Kirjailija Selma Kaasinen esittelee uutta kirjaansa, 
’Araukaria’ (ilmoitus sivulla 1 ja 5) 

To 25.11.2021 klo11 FinnSupportin joulupiknikki Cotterilla. Joululounas ja joululauluja. Hinta $20. 
Varaukset 22.11.2021 mennessä. Ilmoitathan jos olet erikoisruokavaliolla tai 
tarvitset kyydin. Ota myös tuoli mukaan! 

Su 28.11.2021 klo 15 Suomi-Päivien suunnittelu kokous – Harmonie German Club  
(ilmoitus sivulla 2) 
 

La 4.12.2021 klo 18 Suomi-Seuran joulujuhla – Gungahlin Lakes Golf Club (ilmoitus sivulla 2) 

Su 5.12.2021 (n. klo 11) Suomen Itsenäisyypäivä juhla – Suomalainen Luterilainen kirkko (ilmoitus 
sivulla 3) 

La 11.12.2021 klo 17 Joulumyyjäiset Luterilaisella kirkolla, 22 Watson St, Turner 

Su 12.12.2021 klo15 Suomi-Seuran vuosikokous – Harmonie German Club (ilmoitus sivulla 3) 

La 18.12.2021 klo18 Kauneimmat joululaulut Luterilaisella kirkolla, 22 Watson St, Turner 

La 25.12.2021 klo 10 Joulukirkko Luterilaisella kirkolla, 22 Watson St, Turner 

La-su 22.-23.1.2022 Suomi-Seuran Kesäkisat – Downer Oval (ilmoitus sivulla 4) 

Pe-su 15.-17.4.2022 Suomi-Päivät Canberrassa – Weetangera Primary School (ilmoitus sivulla 2) 

 

 
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 
 
 
 
 

 
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/ 
 

  

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/  
November 2021 

 

Canberra Finnish Society wishes everyone  
A Merry Christmas and a Happy New Year 2022! 

 
From the President 

Merry Christmas to all our members and their families! The committee sends warm wishes and happy 
greetings to you all. The last 2 years have been tough for everyone, luckily we are now out of lockdown and 
have high vaccination numbers. Hopefully everyone will be able to share this Christmas with family and 
friends and continue to share moments together without disruption in the future. We look forward to 
hosting lots of events and providing opportunities for everyone to get together after such hard times. 

Our annual Christmas Party is coming up. This will be held at The Lakes Club in Gungahlin again, on  
4 December. The committee would like to wish everyone a safe and cheerful Christmas. 

The Finnish Festival has been planned again for Easter next year, April 15th - 17th. Hopefully we can go 
ahead as planned and COVID does not interfere with our plans again. There will be a planning meeting at 
the Harmonie German Club on the 28th of November at 3pm. This will be a great opportunity to discuss 
the items we raised at the previous meeting 2 years ago. A lot of preparation was put in already before 
making the hard decision to cancel due to COVID, the restrictions and impacts it had on everyone. We 
would love your help and ideas, hope to see you at the meeting in large numbers! 

Lissi Chapelli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MEET THE AUTHOR (Note: the book is in Finnish only. You may know of someone who would 
like to read it). 

Selma Kaasinen is a Canberran-based author of contemporary fiction. Her second book 
Araukaria was released on 10 September 2021.   

Araukaria will take you on a journey led through academic pursuit in universities of the USA 
and across the world into the arid country-side of rural New South Wales in Australia. The 
shores of which are connected via mutually existential threat of wildfire and looming 
devastation. Araukaria is a novel about the nature of man; for the good and bad, about love 
and the power of time that can heal all wounds. 
 
Come and meet the author and get familiar with the book at Canberra Finnish Society’s 

events. 

 

You may purchase the book by contacting the author by email author.selmak@gmail.com or 
phone 0400-629790 or via the author’s FB page (https://www.facebook.com/selmakaasinen). 

For Uutukainen readers, the book will be available at $45.00 (+ posting fee).  

https://www.facebook.com/groups/cfsinc/
mailto:author.selmak@gmail.com
https://www.facebook.com/selmakaasinen
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Finnish Festival 2022 – Canberra! 

The Canberra Finnish Society is having a third go at hosting the Finnish 
Festival in 2022, unless the COVID virus puts a spanner in the works, 
again! 

The dates for Festival will be 15-17 April 2022 and we have already 
booked the venue, Weetangera Primary School, Southwell St, 
Weetangera.  

A planning meeting for the Festival will be held at the Harmonie 
German Club, 49 Jerrabomberra Ave, Narrabundah on Sunday 28 
November at 3pm.  

Due to possible COVID restrictions, you will need to advise us of your attendance. You may also be able to 
log into the meeting via Zoom.  Details will be provided on registration. See you at the meeting! 

The committee members are all keen to start the ball rolling again 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! 

 

 

Canberra Finnish Society will hold it’s  

Christmas Party 
Friday 3/12/2021, 6pm 

Gungahlin Lakes Golf Club, Cnr Gundaroo & Gungahlin Dr, Nicholls 

The evening will include a delicious Christmas dinner  
and a traditional Christmas themed program 

To make the evening even more visually festive, we encourage you to wear Christmas themed outfits,  
or Christmas colours if you prefer 

Tickets: members $40, non-members $50, children 5-12 $10, under 5 free 

For dinner reservations we require bookings and payment by 5/12/2020 
 (Please advise also if you have special dietary requirements.) 

Please note that tickets will NOT be sold at the door  

Reservations, payments and inquiries: 
Mirja Virenius 0409 830 831 vireni us1@gmail.com  

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

Payment can be made personally to the above persons, or by cheque (payable to Canberra Finnish Society 
Inc., 52 Faucett St, Latham ACT 2615). 
You can also pay via internet banking directly to the CFS account- ANZ Bank, BSB 012-936, account number 
3820 13025. Please ensure that your payment has a reference number (we request you use your 
telephone number) and email the details of your booking and payment to Mirja or Debbie  

 

Welcome to a great evening! 
 

 

mailto:vireni%20us1@gmail.com


Page 10 of 16 

 

 
Canberra Finnish Lutheran church is organising 

FINLAND’S INDEPENDENCE DAY 
CELEBRATION 

Sunday 5/12/2021, (note date) after church service (approx. 11am) 

Canberra Finnish Lutheran church, 22 Watson St, Turner 

Program and refreshments 

Everyone welcome! 

 

 
 

 

Notice of the Canberra Finnish Society Annual General Meeting 
Sunday 12 December 2021, 3pm.  

Venue Harmonie German Club, 49 Jerrabomberra Ave, Narrabundah 
 
Members of the Canberra Finnish Society Inc. are invited to the AGM, which has had to be postponed due to the 
COVID lockdown. 

Due to possible COVID restrictions, you will need to advise us of your attendance. You may also be able to 
log into the meeting via Zoom. Details will be provided on registration. See you at the meeting! 
Contact person is Mirja Virenius, 0409 830 831, virenius1@gmail.com  

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. 

Proposal for the AGM: 
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. 

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 
5/12/2021. 

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! 

 

mailto:virenius1@gmail.com
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Note. Membership fees for 2021/22 are 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. 

 
 

 

 
Canberra Finnish Society 

SUMMER GAMES 

Saturday & Sunday 22 - 23/1/2022 from 9am 

Downer Oval, Melba St, Downer 
 

Because we couldn’t hold the Spring Games in October,  
we will continue with the Summer Games at least next year! 

Come and spend some time outdoors with friends and family,  
enjoy some traditional Finnish food, and drinks are available at the bar. 

The program includes Finnish baseball, and everyone can have a game of mölkky, come and try it! 
 

The bar will be serving beer and other drinks on both days. Please note that due to alcohol licensing 
legislation you are not allowed to bring your own alcoholic drinks. 

We welcome everyone to a fun family day! 

Inquiries Mia Dahl-Spannari, 0423 054 166 

 

 

 

News from the Embassy of Finland 

 Next January Finland will organize for the first time county elections related to 

the SOTE reform. The goal of the reform is to transfer the responsibility for 

providing public social welfare and healthcare services from local authorities to 

larger autonomous regions (SOTE regions). The new wellbeing services counties 

will constitute the electoral districts for the county elections. The members and 

deputy members of county councils will be elected in each wellbeing services 

county. However, no county elections will be conducted in Helsinki. Finns living 

permanently abroad do not have the right to vote in county elections. The County 

elections will be held in Finland on Sunday 23 January 2022.  
You will be able to vote at the Embassy of Finland in Canberra on January 12 and 13 from 9 am to 5 pm, and on 
January 14 from 9 am to 12 pm. Welcome!   

Personnel changes at the Embassy 

There are several new colleagues at the Embassy of Finland. The new deputy, Ms. Heini Korhonen, started in August, 
replacing Ms. Katja Karppinen. The new executive assistant Ms. Maria Widiastuti joined our staff on November 1, 
and the new communication officer, Mr. Ryan Hemingway, will start in the middle of November. 

The Embassy wishes all the readers of Uutukainen a peaceful Christmas time, and all the best for the New Year.    

  

mailto:virenius@grapevine.com.au
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Sewing Circle 

Greetings from Sewing Circle members! We have been in lockdown like everyone else 
these last months, but now we can meet again, next ime on Tuesday 23 November at the 
Finnish Lutheran church, 22 Watson St, Turner. Then every second Tuesday at the same 

time and place. Our last meeting this year is 21 December and next year we start again on 8 February 2022. 

As well as sewing and knitting, the evening also includes a coffee break and refreshments. 
Payment of $5 per person is collected to cover church costs. 

Now we are full of energy and ready to start preparing for Christmas! 

Welcome to sewing, knitting and coffee!    

Inquiries Anita Salonen, 6231 0361, 0472 657 149   🧵✂️.    

 

 

Monday Group news 

Monday Group has been in lockdown, along with the rest of the ACT. We missed 5 meetings 
since August and have just had a very welcome meeting on 1st of November! Everyone was 
pleased to be able to sit down together and enjoy lunch, conversation and our usual 
program. 

Our meetings are at 12 noon every second Monday in the Catchpoles Room at Jamison Southern Cross 
Club. The attendance is 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, members presentations, trivia quiz, a raffle and we end with some jokes. All this takes a 
couple of hours in good company! Welcome to old and new members! 
Next meetings are:  15/11, 29/11, 13/12. After the Christmas break, we meet again on  January 10 2022. 

Note: 15 November, visit by local author Selma Kaasinen – introducing her new book, Araukaria (the 
book is in Finnish only. You may know someone who would like to read it). Sale price $45 (+ postage)  

(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 

Hello everyone, 

Spring is in the air again and the Summer Games are just around the corner!  

We plan on having pesäpallo training at Latham oval on Saturday the 13th of November 
at 2.30pm. Come and join us for a hot dog and some fun outdoors, Everyone welcome!  

As the date, time and location may change throughout the season, please contact me for info.  
Inquiries Mia Dahl-Spannari 0423 054 166 

Cheers, Mia 
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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, 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 

(We had a break during COVID lockdown, but have now resumed the adult classes.) 
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. 
 

 

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. 

 

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. 
 
 

mailto:mervixrau@hotmail.com
mailto:olli.nevalainen@gmail.com
mailto:play@playgroupact.org.au
mailto:canberrask@hotmail.com
mailto:virenius1@gmail.com
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Events Calendar 

 
Mon 15/11/2021, 12 noon Monday Group – Local author Selma Kaasinen visiting to introduce her new 

book ‘Araukaria’ (notice on page 8 & 12) 

Sun 28/11/2021, 3pm Finnish Festival Planning meeting – Harmonie German Club (notice on  
page 9) 

Thurs 25/11/2021, 11am FinnSupport Christmas picnic at Cotter. Traditional Christmas fare plus 
singalong to Finnish Christmas carols. Cost $20. Bookings by 22/11/2021. 

 Please advise if you have dietary restrictions, or if you require transport. 
 And bring a chair! 

Sat 4/12/2021, 6pm CFS Christmas party – Gungahlin Lakes Golf Club (notice on page 9) 

Sun 5/12/2021, Finnish Independence Day celebration – Finnish Lutheran church (notice on  
approx. 11am    page 10) 

Sat 11/12/2021, 5pm  Christmas Fete at Finnish Lutheran church, 22 Watson St, Turner 

Sun 12/12/2021, 3pm Canberra Finnish Society AGM, Harmonie German Club (notice on page 10) 

Sat 18/12/2021, 6pm Finnish Christmas carols at the Lutheran church, 22 Watson St, Turner 

Sat 25/12/2021, 10am Finnish Lutheran church Christmas service, 22 Watson St, Turner 

Sat-Sun 22-23/1/2022, 9am Summer Games – Downer Oval (notice on page 11) 

Fri-Sun 15-17/4/2022 Finnish Festival – Weetangera Primary School (notice on page 9) 

 

 
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 
 
 

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. 

 

 

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/ 
 
 
 

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. Mikko Pekkala 0402 387 270 
 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

