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__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Puheenjohtajalta 

Pidimme vuosikokouksen joulukuussa, jossa jäsenmäärä oli niukka, niinkuin se on ollut jo useamman 
kerran. Aiomme ehdottaa sääntömuutosta vuosikokouksen sääntöihin joka koskee ei-päätösvaltaisia 
kokouksia. Olemme käyttäneet merkittävän määrän rahaa postikuluihin lähettämällä ei-päätösvaltaisten 
kokouksien pöytäkirjoja jäsenille sääntöjen mukaisesti. Vuosikokouksien raportit valtiolle myös 
myöhästyvät odottaessamme jäsenten hyväksymistä. 

Valitettavasti emme ole voineet järjestää niin monia tapahtumia kuin olemme halunneet ja osa on 
jouduttu perumaan Covid’in vuoksi. Suunnittelemme kuitenkin vielä Suomi-Päivien viettoa huhtikuun  
15-17. Tämä on kolmas yrityksemme järjestää Suomi-Päivät ja ymmärrämme että jokaisen osallistuminen 
on ollut riippuvainen Covid’ista ja henkilökohtaisista esteistä. Lokakuun Kevätkisat siirrettiin tammikuuhun, 
jotka täytyi kuitenkin perua. Tavoitteemme on jatkaa Suomi-Päivien järjestelyjä, mutta pitää ne pieni-
muotoisina, että ne ovat hallittavissa ja Covid turvalliset kaikille. Pidämme urheilukilpailut ulkoilmassa ja 

teillä on mahdollisuus ostaa suomalaisia herkkuja, joita muistatte edellisistä tapahtumista.       

Aloitimme kirjaston tyhjentämistä ja osa kirjoista annettiin Scandinavian yhdistykselle. Olemme myös 
siirtämässä Seuran irtaimistoa uuteen paikkaan. Päivä oli täynnä hauskoja muistoja ja innostuneita nuoria 
apureita, kiitos Jacob, Matt ja Eve teidän arvokkaasta avustanne. Suuret kiitokset myös Sirkka Ropposelle 
pitäessäsi kirjastoa kotonasi ja toimiessasi kirjastonhoitajana monet vuodet.  

Lähetämme edelleen Covid ja muuta tietoa sähköpostitse niille joiden osoite meillä on. Jos teillä on 
kysymyksiä tai tarvitsette neuvoa Covid asioissa, tai haluatte ottaa yhteyttä johtokunnan jäseniin joistain 
muista syistä, teemme parhaamme löytääksemme vastaukset kysymyksiinne. 

Tulemme pitämään leipomispäiviä maaliskuun 19 ja 26 päivä Suomi-Päiviä varten Kansainvälisellä kirkolla 
sekä piknikin sunnuntaina 6. maaliskuuta Ginninderra järven rannalla. Toivomme näkevämme teitä näissä 
tapahtumissa ja kannustamme osanottoanne sekä avustustanne Suomi-Päiville. 

Vuoden 2022 Suomi-Päivien järjestelyt ovat täydessä vauhdissa ja kiitämme teitä etukäteen kaikesta 
avusta ja tuesta jota tulette antamaan. 

Ystävällisin terveisin, 
Lissi ja Canberran Suomi-Seuran johtokunta 
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`The Islands’ (Saaret),joka julkaistaan Englannin kielellä helmikuussa 2022 alkaa Länsi 

Austraalian rannikolla, johon Suomalaiset siirtolaiset Onni ja Alva Saari lähtevät 

rakentamaan kalastusperheen elämää. Hiljattain Suomesta saapunnut nuori pari perustaa 

kämpän etäiseen Abrolhos saaristoon jossa ravunpyynti on alkuvaiheessa. Maisema on karu 

ja yksinäinen, jossa häiritsee julman haaksirikon ja kapinan  historia. Mutta täällä, 

rinnakkain muitten Suomalaisten ja Eurooppalaisten siirtolaisten kanssa , he loytävät  

kodin. Kirjan teemoihin kuuluu pohdiskelu `hyvästä elämästä’, siitä liukkaasta 

hyvinvoinninlähteestä jota on kuvattu sampona Kalevalan kansantarinassa.  

Kirjailija Emily Brugmannin isoisä ja isoäiti olivat  Auno (Hermanni) ja Maila Talviharju. 

Keskipohjanmaalta kotoisin, pariskunta  lapsineen, kuuluivat 60 luvun aikana Abrolhos  saariston kalastajien 

joukkoon. Myöhemmässä vaiheessa he muuttivat  Canberraan jossa asuivat monta vuosikymmentä. 

Romaanin tausta muodostui osittain haastatteluista Hermannin, sekä muitten Suomalaisten ja heidän 

jälkeläisten kanssa jotka tunsivat saariston elämän, mukaan lukien joitakin jotka yhä kalastavat alueella. 

Huolimatta siitä että hahmot  ja tapahtumat ovat kuvitteelliset, tarinassa on tuttuja vaiheita monille Suomen 

siirtolaisille jotka viime vuosisadan keskivälissä lähtivät tälle taipaleelle. Suhteellisen pienenä 

siirtolaisryhmänä, nämä kokemukset eivät ole hyvin tunnettuja Austraalian yhteiskunnassa. Edellinen 

käsikirjoitus versio romaanista pääsi Vogel palkinnon 2020 lyhyt-listalle.  

Emily on syntynyt Canberrassa, vietti suuremman osan lapsuudestaan NSW’sin etelärannikolla, ja asuu 

nykyään Mullumbimbissä. Kirjan julkaisija on Allen & Unwin, ja äänikirja versio tulee myös olemaan 

saatavissa. Kirjan julkaisutilaisuus on suunniteltu NSW’n etelärannikolle julkaisun lähiaikoina.  

 

 

 
SUOMI-SEURAN PIKNIKKI  

 
Siitä on kauan kun viimeksi pidettiin piknikki, joten nyt on 

aika! 
Sunnuntaina 6.3.2022 klo 10 

Ginninderra järven rannalla – Macdermott Pl, Belconnen (Floreyn puolella järveä) 
Aloitamme aamukahvilla ja pullalla 

Pelaamme mölkkyä (ja mahdollisesti muita pelejä) 
ja viimeksi nautimme maukkaasta lounaasta! 

Hinta $15, lapset ilmaiseksi 
Tiedustelut  Mirja Virenius, 0409 830 831, virenius1@gmail.com  

 

 

 

Naisten Päivä 2022 

Lauantaina 12.3.2022 klo 11 

Canberran Kansainvälisellä kirkolla, 50 Bennelong Cres, Macquarie 

Hinta $15 

Ilmoittautumiset 9.3.2022 mennessä 

Leena Siiteri  62584235, Sirpa Sarimaa-Knight 62429234  
Kerttu Kael 0423813854, Riitta Kronqvist 62420198. 

 

mailto:virenius1@gmail.com


Page 3 of 13 

 

 

Kaksi leipomispäivää Suomi-Päiville 
 

Lauantaina 19.3. ja 26.3.2022 klo 10 
Paikka ilmoitetaan varausten yhteydessä 

Tarvitsemme hurjasti Karjalanpiirakoita, joten kaikki hyvät piirakantekijät, 
ottakaa yhteyttä! 

Kiitos etukäteen! 

Varaukset Debbie Virenius, 0404 065 870, vireni us@grapevine.com.au  
 

 

 

ASL:n 54. Suomi-Päivät 2022 - Canberra! 

Harkittuamme huolellisesti kykyjämme isännöidä tämän vuoden Suomi-Päivät, 
todennäköinen määrä vapaaehtoisia, joita voimme pyytää, ja mahdolliset COVID 
ongelmat, olemme päättäneet pitää pienemmän kokoiset Suomi-Päivät. 

Päivät ovat perjantai 15. – sunnuntai 17. huhtikuuta 2022 

Päätapahtumapaikka on Weetangeran pelikenttä, Southwell St, Weetangera, ja golf 
pelataan Magpies Golf Clubilla, Stockdill Dr, Holt. 

 Tarjoamme pesäpalloa, golfia, maastojuoksua ja kävelyä, mölkkyä sekä kyykkää. 

Huomio: etsimme apua paikalliselta yhteisöltämme järjestämään maastojuoksun ja kävelyn, seka mölkky ja 
kyykkä kilpailut.  

Perinteinen lasten piirustuskilpailu pidetään myös. 

Ylimääräiset, epäviralliset kilpailut voivat myös olla tarjolla, saappaanheittoa, akankantoa ja lasten 
kilpailuja, mukaanluettuna Pääsiäismunien etsintä sunnuntai-aamuna. 

Viralliset lajit ovat: 
Pesäpallo – miehet, naiset, sekajoukkueet (huom. Sekajoukkueet eivät ole osa virallista kilpailua) 
Golf – Suora - miehet, naiset. Tasoitukset A ja B (tarvittaessa C) – miehet, naiset. Joukkueet – miehet, 
naiset. 
Maastojuoksu – miehet, naiset, yleinen sarja, yli 35v, 45v, 55v. Tytöt, pojat alle 16v, 12v ja alle, 8v ja alle. 
Kävely – miehet, naiset yli 60v, yli 70v. 
Mölkky – miehet, naiset, tytöt, pojat 16 ja alle, 12 ja alle, 8 ja alle. 
Kyykkä – miehet, naiset, tytöt, pojat  alle 15v, 2 hengen joukkue, 4 hengen joukkue 

Golf tietoa – aloitamme perjantaina 15.4 klo 8.20 ja sunnuntaina 17.4 klo 9.15. 

Ilmoittautumiset Canberran Suomi-Seuralle viimeistään 18/3/2022 (varmista että jäsenmaksusi on 
maksettu vuodelle 2021/22, että olet oikeutettu osallistumaan kilpailuihin). 

Lasten piirustus kilpailu – lapset 12v ja alle, 8v ja alle. Aihe: Pääsiäinen. Työn koko: A4. Työn taakse: tekijän 
nimi, ikä, osoite ja seura. Töitä otetaan vastaan klo 12 sunnuntaihin 17.4.2022 asti. 

Myyntipaikat – jos olet kiinnostunut myyntipaikasta Suomi-Päivien aikana, hinta on $10 päivältä ja 
pyydämme että tuot kaikki omat tarpeet, mukaanluettuna pöydät ja tuolit. Lisätietoa Mirja Virenius,  
0409 830 831, virenius1@gmail.com   
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Vapaaehtoisia työläisiä - tarvitsemme reilun määrän vapaaehtoisia henkilöitä varmistaaksemme Suomi-
Päivien menestyksen. Järjestäjiä mölkkyyn, kyykkään, maastojuoksuun ja kävelyyn, lasten kilpailuihin, 
saappaanheittoon, ja akankantoon. Apua tarvitaan myös leipomiseen ennen kisoja ja keittiöapua kisojen 
aikana. Myös baariin, arpalippujen myyjiä, sekä telttojen pystyttämiseen, pöytien ja tuolien asetukseen ym. 
Jos voit auttaa, ole hyvä ja ota yhteyttä: 
Leipominen ja keittiöön sekä baariin – Debbie Virenius, 0404 065 870, virenius@grapevine.com.au  
Teltat, pöydät ja tuolit ym. – Mikko Pekkala, 0402 387 270, michael.pekkala@gmail.com  
Muu apu – Mirja Virenius, 0409 830 831, virenius1@gmail.com  

Johtokunnan jäsenet ovat jo tehneet paljon alustavaa työtä jota jatkamme sitä saadaksemme 
menestyksekkäät Suomi-Päivät. Olemme kiitollisia kaikesta avusta jota jäsenemmme ystävineen voivat 
meille antaa. Kiitokset etukäteen! 

Tiedustelut: Mirja Virenius, 0409 830 831, virenius1@gmail.com 
Golf tiedustelut: Paul Chapelli, 0418 691 556, paulchapelli@gmail.com 

 

 

Maanantaikerhon kuulumisia 

Meiltä on jäänyt ensimmäiset pari kokoontumista pitämättä tälle vuodelle kun tämä COVID’in 
uusi Omicron mutaatio tuli kuvaan, mutta toivomme että voimme jatkaa tästä, noudattaen 

voimassa olevia sääntöjä. 

Kokoonnumme joka toinen maanantai klo 12 Catchpole-huoneessa Jamisonin Southern Cross Clubilla. 
Paikalla on yleisimmin 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  21.2,  7.3,  21.3,  4.4,  18.4,  2.5,  16.5,  30.5,  13.6,  27.6. 

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

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

 

 

Ompelukerhon kuulumisia 

Terveiset ompelu kerhosta! Aloitimme Luterilaisella kirkolla tiistaina 8 helmikuuta klo 18, ja 
seuraavaksi  tapaamme 22.2, ja siitä eteenpäin joka toinen tiistai ilta . Oli kiva tavata ystäviä taas 
loman jälkeen ompelun  merkeissä. Alamme suunnitella pääsiäis myyjäisiä, tervetuloa 

ompelemaan tai kutomaan tai ihan muuten vaan, kahvittelu on illan aikana, perimme $5 per henkilö 
sähköstä ja käytämme kirkon tiloja, meillä on isot tilavat pöydät käytössä.  

Nähdään kirkolla!  

Anita, 62310361 tai 0472657149       
 

mailto:virenius@grapevine.com.au
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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 

Hei kaikki, 

Suomi-Päivät Pääsiäisenä ovat kohta ovella, joten on aika nauttia ulkoilmasta tulemalla 
pesäpallo harjoituksiin! 
Sunnuntaisin klo 9.30 Giralangin kentällä 
Parhaillaan myös tiistaisin ja torstaisin klo 17 Hawkerin kentällä (collegen ja high 

school’in välissä). 
Kaikki tervetulleita 
Tiedustelut Mia Dahl-Spännäri 0423 054 166 

 

 

Canberran Suomi-koulu 

Aikuisten luokat ovat maanantaisin kouluaikoina Canberran Luterilaisella kirkolla,  
22 Watson St, Turner 

Aikuiset: 17.40 – 19.10 (aloittelijoista keskiasteisiin)  
Tiedustelut: Erja Stephenson, 0432 689 194, canberrask@hotmail.com       
Facebook: Suomi-koulu Canberra 

Paikka avoinna:  
Canberran Suomi-Koulun etsii opettajaa 4-10 vuotiaitten ryhmään joka kokoontuu maanantaisin 16.30 – 
17.30 kouluaikoina. Ota yhteyttä Aino Suomeen, 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. 
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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. 

 

Tapahtumakalenteri 
 

Su 6.3.2022 klo 10 Suomi-Seuran piknikki – Ginninderra järven rannalla (ilmoitus sivulla 2)  

La 12.3.2022 klo 11 Naisten Päivä – Kansainvälisellä kirkolla (ilmoitus sivulla 2) 

La 19.3.2022 klo 10 Leipomispäivät Suomi-Päiville – tehdään karjalanpiirakoita Kansainvälisellä  
La 26.3.2022 klo 10  kirkolla (ilmoitus sivulla 3) 

La 9.4.2022 klo 17  Luterilaisen kirkon Pääsiäismyyjäiset – 22 Watson St, Turner 

Pe-su 15.-17.4.2022 Suomi-Päivät Canberrassa – Weetangeran pelikentällä (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 
 

 
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/ 
 

 

Tarvitsetko pihan hoitoa / pieniä huoltotöitä? 

Ruohonleikkuuta, pensaiden leikkkuuta ym. 

Soita: Steven, 6242 0198 

Puhun myös Suomea 

  

mailto:virenius1@gmail.com
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Uutukainen in English 
 Canberra Finnish Society Inc. Newsletter  
  ISSN number: 2209-8887 

https://www.facebook.com/groups/cfsinc/  
February 2022 

 
 
From the President 

In December we held the AGM, attendance was scarce as it has been for many years, and we will be 

proposing an amendment in the future regarding the way the meeting proceeds if we don’t have quorum. 

Currently we have spent a significant amount of money posting out the many documents and have to wait 

for responses before we can finalize the AGM and submit our reports to the appropriate Government 

agency.  

 

Unfortunately, we have not been able to organize as many events as we would have liked to or have had to 

cancel events due to Covid and number of people attending. We are still planning on hosting the Finnish 

Festival in April 15-17. This is our 3rd attempt to host the Finnish Festival and understand that the situation 

for everyone’s attendance has depended on Covid and on personal situations. Recently we cancelled the 

Summer Games after postponing the October Spring Games. Our aim is to proceed with the Festival and 

reduce the activities, so it is manageable and Covid safe for everyone. We will host sports and keep it 

outdoors. You will still be able to buy the Finnish treats you remember from previous events       

 

We recently began disposing of the library books, some of which were donated to the Scandinavian 

Association. We are also in the process of moving the society’s assets to a new location. The day was filled 

with happy memories and very helpful volunteers, thank you to Jacob, Matt & Eve for your great efforts and 

enthusiasm. Also, a big thankyou to Sirkka Ropponen for having the library at your home and being our 

librarian for many years. 

 

We are still sending out the emails to the addresses we have, about Covid information and how to seek help 

regarding the info. If you have any questions and need some advice on anything Covid related or would like 

to reach out to a committee member for any other reason, please contact us and we will do our best to find 

the answers to your questions. 

 

We will be having some baking workshops in March: 19th & 26th, held at CIC, and a picnic on Sunday the 

6th of March at Lake Ginniderra. We look forward to seeing you at these events and encourage you to attend 

and contribute towards the Finnish Festival.  

 

The 2022 Finnish Festival preparations are in full swing and we thank you in advance for all your help and 

support. 

 

Kind regards 

Lissi and the Canberra Finnish Society Committee. 
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The Islands’, due for release in English in February 2022, begins on the Western 

Australian coastline, where newly arrived Finnish migrants Onni and Alva Saari begin 

to build their lives as a fishing family. They set up camp on a remote island archipelago 

known as the Abrolhos, where the crayfishing industry is in its infancy. The landscape 

is a harsh and lonely one, haunted by the brutal history of shipwreck and mutiny, yet it 

is here that they find their community, living and working alongside a small cohort of 

other Finns and European migrants.  Among the themes of the book is a contemplation 

on the concept of `the good life’, the elusive wealth hinted at in the legend of the sampo 

in the National folk epic, Kalevala.   

Writer Emily Brugman is the granddaughter of Auno (Hermanni) and Maila  Talviharju. 

Migrating from the rural west coast of Finland, the couple along with their children, 

fished the islands in the 1960’s, and later, lived in Canberra for many decades. Research for the novel 

included interviews with Emily’s grandfather, and other Finns and their descendants who knew the Abrolhos 

Islands, some of whom still chase crayfish in the region today. Although a fictional account, the book 

captures the essence of a migratory path which many Finnish people took in the mid part of last century, and 

which, given the relatively small size of the community is not well known to many other Australians. An 

earlier version of the manuscript was shortlisted for the Vogel literary prize in 2020.  

Emily was born in Canberra, spent most of her childhood on the South Coast of NSW, and currently lives in 

Mullumbimby. The `Islands’ will be published by Allen and Unwin, and will also be available as an audio 

book. A book launch is planned for the NSW South Coast following publication. 

 

 
CANBERRA FINNISH SOCIETY PICNIC  

 
It’s been a long time since our last picnic so it’s time to have one! 

Sunday 6/3/2022 at 10am 
Lake Ginninderra – Macdermott Pl, Belconnen (Florey side of the lake) 

Starting with morning coffee and pulla 
Playing mölkky (and possibly other games) 

      And finishing with a delicious lunch 
        Cost $15, children free 
 
 

 

 
 

 

   Women’s Day 2022 

   Saturday 12/3/2022, 11am 

 Canberra International church, 50 Bennelong Cres, Macquarie 

      Cost $15 

     Bookings by 9/3/2022 

Leena Siiteri  62584235, Sirpa Sarimaa-Knight 62429234  
Kerttu Kael 0423813854, Riitta Kronqvist 62420198. 
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Two baking days for Finnish Festival 
 

Saturday 19/3 and 26/3/2022 from 10am  
Venue will be advised on booking 

We will need heaps of Karelian pies for the Festival, so all the good 
piemakers please get in touch! 

Thank you in advance! 

Bookings to Debbie Virenius, 0404 065 870, vireni us@grapevine.com.au  
 

 
 

AFFSC’s 54th Finnish Festival 2022 – Canberra! 

After careful consideration of our ability to host this year’s Festival, the likely number of 
volunteers we can call on and possible COVID issues, we have decided to go ahead with a 
scaled down event. 

Dates are Friday 15 – Sunday 17 April 2022 

The main venue will be Weetangera playing fields, Southwell St, Weetangera and golf will be played at 
Magpies Golf Course, Stockdill Dr, Holt. 

We will be offering baseball, golf, cross country running and walking, mölkky and kyykkä. 
Note: We are looking for help within our local community to run the cross country running and walking,  
mölkky and kyykkä. 

The traditional children’s drawing competition will also be offered. 

Extra, non-official, events may also be held, such as gumboot throwing, wife carrying and children’s 
activities, including an Easter egg hunt on Sunday morning. 

Categories for official competitions are: 
Baseball - men, women & mixed (note: mixed games are not part of the official competitions). 
Golf – Gross - men, women. Handicaps A and B (C if needed) - men, women. Teams – men, women. 
Cross country running – men, women general division, over 35, 45, 55. Girls, boys under 16 yrs, 12 yrs and 
under, 8 yrs and under. 
Walking – men, women over 60 yrs, over 70 yrs. 
Mölkky – men, women, boys, girls 16 and under, 12 and under, 8 and under. 
Kyykkä – men, women, boys, girls under 15 yrs, teams of 2, teams of 4. 

Golf information – First tee offs are Friday 15/4 at 8.20am and Sunday 17/4 at 9.15am.  

Registrations for the above competitions must be with the Canberra Finnish Society secretary by 
18/3/2022 (to be eligible to compete, please ensure that your membership is current for 2021/22) 

Children’s drawing competition – 12 yrs and under, 8 yrs and under. Theme: Easter. Size of artwork: A4.  
Back of artwork: artist’s name, age, address and society. 
Entries will be accepted up to noon Sunday 17 April 2022. 

Stalls – if anyone is interested in having a stall to sell their goods during the Festival, the cost will be $10 
per day and you will need to bring all your own equipment, including table & chairs. For more information, 
contact Mirja Virenius, 0409 830 831, virenius1@gmail.com 
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Volunteers - We will need a fair number of volunteers to ensure that the Festival will be a success.  
Games organisers for mölkky, kyykkä, cross country running and walking, children’s games, gumboot 
throwing and wife carrying. Help is also needed for baking prior to the Festival, and helping during the 
Festival in the canteen, bar staff, setting up marquees, gazebos, tables and chairs etc., raffle ticket sellers 
and miscellaneous help generally.  If you are able to help, please contact: 
Baking and canteen and bar help – Debbie Virenius, 0404 065 870, virenius@grapevine.com.au 
Setting up and taking down each day: Mikko Pekkala, 0402 387 270, michael.pekkala@gmail.com 
All other help – Mirja Virenius, 0409 830 831, virenius1@gmail.com  

The committee members have already done quite a lot of preliminary work and will continue with 
organising a successful Festival. We appreciate all the help CFS members and friends can provide. Thank 
you in advance! 

Inquiries Mirja Virenius, 0409 830 831, virenius1@gmail.com  
Golf inquiries Paul Chapelli, 0418 691 556, paulchapelli@gmail.com  

 

Sewing Circle 

Greetings from the Sewing Circle! We started the year at the Finnish Lutheran church on 
Tuesday 8 February at 6pm, and our next meeting will be 22/2, then every second 
Tuesday. It was great to meet friends after the holidays and start sewing again. We are 

already starting to plan for the Easter Fete. Welcome to sew, knit or just come for fun, we have coffee and 
refreshments during the evening and collect $5 per person for electricity and for using the church, where 
we have lots of table space! 

See you at the church! 

Anita, 62310361 tai 0472657149       

 

 

Monday Group news 

We have missed our first couple of meetings this year due to this new Omicron strain of 
COVID, but we are hopeful that we can continue our meetings, taking care to follow the 
COVID rules in place. 

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:  21/2,  7/3,  21/3,  4/4,  18/4,  2/5,  16/5,  30/5,  13/6,  27/6. 

(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. 

 

 

mailto:virenius@grapevine.com.au
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Baseball training 

Hello everyone, 

The Finnish Festival at Easter is almost upon us, so it's time to have some fun outdoors 
training for Pesäpallo!  
Sundays, 9.30am at Giralang oval  
Currently Tuesdays and Thursdays, 5pm at Hawker oval (between the college and high 

school). 
All welcome to come along.   
Inquiries Mia Dahl-Spannari 0423 054 166 

 

 

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 

Adults’ classes are held on Mondays of school terms at the Finnish Lutheran church,  
22 Watson St, Turner 
Adults: 5.40 – 7.10pm (beginners to intermediate) 
Contact: 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. 

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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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. 
 
 

Events Calendar 

 
Sun 6/3/202, 10am Canberra Finnish Society picnic – Lake Ginninderra (notice on page 8)  

Sat 9/3/2022, 11am Women’s Day – Canberra International church (notice on page 8) 

Sat 19/3/2022, 10am  Festival baking days – making Karelian pies at CIC (notice on page 9)  
Sat 26/3/2022, 10am 

Sat 9/4/2022, 5pm  Finnish Lutheran church Easter Fete – 22 Watson St, Turner 

Fri-Sun 15-17/4/2022 Finnish Festival – Weetangera playing fields (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/ 
 
 
 

 
 

Do you need gardening / small maintenance jobs done? 

Lawn mowing, pruning etc. 

Call Steven, 6242 0198 

Finnish spoken 
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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  
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