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Puheenjohtajalta 

Toivottavasti te kaikki pysytte lämpiminä kun tämä kylmä talvi alkaa puremaan. Ennuste on että tulee 
olemaan kylmä talvi, joten pitäkää lämpimät kotieläimet, peitot ja lämmittimet lähellä. 

Viimeisissä tapahtumissa  on ollut enemmän osallistujia josta johtokunta on mielisään. Niissä on 
aina aika paljon järjestämistä ja työtä ja on mukava nähdä jäsenten nauttivan niistä.  

 Vuotuiset Suomi-Päivät vietettiin tänä vuonna Canberrassa Pääsiäisen aikaan ja oli upeaa nähdä niin paljon 
väkeä pitkästä aikaa. Palautetta osallistujilta oli miellyttävää kuulla; paljon viihdyttävää urheilua, maukasta 
perinteistä ruokaa ja paljon ihmisiä kokoontuneena pelaamaan, kannustamaan ja tapaamaan ystäviä. 
Muutamia Canberran saavutuksia olivat: pronssi mitali – CFS naisten pesäpallo, hopea mitali – Paul Chapelli 
golfissa, ja pesäpallo alle 25v paras pelaaja – Tali o’Loughlin (CFS) ja Tania Stockman (FSM) saivat samat 
pisteet. Me myös jatkoimme Judith ja Pekka Sjostedtin lahjoittaman kiertopalkinnon perinnettä 
luovuttamalla sen Canberran parhaalle yleisurheilun juniorille Nevaeh Chapelli:lle, joka otti osaa 
pesäpalloon, maastojuksuun, saappaanheittoon ja piirustuskilpailuun. Hyvin tehty kaikki! 

 Ylimääräinen kohokohta Suomi-Päiville toi paljon iloa ja jännitystä katsojille.... 
Pidimme vaimonkanto kilpailun sunnuntain iltapäivällä odotellessa palkintojen jakoa. Viisi pariskuntaa 
osallistui ja kilpailuun kuului muutamia esteitä; kuivaa ja märkää, niinkuin Suomessakin, ja voittajat saivat 
palkinnoksi laatikon Lonkeroa, lahjoittanut Euro Drinks. Monet sanoivat että se oli mainio idea ja odottavat 
innolla seuraavaa kilpailua tulevaisuudessa. 

Johtokunta haluaa ilmaista kuinka kiitollisia olemme jäsenillemme ketkä auttoivat ennen kisoja ja kisojen 
aikana. Leipomispäivistä kisojen jokapäiväisiin järjetelyihin, pystyttää ja purkaa katoksia, pöytiä ja tuoleja 
ym., sekä auttaa tuntikausia kanttiinissa ja hakea juomia ja jäitä. Emme olisi voineet tehdä näitä kisoja 
ilman teitä! Kiitos!   

Kirjasto on nyt purettu, kirjat hävitetty ja hyllyt poistettu. Seuran varasto on siirretty Debbie Vireniuksen 
kotiin Lathamiin. Johtokunta on tehnyt paljon työtä saadakseen tämän asian päätokseen ja piti useammat 
talkoot sen hyväksi. 

Seuraavina kuukausina aiomme järjestää tapahtumia sisätiloihin ettei tarvitse paleltua, 
kuitenkin Juhannusjuhlan kokko tullaan sytyttämään luterilaisen kirkon pihalla.  

Seuran vuosikokous tullaan pitämään Harmonie German Clubilla, tiedot siitä alla. Jos teillä on ideoita 
tulevista tapahtumista, tai haluatte liittyä johtokuntaan, ottakaa yhteyttä. Ottaisimme teidät mielellämme 
mukaan! 

Lissi Chapelli 
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Ompelupiirin naiset järjestävät  

Juhannusjuhlan 
Lauantaina 25.6.2022 klo 17 

Luterilaisella kirkolla, 22 Watson St, Turner 

Tarjolla on kahdenlaista keittoa, voileipiä, jälkiruokaa, kahvia,  
kuumaa glögiä ym.  

Ruoan hinta on $20, johon sisältyy kaikki syömiset ja juomat.  

Mukavaa ohjelmaa ja arpajaiset on luvassa ja tietenkin kokkokin sytytetään. 

Illan tulot tullaan käyttämään kirkon penkkien uusimiseen. 

Olette kaikki tervetulleita kirkolle juhlimaan Juhannusta! 

                                Tiedustelut: Sirpa Sarimaa-Knight, 0418 234 102 
                                                                  Riitta Kronqvist, 0400 415 490 
 

 

 

KINGPIN KEILAAMISTA JA MUUTA HAUSKAA 

Canberran Suomi-Seura järjestää iltapäivä ohjelman 

Lauantaina 23 heinäkuuta, alkaen klo 15  

Paikka on Kingpin Canberra, Canberra Centre, Bunda St, Civic 

Paikalla on monenlaisia toimintoja keilaamisen lisäksi, kuten karaokea, pöytätennistä, biljardipöytiä,  
”escape rooms”, ”laser tag” ja arcade-pelejä 

Aiomme aloittaa keilaamisella, jonka jälkeen nautimme ruokaa ja juomia 

Olette tervetulleita jäämaän ja nauttimaan muista toiminnoista joita on tarjolla 
Hinnat ovat $21 yhdestä pelistä ja $36 kahdesta pelistä 

Baari on auki ja ruokaa ja juomaa voi ostaa paikan päältä 
Menu on allaolevassa linkissä ja nähtävänä paikalla 

https://www.kingpinplay.com/en-au/venues/act/canberra  

Tiedustelut ja varaukset perjantaihin 8 heinäkuuta mennessä 
Lissi Chapelli, 0432 681 179, imbalistic03@gmail.com  
Mirja Virenius, 0409 830 831, virenius1@gmail.com 

 

 

 Kutsu Canberran Suomi-Seuran vuosikokoukseen 
Canberran Suomi-Seuran jäseniä kehotetaan osallistumaan seuran vuosikokoukseen 

sunnuntaina 21.8.2022 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. 
Nykyiset jäsenmaksut ovat seuraavat: 

Täysjäsenet ja sosiaalijäsenet - $10 

Eläkeläiset ja muut alennus-oikeutetut - $7 

Lapset alle 12 – ilmainen jäsenyys, kun vanhemmat liittyvät 

https://www.kingpinplay.com/en-au/venues/act/canberra
mailto:imbalistic03@gmail.com
mailto:virenius1@gmail.com
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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 2022-23 jäsenmaksut lankeavat maksettaviksi 1.7.2022. 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. 
 

 
 

 

MOSAIIKIN KURSSI  

Syyskuu näyttää hienolta ajalta kokeilla mosaiikkia 

Olemme varanneet yksityisen oppitunnin Art Masterclass tiloissa  

Lauantaina 10 syyskuuta klo 18, 24 Lonsdale St, Braddon 

Mosaiikkivaihtoehdot alkavat 79 dollarista, johon liittyy kohteita kuten kynttilän jalkoja ja lamppuja 

Tiedustelut ja varaukset 26.8.2022 mennessä 
Kristina Korpinen, 0417 477 383, kloveschocolate@hotmail.com 

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

 

 

Canberran Suomi-Seura aikoo järjestää 

Canberran Kevätkisat 
1-2 lokakuuta 2022 

 
Nämä kisat tulevat korvaamaan perinteiset Kesäkisat koska tammikuun ilmat ovat tulleet kuumimmiksi. 
 
Yksityiskohdat tulevat olemaan syyskuun Uutukaisessa. 
 

 
 

mailto:virenius@grapevine.com.au
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Suomen Suurlähetystön kuulumisia 

Suomen suurlähetystö Canberrassa on palannut lähes normaaliin toimintaan tämän vuoden 
alkupuoliskolla. Suurlähettiläs matkustaa jälleen ja lisäksi huhtikuussa toteutui pitkästä aikaa 
ensimmäinen passimatka Melbourneen.  

Suurlähetystö on iloinen voidessaan jälleen isännöidä harjoittelijoita ja Janne Heikkinen on suurlähetystön 
tiimissä huhtikuusta lokakuuhun. Toukokuussa suurlähetystön pitkäaikainen konsulivirkailija Tea Saarinen 
palasi Suomeen palveltuaan suomalaisia Australiassa yhdeksän vuotta. Tean seuraajan on määrä aloittaa 
elokuussa. Kunhan lähetystön tiimi on taas täysilukuinen, voidaan passimatkoja jälleen toteuttaa.  

Suurlähetystö on tietoinen kansalaisten tarpeista eri puolilla Australiaa ja pyrimme ilmoittamaan uusista 
passimatkoista mahdollisimman pian suurlähetystön verkkosivuilla, sosiaalisen median kanavissa ja 
sähköpostitse lähetettävässä uutiskirjeessä. Passiasiakkaiden on aina hyvä tarkistaa huolellisesti vaaditut 
asiakirjat ja ohjeet suurlähetystön verkkosivuilta. 

Suomeen viisumin tarvitseville on kesäkuun alussa avattu uusi nopeutettu palvelureitti 
asiantuntijoille ja startup-yrittäjille. Käytännössä tämä tarkoittaa uutta viisumityyppiä nimeltä 
D-viisumi. Katso lisätietoja suurlähetystön verkkosivuilta. 

Kiinnostus Suomea kohtaan Australian mediassa on kasvanut. Juuri nyt The Canberra Timesin toimittaja 
Finn McHugh edustaa Australiaa vuoden 2022 thisisFinland Foreign Correspondents -ohjelmassa. Finn 
osallistuu yhdessä toimittajien kanssa eri puolilta maailmaa 10 päivän ohjelmaan, jossa osallistujat 
perehtyvät suomalaiseen yhteiskuntaan ja elämäntapaan. 

Suurlähetystö on pannut ilolla merkille, että Australiassa järjestetään jälleen monia 
kulttuuritapahtumia, joissa esiintyy suomalaisia taiteilijoita. Suomalainen DJ ja EDM-ikoni Darude saapuu 
kiertueelle Australiaan ja Uuteen-Seelantiin 2.-18.6.2022. Capital Film Festival järjestetään 15.-26. 
kesäkuuta täällä Canberrassa. Tänä vuonna festivaalilla nähdään kaksi suomalaista elokuvaa; Compartment 
No. 6 ja Girl Picture. Skandinaavinen elokuvafestivaali järjestetään Canberrassa 13.7. -7.8. ja festivaalilla 
nähdään suomalainen elokuvaThe Woodcutter Story.  

Lisäksi Suurlähetystö suunnittelee kulttuuritoimintaa suurlähetystön tiloihin. Tiedot julkaistaan 
suurlähetystön verkkosivuilla, sosiaalisen median kanavissa ja sähköpostitiedotteessa. 

Suurlähetystön yhteystiedot: 
Suomen suurlähetystö, Canberra 
Puh. (+61) 02 6273 3800 
Yleiset tiedustelut: sanomat.CAN@formin.fi 
Konsuliasioiden tiedustelut: consular.CAN@formin.fi 
Osoite: 12 Darwin Avenue, Yarralumla, ACT 2600. 
Verkkosivut: www.finlandabroad.fi 
 

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 

mailto:canberrask@hotmail.com
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Maanantaikerhon kuulumisia 

Jos puhut Suomea ja olet vapaa maanantaisin lounaalle, toivotamme teidät tervetulleeksi 
Kerhoomme, joka on toiminut jo 26 vuotta. 

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! 

Seuraava kokoontuminen on  27.6 ja sen jälkeen joka toinen maanantai kunhan Clubi varmistaa 
varauksemme tilivuodelle 2022/23. 

(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! Ollaan tavattu luterilaisella kirkolla joka toinen tiistai ilta klo 18. 
Seuraavan kerran 28.6 ja siitä eteenpäin, joten emme pidä lomaa talven yli. Kudomme villasukkia, 
ommellaan ja tehdään myös muuta käsityötä.  

Ompelupiiri järjestää Juhannus juhlan luterilaisella kirkolla lauantaina 25.6 klo 17 (ilmoitus sivulla 2) 
Tervetuloa Ompelupiiriin ja myös Juhannus juhlaan! 

Anita, 62310361 tai 0472657149       
 
 
 

 

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
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Pesäpalloharjoitukset 
Hei kaikki, 

Talvi on tullut ja pidämme hyvin ansaitun tauon onnistuneiden Suomi-Päivien jälkeen! 
Yritämme aloittaa harjoittelut syyskuun 4. päivä Giralangin kentällä klo 9.30. Tämä voi 
kuitenkin muuttua, joten pitäkää silmällä sosiaaalista mediaa. 
Odotamme Canberran Kevät Kisoja jotka ovat lokakuussa ja toivomme näkevämme 

teitä piakkoin! Kaikki tervetulleita 
Tiedustelut Mia Dahl-Spännäri 0423 054 166 

 
 

 

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

 
 
 

Tapahtumakalenteri 
 

La 25.6.2022 klo 17 Juhannusjuhla – Luterilaisella kirkolla (ilmoitus sivulla 2) 

La 23.7.2022 klo 15 Kingpin keilaamista ym. (ilmoitus sivulla 2) 

La 6.8.2022 klo 12 FinnSupportin Talvilounas (Soppajuhla) Kansainvälisellä kirkolla, 50 
Bennelong Cres, Macquarie. Ilmoittautumiset 4.8.2022 mennessä allaoleville. 

Su 21.8.2022 klo 15 Suomi-Seuran vuosikokous - Harmonie German Club, 49 Jerrabomberra Ave, 

Narrabundah (ilmoitus sivulla 2-3) 

La 10.9.2022 klo 18 Mosaiikki kurssi (ilmoitus sivulla 3) 

La-Su 1-2. 10.2022 klo 9 Suomi-Seuran Kevätkisat (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 
 
 

mailto:virenius1@gmail.com
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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/ 

 

 
  

mailto:virenius1@gmail.com
https://www.facebook.com/groups/ossilanvaihtokauppa/
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June 2022 

 
 
From the President 

Hopefully everyone is keeping warm while this chilly Winter sets in. It’s predicted to be a cold one, so make 
sure you have your fur pet, blankets and heaters on standby. 

Over the past few events we have seen participation grow which is very pleasing to the 
committee .  There is always quite a lot of preparation and work put in and it’s great to see our 
members having fun. 

The annual Finnish Festival was held here in Canberra this year over Easter and it was great to see so many 
faces after such a long time. The feedback from people was pleasing to hear; lots of entertaining sport, 
yummy traditional food and lots of people gathering to compete, cheer on the players and see friends. 
A few of Canberra’s achievements were: bronze medal - CFS women’s baseball team, silver medal – Paul 
Chapelli in golf, and baseball under 25’s best player – Tali O’Loughlin (CFS) tied with Tania Stockman (FSM). 
We also revived a perpetual trophy donated by Judith and Pekka Sjostedt for Canberra’s best overall junior 
sports player – it was awarded to Nevaeh Chapelli, who competed in cross country running, baseball, 
gumboot throwing and the drawing competition. Well done everyone! 

An additional highlight to the event brought laughter and excitement to many onlookers… 
We held a wife carrying competition on Sunday afternoon before the presentations. There were 5 couples 
that entered, the race had a few obstacles; wet and dry, just like Finnish tradition, and the winners 
received a case of Lonkero which was donated by ‘Euro Drinks’. Many people thought it was a great idea 
and are looking forward to carrying on the event in the future. 

The committee would like to express how grateful we all are to our members that helped prior to and 
during the event. From the baking days through to set up and pack up each day, the countless hours in the 
canteen through to ice and drink runs. We couldn’t have done it without you! Thank you! 

The committee has worked hard to clear out the contents of the library including the books, bookshelves 
and items in storage, it is finally completed after a few working bees. The CFS goods are now stored at the 
home of Debbie Virenius in Latham. 

 In the next few months, we aim to host indoor events so that we can escape the cold, however 
the annual Midsummer event at the Lutheran Church will still have a bonfire outside.  

The AGM will be held at the Harmonie German Club with details below. If you have any ideas for future 
events or would like to join the committee, please get in touch with us for more information. We would 
love to have you on board! 

Lissi Chapelli 
 
 

 

https://www.facebook.com/groups/cfsinc/
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The Sewing Circle ladies are organising a 

Finnish Midsummer event 

Saturday 25/6/2022 at 5pm 
Finnish Lutheran church, 22 Watson St, Turner 

There will be two kinds of soup, sandwiches, dessert, coffee, 
hot mulled wine etc.  

The price of the food is $20 and includes all food and drinks. 
An entertaining program and a raffle is offered and of course, a bonfire will be lit.  

The profit from the event will be used to renew the church seating. 

Everyone is welcome to join us at the church in celebrating Finnish Midsummer! 

                                Inquiries: Sirpa Sarimaa-Knight, 0418 234 102 
                                                     Riitta Kronqvist, 0400 415 490 
 

 
 

 

KINGPIN BOWLING AND OTHER ACTIVITIES 

Canberra Finnish Society is organising an afternoon event on 

Saturday 23 July starting at 3pm  

at Kingpin Canberra, Canberra Centre, Bunda St, Civic 

The venue has a variety of activities such as tenpin bowling,  escape rooms, laser tag, karaoke rooms, table 
tennis, pool tables and arcade games 

We plan to start with tenpin bowling, followed by food and refreshments 

People are welcome to stay and enjoy the various other activities on offer. 
Prices start from $21 for one activity, $36 for 2 activities 

The bar is open and food and drinks are available to purchase 
Menus are in the link below or available to see on the day 
https://www.kingpinplay.com/en-au/venues/act/canberra  

Inquiries and bookings by Friday 8 July to 
Lissi Chapelli, 0432 681 179, imbalistic03@gmail.com  
Mirja Virenius, 0409 830 831, virenius1@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 21/8/2022 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. 

https://www.kingpinplay.com/en-au/venues/act/canberra
mailto:imbalistic03@gmail.com
mailto:virenius1@gmail.com
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The current membership fees are as follows: 
Full and social members - $10 
Pensioners and other concession eligible - $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 2022/23 will be due from 1/7/2022. 

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. 
 

 

 

MOSAICS WORKSHOP 

       September seems like a great time to experiment with mosaics 

We have booked a private session with Art Masterclass for 

Saturday 10 September at 6pm, 24 Lonsdale St, Braddon 

Mosaics options start from $79 and include items such as candleholders and lamps 
 Inquiries and bookings by 26/8/2022 to 

Kristina Korpinen, 0417 477 383, kloveschocolate@hotmail.com 
Mirja Virenius, 0409 830 831, virenius1@gmail.com  

 

 

 
Canberra Finnish Society is planning to hold 

Canberra Spring Games 
1-2 October 2022 

These games will replace the traditional Summer Games as the January weather has been getting hotter 
Details will be in the September Uutukainen. 
 

 
 
 
 

mailto:virenius@grapevine.com.au
mailto:kloveschocolate@hotmail.com
mailto:virenius1@gmail.com
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News from the Embassy of Finland 

The Embassy of Finland in Canberra has returned to near normal activities during the first 
half of this year. The Ambassador is travelling again and the first passport mission in a long 
time was undertaken in Melbourne during April.  

The Embassy is also happy to be hosting interns again with Mr. Janne Heikkinen joining the Embassy team 
from April to October. In May, a long serving consular officer of the Embassy, Ms. Tea Saarinen returned to 
Finland. She served our citizens here in Australia for nine years. Tea’s successor is due to start in August 
and once the team is complete again, new passport missions can be planned. 

The Embassy is aware of the needs of our citizens to renew their passports. Efforts are being 
made to be able to announce new passport missions as soon as possible. Check the Embassy 
webpage, social media and the email newsletter for regular updates. In the meantime, the 
Embassy would like to remind all passport customers to carefully check the required 
documents and instructions on the Embassy webpage. 

For anyone needing a visa to enter Finland, a new fast-track service route for specialists 
and start-up entrepreneurs was launched in the beginning of June. In practice, this means a 
new visa type called the D Visa. Please see the Embassy webpages for more details. 

The interest towards Finland in the Australian media has been growing. Right now, Mr. 
Finn McHugh from The Canberra Times is representing Australia in the 2022 thisisFinland 
Foreign Correspondents’ Programme. Finn joins journalists from around the world in a 
10-day program that immerses the participants in Finnish society and Finnish way of life. 

The Embassy is also very happy that many cultural events are again taking place and 
featuring Finnish artists. Finnish DJ and EDM icon Darude will be down under for a tour of 
Australia and New Zealand between the 2nd and 18th of June 2022. The Capital Film 
Festival will run from the 15th to the 26th of June in Canberra and features 2 Finnish films; 
Compartment No. 6 and Girl Picture. Likewise, The Scandinavian Film Festival will run in Canberra between 
the 13th of July and 7th of August. This year, the festival will feature Finnish film ‘The Woodcutter Story’.  

In addition, the Embassy is currently planning other cultural activities to take place at the Embassy 
premises. These events will be published on the Embassy webpage, social media and the email newsletter. 

Embassy Contact details: Embassy of Finland, Canberra 
Tel. (+61) 02 6273 3800 
General inquiries: sanomat.CAN@formin.fi 
Consular inquiries: consular.CAN@formin.fi 
Address: 12 Darwin Avenue, Yarralumla, ACT 2600 
Webpages: www.finlandabroad.fi 
 

Baseball training 
Hello everyone, 

Winter has arrived and we will be having a well-earned rest after a successful Easter 
Games! We will attempt to resume training on the 4th of September at Giralang oval, 
9.30am. This, however may change, so keep an eye out on social media.  
Looking forward to the Spring Games in October and seeing you all soon! 

All welcome to come along.   
Inquiries Mia Dahl-Spannari 0423 054 166 
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Sewing Circle 

Greetings from the Sewing Circle! We have been meeting at the Finnish Lutheran church 
every second Tuesday at 6pm. Next meeting will be Tuesday 28.6 and so on, and we won’t 
be having a winter break. We’ll be knitting woollen socks, sewing and doing other 

handicrafts. 

 The Sewing Circle is organising the Finnish Midsummer event at the church on Saturday 25.6 starting at 
5pm (notice on page 9). 

 Welcome to the Sewing Circle and the Finnish Midsummer event!  

Anita, 62310361 or 0472657149       
 
 

 
 

Monday Group news 

If you speak Finnish and are free on Mondays for lunch, we would love to welcome you to 
our Group that has been meeting now for 26 years.  

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 meeting is 27/6 and then fortnightly once the Club has confirmed our bookings for 2022/23. 

(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. 

 
 

 

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. 
 
 

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

 

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

 

Events Calendar 

 
Sat 25/6/2022, 5pm Finnish Midsummer celebration (notice on page 9) 

Sat 23/7/2022, 3pm Kingpin bowling etc.  (notice on page 9) 

Sat 6/8/2022, 12 noon FinnSupport lunch, Canberra International Church, 50 Bennelong Cres, 
Macquarie. Reservations by 4/8 to FinnSupport members below. 

Sun 21/8/2022, 3pm Canberra Finnish Society AGM - Harmonie German Club, 49 Jerrabomberra Ave, 
Narrabundah (notice on page 9-10) 

Sat 10/9/2022, 6pm Mosaics workshop (notice on page 10) 

Sat-Sun 1-2/10/2022, 9am Canberra Finnish Society’s Spring Games (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 
 

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. 

 

 

mailto:canberrask@hotmail.com
mailto:virenius1@gmail.com
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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 Schoo 
 Ma / Mon 17.45 – 19.15 (aikuiset/ adults) 
 Holy Trinity Church, 22 Watson St, Turner 
 Yhteys / Contact: 
 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

