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Pääsiäinen on taas tänä vuonna vietetty ja toivottavasti kaikki olette jo palanneet turvallisesti 

”normaalielämän kuvioihin”. 

Tapahtumakalenteriin ei vielä ole tullut kovin paljon kerrottavaa, mutta merkatkaa jo nyt 2 

toukokuuta kalenteriin, silloin vietämme Vappujuhlaa Suomipuistossa, Finland Roadilla Bli Blissa.  

Juhlan yksityiskohdista lähetetään tarkemmat tiedot pari viikkoa ennen tapahtumaa. Tulkaa kaikki 

mukaan!  

Ja sitten niille, jotka eivät ehtineet Suomipäiville Gold Coastille Ellin raportti kilpailuista ja Timon 

kokouksista. 

 Sunshine Coastin edustajat saapuivat mitallit kaulassa Suomi-Päiviltä 

Pääsiäisenä vietetyt 44. Suomi-Päivät Gold Coastilla olivat jälleen kerran ”best ever” päivät.  Perjantaina 

myytiin noin 400 lippua avajaisiin, jonka lisäksi olivat kutsuvieraat, työntekijät (60) ja suomalainen 

tanhuporukka, joten väkeä oli viitisensataa.  Lauantai ja sunnuntai olivat hiljaisempia, mutta molemmille 

päiville riitti runsaasti väkeä jo aamuvarhaisesta lähtien.  Ilmanhaltija suojeli järjestäjiä niin, että ainoastaan 

sunnuntaiaamuna saimme pari tippaa vettä, muuten sää pysyi kuivana ja aurinkoisena.  Gold Coast Finnish 

Sports Clubi on jo entuudestaan kuuluisa niin hienojen kisojen järjestelystä kuin loistavasta säästä.  Eipä 

löytynyt tälläkään kertaa moitinnan aihetta.  Ohjelma sujui mutkattomasti joka päivä ja lauantain kisatanssit  

saivat  tanssijalan syyhyämään  ja mielen kepeäksi.  Ruoka oli herkullista, monipuolista ja sitä riitti kaikille 

koko kolmen päivän ajan. 

Suomi-Päivien suojelija  Suurlähettiläs Maija Lähteenmäki avasi Päivät prjantaina ja puheessaan kehoitti 

Australian suomalaisiakin siirtymään ajassa eteenpäin Suomen esimerkin mukaan.  Ajat ovat muuttunut 

sitten 60 luvun ja tulevaisuutta ei  Suomi-Päiville ole, jos poljetaan paikallaan.   Senhän olemme jo itsekin 

havainneet tulevia kisoja suunnitellessa.   Ikääntyvä joukkomme ei enään jaksa sitä valtavaa urakkaa, jonka 

kisojen järjestäminen tuo tässä muodossa.    

Golf pelattiin perjantaina ja sunnuntaina Emerald Lakes Golfkentällä Carrarassa.  Klubiltamme oli 14 

miespelaajaa ja 3 naista. Sunshine Coastilaiset pelasivat erinomaisesti miesten voittaessa joukkuepelin. 

Joukkueeseen kuului Risto Koski, Assi Puolakka, Matti Parviainen ja Pepe Hentunen.   

Naisten joukkue,  Aila Roppola, Elmi Parviainen ja Margaret Asikainen, saivat hopeamitalin.  

Aila Roppola voitti kultaa Golfin B sarjassa tuloksella 151, Elmi Parviainen tuli toiseksi samassa sarjassa 

tuloksella 155. 

Raimo Roppola voitti kullan miesten C sarjassa tuloksella 141, Assi Puolakka tuli toiseksi miesten A sarjassa 

tuloksella 144 ja Risto Koski A sarjasssa kolmanneksi tuloksella 145 



Risto Koski voitti hopeaa miesten suorassa pelissa tuloksella 163 ja Assi Puolakka tuli kolmanneksi samassa 

sarjassa tuloksella 168. 

Golfissa saimme siis 9 mitalia, 3 kultaa, 4 hopeaa ja 2 pronssia. Voittajille onnittelut hienosta saavutukseta ja 

kaikille osanottajille kiitos hyvistä suorituksista SCFSC edustajina. 

Lauantaina pelatusssa mölkyssä onnistuimme myöskin erinomaisesti.  Miljan takapihalla harjoittelu kannatti.  

Sunshine Coastin miehet dominoivat peliä jo alusta lähtien ja lopputulos oli loistava.  Assi Puolakka voitti 

kultaa, Pepe Hentunen hopeaa ja Raimo Roppola pronssia.  Kolmoisvoitto, hienosti tehty pojat!  Mölkkyvoitot 

nostivat  kokonaismitalituloksen kahteentoista.  Tytöillä ei mennyt yhtä hyvin, vaikka loppukilpailuihin saakka 

päästiinkin.  Aila Roppola pelasi pronssista, mutta valitettavasti hävisi pelin ja jäi neljännelle sijalle.  Hyvä yritys 

Aila! 

2011 Suomi-Päivät pidetään Brisbanessa ja 2012 Melbournessa. Klubimme tarvitsee runsaasti kilpailijoita ja jo 

nyt on hyvä aloittaa ensi vuoden osanottolajin miettiminen. Mahdollisuuksia on useita maastojuoksun, 

kävelyn, pöytätenniksen, golfin ja mölkyn lisäksi.  

Henkisissä kilpiluissa voi osallistua lauluun, soittoon, huumoriin, lausuntaan, voimisteluun ja tanssiin eri 

ikäluokissa melkein vauvasta vaariin.   Lapsille on myös piirustuskilpailu.   Shakkipeli jäi edelleen listoille, vaikka 

liitokokoukseen oli ehdotettu sen lopettamista.  Varmasti meiltä löytyy kykyjä moneen lajiin, ei pidetä 

kynttilää vakan alla. 

Haluamme kiittää Gold Coast Finnish Sports Clubia hyvin tehdystä työstä! 

Terveisin Elli 

Gold Coast Finnish Festival turned out to be best ever event once again.   

The opening of the Finnish Festival on Good Friday attracted around 500 people from around Australia and as 

far as from Perth.  The sporting events on Saturday and Sunday were popular as well; however they did not 

reach similar crowds.  The weather stayed sunny and dry for the benefit to the organizers and the whole event 

went smoothly with plenty of food and drink available for everyone. 

Ambassador of Finland, Maija Lähteenmäki, the Patron of the Festival encouraged in her speech the Finns in 

Australia to keep the Finnish language and the culture alive and move forward with times as Finland has done.  

The Finnish Festival organizes need new ideas and the change of concept to be able to survive.   

Golf was played on Friday and Sunday on Emerald Lakes Golf Club.  Sunshine Coast Finnish Social Club had 17 

players.  Our team managed to crab 9 medals, winning the men’s team gold and the silver in ladies team 

game.  Other gold medal winners were Raimo Roppola C grade, Aila Roppola ladies B grade.  Silver medals:  

Assi Puolakka A grade, Elmi Parviainen ladies B grade, Risto Koski straight game.  Bronze medals: Risto Koski A 

grade, Assi Puolakka straight game.   

Our men’s Mölkky team was unbeatable as well and won all the medals: gold  Assi Puolakka, silver Pepe 

Hentunen and bronze Raimo Roppola.  Our lady Mölkky players were not as successful, Aila Roppola was 

fourth.  We thank our sports team for very good results. 



The next Finnish Festival 2011 will be held in Brisbane and 2012 in Melbourne.  We need more competitors; it 

is a good time to start training now.  There are plenty of choices from running and walking to table tennis, 

mölkky and golf and the list goes on.  Children’s grades are available as well including a drawing competition. 

Cultural competitions consist of singing, instrument playing, poetry, humour and so on. 

We like to thank Gold Coast Finnish Sports Club for organizing an excellent festival, well done! 

All the best to everybody 

Regards Elli  

 

Suomipäivien kokouksia 

Urheilujen ja henkisten kilpailujen lisäksi Suomipäivillä on perinteisesti pidetty pari kokousta ja tässä lyhyt 

yhteenveto niiden sisällöstä. 

ASL:n liittokokous 

Kokouksen avasi liiton puheenjohtaja Mikko Hietikko ja kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jori 

Tossavainen, Sihteeriksi Kyllikki Havukainen. 

Kokouksen sääntömääräisten pykälien jälkeen käsiteltiin Brisbanen Suomiseuran esitys ASL:n 

sääntömuutoksista, tämä esitys kaatui, koska se ei saanut kahden kolmasosan kannatusta. 

Sydneyn ideointikokouksessa esitetyt ajatukset Suomipäivien kehittämiseksi kaatuivat myöskin yksitellen 

muutosten kannatuksen puutteeseen. 

ASL:N liittohallituksen jäsenet valittiin kaikki uudelleen samoin kuin tilintarkastajat ja heidän varahenkilönsä. 

Suomiseurojen historiikin tekeminen ja sen saattaminen kirjan muotoon on edelleen hyvin alkutekijöissään. 

Liittohallitus tekee projektista budjettiehdotuksen ja kutakin seuraa pyydettiin keräämään materiaalia 

historiikkia varten. 

Uusia ideoita tarvitaan mutta valitettavasti yleisvaikutelmaksi jää ettei mitään haluta muuttaa vaikka 

nykyinen toiminta tulee vuosi vuodelta raskaammaksi ja melko pian myös lähes mahdottomaksi hallita 

resurssien huvetessa. 

Mukavaa talven odotusta Sunshine Coastilaisille! 

Terveisin, 

Timo 

SCFSC:n puolesta 

 

 



Ulkosuomalaisparlamentin Australia-Aasia aluekokous 

Kokouksen puheenjohtajana toimi Risto Söder ja sihteerinä Päivi Salo. 

Risto esitti katsauksen USP:n 2009 toimintaan. 

Passintekokone 

Kone on koekäytössä ja sillä on tarkoitus tehdä Suomen passeja tarvitseville.  Se helpottaa huomattavasti 

uuden passin saantia, joten matka Sydneyn konsulaattiin ei aina tule olemaan tarpeellinen. Passikone oli 

ensi kertaa käytössä Vancouverin talviolympialaisissa ja menee seuraavaksi Espanjaan. Tarkoituksemme on 

saada passikone Australiaan seuraaville Suomipäiville Brisbanessa ensi vuonna. 

Pasport machine 

There is a new passport machine in use.  It makes getting a Finnish passport a lot easier, and makes the trip 

to the Finnish Consulate in Sydney unnecessary.  The machine was used in Vancouver winter Olympics the 

first time and will be available at Brisbane Finnish Festival 2011 Easter.   

 

Väestötietolaki velvoittaa ulkomailla asuvat suomalaiset  

päivittämään henkilötietonsa Suomeen 

 

Uusi väestötietolaki velvoittaa ulkomailla asuvan suomalaisen päivittämään henkilötietonsa 

Muutoksista tulee ilmoittaa maistraattien ylläpitämään Suomen väestötietojärjestelmään. 

Maaliskuun alusta voimaan tullut laki väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen 

varmennepalveluista (661/2009) velvoittaa ulkomailla oleskelevan Suomen kansalaisen ilmoittamaan 

välittömästi ulkomailla oleskelunsa aikana tapahtuneista henkilötietojen muutoksista, muun muassa lapsen 

syntymästä, avioliitosta, avioerosta ja nimenmuutoksesta. 

Myös passihakemuksen vireillepanon edellytys on, että hakijalla on suomalainen henkilötunnus ja että 

väestötietojärjestelmässä olevat tiedot ovat ajan tasalla. 

Asiakirja, johon ilmoitettu tieto perustuu, voidaan lähettää joko henkilön viimeisen kotikunnan maistraattiin 

tai lähimpään Suomen edustustoon nykyisessä asuinmaassa. Ulkomaisen asiakirjan täytyy olla alkuperäinen 

tai virallisesti oikeaksi todistettu jäljennös. Asiakirjan pitää myös olla laillistettu ja käännetty suomeksi, 

ruotsiksi tai englanniksi. 

Velvollisuus ei koske Ruotsissa asuvia Suomen kansalaisia, koska heidän tietojensa välittämisessä ja 

tarkistamisessa noudatetaan väestökirjaviranomaisten kesken erikseen sovittuja menettelytapoja. 

Henkilöitä, joilla on sekä Suomen että Ruotsin kansalaisuus neuvotaan kuitenkin ilmoittamaan tietojensa 

muutoksista omatoimisesti.  

Lisätietoja: 

Maistraattien verkkosivuilta löytyy "Ohje ulkosuomalaiselle". Ohje löytyy suomen, ruotsin, englannin ja 

saksan kielellä. Lisätietoja väestötietolainsäädännöstä löytyy valtion säädöstietopankki Finlex:sta. 

 

 



A new law puts all expatriate Finns under obligation to report their details to the Finnish 

Population Register.  

All Finns living abroad must update their details directly to the Finnish Population Register or Finnish 

Consulate or Finnish Embassy in the country they are living.  All the changes of circumstances like births, 

marriages, divorces or deaths as well as current addresses must be reported.  All documentation needs to be 

either original or a certified copy of the original.  It needs be either in Finnish, Swedish or in English 

language.  In order to get a Finnish passport you ought to have a Finnish Social Security Number and your 

details must be correct in the Population Register.  More information refer to www.maistraatti.fi .  You can 

choose English language from the top right hand corner. 

 

Kansalaisuusilmoitukset pyritään ratkaisemaan 1.6. mennessä 

 

Maahanmuuttoviraston kansalaisuusyksikössä keskitytään helmi–toukokuussa 2010 entisten Suomen 

kansalaisten ja heidän jälkeläistensä kansalaisuusilmoitusten ratkaisemiseen. Tavoitteena on, että kaikki 

loput ilmoitukset saadaan käsittelyyn maaliskuun loppuun mennessä. Tuohon mennessä pyritään 

lähettämään vaadittavat lisäselvityspyynnöt kaikista ilmoituksista, joihin sellainen on tarpeen saada. 

Kaikki kansalaisuusilmoitukset, joihin on toimitettu pyydetyt lisäselvitykset ajoissa, pyritään ratkaisemaan 

1.6.2010 mennessä. 

Tammikuun 2010 alussa ratkaisematta oli vielä reilut 1 650 entisten Suomen kansalaisten ja heidän 

jälkeläistensä kansalaisuusilmoitusta. Lisätietoja käsittelyn etenemisestä löytyy Maahanmuuttoviraston 

sivuilta www.migri.fi olevasta taulukosta.  

Entisten Suomen kansalaisten ilmoitukset etenevät nopeammin kuin jälkeläisten, koska jälkeläisten tietoja ei 

ole aikaisemmin ilmoitettu Suomen viranomaisille. 

Noin 21 500 entistä Suomen kansalaista tai heidän jälkeläistään haki menetettyä kansalaisuutta takaisin 

viiden vuoden määräaikana, jonka nykyinen kansalaisuuslaki heille tarjosi. Ilmoituksista lähes puolet, 9 100, 

pantiin vireille viiden viimeisen kuukauden aikana alkuvuonna 2008. 

Viime hetken ilmoitustulva ruuhkautti Maahanmuuttoviraston kansalaisuusyksikön sen verran pahoin, että 

ilmoitusten kirjaaminen rekisteriin venyi pitkälle syksyyn. Tämän vuoksi myös käsittelyajat ovat venyneet. 

Kansalaisuuslain siirtymäsäännös oli voimassa 1.6.2003–31.5.2008. Sen mukaan henkilö, joka oli menettänyt 

Suomen kansalaisuuden esimerkiksi saadessaan jonkin toisen maan kansalaisuuden, pystyi hakemaan sitä 

takaisin ilmoitusmenettelyllä ilman, että hänen täytyi muuttaa Suomeen.  

Mahdollisuus tarjottiin myös entisten ja nykyisten Suomen kansalaisten jälkeläisille, vaikka heillä ei 

kansalaisuutta olisi koskaan ollut. 

 

Kirjeäänestys 

Mahdollisuus kirjeäänestykseen Suomen vaaleissa tulee todennäköisesti mahdolliseksi jo seuraaviin 

Eduskuntavaaleihin. Tämä kuitenkin edellyttää, että jokaisella Suomen kansalaisella tulee olla ajanmukaiset 

osoitetiedot Suomen Väestörekisterissä.  

 

http://www.maistraatti.fi/
http://www.migri.fi/


 

 

Parlamentin täysistunto 2010 

Täysistunto pidetään Helsingin Ylioppilastalolla 24-25 toukokuuta. Sunshine Coastilta istuntoon osallistuvat 

Timo ja Mari Koski. Ulkosuomalaiset ovat lähettäneet istuntoon 80 aloitetta ja ne käydään läpi istunnon 

aikana ja sen päätteeksi hyväksytyt aloitteet lähetetään kyseiseen ministeriöön jatkokäsittelyyn. Australia on 

tehnyt 2 aloitetta: Siirtolaismuseon liittämiseksi virallisten museoiden joukkoon ja siten Opetusministeriön 

tuen piiriin. Nyt museo toimii vapaaehtoisvoimin. Toinen aloite on ulkosuomalaisten vanhustenhuollon 

saattaminen Suomen valtion tuen piiriin. 

Tässä myös pari kesätapahtumaa Suomessa. 

Siirtolaisjuhlaa vietetään perjantaina 9. heinäkuuta klo 14 alkaen Peräseinäjoen Kalajärvellä. Paikka 

tarkentuu vielä, mahdollisesti se on Maailman Raitin vieressä oleva kesäteatteri. 

Juhlan yhteydessä avataan, ”vihitään”, Australian parakki Maailman Raitin osaksi. Ohjelmaa ei ole vielä kovin 

tarkasti päätetty, mutta lahjoittajan ja Mikko Hietikon sekä Glen Lindholmin, Esko Isokankaan ja Ray Korten 

puheenvuorot ohjelmaan ainakin tulevat sekä mahdollisesti vapaa sana, jolloin muutkin saavat tuoda 

terveisensä. 

Siirtolaisjuhla ja Australian rakennuksen esittely ym. on kaikille avoin tilaisuus. On hyvä, että tieto 

tapahtumasta leviää Australiassakin myös niiden keskuudessa, jotka ovat tuolloin tulossa Suomeen. 

 Siirtolaistapahtuma 9.7. tulee olemaan hyvin Australia-painotteinen, johon kaikki ovat tervetulleita! 

Siirtolaistapaaminen Toholammilla 10.–11.7.2010 

 

Toholammin kunta, Kotiseutuyhdistys sekä Hymy-hanke toivottavat kaikki toholampilaislähtöiset siirtolaiset 

sukulaisineen ja ystävineen tervetulleiksi siirtolaisten kokoontumiseen heinäkuun toisena viikonloppuna. 

Tapahtuman ohjelmassa on mm. lauantaina 10.7. pitäjään tutustumista kiertoajelulla ja sunnuntaina 11.7. 

Jumalanpalvelus sekä Siirtolaisjuhla. 

Järjestäjät toivovat sukulaisten välittävän tietoa tapahtumasta ulkomailla asuville toholampilaisille ja heidän 

jälkeläisilleen. Toholampi on ollut viimeisimmän runsaan sadan vuoden aikana maamme voimakkaimpia 

siirtolaispitäjiä. Tärkeimmät siirtolaisten kohdemaat ovat olleet Australia, Kanada, Ruotsi sekä Yhdysvallat. 

Siirtolaisviikonloppuun osallistuvien toivotaan ilmoittautuvan 28.5. mennessä sähköpostilla: 

toholammin.kunta@toholampi.fi tai Toholammin kunnan puhelinvaihteeseen (+ 358 6) 8885 111. 

Lisätietoja tapahtumasta saa Toholammin kunnan internet-sivuilta: www.toholampi.fi tai kulttuurisihteeri 

Tarja Kalanderilta puh. (+ 358) (0)44 7885 246, sähköposti: tarja.kalander@toholampi.fi. 

Tapahtumaan liittyvää majoitusta järjestää Hirvikosken Maaseutuhotelli: (+358 6) 8623 086, 

hirvikoski@toholampi.fi tai www.hirvikoski.net. 
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