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 Canberra Finnish Society Inc. Newsletter June 2017 
http://www.dundernews.com/canberran_suomi-seura/canberran_uutukaiset.html & 
https://www.facebook.com/groups/cfsinc/ 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Puheenjohtajalta 

Hei, 

Suuri kiitos kaikille vapaaehtoisille, jotka auttoivat leipomiskurssilla, kirjastopiknikillä ja valokuva-
iltapäivänä. Tilaisuudet olivat hyvin onnistuneita ja kaikilla oli hauskaa. Oli upeaa nähdä lapsien ja 
miestenkin nauttivan piirakoiden teosta. Kirjastopiknikillä oli taas iso joukko tänä vuonna. Hymyillen 

keskusteltiin ja nautittiin herkullisesta lounaasta. 
Valokuvailtapäivässä oli noin 20 henkeä, jotka 
nauttivat matkasta Canberran suomalaisten 
historiaan. Nauroimme ja muistelimme hauskoja 
tilaisuuksia, kuten naamiaisia, Suomi-Päiviä, 
joulujuhlia ja piknikkejä vuosien varrelta – alkaen 
vuodesta 1958, jolloin suomalaiset kokoontuivat 
aloittamaan seuratoimintaa. Jos et ehtinyt tulla 
katsomaan näitä valokuvia ja haluaisit tilaisuuden 
nähdä niitä, ota yhteys johtokuntaan, niin voimme 
järjestää ajan. Kiitos kaikille, jotka toivat valokuvia. 
Emme olisi voineet järjestää tätä ilman teitä. 

Melbournen Suomi-Päiviltä tuotiin kotiin naisten 
pesäpallosta hopeaa. Allana Bensonille luovutettiin parhaan pelaajan mitali lentopallossa. Maastojuoksussa 
Allana Benson sai pronssia, Tali O’Loughlin hopeaa, Maddison Chapelli pronssia ja Wilson Chapelli hopeaa. 
Mikko Pekkala toi kotiin 2 hopeamitalia, huumorista ja lausunnasta, ja lisäksi Deanne Pekkala sai hopeaa 
yksinsoitosta. Melbourne voitti parhaan seuran pokaalin. 

Tänä vuonna Suomi-Seura auttaa luterilaista seurakuntaa järjestämään juhannusjuhlan. Tervetuloa 
mukaan nauttimaan laulusta, kesäkertomuksista, herkullisista ruoista, mukaan lukien sopasta ja nakeista. 
Tietysti kokko palaa kirkon pihalla. Leikkiryhmä esittää meille muutaman laulun (katso ilmoitusta alla). 

Johtokunta on keskustellut mahdollisuudesta järjestää suurehkot Gaala-illallistanssiaiset Suomen 100 
vuoden itsenäisyyden kunniaksi. Tämä tapahtuma tulee olemaan huippuluokkaa. Olemme pyytäneet 
Revontulet Tanhuryhmän esiintymään illan mittaan. Lisäksi yllätysohjelmaa. Jakakaa ideanne ja 
ajatuksenne kanssamme, jotta voimme tehdä illasta ikimuistoisen. 

Kohta on vuosikokouksen aika. Teillä on mahdollisuus jakaa ideanne ja käyttää sananvuoroa. Tarjoamme 
naposteltavaa ja juoman kannustaaksemme teitä kaikkia osallistumaan. Johtokunnassa on vapaita 
paikkoja, jos haluat osallistua toiminnan järjestämiseen. 

Johtokunnan puolesta haluan kiittää kaikkia panoksestanne vuoden aikana. On ollut ilahduttavaa nähdä 
hymyileviä kasvoja tilaisuuksissamme. Muistakaa uusia jäsenyytenne, jotta saatte uutiskirjeemme 
jatkossakin ja pysytte ajan tasalla tapahtumien suhteen. 

Lissi Chapelli 
Puheenjohtaja  

 

http://www.dundernews.com/canberran_suomi-seura/canberran_uutukaiset.html
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Canberran Suomalainen Luterilainen Seurakunta ja  

Canberran Suomi-Seura järjestävät yhteisen  

Juhannusjuhlan 
Lauantaina 24.6.2017 klo 17 

Luterilaisella kirkolla, 22 Watson St, Turner 

 

Liput $10, lapset ilmaiseksi 

Tulkaa nauttimaan Juhannusta koko perheen kanssa! 

Iltaan liittyy perinteinen kokko, maittavaa syötävää ja juotavaa ja nautinnollista ohjelmaa! 

 

Tiedustelut Janne Pekkarinen 6247 9493 jannecanberra@gmail.com  

Mirja Virenius 0409 830 831 virenius1@gmail.com  
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Kutsu Canberran Suomi-Seuran vuosikokoukseen 

Canberran Suomi-Seuran jäseniä kehotetaan osallistumaan seuran vuosikokoukseen 

sunnuntaina 27.8.2017 klo 15. Kokouspaikkana on Belconnen Soccer Club Hawkerissa. 

Vuosikokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat ja valitaan uusi johtokunta. Sinulla on tilaisuus 

ryhtyä ehdokkaaksi ja myös äänestää omia ehdokkaitasi johtokunnan eri virkoihin.  

Ajankohtaista tulevassa vuosikokouksessa on myös keskustella kirjaston tulevaisuudesta. 

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

Ohessa tarvittava kaavake tähän tarkoitukseen. Jäsen voi käyttää vain yhtä valtakirjaääntä. 

 

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

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

viimeistään 20.8.2017. 

Millaista toimintaa haluaisit seuraltasi? Ota johtokunnan jäseniin yhteyttä mielipiteiden 

vaihdon merkeissä tai tule keskustelemaan asiasta vaikkapa vuosikokouksen yhteydessä! 
 
 

Huom. Toimintavuoden 2017-18 jäsenmaksut lankeavat maksettaviksi 1.7.2017. 

Varmista, että Uutukainen tulee sinulle jatkossakin hoitamalla jäsenmaksusi ajoissa. 
 

 

 

Canberran Suomi-Seura järjestää 

kierroksen viinitarhoille 
Lauantaina 9.9.2017 

 

Vierailemme useammassa viinitarhassa ja lounastamme yhdessä niistä. 

Kiertue tehdään pienellä bussilla ja paikkoja on rajoitetusti, mahdollisesti 20 henkeä. 

Tarkat tiedot julkaistaan Uutukaisessa, joka ilmestyy heti elokuun vuosikokouksen jälkeen. 

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

 

 

 
Suomen 100 vuoden itsenäisyyden kunniaksi Canberran Suomi-Seura järjestää 

Suomi 100 vuotta gaala-illallistanssiaiset 
Lauantaina 14.10.2017 klo 18 

Southern Cross Club Woden, Corinna St, Phillip 

Illallistanssiaiset pidetään Top of the Cross huoneessa 
Herkullisen illallisen ja tanssin lisäksi saamme nauttia 

Revontulet Tanhuryhmän esityksestä. Tero ja Graeme hoitavat myös muun musiikin. 
Muuta ohjelmaa ei paljasteta etukäteen! 

 
Lisätietoja julkaistaan syyskuun Uutukaisessa 

Tiedustelut Mirja Virenius 0409 830 831 vireni us1@gmail.com  
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Canberran Suomi-Seuran 

Joulujuhla 
vietetään lauantaina 25.11.2017 klo 18 

Austrian-Australian Club, 5 Mount Evans St, Mawson 

Lisätietoa syyskuun Uutukaisessa 
 

 

 

Suomen suurlähetystö tiedottaa 
 

SUOMI 100 VUOTTA HULLUT LEIKIT & AVOIMET OVET KAIKILLE SUOMALAISILLE, 23. - 24. SYYSKUUTA 

Kun Suomi juhlii 100 vuoden itsenäisyyttä 2017, Suomen Suurlähetystö Canberrassa järjestää monia 
erilaisia tapahtumia ja toimintoja. 

Päätapahtuma on Suomi 100 vuotta Hullut Leikit & Avoimet ovet kaikille suomalaisille, 23. - 24. syyskuuta, 
Suurlähetystön tiloissa ja pihalla. 

Tähän tapahtumaan liittyy suomalaisten tuotteiden näyttely canberralaisille ja ympäristössä asuville. 
Lisätietoa tullaan julkaisemaan lähempänä tapahtumaa. 

 

 
 

Pesäpalloharjoitukset 

Pesäpalloharjoitukset ovat talvitauolla ja jatkuvat taas keväällä. Tiedot 
seuraavassa Uutukaisessa. 

 
Tiedustelut Dan Spännäri 0413 016 420 / (02) 6161 1739 

tai Mia Dahl-Spännäri 0423 054 166 
 

 

Kirjasto 

 Kirjasto on auki joka toinen sunnuntai klo 12 - 14 osoitteessa 33 O’Sullivan St, Higgins. 

Lainaajien tulee olla Canberran Suomi-Seuran jäseniä. Jäsenet voivat lainata kirjoja ja 
videoita ilmaiseksi. Sakkoa myöhäisistä palautuksista peritään 50c per kirja/video per 
kuukausi. 

Kirjastolla on vielä myytävänä tuplakirjoja edulliseen hintaan, vain $1 kappale. Kirjastolle on myös 
lahjoitettu englanninkielisiä kirjoja ja videokasetteja, joissa on elokuvaklassikoita, tv-sarjoja, luonto-
ohjelmia ja sotadokumentti-elokuvia. Näitä myydään $1 kappale. Tulot näistä tullaan käyttämään uusien 
suomenkielisten kirjojen hankintaan.  

Kirjasto on avoinna seuraavasti:  18.6,   2.7,   16.7,   30.7,   13.8,   27.8,   10.9,   24.9,   8.10,   22.10,   5.11,   
19.11,   3.12,   17.12. 

Huomio: Kirjaston tulevaisuudesta tullaan keskustelemaan tulevassa vuosikokouksessa. 

Tervetuloa! Tiedustelut Sirkka Ropponen 6254 5787 
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Maanantaikerhon kuulumisia 

Kerhomme kokoontuu klo 12 joka toinen maanantai Catchpole-huoneessa Jamisonin Southern 
Cross Clubilla. Paikalla on tavallisesti (satunnaiset vieraat mukaan lukien) suurin piirtein 20 - 25 

henkeä, jotka tulevat nauttimaan lounaasta ja ohjelmasta. 
 
Ohjelmaan liittyy tavallisesti lounas (itse tilattu ja maksettu), tiedotuksia, synttärien muistamisia, 
tietokilpailu sekä jäsenten esityksiä. Vitsejä kerrotaan ahkeraan ja lopuksi pidetään arpajaiset. Siinä kuluu 
pari tuntia mukavassa seurassa! Tervetuloa mukaan! 
 
Seuraavat kokoontumiset ovat   19.6,   3.7,   17.7,   31.7,   14.8,   28.8,   11.9,   25.9,   9.10,   23.10,   6.11,   
20.11,   4.12. 
 
(Jäsenet ovat oikeutettuja saamaan jäsenedut vain, jos he ovat osallistuneet kerhoon vähintään 8 kertaa 
edellisten 12. kuukauden aikana.) 
 
Tiedustelut Mirja Virenius, 0409 830 831 

 

 

Ompelukerho 

Ompelukerhon toiminta on ollut vilkasta ja hauskaa, ja uusia ompelijoitakin on tullut mukaan.  

Aloitamme talviloman 13.6. jälkeen ja tapaamme taas tiistaina 5.9. klo 18 Luterilaisella kirkolla, 22 Watson 
St, Turner ja jatkamme normaalisti joka toinen tiistai. Pidämme myös kahvi- ja herkutteluhetken työn 
lomassa. Maksamme kirkolle $5 per henkilö sähköstä ja tilojen vuokrasta. 

Hyvää talvea kaikille ja tervetuloa ryhmäämme keväällä! 

Tiedustelut Anita Salonen 6231 0361. 

 

 

Leikkiryhmä 0-5 -vuotiaille 
 
Suomalaisten lasten leikkiryhmä kokoontuu keskiviikkoisin klo 10 – 11, tavallisesti  
Canberran suomalaisella luterilaisella kirkolla, 22 Watson St, Turner. 

Tulkaa mukaan osallistumaan suomalaisiin lauluihin ja tarinoihin. Pääsymaksuna kultakolikko. 

Tapaamme myös ulkona kerran kuussa. Vaihteluja päivien ja aikojen kanssa kokeillaan, joten jos haluatte 
lisätietoja ettekä käytä Facebookia, voitte soittaa Lissille tai Emilialle ja voimme tiedottaa teille 
säännöllisesti tulevista päivistä. 

Meillä on ollut muutamia erilaisia retkiä viime aikoina, kuten vierailu lintutarhaan ja olemme löytäneet 
puistoja joissa olemme voineet käyttää uutta laskuvarjoamme. Saimme ACT:n valtiolta raha-avustusta ja 
meillä on paljon uusia ideoita jatkaaksemme pienokaistemme oppimista. Tiedot päivitetään Facebookiin 
viikoittain. 
 
Voit liittyä ”Leikkiryhmä – Canberra” Facebook-sivulle saadaksesi säännöllisiä päivityksiä. 
Uudet jäsenet tervetulleita! Tiedustelut Emilia 0421 274 787 tai Lissi 0432 681 179. 
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Canberran suomenkielinen radio-ohjelma – 1976 - 2017 - 2XX FM 98.3 MHz 

Vuonna 1976 Australian Hyvä Sanoma raportoi näin:  

“Radio 2XX 

Maanantaina 5.7.1976 lähetettiin tiettävästi ensimmäinen suomenkielinen radio-ohjelma Australian eetteriin. 

Canberran Lähetysseurakunnan kustantama hengellinen puolituntinen sisälsi saarnaaja Pentti Arposen 

tervehdyssanat ja hengellistä musiikkia. Ohjelman juontajana toimi Teuvo Majoinen. 

Canberran uusin koulutus- ja alueradioasema 2XX tulee lähettämään jatkuvasti suomenkielisiä ohjelmia. 

Radiointi tapahtuu maanantai-iltaisin klo 8:30 taajuudella 1010 kilohertsiä (2CY- ja 2CA-radioasemien 

välistä). Canberran suomalainen – kuulemiin ensi maanantaina!” 

Ilmeisesti Heimo Uotila oli ollut vaikuttamassa ohjelma-ajan saantiin. Paikallisradio 2XX oli 1976 uusi, ja 

suomenkielinen ohjelma oli mukana likimain alusta lähtien. 

Alkuaikoina ohjelmia ovat tehneet myös Niini Paukku, Pirkko Sutinen ja pastori Oiva Voutilainen. 

Canberran Suomi-klubin puolesta ohjelman ovat aloittaneet Reijo Pekkarinen, Vesa Pekkarinen ja Markku 

Tiirikainen. 

Tämä 2XX suomenkielisen ohjelman historia perustuu lähinnä Jouni Juntusen (28.4.2010, 30.4.2017), Tarja 

Karjalaisen (29.4.2010), Matti ja Ritva Nuoralan (29.4.2010) ja Janne Pekkarisen (17.5.2017) kirjeisiin ja 

kirjoittajan tietoihin ja muistiinpanoihin 2000-luvulta. 

Ohjelma-aika on ollut puoli tuntia koko toiminnan ajan. Lähetysaikakin on sen aikana ollut lähes aina sama, 

eli maanantaisin kello 19:00 – 19:30. 

Jouni Juntunen otti Suomi-klubin (tuolloin virallisesti Finnish Australian Club of Canberra) osan 2XX:n 

suomalaisesta ohjelmasta hoitoonsa Reijo Pekkariselta ja hänen tyttäreltään Tuula Kokkoselta tammikuussa 

1994 tehtyään ohjelmia yhdessä heidän kanssaan kesäkuusta 1993 alkaen. Reijo ja Tuula tekivät ohjelmaa 

siihen saakka ainakin useimmiten vuorotellen. Tuolloin 1990-luvun alkupuolella suomalaisten ohjelma-aika 

oli jaettu kahtia siten, että helluntaiseurakunta teki puolet ohjelmista ja Suomi-klubi toisen puolen. 

Tammikuusta 1994 eteenpäin Jouni teki Suomi-klubin ohjelmaa joko yksin tai Arja Moilasen sekä 

suomalaisten luterilaisten pastoreiden Mikko Oikarisen ja Tuomo Mantereen kanssa. Luterilaisella kirkolla 

oli useimmissa Suomi Klubin ohjelmissa pieni, noin 5 – 10 minuutin osuus. Joskus esimerkiksi Jounin 

ollessa matkoilla Arja hoiti tuon ohjelman teon yksin tai luterilaisten pastoreiden kanssa. 

Noin vuonna 1999 jaoimme suomalaisten ohjelma-ajan kolmeen osaan siten, että luterilainen seurakunta sai 

oman ohjelmansa eikä enää jakanut aikaa Suomi-klubin kanssa. Suomi-klubi meni konkurssiin toukokuussa 

1998, ja siinä vaiheessa myös radio-ohjelman kolmas osa siirtyi vasta perustetun Canberra Finnish Societyn 

(CFS) nimiin. Silloin myös Raila Mantere taisi astua mukaan toimittajakaartiin luterilaisen seurakunnan 

ohjelmaan. 

Jouni oli mukana CFS:n ohjelman teossa kesäkuusta 1993 noin elo- tai syyskuuhun 2006 saakka, Arja 

suurinpiirtein saman verran, mutta vasta tammikuusta 1994 lähtien. Reijo Pekkarinen oli ollut mukana 

suomalaisen ohjelman alusta, noin 1970-luvun lopulta lähtien. 

Ohjelmien tekijöinä ovat olleet myös Aila Nissilä Jussi Matikaisen kanssa sekä pastorit Jorma Saari ja 

Mikko Oikarinen. 

Matti ja Ritva Nuorala jatkoivat luterilaisen seurakunnan ohjelman toimittamista siihen saakka, kun he 

palasivat Suomeen. Antti Roppola on ollut luterilaisen seurakunnan osuuden tekniikasta vastaavana 

vuodesta 2011 nykyhetkeen asti. 

Tarja Karjalainen tuli helluntaiseurakunnan osalta mukaan radiohommiin tammikuussa 1987. Ohjelmaa 

olivat tekemässä Leena Pekki (nykyään Siiteri) ja Eva Honkanen ja se lähetettiin maanantaisin kello 19:00. 

Helluntai-seurakunnalla on radio-ohjelmista pidetty kirjaa tammikuusta 1985 alkaen. Kirjanpidon mukaan 

seuraavat henkilöt ovat olleet tekemässä seurakunnan ohjelmia: 

Eva Honkanen, Aulis Kulju, Leena Pekki, Tarja Karjalainen, Oili Heiskanen, Martti Kämppi, Tuulikki 

Mauger, Riitta Palasrinne, Maija Rummukainen, Tuomas Lehtimäki, Jukka ja Kaija Tuovinen, Taru 
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Kohonen, Ari Karjalainen, Mika Yrjölä sekä Klaus Lehtimäki. Viimeinen seurakunnan ohjelmavastaava oli 

Klaus Lehtimäki. 

Tuija ja Juhani Ursin ottivat CFS:n ohjelman hoitaakseen vuonna 2006. Sakari Mattila, tuli mukaan 

alunperin Ursinien varahenkilöksi vuonna 2006, ja otti ohjelmavastuun 2011. Hän oli myös mukana 

haastattelemassa presidentti Tarja Halosta hänen vieraillessaan Australiassa helmikuussa 2007. 

Viimeinen 2XX suomenkielinen ohjelma lähetettiin 29.5.2017, yli 40 vuoden toiminnan päätteksi. 

Tämän historian on koonnut Sakari Mattila toukokuussa 2017. 

 
 

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) 
 

Tapahtumakalenteri 
La 24.6.2017 klo 17 Juhannusjuhla Luterilaisella kirkolla (ilmoitus sivulla 2) 

La 5.8.2017 klo 12 FinnSupportin talvilounas Kansainvälisellä kirkolla. $12 per henkilö. 

Su 27.8.2017 klo 15 Suomi-Seuran vuosikokous Belconnen Soccer Club, Hawker (ilmoitus sivulla 3) 

La 9.9.2017 Viinitarharetki (ilmoitus sivulla 3) 

La 7.10.2017 Naisten Päivä Järjestäjänä Kansainvälinen kirkko. Lisätietoa syyskuun 
Uutukaisessa. 

La 14.10.2017 klo 18 Suomi 100 vuotta – Gaala-illallistanssiaiset (ilmoitus sivulla 3) 

La 21.10.2017 klo 10.30 FinnSupportin tilaisuus – Seniorihoidon uudistukset ja muutokset 
Kansainvälisellä kirkolla 

La 25.11.2017 Canberran Suomi-Seuran joulujuhla Austrian Club, Mawson. Lisätietoa 
syyskuun Uutukaisessa. 

Su 26.11.2017 Scandinavian Joulubasaari. Lisätietoa syyskuun Uutukaisessa. 

Ilmoittautumiset ja tiedustelut FinnSupport Societyn tilaisuuksiin: 
Sirpa Sarimaa-Knight  6242 9234 
Raili Vesala   62887191 
Riitta Kronqvist  6242 0198 
Sirkka Tervakoski  6161 6640 
 
Canberran Suomalainen Luterilainen seurakunta: 
Janne-pappi on poissa Canberrasta 26.6 – 21.7.2017 välisen ajan. Talviaikana Jumalanpalvelukset alkavat 
kello 11. Jumalanpalvelukset 2.7. ja 16.7. pitää Jarmo Rönneberg. Jumalanpalveluksia EI OLE 9.7. ja 23.7. 
Kiireellisissä hautaus- ym. asioissa ota yhteys - Jarmo Rönneberg 0466 999 062 tai  
Elisabet Teittinen 0408 404 384. 
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Uutukainen in English 
 Canberra Finnish Society Inc. Newsletter February 2017 

http://www.dundernews.com/canberran_suomi-seura/canberran_uutukaiset.html   
& https://www.facebook.com/groups/cfsinc/ 
 

From the President 

Hi, 

A big thanks to our volunteers who helped out with the baking workshop, library picnic and the slideshow. 
The events were a great success and fun was had by all. It was great to see children and husbands having 
fun and learning to bake piirakkas. The library picnic saw a crowd again this year with many cheerful faces 

socialising and having a yummy lunch. We had 
approx 20 people attend the slideshow to take a 
photographic trip down memory lane. Our members 
shared in laughter and discussions about funny 
events like dress up parties, Finnish Festivals, 
Christmas gatherings and picnic’s that have 
happened over the years, dating right back to 1958 
when people gathered for the first ever Finnish 
Society meeting. If you missed out on seeing the 
slideshow and would like a chance to view it, you can 
contact a committee member to organise it. Thanks 
to everyone who provided photo’s. We could not 
have done it without you. 

The Finnish Festival held in Melbourne over Easter 
saw Canberra women’s baseball team bring home a silver medal, Allana Benson was awarded volleyball’s 
best women’s player. In cross country Allana Benson received bronze, Tali O’Loughlin received silver, 
Maddison Chapelli received bronze and Wilson Chapelli received silver. Mikko Pekkala received 2 silver, for 
comedy and recitals, and Deanne Pekkala received silver for solo instrument. Melbourne won the best 
Society trophy. 

This year the Canberra Finnish Society is helping the Lutheran church with their Midsummer celebration. 
We welcome you to attend and enjoy singing, summer stories, yummy food including soup and nakkis and 
a bonfire at the Lutheran Church. The Finnish playgroup will be performing a few songs for us all, see more 
details below. 

The committee have been talking about holding a rather large Gala Dinner. This event will be formal and 
we have invited Revontulet to entertain us through the night. We invite you to share your ideas and 
thoughts so we can make it a night to remember. 

Coming up soon is our AGM, a chance for you to share your ideas and have your say. We will provide 
snacks and a beverage and we encourage you all to come along, there are positions available for you to 
join if you would like to. 

On behalf of the committee I would like to thank you all for your contributions through the year, it has 
been joyous to see smiling faces at our functions and events. Please remember to renew your membership 
so you keep getting your newsletter and stay up to date with what’s happening. 

Lissi Chapelli 
President 
  

http://www.dundernews.com/canberran_suomi-seura/canberran_uutukaiset.html
https://www.facebook.com/groups/cfsinc/
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Above: Finnish Society’s inaugural meeting participants at Riverside Hall, 1958. 
 

 

 

Canberran Finnish Lutheran Church and   

Canberran Finnish Society are organising a joint  

Finnish Midsummer celebration 
Saturday 24/6/2017 at 5pm 

Finnish Lutheran Church, 22 Watson St, Turner 

 

Tickets $10, children free 

Come and enjoy this event with the whole family! 

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

 

Inquiries Janne Pekkarinen 6247 9493 jannecanberra@gmail.com  

Mirja Virenius 0409 830 831 virenius1@gmail.com  

 

  

mailto:jannecanberra@gmail.com
mailto:virenius1@gmail.com
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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 
27/8/2017 at 3pm. The meeting will take place at the usual venue, Belconnen Soccer Club, Hawker. 

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. 

It is also time to discuss the future of the Finnish library at this AGM. 

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 
20/8/2017. 

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 2017/18 will be due from 1/7/2017. 
Please ensure that the newsletter will keep coming to you by paying your membership fee on time. 

 

 

 

Canberra Finnish Society is organising a 

Winery Tour in September 
Saturday 9/9/2017 

We will be visitng several local wineries and having lunch at one of them. 

The tour will be done by small bus and places will be limited to possibly 20 persons 

Exact details will be published in the Uutukainen coming out after the August AGM. 

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

 

 

 
To celebrate Finland’s centenary of independence, Canberra Finnish Society is organising 

Finland 100 years Gala Dinner Dance 
 

Saturday 14/10/2017 at 6pm 
Southern Cross Club Woden, Corinna St, Phillip 

 
The Gala Dinner Dance will be held at the Top of the Cross Room  

As well as delicious food and dancing we will be entertained by the Revontulet Folk Dancing Group,  
and Tero and Graeme will also provide the music 

There will also be other entertainment which won’t be revealed beforehand! 
 

Further details will be published in the September Uutukainen 
Inquiries Mirja Virenius 0409 830 831 vireni us1@gmail.com  

 

mailto:vireni%20us@grapevine.com.au
mailto:vireni%20us1@gmail.com
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Canberra Finnish Society’s 

Christmas Party 
Will be held on Saturday 25/11/2017 at 6pm 

Austrian-Australian Club, 5 Mount Evans St, Mawson 

Further details in the September Uutukainen 
 

 

 

 
News from the Embassy of Finland 

 
FINLAND CENTENARY CRAZY GAMES & OPEN DOORS FOR EVERYTHING FINNISH ON SEPTEMBER 23-24 

As Finland celebrates its centenary of independence during 2017, the Embassy of Finland organizes a 
number of different events and activities. 

The main event is the Finland Centenary Crazy Games & Open Doors for Everything Finnish on September 
23–24, inside and outside of the Embassy of Finland in Canberra. 

This event will include an exhibition of Finnish consumer products to people in and around Canberra. 
More information about the event will be published closer to the event. 
 

 
 

 
Monday Group news 

Monday Group meets at 12 noon every second Monday in the Catchpoles Room at Jamison 
Southern Cross Club. These days we usually have around 20-25 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, birthdays, a trivia quiz 
and members presentations. Much humour is shared and lastly we have a raffle draw. All this takes a 
couple of hours in good company! 
 
Welcome to old and new members! 
 
Our next meetings will be   19/6,   3/7,   17/7,   31/7,   14/8,   28/8,   11/9,   25/9,   9/10,   23/10,   6/11,   
20/11,   4/12. 
 
(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. 
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Library 

The Library is open every second Sunday, 12 - 2pm at 33 O’Sullivan St, Higgins. 
Borrowers need to be current members of the Canberra Finnish Society to 
borrow books and videos free of charge. Late fees remain the same at 50c per 
book/video per month. 

Duplicate books are still for sale at a bargain price of $1 each. The library has also received donations of 
books and video cassettes in English, consisting of classic films, TV series, nature documentaries and war 
documentaries. For sale at $1 each, and the proceeds will be used to order new Finnish books.  

The library will be open as follows:   18/6,   2/7,   16/7,   30/7,   13/8,   27/8,   10/9,   24/9,   8/10,   22/10,   
5/11,   19/11,   3/12,   17/12. 

Please note that the future of the library will be discussed at the upcoming AGM. 

Inquiries Sirkka Ropponen 6254 5787. 
 

Canberra Finnish Radio Program – 1976-2017 - 2XX FM 98.3 MHz 

In 1976 the magazine “Australian Hyvä Sanoma”, published by the Canberra International Church, reported 

the following: 

“Radio 2XX 

Monday 5/7/1976 was most likely the first broadcast of a Finnish language program in Australia. Funded by 

the the Canberra Missionary Church, a religious half hour included a welcome speech by preacher Pentti 

Arponen plus spiritual music. The program coordinator was Teuvo Majoinen. 

Canberra’s newest educational and area radio station 2XX will be broadcasting Finnish programs on a 

regular basis. The program times will be on Monday evenings at 8.30pm at frequency 1010 kilohertz 

(between stations 2CY and 2CA). Canberra Finns – until next Monday!” 

Apparently Heimo Uotila was influential in getting the broadcast times. Local radio 2XX was new in 1976 

and the Finnish program was there almost from the beginning. 

During the early times the program was also done by Niini Paukku, Pirkko Sutinen and pastor Oiva 

Voutilainen. 

On behalf of the Finnish-Australian Club of Canberra the programs were started by Reijo Pekkarinen, Vesa 

Pekkarinen and Markku Tiirikainen. 

This history of the 2XX Finnish broadcasting is based mainly on the letters, notes and knowledge of Jouni 

Juntunen (28/4/2010, 30/4/2017), Tarja Karjalainen (29/4/2010), Matti and Ritva Nuorala (29/4/2010) and 

Janne Pekkarinen (17/5/2017).  

The length of each program has always been 30 minutes. And the broadcast time has also stayed nearly the 

same, Mondays 7-7.0pm. 

Jouni Juntunen took over the Finnish Club’s timeslot from Reijo Pekkarinen and his daughter Tuula 

Kokkonen in January 1994, after learning the ropes from June 1993. Reijo and Tuula did the program until 

then, often alternating weeks. In the early 1990’s the Finnish program was split so that the Finnish 

Missionary Church did half the programs and the Finnish Club the other half in alternating weeks. 

From January 1994 Jouni did the Finnish Club’s program, either alone or with Arja Moilanen, and also with 

the Finnish Lutheran church’s pastors Mikko Oikarinen and Tuomo Mantere. The Lutheran church had in 

most of the Finnish Club’s programs a 5-10 minute segment. Sometimes, e.g. when Jouni was travelling, 

Arja took care of the program alone or with the Lutheran pastors. 
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Around 1999 the program times were shared in a 3-week cycle. As well as the Canberra Missionary Church 

(now Canberra International Church), the Finnish Lutheran Church received its own timeslot, and did not 

have to share with the Finnish Club. The Finnish Club went bankrupt in May 1998, and at this time the 

Club’s timeslot was taken over by the newly formed Canberra Finnish Society (CFS). About this time Raila 

Mantere probably joined the broadcasting team for the Lutheran church. 

Jouni Juntunen was producing the program from June 1993 to about August-September 2006. Arja 

Moilanen did about the same, but from January 1994. Reijo Pekkarinen was producing the Finnish programs 

from the beginning, from about the end of the 1970’s. 

The programs were also produced by Aila Nissilä with Jussi Matikainen, and pastors Jorma Saari and Mikko 

Oikarinen. 

Matti and Ritva Nuorala continued to do the Finnish Lutheran Church timeslots up to the time they returned 

to Finland. Antti Roppola has been responsible for the technical side of the Lutheran program from 2011 to 

the present time.   

Tarja Karjalainen came on board for the Canberra International Church in January 1987. The programs were 

done by Leena Pekki (now Siiteri) and Eva Honkanen and it was broadcast on Mondays at 7pm, same as 

now. The Canberra International Church has kept records of their broadcasts from January 1985 and the 

following persons have been producing the programs: 

Eva Honkanen, Aulis Kulju, Leena Pekki, Tarja Karjalainen, Oili Heiskanen, Martti Kämppi, Tuulikki 

Mauger, Riitta Palasrinne, Maija Rummukainen, Tuomas Lehtimäki, Jukka and Kaija Tuovinen, Taru 

Kohonen, Ari Karjalainen, Mika Yrjölä and Klaus Lehtimäki, who was the last one for the International 

Church. 

Since 2006, the programs have been produced by Tuija and Juhani Ursin, Matti and Ritva Nuorala, Janne 

Pekkarinen and Sakari Mattila, who came to relieve the Ursins in 2006, and took over the program in 2011. 

He was also in the media group interviewing Finnish president Tarja Halonen during her visit to Australia in 

February 2007. 

The last 2XX Finnish program was broadcast 29/5/2017, ending over 40 years of activity. 

This history has been compiled by Sakari Mattila in May 2017. 

 

 
Baseball training 

Baseball (Pesäpallo) training is on a winter break and will resume again in the spring. 
Details in the next Uutukainen.  
 

Inquiries Dan Spännäri 0413 016 420 / 02 6161 1739 or Mia Dahl-Spännäri 0423 054 166 
 

 

Sewing Circle 

The Sewing Circle has been very active and we’ve had fun. New members have also joined our 
group. 

We will be on a winter break after the meeting of 13/6, and will meet again at the Finnish 
Lutheran Church, 22 Watson St, Turner on Tuesday 5/9 at 6pm and then fortnightly. Coffee and 
refreshments will be served and we pay $5 each for the use of the venue and electricity. 

A great winter to all and welcome to our group in the spring! 
Inquiries Anita Salonen 6231 0361 
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Finnish Play Group- Ages 0-5 

 
The Finnish Playgroup meets on Wednesdays 10 - 11am, usually at the Finnish Lutheran 
Church, 22 Watson St, Turner. 

Come along and share in Finnish songs and a Finnish story. Gold coin donation to attend. 

We also meet once a month outdoors. Variations in days and times are being trialled so if you would like 
more information and do not use Facebook you can phone Lissi or Emilia and we can regularly notify you of 
future dates.  

We have had a few different outings recently like visiting the walk-in-bird aviary and finding parks to use 
our new parachute.  We received a government grant and have lots of new ideas to keep our little ones 
learning. Weekly updates are posted on our Facebook page. 

You can join the “Leikkiryhmä – Canberra” Facebook page for more regular updates. 
New members welcome! Please phone Emilia on 0421 274 787 or Lissi on 0432 681 179 
 

Facebook 
Don’t forget that there are Facebook groups for the Canberra Finnish Society Inc., and also the  

Canberra Finnish Social Group. Please join if you’re on Facebook to keep up to date with all the events 
happening and speak with members of the community.  

 

 

Finland Society representative in Canberra is Tuula Pesonen, ph. (02) 6242 9402 (home) 
 
 

Events Calendar 
 
Sat 24/6/2017, 5pm Finnish Midsummer celebration (notice page 9) 
Sat 5/8/2017, 12pm           FinnSupport’s Winter Lunch Finnish International church. $12/pp 
Sun 27/8/2017, 3pm Canberra Finnish Society AGM Belconnen Soccer Club, Hawker 

(notice page 10) 
Sat 9/9/2017            Winery Tour by CFS (notice page 10) 
Sat 7/10/2017 Women’s Day organised by Canberra International Church. More info in 

September Uutukainen 
Sat 14/10/2017, 6pm Finland 100 years – Gala Dinner Dance (notice page 10) 
Sat 221/10/2017, 10/30am FinnSupport function – Seniors care reforms and changes Canberra 

International church 
Sat 25/11/2017 CFS Christmas Party Austrian Club, Mawson. More info in September 

Uutukainen 
Sun 26/11/2017 Scandinavian Christmas Bazaar. More info in September Uutukainen 
 
Reservations and inquiries for FinnSupport Society’s events: 
Sirpa Sarimaa-Knight  6242 9234 
Raili Vesala   62887191 
Riitta Kronqvist  6242 0198 
Sirkka Tervakoski  6161 6640 
 
Canberra Finnish Lutheran church: 
Pastor Janne is away from Canberra from 26/6 to 21/7/2017. Winter services begin at 11am. Services for 
2/7 and 16/7 are held by Jarmo Rönneberg. NO SERVICES FOR 9/7 OR 23/7. For urgent matters such as 
funerals etc., contact Jarmo Rönneberg 0466 999 062 or Elisabet Teittinen 0408 404 384. 
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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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