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 Canberra Finnish Society Inc. Newsletter  
https://www.facebook.com/groups/cfsinc/ Helmikuu 2019 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
Puheenjohtajalta 

Tervetuloa vuodelle 2019! meillä oli oikein 
menestyksekäs 2018 monine tilaisuuksineen ja 
juhlimme myös suomalaisen seuratoiminnan 60-
vuotis vuosipäivää perustuskokpouksesta. Monet 
jäsenet ovat olleet mukana tämän pitkän 
taipaleen aikana ja johtokunta haluaakin kiittää 
teitä ja kaikkia jäseniä avusta ja kannatuksesta. 
Emme olisi päässeet tähän merkkipäivään ilman 
teitä!  

Joulujuhlamme vietimme Austrian Klubilla 
Mawsonissa ja se oli hauska juhla. Pia 
Kammermann järjesti Suomi-Koulun nuorempia Nuoria ja vähän vanhempiakin pesäpallon pelaajia 
laulamaan ja viihdyttämään meitä, ja lahjakkaat 
nuoret viulistit Thomas ja Sebastian Kammermann olivat hurmaavia ja itsevarmoja, oli upeaa katsella ja 
kuunnella heidän esitystään. Oli myös arpajaiset ja joulupukkikin käväisi ja toi lahjoja lapsille. Ilta oli 
onnistunut ja kaikilla oli hauskaa. 

Vuotuiset Kesäkisat pidettiin Downerin kentällä ja valitettavasti jouduimme kärsimään yhdestä 
kuumimmista kesäpäivistä lauantaina, kun mittarissa luki +40.7 astetta. Se varmaan piti monia sisällä ja 
meitä oli sen takia vähemmän kuin tavallisesti. Sunnuntai oli sentään viileämpi ja pelattiin kaksi 
pesäpallopeliä, kun lauantaina pelaajat jaksoivat vain yhden. Oli noin 18 pelaajaa ja tuomarit, kaikki 
pelasivat hyvin ja viihdyttivät yleisöä molempina päivinä. Sunnuntaina pelattiin useampi mölkky-peli ja 
Osmo Millridge Sydneystä voitti kaksi ja Canberran Pia Kammermann yhden pelin. Kiitos kaikille jotka 
osallistuivat! Ja kiitos kaikille jotka matkustivat kauempaa ja kestivät kuumuuttamme, ja mahtavat kiitokset 
myös kaikille jotka olivat leiponeet ja auttoivat keittiössä, sekä kentän kunnostajille joka päivä kuumissa 
olosuhteissa. Nämä olivat arvokkaita lahjoituksia kisojen onnistumiselle.  

Naisten Päivä on ollut osana toimintaamme jo monet vuodet ja viime vuonna yhteisöt päättivät muuttaa 
tilaisuuden maaliskuuhun, jolloin vietetään sitä kansainvälisesti. Päätimme myös että järjestelyt tehdään 
tästä lähtien yhdessä eikä vuorotellen. Joten laittakaa 16.3 kalenteriinne. 

Toivottavasti tapaamme Kirjasto piknikillä 24.2 ja monissa muissa tapahtumissamme vuoden aikana. ☺ 

Lissi Chapelli 
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Australian Suomalainen Lepokotiyhdistys 
järjestää 

Tiedotustilaisuuden kaikille suomalaisille Lauantaina 23. Helmikuuta 2019 klo 11 – 12 
Paikka Canberra International Church Hall, 50 Bennelong Cres, Macquarie 

Mahdollisuus tavata johtokunnan jäseniä ja johtajaa, 
kuulla tämän hetkisestä tilanteesta, kysyä kysymyksiä jne. 

Kahvitarjoilu 
KAIKKI TERVETULLEITA 

 

 
 

 
 

Kirjastopiknikki 

Osoitteessa 33 O’Sullivan St, Higgins 

Sunnuntaina 24.2.2019 klo 13 
         Tarjolla nakkeja (sämpylän kanssa tai ilman), salaatteja ja kakkukahvit 

Vain $10 per henkilö  Muita juomia myös saatavilla 

Lisäksi arpajaiset kirjaston toiminnan avustamiseksi - 
lahjoituksia arpapalkintoihin otetaan kiitollisina vastaan. 

Kirjasto on myös auki tilaisuuden ajan 

Tervetuloa nauttimaan maukkaasta lounaasta, ystävien seurasta ja  
mikä tärkeintä, kannattamaan kirjaston toimintaa! 

Tiedustelut Sirkka Ropponen 6254 5787 tai Mirja Virenius 0409 830 831 vireni u s1@gmail.com 

 

 
 

 
Canberran suomalaiset yhteisöt järjestävät 

Naistenpäivän 2019 
lauantaina 16.3.2019 klo 10.00 

Canberran Kansainvälisellä kirkolla, 50 Bennelong Cr. Macquarie 

Naistenpäivän teema on “Naisen voimin – parempaan tasapainoon” 

Päivän tuotto tullaan lahjoittamaan Hosea-järjestölle, joka toimii Tyynen meren saarten köyhien hyväksi. 
Tarkoitus on auttaa Philippiineillä asuvia köyhiä naisia ja lapsia tällä lahjoituksella. 

Esitelmän asiasta pitää Anne Miettinen Brisbanesta 

Hinta $15 sisältää kahvit, lounaan ja mielenkiintoisen ohjelman 
(muista ilmoittaa jos tarvitset erikoisruokavalion) 

 
Ilmoittautumiset 13.3.2019 mennessä  

Mirja Virenius 0409 830 831, virenius1@gmail.com  
Sirpa Sarimaa-Knight 0418 234 102, sirpa.john@bigpond.com  

Ulla Kämppi 0435 609 132, vkamppi@gmail.com  
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Jouni toi Suomi-karaoken Canberraan 20 vuotta sitten. 
Nyt on aika viettää näillä näkymin viimeisen kerran 

 

♪ FINNKARAOKE-laulajaiset ♪ 
Jounin kotona, lauantaina 30.3.2019 kello 17 – 22. 

 
Koska tilaisuus vietetään omakotitalossa, tilaisuus on rajoitettu 25 ensimmäiselle ilmoittautujalle. Illan 
mittaan tilataan evääksi pizzaa kotiinkuljetettuna. Pizza-ruokailun kattamiseksi osallistujilta peritään $10 
maksu. Omat suosikkijuomat mukaan. Jos tulet autolla, niin pistäpä varmuuden vuoksi kyytiin itsellesi tuoli, 
koska talon omat tuolit saattavat loppua kesken. 
Ilmoittautumiset ja tiedustelut: ota yhteyttä suoraan Jouniin, puh. 0407 067 409. 
Huom. Tilaisuus soveltuu vain aikuisille. 
  
 
 

ASL:n 53. Suomi-Päivät Gold Coastilla 19.-21.4.2019 
 
Gold Coast Finnish Sports Club Inc. järjestää 53. Suomi-Päivät 2019.  
Kannustamme teitä ottamaan osaa näihin Suomi-Päiviin, joko kilpailemalla tai yleisönä kannattamaan pelaajiamme. 
Tulette tapaamaan vanhoja ystäviä, solmimaan uusia ystävyyssuhteita ja nauttimaan yhteenkuuluvuudesta muiden 
Australian suomalaisten kanssa. 

Suomi-Päivien ohjelma: 
Paikka: Parkwood Sharks Junior Rugby League Football Club, 180 Musgrave Ave, Parkwood 
Perjantai 19.4: Viralliset avajaiset ja ohjelmaa. Ei kulttuuri kilpailuja 
Lauantai 20.4: Kokoukset clubitalolla: klo 10 - Ulkosuomalaisparlamentin aluekokous  

    klo 12 – Liittokokous 

On myös mahdollisuus vuokrata myyntipöytä seuroille tai yksityisille (ei leipomisia). Maksu on $50/päivä tai 
$75/viikonloppu. Ilmoita jos olet kiinnostunut, Riitta Ratilainen 0417 725 848. 

Lasten piirustuskilpailu – A. 12v. Ja alle, B. 8v. Ja alle. Aihe: Pääsiäinen. Työn koko: A4. Työn takana tekijän nimi, ikä, 
osoite ja seura. 
Golf: Parkwood Golf Course, 76-122 Napper Rd, Parkwood. Lisätietoja myöhemmin. 
Osallistujien nimet ja tasoitukset, miehet, naiset, joukkueet 
Urheilukilpailut: 
Maastojuoksu – miehet, naiset, yleinen sarja, yli 35, 45, 55. Tytöt, pojat alle 16v., 12v. ja alle, 8v. ja alle. 
Kävely – miehet, naiset, yli 60v., yli 70v. 
Pöytätennis – miehet, naiset, miesparit, naisparit. 
Kyykkä – miehet, naiset, pojat, tytöt alle 15v., 2 hengen joukkue, 4 hengen joukue 
Mölkky – miehet, naiset, pojat, tytöt, 16v. ja alle, 12v. ja alle, 8v. ja alle 
Pesäpallo – miehet, naiset 
Lentopallo – miehet, naiset, pojat, tytöt alle 16v. 
 
Ilmoittautumiset kilpailuihin ovat oltava Canberran Suomi-Seuran sihteerillä viimeistään 13.3.2019. 
Tarkista myös, että jäsenmaksusi on maksettu tälle toimikaudelle (heinäkuu 2018 – kesäkuu 2019). 
 
Tiedustelut Mirja Virenius, 0409 830 831, virenius1@gmail.com  
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Onko kiinnostusta lähteä päiväretkelle lumivuorille heinäkuun lopulla/elokuun alussa?  
Suunnitteilla on mahdollinen matka Murray:n bussilla, joka lähtee Civiciltä aamuyöstä ja palaa illalla.  

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

 
 

Suomen suurlähetystö tiedottaa 
Pohjoismaat National Multicultural festivaaleilla lauantaina 16.2.: Tämän vuoden festivaaleilla Norja, 
Tanska, Ruotsi, Suomi ja Viro ovat liittäytyneet yhteen ja tarjoavat kokonaisvaltaisen Pohjoismaisen 
kokemuksen Bunda-kadulla. Tule ja ota osaa arpajaisiin, joissa voittajalle on tiedossa upeita palkintoja! 

FinskaFest lauantaina 30.3.: Suomen suurlähetystö järjestää yhdessä Planet Finskan kanssa Finska 
(Mölkky) -turnauksen Canberrassa. Paikka on La Trobe Park Deakin klo 10-16. Ilmoittaudu mukaan – 
paikkoja on ensimmäiselle 32:lle kahden hengen joukkueelle. Rekisteröinnin voi tehdä sivulle 
https://finskafest.eventbrite.com.au Kaikki ovat tervetulleita tähän perhetapahtumaan, jossa tarjolla on 
paljon suomalaista ruokaa ja juomaa. Lisätietoja tapahtumasta löydät Facebook-sivuiltamme. 

Suomen eduskuntavaalit 2019: Suomen suurlähetystö järjestää ennakkoäänestyksen –  
Canberrassa (3 & 4.4, klo 9-17, 5.4 klo 9-11.), Sydneyssä (3.–5.4.), Melbournessa (3.–5.4.), Brisbanessa  
(3.–4.4.), Perthissä (3.–5.4.) ja Aucklandissa (3.–5.4.). Tarkat ennakkoäänestyspaikat löydät suurlähetystön 
kotisivuilta. Äänestyspaikalle tulee ottaa mukaan Suomen passi tai muu kuvallinen henkilötodistus (esim. 
ajokortti). 
  

Ompelukerho 
 

Kerho kokoontuu Luterilaisella kirkolla (22 Watson St, Turner) joka toinen tiistai klo 18. Aloitimme 
uuden vuoden 5.2 ja seuraavan kerran kokoonnumme 19.2 samassa paikassa ja samaan aikaan, 

jatkaen siitä joka toinen viikko.  

Pidämme myös kahvitauon monenlaisten herkkujen kera. Maksamme $5 per henkilö illasta kuluja kirkolle.  

Tervetuloa ompelemaan, kutomaan tai muuten käsitöistä kiinnostuneet. Meitä on mahtava porukka ja 
yhdessä tehdään kaikkea hyvää. 

Nähdään kirkolla! Tiedustelut Anita Salonen 6231 0361. 

 
 

Maanantaikerhon kuulumisia 

Kerhomme kokoontuu klo 12 joka toinen maanantai Catchpole-huoneessa Jamisonin Southern 
Cross Clubilla. Paikalla on suurin piirtein 20 - 25 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, tietokilpailu, yhteislaulua sekä jäsenten esityksiä. Vitsejä kerrotaan 
ahkeraan ja lopuksi pidetään arpajaiset. Siinä kuluu pari tuntia mukavassa seurassa! Tervetuloa mukaan! 

Seuraavat kokoontumiset ovat:   11.2,   25.2,   11.3,   25.3,   8.4,   22.4,   6.5,   20.5,   3.6,   17.6. 

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

Kirjasto toimii osoitteessa 33 O’Sullivan St, Higgins ja on avoinna joka kuukauden 
ensimmäisenä sunnuntaina klo 12 – 14. 

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

Kaksoiskappaleita ja lahjoitettuja video kasetteja annetaan nyt ilmaiseksi. Tule katsomaan valikoimaa! 

Kirjastolle on äskettäin tuotu lahjoituksena kirjoja, DVD  levyjä, CD levyjä, äänilevyjä ja kasetteja, joita 
saa ottaa myös ilmaiseksi. 

Muista Kirjasto Piknikki sunnuntaina 4.2.2019 klo 13. Kirjasto on myös auki tilaisuuden ajan. 

Kirjaston tavalliset aukioloajat  ovat seuraavasti:   3.3,   7.4,   5.5,   2.6,   7.7,   4.8,   1.9,   6.10,   3.11,   1.12. 

Tervetuloa! Tiedustelut Sirkka Ropponen 6254 5787 

 
 

 
 

Pesäpalloharjoitukset 
Pääsiäisen Suomi-Päivät ovat tänä vuonna Gold Coastilla ja ne ovat kohta edessä, 
joten tulkaa mukaan harjoittelemaan, pitämään hauskaa ja saamaan liikuntaa 
ulkoilmassa. Kaikki tervetulleita! 

Sunnuntaisin klo 9 Giralangin kentällä, iltapäiväharjoitukset sopimuksen mukaan. 

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. 
 

 

Leikkiryhmä 0-5 -vuotiaille 
 
Suomi-Kerho Canberra. 
Suomalainen Leikkiryhmä kokoontuu keskiviikkoisin klo 10 -11 ’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  ☺ 
ACT Playgroups Association – tiedustelut ryhmästä: play@playgroupact.org.au tai 1800 171 882. 
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Suomi-seura ry:n edustaja Canberrassa on Tuula Pesonen, puh. (02) 6242 9402 (koti) 
 
 

Tapahtumakalenteri 
 
La 23.2.2019 klo 11 AFRHA:n tiedotustilaisuus (ilmoitus sivulla 2) 
 
Su 24.2.2019 klo 13 Kirjasto Piknikki (ilmoitus sivulla 2) 
 
La 16.3.2019 klo  Naisten Päivä (ilmoitus sivulla 2) 
 
La 30.3.2019 klo 10 Finskafest (ilmoitus Suurlähetystön tiedotuksissa sivulla 4) 
 
La 30.3.2019 klo 17 Karaoke-laulajaiset Jounilla (ilmoitus sivulla 3) 
 
La 13.4.2019 klo 13 Luterilaisen kirkon Pääsiäismyyjäiset, 22 Watson St, Turner. Huomio: ovet 

avataan klo 12, kahvia ja syötävää myytävänä 
 
Pe-Su 19-21.4.2019 Suomi-Päivät Gold Coastilla (ilmoitus sivulla 3) 
 
 
Ilmoittautumiset ja tiedustelut FinnSupport Societyn tilaisuuksiin: 
Sirpa Sarimaa-Knight  6242 9234   
Raili Vesala   6288 7191 
Riitta Kronqvist  6242 0198   
Sirkka Tervakoski  6161 6640 
 
 
Canberran Suomalainen Luterilainen seurakunta:  Pastori Janne Pekkarinen 6247 9493 
Seurakunnan tulevia tapahtumia: 
Su 24.2 - Seurakunnan vuosikokous jumalanpalveluksen jälkeen. 
Su 3.3 klo 10 - Jumalanpalvelus Cotterilla 
Su 31.3 - EI jumalanpalvelusta! 
La 13.4 – Pääsiäismyyjäiset 
Su 21.4 klo 10 - Pääsiäismessu 
Su 12.5 – Äitienpäiväjuhla 
Su 19.5 - EI jumalanpalvelusta! 
 
 
 

 
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/ 
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Uutukainen in English 
 Canberra Finnish Society Inc. Newsletter  
 

https://www.facebook.com/groups/cfsinc/ 
February 2019 

 

From the President 

Welcome to 2019! We have had a very successful 
2018 filled with lots of activities and even celebrated 
a milestone of 60 years since the founding meeting 
establishing organised activities within our Finnish 
Community. Many of our members have been with 
the Finnish Society for the duration of this great 
achievement and the committee would like to thank 
you all for your efforts and support through those 
many years. We would not have achieved this 
remarkable milestone without you! 

The Christmas party was held at the Austrian Club in 
Mawson and was very  entertaining. Pia 
Kammermann organised for the youngest children’s 
group from Suomi Koulu to sing some songs and 
entertain us with talented young violin players   Kayla Riley-Kronqvist, umpire Dan Spannari and Elina 
Thomas & Sebastian Kammermann. They were  Spannari 
confident and amazing, it was so lovely to watch.  
We also had raffles and dancing as well as a visit from Santa! The evening was very successful and a great time was 
had by all. 

The annual summer games were held at Downer oval and unfortunately, we all had to suffer a day of some of the 
hottest weather conditions so far this summer, reaching 40.7 degrees on Saturday. I think that kept most people 
inside and everyone at the event missed our regulars that couldn’t attend or go outside in the heat. Sunday was a 
little bit easier to handle. We managed to get about 18 players plus referees, who all played well and entertained the 
crowd with a very close game on both days. We also managed to get quite a few mölkky players for Sunday when it 
was cooler. Osmo Millridge from Sydney won two games and Pia Kammermann from Canberra won the third. Thanks 
to everyone who participated! 

A very big thanks to everyone that travelled from interstate and stuck it out in the heat, and of course a massive 
thanks to everybody that assisted with cooking and running the canteen, as well as field preparations each day in the 
very hot conditions. These were valued contributions, helping to make these games successful. 

Women’s Day has been a big part of our activities and it was decided last year to move Women’s Day celebrations to 
March, closer to when the actual day of recognition occurs. It was also decided to share responsibilities for 
organising the event instead of the participating communities taking turns to deliver the event entirely. So please 
put Women’s Day in your calendar for the 16th of March.  

We look forward to seeing you next at the Library picnic on 24 February and other upcoming events for this year ☺ 

Lissi Chapelli 
President 
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Australian Finnish Rest Home Association Inc 

Invites you to an Information Session  
Saturday 23 February 2019 at 11.00 – 12.00 o’clock 

Canberra International Church Hall 
50 Bennelong Cres. Macquarie 

An opportunity to meet members of the Board and the Manager  
to hear the latest news, ask questions etc. 

Coffee will be served  EVERYONE WELCOME  

 

 

 
 

Library Picnic 
 

Sunday 24/2/2019 at 1pm 33 O’Sullivan St, Higgins 

Lunch menu includes frankfurters (with or without bread roll),  
salads plus coffee and cake (other drinks also available) Tickets $10 

 
In addition, there will be a raffle to support the library. Donations for raffle prizes are gratefully accepted. 

The library will also be open during the event 
Everyone welcome - come and enjoy a delicious lunch, meet with friends 

and most importantly, support the Library activities! 

Inquiries Mirja Virenius 0409 830 831 vireni us1@gmail.com or Sirkka Ropponen 6254 5787 

 

 
 

Canberra Finnish communities are organising 

Women's Day 2019 
Saturday 16/3/2019 starting at 10am 

    Canberra International Church, 50 Bennelong Cr. Macquarie 
Theme for the day is “Women’s power – Balance for Better” 

The proceeds of this day will be donated to the Hosea Ministry, which operates in the Pacific islands 
helping the poor. Today’s donation will go to help women and children in the Philippines. 

Guest speaker about this is Anne Miettinen from Brisbane 
Tickets are $15 and include morning tea, lunch and an entertaining program 

(remember to advise if you have special dietary needs) 
Reservations by 13/3/2019 to:  

Mirja Virenius 0409 830 831, virenius1@gmail.com  
Sirpa Sarimaa-Knight 0418 234 102, sirpa.john@bigpond.com  

Ulla Kämppi 0435 609 132, vkamppi@gmail.com  
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Jouni brought Finnish karaoke to Canberra 20 years ago.  

Now it is time to celebrate most likely the last 
 

♪ FINNKARAOKE singalong ♪ 
at Jouni’s place on Saturday 30/3/2019 from 5 to 10pm. 

 
Because this event will be organised in a private house, only the first 25 people can fit in. During the night, 
we’ll order home delivery pizza. To cover the cost, each participant is expected to pay $10. Feel free to 
bring your favourite drinks with you. If you arrive by car, please pack your chair, just to ensure that you’ll 
have somewhere to sit if the chairs in the house run out. 
Bookings and inquiries: contact Jouni directly, mob. 0407 067 409. 
Please note that this event is suitable for adults only. 

 

 

 

AFFSC’s 53rd Finnish Festival – Gold Coast – 19-21/4/2019 
 
Gold Coast Finnish Sports Club is organising the 53rd Finnish Festival in 2019.  
We encourage you to go and take part in this Festival, whether in the competitions or as a spectator to support our 
players. You will also meet old friends, make new ones, and enjoy being part of the large Australian Finnish 
community.  

Festival program: 
Venue: Parkwood Sharks Junior Rugby League Football Club, 180 Musgrave Ave, Parkwood 
Friday 19/4: Opening ceremony with entertainment. No cultural competitions 
Saturday 20/4: Meetings at Clubhouse: 10am - Finnish Expatriate Parliament area meeting 
     12 noon - AFFSC AGM 

There will be stall spaces available if clubs or individuals wish to sell merchandise (excluding baked goods). Please 
advise us if you are interested. Cost is $50 per day or $75 for the weekend. Riitta Ratilainen 0417 725 848. 

Children’s drawing competition – A. 12 yrs and under, 8 yrs and under. Theme: Easter. Size of artwork: A4.  
Back of artwork: artist’s name, age, address and society. 
Golf: Parkwood Golf Course, 76-122 Napper Rd, Parkwood. Further details to be advised. 
Names of participants and handicaps, men, women, teams. 
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. 
Table tennis – men, women, pairs. 
Kyykkä – men, women, boys, girls under 15 yrs, teams of 2, teams of 4. 
Mölkky – men, women, boys, girls 16 and under, 12 and under, 8 and under. 
Baseball – men, women. 
Volleyball – men, women, boys, girls under 16 yrs. 

Registrations for competitions must be with the Canberra Finnish Society secretary by 13/3/2019.  
Also please ensure that your membership is current for this term (July 2018 – June 2019). 
 
inquiries Mirja Virenius, 0409 830 831, virenius1@gmail.com  
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Expressions of interest are sought  

For a possible day trip to the snow in late July/early August 
The plan is to book seats on a Murray’s coach which will leave Civic in the early hours of the morning  

 and return late the same evening.  
Inquiries Mirja Virenius, 0409 830 831, virenius1@gmail.com 

 
 
 

News from the Embassy of Finland 
The Nordics at the National Multicultural Festival on Saturday 16 February: For the first time ever at this 
year’s National Multicultural Festival the Nordic embassies will team up together. Norway, Denmark, 
Sweden, Finland and Estonia will present to you a combined and immersive booth along Bunda Street. 
There will be plenty of giveaways on offer and prizes galore in a raffle where one winner takes all! 

FinskaFest on Saturday 30 March: In partnership with Planet Finska, the Embassy of Finland is set to host a 
Finska tournament right here in Canberra. Venue is La Trobe Park Deakin, 10am – 4pm. Spots will be 
available for the first 32 teams of two. Registrations can be made at https://finskafest.eventbrite.com.au      
Everyone is welcome to this family-friendly event, where there will be plenty of Finnish food and drinks 
available. More information can be found on our Facebook page. 

Finnish Parliamentary Elections 2019: The Embassy of Finland will be coordinating voting booths in 
Canberra (3.–5.4.), Sydney (3.–5.4.), Melbourne (3.–5.4.), Brisbane (3.–4.4.), Perth (3.–5.4.) and Auckland 
(3.–5.4.). Booth times and locations are listed on the Embassy of Finland in Australia webpage. To cast your 
vote you will need to provide your Finnish passport or a government issued photo identity document (i.e. 
driver’s license). 
 

Library 

The library operates at 33 O’Sullivan St, Higgins and is open every first Sunday of the 
month from 12 – 2pm. 
 
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 and donated video cassettes are now given away for free to anyone who wants them. 
Come and check out what’s available!  

The Library has recently received donations of books, DVDs, CDs, records and cassettes, which are also 
free to take. 

Remember the Library Picnic on Sunday 24/2/2019 at 1 pm. The library will also be open during the 
event. 

The normal library open times are as follows:   3/3,   7/4,   5/5,   2/6,   7/7,   4/8,   1/9,   6/10,   3/11,   1/12. 

Inquiries Sirkka Ropponen 6254 5787. 
 

 

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. 
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Baseball training 

The Finnish Festival at Easter is at the Gold Coast this year and it’s coming up 
soon, so come and join us for practice, have some fun and get exercise 
outdoors. Everyone welcome! 
Sunday mornings 9am at Giralang, afternoon trainings TBA 

Inquiries Mia Dahl-Spannari 0423 054 166 
 
 

Sewing Circle 
The Circle meets at the Finnish Lutheran church (22 Watson St, Turner) every second Tuesday 
at 6pm. We began the new year on 5/2, and our next meeting is 19/2 at the same place and 
time, continuing from there every second week. 

We also have coffee break with yummy refreshments during the meeting. Everyone pays $5 
per meeting to the church for expenses. 

Welcome to everyone, to sew, knit, or if you’re interested in crafts. We have a great group and we do lots 
of good stuff! 

See you at the church!   Inquiries Anita Salonen 6231 0361 
 
 
 

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 
(including upcoming events), birthdays, a trivia quiz, singalong 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! 

Meeting times are as follows: 11/2,  25/2,  11/3,  25/3,  8/4,  22/4,  6/5,  20/5,  3/6,  17/6. 

(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. 
 
 

Finnish Play Group- Ages 0-5  

The Finnish Playgroup meets on Wednesday’s 10 – 11am 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 ☺ 
ACT Playgroups Association’s contact details are: play@playgroupact.org.au or 1800 171 882. 
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Finland Society representative in Canberra is Tuula Pesonen, ph. (02) 6242 9402 (home) 
 
 

Events Calendar 
 
Sat 23/2/2019, 11am AFRHA information session (notice on page 8) 
 
Sun 24/2/2019, 1pm Library Picnic (notice on page 8) 
 
Sat 16/3/2019, 10am Women’s Day (notice on page 8) 
 
Sat 30/3/2019, 10am Finskafest (notice on Embassy news on page 10) 
 
Sat 30/3/2019, 5pm Karaoke evening at Jouni’s (notice on page 9) 
 
Sat 13/4/2019, 1pm Lutheran church Easter Fete – 22 Watson St, Turner. Note doors open 12 

noon for refreshments 
 
Fri-Sun 19-21/4/2019 Finnish Festival, Gold Coast (notice on page 9) 

 
 
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 Pekkarinen 6247 9493 
Upcoming events: 
24/2 – AGM after church service 
3/3, 10am - Service at Cotter 
31/3 - NO service! 
13/4 – Easter Fete 
21/4, 10am – Easter service 
12/5 – Mother’s Day celebration 
19/5 – NO service! 
 
 
 
 
 
 

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/ 
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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. Jouni Juntunen  0407 067 409 
 Sihteeri / Secretary Mirja Virenius 0409 830 831 
    

Australasian Suomalaisten Liitto – Australasian 
 Federation of Finnish Societies and Clubs Inc 
 Puheenjohtaja/President Melissa Chapelli  
  0432 681 179 
 Sihteeri/Secretary Mirja Virenius 0409 830 831 

Holy Trinity Finnish Lutheran Church 
 22 Watson Street, Turner ACT 2612 
 Pastor Janne Pekkarinen (02) 6247 9493  

Canberran Kansainvälinen Kirkko – 
 Canberra International Church 
 50 Bennelong Crescent, Macquarie ACT 2614 
 Pastor Klaus Lehtimäki  (02) 6251 4149 
  mobile 0414 894 149 

Canberra FinnSupport Society Inc.  
Puheenjohtaja / President 
Sirpa Sarimaa-Knight  (02) 6242 9234 

Pesäpallo – Baseball 
 Yhteys / Contact:  
 Mia Dahl-Spännäri 0423 054 166 

Revontulet Finnish Folk-Dancers 
 Ohjaaja / Instructor:  
 Tero Blinnikka 0419 408 310 

Suomi-koulu – Finnish Language School 
 Ma / Mon 16.30 – 17.45 (lapset / children) 
 Ma / Mon 17.15 – 19.00 (aikuiset/ adults) 
 Holy Trinity Church, 22 Watson St, Turner 
 Yhteys / Contact: 
 Hanna-Mari Latham (02) 6161 9277  
  Canber rask@hotmail.com 

Suomi-Kerho 0-5 -vuotiaille  / Finnish Play Group ages 0-5 
 Yhteys / Contact  
 Emilia Roberts 0421 274 787 
 Lissi Chapelli 0432 681 179 
 

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  
 



 

 

Canberra Finnish Society Inc. 
Newsletter – February 2019 
If not delivered, please return to: 
52 Faucett St Latham ACT 2615 


