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

 
Canberran Suomi-Seura toivottaa kaikille 

hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta 2020! 
 

Puheenjohtajalta 

Johtokunnalla ja jäsenillä on ollut vilkasta viimeiset kuukaudet järjestäessään tapahtumia kuten maalin 
kaatokurssin ja nurmikeilailua, ja myös leivottaessa Suurlähetystön Crazy Games -tilaisuuteen. Keräsimme 
Seuralle lisävaroja ja nautimme yhteistyöstä ja hauskasta yhdessäolosta.  
Kohta tulee Seuran joulujuhla, itsenäisyyspäiväjuhla ja kauneimmat joululaulut -tapahtuma. Toimimme 
yhdessä ja varmistamme, että nämä tilaisuudet ovat sellaisia, joita ette halua jättää väliin. 

Ette varmaankaan halua olla poissa ensi vuoden Suomi-Päiviltä, jotka Canberralla on kunnia järjestää! 
(Tosin jotkut teistä voivat ajatella, että kunnia tässä on väärä sana.) 2020 on taas virstanpylväs Canberran 
suomalaisyhteisöille. Se ei ole 60 vuotta seuratoimintaa eikä Seuran 20-vuotisjuhla, joita juhlimme 
hiljattain, mutta aloitamme seuraavan 10-vuotiskauden, jaamme sen yhdessä ja jatkamme suomalaisten 
yhteisöjen rakentamista täällä Canberrassa JA koko Australiassa. 

Vaikka pääsiäinen ja Suomi-Päivät tuntuvat olevan vielä kaukana, on nyt jo paljon tekemistä. Olemme 
perustaneet festivaalikomitean varmistamaan, että kaikki tarvittava tulee tehtyä ajallaan. Jos teillä on 
vähänkin aikaa, edes puoli tuntia tai muutama tunti viikossa auttaa järjestelyissä, niin ottakaa yhteyttä ja 
tulkaa jakamaan tämä perinteinen juhla kanssamme. Viime vuosina ovat Brisbanen, Melbournen, Sydneyn 
ja Gold Coastin seurat tarjonneet monipuolista ohjelmaa ja tavoitteemme on pystyä samaan! 
Haluamme tarjota tavanomaiset lajit: pesäpallo, maastojuoksu, kävely, golf, mölkky ja kyykkä, pöytätennis 
ja lentopallo, sekä ei-pistelajeina tikanheittoa, saappaanheittoa ja lasten kilpailuja. 
Haluamme tarjota myös kulttuurikilpailuja, mutta tarvitsemme paljon osallistujia tämän onnistumiseen. 
Vaihtoehtoisesti kulttuuriesityksiä ilman kilpailua voidaan järjestää avajaisten jälkeen. 
Suunnitteilla on myös illallistanssit elävällä orkesterilla lauantaina ja lapsille ohjelmaa koko viikonlopuksi. 

Aiomme pitää kaikki urheilut, kulttuuritapahtumat ja ohjelmat samalla alueella. Alustavasti Weetangeran 
koulu ja viereinen urheilukenttä näyttävät parhaalta mahdollisuudeltamme. Siellä on hallit, hyvä keittiö ja 
urheilukenttä eikä golf-ratakaan ole kaukana. 

Olkaa hyvät ja jakakaa suunnitelmamme perheittenne ja ystävienne kanssa Canberrassa ja muualla 
Australiassa ja kannustakaa heitä tulemaan mukaan upeaan viikonloppuun. Jos tiedätte jonkun 
liikeyrityksen, joka voisi sponsoroida kisoja tai lahjoittaa arpapalkintoja, ottakaa yhteys johtokunnan 
jäseniin. Jos vain voitte tarjota aikaanne avustamiseen, olisimme hyvin kiitollisia. 

Olemme hyvin innoissamme ja odotamme, että saamme paljon osallistujia jakamaan taas yhdet Suomi-
Päivät. 
 
Lissi Chapelli 
Puheenjohtaja 
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Canberran Suomi-Seura viettää 

Joulujuhlaa 
lauantaina 30.11.2019 klo 18 

Gungahlin Lakes Golf Club, Gundaroo & Gungahlin Dr kulmassa, Nicholls 

Iltaan kuuluu herkullinen jouluateria,  
joululaulujen yhteislaulua, joulupukin vierailu ja  

tanssia suosittujen kappaleiden tahdissa 
 

Tehdäksemme illan vielä enemmän näkyvästi joulujuhlaksi, kannustamme teitä pukeutumaan joulun 
teemaan, tai jouluväreihin jos haluatte 

 
Liput: jäsenet $40, ei-jäsenet $50, lapset 5-12v $10, alle 5v ilmaiseksi 

Ruokatilausta varten tarvitsemme pöytävaraukset ja maksun  
viimeistään 23.11.2019 mennessä 

(mainitse myös, jos on tarve erikoisruokavalioon) 

Huomio: lippuja EI myydä ovella 

Tiedustelut, pöytävaraukset ja maksut ottavat vastaan 
Mirja Virenius 0409 830 831 vireni  us1@gmail.com  

Debbie Virenius 0404 065 870 viren  ius@grapevine  .com.au  
 

Voit maksaa henkilökohtaisesti ylläoleville, tai shekillä / money orderilla (Canberra Finnish Society Inc.,  
52 Faucett St, Latham ACT 2615). 
Maksun voi lähettää myös nettipankin kautta suoraan CFS:n tilille - ANZ Bank, BSB 012 936, tilinumero 
3820 13025. Ole hyvä ja varmista että maksullasi on reference-numero (pyydämme että käytät 
puhelinnumeroasi) ja lähetä maksu- ja varaustietosi sähköpostilla Mirjalle tai Debbielle. 
 

Tervetuloa hauskaan illan viettoon! 

 
 
 

 
Canberran Suomi-Koulu, Canberran Suomi-Seura, 

Canberran Kansainvälinen kirkko, Canberra FinnSupport Society ja  
Canberran Suomalainen Luterilainen Seurakunta viettävät yhteistä 

ITSENÄISYYSPÄIVÄJUHLAA 
Torstaina 5.12.2019 klo 18.30 

Canberran Kansainvälisellä kirkolla 
50 Bennelong Cres, Macquarie ACT 

Ohjelmaa ja kahvitarjoilu 
Kaikki tervetulleita! 
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Canberran Suomi-Seuran 

KESÄKISAT  
Lauantaina & sunnuntaina 25. – 26.1.2020 alkaen klo 9 

Downer Oval, Melba St, Downer 
 

Jokavuotiset tammikuun Kesäkisat ovat taas tulossa! 
Tulkaa nauttimaan ulkoilmasta perheen ja ystävien kanssa,  

maistamaan perinteisiä suomalaisia ruokia, ja palan painikkeeksi juomia saa baarista.  
Ohjelmassa pesäpalloa ja kaikille sopivaa mölkkyä, johon kannustamme osallistumaan! 

 
Olutta ja muuta juotavaa myydään molempina päivinä. 

Anniskelulain vuoksi omien alkoholijuomien paikalle tuominen on kielletty. 

Tervetuloa Kisoihin! 

Tiedustelut Mia Dahl-Spannari, 0423 054 166 
 

 
 

54. Suomi-Päivät Canberrassa 
10. - 12. huhtikuuta 2020 

 
Suunnittelu on meneillään tähän tärkeään tapahtumaan Australian suomalaisille. Alustava varaus on tehty 
Weetangeran koululle ja viereiselle pelikentälle. 

Golf tulee olemaan Magpies Golf Clubilla Holtissa. 

Harkitsemme illallistanssiaisten pitoa Raiders Clubilla Kippaxissa sekä Liittokokouksen ja 
Ulkosuomalaisparlamentin kokouksia Belconnen Soccer Clubilla Hawkerissa lauantaina. 

Lissi ja Mirja ovat lupautuneet juontajiksi avajaistilaisuuteen. 

Kulttuurikilpailut tulevat mukaan ohjelmaan, jos saamme tarpeeksi osallistujia, mutta muuten järjestämme 
ei-kilpailumuotoista kulttuuriohjelmaa avajaisten jälkeen. Halukkaita osallistumaan pyydetään 
kilpailurekisteröinnin ohessa ensi vuoden alussa. 

Lasten pääsiäisaiheinen piirustuskilpailu on pitkäaikainen perinne, joka jatkuu näissäkin kisoissa. 
Suunnitteilla on myös lasten kilpailuja ja ehkä pääsiäishattuparaatikin. 

Tarjoamme myyntipöytiä henkilöille, jotka haluavat myydä tuotteittaan. Ruoka- ja juomakojuja ei sallita, 
sillä näitä saa seuramme keittiöstä ja baarista. 

Urheilulajeja, joita toivomme voivamme tarjota ovat pesäpallo (Mia & Dan), golf (Paul Chapelli), 
lentopallo, pöytätennis (pelaajat järjestävät), mölkky, kyykkä, maastojuoksu, kävely ja lasten 
piirustuskilpailu. Nämä ovat virallisia Liiton pistelaskulajeja. 

Toivomme myös voivamme tarjota Liiton ulkopuolisia lajeja, kuten tikkapeliä, saappaanheittoa ja lasten 
pelejä. 

Vapaaehtoisia järjestäjiä tarvitaan, joten harkitkaa auttamista, vaikka vain vähän. Kaikki apu on tervetullutta! 

Ruokapuoli on aina tärkeä osa kisoja ja apua tarvitaan myös siihen: leipojia ja ruoanvalmistajia ja tietysti 
näiden herkkujen myyjiä kisojen aikana. Tiedämme että meillä on monia taitavia jäseniä, joilla on paljon 
kokemusta. Pyydämme kauniisti taas apuanne. 

Tehdään näistä Suomi-Päivistä upeat, jotta saamme olla ylpeitä! 

Tiedustelut: Lissi Chapelli 0432 681 179, Mirja Virenius 0409 830 831 
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Suomen suurlähetystö tiedottaa 
Suurlähetystö on suljettu itsenäisyyspäivänä 6.12., jouluaattona 24.12., joulupäivänä 25.12., tapaninpäivänä 
26.12.2019, uudenvuodenpäivänä 1.1.2020 sekä loppiaisena 6.1.2020. 
  
Suurlähetystö toivottaa kaikille hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta! 
  
  

Pesäpalloharjoitukset 
Kesä on jo melkein ovella ja meillä on vain muutama viikko aikaa harjoitella tänä 
vuonna. Viimeinen harjoittelu tulee olemaan  1.12. 
Sunnuntaisin klo 9, Giralangin kenttä. 
Ensimmäiset harjoitukset ensi vuonna pidetään sunnuntaina 12.1.2020. 

Tiedustelut Mia Dahl-Spännäri 0423 054 166 
 

 
Ompelukerho 

 
Kerho kokoontuu Luterilaisella kirkolla (22 Watson St, Turner) joka toinen tiistai klo 18.  
Pidämme myös kahvitauon monenlaisten herkkujen kera. Maksamme $5 per henkilö illasta kuluja 

kirkolle.  
Monia eri projekteja ollaan saatu aikaan ja toiset ovat vielä työn alla. Meillä oli hauskaa, kun tehtiin 
fascinator-hattuja Melbourne Cup -kilpailuun. Jotkut kutovat vielä sukkia, ja toiset ovat jo kesämekkoja 
tekemässä. Yksi projekti, jonka haluamme valmiiksi ennen joulua, on kirkon eteisen verhojen uusiminen. 

Tämän vuoden viimeinen tapaaminen on tiistaina 10.12. Ensi vuonna aloitamme taas tiistaina 4.2.2020, 
samaan aikaan, samassa paikassa ja sen jälkeen joka toinen tiistai. 

Toivomme kaikille hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta 2020! 
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! 

Vietämme joulujuhlaa samassa paikassa maanantaina 2.12. Ruokatilaukset otetaan ensi kerhopäivänä 
18.11. Jos et silloin pääse tulemaan ja haluat tulla joulujuhlaan, niin ota yhteyttä Mirjaan ja ilmoita 
tilauksesi. 
Seuraavat kokoontumiset ovat:   18.11. ja 2.12. joulujuhla. Aloitamme taas ensi vuonna maanantaina  
13. tammikuuta, ja sitten 27.1., 10.2., 24.2., 9.3., 23.3., 6.4., 20.4., 4.5., 18.5., 1.6., 15.6., 29.6.  

(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. 

Kirjojen kaksoiskappaleita, lahjoitettuja DVD-levyjä, CD-levyjä, äänilevyjä, kasetteja ja videokasetteja saa 
ottaa ilmaiseksi. Tule katsomaan valikoimaa! 

Kirjasto on auki viimeisen kerran tänä vuonna sunnuntaina 1.12., ja sitten 2.2.2020 jne. 

Kirjasto piknikki suunnitellaan helmikuun lopulle. Lisätietoa seuraavassa uutukaisessa. 

Tervetuloa! Tiedustelut Sirkka Ropponen 6254 5787 

 

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  ☺ 
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. 
 
 

Suomi-koulu 
 

Canberran Suomi-koulun lasten ryhmä kokoontuu maanantai-iltapäivisin luterilaisen kirkon tiloissa 
Turnerissa 16.30 – 17.30 kouluvuoden aikana. Tervetuloa mukaan lapset ja vanhemmat, 4 vuotiaasta 
ylöspäin. Toivomme uusia (ja vanhoja) perheitä mukaan. $25/lapsi/lukukausi tai $80/vuosi; sisarusryhmät 
(kaksi tai enemmän) $35/lukukausi tai $120/vuosi.  
Ilmoittautumiset: Aino Suomi, suomiaxino@gmail.com;  0405 172 062 
 
 

 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) 
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Tapahtumakalenteri 
 
La 23.11.2019 klo 12 FinnSupportin joulujuhla – Canberra International Church 
 Liput $30, ilmoittautumiset 20.11 mennessä. 
 
Su 24.11.2019klo  11-15 Scandinavian basaari – Albert Hall, Commonwealth Ave, Yarralumla 
 
La 30.11.2019 klo 18 Suomi-Seuran joulujuhla (ilmoitus sivulla 2) 
 
To 5.12.2019 klo 6.30 Suomen itsenäisyyspäiväjuhla (ilmoitus sivulla 2) 
 
La 14.12.2019 klo 13 Luterilaisen kirkon joulumyyjäiset – 22 Watson St, Turner. Ovet avataan klo 

12, kahvia ja syötävää voi nauttia ennen myyjäisiä. 
 
Su 15.12.2019 klp 17 Kansainvälisen kirkon joulujuhla – 50 Bennelong Cres, Macquarie 
 
La 21.12.2019 klo 18 Kauneimmat joululaulut – Kansainvälisellä kirkolla, 50 Bennelong Cres, 

Macquarie 
 
Ke 25.12.2019 klo10 Luterilaisen kirkon joulukirkko – 22 Watson St, Turner 
 
La-Su 25 – 26.1.2020 Kesäkisat – Downerin kentällä (ilmoitus sivulla 3) 
 
Pe-Su 10-12.4.2020 Suomi-Päivät Canberrassa (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 
Suvipäivät Sydneyssä, Galston Gorge, 2. - 5.1.2020. Teema: Luovuus – lahja Luojaltain. 
Tammikuun jumalanpalvelut entiseen tapaan. 
 
 
 
 

 
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/ 
November 2019 

 
Canberra Finnish Society wishes everyone 

a Merry Christmas and a Happy New Year 2020! 
 

 

From the President 

The committee and members have had a busy few months planning events like the ‘Boom Gel paint pouring 
workshop’ and lawn bowls while also baking for the Crazy Games which were hosted by the Finnish 
Embassy. We raised money for our Society and shared fun filled days and evenings having a laugh with 
each other. Coming up soon we have our Christmas Party, Independence Day celebrations and Christmas 
Carols. We are working together to make sure these events are ones you don’t want to miss out on. 
 
Another event you won’t want to miss will be the Annual Finnish Festival, which the Canberra Finnish 
Society and members are lucky enough to host in 2020! (some of you might think lucky is the wrong word). 
2020 is another milestone for the Finnish Community. It may not be our 60th anniversary of organised events 
or 20 years of becoming a Society (both celebrated recently), but more importantly, it is yet  another decade 
we have shared with each other building our community here in Canberra AND Australia wide. 
 
Although Easter next year seems like a long time away, there is a lot to be decided on and we have formed a 
Festival committee to ensure the tasks get the attention they need. We ask that if you have a spare half an 
hour or a spare few hours a week that you get in contact with us and share in this great achievement. Over 
the past few years Brisbane, Melbourne, Sydney & Gold Coast have provided a variety of events over the 
fun filled weekend. We are aiming to do the same!  
 
We would like to offer our usual baseball, cross country running and walking, golf, Finnska and kyykkä. 
And this year we would also like to offer table tennis and volleyball, plus non-point scoring events of darts, 
gumboot throwing and children’s games. Cultural competitions are also offered, but we need numerous 
entries for it to be viable. Alternately, cultural performances can be held as non-competitive after the 
opening ceremony. There is also a possibility of an evening dinner dance with a band on the Saturday, and 
entertainment throughout the weekend for the kids. 
 
We are planning to hold all the sports, entertainment and fun around the same vicinity and it’s looking like 
Weetangera Primary School is the best option. We have access to multiple halls, a great kitchen, a park and 
field with the Golf course not far away. 
 
Please share our plans with friends and loved ones in Canberra and around Australia and encourage them to 
come and share in a lovely weekend. If you know of any businesses that might sponsor our event or donate 
prizes please contact the committee and if you can spare any help, we would love to hear from you. 
We are very excited and look forward to getting everyone together to share another special moment. 
 
Lissi Chapelli 
President 
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Canberra Finnish Society will hold it’s  

Christmas Party 
Saturday 30/11/2019, 6pm 

Gungahlin Lakes Golf Club, Cnr Gundaroo & Gungahlin Dr, Nicholls 
 

The evening will include a delicious Christmas dinner,  
singalong to favourite Christmas carols, visit by Santa and  

dancing to popular music 
 

To make the evening even more visually festive, we encourage you to wear Christmas themed outfits,  
or Christmas colours if you prefer 

 
Tickets: members $40, non-members $50, children 5-12 $10, under 5 free 

 
For dinner reservations we require bookings and payment by 23/11/2019 

 (Please advise also if you have special dietary requirements.) 
 

Please note that tickets will NOT be sold at the door  
 

Reservations, payments and inquiries: 
Mirja Virenius 0409 830 831 vireni us1@gmail.com  

Debbie Virenius 0404 065 870 viren  ius@grapevine  .com.au  
 

Payment can be made personally to the above persons, or by cheque / money order (payable to Canberra 
Finnish Society Inc., 52 Faucett St, Latham ACT 2615). 
You can also pay via internet banking directly to the CFS account- ANZ Bank, BSB 012-936, account number 
3820 13025. Please ensure that your payment has a reference number (we request you use your 
telephone number) and email the details of your booking and payment to Mirja or Debbie  

 

Welcome to a great evening! 
 

 
 

Canberra Finnish School, Canberra Finnish Society Inc, 
Canberra International Church, Canberra FinnSupport Society and  

Canberra Finnish Lutheran church 
are celebrating 

FINLAND’S INDEPENDENCE DAY 
Thursday 5/12/2019 at 6.30pm 

International Church 
50 Bennelong Cres, Macquarie ACT 

Program and refreshments 

Everyone welcome! 
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Canberra Finnish Society 

SUMMER GAMES 
Saturday & Sunday 25 - 26/1/2020 from 9am 

Downer Oval, Melba St, Downer 
 

The annual January Summer Games are on again!  
Come and spend some time outdoors with friends and family,  

enjoy some traditional Finnish food, and drinks are available at the bar. 
The program includes Finnish baseball, and everyone can have a game of mölkky, come and try it! 

 
The bar will be serving beer and other drinks on both days. Please note that due to alcohol licensing 

legislation you are not allowed to bring your own alcoholic drinks. 

We welcome everyone to a fun family day! 
Inquiries Mia Dahl-Spannari, 0423 054 166 

 
 

 
54th Finnish Festival in Canberra 

10 – 12 April 2020 
 

Planning is underway for this important event for the Finns in Australia. A tentative booking is in place for 
Weetangera Primary School and adjacent oval. Golf will be at the Magpies Golf Club in Holt. 

We are considering having the Festival Dinner Dance at the Raiders Club in Kippax, and AFFSC AGM and 
FEP meeting at Belconnen Soccer Club, Hawker on the Saturday. 

 Mirja and Lissi volunteered to be the MC’s at the opening ceremony.  

Cultural competitions will be offered, however if we don’t get enough registrations, we will schedule non-
competitive performances after the opening ceremony. Nominations for performers will be requested with 
the competition registrations early next year.  

Children’s Easter drawing competition is a long-held tradition and will be held again, and children’s games 
added, maybe even an Easter bonnet parade.  

We will be offering stall spaces for people wanting to sell their goods. No food or drinks as these can be 
bought at the canteen and bar.  

Events we hope to be able to offer are baseball (Mia & Dan), golf (Paul Chapelli), volleyball, table tennis 
(participants to organise), mölkky, kyykkä, cross country running and walking, and children’s drawing 
competition. These are official AFFSC point scoring events. 

We hope to also include competitions outside AFFSC events, such as darts, gumboot throwing and 
children’s games. 

Volunteers to run these are needed. Please consider helping out if you possibly can, even if only a little, all 
the help will be gratefully accepted!  

Catering is always an important part of the Festival and many hands are needed here as well, to bake and 
prepare food as well as serving during the Festival. We know there are many well-experienced people in our 
membership and we kindly ask for your help again. 

Let’s make this Festival one that Canberra can be proud of! 
Inquiries Lissi Chapelli 0432 681 179, Mirja Virenius 0409 830 831 
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News from the Embassy of Finland  
 

The Embassy will be closed on Finnish Independence Day 6th December, during Christmas on 24th, 25th and  
26th December 2019 as well as on New Year’s Day 1st January and during Epiphany 6th January 2020. 
  
The Embassy wishes everyone a Merry Christmas and a Happy new Year! 

 
 

 
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! 

Our Christmas party will be held at the same venue on Monday 2/12. Orders will be taken at our next 
meeting on Monday 18/11. If you are unable to attend then, but wish to come to the Christmas party, 
please advise Mirja of your menu choices. 

Meeting times are as follows:   18/11 and 2/12 for the Christmas party. We will recommence on Monday 
13 January, then 27/1, 10/2, 24/2, 9/3, 23/3, 6/4, 20/4, 4/5, 18/5, 1/6, 15/6, 29/6.  

(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. 

 

 
Baseball training 

Summer is almost upon us now and we only have a few weeks left for 
training this year. We are looking at our last training date to be 1/12. 
Sundays, 9am, Giralang Oval.  
First training next year will be Sunday 12/1/2020. 

Inquiries Mia Dahl-Spannari 0423 054 166 
 
 

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 DVDs, CDs, records, cassettes and video cassettes are free to anyone who 
wants them. Come and check out what’s available!  
The library will be open for the last time this year on Sunday 1/12, and then 2/2/2020 etc. 
The annual Library Picnic is planned for late February. Details in the next Uutukainen. 
Inquiries Sirkka Ropponen 6254 5787. 
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Sewing Circle 

The Circle meets at the Finnish Lutheran church (22 Watson St, Turner) every second Tuesday 
at 6pm.  

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

Many different projects have been done and some are still in the process. We had fun doing fascinator hats 
for Melbourne Cup! Some people are still knitting socks while others are into summer frocks. A project still 
to do is replacing the curtains in the vestibule and we’re hoping to have it done before Christmas. 

Our last meeting this year will be Tuesday 10/12 and next year we start again on Tuesday 4/2/2020, same 
place, same time and every fortnight from then on. 

Wishing everyone a Merry Christmas and a Happy New Year 2020! 

Inquiries Anita Salonen 6231 0361 
 

 
 

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 ☺ 
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. 
 
 

Finnish Language School 
 
Canberra Finnish school kids’ group gets together on Monday afternoons 4.30 – 5.30pm during school term 
at the Finnish Lutheran Church in Turner. We are welcoming new (and old) families to come along. $25 per 
child per term or $80 a year; sibling groups (two or more) $35 a term or $120 a year.  
Queries and bookings: Aino Suomi, suomiaixno@gmail.com; 0405 172 062 
 

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) 
 
 
 
 
 



Page 12 of 13 

 

Events Calendar 
 
 
Sat 23/11/2019, 12 noon FinnSupport Christmas party – Canberra International Church. 
 Tickets $30, reservations by 20/11. 
 
Sun 24/11/2019, 11am-3pm Scandinavian Bazaar – Albert Hall, Commonwealth Ave, Yarralumla 
 
Sat 30/11/2019, 6pm Finnish Society Christmas party (notice page 8) 
 
Thu 5/12/2019, 6.30pm Finnish Independence Day Celebration (notice page 8) 
 
Sat 14/12/2019, 1pm Finnish Lutheran Church Christmas Fete – Finnish Lutheran Church, 22 

Watson St, Turner. Doors open at 12 noon for coffee and refreshments 
 
Sun 15/12/2019, 5pm Canberra International Church Christmas Celebration – 50 Bennelong Cres, 

Macquarie 
 
Sat 21/12/2019, 6pm Finnish Christmas carols – Canberra International Church 
 
Wed 25/12/2020, 10am Lutheran Church Christmas service – 22 Watson St, Turner 
 
Sat-Sun 25-26/1/2020 Summer Games – Downer Oval (notice page 9) 
 
Fri-Sun 10-12/4/2020 Finnish Festival in Canberra (notice page 9) 
 
 
 
Reservations and inquiries for FinnSupport Society’s events: 
Sirpa Sarimaa-Knight  6242 9234  Raili Vesala  62887191 
Riitta Kronqvist  6242 0198 
 
 
 
Canberra Finnish Lutheran church:  Pastor Janne Pekkarinen 6247 9493 
Summer Retreat in Sydney, Galston Gorge, 2-5/1/2020. Theme – Creativity – a gift from our Maker. Further 
information from Janne. 
January church services as usual. 
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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/ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
   (02) 6251 4149 
 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  
 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  


