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Marraskuu 2020

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Canberran Suomi-Seura toivottaa kaikille
hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta 2021!
Puheenjohtajalta
Tervetuloa marraskuun Uutukaiseen! Ei ole paljon tapahtunut viime aikoina.
Pidimme vuosikokouksen Saksan klubilla Narrabundahissa 11. lokakuuta. Se oli ensimmäinen
kerta, kun näin päätösvaltaisen jäsenmäärän paikalla tässä tärkeässä kokouksessa. Kiitos
kaikille osanottajille. Oli hienoa nähdä teitä kaikkia. Pystyimme keskustelemaan monista
tärkeistä tapahtumista.
Valitettavasti meidän Halloween-piknikkimme piti perua sateisen ilman takia. Oli ikävää, että emme
voineet pukeutua ja pitää hauskaa yhdessä. Kun viimein saimme aurinkoisen viikonlopun, johtokunta piti
siivoustalkoot kirjaston ohessa olevassa varastotilassa jossa Seuran tavaroita säilytetään. Näin saimme
lisätilaa.
Hiljattain tapasin luterilaisen kirkon ja FinnSupportin edustajat ja keskustelimme jouluajan tapahtumista.
COVID-19:n takia normaalit vuosittaiset tilaisuutemme pitää rajoittaa ja pienentää. Koska meidän kolme
yhteisöämme muodostavat vain pienen ryhmän, voimme toimia yhdessä ja pitää Suomen
itsenäisyyspäiväjuhlan sekä Kauneimmat joululaulut. Nämä tilaisuudet tarvitsevat kuitenkin varaukset
etukäteen. Katso tapahtumakalenterista tiedot näistä ja muista tulevista tapahtumista.
Canberran Suomi-Seuran puolesta haluamme kaikki toivoa teille oikein hyvää joulua ja toivomme, että
voitte viettää perheenne kanssa laatuaikaa. Muistakaa matkustaa turvallisesti ja pestä kädet
usein. Aiomme vielä järjestää Suomi-Päivät ensi vuonna, 4. huhtikuuta, jos vain voimme, ja
tarvitsemme teidän kaikkien pysyvän terveinä ja tulevan upeaan tapahtumaan! Pitäkää
peukkua meille kaikille.
Lissi Chapelli
Muistiinpanoja vuosikokouksesta
Meillä oli ennätys 21 jäsentä paikalla, jota ei olla nähty moneen vuoteen. Kiitos kaikille, jotka saapuivat
kokoukseen!
Seuran ja alajaostojen vuosikertomukset luettiin. Vaikka tilaisuuksia ei voitu pitää huhti-elokuun 2020
aikana COVID-19:n takia, aikaisemmat tapahtumat olivat suosittuja, ja kaikki ovat halukkaita alkamaan
järjestää tilaisuuksia nyt, kun rajoitukset ovat helpottuneet.
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Seuran taloudellinen tilanne on vakaa ja pankissa on hyvä summa. Rahastonhoitaja Debbie Virenius sai
tunnustusta hyvästä työstä.
Jäsenmaksuihin ei tullut muutoksia – ne pysyvät samoina:






Täysjäsenet - $10
Eläkeläiset, opiskelijat ja kannatusjäsenet - $7
Lapset 12-17 - $5
Lapset alle 12 – ilmaiseksi, kun vanhemmat liittyvät
Perhejäsenyys – vanhemmat ja heidän lapsensa 12-17 – enintään $25

Uusi johtokunta valittiin ja se koostuu samoista henkilöistä kuin entinen johtokunta:
Puheenjohtaja Lissi Chapelli
Varapuheenjohtaja Jouni Juntunen
Rahastonhoitaja Debbie Virenius
Sihteeri Mirja Virenius
Jäsenet Paul Chapelli, Mia Dahl-Spannari, Kristina Korpinen, Tero Korpinen, Mikko Pekkala ja Paul Toivonen.
Tulevan vuoden toimintasuunnitelma esitettiin, ja jos COVID-19-virus pysyy poissa, aiomme järjestää
tilaisuuksia kuukausittain niin kuin ennenkin, ja myös Suomi-Päivät pääsiäisenä, jos se vain on mahdollista.
Joten pitäkää jäsenyytenne ajan tasalla saadaksenne tämän jäsenlehden ja lukekaa, mitä kivaa
suunnittelemme iloksenne!

VARASTOA SIIRRETYLTÄ SUOMI-PÄIVILTÄ 2020 - Meillä on vielä jonkun
verran pullohuppuja myytävänä – ‘Ainutlaatuinen COVID-19 2020 CFS
stubby cooler’, kuva oikealla 
Niitä voi ostaa $4 kappale.

Suomen suurlähetystö tiedottaa

SUOMEN ITSENÄISYYSPÄIVÄN 2020 VASTAANOTTO
Suomen suurlähetystö järjestää itsenäisyyspäivän kunniaksi virtuaalisen vastaanoton, johon tulee
ilmoittautua etukäteen.
Seuraa suurlähetystön Facebook-sivuja tai tilaa suurlähetystön uutiskirje, joista saat lisätietoa sekä
tapahtumasta että ilmoittautumisesta itsenäisyyspäivän vastaanotollemme.
https://finlandabroad.fi/web/aus/join-our-mailing-list
https://www.facebook.com/FinnishEmbassyCanberra
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Canberran Suomi-Seura viettää

Joulujuhlaa
lauantaina 12.12.2020 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 5.12.2020 mennessä
(mainitse myös, jos on tarve erikoisruokavalioon)
Huomio: lippuja EI myydä ovella
Tiedustelut, pöytävaraukset ja maksut ottavat vastaan
Mirja Virenius 0409 830 831 virenius1@gmail.com
Debbie Virenius 0404 065 870 viren ius@grapevine.com.au
Voit maksaa henkilökohtaisesti ylläoleville, tai shekillä (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!

Maanantaikerhon kuulumisia
Maanantai-Kerhon tapaamiset ovat taas alkaneet, kun koronaviruksen rajoitukset ovat
hellittäneet. Jatkamme samaan tahtiin joka toinen maanantai klo 12 Catchpole-huoneessa
Jamisonin Southern Cross Clubilla. Paikalla on suurin piirtein 20 henkeä (satunnaiset vieraat mukaan
lukien), jotka tulevat nauttimaan lounaasta ja ohjelmasta.
Ohjelmaan liittyy tavallisesti lounas (itse tilattu ja maksettu), tiedotuksia (mukaanluettuna tulevia
tapahtumia), synttärien muistamisia, tietokilpailu, joskus yhteislaulua sekä jäsenten esityksiä. Vitsejä
kerrotaan ahkeraan ja lopuksi pidetään arpajaiset. Siinä kuluu pari tuntia mukavassa seurassa! Tervetuloa
mukaan!
Tänä vuonna kokoonnumme 30.11. ja 14.12. on joulujuhlamme samassa paikassa samaan aikaan.
Ensi vuonna aloitamme taas maanantaina 11.1.2021.
(Jäsenet ovat oikeutettuja saamaan jäsenedut vain, jos he ovat osallistuneet kerhoon vähintään 8 kertaa
edellisten 12. kuukauden aikana.) Tiedustelut Mirja Virenius, 0409 830 831
Sydämelliset kiitokset Southern Cross Clubille kun saamme kokoontua heidän Jamisonin Clubilla ilmaiseksi
Community Contributions Agreementin kautta.
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Pesäpalloharjoitukset
Kesä on ihan nurkan takana, ja niin on joulukin!! Jatkamme harjoituksia sunnuntaisin
Giralangin kentällä klo 9.30, 29. marraskuuta asti. Tulkaa kaikki mukaan nauttimaan
ulkoilmasta ja liikunnasta!

Muutos Kesäkisoihin. Koska kesät ovat alkaneet olemaan kuumempia,
olemme päättäneet siirtää kisat Australia-päivän pitkästä viikonlopusta
tammikuussa lokakuun pitkään viikonloppuun. Lisätietoa ensi vuonna.
Toivomme näkevämme teitä meidän sosiaalisissa tilaisuuksissamme nyt, kun voimme niitä pitää. Älkää
unohtako joulujuhlaamme 12. joulukuuta.
Tervetuloa harjoituksiin!
Tiedustelut Mia Dahl-Spännäri 0423 054 166

Kirjasto
Kirjasto toimii osoitteessa 33 O’Sullivan St, Higgins ja on avoinna joka kuukauden
ensimmäisenä sunnuntaina klo 12 – 14, paitsi tammikuussa.
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 seuraavaksi sunnuntaina 6.12.2020 ja sitten 7.2.2021.
Tervetuloa! Tiedustelut Sirkka Ropponen 6254 5787

Ompelukerhon kuulumisia
Kokoonnumme suomalaisella luterilaisella kirkolla (22 Watson St, Turner) joka toinen tiistai klo 18.
Ompelun lisäksi iltaan kuuluu myös kahvitauko monenlaisten herkkujen kera.
Maksamme kirkolle $5 per henkilö kulujen kattamiseksi.
Seuraava kokoontuminen on tiistaina 24. marraskuuta, jossa joulu kiire jatkuu, kun valmistellaan
joulumyyjäisiä. Sitten onkin pikkujoulumme vuoro 8. joulukuuta, jonka jälkeen jäämme kesälomalle.
Ensi vuonna aloitamme taas ompelun merkeissä tiistaina 2. helmikuuta samassa paikassa samaan aikaan.
Kiitos kuluneesta vuodesta ja Hyvää joulua kaikille!
Anita
Tiedustelut Anita Salonen, ph 6231 0361
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Leikkiryhmä 0-5 -vuotiaille
Suomi-Kerho Canberra.
Suomalainen leikkiryhmä kokoontuu keskiviikkoisin klo 9.30 – 10.30 ’Cubby’-huoneessa,
Cook Community Hub-Playgroups ACT, 41 Templeton Street, Cook ACT 2614.
Tulkaa mukaan jakamaan lauluja ja suomalaisia tarinoita.
Jäsenyys on $40 perheeltä joka koulukaudelta (term), maksettava Playgroups ACT:lle.
Keskiviikkojen ja viikonloppujen ohjelmat suunnitellaan ja ilmoitetaan Facebookin sivulla. Voit liittyä
Facebook sivullemme “Suomi-kerho Canberra”, jossa on säännöllisiä päivityksiä.
Uudet jäsenet tervetulleita ☺
Tiedustelut: Mervi, mervir au@hotmail.com tai Olli, 0439 011 776, olli.nevala inen@gmail.com
ACT Playgroups Association – tiedustelut ryhmästä: play@playgroupact.org.au tai 1800 171 882.
x

x

Canberran Suomi-koulu
COVID-19 viiruksen takia Suomi-Koulun tunnit on keskeytetty tälle vuodelle.
Koulu alkaa taas ensi vuoden helmikuussa.
Lasten ja aikuisten luokat:
Maanantaisin kouluaikoina Canberran Luterilaisella kirkolla, 22 Watson St, Turner
Lapset: 16.30 – 17.30
Aikuiset: 17.45 – 19.15 (aloittelijoista keskiasteisiin)
Tiedustelut:
Lapset:
Aino Suomi, 0405 172 062
Aikuiset:
Erja Stephenson, 0432 689 194
canberrask@hotmail.com
Facebook: Suomi-koulu Canberra
Paikka avoinna: Koordinaattori/lasten ryhmän opettaja
Otathan yhteyttä Ainoon tai Erjaan, jos olet kiinnostunut vetämään lasten ryhmää ja koordinoimaan
Suomi-koulun toimintaa.

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)
Tuula jättää tämän toimen lähiaikoina ja haluaisi opettaa tehtävät uudelle edustajalle.
Jos olet kiinnostunut, ota yhteyttä Tuulaan.
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Tapahtumakalenteri
To 26.11.2020 klo 12

FinnSupportin joulupiknikki Cotterilla. Joululounas ja joululauluja. Hinta $20.
Varaukset 23.11.2020 mennessä. Ilmoitathan jos olet erikoisruokavaliolla tai
tarvitset kyydin. Ota myös tuoli mukaan!

Su 6.12.2020 klo 10

Luterilaisen kirkon Sanajumalanpalvelus, jonka jälkeen Suomen
Itsenäisyyspäiväjuhla, 22 Watson St, Turner.
Huom: ilmoittautumiset Sirpalle 0418 234 102 tai Jannelle 0452 397 717

Pe 11.12.2020 klo 17

Luterilaisen seurakunnan Joulumyyjäiset kirkon ulkotiloissa, 22 Watson St,
Turner

La 12.12.2020 klo 18

Suomi-Seuran joulujuhla (ilmoitus sivulla 3)

Su 20.12.2020 klo 10

Luterilaisen kirkon Sanajumalanpalvelus; Kauneimmat joululaulut.
22 Watson St, Turner.
Huom: ilmoittautumiset Sirpalle 0418 234 102 tai Jannelle 0452 397 717

Pe 25.12.2020 klo 10

Luterilaisen seurakunnan Joulukirkko, 22 Watson St, Turner

Ilmoittautumiset ja tiedustelut FinnSupport Societyn tilaisuuksiin:
Sirpa Sarimaa-Knight
6242 9234
Raili Vesala
6288 7191
Riitta Kronqvist
6242 0198
Canberran Suomalainen Luterilainen seurakunta:
22 Watson St, Turner

Pastori Janne Pekkarinen 6247 9493

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
ISSN number: 2209-8887

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

November 2020

Canberra Finnish Society wishes everyone
a Merry Christmas and a Happy New Year 2021!

From the President
Welcome to our November Uutukainen. There hasn’t been too much going on at the moment.
Our AGM was held at the Harmonie German Club in Narrabundah on the 11th of October. It was the first
time I have seen us reach quorum at this important annual meeting. Thanks to all who
attended. It was lovely to see everyone. We were able to discuss many important things
happening.
Unfortunately, our picnic was cancelled due to the rainy weather we have had lately. It’s such a shame we
didn’t get to dress up and have some fun. When we finally received a nice weekend, the committee
cleaned out the storage part of our library. It has given us a lot more space.
Just recently I met with the Lutheran Church & FinnSupport to discuss the Festive season’s activities. Due
to COVID-19, our annual events must be limited and smaller. Due to the small size of our 3 groups, we will
be able to work together to provide a joint Independence Day ceremony and Finnish Christmas carols,
although each of these events will require your RSVP. Check the Events Calendar for all the upcoming
events.
On behalf of the Canberra Finnish Society we would all like to wish you a very merry Christmas and hope
that you all get to see your family and spend quality time with them. Please remember to travel safe and
wash your hands regularly. We still intend to host the next Finnish Festival on the 4th of April, if we can,
and we need everyone to stay healthy and able to attend our excellent event! Please keep your fingers
crossed for us all.
Lissi Chapelli
Notes from the AGM
We had a record of 21 members present which we have not seen for many a year, thanks to everyone who
made the effort to attend!
The Society’s and sub-groups annual reports were read out, and even though activities were non-existent
during April-August 2020 due to COVID-19, earlier events were well-attended and everyone was keen to
restart organizing events now that the restrictions have eased.
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The Society’s financial situation is steady with a good amount in the bank. Treasurer Debbie Virenius was
commended for her excellent job.
No change to memberships fees – they remain as:
Full members - $10
Concessions and social members - $7
Children 12-17 - $5
Children under 12 – free memberships when parents join
Family memberships - to include parents and their children 12-17 – capped at $25.
The new committee was elected and consists of all the members of the outgoing committee:
President Melissa (Lissi) Chapelli
Vice President Jouni Juntunen
Treasurer Debbie Virenius
Secretary Mirja Virenius
Members Paul Chapelli, Mia Dahl-Spannari, Kristina Korpinen, Tero Korpinen, Mikko Pekkala and Paul
Toivonen.
The Forward Plan for the coming term was presented and if COVID-19 keeps away, we plan to organise
some events/activities monthly as before, and including the Finnish Festival at Easter, if possible.
So, keep your membership up-to-date to receive this newsletter and read what we plan to offer for your
entertainment!

STOCK FROM DEFERRED EASTER FINNISH FESTIVAL 2020: There are still
a few stubby coolers available for purchase at $4 each - ‘The unique
COVID-19 2020 CFS stubby cooler’ as pictured to the right 

News from the Embassy of Finland

CElEbrATION Of fINlANd’S INdEPENdENCE dAY 2020
The Embassy of Finland in Canberra will organise an exclusive virtual event to celebrate Finland's
Independence Day. Please follow the Embassy’s Facebook page or subscribe to the Embassy’s Finland in
Australia Newsletter to learn when and how you can register.

https://finlandabroad.fi/web/aus/join-our-mailing-list
https://www.facebook.com/FinnishEmbassyCanberra

Page 8 of 13

Canberra Finnish Society will hold it’s

Christmas Party
Saturday 12/12/2020, 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 5/12/2020
(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 (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!

Sewing Circle
We meet at the Finnish Lutheran church (22 Watson St, Turner) every second Tuesday at
6pm. As well as sewing, we have a coffee break with yummy refreshments.
Payment of $5 per person is collected to cover church costs.
Next meeting will be Tuesday 24 November, where our Christmas rush will continue as we prepare for the
Christmas Fete. Then it will be time for our Christmas party on Tuesday 8 December, after which we begin
our summer break.
Next year we meet again on Tuesday 2 February, keen to start sewing again, same place and time.
Thank you for the past year and wishing everyone a Merry Christmas!
Anita
Inquiries Anita Salonen, 6231 0361
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Monday Group news
Monday Group meetings have resumed after the Corona virus restrictions have eased. We
meet at 12 noon every second Monday in the Catchpoles Room at Jamison Southern Cross
Club. The attendance is usually around 20 people per meeting, including a visitor or two,
who come and join us for lunch and entertainment.
The program usually includes lunch (ordered and paid individually), announcements (including upcoming
events), birthdays, a trivia quiz, maybe a 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!
Meetings for this year are: 30/11 and 14/12 is our Christmas party at the same venue and time.
Next year we will commence on Monday 11/1/2021.
(Members are eligible for member benefits only if they have attended at least 8 times in the previous 12
months). Enquiries Mirja Virenius 0409 830 831.
Our sincere thanks to the Southern Cross Club for allowing us to meet at their Jamison Club free of charge
under the Community Contributions Agreement.

Baseball training
Summer is around the corner and so is Christmas!! We will continue to have practice on
Sundays at Giralang oval @9.30am until the 29th of November. Come along everyone for
some fun and a little outdoor exercise!

Change to Summer Games. As the weather is getting increasingly warmer,
we have changed the annual Summer Games in January on the Australia
Day long weekend to the long weekend in October. Details to come next year.
Hope to see you at our social events now that they are back on, don’t forget the CFS Christmas party on
the 12th of December.
Welcome to the practice sessions! Inquiries Mia Dahl-Spannari 0423 054 166

Library
The library operates at 33 O’Sullivan St, Higgins and is open on the first Sunday of every
month from 12 – 2pm, excluding January.
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 next library open day will be Sunday 6/12/2020, then 7/2/2021. Inquiries Sirkka Ropponen 6254 5787.
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Finnish Play Group- Ages 0-5
The Finnish Playgroup meets on Wednesday’s 9.30 – 10.30am in the ‘Cubby Room’
At Cook Community Hub-Playgroups ACT, 41 Templeton Street, Cook ACT 2614.
Come along and share in Finnish songs and a Finnish story.
Membership costs are $40 per school term, per family and paid to Playgroups ACT.
Wednesday sessions and Weekend catch-ups are notified and planned through the
Facebook page: ‘Suomi-Kerho Canberra’. Please join to stay up to date.
New members are welcome ☺
Inquiries: Mervi, mervi rau@hotmail.com or Olli, 0439 011 776, olli.nevalainen@gmail.com
ACT Playgroups Association’s contact details are: play@playgroupact.org.au or 1800 171 882.
x

x

Canberra Finnish School
Due to the COVID-19 virus pandemic, Finnish School classes have been suspended this
year. School will recommence next year in February.
Children’s and adults’ classes
Held on Mondays of school terms at the Finnish Lutheran church, 22 Watson St, Turner
Children: 4.30 – 5.30pm
Adults: 5.45 – 7.15pm (beginners to intermediate)
Contacts:
Children: Aino Suomi, 0405 172 062
Adult: Erja Stephenson, 0432 689 194
canberrask@hotmail.com
Facebook: Suomi-koulu Canberra
Position vacant: Coordinator/children’s group teacher
Please contact Aino or Erja if you are interested in teaching the children’s group and coordinating the
Finnish School’s activities.

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)
Tuula will be retiring from this position in the near future and would like to train someone
to take over. If you are interested, please contact Tuula.
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Events Calendar
Thurs 26/11/2020, 12 noon FinnSupport Christmas picnic at Cotter. Traditional Christmas fare plus
singalong to Finnish Christmas carols. Cost $20. Bookings by 23/11/2020.
Please advise if you have dietary restrictions, or if you require transport.
And bring a chair!
Sun 6/12/2020, 10am

Finnish Lutheran church service, followed by Finnish Independence Day
celebration, 22 Watson St, Turner.
Please register your attendance to Sirpa 0418 234 102 or
Janne 0452 397 717

Fri 11/12/2020, 5pm

Finnish Lutheran church Christmas Fete outside church, 22 Watson St,
Turner

Sat 12/12/2020, 6pm

Canberra Finnish Society Christmas party (notice on page 9)

Sun 20/12/2020, 10am

Finnish Lutheran church service; Finnish Christmas carols.
22 Watson St, Turner. Please register your attendance to Sirpa 0418 234 102
or Janne 0452 397 717

Fri 25/12/2020, 10am

Finnish Lutheran church Christmas service, 22 Watson St, Turner

Reservations and inquiries for FinnSupport Society’s events:
Sirpa Sarimaa-Knight
6242 9234
Riitta Kronqvist
6242 0198
Raili Vesala
62887191
Canberra Finnish Lutheran church:
22 Watson St, Turner

Pastor Janne Pekkarinen 6247 9493

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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Osoitteita - Directory
Canberra Finnish Society Inc (CFS)
52 Faucett St, Latham ACT 2615
Puh.joht. / President Melissa Chapelli
Varapuhj./Vice-Pres. Jouni Juntunen
Sihteeri / Secretary Mirja Virenius

0432 681 179
0407 067 409
0409 830 831

Australasian Suomalaisten Liitto – Australasian
Federation of Finnish Societies and Clubs Inc
Puheenjohtaja/President Tanja Kankaanpää
0439 214 024
Holy Trinity Finnish Lutheran Church
22 Watson Street, Turner ACT 2612
Pastor Janne Pekkarinen

(02) 6247 9493

Canberran Kansainvälinen Kirkko –
Canberra International Church
50 Bennelong Crescent, Macquarie ACT 2614
(02) 6251 4149
Pastor Jukka Tuovinen
0431 286 084
Canberra FinnSupport Society Inc.
Puheenjohtaja / President
Sirpa Sarimaa-Knight

Pesäpallo – Baseball
Yhteys / Contact:
Mia Dahl-Spännäri

0423 054 166

Revontulet Nordic FolkDancers
Ohjaaja / Instructor:
Tero Blinnikka

0419 408 310

Suomi-koulu – Finnish Language School
Ma / Mon 16.30 – 17.30 (lapset / children)
Ma / Mon 17.45 – 19.15 (aikuiset/ adults)
Holy Trinity Church, 22 Watson St, Turner
Yhteys / Contact:
Aino Suomi (lapset / children)
0405 172 062
Erja Stephenson (aikuiset / adults)
0432 689 194
Canberrask@hotmail.com
Suomi-Kerho 0-5 -vuotiaille / Finnish Play Group ages 0-5
Yhteys / Contact
Mervi
mervirau@hotmail.com
Olli
0439 011 776 olli.nevalainen@gmail.com
Suomen Suurlähetystö – Embassy of Finland
12 Darwin Avenue, Yarralumla ACT 2600

(02) 6242 9234
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