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__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Canberran Suomi-Seuran vuosikokous 2015 

 

Seuran vuosikokous pidettiin 30.8.2015 Belconnen Soccer Clubilla. Kokoukseen ei tullut päätösvaltaisuu-

teen vaadittavaa määrää jäseniä, joten kokous pidettiin vähennetyn päätösvaltaisuuden kokouksena. 

Päätökset, jotka ovat tehty tässä kokouksessa tulevat voimaan 21 päivää sen jälkeen, kun kopio pöytäkirjasta 

on postitettu kaikille jäsenmaksunsa maksaneille äänestysvaltaisille jäsenille.  Vähennetyllä päätösvaltaisuu-

della pidetyn kokouksen päätös tulee evätyksi, jos johtokunta saa adressin, jonka on allekirjoittanut 10% 

äänestysvaltaisista jäsenistä 21 päivän kuluessa pöytäkirjan postittamisesta. Kopio vuosikokouksen 

pöytäkirjasta on liitteenä kaikille äänestysvaltaisille jäsenille. 

 

Johtokunta ja kaikki ala-jaostot esittivät vuosikertomuksensa. Näyttää siltä, että viime toimintakausi oli 

vilkas erilaisine tapahtumineen. 

 

Tänä toimikautena saimme ylimääräistä toimintaa Suomi-Päivien muodossa. Veimme Suomi-Päivämme läpi 

onnistuneesti. Tämän ja muiden tapahtumien ansiosta Seura sai $2.920,01 voittoa. Vuoden kokonais-

tulomme olivat $36.4558,16. Kokous hyväksyi tilipäätöksen ja tili- ja vastuuvapaus myönnettiin 

johtokunnalle. 

 

Jäsenmaksut pysyvät ennallaan seuraavana tilivuotena 2016-17. Täysjäsenen maksu on edelleen $8. 

Opiskelijoilta, eläkeläisiltä ja kannatusjäseniltä perittävä maksu on $5 ja juniorijäseniltä $2. 

 

Kokouksessa myönnettiin kaksi kunniajäsenyyttä: Riitta Kronqvistille ja Mirja Vireniukselle ojennettiin  

kunniakirjat heidän pitkäaikaisesta vapaaehtoistyöstään seuran hyväksi. 

 

Paikalla olevia jäseniä pyydettiin äänestämäan sääntomuutosehdotuksista, jotka oli lähetetty kaikille  

jäsenille, ja kaikki ehdotukset hyväksyttiin tarpeellisella enemmistöllä. 

 

Seuraavat jäsenet valittiin johtokuntaan: 

Puheenjohtaja   Lissi Chapelli  Varapuheenjohtaja  Jouni Juntunen 

Rahastonhoitaja  Debbie Virenius Sihteeri   Mirja Virenius 

Jäsenet   Mia Dahl-Spannari, Pia Kammermann, Mikko Pekkala ja Kristina Pesu 

Debbie Virenius valittiin hoitamaan myös julkisen virkailijan roolia. 

 

Toimintasuunnitelma, joka antaa pääpiirteet tulevalle toimikaudelle, esitettiin kokoukselle. Kokous hyväksyi  

toimintasuunnitelman. 

 

Toivomme näkevämme teitä ja perhettänne ja ystäviänne runsaslukuisena tulevissa tilaisuuksissa. Jos teillä 

on ideoita tuleville tapahtumille, olkaa hyvä ja keskustelkaa näistä kenen hyvänsä johtokunnan jäsenen 

kanssa. 

 

Johtokunnan puolesta,  

Mirja Virenius 
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Kaikkien suomalaisten naisten päivä Canberrassa 
 

Tervetuloa läheltä ja kaukaa Canberran Kansainväliselle kirkolle 

 50 Bennelong Cres, Macquarie, ACT 

 

Lauantaina 10.10.2015  klo 10 – 14 

Hinta $10 sisältää kahvit, lounaan ja ohjelman 

 

Ilmoittautuminen 5.10.15 mennessä: Kerttu Kael – 0423 813854  tai 

Leena Siiteri – 62584235, 0402 702 354, email: jsiiterxi@bigpond.net.au. 

 

Canberran Suomi-Seura järjestää 

 

 Järviristeilyn ja piknikin 
 

 Lauantaina 24.10.2015 

Järjestämme piknikin klo 11.30 ennen risteilyä Burley Griffin-järvellä. 

Itse risteily alkaa klo 13. 

Kokoonnumme piknikkipaikalle Actoniin (Ferry terminal & Boat Hire, Barrine Dr Acton) 

Hinta on $20 joka sisältää sekä piknikin että risteilyn. 

 

Laivassa on tilaa vain 26. hengelle, joten varaa paikkasi ajoissa. 

Varaukset maksun kanssa tulee tehdä maanantaihin 19.10.2015 mennessä. 

 

Varaukset ja tiedustelut Mirja Virenius 0409 830 831 tai viren ius1@grapevine .com.au 

 

Canberran Suomi-Seuran 

Joulujuhlaa 
vietetään lauantaina 21.11.2015 alkaen klo 17 

 

Italo-Australian Club, 78 Franklin St, Forrest 

Iltaan kuuluu herkullinen jouluateria, hyvää musiikkia, 

tanssia ja joulun viettoon kuuluvaa ohjelmaa 

 

Liput $35 jäseniltä ja $50 ei-jäseniltä (lapset puoleen hintaan) 

 

Ruokatilausta varten tarvitsemme pöytävaraukset ja maksun  

viimeistään 16.11.2015 mennessä (mainitse myös jos on tarve erikoisruokavalioon) 

Huomio: lippuja EI myydä ovella 
Tiedustelut, pöytävaraukset ja maksut ottavat vastaan 

Mirja Virenius 0409 830 831 viren ius1@grapevine .com.au 

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

Liisa Jormanainen 6292 2678 

Maksun voi lähettää myös nettipankin kautta suoraan CFS:n tilille - ANZ Bank, BSB 012936, 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 viettämään hauska ilta hyvässä seurassa! 
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Suurlähetystö tiedottaa 
 

Windows to the World 2015  
Suomen Suurlähetystö pitää Avoimien Ovien Päivän lauantaina 19.9.2015, klo 10 – 15.30. Piha, 

kuluttajanäyttely ja saunakokemus (80 °C) ovat auki yleisölle, varauksia ei tarvita. 

 
Suomalainen pianisti Iiro Rantala esittää tribuuttinsa John Lennonille Suomen Suurlähetystössä järjestettävässä 

konsertissa lauantaina 31. lokakuuta 2015. 

 

Katri Doup on aloittanut Mari Koukosen seuraajana Suomen suurlähetystössä hallintovastaajana 1.7.2015 alkaen. 

 

Kirja - Diplomatic Dog, Deep in the Finnish Forest 

"Deep in the Finnish Forest is the first book in a series about Charlie, a cheeky Jack 

Russell and member of a diplomatic family who travels extensively and has lived in many 

places. With a tendency to run away and get in a spot of trouble, Charlie meets up with 

some colorful characters in their natural environment (in this case the Finnish forest) and 

learns a thing or two about the local traditions. This book contains a short glossary with 

illustrated fun facts about Finland with a focus on the people, culture, and nature. Share 

you love of travel and the world with your child and order Deep in the Finnish Forest 

from http://diplomaticdog.net/order/ or Amazon." 
 

  

 
Yli vuosi sitten Finncare aloitti Canberra hankkeen Canberrassa. Tie on ollut kuoppainen ja kärsivällisyys, 

sinnikkyys ja tulevaisuuteen luottaminen ovat olleet tarpeen. Kotituen koordinaattori ja hänen 

vapaaehtoisensa ovat innokkaita näkemään tämän hankkeen nousun, mutta niin kuin kaikki hyvät asiat 

tämäkin vaatii oman aikansa. Sillä aikaa, kun Canberra Finncare on pitänyt yhteyttä Canberran suomalaisten 

kanssa, Brisbane Finncare on tutkinut hankkeen taloudellisia puolia ja aikoo jatkaa kaikkien tarjolla olevien 

mahdollisuuksien selvittämistä. 

On selvää, että Canberran suomalainen väestö tarvitsee palveluita, jotka voivat tarjota parempaa hoitoa 

kielellisestä tuesta alkaen. Tällä hetkellä Canberran vapaaehtoiset tähtäävät tekemään juuri tätä avustaen 

molemmilla kielillä. Tarkoituksemme on lisätä antamiemme palveluiden määrää, ja aiomme myös lisätä 

palveluidemme kattavuutta tulevaisuudessa. 

Canberra Finncare on alkanut veloittamaan sosiaalisesta tuesta, kuljetuksesta ja kodinhoitopalveluista. 

Maksun periminen auttaa kattamaan Canberran palveluiden järjestämisen kulut eli niillä ei tuoteta voittoa. 

Jos tahtoisitte tietää lisää palveluistamme ja hinnoista, ottakaa yhteyttä. 

Kannustamme suomalaisia olemaan yhteydessä Canberran Finncareen ja käyttämään palveluitamme. 

Canberra Finncare on puhunut monen sellaisen suomalaisen kanssa, joka haluaisi käyttää palvelua 

lähitulevaisuudessa, mutta ajattelee, että toiset tarvitsevat palvelua enemmän. Ei ole häpeä hakea apua: me 

olemme täällä auttaaksemme. Kuten sanonta menee: ”jos jotain ei käytä, sen voi menettää”, ja sama pätee 

Finncareenkin. 

Kotituen koordinaattori toivottaa uudet vapaaehtoiset tervetulleeksi mukaan ja antamaan paljon tarvittuja 

tukipalveluita. Finncare ja palveluiden saajat arvostavat vapaaehtoisia. Kaikki asiasta kiinnostuneet voivat 

ottaa yhteyttä Canberran Finncareen keskustellakseen asiasta yksityiskohtaisemmin. 

Heli McKellar – Home Support Co-ordinator 

Email: heli.xmckellar@afrha.com.au 

Mobile: 0403 090 099 
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Pesäpalloharjoitukset  
Pesäpalloilijat aloittavat kevätharjoitukset 11.10.2015 klo 9 Giralangin kentällä. Kaikki 

mukaan treenaamaan Kesäkisoja varten ja myös Suomi-Päiville Brisbaneen ensi vuonna! 

Harjoitusten jälkeen nautitaan nakeista ja hodareista! 

 

Tiedustelut Dan Spannari 0413 016 420 / (02) 6161 1739 tai Mia Dahl-Spannari 0423 054 166 

 

Maanantaikerhon kuulumisia 

Kerholaiset kokoontuvat tutussa Catchpole-huoneessa Jamisonin Southern Cross Clubilla joka 

toinen maanantai klo 12. 

 

Seuraavat kokoontumiset ovat   28.9,  12.10,  26.10,  9.11,  23.11,  7.12. 

Ohjelmaan liittyy tavallisesti lounas (itse tilattu ja maksettu), tiedotuksia, synttärien muistamisia, 

tietokilpailu sekä jäsenten esityksiä. Vitsejä kerrotaan ahkeraan ja lopuksi pidetään arpajaiset. Siinä menee 

pari tuntia mukavassa seurassa! Tervetuloa mukaan! 

 (Muista, että halutessasi osallistua Kerhon jäsenetuihin, sinun tulee osallistua Kerhon toimintaan 

vähintään 5 kertaa edeltävän puolen vuoden aikana). Tiedustelut Mirja Virenius, 0409 830 831 

 

Radio 2XX FM 98.3 MHz 

Canberran suomenkielinen radio-ohjelma lähetetään joka maanantai kello 19:00 - 19:30 2XX FM -aseman 

kautta taajuudella 98.3 MHz ja verkossa osoitteessa http://www.2xxfm.org.au/. CFS:n päivät ovat 28.9., 

19.10., 9.11., 30.11., ja 21.12. 

Ohjelman tekevät vuorotellen CFS ja Canberran Suomalainen luterilainen kirkko. Kolmas viikko on 

vapaana ja sille etsitään ohjelman tuottajia. 

Tämänhetkisten tietojen mukaan ohjelman toiminta on turvattu ACT:n monikulttuurirahoituksella ainakin 

tämän vuoden loppuun. 

Ohjelma alkaa kello 19:00, mutta joskus edellinen ohjelma menee hiukan yli aikansa. Ohjelma on 

peruuntunut, ellei se ala 19:05 mennessä. Odottamattomien esteiden ja teknisten ongelmien takia ohjelmia 

saattaa joskus jäädä lähettämättä. 

CFS:n radio-ohjelman yhteyshenkilö on tällä hetkellä Sakari Mattila, 0408 533474. Jos sinulla on 

toivomuksia tai ohjelmanumero, jonka haluaisit esittää radiossa, ota yhteys Sakariin. 

Aikaisemmissa 2XX:n ohjelmissa mainitusta opiskelusta Suomessa on lisätietoja osoitteessa 

www.studyinfinland.fi. 

Ohjelman tuottamiseen ja lähettämiseen kaivataan lisää väkeä. Esiintyjät ovat tervetulleita, lähinnä 

laulu, soitto ja tarinat menneiltä ajoilta. 

 
 

Ompeluseura 
 

Ompeluseura kokoontuu suomalaisella luterilaisella kirkolla (22 Watson St, Turner) joka toinen tiistai klo 

18. Seuraavat kokoontumiset ovat   29.9,   13.10,   27.10,   10.11,   24.11,   8.12. 

Tervetuloa! Tiedustelut Anita Salonen 6231 0361. 
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Kirjasto 

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

Higgins.Lainaajien tulee olla Canberran Suomi-Seuran jäseniä, jolloin kirjoja ja videoita 

voi lainata ilmaiseksi. Sakot myöhäisistä palauttamisista 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:  27.9,   11.10,   25.10,   8.11,   22.11,   

6.12,  20.12. 

Tervetuloa! Tiedustelut Sirkka Ropponen 6254 5787 

 

Leikkiryhmä 0-5-vuotiaille 
Lasten leikkiryhmä kokoontuu keskiviikkoisin klo 14 - 15. Tulkaa mukaan osallistumaan suomalaisiin 

lauluihin ja tarinoihin. Tapahtumapaikka vaihtelee, ota yhteyttä Emiliaan, 0421 274 787, tai Lissiin, 

0432 681 179. 

 

 

Suomi-seura ry:n edustaja Canberrassa on Tuula Pesonen, puh. (02) 6242 9402 (koti) 

 
 
 

Tapahtumakalenteri 
 

La 19.9.2015 Suomen Suurlähetystön Avoimien ovien päivä – osana kansainvälisen 

Windows to the World -tapahtumaa (ilmoitus sivulla 3) 

 

La 3/10/2015 klo 10.30 FinnSupport Society Inc. vuosikokous – Kansainvälisellä kirkolla, 

50 Bennelong Cres, Macquarie 

 

La 10/10/2015 klo 10 Suomalaisten naisten päivä – Kansainvälisellä kirkolla, 50 Bennelong Cres, 

Macquarie. Järjestää Kansainvälinen seurakunta.  (ilmoitus sivulla 2) 

 

La 17/10/2015 klo 10.30 FinnSupport Society Inc. – Tiedotustilaisuus: Hannu Mannering kertoo 

testamentti- ja valtakirja-asioista. Luterilaisella kirkolla, 22 Watson St, Turner 

 

La 24/10/2015 klo 11.30 CFS:n piknikki ja järviristeily – piknikkipaikka laivalaiturin ja 

pyörävuokraamon vieressä, Barrine Dr, Acton (ilmoitus sivulla 2) 

 

La 21/11/2015 klo 17 CFS:n joulujuhla  – Italo-Australian Club, 78 Franklin St, Forrest (ilmoitus 

sivulla 2) 

 

La 28/11/2015 klo 12 FinnSupport Society Inc. Joulujuhla – Kansainvälisellä kirkolla, 50 

Bennelong Cres, Macquarie. Lisätietoa seuraavassa Uutukaisessa 

 

 

Ilmoittautumiset ja tiedustelut FinnSupport Society:n tilaisuuksiin: 

Sirpa Sarimaa-Knight  6242 9234 

Riitta Kronqvist  6242 0198 

Sirkka Tervakoski  6161 6640 
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  Uutukainen in English 
  

 

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

http://www.dundernews.com/canberran_suomi-seura/canberran_uutukaiset.html   September 2015 

 

Canberra Finnish Society Inc. Annual General meeting 2015 

 

The Society’s AGM was held at the Belconnen Soccer Club in Hawker 30/8/2015. The members present did 

not make a quorum and therefore, as stated in the constitution, the meeting was convened as a reduced 

quorum meeting. Decisions made at this meeting will become effective 21 days after the minutes of the meeting 

have been mailed to all financial members who are entitled to vote at a general meeting under these rules. A reduced 

quorum decision will be disallowed if the committee receives a petition signed by 10% of financial members (who are 

entitled to vote at a general meeting under these rules) within 21 days after the mailing of the minutes. 

 

A copy of the AGM minutes is included with this newsletter to all members eligible to vote at the Society’s meetings. 

 

The committee and all the sub-groups presented their annual reports, showing that the past year was full of 

various activities and events.  

 

The year saw extra activity in the form of the Finnish Festival which we hosted successfully. With this and  

other events held during the year, the Society made a profit of  $2,920.01, bringing our total assets to  

$36,458.16. The meeting accepted the financial statement and granted release of accountability to the  

committee. 

 

Membership fees will remain the same for FY 2016/2017 (full member $8, concession/student/social  

member $5 and junior member $2). 

 

Two Honorary memberships were awarded at the meeting: Riitta Kronqvist and Mirja Virenius were  

presented with certificates for their long-term volunteer work for the Society. 

 

The proposed amendments that were sent to all members were voted on at the meeting and all were  

approved by the appropriate majority of members present. 

 

The following members were elected to the committee: 

President   Lissi Chapelli  Vice-president  Jouni Juntunen  

Treasurer   Debbie Virenius Secretary  Mirja Virenius 

Members   Mia Dahl-Spannari, Pia Kammermann, Mikko Pekkala and Kristina Pesu 

 

Debbie Virenius was also elected to be the public officer. 

 

A Forward Plan was presented to the meeting that outlined proposed activities for the coming year.  

The meeting accepted the Forward Plan. 

 

We look forward to seeing you and your family and friends at our upcoming events. If you have any ideas 

for future events, please let us know. 

 

On behalf of the committee, 

Mirja Virenius 
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Finnish women’s day in Canberra 
 

Welcome to the International Church from near and far 

50 Bennelong Cres, Macquarie,  ACT 

 

Saturday 10/10/2015, 10am – 2pm 

 

Tickets $10.00, includes coffee, lunch and program 

 

Bookings by 5/10/15 to Kerttu Kael – 0423 813854  or 

Leena Siiteri – 62584235, 0402 702354, email: jsiiteri@bigpond.net.au 

 

Canberra Finnish Society is organising a 

 

Lake Cruise and picnic 
 

Saturday 24/10/2015 

We are organising a picnic at 11.30am, before the cruise on Lake Burley Griffin, which starts at 1pm 

Meet at the picnic grounds in Acton (near the Ferry terminal & Boat Hire, Barrine Dr, Acton) 

Cost of $20 includes the picnic and lake cruise 

 

The boat has a maximum capacity of only 26 persons, so book early to ensure a seat 

Bookings with payment need to be made by Monday 19/10/2015 
 

Bookings and inquiries: Mirja Virenius 0409 830 831 viren ius1@grapevine .com.au 

 

Canberra Finnish Society’s 

Christmas Party 
 

Will be held on Saturday 21/11/2015 at 5pm 

 

Italo-Australian Club, 78 Franklin St, Forrest  

 

The evening will include a delicious Christmas dinner, music, 

dancing and other Christmas entertainment. 

 

Tickets $35 members and $50 non-members (children half-price) 

 

For dinner reservations we require bookings and payment by 16/11/2015 

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

Please note that tickets will NOT be sold at the door  

 

Bookings, payment and inquiries to  

Mirja Virenius 0409 830 831 viren ius1@grapevine .com.au  

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

Liisa Jormanainen 6292 2678 

Payment can also be made 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  

 

We invite you and your friends to come and enjoy a great evening in good company! 
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News from the Embassy of Finland 

 
Windows to the World 2015 
The Embassy of Finland will have an Open Day on Saturday 19th September 2015 from 10am - 3.30pm. 

The grounds, Consumer Exhibition and a Sauna experience (at 80 °C) are open to the public, no reservations 

required. 

 

Finnish pianist Iiro Rantala is performing his jazz tribute to John Lennon at the Finnish Embassy on  

Saturday 31 of October 2015. 

 

Katri Doup has started as an Attaché (Administrative and Consular) at the Embassy of Finland from the 1st of  

July 2015. She's a successor to Mari Koukonen. 

 

 

Book – Diplomatic Dog, Deep in the Finnish Forest 

“Deep in the Finnish Forest” is the first book in a series about Charlie, a cheeky Jack 

Russell and member of a diplomatic family who travels extensively and has lived in many 

places. With a tendency to run away and get in a spot of trouble, Charlie meets up with 

some colorful characters in their natural environment (in this case the Finnish forest) and 

learns a thing or two about the local traditions. This book contains a short glossary with 

illustrated fun facts about Finland with a focus on the people, culture and nature. Share your 

love of travel and the world with your child and order the book from 

http://diplomaticdog/net/order/ or Amazon. 

 

 

 

 
It has been more than a year since Finncare begun their project in Canberra. The road has been bumpy and 

has required patience, perseverance and confidence in the future. The Home Support Co-ordinator and her 

volunteers are eager to see the project take off but like all good things this may take some time. Whilst 

Canberra Finncare has kept in touch with Canberra Finns, Brisbane Finncare Management has delved into 

the project’s financial matters; and they will endeavour to keep looking at all the various options available. 

It is evident that the Finnish population of Canberra need services that can provide better care, for starters 

through linguistic support. This is what Canberra Finncare volunteers are aiming to do at the moment, 

provide support in both languages. Our intention is to increase the number of services that we can cover; and 

also intend to expand the types of services we cater for, sometime in the future. 

Canberra Finncare has started charging fees for our social support, transport and domestic assistance 

services. These fees are intended to cover the expenses of running the Canberra service, not to make a profit. 

If you would like to know more about our services and fees, please get in touch. 

We encourage Finns to get in touch with Canberra Finncare and use our services. Canberra Finncare have 

spoken with several Finns who think they may want to use the service in the near future or would like to use 

it now but think that there are others who are more needy. There is no shame in getting help, we are here to 

assist. Like with many things in life, the use it or lose it saying applies with Canberra Finncare as well. 

The Home Support Co-ordinator would like to welcome new volunteers on-board to provide much needed 

support services. Our volunteers are much appreciated by Finncare and all the service recipients. Anyone 

who is interested can contact Canberra Finncare to discuss the matter in further detail. 

Heli McKellar – Home Support Co-ordinator 

Email: heli.xmckellar@afrha.com.au Mobile: 0403 090 099 
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  Baseball practice 
Baseball players are having their first spring practice on Sunday 11/10/2015 at 9am at 

Giralang oval, so turn up to start training for the Summer Games and the Finnish Festival in 

Brisbane next year! After practice enjoy nakkis and hot dogs! 

 

Inquiries Dan Spannari, ph 0413 016 420 or Mia Dahl-Spannari 0423 054 166 

 

 

 

 

Monday Group news 
The Group meets at the same venue as before, Catchpoles Room at Jamison Southern Cross 

Club at 12 noon every second Monday. Next meetings will be   28/9,  12/10,  26/10,  9/11,  

23/11,  7/12. 

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! 

Remember that if you wish to enjoy member benefits, you will need to have attended at least 5 times in the 

previous 6 months). Inquiries Mirja Virenius 0409 830 831. 

 

 

 

 

Radio 2XX FM 98.3 
Canberra Finnish language program is broadcast every Monday at 7pm on 2XX FM, frequency 98.3 MHz 

and on http://www.2xxfm.org.au/. CFS broadcast days are 28/9, 19/0, 9/11, 30/11, and 21/12.  

 

The program time is shared between the Canberra Finnish Society and the Finnish Lutheran Church. The 

third Monday spot is vacant and we are looking for volunteers to produce and broadcast a program on that 

day.  

Information to date is that the program is funded at least to the end of the year from ACT Multicultural 

grants. 

 

The programs start at 7pm, but sometimes the previous program goes overtime. The program is cancelled if 

it has not started by 7.05pm. Unexpected obstacles or technical problems may cause the programs not to air 

occasionally. 

 

The CFS radio programs’ contact person at the moment is Sakari Mattila, 0408 533 474. If you have any 

requests or a program item that you would like to present on radio, please contact Sakari. 

 

As mentioned in earlier 2XX programs, information about studying in Finland can be found at 

www.studyinfinland.fi 

 

More volunteers are sought to produce and broadcast the CFS program. Performers are welcome, 

primarily songs, music and stories from the past. 

  

http://www.2xxfm.org.au/
http://www.studyinfinland.fi/
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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 be able 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:   27/9,   11/10,   25/10,   8/11,   22/11,   6/12,  20/12.  Inquiries Sirkka 

Ropponen 6254 5787. 
 

Sewing Circle 
The Sewing Circle meets every second Tuesday at 6pm at the Finnish Lutheran Church, 22 Watson 

St, Turner. The next meetings are: 29/9,   13/10,   27/10,   10/11,   24/11,   8/12. 

Welcome! Inquiries Anita Salonen 6231 0361. 

 

Finnish Play Group- Ages 0-5 

Play group is on Wednesday's from 2-3pm, come along and share in Finnish songs and a Finnish story, 

alternate venues. 

 Please phone Emilia on 0421 274 787 or Lissi on 0432 681 179 

 

 

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

Events Calendar 
 

Sat 19/9/2015 Embassy of Finland Open Day - part of the International Windows to the 

World event (notice on page 8) 

 

Sat 3/10/2015, 10.30am FinnSupport AGM – International Church, 50 Bennelong Cres, Macquarie 

 

Sat 10/10/2015, 10am Finnish Women’s Day – Canberra International Church, 50 Bennelong Cres, 

Macquarie. Organised by the International congregation. (notice on page 7) 

 

Sat 17/10/2015, 10.30am FinnSupport Information Session – Hannu Mannering will speak about the 

importance of having a testament and power of attorney. Finnish Lutheran 

Church, 22 Watson St, Turner 

 

Sat 24/10/2015, 11.30am CFS picnic and Lake Cruise – picnic spot near the ferry terminal & boat 

hire, Barrine Dr, Acton (notice on page 7) 

 

Sat 21/11/2015, 5pm CFS Christmas Party – Italo-Australian Club, 78 Franklin St, Forrest (notice 

on page 7) 

 

Sat 28/11/2015, 12 noon FinnSupport Christmas Party – International Church, 50 Bennelong Cres, 

Macquarie. See the next Uutukainen for further details. 

 

Reservations and inquiries for FinnSupport Society Inc. events: 

Sirpa Sarimaa-Knight   6242 9234  

Riitta Kronqvist   6242 0198    

Sirkka Tervakoski   6161 6640 
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If not delivered, please return to: 

52 Faucett St, 

Latham ACT 2615 


