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Rahastonhoitaja Debbieltä 

 

Hyvää uutta vuotta kaikille! 

 

Pidän kovasti roolistani rahastonhoitajana ja Arja Moilanen on 

siipensä alle ja alkoi opettaa minua jo silloin

pitopalvelun hoitamisesta, koska ruoanlaitto on rakastamani harrastus.

 

Suunnittelemme uusia ja kiinnostavia 

kiinnostuneita osallistumaan niihin. 

 

Olette varmaan tietoisia että Australia Post on nostanut taksoja. Kirjeen postitus on nyt $1. Tämä 

tarkoittaa että Uutukaisen postitus tulee 

sähköpostiosoite valitsemaan tämän vaihtoehdon, koska se tulee säästämään aikaa ja rahaa. Olkaa hyvät ja 

ilmoittakaa sähköposti osoitteenne sihteeri Mirjalle (

jäsenrekisteriä (jou nij u@gmail.com), niin voimme 

 

Odotan toista menestynyttä vuotta Seuralle ja jäsenille ja toivon näkeväni teitä kaikkia tulevissa 

tapahtumissamme. 

 

Debbie Virenius 

 

 

Osoitteessa 33 O’Sullivan St, Higgins

Tarjolla nakkeja (sämpylän kanssa tai ilman), salaatteja ja kakkukahvit

Lisäksi arpajaiset k

lahjoituksia arpapalkintoihin otetaan kiitollisina vastaan

Tervetuloa nauttimaan maukkaasta lounaasta, ystävien seurasta

mikä tärkeintä, kannattamaan k

Tiedustelut Sirkka Ropponen 6254 5787
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Pidän kovasti roolistani rahastonhoitajana ja Arja Moilanen on ollut mainio opettaja. Hän otti minut 

siipensä alle ja alkoi opettaa minua jo silloin, kun hän oli itse vielä rahastonhoitaja. Nautin myös kovasti 

koska ruoanlaitto on rakastamani harrastus. 

Suunnittelemme uusia ja kiinnostavia tapahtumia tälle vuodelle ja toivomme että jäsenet tulevat olemaan 

 

Olette varmaan tietoisia että Australia Post on nostanut taksoja. Kirjeen postitus on nyt $1. Tämä 

tarkoittaa että Uutukaisen postitus tulee kalliimmaksi kuin ennen. Kannustammek

osoite valitsemaan tämän vaihtoehdon, koska se tulee säästämään aikaa ja rahaa. Olkaa hyvät ja 

ilmoittakaa sähköposti osoitteenne sihteeri Mirjalle (vireni us1@grapevine.com.au

), niin voimme korjata jakelulistamme ajan tasalle.

Odotan toista menestynyttä vuotta Seuralle ja jäsenille ja toivon näkeväni teitä kaikkia tulevissa 

Kirjastopiknikki 

Osoitteessa 33 O’Sullivan St, Higgins 
 

Sunnuntaina 14.2.2016 klo 13 

Tarjolla nakkeja (sämpylän kanssa tai ilman), salaatteja ja kakkukahvit

Vain $10 per henkilö 

Muita juomia myös saatavilla 

Lisäksi arpajaiset kirjaston toiminnan avustamiseksi - 

hjoituksia arpapalkintoihin otetaan kiitollisina vastaan

 

Kirjasto on myös auki klo 12 - 14 
 

Tervetuloa nauttimaan maukkaasta lounaasta, ystävien seurasta

mikä tärkeintä, kannattamaan kirjaston toimintaa! 

Tiedustelut Sirkka Ropponen 6254 5787 
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ASL:n 50. Suomi-Päivät Brisbanessa - 25. – 27.3.2016 
 

Brisbanen Suomi-Seura järjestää 50. Suomi-Päivät jotka lupaavat olla suuremmat ja 

monipuolisemmat moniin vuosiin. Kannustammekin teitä harkitsemaan mahdollista osallistumista, joko 

kilpailuihin, tai laittaa erikoistyösi näyttelyyn, sekä tulla tapaamaan ystäviä ja solmimaan uusia 

ystävyyssuhteita, kannustamaan kilpailijoita, ja nauttimaan seurasta ja hyvästä ruuasta.  

Suomi-Päivillä on myös nettisivu -  www.suomipaivat.com.au 

 

Ilmoittautumiset kilpailuihin sekä näyttelyihin on oltava Canberran Suomi-Seuran sihteerillä viimeistään 

24.2.2016. Tarkista myös että jäsenmaksusi on maksettu tälle toimikaudelle (heinäkuu 2015 – kesäkuu 

2016). 

 

Suomi-Päivien ohjelma 
PAIKKA:  Brisbanen Suomi-talo, 62 Newnham Rd, Mt Gravatt East QLD 4122. 

Avajaiset:  Suomi-talo perjantaina 25.3.  

Urheilu:  Mansfield State High School kentät , 328 Broadwater Rd, Mansfield QLD 4122 26.3. 

Kisatanssit:  Suomi-talo 26.3. 

Golf: Carbrook Golf Club, 653 Beenleigh-Redland Bay Rd, Carbrook QLD 4130 26.3. 

ASL:n vuosikokous: Brisbanen Suomi-talo 26.3.  

Huom! Tapahtumien tarkat kellonajat ilmoitetaan myöhemmin.  

Useimmissa kilpailuissa on myös lasten sarjat – 8v – 12v – 16v ja alle 

HENKISET KILPAILUT 

1. Kansantanhut: aikuiset: kaksi vapaavalintaista.  Lapset: yksi vapaavalintainen 

2. Laulut: Kuorot – Lauluyhtyeet – Yksinlaulut 

3. Soitto: Yksinesitykset – Ryhmäesitykset 

4. Voimistelu: Yksinesitykset – Ryhmäesitykset 

5. Tanssi: Rytmitanssi – Baletti 

6. Lausunta: Yksinesitykset – Yhteisesitykset 

7. Huumori 

8. Näytelmät 

9. Piirustuskilpailu: 12 vuotta ja alle & 8 vuotta ja alle. Aihe: Pääsiäinen, koko A4. Työn takana tulee 

olla tekijän nimi, ikä, osoite ja seura 

Yleisö äänestää henkisten kilpailujen parhaan esityksen 

URHEILUKILPAILUT 

Useimmissa kilpailuissa on myös lasten sarjat – 8v – 12v – 16v ja alle 

1. Pesäpallo 

2. Maastojuoksu 

2a. Miehet yleinen – yli 35v – yli 45v – yli 55v 

2b. Naiset yleinen – yli 35 – yli 45 – yli 55 

2c. Pojat ja Tytöt: alle 16v – alle 8v 

3. Kävely: 1000 m. Miehet – Naiset yli 60v – yli 70v 

4. Mölkky: Miehet – Naiset,  Pojat - Tytöt alle 16v 

5. Kyykkä: Miehet – Naiset  

6. Golf: Suora Miehet – Naiset. Tasoitukset A ja B (tarvittaessa C) Miehet – Naiset, Joukkueet Miehet – 

Naiset  
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Kahden sillan kävely ja piknikki  

Burley Griffin -järven rannalla 
Carillonin piknikki alue Kings Avenue sillan kupeessa 

 

Lauantaina 16.4.2016  

 

Tulkaa nauttimaan rennosta päivästä järven rannalla.  

Halutessanne voitte osallistua kahden sillan kävelyyn, lyhyempään kävelyyn, tai vain piknikille.  

Voimme pelata vähän mölkkyäkin! 

 

KAIKKI TERVETULLEITA! 

 

Kävelijät tapaavat Carillonin luona klo 10.30, piknikki alkaa klo 12. 

Lounas $5.00 per henkilö   

Tiedustelut: Kristina Pesu, 0417 477 383, kloveschoco late@hotmail.com  

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

 

 

 

Päivän bussiretki Juneen kaupunkiin 
Lauantaina 21.5.2016 

 

Nähtävyyksiin kuuluvat Rautatie Museo/kahvila, Broadway Museo ja kuuluisa kummitus kartano Monte 

Cristo. Vierailun arvoinen on myös Junee:n Lakritsa ja Suklaa Tehdas – siellä voi tehdä kiertueen ja katsoa 

miten tehdään lakritsaa ja suklaakuorrutetaan orgaanisia tuotteita, tai kuulla Junee:n Jauhotehtaan 

historiasta (rakennettu v. 1935). Kiertueet $5. Voit myös tehdä jättikokoisen suklaapyörykän päällysteineen 

($5 henkilö). 

Lounaalle voi mennä johonkin hyvään ravintolaan tai kahvilaan joissa tarjotaan tuoreita paikallisia 

tuotteita. 

Bussiin mahtuu vain 20 henkeä, joten varatkaa paikat ajoissa! 

Bussi hakee Mawsonista lähtijät klo 7.30 ja Hawkerista lähtijät klo 8. 

 

Aamu- ja iltapäivä kahvit liittyvät hintaan.  

Liput $25 jäsenet, $35 ei-jäsenet 

Varaukset maksun kanssa pitää tehdä 14.5.2016 mennessä  

Mirjalle, 0409 830 831, vireniu s1@grapevine.com.au  

 
 

Onko kiinnostusta maalauskurssille? 
Suomalais aiheista maalausta  

Maalauskursseja pitää yritys nimeltä Paint It Up! (www.paintitup.com.au) 
Paint It Up! huolehtii kaikista aineista eikä kokemusta tarvitse olla,  

taiteilijat opettavat teille askel askeleelta miten luotte oman taideteoksenne.  

 

Hinta tulee olemaan siinä $25 paikkeilla 

 

Jos tämä on jotain johon haluat osallistua lähiaikoina, ota yhteyttä  

Kristina Pesuun, 0417 477 383, kloveschoco late@hotmail.com 
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Suurlähetystö tiedottaa 

Ulkoministeri Timo Soini Australiaan ja Uuteen-Seelantiin yritysvaltuuskunnan kanssa 

Kuva: Sakari Piippo, Valtioneuvoston kanslia 

 
 

Timo Soini, Suomen ulkoministeri vierailee Australiassa ja Uudessa-Seelannissa 28. helmikuuta – 5. 

maaliskuuta 2016. Ministerin mukana matkustaa ryhmä innovatiivisia suomalaisia yrityksiä. Ministeri 

vierailee Canberrassa, Sydneyssä, Aucklandissa ja Melbournessa. 

Viron ulkoministeri Marina Kaljurand ja Viron yritysvaltuuskunta matkustavat yhdessä ministeri Soinin ja 

Suomen delegaation kanssa Canberraan, Sydneyyn ja Aucklandiin. Yhteisen vierailun aikana ministerit 

avaavat virallisesti Viron suurlähetystön Canberrassa, jossa Viro jakaa tilat Suomen suurlähetystön kanssa. 

Ministerit käyvät myös poliittisia ja kauppapoliittisia keskusteluita Australian ja Uuden-Seelannin 

vastaavien ministereiden kanssa. 

Ministeri Soinin vierailu korostaa erityisesti Suomen roolia yhtenä maailman innovatiivisimmista 

talouksista. Mukana matkustavat suomalaiset yritykset edustavat innovatiivisuutta useilla 

teollisuudenaloilla, muun muassa tietoliikenteessä, jätehuollossa, logistiikan automaatiossa, 

puolustusvoimissa ja startup-yrityksissä. Ministeri Soini ja valtuuskunta osallistuvat useisiin 

yritystapahtumiin, esimerkiksi innovaatiofoorumeihin Canberrassa (maanantai 29. helmikuuta) ja 

Aucklandissa (torstai 3. maaliskuuta). 

Tiedustelut: Ewa Walczuk - Information Officer, 6273 3800, ewa.walc zuk@formin.fi 

 

Maanantaikerhon kuulumisia 

Kerholaiset kokoontuvat tutussa Catchpole-huoneessa Jamisonin Southern Cross Clubilla joka 

toinen maanantai klo 12. 

 

Seuraavat kokoontumispäivät ovat 15.2, 29.2, 14.3, 28.3, 11.4, 25.4, 9.5, 23.5, 6.6, 20.6. 

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! 

(Jäsenet ovat oikeutettuja saamaan jäsenedut vain jos he ovat osallistuneet  kerhoon vähintään 8 kertaa 

menneen 12. kuukauden aikana).  

Tiedustelut Mirja Virenius, 0409 830 831 

 

Onko kiinnostusta lähteä konserttiin Wagga Waggaan? 
Pekka Kuusisto on nimetty Australian Chamber Orkesterin Taiteelliseksi Johtajaksi  

Hänellä on konsertti Wagga Wagga:ssa lauantaina 3.9.2016. 

Matka edellyttää yöpymistä ja kulkuneuvon sopiminen riippuu osanottajien määrästä. 

Jos sinua kiinnostaa lähteä mukaan niin ota yhteyttä  

Mirja Vireniukseen 0409 830 831, virenius1@grapevine.com.au  



 

Pesäpalloilijat treenavat joka sunnuntai klo

 Harjoituksia 

   Tiedustelut Dan Sp

   tai Mia Dahl

 

 Kirjasto on auki joka toinen sunnuntai klo 12 

Lainaajien tulee olla Canberran Suomi

lainata ilmaiseksi. 

kuukausi. 

 

Kirjastolla on vielä myytävänä tuplakirjoja edulliseen hintaan, vain $1 kappale. Kirjastolle on myös 

lahjoitettu englanninkielisiä kirjoja ja videokasetteja, joissa on elokuvaklassikoita, tv

ohjelmia ja sotadokumentti-elokuvia. Näitä myydään $1 kappale. Tulot näistä tullaan käyttämään uusien 

suomenkielisten kirjojen hankintaan. 

 

Kirjasto on avoinna seuraavasti:  14.2, 28.2, 13.3, 27.3, 10.4, 24.4, 8.5, 22.5, 5.6, 19.6.

 

Kirjastopiknikki pidetään sunnuntaina 14.2

 

Tervetuloa! Tiedustelut Sirkka Ropponen 6254 5787

 

  

Canberran suomenkielinen radio-ohjelma lähetetään joka maanantai kello 19:00 

kautta taajuudella 98.3 MHz ja verkossa osoitteessa 

14.3, 4.4, 25.4, 16.5, 6.6, 27.6. Ohjelman tekevät vuorotellen CFS ja Canberran Suomalainen luterilainen 

kirkko. Kolmas viikko on vapaana ja näille ohjelmavuoroille  pyritään järjestämään CFS:n ohjelmaa.

Ohjelma alkaa kello 19:00, mutta joskus edellinen ohjel

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

ohjelmia saattaa joskus jäädä lähettämättä. Lisäksi lomien takia lähetyksiä saattaa jäädä tekemättä kesä

heinä ja elokuussa 2016. 

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 Suomess

www.studyinfinland.fi. 

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

laulu, soitto ja tarinat menneiltä ajoilta.
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Pesäpalloharjoitukset 

Pesäpalloilijat treenavat joka sunnuntai klo 9 Giralangin kentällä.

Harjoituksia voi olla myös viikolla; ne järjestetään edellisenä sunnuntaina.

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

tai Mia Dahl-Spännäri 0423 054 166 

 

Kirjasto 

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

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

 Sakot myöhäisistä palauttamisista peritään 50c per 

Kirjastolla on vielä myytävänä tuplakirjoja edulliseen hintaan, vain $1 kappale. Kirjastolle on myös 

lahjoitettu englanninkielisiä kirjoja ja videokasetteja, joissa on elokuvaklassikoita, tv

elokuvia. Näitä myydään $1 kappale. Tulot näistä tullaan käyttämään uusien 

suomenkielisten kirjojen hankintaan.  

14.2, 28.2, 13.3, 27.3, 10.4, 24.4, 8.5, 22.5, 5.6, 19.6.

iknikki pidetään sunnuntaina 14.2.2016 klo 13. (Ilmoitus sivulla 1). 

Tervetuloa! Tiedustelut Sirkka Ropponen 6254 5787 

Radio 2XX FM 98.3 MHz 

ohjelma lähetetään joka maanantai kello 19:00 

kautta taajuudella 98.3 MHz ja verkossa osoitteessa http://www.2xxfm.org.au/. CFS:n päivät ovat 22.2, 

3, 4.4, 25.4, 16.5, 6.6, 27.6. Ohjelman tekevät vuorotellen CFS ja Canberran Suomalainen luterilainen 

kirkko. Kolmas viikko on vapaana ja näille ohjelmavuoroille  pyritään järjestämään CFS:n ohjelmaa.

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. Lisäksi lomien takia lähetyksiä saattaa jäädä tekemättä kesä

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 

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

laulu, soitto ja tarinat menneiltä ajoilta. 

9 Giralangin kentällä. 

järjestetään edellisenä sunnuntaina. 

(02) 6161 1739  

14 osoitteessa 33 O’Sullivan St, Higgins. 

Seuran jäseniä, jolloin kirjoja ja videoita voi 

Sakot myöhäisistä palauttamisista peritään 50c per kirja/video per 

Kirjastolla on vielä myytävänä tuplakirjoja edulliseen hintaan, vain $1 kappale. Kirjastolle on myös 

lahjoitettu englanninkielisiä kirjoja ja videokasetteja, joissa on elokuvaklassikoita, tv-sarjoja, luonto-

elokuvia. Näitä myydään $1 kappale. Tulot näistä tullaan käyttämään uusien 

14.2, 28.2, 13.3, 27.3, 10.4, 24.4, 8.5, 22.5, 5.6, 19.6. 

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

. CFS:n päivät ovat 22.2, 

3, 4.4, 25.4, 16.5, 6.6, 27.6. Ohjelman tekevät vuorotellen CFS ja Canberran Suomalainen luterilainen 

kirkko. Kolmas viikko on vapaana ja näille ohjelmavuoroille  pyritään järjestämään CFS:n ohjelmaa. 

ma menee hiukan yli aikansa. Ohjelma on 

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

ohjelmia saattaa joskus jäädä lähettämättä. Lisäksi lomien takia lähetyksiä saattaa jäädä tekemättä kesä-, 

ohjelman yhteyshenkilö on tällä hetkellä Sakari Mattila, 0408 533474. Jos sinulla on 

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

a on lisätietoja osoitteessa 

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

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

tiistai klo 18. Seuraavat kokoontumiset ovat samaan aikaan samassa paikassa:   2.2.2016,   16.2,   

1.3,   15.3,   29.3,   12.4,   26.4,   10.5,   24.5,   7.6,   21.6. 

 

Tervetuloa!  

Tiedustelut Anita Salonen 6231 0361. 

 

Leikkiryhmä 0-5 -vuotiaille 
 

Suomalaisten lasten leikkiryhmä kokoontuu keskiviikkoisin klo 10 – 11 Canberran  

suomalaisella luterilaisella kirkolla, 22 Watson St, Turner.  

Tulkaa mukaan osallistumaan suomalaisiin lauluihin ja tarinoihin. Pääsymaksuna kultakolikko. Tapaamme 

myös ulkona kerran kuussa sunnuntai-iltapäivisin klo 15 (toiseksi viimeinen sunnuntai) ACT Boundless 

Playground -leikkipaikalla. 

 

Voit liittyä ”Leikkiryhmä – Canberra” Facebook-sivulle saadaksesi säännöllisiä päivityksiä. 

 

Tiedustelut Emilia 0421 274 787 tai Lissi 0432 681 179. 

 
 

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

   

Tapahtumakalenteri 
 

 

Su 14.2.2016 klo 13 Kirjastopiknikki – 33 O’Sullivan St, Higgins (ilmoitus sivulla 1) 

 

Su 28.2.2016 klo 11.30 Luterilaisen seurakunnan vuosikokous - 22 Watson St, Turner 

 (heti Jumalanpalveluksen jälkeen) 

 

Maaliskuu 2016  FinnSupport Society Inc. Tiedotustilaisuus – Aihe: kuuleminen ja 
kuulolaitteet (Päivämäärä, aika ja paikka allaolevilta henkioiltä) 

 
Pe 25-Su 27.3.2016 50. Suomi-Päivät Brisbanessa. (ilmoitus sivulla 2) 
 
La 16/4/2016 klo 10.30 Kahden sillan kävely ja piknikki – Carillonin piknikki alue Lake Burley 

Griffinin rannalla (lmoitus sivulla 3) 
 
Sat 21/5/2016 Bussiretki Junee:n (ilmoitus sivulla 3) 
 

Ilmoittautumiset ja tiedustelut FinnSupport Society:n tilaisuuksiin: 

Sirpa Sarimaa-Knight  6242 9234 

Riitta Kronqvist  6242 0198 

Sirkka Tervakoski  6161 6640 

Tiedustelut Luterilaisen seurakunnan tilaisuuksiin: Janne Pekkarinen, 6247 9493 

 



 

  Uutukainen in English
  
 

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

http://www.dundernews.com/canberran_suomi

 

 
From treasurer Debbie 

 

Happy New Year to everyone! 

 

I am thoroughly enjoying my role as treasurer and Arja Moilanen has been a great teacher. She took me 

under her wing and started teaching me while she was still the treasurer herself. I’m also enjoying the 

catering for our various events, as preparing food is a hobby I love.

 

We are planning new and interesting events for this year and hoping that members will be keen to come 

along.  

 

As you are probably aware, Australia Post has increased the postage to $1 per letter. This means that 

posting of the Uutukainen will cost more th

choose this option as it will save time and money. Please advise secretary Mirja 

(vireni us1@grapevine.com.au) and Jouni who looks after the membership register (

your email address and we will amend our distribution lists accordingly.

 

I look forward to another successful year for the Society and it

upcoming events. 

 

Debbie Virenius 

 

Lunch menu includes frankfurters (with or without bread roll), salads plus coffee and cake

In addition there will be a raffle to support the 

Donations for raffle prizes are gratefully

The library will also be open 12 noon 

Everyone welcome -

and most importantly, support the Library activities!

Inquiries Sirkka Ropponen 6254 5787
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Uutukainen in English 

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

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

role as treasurer and Arja Moilanen has been a great teacher. She took me 

under her wing and started teaching me while she was still the treasurer herself. I’m also enjoying the 

catering for our various events, as preparing food is a hobby I love. 

We are planning new and interesting events for this year and hoping that members will be keen to come 

As you are probably aware, Australia Post has increased the postage to $1 per letter. This means that 

posting of the Uutukainen will cost more than before. We would encourage members who have email to 

choose this option as it will save time and money. Please advise secretary Mirja 

) and Jouni who looks after the membership register (

address and we will amend our distribution lists accordingly. 

ful year for the Society and its members and hope to see you all at our 

 
Library Picnic 

Sunday 14/2/2016 at 1pm 

33 O’Sullivan St, Higgins 

Lunch menu includes frankfurters (with or without bread roll), salads plus coffee and cake

For only $10 

Other drinks also available 

 

In addition there will be a raffle to support the library 

Donations for raffle prizes are gratefully accepted. 

 

The library will also be open 12 noon – 2pm 

 

- come and enjoy a delicious lunch, meet with friends

and most importantly, support the Library activities! 

Inquiries Sirkka Ropponen 6254 5787 

 

 

seura/canberran_uutukaiset.html  February 2015 

role as treasurer and Arja Moilanen has been a great teacher. She took me 

under her wing and started teaching me while she was still the treasurer herself. I’m also enjoying the 

We are planning new and interesting events for this year and hoping that members will be keen to come 

As you are probably aware, Australia Post has increased the postage to $1 per letter. This means that 

an before. We would encourage members who have email to 

) and Jouni who looks after the membership register (jouni ju@gmail.com) of 

s members and hope to see you all at our 

Lunch menu includes frankfurters (with or without bread roll), salads plus coffee and cake 

 

come and enjoy a delicious lunch, meet with friends 
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AFFSC’s 50th Finnish Festival in Brisbane – 25–27/3/2016 
 

Brisbane Finnish Society is organising the 50th Finnish Festival that promises to bo be 

bigger and  more diverse than in the past few years. We encourage you to consider taking part, in either 

the competitions, or placing some of your works into the exhibitions, and coming to meet friends, make 

new friendships, be a spectator to support the competitors, and enjoy the company and good food. 

The Festival also has a website (currently in Finnish only) – www.suomipaivat.com.au  

 

Registrations for the competitions and exhibitions must be with the Canberra Finnish Society secretary 

by 24/2/2016. Please ensure that your membership is current for this term (July 2015 – June 2016).     

 

Finnish Festival Program -  25 – 27/3/2016 
Venue:  Brisbane Finnish Hall, 62 Newnham Rd, Mt Gravatt East QLD 4122.  

Opening ceremony:  Friday 25/3/2016 Finnish Hall 

 Sports: Mansfield State High School ovals, 328 Broadwater Rd, Mansfield QLD 4122 26.03  

Festival Dance:  26/3/2016 Finnish Hall 

Golf: Carbrook Golf Club 653 Beenleigh-Redland Bay Rd, Carbrook QLD 4130 26.03.2016   

AFFSC AGM:  Brisbane Finnish Hall 

Note: Starting times of the events will be advised later. 

All the categories also have children’s divisions – 8 – 12 – 16 years and under 

CULTURAL EVENTS 

1.  Folk dancing-  adults two free choice, children one free choice 

2. Singing: Choirs – Ensembles - Solos 

 3. Music: Solo – Bands/Ensembles 

 4. Gymnastics: Solo - Groups 

 5. Dance: Rhythm - Ballet 

6.  Poetry: Solo - Groups 

7.  Humour 

8.  Plays 

9. Drawing competition: 12 years and under – 8 years and under. Theme: Easter, size A4. At the back 

of the artwork, there needs to be the artist’s name, age, address and society or club. 

The audience will vote for the cultural events best performance. 

 SPORTS COMPETITIONS 

 Each category also has children’s divisions – 8 – 12 – 16 years and under 

1.  Baseball 

2.  Cross country running 

2a. Men’s general – over 35 – 45 – 55 years 

 b. Women’s general – over 35 – 45 – 55 years 

2c. Boys – Girls – under 16 – under 8 years 

3. Walking: Men-  Women – over 60 years – over 70 years 

4.  Mölkky: Men – Women – Boys – Girls under 16 years 

5. Kyykkä: Men – Women 

6.  Golf: Gross Men’s – Women’s. Handicaps A and B (C if required) Men’s – Women’s – Teams: Men’s 

– Women’s 
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Lake Burley Griffin Bridge-to-Bridge walk and picnic lunch  

at The Carillon  
Saturday 16 April 2016  

 

Please come and enjoy a relaxing day at the lake, whether you choose to take part in the bridge-to-bridge 

walk, a shorter walk, or just the picnic. We can even play a bit of mölkky!  

 

EVERYONE WELCOME! 

 

All walkers to meet at The Carillon at 10.30am. Picnic will start at 12.00pm.  

Lunch $5.00 per person   

Contact: Kristina Pesu, 0417 477 383, kloveschoco late@hotmail.com  

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

 

 

 

Day bus trip to Junee 
Saturday 21 May2016 

 

Attractions include the Railway Roadhouse Museum, the Broadway Museum and the renowned haunted 

mansion Monte Cristo. You can also visit the Junee Licorice and Chocolate Factory – take a tour of the 

factory and watch the production of licorice and the chocolate coating of organic products, or learn about 

the historic Junee Flour Mill, built in 1935 (tours $5). You can also make a GIANT chocolate freckle! ($5 per 

head).  

For lunch there are good restaurants and cafes using fresh local produce.  

 

Southside pick-up Mawson Shops 7.30am. North side pick-up Hawker Shops 8am.  

 

Morning and afternoon tea provided. Group size of 20, so book your seat early!  

Tickets $25 members, $35 non-members 

Bookings with payment need to be made by 14/5/2016 to 

Mirja Virenius, 0409 830 831, vireni us1@grapevine.com.au  

 
 

 

Expressions of interest - Painting class  
Finnish themed painting  

 

Expressions of interest are sought for a painting class hosted by Paint It Up! (www.paintitup.com.au) 
 

Everything is provided for you and no experience required, the artists will take you step by step through 

the process of creating your own masterpiece.  

 

Cost will be approximately $25.00.  

If this is something you’d like to take part in the near future, please contact  

Kristina Pesu, 0417 477 383, kloveschoco late@hotmail.com 
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News from the Embassy of Finland 
Foreign Minister Timo Soini to Australia and New Zealand with Business Delegation 
 
Photo: Sakari Piippo, Valtioneuvoston kanslia 

 

Mr. Timo Soini, Foreign Minister and Deputy Prime Minister of Finland, will make an official visit to 

Australia and New Zealand from February 28 until March 5. He will be joined by a group of innovative 

Finnish companies. The delegation will visit Canberra, Sydney, Auckland and Melbourne.  

Estonia´s Foreign Minister Marina Kaljurand and an Estonian business delegation will travel jointly with 

Minister Soini and his delegation to Canberra, Sydney and Auckland. During their joint visit the Ministers 

will officially open Estonia´s Embassy in Canberra where it shares premises with the Embassy of Finland. 

The Ministers will also engage in political and economic talks with their Australian and New Zealand 

counterparts. 

Minister Soini´s visit seeks to highlight in particular Finland's role as one of the most innovative economies 

in the world. The Finnish companies represent innovation in several industries, including 

telecommunications, waste management, logistics automation, defence, and startups. Minister Soini and 

the delegation will participate in several business events, including innovation forums in Canberra 

(Monday, February 29) and in Auckland (Thursday, March 3). 

Inquiries: Ewa Walczuk - Information Officer, 6273 3800, ewa.walczuk@formin.fi  

 
 

Monday Group news 

The Group meets at our usual venue, Catchpoles Room at Jamison Southern Cross Club,  

at 12 noon every second Monday.  

 

Next meetings will be  15/2, 29/2, 14/3, 28/3, 11/4, 25/4, 9/5, 23/5, 6/6, 20/6. 

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! 

(Members are eligible for member benefits only if they have attended at least 8 times in the previous 12 

months).  

Inquiries Mirja Virenius 0409 830 831. 

 

Baseball training 
 

  Baseball training is at 9am every Sunday at Giralang oval.  

  Weekday training may be scheduled; this will be arranged each Sunday beforehand.  

  

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

 



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

Watson St, Turner. The next meetings are

15/3,   29/3,   12/4,   26/4,   10/5,   24/5,   7/6,   21/6.

 

All welcome! Inquiries Anita Salonen 6231 0361.

 
 

             The Library is open every second Sunday, 12 

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:   14/2, 28/2, 13/3, 27/3, 10/4, 24/4, 8/5, 22/5, 

 

Library picnic will be held on Sunday 

 

Inquiries Sirkka Ropponen 6254 5787.

 
 

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 

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

Monday spot is vacant and may be filled with CFS material.

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. In addition, it is possible that programs might not be made during June, July and August 

2016 due to holidays. 

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

primarily songs, music and stories from the past.
 

Expressions of interest are sought for a concert to 
Pekka Kuusisto has been named the Artistic Director of the 

He will have a concert in 

The trip will require an overnight stay and transport will depend on the number of participants

If you are interested in attending this event, please contact

Mirja Virenius 0409 830 831
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Sewing Circle 

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

Watson St, Turner. The next meetings are at the same time and place as follows:   

15/3,   29/3,   12/4,   26/4,   10/5,   24/5,   7/6,   21/6. 

elcome! Inquiries Anita Salonen 6231 0361. 

Library 

he 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 

be able to borrow books and videos free of charge. 

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 

sh, consisting of classic films, TV series, nature documentaries and war 

each, and the proceeds will be used to order new Finnish books. 

14/2, 28/2, 13/3, 27/3, 10/4, 24/4, 8/5, 22/5, 

Library picnic will be held on Sunday 14/2/2016 at 1pm. (Notice on page 7) 

Inquiries Sirkka Ropponen 6254 5787. 

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

. CFS broadcast days are  22/2, 14.3, 4/4, 25/4, 16/5, 6/6, 27/6. 
program time is shared between the Canberra Finnish Society and the Finnish Lutheran Church. T

may be filled with CFS material. 

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 

In addition, it is possible that programs might not be made during June, July and August 

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

at 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 

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

primarily songs, music and stories from the past. 

Expressions of interest are sought for a concert to Wagga Wagga
has been named the Artistic Director of the Australian Chamber Or

He will have a concert in Wagga Wagga on Saturday 3/9/2016.

The trip will require an overnight stay and transport will depend on the number of participants

If you are interested in attending this event, please contact

Mirja Virenius 0409 830 831, virenius1@grapevine.com.au

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

as follows:   2/2/2016,   16/2,   1/3,   

2pm at 33 O’Sullivan St, Higgins. 

Borrowers need to be current members of the Canberra Finnish Society  

be able to borrow books and videos free of charge.  

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 

sh, consisting of classic films, TV series, nature documentaries and war 

each, and the proceeds will be used to order new Finnish books.  

14/2, 28/2, 13/3, 27/3, 10/4, 24/4, 8/5, 22/5, 5/.6, 19/6. 

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

4/4, 25/4, 16/5, 6/6, 27/6. The 

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

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 

In addition, it is possible that programs might not be made during June, July and August 

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

at 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 

and broadcast the CFS program. Performers are welcome, 

Wagga Wagga 
Australian Chamber Orchestra  

2016. 

The trip will require an overnight stay and transport will depend on the number of participants. 

If you are interested in attending this event, please contact  

virenius1@grapevine.com.au  
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Finnish Play Group- Ages 0-5 

 

The Finnish Playgroup meets on Wednesdays 10 - 11am  

at the Finnish Lutheran Church, 22 Watson St, Turner. 

 

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

We also meet once a month outdoors on a Sunday afternoon at 3pm (the second Sunday of each month) 

at ACT Boundless Playground. 

 

You can join the “Leikkiryhmä – Canberra” Facebook page for more regular updates. 

New members welcome! 

 

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

 
 

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

Events Calendar 
 

 

Sun 14/2/2016, 1pm Finnish Library Picnic – 33 O’Sullivan St, Higgins (notice on page 7) 

 

Sun 28/2/2016, 11.30am Finnish Lutheran church – AGM - 22 Watson St, Turner  

(directly after the morning service) 

 

March 2016  FinnSupport Society Inc. Information Session – Topic: Hearing and hearing aids 

(date, time and place from contact persons below). 

 

Fri 25-Sun 27/3/2016 50th Finnish Festival Brisbane. (see notice on page 8) 

 

Sat 16/4/2016, 10.30am Bridge-to Bridge walk and Picnic – Carillon picnic area by Lake Burley Griffin 

(see notice on page 9) 

 

Sat 21/5/2016 Bus trip to Junee (see notice on page 9) 

 

Reservations and inquiries for FinnSupport Society Inc. events: 

Sirpa Sarimaa-Knight   6242 9234  

Riitta Kronqvist   6242 0198    

Sirkka Tervakoski   6161 6640 

Inquiries for Canberra Finnish Lutheran church events: 

Janne Pekkarinen  6247 9493 or 0452 397 717. 
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(Ratkaisu seuraavassa Uutukaisessa) 

 
 

 

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 
   (02) 6278 4257 

Australasian Suomalaisten Liitto — Australasian 

 Federation of Finnish Societies and Clubs Inc 
 Puheenjohtaja/President Melissa Chapelli  
  0432 681 179 
 Sihteeri/Secretary Kristina Pesu 0417 477 383 

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 

FinnCare Home Care 
  Coordinator Heli McKellar 0403 099 090 

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

Pesäpallo — Baseball 
 Yhteys / Contact:  
 Mr Dan Spännäri (02) 6161 1739 / 0413 016 420 

 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 

Canberran Suomi-radio — 
 Canberra Finnish Radio Program 
 2XX FM 98.3 MHz ~ 7 - 7:30pm Maanantai /  Monday  

 Yhteys / Contact: Sakari Mattila 0408 533 474 

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 2016 

If not delivered, please return to: 

52 Faucett St 

Latham ACT 2615 


