
Liity seuraamme Suomi-Päiville pääsiäisenä! 

  

Olemme innoissamme järjestäessämme 51. 

Suomi-Päivät Altonassa muutaman päivän päästä! 

Melbournen Suomi-Seuran tiimi on 

valmistautunut tapahtumaan mm. leipomalla 

leivonnaisia kisakioskiin ja laittamalla Suomi-

taloa valmiiksi siivoustalkoilla. Saunassa on nyt 

ulkoseinät ja ikkunat ja sitä pääsee ihailemaan 

pääsiäisenä ulkopuolelta. Suomi-Päivistä tehtiin 

myös vastikään juttu paikalliseen Star Weekly-

lehteen. 

  

Suomi-Päivien tapahtumat löytyvät täältä 

(tarkempi ohjelma on myynnissä kisojen aikaan 

$5 hintaan). Kisat avataan avajaisseremonialla 

pe 14.4. klo 10. Luvassa on loistava setti 

suomalaista kulttuuria ja urheilua, tervetuloa mukaan seuraamaan ja kannustamaan 

kisailijoita (osa tapahtumista on maksullisia, joten tarkista ohjelma)!  

Yksi Suomi-Päivien kohokohdista on illallistanssit la 15.4. klo 19 alkaen. Musiikista 

vastaa livebändi ”Twisted Tango”. Perinteisen tangon lisäksi he vievät festivaalivieraat 

aika- ja musiikkimatkalle Elviksestä Italiaan. Suomen 100-vuotisjuhlan kunniaksi luvassa 

on myös ruokayllätys. Suomalainen, vastikään ranskalaisesta huippukokkikoulusta 

valmistunut kokki Jenni Tuominen (kuvassa oik. alla) tulee Pariisista Australiaan juuri 

tätä tilaisuutta varten, ja valmistaa 8 ruokalajin sapas-illallisen (suomalaistyylinen tapas). 

Lipun hinta on $45 ($40 alennettu hinta eläkeläisille ja opiskelijoille) ja sisältää sapas-

illallisen, lasin viiniä ja tietysti illan tanssit. Voit ostaa lipun etukäteen netin kautta 

(TryBooking) tai Suomi-talolta Kimmolta/ ovelta. 

 

Suomi-Päivillä kilpaillaan tuttuun tapaan kulttuurin ja 

urheilun saralla edustaen Australian Suomi-seuroja. 

Kulttuurilajeja on jopa yhdeksän, mukaan lukien 

kansantanhut, laulut, huumori ja piirustuskisa lapsille. 

Urheilulajeja on kahdeksan, pesäpallosta ja maastojuoksusta 

mölkkyyn ja lentopalloon. Rekisteröityminen lajeihin on 

päättynyt piirustuskisaa lukuunottamatta.                                 

 

Australasian Suomalaisten          

Liiton merkki 

 

http://www.starweekly.com.au/news/race-to-the-finnish-line/
http://www.starweekly.com.au/news/race-to-the-finnish-line/
http://www.suomipaivat.com.au/images/docs/FinnshFestival2017b.pdf
https://www.trybooking.com/book/event?eid=263008


Lasten piiruskisa teemalla ”Suomi 100 – Yhdessä” on siis vielä avoinna ja siihen voi 

osallistua joko lähettämällä tai tuomalla piirustuksen Suomi-talolle pe 14.4. mennessä. 

Piirustuksen koko on A4 ja kisassa on kaksi sarjaa: lapset 8 vuotta ja alle & lapset 12 

vuotta ja alle. Inspiraatiota voi hakea Suomi 100-nettisivuilta. Kirjoita nimi, ikä, osoite ja 

seura piirustuksen taakse. Suomen suurlähettiläs Australiassa Lars Bäckström ja hänen 

vaimonsa valitsevat ja julkistavat voittajat su 16.4. loppuseremoniassa.  

Suomi-Päivillä on myös työpajoja, joissa kuka tahansa voi kokeilla perinteisiä 

suomalaisia lajeja lasten pesäpallosta ja kansantanssista mölkkyyn (ilmaisia eikä 

ennakkoilmoittaumista vaadita). Saamme erityisen taidokkaita kansantanssin opettajia, 

kun kansantanssiryhmä Hilipakka tulee Siilinjärveltä. Työpajojen lisäksi, 

kansantanssiryhmä esiintyy perjantaina klo 17 (liput $10). Hilipakka on vieraillut 

Australiassa aiemminkin ja odottaa innolla matkaa! 

 

 

Jotta Suomi-Päivät olisivat menestys, tarvitsemme vapaaehtoisia. Kerro meille, jos olisit 

kiinnostunut auttamaan keittiössä, kentällä tai muutoin ottamalla yhteyttä kisasihteeri 

Anneliin. 

 

 

Hilipakka ja Idän Lokarit konsertoivat pe 14.4. klo 17. 

 

https://fsmelbourne.com.au/about/yhteystiedot-contact-us/
http://suomifinland100.fi/
mailto:secretary@fsmelbourne.com.au

