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Finnish institute 
Pop up 
Christmas Shop 
14-16 December

 

Give a 
talking 
present!
FINNISH COURSES  
START IN JANUARY

Do you know someone who 
would like  
to learn Finnish? 

               Give a Christmas 
present that  

gets him or her talking....

Finn-Guild’s evening courses start 
in January. There will be courses 
for beginners, intermediate and 
advanced student (minimum six 
students per group). The course  
fee is £100 for FG members,  
£125 for non-members.

The course includes ten meetings 
from 18.30 to 20.00. The venue is 
the Finn-Guild office in Mornington 
Crescent.

For more information  
contact the office on  
020 7387 3508 or  
mail@finn-guild.org

The Finnish Institute in London and the Finnish 
Church in London are organising their annual 
Pop Up Christmas Shop 14-16 December at the 
Institute in Holborn. The shop will be offering 
traditional Finnish Christmas delicatessen 
rye bread, herring, Fazer chocolate and salted 
liquorice along with Finnish design products such 
as Iittala glassware. And we didn’t forget last 
year’s top-seller Mäntysuopa soap. Finnish mulled 
wine and gingerbread is served!
 
The Institute’s Christmas Pop Up Shop
35-36 Eagle Street London WC1R 4AQ

Opening hours: Saturday 10am-6pm, Sunday 
12pm-6pm, Monday 10am-8pm
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Finn-Guild has joined forces with the Utility Warehouse 
Community Fundraiser scheme, a specialist discount 
club. Combine all your gas, electricity, telephone, mobile 
and Internet bills in one place. the support for signing up 
and during the membership of their scheme is provided 
by a highly professional service centre based in the UK. 
Utility Warehouse is a recommended provider of these 
services by consumer group Which?

When you join quoting the Finn-Guild code (see below), 
Utility Warehouse will pay five per cent of your bill to 
Finn-Guild which will go back to the Finnish-British 
community via our work. the funds will help us to 
provide information days for seniors, run Finnish 
language courses and organise various cultural events.

Call free phone 0800 131 3000 and quote  
the code K57123 or go to the website  
www.utilitywarehouse.org.uk/K57123 

Please, remember that the contract is between an individual 
member and Utility Warehouse – not with Finn-Guild.

Finnish Friendship Network

If you want to donate money specifically to 
the Finnish Friendship Network, please 
follow the link www.justgiving.com/
FriendshipNetwork
For more about the recent network 
activities see page 16.

Irtonumerohinta!
Kaikki jäsenet tavoittava Horisontti-lehti on Finn-Guild suurin yksittäinen 
menoerä.
Horisontin irtonumerot £2.99 kappale.Horisontti reaches all Finn-Guild 
members and is our biggest expenditure. Horisontti extra copies are 
available for £2.99.

Save money supporting Finn-Guild

Horisontti uudistaa mainosmyyntiään
Horisontin tiimiin on liittynyt Suomen 
ilmoitusmyyjänä Petri Mahlberg, jonka tavoittaa 
numerosta 

358-(0)9-684 121 30 
e-mail: mahlberg@suomi-seura.fi

Petri on alan ammattilainen, joka myy mainontaa  
myös Suomen Silta -lehteen.

Toimistollamme mainoksista vastaa edelleen  
Minna Woodward, minna.woodward@finn-guild.org 
Minnan tavoittaa numerosta 44 –(0)20 7387 3508
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In July Tellervo Maukonen became the first Finnish 
woman to negotiate the shipping traffic and the tides 
swimming across the English Channel  in 14 hours and 
10 minutes. She became only the second Finn ever to do 
so, Tuomas kaario being the first in 2008. She covered 
30 miles when crossing to France.

tellervo has lived in Britain for 13 years, and has practiced for her dream 
in Malta, Majorca, Dover and in the Lake District where she swam across 
Lake Windermere in 2012. the first challenge when planning the crossing 
is to be able to swim six hours when the water is below 16 centigrade. After 
all the hard work she started her swim from Shakespeare Beach in Dover 
supported by a boat crew and her two brothers – one of whom came all the 
way from Cameroon to support her.

After two hours swimming it was time for the first feed, half a banana 
and a carbohydrate drink, then it was something every hour and after eight 
hours tellervo had a feed every 30 minutes to keep her going. At that time 
the support crew also started singing to encourage: songs by Abba, tapio 
Rautavaara, Carly Simon… “It was great to know that not only were they 
making sure I survived, but also keeping me entertained with their yelling.”

the last half an hour was the hardest physical experience for tellervo. 
She had to decide whether to swim fast to the nearest beach or let the tide 
take her to the other side of Cap Griz Nez which would have meant an extra 
swim of four or five hours. She knew that it would have been too much, and 
made the last push.

After crawling onto the beach tellervo was covered with a Finnish 
flag sown by her mother. She says that it is very hard to describe all the 
emotions she felt at the moment, but she will be reminiscing for several 
years about this family outing to France.

And future challenges?
“If I win the Lottery or find a 

generous sponsor, I would like 
to spend the rest of my life 

swimming the Oceans 
Seven Challenge, I would 
like to swim from Finland 
to Sweden via the 
Ahvenanmaa islands, 
across Lake Pielinen and 
from Finland to estonia…

maybe one day… I am still 
training just in case.”

Suomalaisnaisen uroteko:
Uiden yli Kanaalin
tellervo Maukonen liittyi heinäkuussa ensimmäisenä suomalaisena 
naisena uimareihin, jotka ovat ylittäneet englannin kanaalin. Suomalaisista 
ainostaan tuomas Kaario on uinut saman matkan vuonna 2008. Matkaa 
kertyi kaikkiaan 48 kilometriä, sillä vuorovesi vaikutti reittiiin. 

Virallinen kanaaliuinti tehdään tiukkojen sääntöjen mukaan. Uimari 
ei saa koskettaa veneeseen tai istahtaa karikolle uinnin aikana. Matka 
on myös aloitettava rannalta. Kanaaliuinti suoritetaan tavallisessa 
uimapuvussa, joskin uimalakki ja lasit sallitaan.Uimari ei saa siis käyttää 
lämpöpukua, mutta voi voidella itsensä vaseliinilla, joka ehkäisee hiertymiä.

tellervo Maukonen sanoo, että hän harjoitteli uintia alle 16-asteisessa 
vedessä Maltalla, Majorcalla, Doverissa ja englannin järviseudulla. Vuonna 
2012 hän ui poikki Windemere-järven, joka vei noin kuusi tuntia.

Kun lopullinen urakka koitti, hän starttasi Doverista kohti Ranskaa 
mukanaan turvavene, jossa olivat mukana kaksi hänen veljeään, joista 
toinen oli tullut Kamerunista saakka tukemaan uimaria.

Pitkän matkan uinnissa on tärkeää, että uimari saa ravintoa 
säännöllisesti. ensimmäinen ruokinta tapahtui kahden tunnin kuluttua, 
sitten tunneittain ja lopulta joka 30 minuutin välein. Yhtä tärkeää oli 
tukijoukkojen kannustus ja nämä viihdyttivät tellervoa laulamalla (tai 
huutamalla) Abbaa, tapio Rautavaaraa ja Carly Simonia.

Kovin hetki oli aivan lopussa, kun tukiveneen kippari komensi 
Maukosenottamaan loppukirin välttääkseen ajautumisen ohi maalina olleen 
Cap Griz Nesin – tämä olisi tietänyt neljän tai viiden tunnin ylimääräistä 
matkaa.

tellervo Maukonen muistelee uinnin loppua näin. ”Viimein, 14 tunnin ja 
10 minuutin jälkeen ryömin polvillani Ranskan kivikkoon ja nousin tuskalla 
seisomaan kuivalle kivelle. Veljeni Paulus kääri minut äidin ompelemaan 
Suomen lippuun. Se verraton helpotus, fyysinen uupumus, ja onnistumisen 
lohdutus on vaikea kuvailla mutta tunnen sen vielä joskus kun muistelen 
perheen päiväretkeä Ranskaan.”

Entä seuraava haaste, Tellervo Maukonen?
“Jos voittaisin loton, tai jos löytäisin hyvin anteliaan sponsorin, mielelläni 
viettäisin loppuelämäni meressä uimassa. Mielessä on seitsemän meren 
haaste (“Oceans Seven Challenge”) ja uida Suomesta Ruotsiin Ahvenanmaan 
kautta. Uisin myös mielelläni Pielisjärven poikki ja Suomesta eestiin… ehkä 
jonakin päivänä…treenaus jatkuu yhä siltä varalta että varoja löytyisi…”

The first Finnish 
woman swims  

the Channel!

Finn-Guild
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Ask the average Englishman 
what they know about Finnish 
music and they're certain to 
mention Sibelius.  

But even without its greatest composer, Finland 
occupies a prime position on the musical map – 
for music is an art form in which Finland excels.  
Here, music is held to be vitally important for 
human development generally, and not just an 
elite pursuit for those who can afford it.  Small 
wonder the country produces more than its fair 
share of fine musicians – and not just classical 
ones.

I am spending a year in the Central 
Ostrobothnian village of Kaustinen.  If this name 
makes you think of anything at all, it will be 
folk music.  It is a pretty enough place inhabited 
by around 4000 people and centred round the 
attractive Perhonjoki, where there is good fishing.  
But the village's fame rests on fiddling.

Almost every other house in Kaustinen has a 
fiddler connection: the very house I'm writing 
this in was built by one (elias Kentala) and 
the hamlet of Järvelä on the other side of the 
river has nurtured a whole eponymous fiddling 
family: members of the Järvelä clan pervade the 
Scandinavian folk scene.  

What is arguably the Finnish folk event of the 
year takes place here each July – Kaustinen Folk 
Music Festival – but the folk tag applies all year 
round.  the outstanding Kansantaiteenkeskus 
(1996-7), apart from having a spectacular concert 
hall, a fascinating instrument museum and a 
well-stocked shop, houses the Kansanmusiikki 
Instituuti, which, in collaboration with the local 
Kansanopisto, runs a 9-month course in folk 
music – the Ala-Könni-Kansanmusiikkilinja, so 
named after the renowned folk musicologist, 
erkki Ala-Könni (1911-1996).  And this is one of 
two principal reasons I'm here.

Five Finns and I are studying folk music in all 
its manifestations: instrumental, vocal, dance, 
composition and improvisation.  there's also a 
bit of history and theory – which stretches my 
Finnish faculties to their limit: but then that's  
the other reason I'm here!

We each play an instrument and/ or sing 
already, but there's also the opportunity to branch 
out into something more exotic: we all get to pluck 
away at the 5-string kantele – and we'll even be 
making our own jouhikko at some point ('jou-
what?'  I hear you cry:  it's essentially a bowed 2-3 

string version of the kantele).  I'm personally 
thrilled that I can indulge a long-cherished wish 
to learn the nyckelharpa (or avainviulu).  

If you're interested in our later experiences,  
I'll be blogging about them here:

http://finnfindings.blogspot.co.uk/

Viulu soi Suomessa
Kysy tavalliselta englantilaiselta, mitä hän 
tietää suomalaisesta musiikista ja vastaus 
on yleensä Sibelius. Mutta myös ilman maan 
suurinta säveltäjää Suomi kuuluu musiikin 
maailmankartalle – koska musiikki on se yksi 
taiteenlaji, jossa suomalaiset loistavat. Musiikki 
on suomalaisille osa kasvamista ihmisenä, ei vain 
eliittiharrastus niille, joilla on siihen varaa.ei siis 
ihme, että Suomi on tuottanut valtaisan määrän 
huippumuusikkoja – eikä vain klassisen musiikin 
saralla.

Minulla on menossa opiskeluvuosi 
Kaustisella, Keski-Pohjanmaalla.  Jos tuo nimi 
tuo sinulle jotain erityistä mieleen, niin kyse 
on kansanmusiikista.Kaustinen on kieltämättä 
kaunis, 4000:n asukkaan paikkakunta  

kalastukseen sopivan Perhonjoen rannalla. Mutta 
Kaustinen on kuuluisa nimenomaan viuluistaan.

Lähes joka toisella talolla Kaustisella on 
kytkentä viulunsoittajiin: talo jossa kirjoitan 
tätä tarinaa on elias Kentalan rakentama ja 
joen toisella rannalla sijaitseva Järvelän kylä 
on tuottanut kokonaisen suvun, jonka jäsenet 
tunnetaan kansanmusiikkipiireissä kaikkialla 
Pohjoismaissa.

Suomalaisen kansanmusiikin tärkein 
vuosittainen tapahtuma, Kaustisen 
kansanmusiikkifestivaali, pidetään joka 
heinäkuu, mutta musiikki soi paikkakunnalla 
läpi vuoden. Olen nyt yhdeksän kuukauden 
mittaisella Ala-Könnin  kansanmusiikkilinjalla 
paikallisessa kansanopistossa yhdessä viiden 
suomalaisen opiskelijan kanssa. Opimme kaikkia 
puolia kansanmusiikista: soittoa, laulua, tanssia, 
improvisaatiota ja säveltämistä. Kansanmusiikin 
historia ja teoria todella testaavat  kielitaitoani – 
ja se on toinen syy, miksi olen Suomessa!

Osaamme kaikki soittaa tai laulaa valmiiksi, 
mutta opimme koko ajan jotain uuta. Voimme 
kokeilla viisikieliestä kanteletta ja pian 
rakennamme oman jouhikkomme. Ja itseäni 
houkuttaa päästä kokeilemaan avainviulua 
tulevaisuudessa!

Toby Hawks

Fiddling about in Finland
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Lontoolaisperheet pääsevät nauttimaan 
suomenkielisestä teatteritaiteesta ensi 
keväänä. Nuoremmalle polvelle on tarjolla myös 
musikaalileiri.

Lontoon suomalaisen teatterin uusi lasten 
musiikkinäytelmä Keisarin uudet vaatteet on tuore 
dramatisointi Hans Christian Andersenin sadusta. 
esityksen ohjaa teatteri-ilmaisun ohjaaja Suvi 
eskola. 

”tuttu satu turhamaisesta Keisarista on tuotu 
kielellisesti nykyaikaan ja lihavoitettu uusilla 
hahmoilla. tekstissä on paljon kaiken ikäisille 
sopivaa huumoria”, kertoo eskola, joka on myös 
sanoittanut näytelmässä kuultavan musiikin.

Näytelmässä pohditaan nykypäivän 
turhamaisuutta ja kuluttamista. ”Halusin tekstistä 
kielellisesti leikkimielisen ja musiikki on mukava 
lisä lastennäytelmiin. Lastenteatteri on mielestäni 
kiinnostavaa, olen itsekin aika leikkimielinen 
ja työskennellyt lasten kanssa esimerkiksi 
leireillä. Lastenteatterinkin tulisi olla taiteellisesti 
tasokasta.”

Näytökset ovat maaliskuussa Lontoon 
suomalaisella merimieskirkolla. Loppukeväällä 
esityksen voi myös tilata eripuolille maata.

Teatterileiri:
Tutkimusmatka lavalle ja lavan taakse
Helmikuussa Lontoon suomalainen teatteri 
järjestää Britannian toisen valtakunnallisen, 
suomenkielisen teatterileirin. teema on 
tänä vuonna musikaali. Osallistujat saavat 
näyttelemisen lisäksi tutustua muihinkin teatterin 
osa-alueisiin, esiintyminen ei ole pakollista.

”teatteriesityksen taiteellisiin osa-alueisiin 
kuuluvat mm. näyttämötaide, lavastus, puvustus, 
valot ja äänet. Jokaisella alueella on suuri merkitys 
esitystä luodessa. Nämä osa-alueet ovat tämän 
vuoden leirillä käsittelyssä ja niitä opettaa kunkin 
alueen asiantuntija. tänä vuonna osallistujat 
saavat kokea miltä musikaalin valmistus tuntuu”, 
kertoo teatteriohjaaja Niko Flang.

Musiikkityöpajaa ohjaa musiikinopettaja 
Petra Rönkkö. ”teatterileirin musiikkipajan 
tarkoituksena on tutustuttaa lapsia suomalaiseen 
musiikkikulttuurin ja tietysti harjoittaa ja 
valmistaa musiikkia leirin teeman tiimoilta. 
tasovaatimuksia ei ole, kaikki osaavat tarpeeksi 
musisoida ihan luonnostaan. Laulu, sävellys ja 
improvisointi ovat pääosassa. Laulun kautta 
vahvistetaan suomen kielen osaamista ja oman 
materiaalin tuottaminen varmistaa, että kaikki 
saavat oman luovan äänensä kuuluviin.”

”teatterileiriltä löytää suomea puhuvia 
kavereita, jotka asuvat ympäri maata. Leiri on 
tarkoitettu kaikille 8-16-vuotiaille, joista on 

kiva jutella suomeksi. Se 
sopii yhtä hyvin suomea 
äidinkielenä puhuville, 
kuin suomea heikompana 
kielenä puhuville 
kaksikielisille. tärkeintä 
on, että leiriläisistä 
itsestään on ihan okei käyttää 
suomea vieraan aikuisen kanssa”, 
muistuttaa leirinjohtaja Soile 
Pietikäinen.

Teksti: Anna Huotari, 
Kuva: Minna Temisevä

 

THE  EMPEROR’S NEW CLOTHES  
IN LONDON

In the New Year there are two Finnish theatre 
in London events worth booking in your 
diary. the new play Keisarin uudet vaatteet 
(The Emperor’s New Clothes) will have its 
premiere in March. the play is a new and fresh 
dramatization of the fairy tale written by  
Hans Christian Andersen.  
Director Suvi eskola says 
that the new dramatization 
is playful and full of humour 
for all ages.

The theatre camp returns
the national theatre camp 
for Finnish-speaking 8-16 
year olds returns in February. 
this time the theme is 
musical. the participants will 
explore musical production 
on stage and behind the 
scenes, says Niko Flang 
from the Finnish theatre in 
London. Music is of course 
important in a musical. 
everyone is able to make 
music, no prior skills are 
needed, encourages music 
teacher Petra Rönkkö. 
Participants need to be 
able to have everyday 
conversations in Finnish.

Teatteria lapsille ja 
  lapsenmielisille

Suomea puhuville 8-16-vuotiaille

!
!
!
!
!
  
 
!
!
 
 

Lontoon suomalaisella 
merimieskirkolla 

33 Albion Street, London SE16 7HZ, UK

Kiinnostaako näytteleminen, puvustaminen tai 
äänitekniikka? 

Teatterileirillä pääset tutustumaan teatterin maailmaan 
sekä lavalla, että lavan takana! Tänä vuonna teemana on 
MUSIKAALI. 

Luvassa on viikonlopun täydeltä luovaa kokeilua, 
yhteistä oleilua, improamista, hauskanpitoa sekä 

suomenkielistä seuraa!   Ilmoittaudu pian: 
hanna.lindholm@merimieskirkko.fi  

First come first served

Lontoon suomalainen teatteri ja 

Lontoon suomalainen merimieskirkko

Hinta: 
£100 / 

leiriläinen

PE 14. – SU 16. HELMIKUUTA 2014
2. Britannian 

valtakunnallinen

Kiinnostuitko? Lue lisää: www.finnishchurch.org.uk  http://finnishtheatre.org

Yhteistyössä Finn-Guildin ja Suomi-seuran kanssa

Suvi eskola ohjaa lasten musiikkinäytelmän  
Keisarin uudet vaatteet.
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Finn-Guild tukee Suomi-kouluja 

1. Finn-Guild järjestää joka syksy Britannian Suomi-koulujen opettajien 
konferenssin, jossa asiantuntijoiden alustukset yhdistyvät 
yhdessäoloon ja kokemusten vaihtamiseen. Järjestämme koulutusta 
myös koulujen hallinnosta vastaaville henkilöille.

2.  Maksamme koulujen tapaturmavakuutuksen, joka kattaa sekä 
opettajat että oppilaat myös koulun retkien ja muiden tapahtumien 
aikana. 

3. Finn-Guild auttaa koulujen toiminnassa myöntämällä apurahoja 
koulujen tapahtumiin, esimerkiksi juhannusjuhliin ja retkiin.

4. tuemme kouluja aluepostituksilla ja tiedottamalla koulujen 
tapahtumista sekä Horisontti-lehdessämme että internet-
sivuillamme.

5. Kilta tarjoaa tarvittaessa lakipalveluja Suomi-.

6. tuemme aloittavia Suomi-kouluja neuvoin ja taloudellisin avustuksin, 
joskin kaikki koulut ovat itsenäisiä ja Finn-Guildista riippumattomia.

7.  Koordinoimme ja ylläpidämme koulujen tukiryhmää, joka kehittää 
koulujen pedagogista työtä.

8.  Kilta maksaa opettajien jäsenyyden Äidinkielen Opettajain Liitossa, 
josta koulujen yhteyshenkilöille toimitetaan muun muuassa Kielikello 
(Kielenhuollon tiedotuslehti) neljästi vuodessa.

9.  Finn-Guild ajaa Suomi-koulujen asiaa sekä Ulkosuomalaisparlamentin 
että omien suorien suhteidensa kautta. Finn-Guildin haluaa Suomen 
valtiovallan ymmärtävän koulujen työn tärkeyden ja tukevan niiden 
toimintaa nykyistä enemmän..

10. Finn-Guildilla on oma kirjasto, josta jäsenet voivat lainata  
suomenkielisiä kirjoja, videoita ja DVD:tä. tätä samaa aineistoa  
opettajat ovat tervetulleita käyttämään opetuksessa apunaan. 

11.  Finn-Guild järjestää koululaisille kilpailuja ja hankkii niihin palkinnot.

Apulanta lontoon keikasta:

TÄNNE ON PÄÄSTÄvÄ TAkAISIN!
Finn-Guildin syyskuussa järjestämä Apulannan keikka Lontoon Camden 
townissa myytiin loppuun nopeasti. euroopan kiertueensa Britanniaan 
päättänyt Apulanta esitteli Suomi-punkkia mainiosti mukaan lähteneelle 
yleisölle.

Loimaalainen akustinen trio two with Cherry, vaasalais-helsinkiläinen 
erikoisrockyhtye Marokko sekä energinen ja taidokas the Blush 
Helsingistä lämmittelivät täpötäyttä Fiddler’s elbow –klubia ennen illan 
pääesiintyjää.

Kuvassa keikan järjestelytiimi (ja tosifanit) bändin kanssa keikan 
jälkeen. Kuten toni Wirtanen ja Sipe Santapukki sanoivat: ”tästä jäi 
sellaiset fiilikset että tullaan varmaan tänne takaisin!”.

Suvi eskola ohjaa lasten musiikkinäytelmän  
Keisarin uudet vaatteet. SUOMI-kOUlUJEN OPET OPISSA

Miten hyödyntää käytännön opetuksessa sanoilla leikittelyä? Miten opettaa 
eritasoisia oppilaita samassa luokassa? Mitä tekee Suomi-koulujen tuki ry ja 
millainen on Suomi-koululaisten salainen maailma?
Siinä teemat, joita pohdiskeltiin, kun parisenkymmentä opettajaa 
kahdeksasta eri Suomi-koulusta osallistui syksyn koulutusviikonloppuun.
Johanna Nordling Saksasta kertoi, miten ”sanataide” eli kielen monipuolinen 
käyttö antaa puhtia opetukseen. Riikka Gregorowski antoi käytännön 
vinkkejä siitä, miten saada eritasoiset oppilaat pysymään kiinnostuneina 

oppitunnilla, eeva Salomaa-Jago toi kuulumisia uusista apukeinoista 
opettajille ja Soile Pietikäinen vei osanottajat koululaisten salaperäiseen 
maailmaan tutkimustulostensa pohjalta.

Perinteisen Britannian Suomi-koulujen opettajien koulutusviikonlopun 
järjesti Finn-Guild Suomi-Seuran tuella.
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JOIN SECOND 
         GENERATION FINNS!

Finn-Guild is always looking for 
new, active people to organise 
Finland-related events around  
the country.

Whatever your age and 
connection with Finland, get in 
touch! We can help you to get 
started with contacts and advice.

Please, contact either our youth 
representative  
raisa.haapala@finn-guild.org or 
the office on mail@finn-guild.org 
with your ideas.

Despite growing up in england, I have never considered myself to be 
100% english. I crave the silver birch trees and the lakes and the quiet, 
as well as salmiakki and foraging for mushrooms and blueberries. Yet 
when I visit Finland every year, I know I am not Finnish either (for one, 
I am too good at the art of small-talk and politeness to be a true Finn, 
and you can’t beat a proper British cider and good old fish 'n' chips with 
salt and vinegar). I am one of the many ‘second-generation Finns’ living 
in Britain; born and bred in england, but with strong Finnish roots; I am 
‘Finglish’. 

I was born in Yorkshire to a Finnish mother and english father,  
and grew up knowing both 
languages and learning about 
both cultures. Once I started 
school, english became the 
dominant language, and my sister 
and I would no longer respond to 
our mother in Finnish. However, 
Finland remains a strong part of 
my identity, and I always ensure 
there are elements of Finnishness 
in my life to reflect this. 

I have now created a Facebook 
group (called ‘Finn-Guild’s 
Second-Generation Finns'), in an attempt to find more people ‘like 
me’. the purpose of the group is to meet like-minded people, engage in 
discussions about Finnish and British culture, and organise informal 
events. So if you are Finglish, do join the group as I would love to hear 
from you. 

Mari Alger

 NUORET KOOLLA 

NeWCAStLeSSA
Lokakuussa Newcastlen Suomalaiset testasivat oluen laatua 
Bar Locossa. Paikka tunnetaan rennosta ja kansainvälisestä 
ilmapiiristään kaupunkiin ulkomailta muuttaneiden keskuudessa. 
Sattumalta paikalle eksynyt suomalainen, joka ei ollut vielä kuullut 
ryhmästämme, tuli myös tutustumaan porukkaan kesken illanvieton. 
Pöytätilaa piti vallata lisä, sillä yhteensä Locon alakertaan syömään 
ja juomaan kokoontui noin kymmenen suomalaista. Mukana oli niin 
paikallisilla työmarkkinoilla pitkään viihtyneitä kuin opiskelijoitakin. 
Ideoita tulevista tapahtumista heiteltiin edestakaisin ja uudet treffit 
sovittiin viimeistään marraskuulle. 
tietoa Pohjois-englannin tapahtumista saa liittymällä Facebook 
–ryhmään Finn-Guild's students & young professionals (North 
england) www.facebook.com/groups/FGstudentsnorth/
Jos haluat järjestää oman "Vesa ei tajuu" -maratonin omassa 
kaupungissasi, ota yhteyttä Finn-Guildin kirjastoon osoitteessa 
mail@finn-guild.org. Finn-Guildin jäsenet saavat tilata kirjoja ja 
DVD:itä ilmaiseksi. Lisää lainattavaa löydät täältä: 
www.finn-guild.org/en/content/library-services

Raisa Haapala

Join our activities
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The Finn-Guild AGM 2014
Finn-Guildin vuosikokous 2014

The AGM of Finn-Guild/Finnish Church Guild will take place at the Finnish 
Church in london on Saturday 15 March 2014.
 
Members are invited to send nominations for the Chairman, the Vice 
Chairman and the executive Committee members to the General Secretary 
by 31 December 2013 for publication in the February issue of Horisontti. You 
can also put your own name forward for election if you want to get involved.

Finn-Guildin / Suomen kirkon killan vuosikokous pidetään lauantaina 
15.3. 2014 lontoon Suomalaisella kirkolla.
Jäseniä pyydetään tekemään esityksiä puheenjohtajaksi, 
varapuheenjohtajaksi ja johtokunnan erovuoroisten jäsenten tilalle 
valittavista henkilöistä. esitykset tulee toimittaa pääsihteerille 31.12.2013 
mennessä – voit myös itse asettua ehdokkaaksi, mikäli haluat mukaan 
toimintaan. ehdokkaat esitellään helmikuun Horisontissa.

APPlY FOR FINN-GUIld 
SCHOlARSHIPS
Finn-Guild Scholarships are study grants available for Guild 
members. They can be awarded for academic, professional or 
vocational study or training.

Who can apply? 
As the grants are aimed at fostering links between Britain and 
Finland, applications are invited from 
• Finn-Guild members living permanently in Finland, for studies  
in Britain  
• Finn-Guild members living permanently in Britain, for studies  
in Finland.

Other points: 
• the scholarship is for the next study year (in January 2014 you 
can apply for a scholarship for the study year 2014-2015). 
• there is no age limit. 
• Applicants must be Finn-Guild members. Also other family 
members' association with Finn-Guild will be taken into account. 

Who will decide? 
the Selection Panel is an independent body including 
representatives of British higher education, the Finnish Institute in 
London, the embassy of Finland and the executive Committee  
of Finn-Guild.

How much? 
Grants for studies in either country will depend on the number of 
applications and the funds available.

When are applications due? 
the next applications are due by 31 January 2014. Scholarships are 
paid out when you start your studies, so you can apply even if you 
haven’t yet received a confirmation of your place.

How can I find out more? 
Contact Finn-Guild, tel. 020 7387 3508, e-mail: mail@finn-guild.org  
1 A Mornington Court, Mornington Crescent, London, NW1 7RD, UK

Jos haluat lisätietoja apurahoista suomeksi, voit kysyä aiheesta 
osoitteesta  mail@finn-guild.org

FINN-GUIldIN lAINAUSPAlvElUT 
lISÄYkSIÄ SUOMAlAISEEN dvd-kIRJASTOON 
Akvaariorakkaus , kummeli - Jurismia! , Havukka-ahon ajattelija 
Juoppohullun päiväkirja, kaikella rakkaudella, Rakkauden rasvaprosentti, 
vuonna 85, Risto Räppääjä ja viileä venla... toimistollamme on hyvä 
valikoima uusia ja vanhoja suomalaisia elokuvia ja tv-sarjoja, joista osassa on 
myös englanninkielinen tekstitys. Kokoelmassa on myös klassikkoja kuten  
tuntematon sotilas, Sibelius, Heinähattu ja Vilttitossu, lisää muumeja ja 
kaikki Kaurismäet. Valikoima uudistuu jatkuvasti.

Lista ja varaukset osoitteessa www.finn-guild.org eli voit tehdä tilauksen 
netissä ja dvd:t putoavat postilaatikkoon pikapuoliin.

lAINAA UUSIA SUOMAlAISIA kIRJOJA
Finn-Guildin toimistolla on kaikenlaisia uudehkoja suomalaisia kirjoja, 
jotka ovat kaikkien jäsenten lainattavissa ilmaiseksi. Kokoelmaa 
kartutetaan jatkuvasti ja se uusiutuu myös lahjoituksilla kirjamyyjäisten 
yhteydessä.  
Valikoimassa ovat mm. Kristina Carlson: Herra Darwinin puutarhuri,Jörn 
Donner: Kuolemankuvia, Anni Blomqvist: Myrskyluodon Maija, Pekka 
Hiltunen: Vilpittömästi sinun, Juha Itkonen: Anna minun rakastaa enemmän, 
Maria Jotuni: Huojuva talo, Katja Kettu: Kätilö, Rosa Liksom: Hytti nro 6,  
Arne Nevanlinna: Marie, Markus 
Nummi: Karkkipäivä. Koko lista 
on nähtävissä osoitteessa  
www.finn-guild.org 

lUkUPIIRIT
Finn-Guildin toimistolla on 
noin 70 sarjaa kirjoja, jotka 
ovat lukupiirien käytettävissä 
ilmaiseksi. Emme peri edes 
postimaksua jäseniltämme! 
Haluatteko lukea yhdessä ja 
keskustella luetusta? Listalla 
on sekä klassikkoja että uusia 
nimiä: Arne Nevanlinna, Miika 
Nousiainen, Kristina Carlson, 
Helvi Hämäläinen, Pirjo 
Hassinen, Kjell Westö,  
Marja Jotuni...Lista on 
nähtävissä osoitteessa  
www.finn-guild.org 
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Muutoksen tuulet

Maarit Virenius-Varela  
Puheenjohtaja - Chairman - Ordförande  

Minulle Finn-Guild on kuin vanha hyvä ystävä. Viisi  
vuotta sitten alkanut suhteemme on kuitenkin 
päättymässä ensi vuonna, ja näin jo kohta ulkoa 
katsoen ymmärrän suhteemme merkityksen 
paremmin. tiedostan sen arvon, muistan olla 
kiitollinen, en ota mitään itsestäänselvyytenä ja 
nautin yhteenkuuluvuuden tunteesta. Suhtaudun 
organisaatioon sekä työyhteisöön suurella tunteella, 
mutta aiempaa tietoisempana siitä, että mikään 
maailmassa ei ole niin pysyvää kuin muutos.

Kun tiemme viiden vuoden rupeaman jälkeen 
päättyy, on varmaa että ero ei tule olemaan 
helppo. tuskin kuitenkaan menetän organisaation 
kokonaan, voinhan edelleen pysyä rivijäsenenä 
ja katsoa, kuinka aika jalostaa sitä eteenpäin. 
Ja tietenkin se, mikä sitoo meidät yhteen 
komiteassa ovat ihmiset.  totumme rutiineihin, 
ihmissuhdekudelmiin, kollegoiden juttuihin, 
tervehdyksiin tapahtumisssa, sanattomiin 
sopimuksiin ja mahdollisuuteen kuulua porukkaan. 

Olen kuitenkin varma siitä, että organisaatiot 
kuten Finn-Guild eivat varmastikkaan katoa, vaikka 
maailma ja tavat muuttuvat. On tärkeää kunnioittaa 
perinteitä, mutta yhtä tärkeää on liikkua eteenpäin 
muuttuvassa maailmassa. Voimme siis katsoa 
menneisyyteen kuten sarjaan valokuvia, ajatellen 
etta mitään ei ole menetetty vaan uusi energia ja 
tavoitteet ovat mielekkäitä kunhan niille antautuu. 

Kilta aloittaa uuden vuoden tietoisena siitä, 
että suurin osa avainhenkilökunnasta muuttuu. 
Muutos antaa järjestölle uuden mahdollisuuden 
luoda nahkansa, katsoa tulevaisuuteen ja oppia 
menneestä. Lupaako tuleva vuosi sinulle muutosta? 
Jos niin on, toivon että otat sen vastaan rohkeudella. 
Samalla haluan toivottaa sinulle myös oikein Hyvää 
Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta.

Maarit

Winds of change
to me Finn-Guild is like an old friend. Our 
relationship that started five years ago is however 
ending and looking at the organisation already with 
outsider’s eyes, I understand its meaning clearer. I 
recognise its value to its members, I remember to 
be grateful for it and enjoy the sense of belonging. I 
view my colleagues with greater emotion, however, 
recognising that nothing is more certain than 
change. 

When my time comes to an end as the Chairman 
next March, I’m sure that the final farewell will not 
be easy. However, I am sure that I will not lose touch 
altogether and will contribute as a back bencher and 
observe Finn-Guild change for the better. And the 
most important loss will be the people who I have 
got to know on the Committee. We get used to our 
routines, our relationships or lack of them with each 
other, hellos at the meetings and events and the 
chance to belong to something special. 

I am convinced, however, that organisations such 
as Finn-Guild will not disappear however tested 
and trialled it might be with time. It is important to 
respect the traditions, but equally important to make 
waves and move onwards in a changing world. We 
look to the past like a series of photographs, thinking 
that nothing is lost, sense the new energy and aims 
are meaningful if we only surrender ourselves to 
them. Finn-Guild will begin its New Year with the 
knowledge that most of the key personnel in the 
office and committees will move on. this will give the 
organisation a different opportunity to look to the 
future and learn from the past. 

Are you expecting change? If this is so, I hope that 
you have courage to grab it with both hands, learn 
from the past and look to the future. At the same 
time I would like to wish you a very Merry Christmas 
and a Happy New Year. 

Maarit

Nya vindar!
För mig är Finn-Guild som en gammal god vän. Vårt 
förhållande började för fem år sen och kommer 
att upphöra nästa år. Förhållandets betydelse 
framträder tydligare nu när jag börjar få lite distans. 
Jag har blivit medveten om dess värde, förstår att 
vara tacksam, tar ingenting för givet och njuter av 
samhörigheten. Min inställning till organisationen 
och arbetsgemenskapen är känslosam, men jag har 
insett att det enda beständiga i vår värld är att allt 
förändras.

När vi efter fem år går skilda vägar blir 
skilsmässan givetvis inte lätt. Knappast förlorar jag 
ändå organisationen helt, för jag är fortsättningsvis 
medlem och kan följa med hur förädlingsprocessen 
fortgår. Det sammanbindande är förstås mänskorna. 
Vi vänjer oss vid våra mänskliga nätverk, 
pratstunderna vid sammankomster, ordlösa 
överenskommelser, rutiner och möjligheten att höra 
till gänget.

ett som är säkert är att organisationer som 
Finn-Guild inte försvinner även om världens gång 
förändras. traditioner är viktiga, men lika värdefullt 
är att hänga med i förändringssvängen. Vi kan 
betrakta det förflutna som en serie fotografier och 
glädjas åt det som vi åstadkommit tillsammans, 
samtidigt som vi med förnyade energier och 
målsättningar blickar framåt. Gillet inleder det nya 
året medvetet om att de flesta nyckelpositionerna får 
ny besättning. Förändring är en chans att ömsa skinn 
och utvecklas.

Innebär årsskiftet förändringar också i ditt liv? I 
så fall hoppas jag du tar emot dem modigt och med 
goda erfarenheter i bagaget. Samtidigt önskar jag 
alla en riktigt Glad Jul och ett Gott Nytt År.

Maarit 

Finn-Guild

www.finn-guild.org Horisontti | Winter 2013 - 2014 | issue 104  10

Finn-Guild



Sarah Price has been appointed Her Majesty's Ambassador 
to Finland. She will succeed Matthew Lodge, who will be 
transferring to another Diplomatic Service appointment,  
and will take up her appointment in January 2014.

In 1999, she was seconded to the Foreign Ministry in Helsinki where she 
worked on Finland’s first Presidency of the european Union. 

Sara Price’s first appointment in Finland was in 1992 when she became the 
second secretary to the Conference on Security and Cooperation in europe.

She will be moving to Helsinki with her husband Simon McGrath and their 
two sons. Ms Price said: “I am honoured and delighted to have the opportunity 
to return to Helsinki. I look forward to working once again with Finland to 
achieve our shared objectives across a wide range of foreign policy, security 
and prosperity questions.”

Some of the main issues waiting for the new ambassador are Finland’s and 
Britain’s relationship towards the eU and how to affect change in its workings. 
With european elections next May, the issue will be high on the agenda in 
meetings with Finnish politicians and civil servants.

She will also be involved with cultural affairs as the Welsh National Opera 
will be visiting the Savonlinna opera festival next summer, Finland will be 
celebrating the 150th anniversary of Sibelius’s birth in 2015 and, in 2017, 
there will be huge celebrations when Finland commemorates 100 years of 
independence.

Sarah Price joined the FCO in 1990 and has worked primarily on european 
issues, including postings to Prague and Belgrade. Her most recent 
appointment was as head of the Arabian Peninsula and Iraq Department in 
London.

SARAH PRICE ON UUSI BRITANNIAN SUURlÄHETTIlÄS

Sarah Price on nimetty Britannian uudeksi suurlähettilääksi Helsinkiin. Hän 
seuraa tammikuussa lähettiläänä Matthew Lodgea, joka siirtyy uusiin tehtäviin 
Britannian ulkoministeriössä.

Vuonna 1999 Sarah Price työskenteli Helsingissä komennuksella 
Suomen ulkoministeriössä Suomen ensimmäisen eU-puheenjohtajuuden 
aikana. ensikokemuksensa Suomesta Price sai jo vuonna 1992 toimiessaan 
Britannian valtuuskunnan toisena sihteerinä euroopan turvallisuus- ja 
yhteistyökonferenssissa etYKissä.

Sarah Price muuttaa Helsinkiin puolisonsa Martin McGrathin ja kahden 
poikansa kanssa. 

”On sekä kunnia että ilo palata Helsinkiin. Odotan innolla pääseväni 
uudelleen työskentelemään yhteisten tavoitteittemme saavuttamiseksi niin 
ulkopolitiikan, turvallisuuden ja talouden alopilla.”

Lähikuukausien pääaiheina tulevat olemaan eU:ta ja sen uudistamista 
koskevat kysymykset. toukokuussa pidettävien eurovaalien alla asiat tulee 
varmasti esiin tapaamisissa suomalaisten poliitikkojen ja virkamiesten 
kanssa.

Suurlähettiläs pääsee myös osallistumaan kulttuuririentoihin ja 
juhlallisuuksiin eri puolilla Suomea. Walesin kansallisooppera vierailee 
Savonlinan festivaaleilla ensi kesänä, 2015 tulee kuluneeksi 150 vuotta 
Sibeliuksen syntymästä ja 2017 Suomi juhlii vuosisataa itsenäisenä valtiona.

Sarah Price aloitti työskentelyn Britannian ulkoministeriössä vuonna 
1990. Hän on keskittynyt paljolti eurooppalaiseen politiikaan ja työskennellyt 
suurlähetystöissä Prahassa ja Belgradissa. Viimeksi hän on johtanut Arabian 
niemimaan ja Irakin asioita seuraavaa osastoa ulkoministeriössä Lontoossa.

Curriculum vitae

Personal details  
Full name: Sarah Helena Price
Married to: Simon McGrath
Children: Two sons

2011 – present FCO, Head, Arabian Peninsula & Iraq Department

2010 – 2011 Maternity leave

2009 – 2010 FCO, Counsellor, Strategic Finance Directorate

2009  Maternity leave

2008  FCO, Head, Drugs & International Crime Department

2004 – 2007 FCO, Deputy Head, Counter-Proliferation Department

2000 – 2004 Belgrade, Deputy Head of Mission

1999  Helsinki, Secondment to Finnish Ministry for Foreign 
  Affairs

1996 – 1999 FCO, Head of Lomé Section, eU Department (external)

1993 – 1996 Prague, Second Secretary (economic/eU)

1992  Helsinki, Second Secretary, UK Delegation to the CSCe 
  (Conference on Security and Cooperation in europe)

1990 – 1992 Desk Officer, Narcotics Control & AIDS Department

1990  Joined FCO

Sarah Price  
is the new Ambassador  
to Helsinki

Moving abroad or going home?
Are you thinking of leaving the Uk or Finland to 
live in another country or perhaps considering 
returning home after living abroad? 

If the answer is yes, you will undoubtedly be faced with many 
challenges ahead. Those challenging problems are easier to 
deal with if you know what to expect.

I offer you, fellow Finn-Guild members, one hour’s free advice 
on the process of transition and intercultural adjustment 
where ever your destination may be. As a professional 
interculturalist specializing in culture shock I can help you to 
expect the unexpected and help you to deal with it.

Contact me by email (graham.burns(at)finn-guild.org) 
or by phone +358 50 557 1301 to book a suitable time.
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It was a sunny early autumn afternoon and we were due to meet in tampere 
for coffee. It was the first Guild meeting there for almost as long as people can 
remember. I was particularly excited as summer had been so busy with getting 
married, going on a long honeymoon then business trips to China and Canada. 
the night before the meeting, I had spent it writing ideas down; a little anxious 
that maybe no one would show up and not sure the members would want the 
same kind of activities as me (well us).

We arrived in tampere after the drive from Hämeenlinna. Despite of a 
Sunday afternoon there was a shortage of parking spaces, but eventually we 
found one and rushed over to the café Siilinkari. No one appeared to be looking 
for anyone so the few minutes late (literally 2!) we were safe. the café was 
much busier than I had expected so we picked out a table (high table in the 
middle). I put some brochures and magazines on the table so people looking 
around could see us. Now we have table flags, so we can be more easily seen .

the first meeting went better than we could have planned, a small group 
but we didn’t expect huge numbers for something not yet established. We 
made the first meeting 3 hours to act as a “drop in” for any interested people 
to have their say in what they wanted from us, what we could give, what other 
events are happening in Finland and if anyone wanted to join in. We talked 
non-stop for 3 hours, it was more than eero and myself could have hoped for! 
We have plans, big plans for the future of the tampere region! It also looks like 
a lot of people are interested in these kinds of events. 

We did make a group decision that meetings will be alternate months until 

we have a group established of 10, just so it doesn’t feel like too much of a 
chore for those of us who go all the time. Bear in mind though that if there is a 
demand for even under 10 people we will arrange meeting once a month. 

We planned to make tampere famous in Finn-Guild for a Royal summer 
party and we also had a lot of interest for a possible bonfire night to be 
arranged for 2014. We (like all Finn-Guild groups) are a no pressure group, you 
don’t have to attend if you don’t want to, you don’t have to stay the whole event 
time. Come along, have fun and make some new friends! 

We also arranged a letter to be posted to all postcodes in the tampere and 
Hämeenlinna areas. If you are interested, we hope to see you at the next 
meeting! 

We are spreading the good word of 
our group mostly by word of mouth, so 
if you come and enjoy yourself then tell 
your friends.  Please join our Facebook 
group: https://www.facebook.com/
groups/176218835869856/

See you in Hämeenlinna: 
January 11th 2014. Café Kukko. 
13:00-15:00 

Kate Suominen

Suomen pääkontakti 
Jyväskylä: 
Graham Burns
graham.burns@finn-guild.org

Borgå/Porvoo:
Bitte Askelund 
bitte.askelund@finn-guild.org

Helsinki:
Sari Hawkins
sari.hawkins@finn-guild.org

Hämeenlinna/tampere: 
Kate Suominen 
kate.suominen@finn-guild.org

Savo, Kuopio: 
Kristiina Bailey

kristiina.bailey@finn-guild.org

Lahti: 
Anja Loikkanen
anja.loikkanen@finn-guild.org

Kuusamo: 
Pirita Luonuankoski
pirita.luonuankoski@finn-guild.org

FINN-GUIld SUOMEN AlUE-EdUSTAJAT

NURSERY RHYMES TIME IN HELSINKI
A weekend (every other Sunday, 10am – 12 noon) playgroup aimed at 
families that are either fully english speaking or have at least one native 
english speaking parent. Nursery Rhyme time is a place where kids can 
sing nursery rhymes and play and the adults can have a coffee and a chat.
the dates for 2013-2014: 15.12, 12.1, 26.1, 9.2, 23.2, 9.3, 23.3, 6.4, 20.4, 4.5, 
18.5 and 1.6.

Venue: FINNBRIt, Fredrikinkatu 20 A 9, Helsinki
For more information, please visit Nursery Rhyme time Helsinki’s 
Facebook group or contact Molly McPharlin at mollymcpharlin@gmail.com

The first meeting of the Tampere Area

Events
12.12. keski-Suomi Christmas Party
Sherry and mince pies will be the main attraction in FG Keski-Suomi's  
Christmas party this year on thursday 12 December at 7pm. 
Contact: graham.burns@finn-guild.org

13.12. lAHTI CHRISTMAS PARTY
the Finn-Guild Lahti traditional Christmas Party will take place on Friday 13 
December at 6pm. It will be a bring-a-dish-party, including your own drinks. 
Contact: anja.loikkanen@finn-guild.org

14.12. kUOPIO TRAdITIONAl ENGlISH CHRISTMAS lUNCH
Finn-Guild in Kuopio will have a traditional english Christmas lunch at the  
Isä Camillo restaurant in Kuopio on Saturday 14 December at 12pm. 
More details from kristiina.bailey@finn-guild.org

Tule Finn-Guildin alue-edustajaksi
Finn-Guild hakee yhteyshenkilöitä Suomeen. Jos olet kiinnostunut 
käynnistämään kotinurkillasi vaikkapa pubi-iltoja, englanninkielistä 
keskustelupiiriä tai tutustumaan muihin suomalais-brittiläisen yhteisön 
jäseniin, niin ota yhteyttä meihin. Voimme auttaa sinua saamaan yhteyden 
oikeisiin ihmisiin.

Suomen päässä voit kysellä osoitteesta graham.burns@finn-guild.org millaisia 
aktiviteetteja kannattaa aloitella ja mitä tapahtuu eri alueilla.  
toimistolla kysymyksiin vastaavat ossi.laurila @finn-guild ja  
minna.woodward@finn-guild. org
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tVÅNGSVISAN

Svenska vill ju ingen lära sig med tvång
men ett sätt är väl att göra det med sång.
På den finska skolans schema
ska va’ snapsvisor som tema.
Då vill alla läsa svenska gång på gång. 

(melodi: Du ska få min gamla cykel)

INvENTERING

Ur höstens bokskörd ser jag fram emot att få fördjupa mig i tuva Korsströms 
Finlandssvenska tidsbilder, läsningar, författarporträtt 1960-2013  Från Lexå till 
Glitterscenen. Hon berättar om författarskapen i sina kontexter av samhälle 
och tidsanda. Det stora materialet valde hon att ta ett tematiskt grepp om. 
Avstamp tas i Christer Kihlmans Lexå och det är på Monika Fagerholms 
glitterscen tuva Korsström landar. ”Däremellan finns en rik och spännande 
värld av författarskap att läsa – och läsa om”, står det på bakpärmen.

exempel på teman är helheterna Sextitalets arga unga män, Visst var 
det kärlek (om Märta och Henrik tikkanen), ta dig i handen och gå (om 
kvinnorörelsen på 70-talet), Ideologiernas avtoning, Långa, tålmodiga 
författarskap (bl.a. Solveig von Schoultz och Bo Carpelan), Lömska 
barnboksförfattare, Åland som Afrika: Ulla-Lena Lundberg,  Boom! (om den 
finlandssvenska romanens förnyelse på 90-talet) och Mansbilder.

FIRNING

För en tid sen föreslog journalisten Saska Saarikoski i Helsingin Sanomat att 
den 6 november kunde bli en allmän jippodag för alla som vill fira det svenska 
med Hesaris uppbackning.

Jan-erik Andelin inspirerades att utveckla tanken vidare i sin ledarspalt 
i Borgåbladet 25.9.13. Han tycker att det är dags att byta ut Svenska dagens 
krigiska historia mot gladare symboler och föreslår Tove Janssons 100-årsdag 
nästa sommar som en orsak att byta till trevligare tidpunkt och tema för 
firningen. ”Att växla över till muminmyternas småkluriga gemenskap kunde 
vara ett bra sätt att byta perspektiv på oss själva”, tycker J-e A.

tanken att fira det svenska kustfolket med sommarfest i skärgårdsmiljö 
på toves födelsedag den 9 augusti tilltalar också mig mycket mer än en på 
1600-talet stupad krigarkung i höstrusket.  Kvar blir ju ändå vår Lucia-firning, 
som lyser upp mörkret i december.

FlAGGNING

Inflyttaren ebbaWitt-Brattström har fått syn på att Finland – i motsats till 
Sverige – flaggar för sin historia och kultur, och håller minnet av landets öden 
och nyckelpersoner levande. Hon tycker det är storartat och kallar det kulturell 
patriotism när den blåvita hissas bl.a. för Runeberg, Kalevala (kultur), Agricola 
(finska språket), Leino (dikten), Kivi (litteraturen), Sibelius (musiken) och - 
som enda kvinna i skaran – Minna Canth, symboliserande jämställdheten.

e W-B tycker att tiden nu är mogen för en flaggdag med fokus på det 
mångkulturella i både gamla och nya former. Finland har såväl sina 
hundratusentals evakuerade från Karelen till följd av kriget, som nyare 
invandrare vilkas olika förföljelser ägt rum längre borta. e W-B föreslår att 
edith Södergran, en poet i världsklass och dessutom en kulturell och språklig 
gränsöverskridare, vore väl värd att flaggas för. 

AvSlUTNING

Mikael Reuter har skrivit sin sista språkvårdarspalt i HBL. I närmare 30 års tid 
har Reuters ruta

rekommenderat och förmanat språkbrukare. Han avslutar sitt sista inlägg 
med att citera en viktig synpunkt från sin allra första ruta år 1985, som 
fortfarande känns lika relevant.

”Språket är det viktigaste medlet för kommunikation mellan människor, 
såväl direkt som i tid och rum. Huvudmålet för all språkvård är därför 
att arbeta för att språket skall fungera som ett effektivt och smidigt 
kommunikationsmedel. Språket skall utvecklas i takt med tidens behov, men 
samtidigt uppvisa den kontinuitet som är nödvändig för att vi inte skall förlora 
kontakten med det som tidigare generationer skrivit.”

Samtliga 753 Reuter rutor finns på adressen 
www.sprakinstitutet.fi>Språkspalter>Reuters rutor  

Just nu är höstmörkret, bokmässor och Svenska dagen 
högaktuella i Finland. Nyligen avgjordes också en 
snapsvisetävling som fick mig att dra på smilbandet.  
Så här skaldade Gunilla Stenfors i sitt prisbelönta bidrag. 
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PATRIOTIC MIllIONAIRES
When the controversy over the Nokia sale died down for a while, Finland 
received very positive news about another international business deal.

the Finnish computer game company Supercell  sold 51 per cent of its 
shares for 1.1 billion euros to Japanese companies Softbank and GungHo. 
this means that Supercell’s market value is 2.2 billion euros: 25 times the 
value of Marimekko or 5.5 times that of Finnair. According to Forbes business 
magazine, Softcell has been maybe the fastest growing game company in 
recent years.

the deal made several millionaires, including the Managing Director Ilkka 
Paananen who pocketed about 170 million euros. Many of the company’s 
staff also received a decent return for their share options.

While many representatives of Finland’s 'old money' including some of 
Nokia’s top brass, have used tax havens to protect their fortune, people 
behind Supercell are staying put.

 “We have grown in this country and we have received so much from 
Finnish society. It is only right that we now pay back that investment into 
us. Finland is the best place for a company like Supercell. Here we have 
expertise, unbelievable education 
system, good infrastructure 
and very competitive company 
taxation.”

Part of the deal was that 
Supercell will be based in Finland 
and the company pays its taxes 
there. Next year this means about 
250 million euros including the 
taxes paid by company’s staff.

EXPECT AN EURO PROTEST
Most Finns want to change the way european Union supports the countries 
in the euro zone. According to a recent survey, two thirds (65%) of voters 
want radical changes to how the eU works. two out of five (40%) want to 
express a protest when voting, the same amount of people wanting a change 
say that their aim is not to protest but to influence how the eU acts and 
works.

the biggest causes of ire are the euro support packages given to countries 
that Finns feel have caused their financial difficulties themselves.

 In the survey voters were asked would they be willing to give their vote 
to a candidate from the following parties (they were allowed to name more 
than one party).  the Centre Party (32%) was the winner, followed by the 
Coalition Party (Finnish Conservatives) with 31%, Social Democrats with 
26%, the Finns (Finland’s equal to UKIP) with 21%, Greens with 20% and the 
left Alliance with 17%.

START-UP BOOM 
It could be said that there is a start-up boom in the Finnish business world. 
A start-up company is the one at the beginning of serious business, it needs 
capital and investment to grow and to realise the idea or a dream by its core 
people. Finland has several hundred of these companies that already employ 
a few thousand people.

In the beginning of November, Helsinki hosted the world biggest start-up 
conference in the world called Slush. the event attracted 1,200 companies 
looking for investors, 5,000 participants and investors with about 60 billion 
euros worth of capital.

ANGRY BIRdS ANd kANTElE
the famous bird character is now available on the cover of 
the Finnish national instrument, the kantele.

the five-stringed instrument is 
developed for children and goes 
under the international 
brand kantelo.

the first batch of 1,000 
instruments was built in 
North Karelia by Koistinen 
Kantele, a family business specialising in the instrument, but in the future 
the production will take place in China.

the main idea of the new brand and instrument is that it is easy to play, 
and thus suitable for children around the world. It is a perfect way to start 
learning music by playing and composing music. Rovio Learning team has 
already produced suitable teaching materials to go with kantelo. the idea is 
to have fun and inspire children to study music.  

NORdIC COUNCIl MUSIC PRIZE

Violinist-composer Pekka Kuusisto (born 1976), has won the Nordic Council 
Music Prize 2013. "Kuusisto is a violinist in the absolute elite and with as 
much unique creativity as musicality", says the Adjudication Committee.

Kuusisto is internationally known both as a soloist and director.  He is also 
a strong advocate of new music, and collaborates with people from various 
backgrounds ranging from classical and contemporary music to jazz and 
rock. 

As the committee says: "Kuusisto moves with total freedom and great 
curiosity in a broad musical landscape where he finds completely new 
aspects of familiar motifs. Fearless, he explores an unknown terrain, but 
also invites the audience and the other players into a creative interaction. 
As a composer, arranger and artistic leader he creates inspiring contexts, 
particularly within the framework of folk music. Pekka Kuusisto is a strong 
performer who masters all techniques and expression – from the extreme 
virtuoso to the simple and moving."
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MEMBERS COMPETITIONS

this time Finn-Guild members have a chance to win a guide to Nordic 
crime novels, tVseries and films, a collection of poetry from a Scottish 
poet living in Finland,  a loving book about the Church in the Rock 
(temppeliaukio) and a collection of Finnish rock/pop/jazz that is expected 
to attract international interest.

Answer the question and send either an email to mail@finn-guild.
org or a post card to Finn-Guild office, 1a Mornington Court, Mornington 
Crescent, London NW1 7RD. Please let us know which prize you hope to 
win – or all of them!

the competition is for Finn-Guild members only, and ends at the end of 
December. 

ESSENTIAl GUIdE TO NORdIC NOIR
Wallander, The Girl with the Dragon Tattoo, The Killing, Borgen, The 
Bridge...

Barry Forshaw, a respected expert on crime fiction, has written Nordic 
Noir, a pocket essential guide to Scandinavian crime fiction, film and tV. 
this information-packed study examines and celebrates works from 
Finland, Iceland, Norway, Denmark and Sweden. the emphasis is on the 
better known works from Sweden and Denmark, but the list also includes 
two Finnish writers and a German author whose books are set in Finland. 
Matti Joensuu is represented by The Priest of Evil, set in Helsinki, and 
Harri Nykänen by Raid and the Blackest Sheep, an episodic deadpan novel 
about the main character Raid escorting an old gangster.

Barry Forshaw also includes Jan Costin Wagner, a German writer whose 
hero is a Finnish policeman called Kimmo Joentaa.

Maybe the next wave of translations from Finnish will help to establish 
more Finnish writers in Britain.

this book gives you a short, sharp introduction to everything that is 
dark, criminal and intriguing about Nordic Noir.

The competition question is: Who wrote Wallander books?
Barry Forshaw: Nordic Noir, Pocket essentials 2013. Price: £7.99.

POEMS FROM COIlEd ROOTS
Donald Adamson is a prize-winning poet and translator who now divides 
his time between Finland (tampere) and Scotland (Dalbeattie). He has 
also lived in France, Iran and Kuwait over the years before setting up 
home in Pispala in tampere. His work has been translated into Finnish 
and Romanian.

In his new collection, From Coiled Roots, he explores roots that push in 
different directions: upwards to the joys of creativity and the celebration 
of loved ones; downwards to history, sexuality, and consolations in the 

face of human transience – ‘petals on a dark road’.
Donald Adamson says that his poems reflect the life and landscape 

of different countries. there is also a feeling of being exiled that has a 
resonance for many expatriate readers.

Donald is also a translator and is currently working on the poems of 
eeva Kilpi.

To win a copy of the collection, tell us which Scottish poet is 
celebrated on Burns Night.

Donald Adamson: From Coiled Roots, Indigo Dreams Publishing. Price: 
£8.95

lOvE lETTER TO THE ROCk CHURCH
Guide and writer Lesley Rawstorne has lived in Finland 
since 1991. She has written a comprehensive book on the 
temppeliaukio church – or The Church in the Rock. She 
still remembers her first visit to the church.

“You walk in from the darkness of the entrance into 
the church hall and before you is a beautiful sea of light 
cascading down and reflecting on the copper surfaces 
and the colours of the rock echoing this. It is truly 
breathtaking. At that time I could never have imagined 
then that I would have had the honour of acting as an 
ambassador for the church for thousands of people.”

“the overwhelming majority of my visitors tell me that this is the most 
unique church that they have ever visited, with a special atmosphere of 
tranquility and serenity that touches their heart in an inexplicable way. 
It does not seem to matter which denomination they belong to or how 
seasoned a traveller, the overwhelming majority tell me that visiting 
the church has been an unforgettable experience. One gentleman from 
India who has a construction business in Delhi told me was so inspired he 
planned to make a building in India with similar rock walls and a copper 
ceiling! “

“I always tell my clients that if you want to understand Finns then their 
connection to nature is very important, and this Church - I feel - could not 
be a more suitable metaphor than that. the architects were inspired by 
Suursaari (their island home now in Russian hands), and I feel the church 
is like a lost piece of Finnish archipelago regained.”

To win a copy, please tell us what metal is used for the church ceiling.

lESlEY RAWSTORNE: THE CHURCH IN THE ROCk, FINBOUNd, 2013. 

MUSIC FROM FINlANd
2013 has seen an invasion of Finnish music in Britain. two big festivals in 
London and several gigs and tours around the country by Finnish artists 
have raised the profile of emerging Finnish music.

Music Finland has generously donated a double-CD Come Hear Finland 
2013 that introduces a selection of tracks from 29 Finnish bands and 
artists ranging from Husky Rescue to Mopo, from Disco ensemble to 
Paleface and Rinneradio.

this CD is not available in shops.
To win a copy, tell us who was the lead singer of the Finnish rock band 

Hanoi Rocks.

Winners of our last competition were:

Marja-leena Edwards, london,
won Cold Courage by Pekka Hiltunen.

Anna-Christina Wood, Staines, 
won No Particular Hurry by tony Lurcock.

Jacqueline Wright, Bristol, 
won So Many Everests by Diana and Victoria Webster.
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Podin flunssaa sohvalla ja katsoin elokuvaa Rakkautta ennen 
keskiyötä (Before Midnight). Yhtä äkkiä säpsähdin. toinen 
päähenkilö, Céline, kertoi tarinaa ystävästään, joka kuuli kuolevansa 
pian syöpään. Ystävän ensimmäinen reaktio oli… helpotus. Hän oli 
ollut ikänsä huolestunut rahasta mutta kun elinaikaa oli jäljellä enää 
yhdeksän kuukautta, rahat riittäisivät siihen sopivasti ja hän voisi 
nauttia elämästään – ensimmäistä kertaa. Vetäisin nenä rohisten 
henkeä kun muistin, kuinka monta kertaa olin päättänyt iloita 
elämästä vaikka kuinka olisi raha-, ihmissuhde- ja työhuolia. Miten 
se olikin taas päässyt unohtumaan?

Kun sitten illalla napsautin koneen päälle, huomasin Hesarissa 
Johanna Korhosen kolumnin, joka käsitteli samaa asiaa 
(Länsimainen ihminen on kasvatettu olemaan huolissaan, HS 
6.11.2013). Korhonen kirjoittaa, miten länsimaissa turvallisuus 
rakennetaan talouden, eikä esimerkiksi läheisten ihmisten varaan. 
Rikastuminen ei kuitenkaan poista rahahuolia, koska ”rikkaan huoli 
sijoitustuottojen heikentymisestä on hänelle yhtä todellinen kuin 
köyhän murhe ensi kuun vuokrasta”. Sitä paitsi meidän itsenäisyyttä 
ihannoivassa kulttuurissamme huolettomuus mielletään vastuun 
pakoilemiseksi.

Huolista voi tulla myös syy käpertyä itseensä ja olla välittämättä 
toisten avuntarpeesta. Murehtijan vaikeuden tuntea myötätuntoa 
voi ymmärtää, sillä ensikatsomiselta toisen kuunteleminen tuntuisi 
vain lisäävän omaa taakkaa. Ja turvan hakeminen muista ihmisistä 
on riskaabelia hommaa, sillä siinä joutuu itse avautumaan.

Kaikilla meillä on kuitenkin samat perustarpeet, kuten suojan 
saaminen, läheisyys ja osallistuminen. Avun tarjoaminen ja 
saaminen onkin yksi vuorovaikutuksen muoto, joka tyydyttää 
osallistujien erilaisia tarpeita. Kun antaa aikaa, kuuntelee ja ottaa 
osaa toisen elämään, omatkin tarpeet täyttyvät. Silloin avun 
vastaanottaminen ei olekaan heikkoutta, 
eikä avun antaminen toisen alistamista. 
Ja voi täyttää sekä huolettomuuden että 
vastuullisuuden tarpeet. On vain jaksettava 
muistuttaa sitä itselleen.

Päivi Turunen

Huoleton vai vastuuton?

TUkIRYHMÄ:
Minna Woodward, Finn-Guild 
minna.woodward@finn-guild.org,  
020 7387 3508 tai 07557 518 206

Hanna lindholm, sosiaalikuraattori 
hanna.lindholm@merimieskirkko.fi,  
07973 224 258

Jonna Gilbert, Bristol  
jonnagilbert@waitrose.com,  
01275 847 103

Riitta Hanson, York  
riitta_hanson@live.co.uk,  
01904 703 159

Tiina Paananen-McCreedy, Cornwall  
petetiina@btinternet.com,  
01736 711 934

Marjo Paavilainen, london 
marjopaavilainen@yahoo.co.uk,  
07989 059 393

Reino Ruusunen, Scotland  
ruusunrei@aol.com,  
07731 675 828

Päivi Turunen, Sheffield  
paivi@finnishtranslator.co.uk,  
07748 655 587

tukiryhmä ohjaa ja suunnittelee Ystäväverkoston toimintaa. Se on koottu verkostolaisista 
ympäri maata, mikä tuo toimintaan alueellista tuntemusta ja jatkuvuutta. tukiryhmäläiset 
toimivat tukihenkilöinä oman alueensa uusille ystäväverkostolaisille, ja heidän kauttaan 
saa myös yhteyden lähimpään verkostolaiseen.

www.finn-guild.org/fi/content/ystavaverkosto
www.facebook.com/ystavaverkosto

Äiti, puhelimessa on joku joka  
puhuu kuin sinä!
Ystäväverkosto järjesti keskustelutilaisuudet Lontoossa ja Fromessa syyskuun 
lopussa teemalla Yksi Perhe – kaksi kulttuuria. Psykologi ja parisuhdeneuvoja Päivi 
Oksi-Walter tampereelta alusti mielenkiintoisia keskusteluja monikulttuurisista 
perheistä. Kielen merkitys oli yksi ajatuksia herättävä aihe. Monikulttuurisessa ja 
-kielisessä perheessä ei välttämättä puhuta suomea ja englantia, vaan myös äidin 
kieltä tai isän kieltä.

Pohdimme myös toisessa tai enemminkin uudessa kulttuurissa asumisen hyviä 
puolia. Kuinka moni näistä pätee sinun kohdallasi?

• Saa vapaasti olla oma itsensä, eikä arvostella mitä tekee tai ei tee.
• elämä ei ole pelkkää aikataulutusta. 
• Sosiaalisuus, puhutaan toisten ihmisten kanssa.
• Aktiivisuus, yhdessä tekeminen.
• ei tarvitse kilpailla toisten kanssa parhaista marjapaikoista.
• Pystyy hengittämään vapaammin.
• Joustavat työajat, voi tehdä niin paljon tai niin vähän tunteja kuin haluaa.
• Kotiäidillä on arvoa ja palkkatulot menevät perheen yhteiseen pottiin. 
• Perinteistä naisten arvoa ei tarvitse puolustella.
• Pystyy ymmärtämään paremmin muista kulttuureista tulleita ihmisiä.

Minna Woodward

Fromeen saapui paikalle iso joukko suomalaisia keskustelemaan monikulttuurisesta 
perheestä Päivi Oksi-Walterin johdolla 28. syyskuuta 2013.

Tue Ystäväverkostoa!
www.justgiving.com/FriendshipNetwork
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Lontoon Suomalainen Merimieskirkko 
The Finnish Church in London
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Lontoon SuomaLaiSen KirKon
jäSeniLmoittautumiSLomaKe

nimi / full name 

osoite / address 

sähköposti / email 

puhelin / telephone 

Vapaaehtoinen jäsenmaksu: £50/jäsen, muut perheenjäsenet £15/lisäjäsen.

 Gift Aid Declaration
I am a UK tax payer and want my membership subscription to be treated as Gift Aid. Finnish Church can claim 
from the Inland Revenue 25 pence for every £1 donated to the charity 17

Lontoon suomalainen 
 merimieskirkko 
Lontoon suomalainen merimieskirkko on  
suomalaisten ja Suomen ystävien kohtaamispaikka.  
Meillä voit hiljentyä ja rauhoittua kaupungin  
vilskeestä ja osallistua kirkon säännölliseen  
hartauselämään.  
Kirkon kahvilassa tarjoillaan suomalaista kahvia, 
korvapuusteja ja lämmintä ruokaa. Kirjastosta voit  
lainata kirjoja sekä käyttää internettiä. erilaiset  
ryhmät vauvasta vaariin kokoontuvat kirkolla  
pelaamaan pesäpalloa, keskustelemaan, laulamaan  
ja puuhaamaan muuta monenlaista. 

Sähköposti: 
lontoo@finnishchurch.org.uk

Facebook:
www.facebook.com/
lontoonmerimieskirkko

Webbisivut:
www.finnishchurch.org.uk

Kirkko:
+44 (0)20 7237 1261

Vastaanotto 
+44 (0)20 7237 4668 

UP MARkET – ROTHERHITHEN AlUEEN kIRkkOJEN YHTEINEN CHARITY SHOP

Kirkon naapuriin Albion Streetille avattiin viime heinäkuussa Up Market, alueen kirkkojen  
yhteinen hyväntekeväisyyskauppa. Kaupan toiminnassa ovat mukana suomalainen ja norjalainen 
kirkko sekä paikalliset St. Marysin ja St. Petersin seurakunnat.

Kauppa toimii lahjoitusten varassa. Kaikki hyväkuntoiset vaatteet, astiat, kirjat ja tavarat 
elektroniikkaa ja suuria tavaroita (kuten huonekaluja) lukuunottamatta otetaan kiitollisuudella 
vastaan. 

Suomalaisyhteisö on osoittanut tähän mennessä kiitettävää anteliaisuutta Up Marketia kohtaan. 
Lisää lahjoituksia tarvitaan kuitenkin koko ajan. Lahjoitukset voi viedä kaupan aukioloaikoina 
torstaista lauantaihin suoraan kaupalle ja muina aikoina kirkolle, josta lahjoitukset toimitetaan 
eteenpäin.

Kauppa on avoinna to-la klo 10-16. Kannattaa käydä kurkistamassa kaupan valikoimia ja  
muistaa kaupan olemassaolo seuraavan kerran, kun siivoat kaappejasi!

 

Lontoon suomalainen 
merimieskirkko
The Finnish Church  
in London
33 Albion Street
London SE16 7HZ

Kirkon aukioloajat: 
ti–pe 14–21
la 10–21
su 10–20 
Bank Holiday –
maanantaisin 11-19
 
Faksi:
+44 (0)20 7237 1245 

Well done, Christian!
Olin viisi vuotta sitten lapseni englantilaisen päiväkodin joulujuhlassa. 
Juhlassa lapset pelasivat Pass the Parcelia, peliä, jossa suuri joulupaketti 
kiersi ringissä ja kukin lapsista sai vuorollaan avata yhden kerroksen 
käärepaperia. Jokaisen kerroksen alta paljastui pieni lahja.

Kun paketti kiersi lapseni kohdalle, pieni tyttö repi käärepaperin 
innoissaan auki. Pettymys oli melkoinen, kun paketista ei paljastunutkaan 
lahjaa. Vain tyhjä käärepaperi.

Itku pyrki lapsen silmään, mutta vieressä istunut pieni poika puuttui 
peliin. ”Minä sain kaksi lahjaa. Sinun lahjasi oli varmasti tippunut minun 
kerrokseeni. Kumman näistä haluat?” kysyi pieni poika.

tytön silmät säihkyivät, vanhemmat pyyhkivät silmiään. Pienen pojan äidin 
silmät tuikkivat iloa ja ylpeyttä. ”Well done, Christian!” hän sanoi.

Joulu on omastaan jakamisen, auttamisen ja välittämisen aikaa. Kristityille 
joulun keskeinen sanoma on Jeesus-lapsessa, joka syntyi tallin köyhyyteen ja 
antoi koko elämänsä alttiiksi toisten puolesta. 

Kun palvelemme toisiamme ja luovumme omastamme toisten hyväksi, 
täytämme sen tehtävän, johon meidät on kristittyinä kutsuttu. Silloin 
taivaallinen Isämme voi katsoa meihin ja sanoa tarinan pienen pojan äidin 
tavoin: ”Well done, Christian!”

Anna Hälli
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PALLEROT 
Laulu- ja leikkikerho 0-3 vuotiaille, Ryhmät klo 10:15 ja 11. 

VOCAL ENSEMBLE MERENKURKUT  
Kuoro harjoittelee ti klo 18:30. Lisätietoja antaa Maija Lemberg 07964014405 
maija.lemberg@gmail.com.

LASTEN MUSIIKKIRYHMÄT 
Anna Hällin ja Petra Rönkön johdolla uutta musiikkitoimintaa lapsille! 
3-6-vuotiaiden musiikkiryhmä Herkkukurkut ja yli 7-vuotiaiden 
musiikkiryhmä Minikurkut aloittavat lokakuun alussa. ensimmäinen 
lukukausi (10 kertaa) maksaa £60/lapsi ja £100/2 saman perheen lasta. 
Ilmoittautumiset ja lisätiedot Hannalta.

To  
LASTEN DRAAMARYHMÄ 
Anna Jääskeläisen ohjaamat ryhmät  3-6 vuotiaille ja 7-9 vuotiaille pidetään 
klo 16:30 alkaen, £4/kerta. Lisätietoja ja ilmoittautumiset Hannalle.

PÄIVÄPIIRI 
Kirkon senioreiden ryhmä joka toinen torstai klo 14. 
Syksyn kokoontumiset: 5.9., 19.9., 3.10., 17.10., 31.10., 14.11., 28.11. ja 12.12.

TEATTERI 
Lontoon Suomalainen teatteri harjoittelee kirkolla pääsääntöisesti 
torstaisin. Lisätietoja antaa niko.flang@gmail.com.

Pe 
ASKARTELU- JA LEIKKIKERHOT 
Yli 3-vuotiaiden kerho klo 16:15 ja yli 7-vuotiaiden kerho klo17.  
ennakkoilmoittautumiset Hannalle hanna.lindholm@merimieskirkko.fi.

MUU SÄÄNNÖllINEN TOIMINTA

AU PAIRIT 
Yleensä kuukauden viimeisenä sunnuntaina klo 14.

RAAMATTUPIIRI 
Kokoontuu syksyllä  vielä 14.12. klo 15. 
Lisätietoja antaa Marja Zabiega 07792289573

TAIDERYHMÄ 
Aina kuukauden toisena keskiviikkona klo 18:30.  
Lisätietoja antaa Arna Davis 02084294634 

lAPSITYÖN UUTUUkSIA

Syksyllä aloitamme palleroiden yhteydessä pitämään kerran kuukaudessa, 
aina kuun toisena tiistaina, Palleroiden omia pikkukirkoja. Lokakuusta 
alkaen joka kuun toisena tiistaina palleroiden aikataulu on hiukan erilainen: 
klo 10:15 ensimmäinen ryhmä, klo 11 kirkkohetki ja klo 11:15 toinen ryhmä.

Pallerot goes Ruotsin kirkko!  Kuukauden ensimmäisenä maanantaina  
pidämme Ruotsin kirkolla ryhmän, jotta länsi-Lontoosta tai keskustasta päin 
matkaavien ei tarvitsisi aina reissata yhtä pitkälle. Svenska kyrkan i London 
sijaitsee osoitteessa 6 Harcourt Street, W1H 4AG.  Jos luulet, että sinulla 
olisi kiinnostusta tulla mukaan myös Ruotsin kirkolle, niin ilmoittauduhan 
Hannalle (hanna.lindholm@merimieskirkko.fi).

Lokakuussa alkoi musiikkitoiminta tiistaisin! Iltapäivinä luvassa 4-6 
vuotiaiden musiikkiryhmä Herkkukurkut ja yli 7-vuotiaiden Minikurkut-
kuoro Anna Hällin ja Petra Rönkön johdolla. Musiikkikerhot £60/10 kertaa/
lapsi tai £100 jos samasta perheestä löytyy kaksi halukasta muusikkoa. 

CATERING-PAlvElUT kÄYTÖSSÄSI
Merimieskirkon keittiö valmistaa juhliisi suussa sulavat makeat ja  
suolaiset leivonnaiset. Leipuri-kondiittori elli valmistaa täytekakut,  
korvapuustit, karjalanpiirakat, jotka sekä maistuvat että näyttävät upeilta, 
toiveittesi mukaan. 

Kirkon tiloja voi myös vuokrata juhlakäyttöön.
Jos olet suunnittelemassa juhlia, ota yhteyttä palveluvastaava  
Annukka Kuusiniemeen (annukka.kuusiniemi@merimieskirkko.fi).

JOUlUN POP-UP –kAUPPA lONTOON SUOMEN INSTITUUTIllA 
Pop up –shop 14.-16.12.2013 at the Finnish Institute in London, 35-36 eagle 
Street, WC1R 4AQ. Opening times Sat 10-18, Sun 12-18 and Mon 10-20.  
For more information, please visit www.finnish-institute.org.uk.

kirkolla tapahtuu

JOUlUN AIkA lONTOON MERIMIESkIRkOllA
Perinteinen merimieskirkon joulubasaari aloittaa jouluun valmistautumisen. 
Joulun aikana kauneimmat suomalaiset joululaulut kaikuvat aina Lontoosta 
edinburghiin asti. "Sä tähdistä kirkkain nyt loisteesi luo sinne Suomeeni kaukai-
sehen..."

Adventtikirkko, su 1.12.2013 klo 11.00
Sytytämme ensimmäisen adventtikynttilän ja laulamme Hoosiannaa. Lapsille 
on messun aikana pyhäkoulu. Messun jälkeen on tarjolla lounasta (£7.50) sekä 
kahvia ja pullaa. Lämpimästi tervetuloa!
Suomalainen joulun pitopöytä, su 8.12.2013 klo 12.00-17.00
Pöytävaraukset kirkon vastaanotosta 02072374668
kauneimmat joululaulut, su 8.12.2013 klo 17.00
tule laulamaan kanssamme rakkaimpia suomalaisia joululauluja! Musiikista 
vastaavat Merenkurkut -kuoro, Anna Hälli (piano), Petra Rönkkö (viulu) sekä 
Maija Lemberg (huilu).
lasten joulujuhla, su 15.12.2013 klo 13.00
Kaikki joulun parhaat jutut lapsiperheille. Jouluevankeliumi, lauluja, lasten esi-
tyksiä, tiptapia sekä tunnetuimman maanmiehemme Joulupukin vierailu. Varaa 
mukaan lapsesi Pukin konttiin sujautettavaksi.
Jouluaaton hartaus, 24.12.2013 klo 14.00
Jouluaaton hartaudessa kuullaan jouluevankeliumia ja lauletaan yhdessä 
rakkaimpia suomalaisia joululauluja. tilaisuuden kesto on suunniteltu myös 
lapsiperheille sopivaksi. Aattohartauden jälkeen kirkolla on tarjolla jouluista 
syötävää. tervetuloa!
Jouluaaton tunnelmallinen iltakirkko, 24.12.2013 klo 21.00
Hämärä kirkko, jouluyön rauha ja jouluiset sävelet virittävät sydämen joulun 
viettoon. tilaisuuden kesto on suunniteltu niin, että iltakirkosta ehtii julkisilla 
kotiin. tervetuloa!
Perinteinen joulukirkko, 25.12.2013 klo 11.00
Joulumessussa kuulemme joulun evankeliumia ja laulamme rakkaimpia joulu-
virsiä.
kirkko on suljettu 26.12.2013-3.1.2014.

YlEISET SAUNAvUOROT MERIMIESkIRkOllA
COMMUNAL SAUNAS IN tHe FINNISH CHURCH

Tiistai ja keskiviikko (Tue and Wed) 
Miesten/Men 18-19.30 
Naiset/Women 19.30-20.30

Torstai ja lauantai (Thu and Sat) 
Naiset/Women 17-18.30 
Miesten/Men 18.30-20.30 

Sunnuntai (Sun) 
Naiset/Women 16.30-17.30 
Miesten/Men 17.30-18.30 

Sauna £6/4
voit myös varata yksityissaunan £20/1-2henkeä/tunti
You can also make a private booking £20/1-2 persons/hour

MERIMIESkIRkON vIIkkOTOIMINTA



KIRKON  
HeNKILöKUNtA

Kirkon johtaja 
teemu Hälli 
teemu.halli@merimieskirkko.fi 
07976521105

Sosiaalikuraattori 
Hanna Lindholm 
hanna.lindholm@merimieskirkko.fi  
07973224258

Palveluvastaava
Annukka Kuusiniemi
annukka.kuusiniemi@merimieskirkko.fi  
07739509363

Leipuri-kondiittori
elli Niemeläinen 
elli.niemelainen@merimieskirkko.fi.

Annu Burton
sihteeri 
annu.burton@merimieskirkko.fi

lisätietoa saa:
kIRkON NETTISIvUIlTA  
www.finnishchurch.org.uk   
TAI SOITTAMAllA vASTAANOTON  
NUMEROON 020 7237 4668   
SAAT PÄIvITETYN TIEdON 
TAPAHTUMISTAMME!

kASTETUT
Tennyson Bear Arthur Smith
Lumia Aili Tuulia Greenaway
Anna Eleonora Sundin Bungar
Oliver Sakari Sundin Bungar
Daniel Onni Barry
Lilia Aliina Aurora Mosquera
Emily Maria Penrose Stupart   
Ava Lilja Ansell
Lucas Lauri Pilbeam
Quinlan James Hugill
Oiva-Elmeri Pensola
Elliot Carl Oliver Tallberg
Oliver John Elo
Eliam Lenni Cohen

vIHITYT
Simo Uolevi Liimatainen  
ja Auli Katariina Järvinen

Tuomas Martti Johannes 
Leppisaari ja Caroline 
Elisabeth Sundbäck

ROBES tulee taas!
Lontoon merimieskirkko osallistui keväällä 2013 
ensimmäistä kertaa Robes-projektiin. Projektin 
tarkoituksena on majoittaa asunnottomia eri 
kirkkojen suojissa kylmän vuodenajan yli.

Projekti toteutettiin pääasiassa 
vapaaehtoisvoimin. Innokkaat vapaaehtoiset 
ottivat vieraat vastaan, valmistivat heille illallisen 
ja aamiaisen, vastasivat yöpymistilan järjestelyistä 
ja siisteydestä sekä yöpyivät kirkolla vieraiden 
kanssa. (Kiitos teille!)

työtä tehtiin kolmessa vuorossa (ilta, 
yö ja aamu). Vapaaehtoisten ja kirkon väen 
kokemukset olivat hyvin myönteisiä. Kodittomien 
elämänlaadun kohentamiseksi käytetty aika tuntui 
hyvin ja oikein käytetyltä ajalta.

Osallistumme projektiin myös ensi vuonna. 
etsimme paraikaa vapaaehtoisia, jotka voisivat 
olla mukana projektissa helmikuun lopusta alkaen 
kuutena torstaina. 

Vapaaehtoiset tekevät kukin yhden vuoron 
kerrallaan ja tervetulleita ovat myös ne, jotka 
eivät pääse joka viikko mukaan. Jos kiinnostuit, 
ota yhteys Hannaan, hanna.lindholm@
merimieskirkko.fi.

Jos haluat tukea projektia taloudellisesti, siihen 
löytyy mahdollisuus osoitteessa www.robes.org.
uk. Voit myös osallistua projektin järjestämään 
SleepOut –tapahtumaan 29.11.2013 Southwarkin 
katedraalilla. Kiitos tuestasi!

TAlvEN TAPAHTUMIA
Su 5.1.2014 klo 11.00 Loppiaisen messu. 
evankeliumi kertoo itämaan tietäjistä, jotka tulivat 
osoittamaan kunnioitustaan Jeesus-lapselle.

La 18.1.2014 klo 11.00 Lasten lauantai. Mukavaa 
tekemistä lapsiperheille. Lounasta, laulua, leikkiä 
ja mukavaa seuraa.  

Su 19.1.2014 klo 16.00 Pyhän Henrikin päivän 
konsertti. Konsertissa kuullaan Pyhän Henrikin 
legenda sekä taidokasta vanhaa musiikkia, jota 
meille esittää Bagatino–trio. Bagatino-trio on 
kolmen lontoolaisen ammattimuusikon - Caoimhe 
de Paorin, Kaisa Pulkkisen ja Rebecca Vučetičin 
- perustama vanhaa musiikkia esittävä yhtye, 
joka on luvannut soittaa Pyhän Henrikin päivän 
kunniaksi Henrikin aikaista sekä uudempaa 
musiikkia aikakaudelle tyypillisillä soittimilla, 
kuten harpuilla ja nokkahuiluilla. tilaisuudessa 
kerätään kolehti, sisäänpääsy vapaa. tervetuloa!

Su 2.2.2014 klo 11.00 Kynttilänpäivän messu. 
2tämä on se sanoma, jonka olemme häneltä 
kuulleet ja jonka julistamme teille: Jumala on valo, 
hänessä ei ole pimeyden häivää.”

Su 16.2.2014 klo 16.00 kotiseurat pappilassa. 
Lämpimästi tervetuloa körttiseuroihin Hälleille, 
vaikka körttiläisyys tai Hällin perhe ei olisikaan 
sinulle entuudestaan tuttu! Seuroissa lauletaan 
Siionin virsiä, kuunnellaan pieniä puheita ja 
seurustellaan. Vieraaksi saapuu Minna Ruuttunen 
Herättäjä-Yhdistyksestä.

Sid Axhamin muistoksi
Kirkon pitkäaikainen ystävä ja suntio Sidney Rees Axham kuoli 24.2.2013 vaikean sairauden 
murtamana.

Sid Axham syntyi 16.4.1924 Pohjois-Lontoossa. Hänen isänsä kuoli Sidin ollessa 2-vuotias, 
joten Sid varttui aikuiseksi äitinsä hoidossa. Äidin murhe olikin suuri, kun ainoa poika kutsuttiin 
toiseen maailmansotaan. Sid sai kuitenkin puolentoista vuoden kuluttua vapautuksen sodasta 
terveydellisistä syistä.

Sid Axham teki elämäntyönsä kirjanpitäjänä Greater London Councilin palveluksessa. 
Palkkatyön lisäksi hän uhrasi uskomattoman määrän aikaansa Lontoon merimieskirkon 
hyväksi. Hän toimi vuosien ajan kirkon suntiona sekä laski useissa joulubasaareissa 
myyjäisrahoja pikkutunneille asti.
Sid Axham oli harvinaisen sävyisä, ahkera ja vaatimaton ihminen, jonka sydämellisyys teki 
vaikutuksen hänet tunteneisiin. Kaikki ihmiset, joiden kanssa olen Sidiä muistellut, ovat 
kuvailleet häntä sanalla ystävällinen.

Sid Axham saatettiin haudan lepoon 26.3.2013 Lontoon merimieskirkossa, joka oli hänen 
kotikirkkonsa siitä lähtien, kun hänen puolisonsa Raili toi hänet kirkolle ensimmäistä kertaa – 
jo ennen avioliiton solmimista. Merimieskirkko teki tällöin Sidiin niin suuren vaikutuksen, että 
Raili kertoi Sidin todenneen kirkolta lähtiessään: ”tähän kirkkoon haluan kuulua.”

Sid Axhamia jäivät kaipaavat Raili-puoliso sekä suuri joukko ystäviä. Me Lontoon 
merimieskirkolla muistamme Sid Axhamia ja hänen elämäntyötään kiitollisuudella ja 
kaipauksella. 

”Sun, Herra, ristisi mua valaiskoon, kun tieni painuu kuolon laaksohon. Sen valon tieltä varjot 
häviää. Eläissä, kuolleissa Sä luoksein jää.”
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Church  
events

Joensuulainen Canzonetta-kuoro konsertoi  
lontoon merimieskirkolla
Joensuusta kotoisin oleva Canzonetta-kuoro konsertoi Lontoon merimieskirkolla 
lauantaina 7.12.2013 klo 15.00. Kuoron ohjelmisto on monipuolinen ja sisältää 
mm. suomalaista musiikkia, renessanssimusiikkia sekä englantilaisen Bob 
Chilcottin Little Jazz Mass.

Canzonetta-kuoro on perustettu 1972 ja sen 
taiteellisena johtajana toimii monipuolinen 
muusikko, kanttori ja MuM Janne Piipponen. 
Kuoron riveissä laulaa yli 30 henkilöä, joista 23 
on mukana Lontoossa. Kuoro on konsertoinut 
vuosien varrella eri puolilla maailmaa ja kuoro  
on julkaissut kahdeksan äänitettä.

Kuoroa on mahdollista kuulla myös 
sunnuntaiaamuna, jolloin kuoro avustaa kirkon 
lähellä sijaitsevan St Mary’s Rotherhithe -kirkon 
aamumessussa. 

Lue lisää osoitteesta www.canzonetta.org. 

lontoon merimieskirkko järjestää perinteisen joulukonsertin 
Southwarkin katedraalissa, aivan london Bridgen kupeessa 
lauantaina 14.12.2013 klo 12.00.

tänä vuonna jouluiset terveiset Suomesta tuovat pitkän linjan 
suomalaismuusikot Irma tapio, Nina tapio ja eeva-Leena Pokela. Konsertti 
tarjoaa pienen läpileikkauksen suomalaisista joululauluista ja jouluperinteistä. 
Konsertissa kuullaan piano-, huilu- ja laulumusiikkia ja lauletaan yhdessä.

”toiveemme olisi, että yleisökin olisi mukana luomassa yhteistä 
konserttiamme niin, että laulamme yhdessä lauluja, jotka kuuluvat 
suomalaiseen jouluun”, toteaa konsertin kokoava Irma tapio, jonka moni tuntee 
paitsi musiikin monitoiminaisena myös Lontoon merimieskirkon pappilan 
entisenä emäntänä.  

Lontoon merimieskirkon joulukonsertin järjestäminen on koko triolle 
mieluinen tehtävä. ”tuntuu hyvältä saada palata tuttuun tilanteeseen ja 
olla tuomassa joulun tunnelmaa Lontoon suomalaisille – ja siinä samassa 
itsellekin”, kertoo Irma tapio. ”Kun perheemme asui 1980-luvun taitteessa 
Lontoon merimieskirkolla, merimieskirkon joulusta ja sen tapahtumista 
tuli oleellinen osa myös oman perheen joulun viettoa. Jokaiseen jouluun 
kuului muun muassa yhdessä siirtokunnan ja merimiesten kanssa nautittu 
joulupuuro.”

 

Irma tapio kertoo, että yhteys englantiin on säilynyt elävänä Suomeen 
muuttamisen jälkeenkin. ”Sydän on jäänyt Lontooseen. Siellä on pakko käydä 
pari kertaa vuodessa ja koettava uudet musikaalit, Oxford Streetin kaupat, 
puistot, katukahvilat, pubit ja vanhat kotikulmat Rotherhithessa.”

Lontoon sykkeen lisäksi myös työ on tuonut Irma tapion usein Lontooseen. 
”Olen iloinen, että minulla ja Ninalla on ollut mahdollisuus työskennellä 
Lontoossa. Nina lauloi vuosia Karl Jenkinsin luotsaamassa Adiemus Singersissä, 
jonka managerina minä toimin. Ryhmä kiersi ympäri maailmaa ja esiintyi 
Lontoossa mm. Royal Albert Hallissa ja Queen elisabeth Hallissa.”

Southwarkin katedraalin joulukonserttia Irma tapio odottaa innostuneena. 
”Minusta on ihanaa päästä tekemään merimieskirkon joulukonserttia 
Southwarkin katedraalissa”, hän toteaa. ”Olimme mukana Jari Sillanpään ja 
AiAn toteuttamassa joulukonsertissa vuonna 2011 ja konsertissa oli silloinkin 
aivan uskomaton tunnelma. Samaa odotan tältäkin konsertilta”

Jouluterveiset Suomesta –konsertti la 14.12.2013 klo 12.00 Southwarkin 
katedraalissa, Southwark Cathedral, London Bridge SE1 9DA. Liput £8 / £5 
(työelämän ulkopuolella olevat), kirkon jäsenet ilmaiseksi.

kAUNEIMMAT JOUlUlAUlUT lONTOON 
UlkOPUOlEllA 
 / CAROl SERvICES OUTSIdE lONdON
Liverpool 
30.11 klo 15.00 (myyjäiset) ja 17.30 (laulut), Gustav Adolfs 
Church, 138 Park Lane, Liverpool L1 8HG

Leeds 
30.11.2013 klo 15.00 , St Luke´s Lutheran Church, LS6 2AH, 
yhteyshenkilö tiina Nichols, 07913501875.

Edinburgh 
 1.12.2013 klo 14.00, Saksalainen kirkko, 1 Chalmers Crescent, 
edinburgh eH9 1tW

Farnborough 
 7.12.2013 klo 12.00, Church of the Good Shephard, 45 Sand Hill, 
Farnborough, GU14 8eR

Dublin 
 7.12.2013 klo 11.00 (myyjäiset) ja 14.00 (laulut), Saksalainen 
kirkko, Adelaide Road

Cambridge 
 15.12.2013 klo 15.00, St. Luke’s Church, Victoria Road, Cambridge

St Albans 
 22.12.2013 klo 14.00, St. Stephen’s Church, Watling Street, St. 
Albans, Hertfordshire AL1 2PX

Jouluterveiset 
Suomesta -konsertti 
Christmas Greetings  
from Finland -Concert
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BIRMINGHAM
 Mika Rinta-Suksi  

penny_mika@blueyonder.co.uk 
http://suomikoulu.co.uk
 
BRIGHTON
 Hanna Drummond  

hlahtevanoja@yahoo.co.uk    
30.11, 14.12, 18.1, 1.2, 15.2, 1.3, 15.3, 29.3, 26.4, 
10.5, 24.5
 
BRISTOL  
 Kirsti Gibbs  

kirsti.gibbs@blueyonder.co.uk
www.finlandinbristol.co.uk 
14.12, 4.1, 18.1, 1.2, 15.2, 1.3, 15.3, 29.3, 12.4, 
26.4, 10.5.
 
CAMBERLEY
 Mervi Tharani 

menereru@yahoo.co.uk
11.1, 25.1, 8.2, 22.2, 8.3, 22.3, 5.4, 3.5. (vappu-
juhla), 17.5, 7.6. (piknik) 
Lapsiryhmät: muskari alle 3-vuotiaille, 3-5-vuo-
tiaat, 5-7-vuotiaat, 7-vuotiaat ja vanhemmat. 
Aikuisryhmät: vasta-alkajat ja edistyneet
 
CAMBRIDGE
 Merja Bird 

merja.bird@ntlworld.com
18.1, 8.2, 8. ja 22.3, 26.4, 17.5, 7.  ja 21.6

CARDIFF  
 Kaisa Pankakoski 

14.12 Suomi-piirin joulujuhla, 11.1, 8.2, 8.3, 
29.3, 12.4, 10.5, 31.5. (spring party)
suomikoulucardiff@gmail.com
http://suomikoulucardiff.org/
www.facebook.com/groups/Cardiffin
Suomikoulu/
 Cardiffin Suomi-koululla on tällä hetkellä 

kolme aktiivista ryhmää: Taaperoryhmä 
(vauvat ilmaiseksi mukaan touhuun), Suomi-
kouluryhmä isommille, yli 3-vuotiaille lapsille 
ja suomen kielen alkeisryhmä. Tervetuloa 
mukaan!
  
CROYDON (aka Purley)
 Eeva Williamson  

eeva@croydonsuomischool.com 
13.eeva@gmail.com 
7.12, 18.1, 1.2, 15.2, 1.3, 15.3, 29.3, 5.4, 26.4, 
17.5, 31.5
 
EDINBURGH
 Heli Simmonds 

heli.simmonds@hotmail.com
 
GLASGOW 
  Sanna Rimpiläinen  

sanrim@hotmail.com 
contact@glasgowfinnishschool.org.uk 

 KINGSTON-UPON-THAMES
 Marja-Leena Toseland  

marja-leena2@hotmail.co.uk
11.1, 25.1, 8.2, 1.3, 15.3, 29.3, 26.4, 10.5, 17.5, 
7.6, 14.6. (end of year party)
LEICESTER

 Kirsi Tikkanen kirsituomo@gmail.com  
11.1., 25.1., 8.2., 22.2., 8.3., 22.3., 5.4., 26.4., 10.5., 
24.5. (spring party)
 
LIVERPOOL
 Marja Nurmikko 

marjanurmikko@aol.com
18.1, 1.2, 15.2, 1.3, 15.3, 29.3, 12.4, 26.4, 10.5, 
24.5.
Jokaisen kuukauden jälkimmäisenä päivänä 
on tarjolla suomalaista perinteistä arkiruokaa 
hintaan £5.
 
LONTOO
 Sari Leppälä 

sari.leppala@gmail.com 
7.12, 11.1., 25.1, 8.2, 22.2, 8.3, 22.3, 26.4, 10.5, 
24.5., 7.6., 21.6
 
MANCHESTER
 Laura Teivainen  

lmteivai@gmail.com
11.1, 25.1, 8.2, 22.2, 8.3, 22.3, 12.4, 26.4, 10.5, 
24.5.

NEWCASTLE  
 Anu Pelkonen 

anu.pelkonen@suomi24.fi 
12.1., 26.1., 9.2., 2.3., 16.3., 30.3., 27.4., 11.5., 
8.6.2014.
 
OXFORD  
 Ritva Boiling  

oxford.finnish@googlemail.com
14.12
 
PORTSMOUTH  
 Eeva Hack 

siswis1@virginmedia.com 
8.12, 15.12.
 
ST ALBANS 
 Heni Järvi 

headteacher@suomikoulu.com
11.1, 25.1, 8.2, 1.3, 15.3, 29.3, 26.4, 10.5, 17.5, 7.6. 
(kevätjuhla ja viimeinen koulupäivä)

SWANSEA 
 Outi Morris 

finnishschoolswansea@yahoo.co.uk
18.1, 15.2, 15.3, 5.4, 26.4, 17.5. ja 7.6.
 
TORQUAY 
 Susanna Garner  

info@jasongarner.net
 
YORK   
 Annika Ord-Hume 

annika.ord-hume@virgin.net, 
annika.ord-hume@finnlines.com  
8.12.

KoorDinaattori
Finn-Guild, 1A Mornington Court,  
Mornington Crescent, London NW1 7RD  
puh. 020 7387 3508
Facebook:
www.facebook.com/TheFinnSchoolNet-
workInBritain

Information and cooperation network for the 
Finnish Saturday Schools in Britain / Britannian 
suomikoulujen tiedotus- ja yhteistyöverkosto.

Suomi-koulujen  
tuki tiedottaa

Yhteinen opetussuunnitelmasuositus Suomi-
kouluille 
Iso pyörä on pyörähtänyt käyntiin: Opetushallitus 
on asettanut tyoryhmän laatimaan suositusta, 
ja ensimmäisen luonnoksen on tarkoitus olla 
valmiina ennen ensi kesän konferenssia. työssä 
on mukana myös ns. ohjausryhmä, ja mukaan 
kutsutaan Suomi-koulujen edustajina etäjäseniä 
eri puolilta maailmaa. tarkempia tietoja 
opetussuunnitelmasuositustyörhmästä voi lukea 
osoitteesta www.suomikoulut.fi 

lukuintoa lukupiiristä ja alennuksia kirjoista
Uusi Lukupiirikin on pyörähtänyt käyntiin. Mukaan 
ilmoittautuneet koulut ovat saaneet kirjapaketin, 
ja oppilaiden kommentteja on jo postattu Suomi-
koulujen tuki ry:n sivustolle:  www.suomikoulut.fi/
uusi/index.php/lukupiiri-ii  Myös muita oppilaiden 
kirjoituksia voi lähettää osoitteella  
eeva.jago@ntlworld.com.
Suomalaiset kustantajat ovat lupautuneet antamaan 
tuntuvia alennuksia Suomi-kouluille hankittavista 
kirjoista.  esim. Otava,  WSOY ja tammi, Sanoma 
Pro ja Pieni karhu ovat antaneet ohjeet siitä, miten 
alennuksien saaminen onnistuu. Nämä löytyvät 
vebbisivustomme jäsenalueelta.

Uutta oppimateriaalia: 
• Uusi Tekstitulkki on ilmestynyt. Se on lukemisto 
ja tehtäväkokoelma suomi toisena ja vieraana kielenä 
-opetukseen. Kansio on tehty sellaisille nuorille, joilla on 
jo perustiedot suomessa ja jotka ovat jo tasolla A2 - B1. 

Paketti sisältää yhteensä yhdeksän itsenäistä 
teemakokonaisuutta, joiden tarkoituksena on antaa 
opiskelijalle valmiuksia suomalaisen elämänmuodon 
parempaan ymmärtämiseen. Jokaiseen teemaan 
kuuluu sekä monentasoisia tekstejä että runsaasti 
erilaisia teksteihin liittyviä tehtäviä.

• kynä ja paperia - Miten suomea kirjoitetaan
Kynä ja paperi on tarkoitettu ulkosuomalaisille 
lapsille, jotka puhuvat suomea mutta eivät ole 
tottuneet kirjoittamaan suomeksi. Opas sopii 
parhaiten 8–9-vuotiaille koululaisille, jotka ovat jo 
oppineet lukemaan ja kirjoittamaan jollakin toisella 
kielellä.

Paketin on laatinut Merja Sorsakivi, ja sen julkaisee 
Suomi-koulujen tuki ry. Materiaalia saa kopioida  
Suomi-koulujen oppilaille. 

katso lisää sivustolta www.suomikoulut.fi  tai 
Facebookista tai laita sähköpostiviesti osoitteeseen 
eeva.jago@ntlworld.com.
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ADVERTISE YOUR LOCAL EVENTS FREE IN HORISONTTI.
Send the details in following form: week day, date, time, name of the event or artist, short description, venue to  
ossi.laurila@finn-guild.org or mail@finn-guild.org

OTHER EVENTS

BATH
 6.12.2013-12.01.2014 MOOMINlANd MIdWINTER. 

tove Jansson's Moomins appear on stage first time 
in the UK as the egg theatre in Bath transforms 
into Moominvalley. For more information and 
bookings, see www.theatreroyal.org.uk/page/3030/
Moominland+Midwinter/647 or call the box office on 
01225 448844. the egg theatre at the theatre Royal 
Bath, Sawclose, BA1 1et.

BIRMINGHAM
 Suomalaistapahtumien yhteyshenkilö  leena.

jankovic@ talk21.com, 0121 4293133

BRIGHTON 
 17.-21.12. at 19.30, 22.12. at 15.00 Racehorse 

Company's Petit Mal: Concrete Circus. experience 
circus as you’ve never seen it before. Action-packed 
with seemingly impossible stunts, this explosive 
show fuses acrobatics with extreme trampolining, 
breakdancing and hip hop in a high-octane 
performance that will take your breath away.  An 
exhilarating spectacle from the bad boys of Finnish 
circus – a thrilling and daring treat for all the family.  
Brighton Dome, Church Street, BN1 1Ue , 01273 709 
709

BRISTOl 
 www.finlandinbristol.co.uk, Facebook: Finland in 

Bristol  
Contact: social.finlandinbristol@googlemail.com

dERBY & dERBYSHIRE 
 New group meeting monthly. Contact tiina Hill on 07880 642894 or  

tiinataatila@hotmail.com

EASTBOURNE 
 Yhteyshenkilö taina Brown, elinabrown@tiscali.co.uk tai 01323 726 384

EdINBURGH 
 www.scottish-finnish-society.org.uk

ENFIEld 
 kielikellot pitävät yllä suomen kielen taitoa. Uudet tulokkaat tervetulleita.  

Lisätietoja: Sari 0208 449 5536 

kENT 
 ME-alueen suomalaispiiri kokoontuu joka kuukauden ensimmäinen tiistai 

klo 19.00. White Rabbit Vintage Inn, Sandling Road, Maidstone, Kent Me14 2RF. 
Lisätietoja: Leila Sargent 01622 677225

 CT-AlUEEN TAPAAMISET  
Grand Hotel kahvio, the Leas, Folkestone 1.12 klo 14. ilsejokela@hotmail.com tai 
01303 246945

 lEEdS 
 Group for any Finns and Finnish-minded in Leeds and the surrounding areas. Get- 

togethers once a month. Contact: Marja Ala-Äijälä  0787 202 4004, 
M.Ala-Aijala@leeds.ac.uk

lIvERPOOl 
 Nordic Film liverpool is an organisation presenting the best in Finnish and 

Nordic cinema. www.nordicfilmliverpool.co.uk 
 Scandinavian students meet once a month. 
 Finnish lessons for all age groups. 

All events at Scandinavian Seamen’s Church, 138 Park Lane, L1 8HG. 
Info: Marja Nurmikko 0151 6326189 or marjanurmikko@aol.com

lONdON 
 7.12. and 14.12. Improvisational theatre course run by director Niko Flang is 

starting again at the Finnish Church in London. Beginners are most welcome! 
 8.01.2014 at 19.30 Sakari Oramo conducts the BBC Symphony Orchestra. 

Sakari Oramo offers an exhilarating 
menu including Beethoven's popular 
Eroica Symphony, Schumann's glorious 
Konzertstuck for four horns, showcasing 
the heroic and soulful qualities of the 
instrument, and new music from Colin 
Matthews. 

 8.3.2014 19:30 the first Parisian 
performance of Villa-Lobos’ Chôros 10 
provoked a storm, one critic writing, ‘it 
is an art … to which we must give a new name.’ this exciting piece uses a chorus 
instrumentally in furiously contrapuntal rhythmic patter, brass and wind providing 
bizarre bird calls and monkey chatter.  
Barbican Centre, Silk Street, eC2, 020 7638 8891

MANCHESTER 
 Senioriklubi tapaa lounaalla noin 2 kk välein. tervetuloa kaikki 50+ 

suomalaismieliset ja muutkin, joita kiinnostaa. marjatta_w@hotmail.com

MIlTON kEYNES 
 Yhteyshenkilö Hely Sokolowski 01908 677927

NORWICH 
 Musiikkileikkikoulu kaikenikäisille lapsille, suomen taito ei ole välttämätön. 

tarkoituksena on vahvistaa ja tukea suomen kielen oppimista laulujen ja lorujen 
avulla. Lisäksi pienimuotoinen kirjasto lapsille.   
ilonaelisa@yahoo.co.uk tai 0783 481 8328

NOTTINGHAM 
Finnish ladies meet in Nottingham. Contact Helena 0115 9622825  
or Mari 0115 9558430 or finnishladies@googlemail.com

OXFORd 
 7.12. at 16.30 Finnish Christmas carols. the Finnish Saturday School in Oxford 

organises a Finnish Christmas Carol evening at St Columba's Church.

Contact for more information: oxford.finnish@googlemail.com 
 ladies’ Circle: Monthly meetings on Sunday evenings. New members welcome! 

Contact Benita Wallace benitawallace@hotmail.com or 019938 41479  
 Suomi-siskot tapaavat kuukauden ensimmäisenä torstaina klo 19.30 alkaen. 

tervetuloa mukaan! oxford.finnish@googlemail.com 

PORTSMOUTH 
 Coffee meeting every last thursday of the month at the Crown Hotel, emsworth 

at 11.30. eeva 02392 571078 or 07810 564620 siswis1@virginmedia.com

SHEFFIEld 
 Kaikki uudet ihmiset ovat tervetulleita mukaan suomalaistapaamisiin. 

Yhteyshenkilö Leena Inkinen-Lee 0114 266 4634 tai leenamatto@aol.com

join our mailing list to get regular  
information about Finnish Events in Britain 
by sending a message to mail@finn-guild.org

Hear Sibelius’ violin! 

On Sunday, 27 April 2014 at 15.30 you can hear Satu Jalas play an instrument 
that belonged to her grandfather Jean Sibelius. the concert at St Mark’s 
Church, Hamilton terrace, NW8 is organised by Anglo-Finnish Society and 
the UK Sibelius Society. www.anglofinnishsociety.org.uk
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•ROCK GIGS•
AMORPHIS

Heavy rock with Kalevala-inspired lyrics. 
1.12. O2 Academy, Islington

vON HERTZEN BROTHER 
true to their name, the Von Hertzen Brothers are bonded by blood and 
this brotherly connection really shines through in the music. Formed 
initially as a project in 2000 in their hometown of Helsinki, they have 
since reached far and wide with their epic rock. their fifth studio album 
"Nine Lives" was released in March 2013.

7.12. Great Yarmouth, Planet Rockstock 

MICHAEl MONROE    
the respected ex-Hanoi Rocks vocalist returns  
to Britain.

27.11. Newcastle, Northumbria University  
Students Union

28.11. York, Duchess

29.11. Glasgow, Cathouse

30.11. Prestatyn, Hard Rock Hell

1.12. Notingham, Rescue Rooms

2.12. Bristol, thekla

3.12. Wolverhampton, Slade Rooms

4.12. London, 02 Academy Islington

vIBRATORS 
the British punk survivors with Finnish bass player Pete Honkamäki 
(since 2003!).

6.12. Grimsby, Walter’s

12.12. St Albans, the Horn

14.12. Raunds (Northamps), Red Lion

TARJA TURUNEN

ex-Nightwish singer’s solo gigs.

10.02.2014 London, 02 Academy Islington

12.02.2014 Nottingham, Rock City

TURISAS

Masters of battle metal with a sense of humour.

18.02.2014 Wolverhampton, Slade Rooms

19.02.2014 Newcastle, Newcastle Uni SU

20.02.2014 Sheffield , Corporation

21.02.2014 Norwich, Waterfront

22.02.2014 Southampton, talking Heads

Finnish films at the
2nd Nordic Film Festival 
See the films in london, Edinburgh and Glasgow!
With a diverse mix of dramas, crime thrillers, documentaries, animation and  
shorts, Nordic Film Festival brings more Nordic cinematic treats to UK audiences 
this winter, celebrating some of the freshest filmmaking talent from the far North.
www.day-for-night.org/nordic-film-festival

CONCRETE NIGHT
(Pirjo Honkasalo, Finland/Sweden/Denmark 2013)
A dreamlike portal into the life of 14 year old Simo who accompanies his criminal 
older brother Ilkka on a twilight journey through the dark streets of Helsinki.
30.11. at 21.00 London  ICA - london Premiere
Trailer: www.youtube.com/watch?v=fOl9IWG2C3w 
 
FINNISH BlOOd, SWEdISH HEART
(Mika Ronkainen, Finland/Sweden 2012)
A Finnish father and son go on a road trip back to Gothenburg where they lived 
in the 1970s, during the time of mass Finnish emigration. Largely shot within the 
confines of their car, this is an intimate portrait of a father-son relationship  
forged across borders.
1.12. at 20.30 London, Riverside Studios- UK Premiere + Q&A with director  
Mika Ronkainen
10.12. at 18.15 edinburgh Filmhouse
10.12. at 18.45 Glasgow Film theatre
Trailer: http://youtu.be/_z5voR7OlDw

MY STUFF
(Petri Luukkainen, Finland 2013) 

Petri Luukkainen, a twenty-something filmmaker in the midst of an existential 
crisis embarks on an experiment - locking away every last personal possession  
in storage, allowing himself to retrieve only one item a day. Ahead of him, 365  
days of creative living – a ‘Finnish weird’ approach to self-help.

3.12. at 20.30 London, Riverside Studios – Uk Premiere + Q&A with Petri 
luukkainen
7.12. at 18.15 edinburgh Filmhouse
29.12. at 18.30 Glasgow Film theatre
Trailer: www.youtube.com/watch?v=KUBVl0FG6Yc

dIRECTORS’ TAlk: FINNISH dOCS
talk + Q&A with Finnish directors Petri Luukkainen and Mika Ronkainen.
Co-hosted by the Finnish Institute in London.
2.12. at 19.00London, Republic of Fritz Hansen™
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TO lET
Comfortable modern flat in Helsinki, two 
bedrooms, sleeps 3-4. For holiday lets or  
longer periods. tel. +44 (0)1722 333523  
or hbottomley573@btinternet.com

SERvICES
Authorised translator 
Virallinen kääntäjä 
Heli Setälä. tel: 0208 452 6676 
heli.setala@aiic.net

Auktorisoidut ja muutkin käännökset
Authorised and other translations
fi-eng-fi. translations@cunningham.fi
tel/Fax: +358 9 698 2152 

BACP Accredited counsellor Lontoon Swiss 
Cottagessa. Sinulla on mahdollisuus pohtia 
elämääsi suomeksi ja/tai englanniksi. Ulla 
Cameron, puh 020 8361 1960,  
u.cameron@londonmet.ac.uk

FOR SAlE
Räsymattoja tilaustyönä. Rag rugs by order. 
leenamatto@aol.com, 0114 2664634 
www.leenanmatto.moonfruit.com

The Jaakko kuusi crime novels, set in Finland 
and available from Amazon. 
www.svengrasby.com

Suomikauppa toimittaa kotimaiset herkut ja 
lahjat yli 3000 tuotteen valikoimasta.
tilaa nyt ja yllätä itsesi ja läheisesi kauan 
kaivatuilla herkuilla! 
www.suomikauppa.fi

Pikkuilmoitukset / classified ads

24

DONAtIONS AND LeGACIeS
Like all charities, Finn-Guild, officially the Finnish Church Guild,  
relies on its members’ generosity to function. Many people have donated 
money to Finn-Guild on their anniversaries or remembered us in their 
will. We are very grateful to those who have supported our work to  
promote Finland’s language and culture in Britain, and in building  
connections between the two great countries.  
For more information, please contact the General Secretary  
Ossi Laurila on 020 7387 3508 or ossi.laurila@finn-guild.org

LAHJOItUKSet
Kuten kaikki hyväntekeväisyysjärjestöt, myös Finn-Guild,  
virallisesti Suomen kirkon kilta, nojaa toiminnassaan jäsentensä  
anteliaisuuteen. Monet yksityishenkilöt ovat tukeneet Finn-Guildin 
toimintaa joko merkkipäivä- tai testamenttilahjoituksella.  
Olemme erittäin kiitollisia avusta Suomen kielen ja kulttuurin  
edistämiseksi  Britanniassa.  
Lisätietoja saa pääsihteeri Ossi Laurilalta 020 7387 3508 tai 
ossi.laurila@finn-guild.org
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JOIN FINN-GUIld
lIITY JÄSENEkSI
MEMBERSHIP IN BRITAIN
The annual membership fees in Britain are £25 for a family,  
£15 for an individual and £10 for students and pensioners. 
You can also pay your membership fee for three years (£60, £33 and 
£21) or five years (£100, £55 and £35).
Please, call the office on 020 7387 3508 for debit and credit  
payments or send a cheque.

JÄSENMAkSUT SUOMESSA
vuosijäsenyys on €30 perheeltä, €20 aikuiselta ja €15 opiskelijoilta 
ja eläkeläisiltä. 
Voit myös maksaa kerralla kolmen vuoden (€75, €45 ja €33) tai 
viiden vuoden jäsenyyden (€125, €75 ja €55).
Jäsentili on Sampo 800019-70837465.

Finn-Guild
Vas. Minna Woodward, Ossi Laurila ja Heidi-Marja Harjula. 

Finn-Guild: +44 (0)20 7387 3508

24 23

MEMBERSHIp FORM
Please fill in and send together with correct payment either  
by cheque (payable to Finn-Guild) or fill in your card details. 
PLEASE USE CAPITAL LETTERS.

Name(s)              DOB:

Address:

Postcode:

Daytime tel:

Home tel:

Email:

 Gift Aid Declaration
I am a UK tax payer and want my membership subscription to be  
treated as Gift Aid. Finn-Guild can claim from the Inland Revenue  
25 pence for every £1 donated to the charity.

signature and date

Payment details
 cheque £   credit card £   

Card type*: 
Card number:   
Valid from (mm/yy): /  Expiry date (mm/yy): /  
*Cards accepted: VISA, MasterCard, Maestro, Delta. Please note, that a surcharge of 4% 
(or 50p for debit card) will be added to the total credit card payment.

Henkilökunta 
contacts

FINN-GUIld & GUIld TRAvEl 
1a Mornington Court, Lower ground 
floor, Mornington Crescent,  
London NW1 7RD

WEB & EMAIl
Finn-Guild: mail@finn-guild.org 
www.finn-guild.org
Guild Travel: mail@guildtravel.com 
www.guildtravel.com

OFFICE HOURS
Monday - Friday 9.00 – 17.00
ma-pe 09.00 – 17.00

HOW TO FINd US?
By tube: Mornington Crescent, 
Camden Town
By rail: Euston
By bus: 24, 29, 134 (stop: 
Mornington Crescent)
By car: Mornington Crescent is 
outside the congestion
charge area, and there are several 
pay and display - parking
spaces outside the offices.

You can like us on Facebook,  
follow us on Twitter and  

find us on Linkedin

Guild Travel
Vas. Anni Vanhanen, Kati Searle, Anne Puttonen, Helena Halme, Saara Vuorela,  
Pia eskelinen ja Marjo Sanderson.

Guild Travel: +44 (0)20 7388 4158    
Travel Team: +44 (0)20 7529 8755

Finn-Guild
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Events

Maidstone Mela succeeded despite 
the poor weather 
Mela is a Sanskrit word meaning 'gathering' and this festival has become an 
annual feature in Maidstone.

the 11th Mela opened on 6th September, when over 500 children paraded 
through the Maidstone town centre, accompanied by colourful groups of 
musical entertainers, including African and Indian drummers and Samba 
dancers.

Sunday, 8th September, started off warm and bright in Mote Park.  Slowly 
though, ominous clouds crept over the clear, blue skies and strong winds 
accompanied cascades of intermittent showers!  All was soggy - but not 
lost!  everyone was determined to have fun and over 10,000 people attended 
throughout the day.  

In addition to the lively multi-cultural programme on stage, there were 
around 50 stalls selling their wares.  Disappointingly, and contrary to 
previous years, only three nationalities, namely Finnish, Nepalese and Indian 
were selling food and drink from around the World.

Distinguished visitors, His excellency Pekka Huhtaniemi, Ambassador of 
Finland and his wife Liisa; Mr Bradley, Honorary Consul of Rochester and the 
Mayor of Maidstone, Cllr Clive english brought gravitas to the proceedings.   
to the delight and joy of scores of children, Santa, a very special guest to the 
show, made an early appearance in his Christmassy Grotto! 

Sisko Gough   

the Finnish School of Brighton celebrated its anniversary in style in 
November. the guests of honour were the ambassador Pekka Huhtaniemi 
and his wife Liisa. 

Committee member Malcolm Roberts made presentations to the 
founder members of the school. Malcolm in the middle with Katariina 
eekkinen, Minna Reid, tarja taylor, Hanna Drummond, Mia Glass, Heli 
Roberts and Pirjo Irene Slater.

Stars out in Jyväskylä
the good folks of Jyväskylä came together for dinner in November at 
Harald's Viking restaurant. We had decided to do something different 
and therefore the theme for the evening was tV and film characters. 
As you can see from the photograph, the evening was full of stars.

Peter Pan and tinkerbell (aka Mika and Minna Suvanto), Ringo 
Starr and Marlene Dietrich (aka Ned and Anne Brockwell), Ben 
Cartwright from Bonanza and Ingrid Bergman as Lisa Lund Laszlo 
from Casablanca (aka Seppo Hämäläinen and Anneli Sarja, King 
Arthur and his queen, Guinevere (aka Graham and eila Burns),and 
Hyacinth Bucket and her brother-in-law, Onslow, (aka Anna-Leena 
and Rob Connal)

A sumptuous feast was had by all.

Graham Burns

BRIGHTON FINNISH 
SCHOOL 20 YEARS

Santa, Sirpa Edwardes, Sisko Gough, Mrs Liisa Huhtaniemi, The Mayor of Maidstone, 
Cllr Clive English, His Excellency Pekka Huhtaniemi, Ambassador of Finland.
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Kulkurin 
kotipesä 
Lontoossa
Lontoossa kokeillaan uutta tapaa pitää yllä ja 
kehittää lasten suomen kielen taitoa.Kotipesä-
ryhmä kokoontuu kerran kuussa oppimaan yhdessä 
ja tekemään yhdessä. Etäkoulu Kulkurin ja Lontoon 
suomalaisen merimieskirkon projektia vetää tutkija 
Soile Pietikäinen.

Kansanvalistusseuran kehittämä Etäkoulu Kulkuri 
on ulkomailla asuvan lapsen oma koulu, jossa 
opitaan suomea kaikkialla maailmassa,  edetään 
omaan tahtiin tai yhdessä muiden kanssa ja jossa 
voidaan tarvittaessa suorittaa koko perusopetuksen 
oppimäärä ja saada siitä päättötodistus.

soile@bilingualcake.eu
kulkuri@kulkurikoulu.fi
Kansanvalistusseura -358 (0)40 161 7757

The Englishman,  
a stylish Nordic love story  
set in Helsinki –now available  
on Amazon!

Englishmanthe H E L E N A  H A L M E

HHHHH Amazon

‘A cracking read’

‘This gave me goosebumps’

the E
nglishman     
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...Kaisa realised she’d never felt like this before. This was love. The stuff 
she’d read about in books since she was a teenager, the films she’d watched. 
This was how Ryan O’Neal felt about Ali MacGraw in Love Story, and Barbra 
Streisand about Robert Redford in The Way We Were. Kaisa grinned. She’d 
wanted to pose the same question to the Englishman that Katie had to Hubbell,  

‘Do you smile all the time?’

When young Finnish student Kaisa is invited to the British embassy cocktail party in Helsinki 
to celebrate a Royal Navy visit to Finland, she’s not looking for romance. After all, her future 
has been carefully planned: she’s to complete her degree, marry her respectable, well-to-do 

Finnish fiancé Matti, and live happily ever after.

Enter the dashing Peter, a newly qualified naval officer. Like a moth to a flame, Kaisa falls head 
over heels in love.

Kaisa and Peter embark on a long-distance relationship, but at the height of the Cold War, 
while the Englishman chases Russian submarines, Kaisa is stuck in Finland, a country friendly 

with the Soviet Union.

Can they trust each other? Can their love go the distance?

A stylish 1980s Nordic love story based on true events

UK £7.99

Englishmanthe
Can love go the distance?
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Cover design by Simon Wilder/ShinyDesign
simon@shinydesign.demon.co.uk
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plan your winter in Finland  

with Guild Travel.

020 7388 4158  

www.guildtravel.com

See the  
Northern lights  
with Guild Travel

Let us  
introduce you  
to the Finland  

we know!


