
 

©
J
u
lia

n
e
 J

a
c
o
b
s
 

  

September 2014 edition 

 

NEWSLETTER FOR FINNS IN THE OTTAWA AND MONTREAL REGIONS  VOL. 21, NO. 59 

 

Message from the Editor 
 

s the season is changing, so are the dishes we serve at the table. In today's reality of the mass 
production of food, we are encouraged to eat local and seasonal, support your local farmer, 
and know where your food originates. This strategy in the hopes of saving our planet and 

ourselves, limiting the amounts of pesticides and antibiotics that we digest through the industrial 
food market, and lessening the environmental impact of meat production. 

This attitude is not a trend in Finland but a long-standing tradition. Finns relish on seasonal produce, 
picked directly from the forests and lakes throughout the country. When it is pea season, residents 
are seen walking with brown paper bag in hand nibbling at the season's offerings from the farmers’ 
stands. Red strawberries and cherries colour the street stalls, while large open-air markets sell fish 
cooked right from the sea.   

These eating customs are essentially supported by the legal system, by an established law on “every 
man’s right” (jokamiehenoikeus) to roam the Finnish countryside and forests freely and to harvest 
offerings from nature for personal consumption (mushrooms, blueberries, flowers, etc.).   

While Finland has not often been recognized for its culinary dishes, this seems to be changing. Top-
rated restaurants are starting to flourish, and contemporary chefs have refined traditional dishes 
using produce which are in season. Gourmet plates of fish and lingonberry, reindeer and wild 
mushrooms are headlining fine restaurants and gaining acclaim. The country’s sustainable and 
seasonal cooking is now becoming an example to many other countries where food fabrication has 
left detrimental effects on both humans and the environment.  

While giant corporations and the current food production practices seem insurmountable, one 
person can make a difference. When that one person culminates in many people opting for 
biological and organic foods, they create demand and drive market prices down. Each one of us, one 
by one, can make a difference for opting for that local apple, pumpkin or broccoli this October. 

Katja Frostell 
Editor 

 

The next issue of the newsletter will be published in January 2015.  
Please send material to kfrostell@hotmail.com 
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Junalla Montrealista Vancouveriin 

Paul, Marja-Leena, Helen, Pirkko, 
Tuula, Eeva-Liisa ja Ismo päättivät 

mennä Vancouveriin laulamaan 
syyskuussa. Jossain vaiheessa 

innostuimme tutkimaan mahdollisuutta 

matkustaa junalla. Kalliilta se tuntui ja 
kesti kauan ymmärtää millaisia ne 

“business”-luokan vaunut oikein olivat 
ja miten sai ottaa vaunuun 

matkatavaraa. Liput ostettiin keväällä. 

Kuudentena päivänä syyskuuta 

nousimme Montrealissa Torontoon 

menevään junaan. Vaunu heilui joka 
suuntaan ja välillä kuului 

paukahduksia. Siihen tottui pian. 
Torontossa yllätykseksemme Wilfred 

Yrjölä oli meitä vastassa ja luotsasi 

meidät Vancouveriin menevään junaan. Marjatta Hakkarainen ja Kristiina Tikkanen liittyivät 
siellä seuraamme. Ilta oli myöhä ja siksi makuusijat olivat valmiina kun nousimme junaan. 

Onneksi olimme tunnollisesti noudattaneet matkatavaramääräyksiä, sillä säilytystilaa ei ollut 
paljon. Kristiina oli ostanut vain istumapaikan, mikä on edullisin. Meistä kuusi olivat valinneet 

vaihtoehdon, missä vastakkain asetetut istuimet voidaan muuttaa vuoteeksi ja katosta 
aukaistaan ylävuode ja vuoteiden eteen asennetaan verhot. Vaunupalvelija avaa vuoteet illalla 

ja sulkee ne aamulla. Vaunussamme oli yksi suihku. Marjatalla ja Pirkolla oli yhden hengen 
hytti, jossa ovena oli verho. Vaunussa oli myös ovella varustettuja hyttejä. Junassa oli 23 

vaunua, joista neljä oli näköalavaunuja ja  kaksi dieselveturia oli vetämässä. Kokonaispituus oli 

616 m. Makuuvaunut olivat vuodelta 1954 ja eivätkä vastanneet nykyihmisten odotuksia. 
Edmontonissa junaan lisättiin yksi uudempi näköalavaunu. Osalla matkaa on vain yhdet raiteet 

ja ohitusraiteita siellä täällä. Tavarajunat ovat nykyisin niin pitkiä etteivät ne mahdu 
ohitusraiteille. Siksi meidän junamme ajoi aina sivuraiteelle ja monet odotukset olivat pitkiä, 

jopa yli puoli tuntia. Matkan alussa kuuntelimme eurooppalaisten turistien valitusta antiikkisen 
junan ja sen kyydin laadusta. Se valitus vaimeni matkan jatkuessa. 

Kiskot olivat samanlaisessa kunnossa kuin Montrealin ja Toronton välillä ja siksi ensimmäisenä 

yönä nukuttiin vähän. Unisina menimme aamiaiselle ravintolavaunuun. Pöydillä oli kangasliinat 
ja kankaiset  ruokaliinat. Ruoka oli hyvää ja monipuolista ja palvelu oli erinomaista kolmella 

päivittäisellä aterialla. Jälkiruoat hyviä ja runsaasti annosteltuja. Kahvia, kahvileipää, hedelmiä 
ja mehuja oli tarjolla koko päivän. Parempi mennä lentokoneella jos kiusaus ylensyömiseen on 

suuri.  

Junassa oli matkaopas, joka kertoi rautateistä, provinsseista ja matkamme kaupungeista. 
Ohjelmassa oli myös viinin- ja oluenmaistajaiset. Me viihdytimme itseämme kortin peluulla, 

kuoroharjoituksella, lukemalla ja maisemia katsomalla. Valokuvaaminen on vaikeata 

liikkuvasta junasta. Ikkunoista heijastuu helposti jotain ylimääräistä kuviin. 

Winnipegissä olimme viisi tuntia myöhässä ja miehistön sekä huollon vuoksi neljän tunnin 

pysähdys. Helen johdatti meidät tutustumaan kaupungin kauniiseen keskustaan. Red Riverin 

vedenpinta oli vielä niin korkealla että rantapolut olivat osittain veden alla. Jasperissa oli 
puolen tunnin pysähdys. Muut pysähdykset olivat lyhyempiä. Jasperista lähdettiin pimeän 

tullessa. Aamulla olimme Fraser-joen laaksossa. Rata kulkee aivan joen reunassa, välillä 
korkeallakin. Saavuimme Vancouveriin 2,5 tuntia myöhässä tyytyväisinä matkastamme. 

Kuitenkin, eiköhän yksi kerta riitä. 

Ismo Makkonen 
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Tyyliä ja tunnetta syksyn pimeiksi illoiksi 

Tietoisku Montrealin Suomalaisesta kirjastosta 

Tänä syksynä meillä on ollut onni ihailla hehkeitä ruusuja ja vaahteroiden juhlavalaistusta 

yht’aikaa. Nyt iltojen pimetessä on mukava tarttua kirjaan. Kiitokset lahjoittajille, etenkin 
Pirkko Hakalalle, uusista varteenotettavista tulokkaista Montrealin Suomalaiseen kirjastoon! 

Tyylin taituri Riikka Ala-Harja kirjoittaa lapsen vakavasta sairaudesta. Kirjailijan sisar väitti 

julkisesti tämän käyttäneen hänen elämänsä tapahtumia vuoden 2012 romaanissa 
Maihinnousu. Syntyi kiihkeä väittely meediassa siitä, miten paljon kirjailija voi hyödyntää 

todellisten henkilöiden elämää. Kuuluisimmassa suomalaisessa avainromaanissa 
”Säädyllinen murhenäytelmä” Helvi Hämäläinen vuonna 1941 nostatti valtavan kohun, kun 

Tuulion professori-kirjailija pariskunta ja Olavi Paavolainen löysivät itsensä kirjan sivuilta. 
Protestoinnin seurauksena kirjan jatko-osa, ”Kadotettu puutarha”, sensuroitiin ja julkaisiin 

vasta 1995. 

Maihinnousu on kirjoitettu lyhyin, melkein huohottavin lausein eikä se lipsahda tyylistä 

yhdelläkään sivulla. ”Romaani on mestarillinen niin juoneltaan, rakenteeltaan kuin 

kieleltään”, kirjoitti Liisa Talvitie arviossaan mihin on helppo yhtyä. Tapahtumat on sijoitettu 
ulkomaille, niinkuin useissa suomalaisissa romaaneissa nykyään, tässä tapauksessa 

Ranskaan. 

Suosittu ja tuottelias kirjailija Anna-Leena Härkönen kirjoittaa perheestä, joka ottaa 

sijaislapsen ja miten se kuohuttaa eri perheenjäsenten elämää. Romaanissa Onnen tunti on 
paljon hienoja oivalluksia, mutta päällimmäiseksi jää entinen tunne, että tämä kirjailija 

kirjoittaa liian nopeasti ja ”helposti”. 

Viihteellisemmastä tuotannostaan tunnettu Virpi Hämeen-Anttila on kirjoittanut rohkeasti 

persoonallisen romaanin. Tapetinvärinen-romaanissa hän on käyttänyt vaikeaa 

isäsuhdettaan ja aikaisempaa syömishäiriötään päähenkilön ongelmina. Romaani on hieman 
kaoottinen, väsyttävä, mutta loppupuolelta kulttuurihistoriallisesti kiinnostava kun sinne asti 

sinnittelee. 

Kjell Westön Halkeamia sisältää romaanituotannoltaan upean ja lahjakkaan 

suomenruotsalaisen romaanikirjailijan lyhyempiä kirjoituksia, joita on aikaisemmin julkaistu 
eri lehdissä. Rohkeita kannanottoja maailmanmenosta ja omakohtaisista, hölmöistäkin 

kokemuksista, luokkakokouksista aina hänen lapsuutensa Helsinkiin, mikä on ollut 
pääosassa hänen romaaneissaan. Olin erityisen vaikuttunut hänen esseestään 

maahanmuuttajille tärkeästä aiheesta, muukalaisvihasta. 

Lopuksi sokerina pohjalla ja mansikaksi kakun päälle Finlandia-palkinnon voittaja Ulla-
Leena Lundberg ja hänen upea romaaninsa Jää. Harvinaisen elämänmyönteisesti ja 

rakentavasti eletty kertomus kuvailee sodanjälkeistä saaristoyhdyskuntaa. Jää sai heti 
loistavat arvostelut. Helsingin Sanomien Antti Majanderin mukaan se on hätkähdyttävä 

romaani, kuin luomiskertomus, mikä elvyttää myötäelämisen kyvyn lähes vereslihalle. 
Positiivinen romaani päättyy täysin odottamattomalla, mestarillisesti kuvatulla tavalla. 

 

Anneli Lukka 

anneli.lukka@gmail.com 

 
 

 

mailto:anneli.lukka@mcgill.ca
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Message from the Pastor 
Be Kind, Rewind 

I was listening to the radio the other day, and the announcer, just before signing off, said: 

don't forget to be kind and rewind! And I scratched my head and thought: I HAVE forgotten! 
Why did that expression sound so familiar and what does it mean?  

Do you remember? It took me a minute to figure it out. That's what used to be written on 

the videotapes that we'd take out from the video stores 'back in the day'. Now here we are 
in 2014 and videotapes are gone, a thing of the past. Come to think of it, so are VCRs, and 

actually, almost all the video stores are gone too. When was the last time you saw a 
Blockbusters? They could almost be museum pieces.  

It's only been a few years, but how quickly we forget. Life changes and things that we once 
thought were very important - be kind, rewind - become less so. 

After so many false starts and hold-ups and bureaucratic snags, it looks like the sale of the 
church home is finally going to happen. What first seemed unbelievable to many in our 

church community is becoming reality. Due to much hard work, especially on the part of Heli 

Parenteau, who has taken many, many hours of her own time to work on behalf of the 
congregation, the deal is close to being finished. It will be hard to leave the church home, 

and so many good memories. Even just seeing the back yard without the stone-wall and 
garden (long since gone to weeds) is difficult. 

They say that in our world, the only constant is, in fact, change. But for those of us who are 
believers, there is another constant: the one who cares for us. Isaiah 40:28 says did you not 

know? Have you not heard? The Lord is the everlasting God....he will not grow tired or 
weary.... 

True. But here's what's also important: sometimes we mix up the eternal God with a not-

very eternal building or structure. Nothing could be further from the truth. Just because God 
doesn't change doesn't mean that the God's ways don't change. Quite the opposite. The God 

of Peter and Paul, of the disciples and of the apostles, of Luther and of us, is endlessly 
inventive. There will always be new ways to live out our faith. In fact, if we don't try to find 

new ways of reaching out, God might be leaving us behind.  

Paul writes, in First Corinthians: if I should have faith so as to move mountains, or give 

away my body to be burned, but have not love, I am nothing. If I give away all my 
possessions (even a 1.8 million dollar piece of land, presumably) but have not love, I gain 

nothing. And in Amos, the prophet says it quite explicitly: And what does the Lord require of 

you, O Israel, but to do justice, to love kindness, and to walk humbly with your God? 

What will come next? There are no easy answers. But the Bible says our tough decisions 

MUST be based on love, not self-preservation. Furthermore, we should be looking to the 
values of justice, kindness and a pilgrim’s way of walking with God. We cannot be afraid of 

failure, for one simple reason. Our Lord died on a cross, the ULTIMATE symbol of failure, and 
yet turned it into reconciliation and hope. In other words, God’s wisdom is better than ours. 

What the world sees as failure may well be our salvation. 

Whatever happened to the slogan Be Kind, Rewind? It's part of the past now. Whether or 

not we asked for it, we are being given the chance to make some big decisions and go in 

new directions. May we pray for God’s spirit of wisdom, ask for love and humility and 
kindness, and then venture out, knowing it will not be easy, not simple and not without risk. 

But it WILL be the work of faith. And it will, perhaps even in ways we will never see, be 
blessed. 

Pastor Matthew 
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St. Michael's Evangelical Finnish Lutheran Church / 
Pyhän Mikaelin Suomalainen Evankelisluterilainen Kirkko 

1500 Docteur Penfield Avenue, Montreal, Quebec, H3G 1B9 

Tel:  (514) 932-9568 
http: //montreal-lutheran.org/FinnishChurch / Montreal Lutheran Council: http://montreal-lutheran.org 

 
All events are at the church home if 
location is not mentioned otherwise. 

Kaikki tapahtumat ovat kirkkokodilla jos 
paikkaa ei ole erikseen mainittu. 

 
 

C
hu

rc
h 

pr
og

ra
m

 f
or

 W
in

te
r 

20
14

 

September Syyskuu 

21 (Sunday) 11.00 Service with communion. Pr Matthew Anderson 

  Ehtoollisjumalanpalvelus 

October Lokakuu 

5 (Sunday) 15.00 Service with Communion in Ottawa. Pr. Matti Terho 

  Jumalanpalvelus ja ehtoollinen Ottawassa 

19 (Sunday) 11.00 Service with communion, Pr Matthew Anderson 

  Ehtoollisjumalanpalvelus 

November Marraskuu 

2 (Sunday) 11.00 All Saints Service with Communion. Pr. Matthew Anderson 

  Pyhäinpäivän Jumalanpalvelus ja ehtoollinen 

29 (Saturday) 10.00 Bazaar 

  Bazaari 

30 (Sunday) 15.00 Christmas Carols in Ottawa 

  Kauneimmat joululaulut Ottawassa 

December Joulukuu 

7 (Sunday) 11.00 Independence Day Service and Celebration. Pr. Matthew Anderson 

  Jumalanpalvelus ja Itsenäisyyspäivän juhla 

14 (Sunday) 11.00 Lessons and Carols. Pr. Matthew Anderson 

  Lukuja ja kauneimmat joululaulut 

14 (Sunday) 15.00 Christmas Service in Ottawa. Pr. Matti Terho 

  Joulujumalanpalvelus Ottawassa 

25 (Thursday)  9.00 Christmas Service. Pr. Matthew Anderson 

  Joulujumalanpalvelus 

January 2015 Tammikuu 

11 (Sunday) 11.00 Mission Service with Communion. Pr. Matthew Anderson 

  Lähetysjumalanpalvelus 

25 (Sunday) 10.00 Council meeting 

  Seurakuntaneuvoston kokous 

25 (Sunday) 11.00 Annual General Meeting of the Congregation 

  Seurakunnan vuosikokous 

Events in Ottawa take place at the St. Peter's Evangelical Lutheran Church, 400 Sparks Street, Ottawa. 
Entrance through the side door from the parking lot.  

 

Finnish Independence Day Dinner 

The Chambre de Commerce Finno-Canadienne (CCFC)/Montrealin kanadansuomalainen kauppakamari 

and the Canadian Friends of Finland (CFF) are combining their efforts for a Finnish Independence Day 
dinner on Saturday, 6 December at 8:45 p.m. at the restaurant Portovino, 5475 rue Des Jockeys, 

Montreal, QC H4P 2T7; nearby metro station Namur. 

Portovino is a bring-your-own-wine restaurant and we have space for only 45 people, so please 

confirm ASAP on Facebook (Matthias Lahti, Pasi Nurminen, Christian de Saint-Rome) or via email to 

Christian (cdesaintrome@gmail.com).  

There will be a raffle; prizes include Habs tickets, gift certificates, etc.! 

 

http://finnishchurchmontreal.i8.com/
http://www.luther95.net/MONTREAL-LUTHERAN/
mailto:cdesaintrome@gmail.com
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Seurakunta kokoontui neuvonpitoon kirkkokodin myyntihankkeesta 

Syyskuun 21. kirkkoneuvosto järjesti seurakunnan tiedotustilaisuuden: yksi tärkeimmistä  myyntiehdoista, ostajan 

rakennuslupa kaupungilta, oli viimeinkin saatu. Virkamieskoneiston pyörät ovat pyörineet kivuliaan hitaasti 

kaupungin virastojen, kulttuuriministeriön ja kaupungin päättävien elinten välillä. Perille kuitenkin lopulta päästiin 

tältä osin. Tämä lupa kattaa vanhan päärakennuksen ja lisärakennuksen remontoinnin ja uuden osan rakentamisen 

siten, että uudet ja vanhat osat muodostavat yhtenäisen rakennelman. Toinen tärkeä ehto, riittävä osakkeiden 

ennakkomyynti, ei sen sijaan ole täyttynyt. Ostaja kuitenkin tarjosi seurakunnalle uudelleen koko kiinteistön ostoa, 

koska heidän tilanteensa sen nyt sallii. Siten kauppa voisi edetä ilman myyntiin liittyvää, ehkä pitkääkin 

lisäodotusta, joka on rasittavaa ja myös riskialtista. Tämä kuitenkin merkitsisi sitä, että meidän täytyisi löytää uusi 

koti suomalaisyhteisölle. Ostajan uuteen tarjoukseen liittyy oikeus pysyä kirkkokodissa rakennuksen aloittamiseen 

asti (huhti/toukokuu 2015) ilman vuoraa, mutta maksuvelvollisena käyttökulujen (kuten sähkö, kaasu) ja 

mahdollisten satunnaiskorjausten osalta. Voisimme halutessamme muuttaa aiemmin. 

Ympäristöarviointi eli maaperän mahdollinen saastekontaminaatio on selvitetty niin perusteellisesti kuin se on 

ennen koko maaperän kaivamista  mahdollista. Selvitys käsittää kolme raporttia (ns. ESA I, II and III), joihin 

sisältyy toimenpidesuunnitelma. Vaikka kontaminaatio ei vaikuta hyvin raskaalta tai yllättävältä, osa maasta on 

kuitenkin käsiteltävä erityisin toimenpitein ts. sitä ei voi viedä tavalliselle kaatopaikalle sellaisenaan. Meillä on tälle 

maaperän puhdistukselle kustannusarvio, mutta sen hintaa ei voi kuitenkaan täsmälleen tietää, koska kaivauksen 

aikana kuormattavan maan kontaminaatioaste, joka määrää veloitushinnan, arvioidaan autolasteittain ulkopuolisen 

(ei ostaja eikä myyjä) asiantuntijan puolesta.  

Tiedotustilaisuuteen osallistuneet tukivat ajatusta myydä koko kiinteistö. Ympäristön puhdistusprosessista käytiin 

vilkasta keskustelua, asiaa tarkasteltiin yhdessä eri puolilta ja myyntikomitea sai myös hyviä ehdotuksia, miten 

asiassa edetä. Seurakuntalaisten tukemana neuvottelimme uuden kauppaehdotuksen ostajan kanssa. Tämä 

ehdotus sisältää sen, että ostaja vastaa maan puhdistusprosessista. Odotamme parhaillamme uutta 

yksityiskohtaista myyntisopimusluonnosta ostajilta meidän lakiasian-ja notaariedustajiemme tarkastettavaksi ja 

tavoitteena on vahvistaa kauppa lähiviikoina. Sitten voimme keskittyä vielä tärkeämpiin kysymyksiin: miten ja 

missä jatkamme toimintaa. 

PS. Tässä vaiheessa monet ovat varmasti huomanneet, että puutarhan muuri, jonka kaupungin palovirasto määräsi 

kiireellisesti viime syksynä aidalla eristettäväksi kadusta ja jalankulkijoista, on viimeinkin purettu. Huolimatta siitä, 

että teetimme kaupungin vaatiman kuntoarvioinnin, jossa muuri suositeltiin purettavaksi, sitä ei voitu purkaa ennen 

kuin kaupunki myönsi siihen virallisesti luvan. Sillä välin, seurakunta joutui maksamaan kallista vuokraa kaupungille 

suljetusta osasta jalkakäytävää. Viime huhtikuusta alkaen ostajaryhmä suostui ottamaan tämän kulun 

maksaakseen. Muurin purkaminen toi viimein ratkaisun tähän asiaan.  

Congregation gathered to assess church home sales process 

On September 21st, the church council organized an information meeting for the congregation: one of the key sales 

conditions, the construction permit from the city, had been granted to the buyer. The wheels of bureaucracy within 

the city and the ministry of cultural affairs have turned painfully slowly, but in the end we got there. This permit 

covers renovation of the old main house and the coach house integrating them into the new building as one 

complex. Another important condition, namely sufficient pre-construction sales of the house units, was not fulfilled. 

However, the buyer offered to proceed to purchase the whole property, as their situation now allows that. This 

would mean, that we would have to find another home for the Finnish community. The buyer would allow us to 

remain in the church home free of rent until the construction start in April/May 2015. We would be responsible of 

the running costs (such as hydro, gas) and maintenance and could leave earlier, if we so wished. 

The environmental contamination has been assessed as thoroughly as possible. The assessment includes three 

expert reports (the so called ESA I, II and III based on soil sampling) and an action plan for the soil remediation, 

for which we also have a cost estimate. The contamination does not appear extremely heavy, but the removed soil 

must be brought to a special facility (an authorized external third party) and inspected by each truck load to 

determine the final category and consequently, the exact charge per load. Hence, the exact total cost cannot be 

known before excavation.    

Participants in the information meeting supported selling the entire property. A good, constructive discussion of the 

environmental cleaning process followed with assessment of potential risks and suggestions on how to proceed with 

the sales. Supported by the congregation, the council negotiated new terms with the buyer. These terms include 

that the buyer will be responsible for the land remediation process. We are currently waiting for a detailed draft of 

the sales contract for our legal/notary team to review, aiming to close the deal within the next few weeks. Then, we 

can focus on the even more important questions: where and how do we continue our activities.  

P.S. Many of you must have noticed that the garden wall has been removed. A year ago, the city fire department 

declared it to be dangerous, in need of urgent action and to be separated by a fence from the street and 

pedestrians. The required specific engineer report was promptly obtained and provided to them. The engineer 

advised for demolition of the wall as an action plan. However, it could not be demolished before the city granted the 

permit. Meanwhile, the congregation had to pay expensive rent for the city for occupying part of the sidewalk. Since 

last April, the buyer agreed to pay for that rent thus relieving the congregation from that burden while the permit 

was pending. Finally, the situation was resolved as the permit was received and the wall could be removed.   

Heli Parenteau 
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Finnish Language School 

Lasten Suomi-koulun syyslukukausi 2014 / Fall semester 2014 

Finnish Church Home, 1500 Doctor Penfield Avenue, Montreal, Quebec 
 

Montrealin Suomen Kielen Koulu on yksi 

kymmenistä ympäri maailmaa toimivista 
Suomi-kouluista. Suomi-kouluissa 

annetaan suomen kielen opetusta suomea 
toisena kielenä tai äidinkielenään puhuville 

lapsille, joiden toinen tai molemmat 
vanhemmat ovat syntyperältään 

suomalaisia. Koulujen tarkoituksena on 
tukea lasten suomen kielen ja kulttuurin 

oppimista sekä hankitun kielitaidon 

säilyttämistä. Montrealin Suomi-koulu 
tarjoaa opetusta vauvamuskarista 

kouluikäisiin lapsiin. Ryhmäjako tehdään 
vuosittain lasten iän ja kielitaidon 

perusteella.  
 

Kokoonnumme lauantaiaamupäivisin noin 
kolmen viikon välein suomalaisella 

kirkolla. Kevätlukukausi alkaa lauantaina 

15.9.2014. Uudet oppilaat voivat 
ilmoittautua kouluun ottamalla yhteyttä 

allekirjoittaneeseen. Tervetuloa mukaan!

The Montreal Finnish Language School is 

one of dozens of Suomi-koulu that operate 
around the world. The mission of these 

schools is to help preserve and transmit 
Finnish cultural heritage and language 

skills to younger generations of Finns 
living abroad. Classes offered at the 

Montreal school range from music 
playschool for babies to writing and 

reading exercises for school-aged children.  

Classes are held at the Finnish church on 
Saturday mornings every three weeks. 

The Spring semester starts on Saturday, 
15 September 2014. New students can 

register by contacting the undersigned. 
Welcome! 
 

Lisätietoja ja ilmoittautumiset/ More information and registration: 

Marja Coady: (514) 739-1896 / marjacoady@hotmail.com 
Elisa Pylkkänen: (514) 823-7615 / elisa.pylkkanen@mail.mcgill.ca 

 
 
 
 

 
HERKKUJA SUOMALAISEEN MAKUUN 

Turun Sinappia, Salmiakkia, Abban Silliä ja kalatahnoja, lakkahilloa, Kulta Katriina-

kahvia, Pandan lakritsia, Fazerin makeisia, raesokeria, yms. 

Tervetuloa ostoksille Queen Maryn ja Côte-Des-Neigesin kulmaan! 

5060 Côte Des Neiges (corner of Queen Mary) 
Montreal, Quebec. H3V 1G6  /  Tel:  514-731-4764 

www.boucherieatlantique.ca 

Many new products from Finland and Sweden! 

*Add Nordic tastes to your Christmas time!* 

mailto:marjacoady@hotmail.com
mailto:elisa.pylkkanen@mail.mcgill.ca
http://www.boucherieatlantique.ca/
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Sustainable development through Nordic example 
 

I never thought in million years that one day I would teach management of sustainable 

development at the Université du Québec à Montréal (UQÀM), a French-speaking university 

in downtown Montreal, but life sometimes seem to take unexpected turns. 

Sustainable development is a concept that has gained an increasing amount of attention 

since the late 1980s-early 1990s, and why not? Awareness of a wide range of 

environmental, social, cultural, political and economic problems has made a growing number 
of people think about how we are able to survive in the future. As a result of this, 

sustainable development has also made its way to the classrooms of universities. 

In my class at UQÀM, we look at the different aspects of sustainability, not just the 

environmental issues. As the five Nordic countries are continuously found in top positions in 

international rankings, I also try to illustrate the Nordic way of living with examples: 
recycling in Finland, cargo bikes in Copenhagen, sustainable living in Sweden, geothermal 

energy in Iceland. Students are surprised to learn about every man's rights, electrified 
railways, free tuition and government grants – amongst other things that are typical for 

Nordic countries.  

We take the classroom learning to real contexts. Last April-May, the group of 17 students 
spent two weeks in Finland, Sweden and the Åland Islands with me and my co-lecturer. We 

visited, for example, a waste water plant in Stockholm, an organic farm in Åland Islands, an 

art chapel in Turku, Nuuksio National Park in Espoo, Tampere University of Applied Sciences 
in Tampere – without forgetting vappu celebrations in Havis Amanda in Helsinki. Next year 

the destination will be Iceland.  

It is a pleasure to arrange these excursions as many students are travelling for the first time 

to Europe – with almost all travelling for the first time to either Finland or Iceland. Not only I 

get to present the best of your own country to students, but they also help me to see my 
home country in a different way.   

Ari Virtanen 

Chargé de cours at École des sciences de la gestion (ESG, School of Management) 
 

 
 

 
 
 

  

Canadian Friends of Finland  

De Montréal  

Canadian Friends of Finland de Montréal is a 
non-political, non-sectarian and non-profit 

organization that fosters cultural relations 
between Finland and Canada. Monthly meetings 

include presentations by local and Finnish 
speakers, film viewings, ethnic dinners, parties, 

sauna barbeques, ski days, etc.  

The association does not receive any financial 
support from Finland or any other sources. The 

sole income – used to organize the above-
mentioned events – comes from yearly 

membership fees and coffee/sandwich sales. 

CFF MONTRÉAL  
2014 MEMBERSHIP APPLICATION 

First-time member / Single: _________ x $20.00 
Students / Seniors (+65):   _________ x $15.00 
Additional family members:  _________ x $ 5.00 
Couple:        _________ x $25.00 
Senior couple:        _________ x $20.00 

 
Name: _______________________________  
Address: ______________________________  
 _____________________________________  
Phone: (Home) ________________________  

(Cell) __________________________  
Email: ________________________________  

Please send to:  

Canadian Friends of Finland Montreal Branch 
1500 Docteur Penfield Ave. 
Montreal, Quebec  H3G 1B9 
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Canadian Friends of Finland 2013-2015 

President Bill Luomala 514-633-9385 

Vice-President Gene Angeles 450-827-2727 

Secretary Pirkko Mönkäre 514-727-8504 

Treasurer Kirsti Moberg 514-272-4517 

Newsletter coordinator Anneli Lukka 450-827-2727 

Chambre de Commerce Finno-Canadienne 

President Christian de Saint Rome 514-457-7787 

Finnish War Veterans Montrealin Aseveljet 

Puheenjohtaja Ismo Makkonen 514-697-5880 

Jäsensihteeri Eeva-Liisa Makkonen 514-697-5880 

Rahastonhoitaja Pirkko Metsämarttila 450-442-9458 

Montrealin Suomalainen newsletter 

Katja Frostell kfrostell@hotmail.com 514-482-5718 

Ismo Makkonen imakkonen@videotron.ca 514-697-5880 

Montrealin Suomi-Seura 

Puheenjohtaja Marja-Leena Taras 514-735-8392 

Varapuheenjohtaja Mirjam Kytölä 514-484-1870 

Sihteeri Pirkko Metsämarttila 450-442-9458 

Rahastonhoitaja Markku Kytölä 514-484-1870 

Library Kirjasto 

Anneli Lukka  450-827-2727 

St. Michael’s Finnish Church Pyhän Mikaelin Ev. Lut. seurakunta 

Kirkkokoti / church home http://montreal-lutheran.org/FinnishChurch 514-932-9568 

Pastori Matthew Anderson 514-436-0309 

Puheenjohtaja William Luomala 514-633-9385 

Varapuheenjohtaja Maisa Suhonen 514-697-3278 

Sihteeri Ismo Makkonen 514-697-5880 

Rahastonhoitaja Pirkko Metsämarttila 450-442-9458 

Finnish Language School Suomen Kielen Koulu 

Children's group  Lapsiryhmät 

Elisa Pylkkänen elisa.pylkkanen@mail.mcgill.ca (514) 823 7615 

Adult group  Aikuisryhmät 

Maisa Suhonen maisasuhonen@hotmail.com (514) 843-3120 

 

 

 

 
 
 

 

 

Mökki vuokrattavana 

Vuokrattavana lomapaikka Laurentian 

vuoristossa viikonlopuksi, viikoksi tai 
sopimuksen mukaan. Kaikki 

mukavuudet ja sauna. Vain 45 min. 

ajomatka Montrealista. 

Tiedustelut: Markku Kytölä 
Koti: 514-484-1870 
Työ: 514-365-9700 

Kännykkä: 514-249-6866 
Email: mark@finncracft.com 

 

http://finnishchurchmontreal.i8.com/
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The Community 
Montreal Estonian Society golf tournament 

 

 
Caj Frostell, Raila Vendelin, Matti Terho ja Seppo  
Latva-Aijo. Raila won ladies most accurate drive. 

 

Caj Frostell's 70th birthday 


