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MESSAGE FROM THE EDITOR 

Join the centenary celebrations!

2017 will  be an exciting and special  year  for  a 
Montreal  Finn  with  Finland’s  100th 
Independence,  Canada’s  150th  and  Montreal’s 
375th. Lots of events to participate in!

The  centenary  year  of  Finland  has  inspired 
thousands  of  Finns  to  build  this  historic  year 
together. It will be celebrated throughout the year, 
tens  of  thousands  of  events  being  organized 
around the world by Finns and Finland-minded. 
These  events  will  review  the  nation’s  history, 
appreciate  the present  and address the future of 
Finland. You can browse the varied programme of 
SuomiFinland100 celebrations  around the  world 
in the following websites:

http://suomifinland100.fi/info/

http://suomi-seura.fi/suomi100maailmalla/en/
homepage/

In Montreal, our community will be encouraged 
to enjoy the diverse programme of events (such as 
Vappurieha,  Juhannus picnic,  films and speakers 
to name a few) organized by the Canadian Friends 

of  Finland  -  Montreal  (CFF).  The  year  of 
celebrations will sum up to a remarkable dinner 
and dance party on December 9th 2017 in honour 
of  the  centennial.  It  will  include  a  cocktail 
reception, dinner and music. This party will be an 
event to be remembered! Save the date.

Finland owes its  unique character  to  the  efforts 
and achievements of its citizens and admirers of 
its  culture  the  world  over.  Come  and  join  the 
celebrations! 

Karoliina Muukari

Editor  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!  

CANADIEN FRIENDS OF FINLAND  (CFF) - 
MONTREAL

Canadian Friends  of  Finland (CFF) 
is a non-political, non-sectarian and 
non-profit  organization  that  fosters 
cultural  relations  between  Finland 
and Canada. The Montreal branch of 
Canadian  Friends  of  Finland  was 

founded in the ’80s. This Quebec group has been 
relatively  small  but  has  hosted  an  exceptional 
number  and  variety  of  cultural  programs  and 
other activities in and around Montreal. 

We aim to meet on a monthly basis to strengthen 
our local community with various get-togethers 
(e.g.  restaurant  nights,  films,  speakers  and 
artists,  parties).  We  also  collaborate  with  the 
other Scandinavian clubs. 

We are inviting you to join us for a 5 @ 7 on 
Friday  March  31st.  This  get-together  offers 
everyone  a  chance  to  meet  new  people,  hear 
about  Canadian  Friends  of  Finland  and  learn 
about  many  Finnish  activities  in  Montreal. 
Welcome! Tervetuloa!

 

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 

“Suklaa pääsiäispupuja Saksasta” 
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CFF GET TOGETHER 

Friday March 31st at 5pm 

at St. John’s Evangelical Lutheran Church 

4345 Avenue Marcil, Montreal, QC, H4A 2Z9

http://www.boucherieatlantique.ca/
http://www.boucherieatlantique.ca/
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VILLASUKKIA VETERAANEILLE - SUOMI 
100 VUOTTA 

Suomen  satavuotisjuhlavuoden  teemana  on 
"Yhdessä", joka toteutui todella hienolla tavalla 
Villasukat  Veteraaneille,  Suomi  100  vuotta 
yhteistyöprojektissa.  Oululainen Jaana Willman 
loi  Facebook-ryhmän,  jonka  tavoitteena  oli 
neuloa  saman  mallin  mukaisia  veteraanisukkia 
18000 sukkaparia kesään mennessä. Kampanjan 
suosio  oli  niin  suuri,  että  tavoite  ylittyi  jo 
tammikuun aikana. Kun sukkia kertyi yli 20 000 
paria,  kampanja  ulotettiin  koskemaan  myös 
sotaveteraanien leskiä.

Syksyllä  2016  Pirkko  Mönkäre  heitti  ilmoille 
ajatuksen,  jospa  mekin  Montrealissa 
osallistuisimme Villasukat Veteraaneille,  Suomi 
100 vuotta tempaukseen. Muutamat innostuivat 
kovasti  ajatuksesta  ja  niin  perustimme 
Montrealiin  oman  "haarakonttorimme".  Pyhän 
Mikaelin  Suomalainen  Evankelisluterilainen 
kirkko lahjoitti  meille  ystävällisesti  lankarahat, 
hankimme  Suomesta  oikeanlaiset  langat    ja 
aloimme  neuloa.  Kokoonnuimme  juhlavuoden 
merkeissä Mirjam Kytölän luo ja tulosta syntyi 
sekä  yhdessä  että  itsenäisesti  neuloen. 
Ryhmämme lahjoittaa Suomen veteraaneille 11 
paria  villasukkia.  Ottawassa  9.4. 
palmusunnuntain  jumalanpalveluksen 
yhteydessä  jaetaan  villasukat  veteraani  Erich 
Järvleppille sekä sotaveteraanien leskille Maija-
Liisa Kuutille ja Mirjam Kytölälle. Loput sukat 
on toimitettu Suomeen veteraaneille jaettavaksi.

Iitu Vuokila
 

Mukana  veteraanisukkien  neulontatalkoissa  Eeva-
Liisa Makkonen, Pirkko Monkare, Mirjam Kytölä ja 
Iitu Vuokila.
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SUOMEN ASEVELJET KANADASSA 

Montrealin Kerho 

VUOSIKOKOUS 

7. huhtikuuta, klo 11 

Makkosella, puh. 514.697.5880 

24 rue Gervais, Kirkland, H9H 4Z9
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AITI JA TYTAR  -RUNOILIJATIIMI 99-VUOTIS 
ITSENAISYYSJUHLISSA MONTREALISSA 

Ulkosuomalaisille  itsenäisyysjuhlat  ovat  sen 
verran  tunteisiin  vetoavia,  että  yleisön  silmät 
‘hikoavat’ ja ääni varisee jo ennen kuin ollaan 
päästy  Veteraanin  iltahuutoon  ja  Maamme-
lauluun. Tämän vuoden Montrealin juhlissa äiti 
ja tytär -tiimi, joka oli itse kirjoittanut ja esitti 
runonsa, paisutti etäsuomalaisen tunnerekisteriä.

Kirkkovaltuuston puheenjohtaja Maisa Suhonen 
ja  hänen  Montrealissa  syntynyt  11-vuotias 
tyttärensä  Frida  Rosenau-Suhonen  esittivät 
kumpikin oman versionsa runosta Meidän maa 
Suomi.  Kolmikielinen  runoileva  Frida  kay 
normaalin  opiskelun  lisaksi  Suomi-koulua  ja 
Kulkuri-etakoulua,  ulkosuomalaisille  lapsille 
suunnattua  verkkokoulua,  jossa  voi  suorittaa 
perusopetuksen  oppimäärän  (http://peda.net/
veraja/kulkuri).

“Kulkurin  aikana  Fridan  kirjallinen  osaaminen 
on  vahvistunut  niin,  että  asioita  on  ollut 
nopeampi  ja  vaivattomampi  ilmaista  suomen 
kielellä. Kuten vanhempansa, Frida on aina ollut 
kiinnostunut  kielistä,  tarinoista  ja  sanojen 
leikittelystä ja on jo pitkään kirjoittanut tarinoita 

ja  lyriikkaa  englanniksi”,  itsekin  runoutta 
harrastava äiti kertoo.

Kaksikielisen juhlapuheen piti Canadian Friends 
of  Finland järjestön sihteeri  Ari  Virtanen,  joka 
opettajana  onnistuu  soluttamaan  esityksiinsä 
paljon vahan tunnettua, koskettavaa ja hauskaa 
tietoutta.  Perinteiseen  tapaan  juhlassa  virittivät 
soittimiaan ja ääniään Montrealin kanteleryhmä, 
solisteinaan Karelia Dagnaud ja Saku Mantere, 
ja kuoro solistinaan Ismo Makkonen. 

Anneli Lukka

Kuva: Ismo Makkonen

Meidän maa Suomi 

Tänään mietin, Suomi, sinua

ja sinun 99 vuotta vanhaa tarinaa, 

äitini, isäni ja isovanhempieni maa. 

Tanner menneiden sotien, 

Tyyssija rauhan ja parempien aikojen,

Paikka rikkoutuneiden haaveiden ja jälleen 

kerran, rakennettujen unelmien.

Koti karhun, ketun, oravan ja jäniksen,

pesä satakielen, pääskysen 

ja laulavan joutsenen.  

Haluaisin lentää yli vesien, 

  4

http://peda.net/veraja/kulkuri
http://peda.net/veraja/kulkuri


Montrealin Suomalainen

makeiden ja suolaisten, 

nähdä loiskeet aaltojen, 

tuntea graniitin väkevän lujuuden.

Ja laulaa mukana suhisevan tuulen,

korkeiden honkien ja vanhojen koivujen, 

ja kuulla niiden elämänviisaan kuiskauksen,

vuosikymmenten huokauksen.

Ja olla hipihiljaa vaan,

loisteessa kuunsillan ja tähtien, 

paisteessa auringonmeren,

ja sen välkehtivien säteiden.

Nyt täällä sinusta niin kovin kaukana, 

valtaisan meren ja loputtoman horisontin takana, 

ajatuksissa ja muistoissa, sinä Suomi aina,

kuitenkin meille niin rakkaana ja ikiomana.

Hyvää Itsenäisyyspäivää, Suomi!

Maisa Suhonen

Meidän maa Suomi

Suomi niin vanha ja hieno, 

äitini, mummuni ja pappani maa, 

missä mänty seisoo korkealla 

ja missä kauniit siniset järvet makaa. 

Pääskyset lentävät korkealla taivaalla.

Joutsenet piileksivät kaislikossa rannalla. 

Kuulen heinäsirkan soiton 

ja näen punaisen ketun kanssa poikasten.

Meidän iso tähti paistaa lämpöä, 

ja kuu loistaa taivaalla valoa. 

Tämä on meidän maa Suomi.

Frida Rosenau-Suhonen
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Ja  alla  Ari  Virtasen  erinomainen 
itsenäisyyspäivän juhlapuhe:

Ladies and gentlemen,

In  the  summer  of  1920,  the  new  independent 
country of Finland sent its very first team to the 
Summer Olympic Games. The games were held 
in the city of Antwerp, in Belgium. Of the 62 
athletes who made up the Finnish team, 61 were 
men. Yes, there was only one woman. Her name 
was  Ludovika  Eilers.  Ludovika  was  born  in 
1884 in Potsdam, Germany. A German citizen, 
Ludovika fell  in  love with a  Finnish engineer, 
Walter  Jacobsson,  and  married  him  in  1911. 
Despite  being  the  Summer  Olympics,  figure 
skating was among the sport events in Antwerp. 
Ludovika and her husband Walter competed for 
Finland  in  pair  skating.  They  won  the 
competition and became the first Olympic gold 
medal  winners  of  the  independent  Finland.  A 
two-year-  old  country  had  gotten  its  first 
Olympic heros: Ludovica and Walter Jacobsson, 
an  immigrant  woman  from  Germany  and  her 
Swedish-speaking  husband.  Winning  a  gold 
medal is a tradition that we Finns feel enormous 
joy and pride. 

Finland  will  celebrate  its  100th  birthday  next 
year. It is most likely that speeches all over the 
country  and  abroad  will  celebrate  great 
achievements  of  famous Finns.  We will  honor 
Mikael  Agricola  for  written  Finnish  language, 
Aleksis  Kivi  for  Finnish-speaking  literature, 
Jean Sibelius for composing Finlandia and other 
pieces  of  classical  music,  Carl-Gustav 
Mannerheim for leading the country during the 
difficult  times,  Paavo  Nurmi  for  being  a 
successful  Olympic  athlete,  A.I.  Virtanen  for 
being the first Finnish scientist to win a Nobel 
Prize,  Urho  Kekkonen,  Lasse  Viren,  Linus 

Torvalds and many others whose achievements 
are  now  part  of  our  common  history  and 
traditions.  All  these  persons  represent  a  wide 
range  of  the  Finnish  society  and  their  many 
contributions  to  our  nation  can  be  considered 
essential.  They  also  share  one  common 
denominator: a gender.

We  should  not  in  anyways  underestimate  the 
important  role  of  these  fine  gentlemen  as 
builders  of  Finnish  society  and  the  Finnish 
identity. However, I also feel that it is essential 
for all of us to take a moment and remember and 
recognize, as we celebrate today Finland’s 99th 
Independence  Day,  that  there  are  is  also  a 
countless number of  other Finnish heroes who 
may not  have gotten the honor  they deserved. 
Among them, there are women, young, old, or 
people belonging to ethnic, language, religious, 
sexual  and gender  minorities.  Not  all  of  these 
heroes are Finnish citizens. Finland does not live 
in a vacuum where other people does not shown 
interest in our destiny. We are a nation where all 
of us in our own ways contribute to the freedom, 
peace,  prosperity  and  independence  of  the 
country.

Some  people  think  that  we  Finns  are  all  the 
same, very homogenous people, but we are not.

Meitä  suomalaisia  usein  luonnehditaan 
kansaksi,  joka  on  veistetty  samasta  puusta. 
Olemme  perineet  saman  geeniperimän. 
Tunnustamme  lähestulkoon  kaikki  samaa 
uskontoa  ja  me  puhumme  samaa  kieltä,  joka 
ulkopuolisista  saattaa  kuulostaa  uutisilta 
ulkoavaruudesta.  Kahtia  kansamme  jakaa 
varmimmin kysymys vihdasta tai vastasta. Emme 
aina  pidä  naapureistamme.  Kuitenkin,  kun  me 
nyt  katsomme  99-vuotiasta  Suomea,  niin 
nopeasti  voi  huomata,  että  me  suomalaiset 
edustamme  mitä  erilaisimpia  tarinoita.  Emme 
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jaa  samaa  temppeliä.  Puhumme  suomen, 
ruotsin,  saamenkielen  ja  viittomakielen  lisäksi 
useita muita kieliä joko äidinkielenä tai opittuna 
vieraana  kielenä.  Olemme  kaikki  erilaisia 
samanlaisuudessamme.  Erimielisyyksistämme 
huolimatta  olemme  oikeudenmukaisia  -  kukin 
omalla tavallamme. Kuulin joskus kotiseudullani 
tarinan kahdesta veljeksestä, joista toinen ontui 
kävellessään. Paikkakuntalaiset eivät kuitenkaan 
pilkanneet ontuvaa veljestä, koska hän oli kova 
työmies. Sen sijaan, hanen ongelmitta kävelevää 
veljeään  kutsuttiin  yleisesti  nimellä  Tasajalka-
Lehtinen.  Tallaisia  me  suomalaiset  olemme. 
Omissa  oloissamme,  mutta  tarpeen  vaatiessa 
pidämme  yhtä  ja  puolustamme  myös 
naapureitamme, kuten hekin puolustavat meitä.

We  have  not  been  alone  in  the  world.  Our 
neighbours helped us in the most difficult times 
in our history. The Second World War in Finland 
ended in Kilpisjärvi on April 27, 1945 when the 
last German soldiers left  the country. We have 
heard stories about this War - the Winter War of 
1939-1940, the Continuation War of 1941-1944 
and the Lapland War of 1944-1945. Some of us 
might still have their own memories of the war 
time  but  the  most  of  us  depend  on  stories, 
writings,  post  cards,  stamps,  grandparents;  or 
great-grandparents;  war-time uniforms or  other 
sources of information. Many of us has read the 
book or seen the movie Unknown Soldier, based 
on Väinö Linna’s novel. 

70 000 people  lost  their  lives  between 1939 - 
1945. Among the victims of the war, there were 
also  10  Muslim-faith  Finnish  Tatar  and  22 
Finnish  Jewish  soldiers.  Finnish  women  also 
paid a heavy price: in the Winter War, 64 Finnish 
women and another 228 Finnish Lottas,   died. 
Our  neighbours  also  joined  us  to  defend  our 
country. In the Winter War, over 8000 Swedish 
soldiers,  725  Norwegians,  1000  Danish  and 

almost  400 Finnish Americans volunteered.  33 
Swedes,  2  Norwegians  and  4  Danish  soldiers 
never saw their home land again, in their effort 
to defend Finland.

Estonia is no stranger to us either. Estonia has 
been our dear neighbour for centuries. There are 
monuments  in  different  places  in  Finland  that 
honor volunteer Estonian soldiers that fought for 
us during 1941-1944. 95 of them rest in peace in 
the  Malmi  Cemetery  of  Helsinki.  The  Finnish 
Navy had 400 Estonian volunteers, 12 of them 
lost their lives. We owe a big thank you  for their 
efforts. The collaboration established in Europe 
between  our  two  nations  continues  even 
overseas, like here in Montreal. We gather here, 
today,  at  the  Estonian  Church  of  Montreal  to 
celebrate  our  Independence  Day  and  to 
remember those who fought for it.

Every  Independence  Day,  we  remember  and 
honor the sacrifice of each one of these soldiers, 
our  brothers  and  sisters.  They  were  70  000. 
Their  dreams  and  hopes  for  returning  safely 
home, starting a family, being a husband, a wife, 
a  father,  a  mother,  getting  an  education  and 
eventually  a  job,  never  happened.  But  their 
memory is present in every single moment when 
we reach and fulfill our hopes and dreams.

We Finns have lived in peace over 70 years now. 
We have used this time to create a nation that 
has  one  of  the  highest  living  standards  in  the 
world. Not so long ago, a media article showed 
that Finland is listed as the best country in the 
world  in  many  categories:  best  country  for 
mothers  and  second  best  for  daughters,  best 
education  system,  best  country  to  live  in,  a 
country with one of the highest living standards 
and the happiest  countries among nations.  The 
City of Helsinki is considered as one of the most 
honest  cities  in  the  world.  In  all  fairness,  we 
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must  also  recognize  that  Finland  sometimes 
ranks  as  the  very  last.  Finland  is  the  least 
corrupted and least failed country in the world. 
Not a bad place to be. Although we can look at 
these  rankings  with  certain  criticism,  they 
nevertheless give clues of our success stories.

Jotkut  suomalaiset  ovat  myös  tehneet  toisten 
suomalaisten  elämästä  helpompaa.  Marsalkka 
Mannerheimin  sisko  Sophie  Mannerheim  oli 
k a n t a v a  v o i m a  M a n n e r h e i m i n 
Lastensuojeluliiton  perustamisessa  vuonna 
1920.  Mannerheimin  Lastensuojeluliitto 
puolestaan  perusti  Helsinkiin  lastensairaala 
Lastenlinnan,  joka  on  auttanut  ja  tukenut 
tuhansien  suomalaislasten  elämänalkua. 
Mannerheimin  Lastensuojeluliitto  kehitti  myös 
viimeaikoina  kovasti  julkisuutta  saaneen 
äitiyspakkauksen.  Sitä  jaettiin  ensin 
vähävaraisille  perheille,  mutta  myöhemmin 
äitiyspakkauksesta  tuli  suomalainen instituutio, 
jonka  suosio  jatkuu  sukupolvesta  toiseen. 
Kotitalousopettaja Maiju Gebhard kehitti 1940-
luvulla  suomalaisen  astiakaapin.  Sen  ansiosta 
astioita ei tarvinnut enää erikseen kuivata, vaan 
ne  saattoi  nostaa  suoraan  kaappiin. 
Yksinkertaistamalla  tiskaamisen  poistamalla 
siitä yhden työvaiheen, Gebhardin keksintö.

helpotti  satojentuhansien  suomalaisten 
perheenäitien päivittäisiä kotitöitä. Myöhemmin 
suomalaiset  ovat  rikastuttaneet  ihmiskuntaa 
keksimällä tekstiviestit, eikä liene sattumaa, että 
myös Angry Birdsit tulevat Suomesta.

We Finns have been building our welfare state in 
many ways over the last 70 years. My Virtanen 
family  has  been volunteer  fire  fighters  in  four 
generations.  The  village  fire  station  was  our 
second home -  and it  still  is  to my mum. My 
grandmother never missed an opportunity to go 
to the women's meetings at the local fire station 

if somebody just gave her a lift. I learned at a 
very early age the basics of first aid, how to read 
signs of dangerous chemicals and stop a small 
fire. This is just an example about how Finland 
is a country of organizations that gather people 
to help others.  This  Tuesday,  1700 guests  will 
celebrate the Finnish Independence Day at  the 
Reception of the Finnish President. At the same 
time, the son of the late Veikko Hursti, Heikki, 
organizes  an  independence  reception  for  those 
who have less than us. We too, here in Montreal, 
participate in common good by doing volunteer 
work, such as for the homeless people at the Old 
Brewery Mission.

The story of independence is a story of people. 
The more people you get onboard, the stronger 
the independence is.  Personally,  I  feel  that  the 
work  that  Finland  does  advance  rights  of 
different minorities, religious, language, ethnic, 
sexual and gender minorities as well as people 
with various handicaps, makes us stronger in the 
long  run  and  serves  as  an  example  to  other 
countries in the world. Despite this time when 
many  issues  in  domestic  and  international 
politics seem to be so confusing, contradictory 
or even frightening, we can look at  our future 
now with open eyes.

At  the  end,  it  is  fair  to  say  that  we  can  all 
contribute in ways larger or smaller, whether or 
not in Finland. Here at the Estonian Church, the 
Suomi-koulu  Language  School  will  have  its 
Christmas Party next weekend and I suppose the 
little children are anxiously waiting for presents 
that  Santa  Claus  might  bring  them.  These 
children are our future - the ones that will some 
day  carry  the  torch.  What  could  be  more 
comforting idea than that !
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Bonne  fete  nationale  !  !  Happy  Independence 
Day  !  Trevlig  självständighetsdag  !  Hyvää 
Itsenäisyyspäivää! 

Ari Virtanen

MUUTOSTEN TUULIA MONTREALIN 
SUOMALAISYHTEISOSSA 

Eestiläiskirkon joulumyyjäismainoksen taiteili Maisa 
Suhosen 11-vuotias tytär Frida.

Tämän  vuoden  joulumyyjäiset  pidettiin 
ensimmäistä  kertaa  Montrealin  suomalaisen 
Pyhän  Mikaelin  seurakunnan  uusissa  tiloissa, 
joita vuokrataan Montrealin Eestiläiseltä kirkolta 
Notre-Dame-de-Grâcen  eli  NDG:n 
kaupunginosasta.  Doctor  Penfield  –kadun 
kirkkokodin  myynnin  jälkeen  seurakunta  ja 
muut  suomalaisseurat  totuttautuvat  toimintaan 
u u d e s s a  y m p ä r i s t ö s s ä .  P i e n e n 
m u u t t o l a m a a n n u k s e n  j ä l k e e n 
sukupolvenvaihdostakin  on  havaittavissa 
nuorempien ottaessa vastuuta hartioilleen.

     ”Muutto meni sutjakkaasti, ja eestiläiset ovat 
todella  sydämellisiä  ja  ottivat  meidät  avosylin 
vastaan”,  kertoi  kirkkoneuvoston  uusi 
puheenjohtaja  Maisa  Suhonen  komeassa 

jouluvillapaidassaan. ”Meillä on myös muutamia 
yhteisjumalanpalveluksia  eestiläisten  kanssa 
vuoden aikana, ja se on positiivista molemmille 
osapuolille. Positiivista on myös, että yhteisten 
juhlien ja muiden tilaisuuksien järjestäminen on 
helpompaa yhtenäisissä tiloissa.”

Vas. kirkon uusi tiedottaja Ilona Dagnaud, joka 
ennen Montrealiin muuttoa on asunut Suomessa, 
Ranskassa, Saudi Arabiassa, Hongkongissa, 
Koreassa, Togossa ja Winnipegissä mukanaan neljä 
lastaan, oik. kirkkoneuvoston entiset puheenjohtajat 
Heli Parenteau ja William (Bill) Luomala. 

Kirkkosali on entistä kirkkokotia suurempi, noin 
130-paikkainen.  Alakerrassa  on  avara 
yhtenäinen  seurustelutila  keittiöineen  ja 
kokoushuoneineen.  Kirjasto  on  kutistunut 
muutamaksi pienehköksi kaapiksi.

     Uuden  aallon  montrealinsuomalaisissa 
kiinnittää huomiota lapsiperheiden suuri määrä. 
Tyypillisessä  perheessä  on  suomalainen  äiti, 
ranskankielinen  quebeciläisisä  ja  pari  lasta  - 
monenlaisia variaatioita tietenkin löytyy. Nuoret 
suomalaiset  ovat  hyvin koulutettuja ja  puhuvat 
sujuvasti ranskaa. Kolmikieliset lapset eivät ole 
harvinaisia. Nyt eestiläiselle kirkolle muuttanut 
Suomi-koulu toimii vilkkaasti. Nelikymmenisen 
j o u k o n  i k ä h a a r u k k a  o n 
musiikkileikkikoululaisista esiteineihin.
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    ”Uusissa  tiloissa  on  haastavampaa  vetää 
koululaisryhmiä,  koska  tila  on  nyt  yhtenäinen. 
Luovuudella  on ryhmät  nyt  sijoiteltu  niin,  että 
kaikenikäiset  saavat  opiskella  rauhassa,” 
kiittelee  Maisa  Suhonen.  ”Toinen  ero  on,  että 
tuntien aikana vanhemmat eivät voi jäädä tänne 
kahvittelemaan  ja  keskustelemaan. 
Eestiläiskirkko on kuitenkin kivenheiton päässä 
Monkland  avenuelta  NDG:n  sydämessä  - 
kahviloita löytyy.”

Viisivuotias Stella L'Heureux on itsekin kaunis kuin 
karkki.  

Perhe joulunpunaisissaan: uskontotieteen tohtori 
Tanja Riikonen, jonka väitöskirja musliminaisten 
identiteetistä on juuri valmistunut, hänen alkuaan 
Norsunluurannikolta kotoisin oleva miehensä 
Philippe Oufoué ja lapset Amaya,3 ja Ethan, 1. 

Koulun  lisäksi  kirkolla  harjoittelevat 
kanteleryhmä ja kuoro. Muutakin seuratoimintaa 
kuten  filmi-iltoja  on  luvassa.  Toukokuussa 
kirkolla  pidetään  Suomi-koulujen  Kanadan  ja 
Amerikan konferenssi.

Hauskoja  hetkiä  myyjäisissä,  vas.  kirkkoneuvoston 
puheenjohtaja  Maisa  Suhonen,  Montrealin 
Canadian Friends of Finlandin sihteeri Ari Virtanen 
ja pelisuunnittelija Tuuli Saarinen.

Muiden  muutosten  ohella  Montrealin 
Suomalaisen  toimittaja  Katja  Frostell   halusi 
kuusi vuotta sitä hoideltuaan astua syrjään. Hän 
ojensi  päätoimittajan  hatun  tai  pitäisikö  sanoa 
sulkakynän  Karoliina  Muukarille,  joka  tuli 
yhdeksän  vuotta  sitten  työn  kautta  Suomesta 
Montrealiin.  Sekä  painettuna  että  sähköisenä 
lehtenä  ilmestyvä  MS  osoite-  ja 
tapahtumamuistioineen  on  tärkeä  yhdysside 
varsinkin vanhemmille montrealinsuomalaisille.

 Monet  kiitokset  päivisin  UNESCO:n 
tiedottajana  työskentelevälle  Katjalle 
arvokkaasta  työstä!  Karoliina  tutustui 
Montrealiin HEC:in vaihto-opiskelijana jo ennen 
tänne  muuttoaan  ja  työskenteli  rahoitusalalla. 
Näillä tarmokkailla naisilla on molemmilla kaksi 
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lasta ja Karoliinalla kolmas tulossa juuri tämän 
lehden mennessä painoon.

Kuusi  vuotta Montrealin Suomalaisen toimittajuutta 
on  Katja  Frostellilla  (oik.)  takana;  remmiin  astui 
Karoliina Muukari (vas.)

Teksti ja kuvat: Anneli Lukka 

 

MEMBERS OF THE FINNISH CHURCH 
COUNCIL 2017

 
On  February  5,  2017,  at  our  general 
congregational  meeting  Secretary  Ismo 
Makkonen  and  Council  member  Marja-Leena 
Taras stepped down after having served on the 
church council for the maximum of two terms. 
Heli Parenteau and Iitu Vuokila were elected as 
new council members. The remaining members 
include Maisa Suhonen,  Kati  Treilman,  Pirkko 
Kotkavuori,  Jari  Laulumaa  and  Pauliina 
Rouleau.
 
After  this  annual  meeting,  the  new  church 
council gathered shortly to nominate members to 
the  following  positions.  Maisa  Suhonen  was 
elected  as  President,  Kati  Treilman  as  Vice 
President,  Pirkko  Kotkavuori  as  Treasurer  and 
Iitu Vuokila as Secretary.
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Welcome to the Montreal Floorball Club.

League on  Tuesdays  from 8pm to 10pm at CEGEP Saint- Laurent

Open scrimmage on Saturdays from 1:30pm to 3:30pm at CEGEP Bois-de-Boulogne

More info: http://www.club-floorball-montreal.org

http://www.club-floorball-montreal.org
http://www.club-floorball-montreal.org
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MONTREALIN SUOMI-KOULU

Vuonna  1979  perustettu  Montrealin  Suomen 
Kielen Koulu on yksi  noin 135:stä  maailmalla 
toimivasta Suomi-koulusta, joiden tarkoituksena 
on tukea ulkosuomalaisten lasten suomen kielen 
oppimista  ja  hankitun  kielitaidon  säilyttämistä 
sekä  välittää  suomalaista  kulttuuriperintöä. 
Ensimmäiset  suomen  kielen  opetusta  antaneet 
Suomi-koulut  perustettiin  Kanadaan  jo  1960-
luvulla. 

Suomi-kouluissa  annetaan  opetusta  suomea 
äidinkielenään  tai  toisena  tai  vieraana  kielenä 
puhuville  lapsille,  joiden  toinen  tai  molemmat 
vanhemmat  ovat  syntyperältään  suomalaisia. 
Suomen  Opetushallitus  tukee  Suomi-kouluja 
osana kansainvälistä toimintaansa. Vuonna 2015 
julkistettiin  Opetushallituksen  johdolla 
valmisteltu  kaikkien  Suomi-koulujen  työtä 
tukemaan tarkoitettu opetussuunnitelmasuositus, 
josta  myös  Montrealin  Suomi-koulun  opettajat 
saavat innostusta ja tukea työhönsä. 

Montrealin  Suomi-koulussa  on  tänä  syksynä 
kuusi  ryhmää  vauvamuskarista  isoihin 
koululaisiin.  Kokoonnumme  lauantaiaamuisin 
kahden  tai  kolmen  viikon  välein  eestiläisen 
kirkon  tiloissa  (4345  Avenue  Marcil) 
puuhastelemaan  suomeksi.  Koululla  on  myös 
kattava  kirjasto,  josta  oppilaat  voivat  lainata 
suomenkielisiä kirjoja ja äänitteitä kotiin.

Tervetuloa mukaan toimintaan! 
Lisätietoja ja ilmoittautumiset:

elisa.pylkkanen@mail.mcgill.ca

marjacoady@hotmail.com

Elisa Pylkkänen

Suomi-koulu opettaja 
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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

mailto:mark@finncracft.com
mailto:elisa.pylkkanen@mail.mcgill.ca
mailto:marjacoady@hotmail.com
mailto:mark@finncracft.com
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FINNISH WINTER BOOTS IN CANADA 

A i n o 
L ’ H e u r e u x 
grew up in the 
village  of  
Kuomiokoski, 
located  in 
South-Eastern 
Finland,  where 
her  family 
operates a shoe 
business  called 
K u o m a . 
Kuoma  is  one 
of  the  oldest 

shoe manufacturers in Finland as it  has been in 
business  since  1928.   “I  grew  up  in  an  idyllic 
Finnish  working  village  called  Kuomiokoski. 
Many people in the village were involved in the 
Kuoma business. The village had a grocery store, 
a school, a bank, a post office and a library for its 
employees  and  their  families”.   She  moved  to 
Montreal  seven  years  ago  with  her  Canadian 
husband  and  their  three  children.  “After  my 
children started school, I felt it was time for me to 
have  my  own  project.  I  have  had  this  shoe 
business idea back in my mind for a while as I 
had  received  very  good  comments  from  locals 
regarding Kuoma winter boots my children wear 
every winter”.  

In  2015,  Aino  started  by  touring  shoe  fairs  in 
Canada  (as  seen  at  Toronto  Shoe  Fair  in  the 
picture  above)  and  analyzing  the  Canadian 
market.  Kuoma  boots  are  built  on  decades  of 
Nordic  winter  experience  and  are  suitable  from 
spring  to  arctic  temperatures.  Every  shoe  is 
marked with the Finnish Key Flag, a symbol of 
Finnish origin as all Kuoma footwear products are 
to this day produced in Finland in the village of 
Kuomiokoski.  “Canadian  consumers  appreciate 

that the boots are made in Finland. It is a symbol 
of  quality.  Also  our  models  are  designed  to  be 
easy to put on and ergonomic for children’s feet.” 
Aino is very happy with her sales so far but it has 
required hard work to get some exposure in the 
Canadian market. “Last year I partnered with two 
local sales representatives who are more familiar 
with the doing business in Quebec and have great 
networks with distributors. This has helped me a 
lot. We have now a strong customer base in the 
Montreal area and it is time to expand our sales  
outside the province.”Also, the recent trade deal 
between Europe and Canada will benefit Aino. “It 
will  be  less  costly  to  ship  Kuoma  shoes  from 
Finland and it will give me leverage to negotiate 
my sale prices.”

Kuoma  shoes  are  manufactured  for  all  age 
groups-  children,  women  and  men  in  different 
models  and  colours.  Kuoma  felt  boots  that  are 
made  of  pure  lamb  wool  have  been  popular 
among  adult  footwear  this  season.   For  more 
information, visit www.kuoma.ca 

Karoliina Muukari

�
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THE COMMUNITY  

Hanna Hakio (vas.), Katja Frostell, Okko Niskanen, Florence Melo Mecado, Thomas Virta ja Ari Virtanen 
tapasivat  tunnetun  suomalaisen  näyttelijän   Minna  Haapkylän  Nordic  Focus  Film  festivaaleilla 
Montrealissa.  Minna on pääosassa elokuvassa Armi elää!. Elokuva kertoo Marimekon perustajasta Armi 
Ratiasta.  

Suomi-koulun  lapset  pelasivat  mölkkyä  syksyllä 
järjestetyssä  ulkoilupaivassa.   Pauliina  Rouleau 
(vas.) opettaa lapsille molkyn saantoja. 
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Myös saappaanheitto kuului ulkoilupäivän 
lajeihin.

Myös  Suomi-koulun  henkilökunta  tuli 
pukeutuneena koulun Halloween juhlaan. 

Suomi-koulun Halloween juhlassa oli juhlimassa 
mm. Darth Vader, yksisarvinen ja keiju. 

Piparitalkoot joulumyyjäisiä varten.  
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Tässä esiintyy Suomi-koulun muskari ryhmä 
opettajansa Anna Ahlgrenin (oik.) johdolla 
joulujuhlassa. Tänä vuonna Suomi-koulun 
joulujuhlassa esiintyivät myös Montreal Kantele 
Ensemble ja kuoro, jonka johdolla lauletaan 
yhteislauluja. Myös Korvatunturilta oli tullut odotettu vieras.

 

 

Koululaiset lauloivat hienosti suomalaisia joululauluja.
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LASKIAISPULLA, FREEDOM, AND 
MARTIN LUTHER

Every now and then you hear about anniversaries 
for  things  that  you  had  no  idea  anyone  cared 
about.  There  is  an  “International  day  of 
Ceramics”,  for  instance.  There  is  also  an 
“International  Day  of  Shoes”,  “International 
Button Day” and even an “International Day for 
Happiness” (I like that one). February 21st, 2017 
was  -  apparently  -  “International  Sticky  Bun 
Day”. Given that Finns are quite fond of sticky 
buns,  which  are  NOT  the  same  thing  as 
laskiaispulla,  perhaps  most  Finns  already  knew 
this.

2017  is  also  the  anniversary  of  the  Protestant 
Reformation.  500  years  ago,  this  year,  Martin 
Luther  hammered  his  95  theses  to  the  Castle 
Church  door  in  Wittenberg.  Even  though  most 
people  around  the  world  do  NOT  remember 
Martin Luther, he still changed history – and our 
lives – forever. 

And Martin Luther changed Finns and Finland:
1/  the  Finnish  church  is  overwhelmingly 
Lutheran, because of Martin Luther and one of his 
famous students … Mikael Agricola
2/  If  Agricola  had  never  studied  in  Wittenberg 
with Luther,  he may not  have gone back to his 
home and been the primary figure responsible for 
literary Finnish. Like Luther, his student Mikael 
was  worried  about  the  education  of  his  people. 
The  first  written  book  in  Finnish  is  Agricola’s 
1543  alphabet  book.  One  year  later,  Agricola 
published  a  book  of  hymns  and  prayers  in 
Finnish. Shortly after that he translated the New 
Testament

These  days,  if  you  say  “Martin  Luther”  to 
someone on the street, they are likely to think of 
Martin  Luther  King  Jr.  The  African-American 
civil rights leader was named after Martin Luther, 
our  16th  century  monk,  and  like  him,  was  a 
champion  for  freedom.  Unfortunately,  Martin 
Luther, the German monk, will never be a saint. 
He was far  too passionate and poorly-mannered 
for that. Also, many Lutheran churches, including 
our own Canadian church, have published official 
apologies  for,  and refusals  of,  Luther’s  writings 
against the Jews of his day, writings which were, 
and are, horrific and hateful. Despite this, there is 
much  to  commemorate  in  Luther’s  life  and  his 
writings….and this is the year!

Sunday  evening  May 7,  2017,  there  will  be  an 
event at St. Michael’s Finnish church, Montreal, 
with  Dr.  Kristi  Stjerna,  from  the  University  of 
Helsinki  and  Pacific  Lutheran  University.  Dr. 
Stjerna  is  a  Finn  who  is  one  of  the  world’s 
foremost  Luther  scholars.  She  will  meet  with 
Montreal  Finns  to  talk  about  Luther  and  his 
legacy – especially for Finland. On Monday May 
8 and Tuesday May 9, there will be a conference 
at  McGill  and Concordia  Universities,  featuring 
Dr.  Stjerna  and  other  speakers,  who  will  show 
how the Reformation has influenced all of western 
society, for good and bad. All sessions are open to 
the  public  and  are  free  of  charge,  and  St. 
Michael’s  is  one  of  the  sponsors  of  the 
conference.  So  come  learn  more  about  this 
“unknown” anniversary! You will  find out more 
about  Luther,  about  Agricola  and  even  about 
Finns  (although  perhaps  not  about 
Laskiaispulla!).

For  more  information,  contact  Pastor  Matthew 
Anderson at    matthew.anderson@live.ca
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CALENDAR OF FINNISH COMMUNITY ACTIVITIES

Maaliskuu - March

18 Lauantai – Saturday

24 Perjantai – Friday

31 Perjantai - Friday 

10:30

19:00

17:00

Suomi-koulu 

Finnish Restaurant Night 

5 @ 7 CFF Annual Meeting

Huhtikuu - April

1 Lauantai - Saturday

7 Perjantai - Friday

22 Lauantai - Saturday

22 Lauantai - Saturday

10:30

11:00

10:30

TBA

Suomi -koulu

Suomen Aseveljet Kanadassa vuosikokous

Suomi-koulu

Vappurieha

Toukokuu - May

7 Sunnuntai - Sunday

13 Lauantai – Saturday

26 Perjantai - Friday

19:00

10:30

19:00

Professori Kirsi Stjerna Helsingin yliopistosta luennoi uskonpuhdistuksesta

Suomi-koulu

Finnish Restaurant Night

Kesäkuu - June

3 Lauantai - Saturday 10:30 Suomi - koulu

17 Lauantai - Saturday 10:30 Suomi - koulu

17 Lauantai - Saturday TBA Juhannuspicnic, Mont-Royal
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ESTONIAN AND FINNISH SERVICES AND EVENTS

March 2017-September 2017

St. John’s Evangelical Lutheran Church

4345 avenue Marcil, Montreal, Quebec, H4A 2Z9

*Events in Ottawa take place at the St. Peter's Evangelical Lutheran Church, 400 Sparks Street, Ottawa, K1R 5A2. 
Entrance through the side door from the parking lot. 

March
Maaliskuu

19 (Sunday) 11.00 Estonian and Finnish combined Service with Pr. Pastor Kyllikki Pitts followed by 
luncheon.
Yhdistetty jumalanpalvelus ja lounas eestiläisten kanssa.

April
Huhtikuu

9 (Sunday)

16 (Sunday)

15.00

11.00

12.00

13.00

Ottawa Palm Sunday service*

Estonian Easter communion service with Pr. Matthew Anderson. Eestiläisen kirkon 
pääsiäisjumalanpalvelus ja ehtoollinen.
Shared Easter luncheon with Estonians & Finns.  Yhteinen lounas Eestiläisen 
kirkon kanssa.
Finnish Easter communion service wit Pr. Matthew Anderson. Suomalaisen kirkon 
pääsiäisjumalanpalvelus ja ehtoollinen.

May
Toukokuu

14 (Sunday) 11.00 Estonian &Finnish combined Mother’s day service with Pr. Matthew Anderson. 
Yhdistetty Äitienpäivän jumalanpalvelus eestiläisten kanssa.

September
Syyskuu 

TBA Finnish Sunday service. Time & date to be announced later.
Sunnuntainen jumalanpalvelus. Päivämäärä & aika ilmoitetaan myöhemmin.
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FINNISH ASSOCIATIONS IN MONTREAL

The next issue of the newsletter will be published in September 2017.  
Please send material to karoliina.muukari@gmail.com

Canadian Friends of Finland 2016-2017

President Bill Luomala

Vice-President Gene Angeles

Secretary Ari Virtanen arivirtanen66@hotmail.com

Treasurer Lisa Makinen

Newsletter coordinator Anneli Lukka anneli.lukka@mcgill.ca

Chambre de Commerce Finno-Canadienne

President Christian de Saint Rome cdesaintrome@gmail.com

Finnish War Veterans Montrealin Aseveljet

Puheenjohtaja Ismo Makkonen imakkonen@videotron.ca

Jäsensihteeri Eeva-Liisa Makkonen 514-697-5880

Montrealin Suomalainen newsletter

Editor Karoliina Muukari karoliina.muukari@gmail.com

Montrealin Suomi-Seura

Puheenjohtaja Marja-Leena Taras tarasp@sympatico.ca

Varapuheenjohtaja Mirjam Kytölä

Sihteeri Pirkko Metsämarttila pirkko.kotkavuori056@sympatico.ca

Rahastonhoitaja Markku Kytölä

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

Kirkkoneuvosto / church council stmichaelsfinnish@gmail.com
514-932-9568

Finnish Language School – Suomen Kielen Koulu

Opettaja
Opettaja

Elisa Pylkkänen
Marja Coady

elisa.pylkkanen@mail.mcgill.ca
marjacoady@hotmail.com

  20

mailto:stmichaelsfinnish@gmail.com
mailto:elisa.pylkkanen@mail.mcgill.ca

