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Message from the Editor 
 

any readers of this newsletter currently live in Canada, but it turns out that  
Finland is the best country in the world! In an article in Newsweek, August 2010 
(http://www.newsweek.com/feature/2010/the-world-s-best-countries.html), 100 

countries were ranked according to health, economic dynamism, education, political 
environment and quality of life. Nordic countries topped the list, with our homeland 
ranking as the best country in which to be born at this moment. 
 
Popularly known for its dark winters, xenophobia and intriguing shouting choir (Mieskuoro 
Huutajat), Finland in fact offers vast opportunities to its residents. The article explains that 
small nations often fare better as improvements can be made with less effort; all the more 
true if it is a rich nation. Scores for each country are provided by category, in addition to a 
supplementary “best country” list, with Finland leading overall. 
 
Finland has been long applauded for its education system, scoring top levels in European 
studies such as the Programme for International Student Assessment (PISA). The article 
states that success can be achieved by getting children into school early: “High-quality 
preschooling does more for a child’s chances in school and life than any other educational 
intervention”. Furthermore, teacher training and individualized attention are signalled as 
other important markers for success. This combination has been achieved in Finland’s top-
quality education system by ensuring that all children complete basic education, employing 
teachers who have Master’s degrees and encouraging one-on-one learning through a tutor.  
 
Before you start to question what on earth you are doing here, rest assured that Canada 
ranked Number 5 in the study and we Finns can enjoy an abundant life here as well! 
 

Katja Frostell 
Editor 

 
 
 
 
 
 
 

The next issue of the newsletter will be published in December 2010.  
Please send material to kfrostell@hotmail.com 
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Tietoisku Montrealin suomalaisesta kirjastosta 
Kuka se Snelmanni oikein oli? 

Aikoinaan Suomessa sanottiin sadan markan seteliä snelmanniksi. 
Kuka oli tämä yksi Suomen ”suurmiehistä” J.V. (Johan Vilhelm) 
Snellman ja mitä hän oikeastaan teki? 

Lahjoituksena Montrealin suomalaisen kirjaston Uutuudet-hyllylle 
on ilmestynyt tutkija Marja Jalavan vuoden 2006 elämäkerta  
J.V. Snellman. Mies ja suurmies. Kirja kertoo perinpohjaisesti ei 
vain miehestä mutta myös hänen aikakaudestaan 1800-luvulla; 
sivuilla vilisee historian hahmoja Runebergistä Aleksis Kiveen. 
Alkuaan hegeliläinen filosofi ja suomalaisuusliikkeen piirissä 
ylioppilaiden kulttihahmo Snellman ei teräväsanaisena 

oppositiomiehenä ja kansankiihottajana saanut yliopistovirkaa, vaan joutui rehtoriksi kaukaiseen 
Kuopioon, mistä hän julkaisi Saima-nimistä lehteä. Sen artikkeleiden sanottiin olevan ajan tasokkainta 
ruotsinkielistä proosaa. Hänhän oli ruotsinkielisestä perheestä, ja siihen aikaan opettajat koulussa 
rankaisivat suomea puhuvia oppilaita patukaniskuin. 

Ei ollut helppoa luovia ajan henkisessä ilmastossa, missä sensuuri vallitsi ja oppositio helposti tuotti 
potkut yliopistosta, maanpaon tai matkan Siperiaan. Lopulta Snellman pääsi senaattiin. Hän 
henkilökohtaisesti hankki keisarilta käskykirjeen, jonka mukaan suomen kieli oli julistettava 
tasavertaiseksi ruotsin kanssa. 

Ja sitten jotain aivan muuta: Kari Hotakainen: Näytän hyvältä ilman paitaa! Tämä suosittu 
nykykirjailija sai vuonna 2002 Finlandia-palkinnon romaanistaan Juoksuhaudantie, josta tehtiin 
Suomessa myös elokuva.  Ilman paitaa kertoo lähiöissä elävän rötöstelevän ongelmanuorison 
tempuista heidän omalla kielellään. Parhaimmillaan sen tarinat ovat hämmästyttävää kielellistä 
ilotulitusta. Tätä kirjaa ei voi suositella Snellmanin henkeä ja hymistelyä rakastaville! 

Kirjastosta voi myös lainata Heikki Hietamiehen romaanin Äideistä parhain, johon meilläkin nähty 
Klaus Härön samanniminen elokuva pohjautuu. Elokuvan tarina sotalapsi Eerosta Ruotsissa on tätä 
romaania hienoviritteisempi eli käsikirjoitusvaiheessa on tehty paljon muutoksia. 

Arkkitehtina ja muistelmakirjailijana tunnetulta Arne Nevanlinnalta on  kaunokirjallinen romaani 
Marie suomalaisen kirurgin strasbourgilaisesta leskestä. Marie saapuu Helsinkiin nuorena rouvana, 
jossa hän kokee suomenruotsalaisen kulttuurin ulkopuolisena hienoisen humoristisin silmin. 

Anneli Lukka 
anneli.lukka@mcgill.ca 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Finnish translator 
Jonathan Widell, Certified Translator, LL.M, Lic.LL., MA 
Telephone: 514-426-9215 
Email: jonathan.widell@gmail.com 
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Amerikan Suomi-Konferenssin Kuoron matkakertomus 
Ryhmämme ja matkamme 
Ismo Makkonen 

Matkan johtajana toimi Jukka 
Joensuu, Emmaus Seurakunnan 
pastori Vancouverista. Hänen 
apunaan järjestelyissä toimivat 
hänen veljet ja sisaret perheineen 
Himangassa, sekä monet 
Kanadassa olleet, ja opiskeluaikana 
tutuksi tulleet pastorit. 

Kuoron taiteellinen johtaja oli Terhi 
Miikki-Broersma, Sibeliusakatemian 
kasvatti, joka toimi mm 
Langinkoskella kanttorina ennen Amerikkaan lähtöä. Kuorolaiset iloitsivat hänen taidostaan 
johtaa kuoroa. Montrealista oli mukana viisi laulajaa. Helen Richard ja Pirkko Mönkäre 
lauloivat altto-osaa, Tuula Hollinger ja Eeva-Liisa Makkonen sopraanoa ja Ismo Makkonen 
bassoa. 

Viisi laulajaa tuli USA:sta, Vancouverista kuusi, Sudburystä yhdeksän, Torontosta kolme ja 
Timminsistä yksi. Kaksi mukanaollutta eivät laulaneet kuorossa. Yhteensä meitä oli 31. 
Kuoron ensimmäiset yhteisharjoitukset olivat 12–13.8. Vantaalla ja Espoossa. Kuorolaiset 
olivat opetelleet laulut jo ennen Suomeen tuloa.  

Matkaa tehtiin bussilla. Lupsakka Reissu-Leo on ennenkin kyydinnyt Kanadan kuorolaisia, oli 
kuulemassa konserttejamme, ja asusti kanssamme leirikeskuksissa. 

Kuorolaiset asustivat seurakuntien leirikeskuksissa, mutta jotkut olivat yötä sukulaisten 
luona, milloin sopi. Seurakuntien leirikeskukset olivat keskusten ulkopuolella noin 30–40 km 
päässä kirkosta, jossa esiinnyttiin. Leirikeskukset tai kurssikeskukset olivat korkeatasoisia. 
Ne olivat veden äärellä, joten sauna ja uinti kuuluivat melkein joka päivä ilta- ja/tai 
aamuohjelmaan. 

Matkaohjelma oli tiivis. Aamiainen alkoi yleensä klo 8.00 ja illalla saunan jälkeen olikin jo 
puoliyö käsillä. Bussissa laulettiin aamulla virsi ja Jukka luki rukouksen. Jos päivän 
bussimatka oli lyhyt, pysähdyttiin nähtävyyksiä katsomaan. Omaa aikaa oli niukasti. Joskus 
mentiin suoraan esiintymispaikalle missä pukeuduttiin esiintymisvaatteisiin. Olipa kerran 
leirikeskuksessakin vain puoli tuntia aikaa vaihtaa vaatteet ja lähteä esiintymispaikalle.  

Se oli hauska matka ja tutustuimme oikein hyvin toinen toisiimme. Se oli sellaista ”samassa 
veneessä” olemista. Iloitsimme kuoron osaamisesta ja konsertin jälkeen meillä oli aina 
tilaisuus seurustella yleisön kanssa. Sukulaiset, tuttavat ja ventovieraatkin tuli jututettua. 
Myöskin Kanadassa olleita pastoreita vaimoineen oli useassa konsertissa. Mieleen jäivät 
Pinomaat, Paavilaiset, Springfeltit, Sudet, Savinaiset, Rautiaiset ja Lari Junkkari. Martti ja 
Ritva Lampi olivat mukana Hakunilan kirkossa. Parkanossa tapasimme Kytölöiden hyvän 
ystävän Enni Pekkalan. Kalajoella olivat Olavi ja Aila Keinänen meitä kuulemassa. Olavi 
lauloi Ismon kanssa Montrealissa pari vuotta sitten. Joensuussa juttelimme Anni Komulaisen 
ystävän Helenan kanssa, joka oli tänä kesänä Montrealissa ja CFF:n piknikissä. 
Yllätykseksemme tapasimme siellä myös Matti Auramon ja hänen terveiset teille kaikille. 
Pirkon ystävä Heikki oli Langinkoskella kuulemassa ja vei Pirkon mennessään 
Juornaankylään. 

Konsertti äänitettiin Joensuun kirkossa ja odotamme CD:n valmistuvan joulun alla. Jos 
yleisön kiitoksiin on uskomista niin CD:stä tulee oikein hyvä. Kiitokset Pyhän Mikaelin 
Suomalaiselle Ev.Lut. Seurakunnalle Montrealista lähteneiden laulajien kannustuksesta. 
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Canadian Friends of Finland  
De Montréal

 
 

Canadian Friends of Finland 
Unless otherwise stated, all events will take place at the Finnish church home: 

1500 Doctor Penfield Avenue, Montreal, Quebec 

September Syyskuu 

12 September (Sunday) 
12.00 

Apple picking and pockluck dinner in Saint-Antoine-Abbé 
Visit a U-Pick apple orchard, historical cider house, brewery or 
lavender fields, and wind down approx. 3 pm at Anneli and Gene’s 
Murula for a potluck dinner, BYOW. In case of continuous rain, 
rescheduled to the following weekend. 

October Lokakuu 
5 October (Tuesday) 
19.00 

Helsinki Cultural Travelogue 
The TV5 report will be shown, partly in French and partly in 
English, followed by commentaries by Heidi Hollinger.  
Free admission. Coffee/tea and open-faced sandwiches 
afterwards. 

November Marraskuu 
2 November (Tuesday) 
19.00 

Pink Ribbon Blues 
The not-so-rosy side of breast cancer cause marketing and the 
pink ribbon products, by Madeleine Bird, Éco-santé tous 
ensemble Project Coordinator, a partnership between McGill 
University and the South Asian Women's Community Centre. She 
will also talk about toxic chemicals found in consumer products 
and breast cancer prevention. 

Free admission. Coffee/tea and open-faced sandwiches 
afterwards. 

December Joulukuu 

CF
F

 p
ro

gr
am

 fo
r F

al
l 2

01
0 

11 December (Saturday) 
18.00 

CFF traditional Christmas party 
Bill Luomala, 1112 Pierre Mallet, Dorval. 
Potluck Christmas dinner, BYOB, holiday music, gift exchange. 

 

 

 
 
 

  
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. We meet 
monthly inviting both local and Finnish 
speakers to give presentations. We organize 
film viewing, ethnic dinners in the summer, 
parties, sauna barbeques, ski days, etc. We do 
not receive any financial support from Finland 
or any other sources. Our sole income – used 
to organize the above-mentioned events – 
comes from yearly membership fees and 
coffee/sandwich sales. 

CFF MONTRÉAL  
2009/2010 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 
 
Name: _______________________________  
Address: _____________________________  
____________________________________  

Phone#:(Home)________________________  
(Cell) _________________________  

Email: _______________________________  
Please send to:  

Canadian Friends of Finland Montreal 
Branch 1500 Docteur Penfield Avenue 

Montreal, Quebec  H3G 1B9 
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Message from the Pastor 
A day in Helsinki 

In the last days of July, I landed in Helsinki and visited Finland for the first time in my life.  
I had only a day and a half in the capital, arriving from Montreal via Munich on a Saturday, 
and leaving Sunday evening for Estonia and an international Society of Biblical Literature 
conference in Tartu where I gave a paper. 

I wasn’t sure what to expect. Being a non-Finnish pastor to a Finnish congregation, I’ve 
certainly heard lots about the capital over the past couple of years – even the short film clip 
Maisa showed us in beginners’ Finnish class was set in a wintry, dark Helsinki. 

When I stepped off the plane, it was about as far from winter as one can get! There was 
brilliant sunshine, and all of northern Europe suffered the hot and very muggy weather that 
greeted me. Also there at the airport to greet me was the person responsible for Ministry to 
Finns Abroad and for International Relations for the Lutheran Church in Finland, Rev’d Ilkka 
Mäkelä. 

For the next few hours, Rev’d Mäkelä showed me around Helsinki and we talked about 
ministry to Finns abroad. I was struck by his knowledge of Montreal and the situation of 
Finns here in Canada. He knows and has met many of you. I was also struck by his 
openness to talk about ways in which the Church of Finland could help. He was kind and 
gracious, and concerned not only professionally, but personally, with the situation of Finnish 
Lutherans in other countries. 

As he pointed out, one of the guiding principles now in place for the Church in Finland is to 
foster cooperation with other Christians wherever that can happen, be it in Finland itself or 
with Finnish communities abroad. It’s not only good practical sense, he said, but also good 
theology. By cooperating wherever possible with other Christians, and especially with other 
Lutherans, we’re not only being good stewards of our resources, but also showing the kind 
of unity that Jesus prayed for in the Gospel of John and Paul urges in so many of his letters. 

I came away from that day not only thankful for Rev’d Mäkelä’s ministry, but also for the 
directions in which we are going at St. Michael’s. As chairperson of the Montreal Lutheran 

Council, I can honestly say 
that there is a new spirit of 
cooperation amongst Montreal 
Lutherans, and it’s good that 
St Michael’s is a part of that. 
Together we are stronger than 
we are separately, and by 
working together, sometimes 
we discover new ways of 
taking care of old tasks and 
new fashions for meeting long-
time needs. We are learning, 
slowly but surely. We are 
doing the work of God when 
we reach out to others and 
with others. And it’s great to 
know that, back in Finland, 
there is a church and a person 
who are anxious to be of help. 

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://finnishchurchmontreal.i8.com/ 
Montreal Lutheran Council: http://www.luther95.net/MONTREAL-LUTHERAN/ 

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

Kaikki tapahtumat ovat kirkkokodilla jos 
paikkaa ei ole erikseen mainittu. 

 
 

September Syyskuu 
12 (Sunday) 11.00 Church service in Finnish with holy communion 
  Suomenkielinen ehtoollisjumalanpalvelus, Pastor from Finland, 

coming from Hannah Lake Bible Camp 
18 (Saturday)  Yard sale. Kaikkien apua ja lahjoituksia (käyttökelpoista tavaraa) 

tarvitaan. 
23 (Thursday) 16.00-18.15 Old Brewery Mission meal outreach (915 Clark Street) – Very 

important to be on time. 
October Lokakuu 
3 (Sunday) 11.00 Church family service with holy communion 
  Perhe ehtoollisjumalanpalvelus, Pr. Matthew Anderson 
3 (Sunday) 15.00 Church service in Ottawa with holy communion  
  Ehtoollisjumalanpalvelus Ottawassa, Pr. Matti Terho 
17 (Sunday) 12.00 Seurakunnan erityiskokous. Läsnäolo tärkeää. Äänestys. 
31 (Sunday) 11.00 All Saints and candle lighting church service with holy communion 
  Pyhäinpäivän ja kynttilänsytytys ehtoollisjumalanpalvelus,  

Pr. Matthew Anderson 
November Marraskuu 
14 (Sunday) 11.00 Harvest dinner with devotional service 
  Päivälliset ja  hartaushetki 
27 (Saturday) 09.00 TENTATIVE Christmas bazaar 
  Joulumyyjäiset 
28 (Sunday) 15.00 Loveliest Christmas songs gathering in Ottawa 
  Kauneimmat joululaulut Ottawassa 
December Joulukuu 
5 (Sunday) 11.00 Church service with communion and Independence Day 

Celebration 
  Ehtoollisjumalanpalvelus ja Itsenäisyyspäiväjuhla 
12 (Sunday) 15.00 Church service (Christmas) in Ottawa with holy communion 
  Jumalanpalvelus (Joulu), Pr. Matti Terho 
19 (Sunday) 11.00 Loveliest Christmas songs gathering 
  Kauneimmat joululaulut 
25 (Saturday) 10.00 Christmas service with holy communion 
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  Joulukirkko, ehtoollisjumalanpalvelus, Pr. Matthew Anderson 
 
 

 
 

   

Veroilmoitukset  Tilinpidot 
  

Yksityiset, yksityisyrittäjät ja liikkeet  
 

Erik Siponen, B. Comm  
 

6 Calais Circle, Kirkland, H9H 3T9   
puh. 514-426-2232, Fax 426-0654  

eriksiponen@bell.net   
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Finnish Language School 
 

Montrealin Suomen Kielen Koulu on yksi 
kymmenistä ympäri maailmaa toimivista 
Suomi-kouluista. Suomi-kouluissa annetaan 
opetusta suomen kielessä 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. Syyslukukausi alkaa 
lauantaina 11.9.2010. 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 a 
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 Fall 
semester starts on 11 September 2010. New 
students can register by contacting the 
undersigned. Welcome! 
 

Lisätietoja ja ilmoittautumiset/ More information and registration: 
Elisa Pylkkänen / 514-823-7615 / elisa.pylkkanen@mail.mcgill.ca 

COURSES 

Place: Finnish Church Home, 1500 Dr. Penfield 
Teacher: Maisa Suhonen 
Enrolment by email: maisunen@gmail.com by September 17, 2010 

BEGINNERS FINNISH II 

Requirements: little knowledge of the Finnish language 

This course covers simple grammatical structures and common everyday vocabulary. It is designed for 
students at the false beginner level: those who plan to continue from the previous session, or have 
some basic experience with the language but have not looked at it for several years. Students may 
register for the course even if they do not have any basic knowledge of Finnish, but they are strongly 
encouraged to do some extra work outside the class. A placement test may be provided for new 
students. 
First meeting: Monday, September 27, 2010 
Time: Mondays 18.30 - 20.00 
No. of Students: 4-7 
Course fee: $160 / 10 sessions (including all the course material) 
Teaching languages: English and Finnish 

INTERMEDIATE FINNISH 

Requirements: 1 - 3 years of Finnish studies 

This course covers slightly more sophisticated grammatical structures and vocabulary than the one at 
the Beginners level. It is designed for students at the Intermediate level: those who plan to continue 
from the previous session, or have completed some basic courses in Finnish. There is a greater focus 
at this level on oral exercises. Most of the class will be instructed in Finnish. A placement test may be 
provided for new students. 
First meeting: Wednesday, September 29, 2010 
Time: Wednesdays 18.30 - 20.00 
No. of Students: 5-10 
Course fee: $140 / 10 sessions (including all the course material) 
Teaching languages: Finnish and English 
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In Memoriam 

 

Anna-Kaarina Louhelainen 

Montrealin suomalaisyhteisöä kohtasi suuri suru 1.5.2010, kun Anna-Kaarinan taistelu 
rintasyöpää vastaan päättyi vain 36-vuotiaana. Ennen sairastumistaan hän opetti 
aikuisryhmiä Montrealin Suomi-koulussa, toimi Kanadan Suomen Ystävät -järjestön 
johtokunnassa ja myös kauden Montrealin suomalaisen kirkon kirkkovaltuuston sihteerinä  
laulaen  ihanalla äänellään kirkkokuorossa.  

Anna-Kaarina oli lahjakas kirjoittaja, joka rakasti kirjallisuutta, elokuvataidetta, musiikkia, 
joogaamista ja vaeltamista luonnossa - etenkin Uuden Englannin vuorilla ja Quebecissä 
mutta kiipeili myös Coloradon Suurella Kanjonilla, Kalliovuorilla ja Kilimanjaro -vuorella 
Afrikassa. Hänellä oli mahtava huumorintaju, ja hän ylisti mielellään vihreän teen lisäksi New 
Yorkin suurkaupunkia, missä hän kävi usein. Suomea hän kuitenkin rakasti yli kaiken ja  
halusi viettää kaikki kesät ja joulut Kuusamossa.  

Syvä osanottomme hänen miehelleen Pierre-Yves’lle ja äidilleen Vienalle. 

***** 

So devastating to a young person to die at the most beautiful time of the spring! 

Almost all of us knew Anna-Kaarina as, despite her young age, she was an important part of 
the Montreal Finnish community. Before her illness, she taught Finnish language to the adult 
groups of Montreal Suomi-koulu, acted on the Board of Directors of the Canadian Friends of 
Finland and one term as secretary of the Church Council. She had a lovely singing voice and 
sang also in the church choir. For me she was a dear friend. 

Anna-Kaarina was a talented writer who loved literature, films, music, yoga and hiking, 
especially in the New England and Quebec mountains, but she climbed also in the Rockies, 
the Grand Canyon and Kilimanjaro Mountain in Africa. She had a wonderful sense of humour 
and loved green tea and New York City. Most of all she loved Finland and wanted to spend 
the summers and Christmas there whenever possible. 

Our deepest condolences to her husband, Pierre-Yves, who valiantly fought beside her 
during every phase of her illness. 

We will miss Anna-Kaarina immensely. 

Anneli Lukka 
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Canadian Friends of Finland 
President Pirkko Mönkäre 514-299-8030 
Vice-President Bill Luomala 514-633-9385 
Secretary Anneli Lukka 450-827-2727 
Treasurer Susan Laflamme 514-693-9280 
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 Tarmo Saloranta 514-697-7444 
Varapuheenjohtaja Marja-Leena Taras 514-735-8392 
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://finnishchurchmontreal.i8.com 514-932-9568 
Väliaikainen pastori Matthew Anderson 514-436-0309 
Puheenjohtaja Heli Parenteau 514-504-8274 
Varapuheenjohtaja Timo Virta 514-932-3451 
Sihteeri Ruth Sonksen 514-716-6526 
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 
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Maisa Suhonen maisasuhonen@hotmail.com (514) 843-3120 
 
 
 
 
 

 
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 

 
 
 
 
 

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 
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The Community 
 
Suvimuistoja Hollingerien saunapiknikiltä 10.7. 
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Huvilan emäntä Tuula Hollinger johtaa laulua Pilonjärven idylliä 

Laulun lomassa vas. Joensuusta tullut Helena Paavilainen hoivaamassa 
Osmo Angelosantoa, Raila Frostell, Tuula Hollinger, Ismo ja Eeva-
Liisa Makkonen ja Arja Fischer 


