Uutiskirje toukokuu 2016
Kansallismuseoon 19.5.
Treasures of the World -näyttely
Tavataan 19.5. torstaina museon aulassa klo 11. Liput 10$ museon lippukassalta (permanent residents 0$). Englanninkielinen
opastus näyttelyyn alkaa klo 11:30. Jos ehdimme 15:n ensimmäisen joukkoon, saamme ilmaisen opastuksen, olkaamme siis
ajoissa. Muuten kierrämme näyttelyn keskenämme. Tervetuloa! Järjestäjä: Päivi Aalto, puh. 85877049
Explore the finest artefacts the world has to offer at this highly-anticipated exhibition from the British Museum in London! Come
face to face with the “unlucky mummy” falsely rumoured to have sunk the Titanic, marvel at gold jewellery from ancient Mesopotamian graves and be fascinated by the magical transformation mask from the Pacific Northwest Coast of North America.
Featuring stunning relics from ancient civilisations and treasures spanning Africa, Oceania and the Middle East, as well as Europe, Asia and the Americas, this extensive collection encompasses over two million years of abundant culture and history. Discover these Treasures of the World and more at the National Museum from December 2015 to May 2016!

Terassi-ilta 20.5.
Tervetuloa viettämään SiSun terassi-iltaa perjantaina 20.5. trendikkäässä Loof ”kattoterassi” Baarissa alkaen kello 19:00. Happy Hour kello 20:00 asti. Laaja juomavalikoima
janoisille, moneen makuun nälkäisille & musiikkia niin vanhoille kuin nuorille! ”Come
on up. There’s always room at the top.”

Osoite: Loof Bar, 331 North Bridge Road, Odeon Towers Extension Rooftop #03-07,
188720 (Raffles hotellia vastapäätä).
Ilmoittautumiset Facebookissa tai huvi.sisu@gmail.com 16.5. mennessä.

Aamukahvit 25.5.
Aamukahvit/Brunssi PS Cafessa, keskiviikkona 25.5. klo 11.30 alkaen.
Ilmoittautumiset huvi.sisu@gmail.com tai Facebookin tapahtumassa Aamukahvit.
Tervetuloa!

Kuvia 9.4. Jubilee Walk:lta
Seitsemän henkilöä osallistui aamupäivän reippailulle.
Kuvat: Sanna Massala

Hallitus esittäytyy
Antero Mäkinen

1. Kuvaile itseäsi lyhyesti

Kaikki on mahdollista, oma asenne ratkaisee. Jos olet ajatellut tehdä jotakin jo pidemmän aikaa, tee se nyt. Kaksi sanaa, jotka eivät kulu käytössä: ”kiitos” ja ”anteeksi”.

2. Miksi lähdit mukaan hallitukseen/haluat jatkaa hallituksessa?

On tulossa mielenkiintoinen jakso sekä Sisun että koko suomalaisen yhteisön kannalta. Olemme valmistelemassa Suomen 100-vuotista itsenäisyyspäivän juhlintaa
Singaporessa yhteistyössä lähes kaikkien paikalla olevien suomalaisten voimin.

3. Mikä mielestäsi SiSussa on parasta?

Yhteisöllisyys, tapahtumat, yhdessä tekeminen, vaikuttaminen yhteisiin asioihin.

4. Mikä mielestäsi Singaporessa on parasta?

Hyvä ja edullinen ruoka, paljon mahdollisuuksia harrastaa. Kaikki ne maat, joihin on aikaisemmin halunnut matkustaa, kun vielä
asui Suomessa, ovat nyt todella lähellä.

5. Lempiannoksesi hawkerissa
Mee Goreng ja Teh Tarik.
Harri Nieminen

1. Kuvaile itseäsi lyhyesti

Olen utelias ja pyrin koko ajan käymään uusissa paikoissa tai oppimaan jotain uutta. Pidän urheilusta, erityisesti laskettelusta, ja pelailen kaikenlaisia palloilulajeja. Minua kiinnostaa uusi teknologia ja kehittyneet tavat tehdä vanhoja asioita.

2. Miksi lähdit mukaan hallitukseen/haluat jatkaa hallituksessa?

Haluan kantaa korteni kekoon, että Singaporessa asuvilla suomalaisilla on mukavia tapahtumia joissa Suomi ei unohtuisi.

3. Mikä mielestäsi SiSussa on parasta?

Se että voimme toteuttaa kaikkia hyviä ideoita ja edistää suomalaisuutta Singaporessa.

4. Mikä mielestäsi Singaporessa on parasta?

Golf-kauden pituus. Tietysti myös lukuisat hyvät ravintolat ja matkustusmahdollisuudet.

5. Lempiannoksesi hawkerissa
Roti Prata ja Char Kway Teow.
Tuija Nygrén

1. Kuvaile itseäsi lyhyesti

Supisuomalainen, huumorillakin höystetty nainen kaukomailla.

2. Miksi lähdit mukaan hallitukseen/haluat jatkaa hallituksessa?

Halusin jatkaa hallituksessa, koska porukka on mukavaa ja näin saan myöskin olla ykkösketjussa mukana järjestämässä Sisun tapahtumia.

3. Mikä mielestäsi SiSussa on parasta?

Rento, hauska mutta asiallinen meininki sekä monipuoliset tapahtumat.

4. Mikä mielestäsi Singaporessa on parasta?
Mahdollisuus tutustua aasialaiseen kulttuuriin.

5. Lempiannoksesi hawkerissa

En juurikaan ruokaile hawkereissa.
Tommi Rouru

1. Kuvaile itseäsi lyhyesti

Pitkä, tumma ja ko... mies. Aikas sosiaalinen, iloinen puuhastelija. Urheilusta tykkäävä nautiskelija.

2. Miksi lähdit mukaan hallitukseen/haluat jatkaa hallituksessa?
Mukavaa toimintaa, ei sitä osaa poiskaan olla.

3. Mikä mielestäsi SiSussa on parasta?
Suomalaisten kanssa touhuaminen.

4. Mikä mielestäsi Singaporessa on parasta?
Kaikkea löytyy.

5. Lempiannoksesi hawkerissa
Char kway teow.

Mikael Vaitti

1. Kuvaile itseäsi lyhyesti

Yrittäjä henkeen ja vereen. Tykkään verkostoitua ja oppia tuntemaan uusia ihmisiä. Hakeudun aina uusia haasteita kohden.

2. Miksi lähdit mukaan hallitukseen/haluat jatkaa hallituksessa?

Olen iloinen, että sain jatkaa sisun hallituksessa ja näin pääsen muiden toiminnassa mukana
olevien kanssa järjestämään erilaisia tapahtumia ja tapaamaan uusia henkilöitä.

3. Mikä mielestäsi SiSussa on parasta?
Tapaa jatkuvasti uusia henkilöitä.

4. Mikä mielestäsi Singaporessa on parasta?
Ruoka ja se valinnan määrä.

5. Lempiannoksesi hawkerissa
Beef for fun.

Petri Hakala

1. Kuvaile itseäsi lyhyesti

Syyskuussa 2015 Singaporeen muuttanut tietotekniikka-alan ihminen. Naimisissa singaporelaisen kanssa ja sitä kautta pitkän tähtäimen suunnitelmat pysyä Singaporessa. Harrastuksiin kuuluu mm. kuntoilu läheisellä salilla.

2. Miksi lähdit mukaan hallitukseen/haluat jatkaa hallituksessa?

Hyvä tapa tutustua muihin suomalaisiin Singaporessa. Liityin jäseneksi ennen vuosikokousta ja samalla mietin, että jos porukka vaikuttaa mukavalle, voin osallistua myös hallituksen toimintaan.

3. Mikä mielestäsi SiSussa on parasta?

Kokoaa hyvin yhteen Singaporessa olevat suomalaiset. Toimii hyvänä kanavana tiedon jakamiseen jäsenten kesken niin arkeen kuin muihinkin asioihin liittyvissä kysymyksissä. Yleensä aina joku tietää.

4. Mikä mielestäsi Singaporessa on parasta?

Monikulttuurinen ympäristö sovussa keskenään. Tästä pitäisi muun maailman ottaa oppia!

5. Lempiannoksesi hawkerissa

Mee goreng (spicy) with egg on top.
Florence Pignot-Hämäläinen

1. Kuvaile itseäsi lyhyesti

I’m French, open-minded, social and multicultural. I spent 23 years out of France, living in
England, Germany and Finland (16 years), before moving to Singapore. My husband is Finnish and we have two teen boys. I have many hobbies; sport, reading, cultural activities,
and preferably, I’m doing all this with some friends or family. I speak quite fluently Finnish,
with a slight accent of Savo (unwanted), the writing Finnish is very understandable, but far
from perfect.

2. Miksi lähdit mukaan hallitukseen/haluat jatkaa hallituksessa?

My Finnish Friend asked me to join SISU association and I was very pleased to do it.

3. Mikä mielestäsi SiSussa on parasta?

I can speak Finnish and meet some other Finns, actually I’m missing Finland (!), also I like
the idea of organizing events to let people join together and have fun.

4. Mikä mielestäsi Singaporessa on parasta?

Singapore is safe, and has a good environment to raise children. Also has lots of parks, sights
and cultural activities.

5. Lempiannoksesi hawkerissa

Laksa, home made & Champagne Brunch at Fullerton.

Anja Mahrenholz

1. Kuvaile itseäsi lyhyesti

Olen kolmekymppinen yhden lapsen äiti ja olen asunut Singaporessa kaksi vuotta. Puhun äidinkielenä suomea ja saksaa. Vapaa-aikana tykkään mieluiten urheilla, matkustella ja kierrellä Singaporen kahviloita sekä ravintoloita.

2. Miksi lähdit mukaan hallitukseen/haluat jatkaa hallituksessa?

Olen ollut hallituksessa mukana jo kaksi kautta. Lähdin aluksi mukaan tutustuakseni muihin suomalaisiin sekä oppiakseni jotain uutta. Vaikka lopetankin lehden teon, haluan olla jatkossa aktiivisesti mukana myös järjestämässä tapahtumia.

3. Mikä mielestäsi SiSussa on parasta?

SiSussa on ehdottomasti parasta yhteisöllisyys, tuki ja apu tilanteeseen kuin tilanteeseen ja
huipputyypit.

4. Mikä mielestäsi Singaporessa on parasta?

Singaporessa parasta on ilmasto, kansainvälisyys, ruoka ja matkailumahdollisuudet.

5. Lempiannoksesi hawkerissa

Hmmm… Vaikea kysymys, sillä tykkään niin monista annoksista. Useimmiten päädyn kuitenkin tilaamaan chicken ricen.
Päivi Komminaho

1. Kuvaile itseäsi lyhyesti

Tulin Singaporeen reilu vuosi sitten miehen työkomennuksen myötä. Sitä ennen asuin Saksan
Münchenissä 14 vuotta. Alkujaan olen oululainen. Harrastan monenlaista liikuntaa (mm. golfia, uintia, tennistä ja vaellusta, sekä hiihtoa kun sattuu lunta kohdalle), syöpöttelyä ja matkustelua. Luen myös aika paljon (dekkareita) ja katson elokuvia (toimintaa). Mainittakoon vielä, että olen himosaunoja.

2. Miksi lähdit mukaan hallitukseen/haluat jatkaa hallituksessa?
Ystävä houkutteli mukaan.

3. Mikä mielestäsi SiSussa on parasta?

Sisussa tapaa uusia mukavia ihmisiä ja heidän kanssaan voi puuhastella yhteisen hyvän eteen:
järjestää tapahtumia, tukea suomiyhteisöä ja vaikuttaa ihmisten viihtyvyyteen pitämällä yllä
Suomi-fiilistä Singaporessa.

4. Mikä mielestäsi Singaporessa on parasta?

Ei ole saunaa NIIN ikävä kuin muualla ulkomailla, eikä aamuisin ole varpaat jäässä kylppärissä!

5. Lempiannoksesi hawkerissa
Black pepper chicken, Popiah.
Marja Kuusisto

1. Kuvaile itseäsi lyhyesti

Järjestelmällinen (structured), hauskanpitoa rakastava ja utelias kokeilemaan kaikkea uutta.

2. Miksi lähdit mukaan hallitukseen/haluat jatkaa hallituksessa?

Olen asunut Singaporessa jo yli neljä vuotta ja halusin lähteä mukaan hallitukseen tavatakseni
enemmän muita täällä asuvia suomalaisia.

3. Mikä mielestäsi SiSussa on parasta?
Aktiivisuus järjestää erilaisia tapahtumia.

4. Mikä mielestäsi Singaporessa on parasta?
Lämpö ja ystävälliset ihmiset.

5. Lempiannoksesi hawkerissa
Chicken satay.

Anissa Margono

1. Kuvaile itseäsi lyhyesti

Sosiaalinen, energinen, matkailija.

2. Miksi lähdit mukaan hallitukseen/haluat jatkaa hallituksessa?

Lähdin hallitukseen mukaan koska tykkään järjestää tapahtumia ja haluan tutustua uusiin ihmisiin.

3. Mikä mielestäsi SiSussa on parasta?

Parasta on yhdistää suomalaisia ja tehdä asioita yhdessä.

4. Mikä mielestäsi Singaporessa on parasta?
Monipuolisuus.

5. Lempiannoksesi hawkerissa

Edulliset ruoat ja hyvät maut.Mitään tiettyä lempi ruokaa ei ole.

Miia Koistinen

1. Kuvaile itseäsi lyhyesti

Pesunkestävä hevostyttö, jonka hymy ei kuulemma hyydy koskaan. Muutin perheeni kanssa Suomesta Singaporeen marraskuun lopulla 2015. Kärsivällisyyttäni koettelee ja toivottavasti vähän
kasvattaakin 4-vuotias tyttäremme.

2. Miksi lähdit mukaan hallitukseen/haluat jatkaa hallituksessa?

Hallituspaikka tuli vähän yllättäen päätoimittajapestin mukana, johon minut houkuteltiin yön pimeinä tunteina Sisun terassi-illassa.

3. Mikä mielestäsi SiSussa on parasta?

En ole hirveästi vielä ehtinyt tutustumaan, mutta helposti lähestyttävä yhteisö on.

4. Mikä mielestäsi Singaporessa on parasta?

Lapsiystävällinen ja monikulttuurinen yhteisö – tykkään!

5. Lempiannoksesi hawkerissa

Teryaki chicken on yksi vakioannoksista ja uusin herkkututtavuus Xian Jian Mian.

Perinteinen vappupiknik
Noin 130 henkeä kokoontui Botanic Gardeniin helteisenä sunnuntai-iltapäivänä.
Tunnelma oli iloinen ja herkullisia munkkeja olisi voinut syödä vaikka kuinka monta.
Munkkien lisäksi lasten päivän kohokohtana lienee ollut arpajaiset, jossa joka arpa
voitti. Kiitos kaikille osallistujille ja tervetuloa uudet jäsenet!

Hurraa, sinne meni arvonnan palkinnot!
Kuva: Sanna Massala

Liputus- ja juhlapäivät toukokuussa
Suomessa:

Singaporessa:

1.5.
8.5.
9.5.
12.5.
15.5.

1.5.
21.5.

Vappu, suomalaisen työn päivä
Äitienpäivä
Eurooppa-päivä
J.V. Snellmanin päivä eli suomalaisuuden päivä
Kaatuneiden muistopäivä

Labour Day
Vesak Day

Singaporessa tapahtuu toukokuussa
28.4.– 14.5. THE VORTEX, Jubilee Hall, Raffles Hotel

Marking its Asian premiere here in Singapore, The Vortex is Noel Coward’s highly acclaimed play which will bring with it a prestigious cast from the UK. The star-studded lineup will feature Emmy award-winning actress and Legendary Bond Girl (Live and
Let Die) Jane Seymour, as well as multi award-winning actor James Cartwright. Surrounding the strained relationship between
Florence Lancaster and her son, Nicky, the play sheds light on the hedonistic lifestyle of London’s 1920s social elite and remains
a provocatively modern drama.
Read more at http://thehoneycombers.com/singapore/the-vortex/#0oB9hovIcIYBTX3v.99

10. – 22.5. The European Union Film Festival

The European Union Film Festival is an annual event that showcases a selection of European films, giving local audiences a taste of Europe’s diversity and creativity. Films screened are recent and have encountered success in
their country of origin. The films showcased in this festival may belong to a
specific country, but they are all representative of Europe’s common cultural heritage. This film festival, now in its 26th year, is a window into the intriguing world of European cinema but also an opportunity to improve exposure of local talents.
For more information please visit: www.euff.sg

18. – 28.5. Momentum 2016, the Republic Cultural Centre, Theatre

Momentum 2016 is RP’s annual Dance Festival which showcases the best
dance talents to be found in schools and institutions of higher learning in
Singapore. We celebrate its 9th year with exciting exploration of the theme,
MY MUSES;
Billed as being youthful, vibrant and daring, Momentum 2016 features twelve exciting dance events, including 4 dance workshops, 3 mass workouts, 2 free fringe shows and 1 Hip Hop Competition, culminating to the ticketed Showcase held at TRCC Theatre on 27 & 28 May 2016. Past institutions that have participated in this dance showcase include National University of Singapore, Nanyang Technological University, Singapore Polytechnic, Nanyang Polytechnic, Temasek Polytechnic, Dance Spectrum International, to name a few.
Read more at http://thehoneycombers.com/singapore/momentum-2016-main-showcase/#jaEqoDsHxkD6xZ2S.99

22.5. COLD STORAGE KIDS RUN 2016, The Meadow, Garden by the Bay

Featuring a medley of runs and fun activities for kids and their families, it is Asia’s first and Singapore’s only kids-centric running
event. This is also the first time that the run will have two child celebrities as ambassadors – football protégé Iryan Fandi and
running enthusiast Abbie Rose Humphreys.
The aim of this year’s theme, “Eat Healthy, Get Active”, is to inculcate a healthy and active lifestyle among kids and their families through sporting activities.
Lähde: https://www.myactivesg.com/whats-on/event/2016/5/cold-storage-ki

31.5. Les Miserables, Esplanade Theatre
Cameron Mackintosh’s acclaimed new production of Les Misérables in May for a strictly limited season.
Set against the backdrop of 19th century France, Les Misérables is the unforgettable story of heartbreak, passion and the resilience of the human spirit that has become one of the world’s most popular musicals. Featuring beloved songs ‘I Dreamed a
Dream’, ‘On My Own’, ‘Bring Him Home’ and ‘One Day More’, this breathtaking new production has been completely reimagined
with glorious new sets and staging.
Seen by over 70 million people and winner of over 125 awards, Les Misérables is the musical experience of a lifetime.
Read more at http://www.sistic.com.sg/events/mis0716
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TAAPEROTREFFIT (0-2 -vuotiaat) torstaisin klo 10-12 tai klo 16-18, Laura Karttunen / Facebook: Taaperotreffit_Singapore
PYHÄKOULU kuukausittain sunnuntaisin klo 10, yhteydenotot Sanna Massala puh. 9436 9238
PORRASKIIPEILY lauantaisin klo 9.15, yhteydenotot Sanna Massala puh. 9436 9238
RANTALENTOPALLO yhteydenotot Tommi Rouru puh. 96525440
PARTIOTAIDOT on toistaiseksi tauolla, yhteydenotot varapuheenjohtaja.sisu@gmail.com
LUKUPIIRI kerran kuussa, yhteyshenkilö Minna Hyväri / Facebook: SiSu lukupiiri

Seuraa
tapahtumiamme
myös
Facebookista!

Singaporen Suomalaiset –
Hallitus
Puheenjohtaja:
sisusi@sisusi.com
Antero Mäkinen
Puh. 84843428

Jäsenasiat:
jasen.sisu@gmail.com
Mikael Vaitti
Puh. 87205685

Varapuheenjohtaja:
varapuheenjohtaja.sisu@gmail.com
Harri Nieminen
Puh. 96637964

Urheilutoimikunta:
urheilu.sisu@gmail.com
Florence Pignot-Hämäläinen,
puh. 96454339
Harri Nieminen , puh. 96637964
Petri Hakala, puh. 91783219

Sihteeri:
sihteeri.sisu@gmail.com
Tuija Nygrén
Puh. 86081703
Rahastonhoitaja:
rahasto.sisu@gmail.com
Tommi Rouru
Puh. 96525440

Huvitoimikunta:
huvi.sisu@gmail.com
Päivi Komminaho Franz, puh. 81851748
Marja Kuusisto

Kulttuuritoimikunta:
kulttuuri.sisu@gmail.com
Päivi Aalto, puh. 85877049
Marja Kuusisto
Anissa Margono
Webmaster:
webmaster@sisusi.com
Mikael Vaitti
Puh. 87205685
Uutis-Sisun toimitus:
lehti.sisu@gmail.com
Miia Koistinen, puh. 98190971
Anja Mahrenholz, puh. 81988779

