
Saturday, September 15,  2018

Doors open at 16.15

Concert featuring Arja Koriseva and 
Minna Lintukangas at 17.00
Dinner and dance to follow

Cash bar

Fire�ghters Banquet & 
Conference Centre Banquet Hall  

6515 Bonsor Avenue,  Burnaby   BC 

Early bird tickets: $75.00/person
After July 31, 2018: $100/person
Call Finnish Home at 604-325-8241 for tickets.  
Reserved tables available

Free parking is available in the Metrotown Parking Lot 
Parking Level 2 o� Bonsor Avenue

A Celebration of 
Finnish Canadian 
Rest Home Association’s 
60th Anniversary 
Featuring Arja Koriseva



The Finnish Canadian Rest Home 
Association celebrates its 60th anniversary 
this year.  To mark the occasion, the 
Association is hosting a concert, dinner 
and dance featuring Arja Koriseva.  The 
gala event will be held on Saturday, 
September 15, 2018 at the Fire�ghters 
Banquet and Conference Centre in 
Burnaby.  

Arja Koriseva is a well-known and loved 
Finnish vocalist, actress and entertainer 
who came to national prominence in 
1989 when she was crowned “Tango 
Queen” at the Seinäjoki Tango Festival 

with her renditions of Kultaiset 
korvarenkaat and Vie meidät 
rakkauteen.  Arja had an early 
start in music as she at age 13 
already had a band and started 

classical voice study at the 
Jyväskylä Conservatory.  She and 

pianist Minna Lintukangas start the 60th 
anniversary gala o� with a concert.  
Following dinner, both performers will 
take the stage with local musicians 
including Terhi Miikki-Broersma for 
everyone’s dancing pleasure.  

Tickets to this not-to-be-missed event are 
$75/person and available by calling the 
Finnish Home at 604-325-8241.  Plan to 
attend with a group of friends to 
celebrate the achievements of the local 
Finnish-Canadian community. Be sure to 
get your tickets early as ticket prices 
increase to $100/person after July 31, 
2018.  

“Please join me and the Finnish 
community in celebrating this milestone.”  

Jyrki Lumme, 
on behalf of the Board of Directors  

Tänä vuonna on Suomalais Kanadalainen 
Lepokoti Yhdistyksen 60- juhlavuosi. Näissä 
merkeissä Yhdistys isännöi konsertin, 
illallisen ja tanssit Arja Korisevan 
viihdyttäessä juhlavieraita. Gaala pidetään 
lauantaina, syyskuun 15, 2018 Fire�ghters 
Banquet and Conference Centerillä 
Burnaby`ssä. 

Arja Koriseva on erittäin tunnettu ja 
rakastettu Suomalainen laulaja, näyttelijätär 
ja viihde taiteilija joka ponnahti julkisuuteen 
koko maassa vuonna 1989 kun hän voitti 
Tango Kuningattaren tittelin Seinäjoen 
Tango Markkinoilla tulkiten Kultaiset 
Korvarenkaat ja Vie Meidät 
Rakkauteen kappaleet. Arja aloitti 
esiintymisen jo 13 vuotiaana 
oman orkesterinsa kanssa, ja 
klassisen laulun opiskelun 
Keski-Suomen Konservatorissa 
Jyväskylässä 17 vuotiaana. Arja ja 
pianisti Minna Lintukangas aloittavat 
60 vuotis juhlan konsertilla. Konsertin 
jälkeen seuraa illallinen, jonka jälkeen 
molemmat esiintyjät tulevat takaisin lavalle 
paikallisten muusikkojen sekä Terhi Miikki 
Broersman mukana ja juhla jatkuu tanssien 
merkeissä.

Etukäteen varatut liput tähän 
ainutlaatuiseen tilaisuuteen ovat $75/ lippu, 
ja niitä saa varata soittaen Lepokodille 
604-325-8241. Tule ystävien kanssa 
juhlistamaan tätä paikallista 
Suomalais-Kanadalaisen  yhteisön 
saavutusta. Varmista että ostat lippusi ennen 
heinäkuun 31, 2018, sillä sen jälkeen liput 
maksavat $100/lippu.

”Koko Suomalainen yhteisö, liity seuraani 
juhlimaan tätä merkkitapahtumaa”

Johtokunnan puolesta – Jyrki Lumme

Juhlavuosi ~ 60 ~ Anniversary


