Uutukainen
Canberra Finnish Society Newsletter

July 2001

Puheenjohtajalta

From the President

Kiitokset teille jälleen valitessanne minut jatkamaan puheenjohtajan tehtävää. Haluan myös
kiittää entistä johtokuntaa ja koko jäsenistöämme
hyvästä yhteistyöstä: saimme aikaan mahtavimman vuotemme Suomi-Päivineen ja lukuisine
tapahtumineen.

Thank you again for electing me to continue the
president’s role. I also wish to thank the previous
committee members for their great efforts, and all
our members too; we achieved our best year with
the Festival and numerous other functions.
Welcome to the new committee, especially the new
members, Soile Gabellone, who took on the
Vice President’s role, and Anita Salonen, our
nominated “kitchenmaster”! I believe that the
coming year will give everyone plenty of enjoyable
get-togethers and for this you can all contribute
your good ideas. Have a great spring and see you
at the next bash!

Tervetuloa uudelle johtokunnalle, varsinkin
uusille jäsenille Soile Gabellonelle, joka alkoi
varapuheenjohtajaksi, ja Anita Saloselle, jota
leikkimielisesti tituleerataan “keittiömestariksemme”! Uskon että tuleva vuosi antaa kaikille paljon
hauskoja yhteisiä tilaisuuksia, ja tähän voitte
kaikki tuoda esille ideoitanne. Hyvää kevättä ja
nähdään seuraavissa kemuissa!
Mirja
Puheenjohtaja

Mirja
President

Ajatuksen aihetta

Food for thought

“Korkein palkkio työstämme ei ole se, mitä siitä
saamme, vaan se millaisiksi sen kautta tulemme.”
– Tuntematon

“The highest reward for a person’s toil is not what
they get for it, but what they become by it.”
– Anonymous

Haluatko Uutukaisen luettavaksesi
värillisenä?

Do you want the Uutukainen in colour?
If you have access to email and your computer
has the Adobe Acrobat Reader v4 or newer
installed (you can download it for free from the
Adobe website www.adobe.com), just send an
email
to
the
membership
secretary
at
JouniJ@pcug.org.au and the Uutukainen will be
emailed to you from then on.

Jos sinulla on sähköpostiosoite ja tietokoneessasi on Adobe Acrobat Reader v4 tai uudempi (voit
tarvittaessa imuroida Acrobat-ohjelman ilmaiseksi
Adoben vepistä www.adobe.com) lähetä sposti
jäsensihteeri-Jounille (JouniJ@pcug.org.au), niin
saat jatkossa Uutukaisen elektronisesti.

Canberra Finnish Society proudly presents

Finn Karaoke Festival
Tervetuloa Australian ensimmäisille suomalaisille
laulufestivaaleille
lauantaina 13.10.2001 kello 12 – 24.
Hungarian Australian Club
Cnr Kootara Cr & Keira St
Narrabundah ACT 2604
Päivän ohjelmaan kuuluu
• yhteis- ja yksinlaulua
• tuoreita tulkintoja uusista ja ikivihreistä huippuiskelmistä
• suomalaista ruokaa
• musiikkitietokilpailu runsaine palkintoineen (klo 16)
• yllättävimpien esiintyjien palkitseminen
• ...ja tietenkin tanssia sekä iloista yhdessäoloa
Liput $12 (alle 15-vuotiaat ilmaiseksi)
Tiedustelut ja pöytävaraukset: Riitta K-F ( 6258 7272
Uutukainen – Canberran Suomi-Seuran uutisia

Welcome to the first
Finnish singing festival in Australia on
Saturday 13/10/2001 from noon to midnight.
Hungarian Australian Club
Cnr Kootara Cr & Keira St
Narrabundah ACT 2604
The festival program consists of
• group and solo singing
• fresh interpretations of new and old hits (some in English)
• Finnish food
• Music quiz with many prizes to be won (at 4pm)
• The most surprising performers will be awarded
• ...and naturally dancing and fun celebrations together
Tickets $12 (under 15 yo. free of charge)
Inquiries and bookings: Riitta K-F ( 6258 7272
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SAUNA
Model Sauna-W6A35

Beside a pool, a lake, a river, or
as a feature in a yard, this sauna
belongs almost everywhere.
Being 2.3m across at its widest point,
using no more ground space than an
average garden shed, this sauna is small
enough to fit just about everywhere.

Description
Inside
• 3.5m2 floor space
• 6kw heater
• Internal shower – plumbing inside walls
• Camphor Laurel bench seating
• Hardwood floor
• Walls – Hoop pine panels with 50mm
insulation and aluminium paper
• Height floor to ceiling 2.1m
Outside
• Walls – textured, marine glued 12mm
plywood cladding with a painted finish
• Timber frame door with glass panel,
wooden door handle and self-closing
mechanism

The size is deceptive with room to seat
four people comfortably, while still having
room for a shower.
Hoop pine panels inside and painted
textured cladding outside, around treated
timber frames, make an attractive yet
cost
effective
combination.
Using
different panelling inside and out can give
a totally different look but would increase
the price dependent on materials used.
Fabrication of the sauna parts takes place
in the factory leaving only the final
assembly to be done on site. Most
situations will have the sauna ready to use
the very evening of the day that on site
assembly begins.
Sauna on display Gold Coast, Brisbane,
Sydney and Canberra.

For more information contact:

Basic price: *

Tane Salmela

$6,000

02 6281 4495

* Does not include cost of electrician and plumber
due to the large variation in the cost.

Pekka’s Wood ‘n’ Stuff – Unit 2B ‘Hampton Square’, 12 Hampton Road, Andrews Qld 4220
Mobile 0409 412 703 l AH 07 5598 8226 l Fax 07 5598 8024

Uutukainen – Canberran Suomi-Seuran uutisia
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Kaikissa matka-asiossanne auttaa

HERBALIFE

For all your travel arrangements

Hallitse painosi

Control your weight

Näytä hyvältä

Look Good

Voi hyvin

Feel good
Kansainvälinen yhtiö
International company

( Koti 6242 9402

Ansiomahdollisuus

Income opportunity

Lisätietoa:

For more information

Mirja Virenius
(02) 6254 2714

After Hours 6242 9402

CHRISTMAS PARTY

JOULUJUHLA

Traditional Finnish Christmas party with Christmas
foods and dancing will be organised again this
year. The party will be held on Saturday 8
December. The venue is still open - we will let
you know in the next Uutukainen. Mark the
date in your calendar so that you won’t forget.

Perinteinen aito suomalainen joulujuhla
jouluherkkuineen ja tanssiaisineen järjestetään
jälleen tänäkin vuonna. Juhlat pidetään
lauantaina 8.12. Juhlien pitopaikkaa ei ole
vielä lyöty lukkoon, joten ilmoittelemme siitä
tarkemmat tiedot seuraavassa Uutukaisessa.

JÄSENMAKSUT kuluvalle vuodelle
Varmista UUTUKAISEN saanti ja uusi jäsenmaksusi.
Maksamalla tämän vuoden jäsenmaksusi saat
seuraavan vuoden ilmaiseksi. Tämä Uutukainen on
viimeinen, joka lähetetään viime vuonna
jäsenmaksunsa maksaneille jäsenille.
Jäsenmaksu on $5.00 eläkeläisiltä ja $3.00 alle 16vuotiailta. Lisäksi peritään $5 liitymismaksu, ellet ole
maksanut edellisen vuoden jäsenmaksua. Maksun voit
suorittaa tilaisuuksien yhteydessä, johtokunnan
jäsenille tai lähettämällä oheisen kaavakkeen shekin
tai postiosoituksen kera sihteerille osoitteella Canberra
Finnish Society, 7 Challinor Cres. Florey ACT 2615.

MEMBERSHIP FEES for the current year
To ensure your continued subscription to the
newsletter UUTUKAINEN, you must renew your
membership. By paying for this year you will receive
next year’s membership for free. This Uutukainen is
the last one sent to last year’s members.
Membership fees are $5.00 and $3.00 for pensioners
and juniors (under 16 yo). If you haven’t paid last
year’s membership, then a $5.00 joining fee is also
required. Payment can be made at the Society’s
functions, to committee members, or by sending the
membership form with a cheque or money order
(made out to Canberra Finnish Society) to the CFS
secretary, 7 Challinor Cres, Florey ACT 2615.

Uutukainen – Canberran Suomi-Seuran uutisia
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MAANANTAIKERHON KUULUMISIA

(MONDAY CLUB NEWS in Finnish only)

Maanantaikerho joutui “evakkoon” Magpies
Klubilta siellä tehtävän remontin vuoksi ainakin
kahdeksi kuukaudeksi. Mutta hätä ei ole tämän
näköinen, sillä löysimme uudeksi kokoontumispaikaksemme DOWNER CLUBIN, os. Hawdon Pl.
Dickson. Meillä on käytössämme oma kokoontumishuone, jossa saamme jatkaa hauskanpitoa ja
mukavaa yhdessä oloa entiseen malliin.

niin hauskat vietettiin, jokaiselle lahja käärittiin
joulupaperiin. Joka täysiä vuosia täytti, häntä
myös muistettiin. Yhteislaulu ja karaoke mentiin
läpi, siinä jokainen parhaat laulut ja esiintyjän
näki.
On porukka kovasti alkuajoista kasvanut, moni
uusi tulokas on mukaan uskaltanut. Ei kukaan
tunne nyt vanhaksi itseään, vaikka vuosia alkaa
jo kertymään. Hiukset harmaat kehystää kasvoja, missä uurteet syvenee vuosi vuodelta.

Lounas tarjotaan seisovasta pöydästä hintaan
$7.00 sisältäen myös jälkiruuat kahveineen.
Tulevaisuuden
suunnitelmissa
on
taas
joulujuhlat ja retket.

Rahaa on kertynyt kassaan ja päätettiin alkaa
sitä jo tuhlaamaan. Tehtiin ensin retki Mimmitaipaleelle asti, oli linja-autossa silloin täysi lasti.
Menomatkalla kovasti laulettiin ja perillä sitten
lettuja paistettiin, yhdessäolosta sekä aurinkoisesta ilmasta nautittiin. Sitten Sydneyhyn tehtiin
ostosmatka, katuja edes takaisin talsittiin ja halpoja kauppoja haettiin. Ihailtiin suurkaupungin
vilinää ja tultiin väsyneinä kotiin lepäämään.

Tule mukaan iloiseen joukkoomme.
Tiedustelut Riitta K-F, ' 6258 7272

Ohessa julkaistaan Mirjam Kirkisen
kirjoittama kronikka
VIISIVUOTIAS MAANANTAIKERHO
Vielä klubimme ollessa ennallaan, päättivät
eläkeläiset alkaa päiväkerhoa pitämään ja
yhdessäolosta nauttimaan. Yksi joukosta valittiin
johtamaan, koska innokkain oli kaikista. Se
maanantaikerhoksi ristittiin, päivä 25.03.96
arkistoon kirjoitettiin. Oli asiasta kiinnostuneita
viisitoista, jotka tämän ryhmän aloitti. Oman
klubin tiloissa, tuona päivänä hauskaa pidettiin.
Kaikilla kukkaro aukeni herkästi, kun kaksi
dollaria sovittiin pääsymaksuksi.

Meren rantaan piti vielä päästä, eihän näitä
rahoja kannata säästää. Kun yhdessä on kassa
saatu kasvamaan, niin yhdessä myöskin ne tuhlataan. Käytiin entisen kerholaisen uudessa
kodissa kahville, ihailtiin merimaisemaa ja aaltojen loisketta joidenkin uskaltautuessa
virkistymään aalloissa.
Tämä uusi kotimaa on
meille niin paljon antanut,
vuosien saatossa siihen
on kaikkea mahtunut...
iloa ja surua jokaiselle.
Kuitenkin olemme jaksaneet ajalle paremmalle.
Meillä kaikilla on omat
kauniit kodit, jossa
vanhuuden päiviä voi
viettää, jos terveyttä ja iloista
mieltä riittää. Vain muistella rakasta synnyinmaata, eihän sitä kukaan unhoittaa saata. Sieltä
nuorina lähdimme pois kulkemaan, täällä
kaukaisessa maassa uutta elämää aloittamaan.
On viisi vuotta tätä kerhotoimintaa jatkunut ja
toivomme, että vielä monta vuosijuhlaa voimme
juhlia jälleen, sekä yhteenkuulumisen tunne
säilyisi edelleen.

Lounaan jälkeen, kun puheen ja naurun hälinä
haihtui, ilmapiiri joukossa todeksi vaihtui. Vanhat Suomi-filmit videosta katsottiin, meitä kaikkia nuo hetket viehätti niin. Ne veivät meidät
nuoruuden muistoihin. Lopuksi joku aina vitsinkin kertoi, joskus joukossa runosuonikin versoi.
Sitte yhdessä niille naurettiin. Nauruhan pidentää ikää, noita kivoja juttuja pitäisi kertoa lisää.
Yhteislaulua usein yritettiin, mutta sanat juuttui
muistojen lokeroihin, ennen kuin ne painettiin
paperiin. Kun klubista jouduttiin luopumaan,
jonkun aikaa toistemme kodeissa kokoonnuttiin.
Uutta paikkaa haettiin innolla, jossa voisi alkaa
tätä mukavaa yhdessäoloa jatkamaan. Viimein
Magpies Klubilta huone löytyi, kai klubikin siitä
jotain hyötyi. Heidän toivomus oli, että lounas
siellä syötiin.

Sydämelliset onnittelut juhlivalle kerholle

Arpajaiset ovat aina jännä hetki, jota onni suosi,
kahvipurkki mukanaan kotiin lähti. Joulujuhlat

Mirjam Kirkinen

ITSENÄISYYSPÄIVÄN JUHLAKONSERTTI

INDEPENDENCE DAY CELEBRATIONS

Canberran kaikkien suomalaisjärjestöjen yhteistä
Itsenäisyyspäivää juhlitaan tänä vuonna musiikin
merkeissä. KANGASNIEMEN MIESLAULAJAT
saapuvat Canberraan pitämään juhlakonsertin
torstaina joulukuun 6. päivänä klo 19.00.
Juhlat pidetään
Lähetysseurakunnan kirkkosalissa
os. 50 Bennelong Cres, Macquarie
Juhlan päätteeksi kahvitarjoilu alasalissa.

Arranged jointly by Canberra Finnish Society, Canberra Finnish
Lutheran Congregation and Canberra Finnish Missionary Church.

Uutukainen – Canberran Suomi-Seuran uutisia

Finnish Independence Day will be a musical
celebration this year. A male choir from Finland,
KANGASNIEMEN MIESLAULAJAT will be
coming to hold a concert on
Thursday 6 December at the Canberra Finnish
Missionary Church, 50 Bennelong Cres, Macquarie.
The function will start at 7pm. Refreshments will be
served at the conclusion of the concert.
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Kirjastopiknikki

Library Picnic

Unohda ruokahuolet ja tule piknikille kirjastolle

Forget your grocery worries and come for a picnic at
the Finnish library on

sunnuntaina 18.11.01 alkaen klo 13.00
7 Challinor Cres, Florey.

Sunday 18/11/01 starting at 1pm
7 Challinor Cres Florey.

Naisjaoston ihanat emännät panevat parastaan
saadakseen teidät viihtymään herkullisten barbecuepaistosten ja maanmainioiden leivonnaisten parissa,
unohtamatta drinkkibaaria. Luvassa on mukava
iltapäivä mukavien ihmisten seurassa. Tulkaa siis
kaikki joukolla kirjastolle!

The charming ladies of the Women’s Guild will do their
best to give you delicious barbecue fare and famous
Finnish pastries, and not forgetting the drink bar. It will
be a great afternoon with great people! Come one,
come all, to the Library picnic!

Tiedustelut Riitta K-F ' 6258 7272

For more information call Riitta K-F ' 6258 7272.

Huom! Piknikkipäivänä kirjasto on auki klo. 12.0013.00. Normaaliin tapaan kirjasto on auki kello 12-14
seuraavina päivinä:
21.10.
4.11.
2.12.
16.12.

Borrowers note that on the picnic day the library will
be open 12.00 - 1pm. Otherwise the library will be
open 12-2pm on the following dates:
21/10
4/11
2/12
16/12

NAISTEN PÄIVÄ -KOMITEA

WOMEN’S DAY COMMITTEE

Canberran Suomi-Seura on vuorossa järjestämään
ensi vuoden helmikuulla pidettävät Naisten Päivät.
Tämä on suuri haaste meille, sillä aikaisemmat
Luterilaisen ja Helluntaiseurakuntien järjestämät
Naisten Päivät ovat olleet upeita tilaisuuksia.

It is the Canberra Finnish Society’s turn to organise
the next Women’s Day which will be in February 2002.
This is a big challenge for us, as the previous ones,
organised by the Lutheran and Missionary Church
groups, were fantastic.

Tarvitsemme nyt jäsenistömme auttavaa kättä
ryhtyessämme tähän vaativaan tehtävään.
Perustamme Naisten Päivä -komitean ja haluamme
siihen runsaasti osanottajia. Kaikki ideat ovat
tervetulleita. Jos olet kiinnostunut tulemaan mukaan
komiteaan ota yhteyttä Riitta K-F:ään ' 6285 7272.

We now need the help of our members as we begin
this demanding preparation. We are putting together
a committee and want to have plenty of participants.
All ideas are welcome. If you are interested in joining
this committee, please contact
Riitta K-F ' 6258 7272.

JOHTOKUNTA VUODELLE 2001-2002

COMMITTEE FOR 2001-2002

Uusi johtokunta valittiin vuosikokouksessa
26.08.01. Mirja Virenius valittiin yksimielisesti
jatkamaan puheenjohtajana Canberran SuomiSeurassa. Muiksi johtokunnan jäseniksi valittiin
seuraavat henkilöt:

A new committee was elected at the annual
general meeting 26.8.01. Mirja Virenius was
elected unanimously to continue as president of
the Canberra Finnish Society. Other members
are as follows:

varapuheenjohtaja / vice president .................Soile Gabellone
sihteeri / secretary ..........................................Riitta Keski-Frantti
rahastonhoitaja / treasurer .............................Arja Moilanen
jäsenet / members...........................................Juha Keski-Frantti
Irene Nieminen
Ritva Oravala
Anita Salonen
Jouni Juntunen presided as the chairman at the
annual general meeting in his usual efficient
manner. Riitta K-F was busy as the meeting
secretary. Eija Seittenranta and Elisabet
Teittinen were elected as internal auditors, with
Riitta Kronqvist and Sirkka Ropponen as
reserves.

Vuosikokouksen puheenjohtajana toimi Jouni
Juntunen vetäen kokouksen sutjakkaasti läpi
tunnetulla taidollaan. Sihteerinä aherteli Riitta
K-F. Suomi Seuran tilintarkastajiksi valittiin Eija
Seittenranta ja Elisabet Teittinen ja heidän
varalleen Riitta Kronqvist ja Sirkka Ropponen.
Vuosikokous hyväksyi Suomi Seuran sääntöihin
seuraavan lisäyksen koskien liittymismaksun
voimassaoloaikaa: ”Jos jäsen on on ollut poissa
vuoden tai pitemmän aikaa maksamatta jäsenmaksuaan, hänen tulee maksaa liittymismaksu
uudelleen, tai maksaa jäsenmaksunsa takautuvasti.”

Uutukainen – Canberran Suomi-Seuran uutisia

The meeting accepted an addition to the Society’s
rules regarding joining fee coverage period: A new
joining fee must be paid if a member has been
absent for one year or more, or they can
alternatively pay their membership fees that are
owing.
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OSTOSMATKA BUSSILLA SYDNEYYN

SHOPPING TRIP TO SYDNEY BY BUS

toteutetaan lauantaina 10. marraskuuta. Lähtöaika
on klo 6.00 ja lähtöpaikka on Hawkerin ostoskeskus
Belconnen Wayn varrella.

will happen on Saturday 10 November. Time of
departure is 6am from Hawker Shops, Belconnen
Way, Hawker.

Ostosmatkan kohteet ovat: Birken
Head Point -niminen ostoskeskus,
jossa on yli sata kauppaa joka
makuun ja runsaasti vaihtoehtoja
lounastamiseen, sekä tavaratalo Ikea.

Targeted shopping centres are
Birkenhead Point, with over 100
shops to choose from and plenty of
places to eat in. Second stopping
point is the Ikea department store.

Matkan hinta on $25.00 Suomi-Seuran jäseniltä ja
$35.00 ei-äseniltä. Kiirehdi ilmoittautumaan, sillä tällä
näkymällä tilaa on enää rajoitetusti.

Cost of the trip is $25 for members and $35 for nonmembers. Get your booking in early as we already
have many registrations and seats are limited.

Sitovat ilmoittautumiset maksuineen pitää toimittaa
Riitta K-F:lle 05.11.01 mennessä.

Firm bookings with payment are to be given to Riitta
K-F by Monday 5 November.

Tule mukaan hauskalle matkalle!

Come and join us for a fabulous day!

Huomio pesäpalloilijat!

Attention Baseball Players!

PESÄPALLOKAUDEN jälleen alkaessa
Salosen Anita toivoo pelaajien toimittavan
pelipukunsa hänelle huoltoon.

The BASEBALL SEASON is starting and
Anita Salonen would like to have all
the uniforms for maintenance.

MYYTÄVÄNÄ / FOR SALE

Subaru Liberty GX, 4WD vm. 1992
• Sähköikkunat / electric windows
• sähköpeilit / electric mirrors
• ilmastointi / air conditioning
• tasanopeussäädin / cruise control
• maavaran säätö / height control
• maastovaihde / dual range
• kattoteline / roof rack
• hinauskoukku / tow-bar
• himmennetyt lasit / tinted windows
• huoltokirja / service records

Kotiaputoimikunta ja Ystäväpalvelu
järjestävät jälleen kerran

Hinta $10.900 tai paras tarjous
Price $10.900 ONO

PIKKU-JOULUN

Lauantaina 24. marraskuuta 2001, klo 12-15
Blackfriars, Phillip Avenue, Watson
Maksu $12 (sis. lounaan ja kahvin / teen)

Nähtävänä viikonloppuisin Belconnen Car Fair
ja muina aikoina kotona sopimuksen mukaan.
For inspection at the Belconnen Car Fair
every weekend and other times
at home by arrangement.

Myytävänä myöskin tummanruskealla sametilla päällystetty hyväkuntoinen vuodesohva
ja kaksi nojatuolia hintaan $400.00 tai
paras tarjous.
Also for sale dark brown velvet sofa bed
and two lounge chairs in good condition.
Price $400.00 ONO

Ilmoittautumiset 15.11. mennessä:
Riitta Keski-Frantti
( 6258 7272
Raili Vesala
( 6258 9609
Eira Kovalainen
( 6254 4270
Sirkka Tervakoski
( 6247 9493
Nimi: _________________________________________
Puh:

_________________________________________

Tarvitsen kuljetusapua

Matti Vesala ( 6288 7191 Mob. 0417 219 724

Tarvitsen erikoisdieetin

Uutukainen – Canberran Suomi-Seuran uutisia
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Osoitteita - Directory
Canberra Finnish Society (CFS)
7 Challinor Crescent, Florey ACT 2615
Puh.joht./President Mirja Virenius
(02) 6254 2714
Sihteeri/Secretary Riitta Keski-Frantti (02) 6258 7272
Australasian Suomalaisten Liitto – Australasian
Federation
Federation of Finnish Societies and Clubs Inc
Secretary: Anneli Rickards (03) 9974 2912
10 Whitmore Place, Wyndham Vale VIC 3024
Holy Trinity Finnish Lutheran Church
Pastor Tuomo Mantere, 22 Watson Street,
Turner ACT 2612
P. 6247 9493 Fax: 6247 0041
Helluntaiseurakunta – Pentecostal Church
Pastor Jukka Tuovinen
50 Bennelong Crescent, Macquarie ACT 2614
P. 6251 4149
Fax: 6251 1058
Suomen Suurlähetystö -- Embassy of Finland
10 Darwin Avenue, Yarralumla ACT 2600
P. (02) 6273 3800

Golf
Yhteys / Contact: Mr Tapio Suominen
P. 6291 7010
Pesäpallo – Baseball
Yhteys / Contact: Mrs Riitta Kronqvist, P. 6242 0198
Revontulet Finnish Folk-Dancers
Ohjaaja / Instructor: Mrs Tuula Karjalainen
50 Heysen St, Weston ACT 2611
P. 6288 5304 ah
Suomi-koulu – Finnish Language School
Ma 18 – 20; 22 Watson Street, Turner; Yhteys / Contact:
Mrs Satu Voutilainen
P. 6254 1032 ah &
Mrs Tarja Karjalainen
P. 6254 4270 ah
Suomi-radio (Canberra) – Finnish Radio Program
2XX FM 98.3 MHz ~ 7 - 7:30pm Maanantai / Monday
Yhteys / Contact: Mr Jouni Juntunen, P. 6242 7676 ah
33 Mt Warning Cres, Palmerston ACT 2913

Tapahtumia - Calendar
Suomi-karaokefestivaali – Finn-Karaoke Festival
La 13.10.01 klo 12 – 24 / Sat 13/10/01 12pm – 0am
Hungarian Australian Club, Narrabundah
Ostosmatka Sydneyyn – Shopping Trip to Sydney
lauantaina 10.11.01 klo 6 / Sunday 10/11/01 at 6am
Hawker Shopping Centre, Belconnen Way, Hawker
Kirjastopiknikki – Library Picnic
sunnuntaina 18.11.01 klo 13 / Sunday 18/11/01 1pm
Belconnen Soccer Club, Belconnen Way, Hawker
Kotiaputoimikunnan & Ystäväpalvelun pikkujoulu
– Friendly Visiting Service Christmas Party
lauantaina 24.11.01 klo 12 / Saturday 24/11/01 at 12
Blackfriars, Phillip Avenue, Watson
Itsenäisyyspäiväjuhla – Independence Day Celebration
torstaina 6.12.01 klo 19 / Thursday 6/12/01 at 7pm
50 Bennelong Cres, Macquarie
Joulujuhla – Christmas Party
lauantaina 8.12.01 / Saturday 8/12/01
Paikka ja aika avoin / Details to be announced

If not delivered, please return to:

33 Mt Warning Cres
Palmerston ACT 2913
Print Post Approved PP255003/04021

Canberra Finnish
Society
Newsletter October 2001

Säännöllisiä tapahtumia - Regular Club Activities
Suomalainen Kirjasto – Finnish Library
7 Challinor Crescent, Florey ACT 2615
Kirjasto avoinna klo 12 – 14 joka toinen sunnuntai
– Library is open every second Sunday 12 – 2pm:
21.10. 4.11. 18.11. ( ⇒1pm) 2.12. 16.12.
Huom. Jos et pääse kirjastoon sunnuntaisin, soita
Riitta K-F:lle ja sovi ajasta.
Note: For other times, ring Riitta K-F to make an
appointment.

Maanantai-kerho – Monday Club
Downer Club, Hawdon Place, Dickson ACT 2602
Seuraava kokous 22.10. – Next meeting 22 October
Naisten kerho – Ladies' Guild
Seuraava kokous 24.10. – Next meeting 24 Oct
7 Challinor Cres, Florey.
Tiedustelut / enquiries Riitta Kronqvist p. 6242 0198
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