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Canberra Finnish Society Newsletter September 2005

Tervehdys kaikille Uutukaisen lukijoille!
Kiitos teille siitä luottamuksesta, jota taas osoititte 
valitessanne minut jatkamaan puheenjohtajana. 

Kiitos viime vuoden johtokunnalle mukavasta ja 
antoisasta yhteistyöstä ja toivotan onnea ja 
menestystä Ari Metsäpellolle ja Katri  Tannille, 
jotka ovat lähdössä koti-Suomeen piakkoin ja 
jotka näin ollen poistuvat johtokunnasta. Erja 
Vanhalakka-Stephenson jättäytyi myös pois, 
mutta on lupautunut silti antaamaan  meille 
korvaamatonta apuaan aina kun tarve vaatii. 

Uskon, että meille tulee kiireinen ja työntäyttei-
nen vuosi Suomi-päivineen ja kaikkine muine 
tapahtumineen. Pyydänkin kaikkia Canberran 
suomalaisia joukkolla mukaan suunnittelemaan 
ja toteuttamaan omia Fantastisia XL Suomi-
Päiviämme, joita vietetään Pääsiäisenä 2006. 

Seuraava suunnittelukokous pidetään kirjastolla 
25. syyskuuta klo 14, tervetuloa! 

Hyvää kevättä toivotellen Soile 

Greetings and salutations to all readers!
Thank you for the trust and faith you displayed once 
again by electing me to continue as the president.

My gratitude and thanks to all the committee 
members for a cheerful and productive year. My 
best wishes go to Ari Metsäpelto and Katri Tanni 
who are leaving the committee to go back home to 
Finland in November. Erja Vanhalakka-Stephenson 
has resigned as well, however she has promised t
help whenever we need her talent and help. 

o

The Finnish Festival is fast approaching and 
together with all the other activities we are heading 
for a busy year ahead! I encourage all the Finns i
Canberra to partake in the planning for our ver
own Fantastic XL Finnish Festival to be held at 
Easter 2006. 

n 
y 

Next planning meeting is at the library on the 25th

September at 2 pm and you are most welcome! 

Enjoy the great spring and hope to see you soon. 

Soile 

Canberran Suomi-Seura kutsuu kaikki laulajat ja 
laulun sekä tanssin ystävät kautta 

koko Australian jo perinteeksi 
muodostuneille viidensille 

KARAOKE-FESTIVAALEILLE 
Launtaina 29.10.05 klo 15 – 24 

Irlannin Klubi, Parkinson St, Weston 

Tarjolla on upeat kokoelmat vanhoja ja uusia 
suosikki-iskelmiä suomeksi, mutta laulettavaa löytyy 

myös englannin kielellä. Tanssiakin saa laulun ohella ja 
sen asemesta. Yllätyspalkintoja jaetaan yllättävistä syistä.

Kahvi ja teepannut ovat kuumina koko päivän. Nälän 
yllättäessä sinulla on mahdollisuus nauttia Irlannin klubin 

ravintolan antimista klubin baarin palvellessa janoisia. 
Kaikki liput $12 

Olkaa kaikki sydämellisesti tervetulleita. 
Tiedustelut ja ennakkoilmoittautumiset 

Riitta K-F ℡ 6258 7272 

Canberra Finnish Society invites all singers and 
friends of singing and dancing from all over 

Australia to our already traditional fifth 

KARAOKE FESTIVAL 
Saturday 29/10/05 from 3pm to midnight

at Irish Club, Parkinson St, Weston 

There will be a great selection of old and new hits in 
Finnish, as well as many English songs. Surprise prizes 

will be awarded for surprising reasons. Surprise the 
audience and you may find yourself surprised! 

 Coffee and tea will be hot all day and for those hunger 
pangs you can enjoy the selections from the Club’s 

bistro. The Club’s bar will cater for everyone’s tastes. 

All tickets $12 

A very warm welcome to all! 
Inquiries and bookings & advance tickets can be 

obtained from Riitta K-F ℡ 6258 7272 

FANTASTISET XL SUOMI-PÄIVÄT 2006 
Suunnittelupalaveri 

Fantastisten XL Suomi-Päivien 2006 
-suunnittelupalaveri kokoontuu seuraavan 

kerran sunnuntaina 25.9.05 klo 14.00 
suomalaisella kirjastolla 
7 Challinor Cr, Florey. 
Toivomme runsasta osanottoa! 

FANTASTIC XL FINNISH FESTIVAL 2006 

Planning Meeting 
The next meeting of the Fantastic XL Finnish Festival 

2006 in Canberra sub-committee will be held on 

Sunday 25/9/05 
at 2pm, at the Finnish Library, 

7 Challinor Cr, Florey. 

We hope for a large attendance! 
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 Suomalainen Luterilainen Kirkko järjestää Naisten päivän
lauantaina 22.10.05 klo 10-14 

kirkolla, 22 Watson St, Turner. 
Kiinnostavaa ohjelmaa tiedossa, ja tarjoamme myös 

aamukahvit, lounaan ja päätöskahvit. 
Liput ovat $10 ja ilmoittautumiset 
16.10.05 mennessä ℡ 6247 9493. 

Päivän tulot tukevat Thaimaassa naisten parissa tehtävää 
työtä. Tervetuloa kaikki naiset! 

The Finnish Lutheran Church is organising a 
Women’s Day on 

Saturday 22/10/05, 10am – 2pm at the church, 
Watson St, Turner. 

Entertaining program expected, and we also serve 
morning tea, lunch and coffee in conclusion. Tickets are 

$10 and bookings by 16/10/05 ℡ 6247 9493. 
Proceeds will support work being done in Thailand to 

improve women’s lives there. Welcome all women!
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Canberra Finnish Society is organising a 
Christmas raffle and the funds raised will go 
towards the Fantastic XL Finnish Festival 2006. 
Tickets are $2 each and the first prize is $1000 
cash. Other prizes are $200 and $100. 

The draw will be held at the Christmas Party on 
26/11/05 at the Serbian Orthodox Church Hall. 
Come and support us by buying tickets. Tickets 
are sold by all the Finnish Society committee 
members and the Finnish Festival Organising 
committee members. 

You can also help if you get ticket books from 
Riitta K-F and become a raffle ticket seller. 

 

Canberran Suomi-Seura järjestää jouluarpajaiset, 
joista saatu tuotto käytetään Fantastisten XL 
Suomi-Päivien 2006 järjestämiseen. Arvan hinta 
on $2 ja pääpalkintona on $1000 käteistä. Muut 
palkinnot ovat $200 ja $100. 

Voitot arvotaan Suomi-Seuran joulujuhlassa 
26.11.05 Serbian ortodoksikirkon juhlasalissa. 
Tue toimintaamme ostamalla arpoja. Arpoja 
myyvät kaikki johtokunnan ja Fantastisten XL 
Suomi-Päivien 2006 järjestelykomitean jäsenet. 

Apua olisi myös siitä, jos voisit ottaa arpoja 
myytäväksi tuttavillesi ja sukulaisillesi. Voit 
noutaa arpoja myyntiin Riitta K-F:ltä. 

 Jouluarpajaiset Christmas Raffle 

Kaikissa matka-asiossanne auttaa 
For all your travel arrangements 

Mölkky-piknikki 
Ilmojen haltija ei suosinut meitä Kyykkä-
piknikillä Arandan urheilukentällä, mutta 

emmehän me pienistä lannistu, vaan 
järjestämme Mölkky-piknikin 

Ginninderra-järven rannalla 
Diddams Close Parkissa 

sunnuntaina 9.10.05 klo 12. 

Tarjolla on jälleen maukasta hernerokkaa ja 
pannareita sekä niitä hyviä grillimakkaroita, 

unohtumattakaan juomatarjoilua. Tulkaa kaikki 
uusin innoin mölkkyilemään! 

Mölkky Picnic 
The weather was not favourable for our Kyykkä 

picnic at Aranda Oval, but we won’t be 
defeated. We are organizing a Mölkky 

picnic by the 

shores of Lake Ginninderra, 
at Diddams Close Park 

on Sunday 9/10/05 starting at 12 noon.  

Refreshments include delicious pea soup and 
pancakes, and those famous grilled sausages, 

and drinks of course. Come all with new 
enthusiasm and enjoy a game of Mölkky! 

 Koti 6242 9402 After Hours 6242 9402 
t iu iu il ia  jamisontravel  .  com  .  au 

Tiistaisin vain aikavarauksella 
 Tuesdays by appointment only 

Uusi johtokunta / The New Committee 
Vuosikokouksessa 28.8.05 valittiin seuraavat 
henkilöt johtokuntaan: 

At the AGM 28/8/05 the following members 
were elected to the commitee: 

Puheenjohtaja / President Soile Gabellone 

Varapuheenjohtaja / Vice-President 
    Jouni Juntunen 

Rahastohoitaja / Treasurer Tuija Ursin 

Sihteeri / Secretary  Riitta Keski-Frantti

Jäsenet / Members:   Sakari Mattila 
    Arja Moilanen 
    Ritva Oravala 
    Anita Salonen 
    Juhani Ursin 
    Debbie Virenius 
    Mirja Virenius 
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Lainaan edullisesti autoja käyttöönne.

Saatavissa on 
Mitsubishi Verada -farmari 

tai Mazda-pakettiauto, 
jonka voi muuttaa 

kuuden hengen istuimille tai 
kuormatilaksi. 

 
Lyhytaikaiseen tai pitempään 

tarpeeseen. 

Soita "Maikuli", (02) 6254 6823 tai 
0402 387 270. 

Pocket’s Electrics 
Michael Pekkala 

 
Asennamme, korjaamme ja huollamme: 

sähköasennuksenne 
puhelinverkkonne (voice) 
tietokoneverkkonne (data) 

Soita "Maikuli" tai "Tomppa" (02) 6254 6823  
tai 0402 387 270. 

Ostosmatka bussilla Sydneyyn 

Toteutamme jälleen kerran huippuhauskan 
ostosmatkan bussilla suurkaupunkiin 

lauantaina 5.11.05. 

 Lähtö tapahtuu tuttuun tapaan 
aamuvarhaisella klo 6.00 Hawkerin 

ostoskeskuksen parkkipaikalta. 
Matkan hinta on $35 jäseniltä ja $45 
muilta. Ostosmatkamme kohde on 

Homebush Centre monine  
ostospaikkoineen ja perinteinen Ikea-tavaratalo, 

joka on muuttanut entistä ehompiin tiloihin 
Homebush Centressä. 

Sitovat ennakkoilmoittautumiset maksun kera tulee 
toimittaa Riitta Keski-Frantille tai muille johtokunnan 

jäsenille 17.10.05 mennessä. Jos osanottajia ei saada 
riittävästi, matka joudutaan perumaan ja rahat 

palauttamaan maksaneille. 

Lähtekää joukolla shoppailemaan. 

Tiedustelut Riitta K-F ℡ 62587272 

Shopping trip to Sydney by bus 

We are organizing another shopping trip to 
the Big Smoke on 

Saturday 5/11/05. 

Departure as usual from Hawker 
Shops at 6am. The cost will be $35 for 
members and $45 for non-members. 

We will visit the Homebush Centre 
with its many shops, and the 

traditional Ikea store, which has also 
moved into better premises at the Homebush Centre.

Binding bookings with payment will need to 
be given to Riitta Keski-Frantti or other 

committee members by 17/10/05. 

In the event that insufficient bookings are 
received, the trip must be cancelled 
and prepayments will be returned. 

Let’s make a big group and go shopping. 

Inquiries Riitta K-F ℡ 6258 7272 

 

 

The Monday Group is going strong, as usual. 
Members who have been in Finland recently have 

returned, so welcome back! Every 
second Monday we have about 35-
40 enthusiastic participants, but 
there’s always room for more. All 
interested are welcome to join us 
at the Wests Rugby Union Club at 
Macquarie. Next meeting will be on 
3/10/05, 12 noon, and then every 
second Monday. 

Inquiries Riitta K-F ℡ 6258 7272 

 

Maanantaikerholla menee lujaa, kuten aina. 
Suomen kävijätkin ovat palanneet 
päiväjärjestykseen, ja eikun tervetuloa 
takaisin! Meitä on koossa joka toinen 
maanantai 35-40 innokasta 
osanottajaa, mutta mukaan kyllä 
aina mahtuu. Olkaa kaikki 
halukkaat tervetulleita Wests Rugby 
Union Klubille Macquariessa. 
Seuraava kokoontuminen on 3.10.05 
klo 12 ja niin edelleen joka toinen 
maanantai. 

Tiedustelut Riitta K-F ℡ 6258 7272 

 Maanantaikerhon kuulumisia Monday Club News 



 Thank you from Irene 
“From the side of the sea” I send warm greetings 

to Canberra, to the Finnish Society members 
and the committee, thousands of thanks for 
the huge honour bestowed upon me, Honorary 
Member number One! I had to shed a few tears 
when Mirja presented me with the lovely 
certificate on her birthday. We then shared the

cake for two celebrations with family and a friend 
Laina from Canberra. 

I remember and miss you all, Committee members, 
Monday Club and church group. We had a lot of 
fun together working for the Society, and I wish you 
all the best for the future. You have a challenging 
task ahead: The Finnish Festival 2006. It will need 
the support and participation of all members, and 
good, fair community spirit. The leaders especially 
will be under fire, strength to them all. Before that 
you have many fun events: Karaoke Festival, many 
Christmas Parties. I wish abundant participation to 
all these fun events. 

A year here has passed quickly; there’s been good 
days and bad days, but mostly good ones. We have 
lovely people here too and I’ve visited Queensland 
many times. Perhaps I’ll come to Canberra when 
the weather warms. 

I will never forget you! 

With love, Irene Nieminen, Lennox Head NSW 

Irenen kiitokset 
“Aavan meren tältä puolen” lähetän lämpimät 
terveiseni sinne Canberraan Suomi-Seuran 
johtokunnalle ja jäsenille, tuhansin kiitoksin 
minulle tulleen suuren yllätyksen johdosta, 
kunniajäsenyys number One! Oikein tippa tuli 
silmään Mirjan ojennettua minulle hienon 
“kunniakirjan” syntymäpäivänään. Oli sitten 
samalla kakulla toinenkin juhla onnitteluineen 
perheen ja Laina-ystävän kanssa! 

Teitä kaikkia johtokunnan jäseniä, Maanantai- ja 
Kirkkokerholaisia muistelen ja kaipailen. Oli aina 
hauskaa yhdessä olla ja hiukan toimia Seuran 
touhuissa, ja toivotan sinne kaikkea parasta 
jatkossakin. Edessä on kova koitos taas: Suomi-
Päivät 2006. Siinä tarvitaan jokaisen jäsenen tukea 
ja osanottoa sekä hyvää, rehtiä yhteishenkeä. 
Johtohenkilöt erikoisesti joutuvat aika kovaan 
tuleen, voimaa heille kaikille. Ennen sitä siellä on jo 
monet kivat juhlat: Karaoke-festivaali, Joulujuhlat 
monenlaiset. Runsasta osanottoa kaikkeen kivaan. 

Vuosi täällä on mennyt pian. On ollut hyvät ja 
huonot päivät, mutta paljon enempi hyviä on ollut. 
Kultaisia ihmisiä on täälläkin ja Queenslandissa 
olen vieraillut monet kerrat — ehkä Canberraankin 
tulen kun ilmat lämpenee. 

En unohda teitä milloinkaan! 

Rakkaudella Irene Nieminen, Lennox Head NSW 

Medals to Those Who Have Served Canberra 
Finnish Community / Finnish Archives 

In the AGM 2005 of the Canberra Finnish Society 
Inc. it was suggested, that medals to be 
recommended for persons who have served the 
Finnish community in Canberra. The medals will be 
issued by the Finland Society or Australasian 
Federation of Finnish Societies and Clubs Inc. Only 
a few of such medals have been issued here in the 
earlier years. The Finnish Festival 2006 in Canberra 
would be a good occasion to issue the medals. 

Canberra Finnish Society Inc. collects information 
about private archives on Finnish activities in 
Canberra. Even a few pages may be valuable, also 
old bulletins, etc. Information about the old times, 
pre-1995, is very sparse, because of the fire 
destroyed official archives. Please do not put the old 
documents in the bin when cleaning or moving. If 
needed, the society will help storing the papers. 

Please send a letter with names and resume of the 
person or persons you think would deserve a medal 
and/or a description and location of your or other 
known Finnish archive in Canberra to 

The Secretary, Canberra Finnish Society Inc, 
7 Challinor Crescent, Florey ACT 2615 

Esitä huomionosoituksia / arkistojen säilytys
Canberran Suomi-Seuran vuosikokouksessa 2005 
ehdotettiin, että seura hankkisi pitkään tai merkit-
tävällä tavalla Canberran suomalaisten hyväksi 
toimineille henkilöille huomionosoituksia Suomi-
Seuralta ja Australasian Suomalaisten Liitolta. 
Huomionosoituksia on aiemmin hankittu muutamia.
Nyt Suomi-Päivät 2006 Canberrassa olisi sopiva 
paikka muistaa aikaisemmin huomiotta jääneitä. 

Canberran Suomi-Seura kerää myös tietoja yksityis-
henkilöillä olevista tai muualla säilyneistä Canber-
ran suomalaistoimintaa koskevista arkistoista. Jo 
muutama muistiinpanojen sivu voi olla tulevaisuu-
dessa tärkeä, samoin vanhat kiertokirjeet, tiedotteet, 
yms. Erityisesti vanhoilta ajoilta, ennen 1995 on 
säilynyt niukasti tietoja, koska viralliset arkistot 
tuhoutuivat tulipalossa. Älä hävitä siivouksen tai 
muuton yhteydessä tällaista aineistoa. Tarvittaessa 
seura auttaa aineiston säilyttämisessä. 

Toimita ehdottamiesi henkilöiden nimet ja 
perustelut huomionosoitukselle kirjallisena 
sihteerille ja/tai lyhyt kuvaus hallussasi 
olevista tai muuten tiedossasi olevista 
arkistoista osoitteeseen 
The Secretary, Canberra Finnish Society Inc, 
7 Challinor Crescent, Florey ACT 2615 
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Finnish Home Care Committee and the Friendly Visiting 
Service will organise a traditional Christmas Party on 

Saturday 3/12 at 12 noon at the International Church, 50 
Bennelong Cres, Macquarie. Delicious Finnish Christmas 

fare will be served and a fun program is planned. 
Tickets $12. Bookings by 28/11/05 to 

Riitta K-F 62587272, Tarja Karjalainen 62544270, 
Tuula Ylisalo 62887499 or Ritva Nuorala 62479493. 

Please advise if you require a special diet. 

Kotiaputoimikunta ja ystäväpalvelu järjestävät perinteisen 
joulujuhlan lauantaina 3. joulukuuta klo.12 

Kansainvälisellä kirkolla, 50 Bennelong Cres. Macquarie. 
Tarjolla suomalaiset jouluherkut ja hauskaa ohjelmaa. 

Juhlan hinta on $12. Ilmoittautuminen 28.11.05 
mennessä Riitta K-F 62587272, Tarja Karjalainen 

62544270, Tuula Ylisalo 62887499 tai Ritva Nuorala 
62479493. Ilmoita myös, jos sinulla on erityisruokavalio.
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Kirjaston kuulumisia 
Kirjasto kiittää kaikkia teitä ihania ystäviä 
osallistumisestanne Keskitalven tempaukseen 
kirjaston hyväksi runsaine syömisinenne, 
arpapalkintoinenne sekä rahalahjoituksin. 
Teidän avullanne varmistamme, että 
pystymme ylläpitämään tämän tärkeän 
palvelun suomalaisille. Kirjasto on auki 
seuraavasti: 2.10., 16.10., 30.10., 13.11., 27.11. 
ja 11.12., jonka jälkeen pidetään joulutauko. 

Tiedustelut ja muina kuin aukioloaikoina kirjojen
lainaamiset Riitta K-F ℡ 6258 7272. 

Library News 
The Library wishes to thank all you 
wonderful people who participated in the 

Midwinter Event with your foods, raffle 
prizes and cash donations. With your 
help we will ensure that we can keep 
this important service for the Finns. 

The Library will be open as follows: 2/10, 
16/10, 30/10, 13/11, 27/11 and 11/12/05, 
after which we will have a Christmas break. 

Inquiries and borrowings other than stated t
contact Riitta K-F ℡ 6258 7272. 

imes, 

JOULUJUHLAT 
Canberran Suomi-Seuralla on jälleen ilo kutsua 

kaikki kynnelle kykenevät perinteisiin 
joulujuhliimme 

lauantaina 26.11.05 klo 19 alkaen 

Juhlien pitopaikka on jo tutuksi tullut 

Serbian Orthodox Church Hall, 
Lambrigg ja Longerenong -katujen kulma, Farrer 

Ehtoisat emäntämme ahkerine apulaisineen tarjoavat 
runsaan aitosuomalaisen jouluaterian jälkiruokineen ja 
kahvitarjoiluineen. Juomabaari sammuttaa janoiset [tai 
ainakin janon — latojan huomautus]. Luvassa on mukavaa 

ohjelmaa ja hyvät arpapalkinnot. Tanssimusiikista 
huolehtii Jouni tunnetulla taidollaan.  

Lippujen hinnat ovat $22 eläkeläisjäseniltä, $25 
jäseniltä ja $30 ei-jäseniltä. Lapset ilmaiseksi 

maksavan aikuisen mukana. 

Tervetuloa sankoin joukoin nauttimaan aidosta 
joulutunnelmasta. 

Tiedustelut ja pöytävaraukset Riitta K-F ℡ 6258 7272

CHRISTMAS DINNER DANCE 

Canberra Finnish Society has the pleasure 
once again to extend an invitation to 

everyone to the traditional Christmas Party

on Saturday 26/11/05 starting at 7pm. 

The venue is the same as last year: 

Serbian Orthodox Church Hall, 
cnr of Lambrigg and Longerenong Streets, Farrer

Our wonderful hostesses with their helpers will serve 
traditional Finnish Christmas fare with desserts and 

coffees. The bar will quench thirsts. We anticipate an 
enjoyable program and great raffle prizes. 
Our expert Jouni will provide dance music.  

Tickets are $22 for pensioner members, $25 for 
members and $30 for non-members. Children free 

with a paying adult. 

Welcome in big numbers to an enjoyable 
Christmas Party. 

Inquiries and table bookings, Riitta K-F ℡ 6258 7272

Tervehdys jäsensihteeriltä
Tässä oli tyhjää tilaa, joten päätinpä minäkin 
raapustaa muutaman rivin. 

Uutukaisen postitusrekisterissä on mahdollisesti 
vanhentuneita tietoja. Katsopa tämän Uutukaisen 
osoitetarraa. Asuvatko kaikki listatut henkilöt 
edelleen samassa taloudessa? Jos eivät, niin 
ilmoita muuttaneiden osoite sihteerille tai 
jäsensihteerille (eli minulle), jotta jokainen 
maksanut jäsen voi lukea Uutukaista omassa 
kodissaan. 

Jos et ole vielä maksanut jäsenyyttäsi alkaneelle 
toimintavuodelle, kehotan kiiruhtamaan. Tämä 
on viimeinen uutislehti niille, jotka eivät ole 
uudistaneet jäsenyyttään. 

Hyvää alkanutta seuratoiminta- 
vuotta kaikille jäsenille toivottaen 

Jouni ”Jii” ℡ 6242 7676 

Mietinnän aihetta 

Jos säästän aikaan, milloin saan sen takaisin?

Greetings from the Membership Secretary
This space was blank so I decided to fill it with 
these few lines. 

There may be some dated information in our 
mailing database. Have a look at the address label 
at the back of this Uutukainen. Does everyone 
listed still live at the same address? If not, then 
please notify the secretary or membership 
secretary (myself) about any changed addresses. 
We wish that every paid member could read his or 
her copy of Uutukainen at his or her own home. 

Also, if you haven’t renewed your membership y
please do so as soon as possible. This will be the 
last newsletter to be sent to anyone who has not 
paid up. 

et,

Wishing everyone happy activities with the society 
during this new membership year 

Jouni “Jay Jay” ℡ 6242 7676 

Come to think of it 

If I save time, when shall I get it back? 
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O s o i t t e i t a  -  D i r e c t o r y  

Golf
 Yhteys / Contact: Mr Jari Salonen P. 6231 0361 
 or Mr Matti and Mrs Jenny Svahn P. 6291 0075 

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; 50 Bennelong Cres, Macquarie ACT 2614 
 Yhteys / Contact: 
 Harri & Tuula Kokkonen P. 6254 5512 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 

Canberra Finnish Society (CFS) 
 7 Challinor Crescent, Florey ACT 2615 
 Puh.joht. / President Soile Gabellone (02) 6241 5912 
 Varapuhj./Vice-Pres. Jouni Juntunen (02) 6242 7676 
 Sihteeri/Secretary Riitta Keski-Frantti (02) 6258 7272 
Australasian Suomalaisten Liitto — Australasian 
 Federation of Finnish Societies and Clubs Inc 
 37/41 Smith St, Wollongong NSW 2500 
 President: Mr Martti Jukkola (02) 4228 1921 
Holy Trinity Finnish Lutheran Church 
 22 Watson Street, Turner ACT 2612 
 Pastor Matti Nuorala P. 6247 9493 Fax: 6247 0041
Canberran Kansainvälinen Kirkko — Canberra 
 International Church 
 50 Bennelong Crescent, Macquarie ACT 2614 
 Pastor Jukka Tuovinen P. 6251 4149 Fax: 6251 1058
Suomen Suurlähetystö — Embassy of Finland 
 12 Darwin Avenue, Yarralumla ACT 2600 P. (02) 6273 3800

 T a p a h t u m i a  -  C a l e n d a r  

Säännöllisiä tapahtumia - Regular CFS Activities
Suomalainen kirjasto — Finnish Library 
 7 Challinor Crescent, Florey ACT 2615 
 Kirjasto avoinna sunnuntaisin klo 12 — 14 seuraavasti 
 — Library is open on Sundays from 12 — 2pm as follows:
 2.10. 16.10. 30.10. 13.11. 27.11. 11.12. 

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 
 Wests Rugby Union Club, Catchpole St, Macquarie
 Joka toinen maanantai 12.00 
 — Every second Monday 12 noon  
 Seuraava kokous 3.10. — Next meeting 3/10 

Naisten kerho — Ladies' Guild 
 7 Challinor Cres, Florey ACT 2615 
 Tiedustelut / enquiries Riitta Kronqvist p. 6242 0198 

Fantastisten XL Suomi-Päivien 2006 suunnittelukokous / 
 Fantastic XL Finnish Festival 2006 Planning Meeting 
 Sunday 25/9 2pm, 7 Challinor Cr, Florey ACT 

Mölkkypiknikki / Mölkky Picnic 
 Sunday 9/10 from 12pm, Diddams Close Park,
 Lake Ginninderra, Belconnen ACT 

Naisten päivä / Women’s Day 
 Saturday 22/10/05 10am — 2pm 
 Finnish Lutheran Church, 22 Watson St, Turner ACT 

Vuotuiset Karaokefestivaalit / Annual Finnkaraoke Festival 
 Saturday 29/10 3pm — 0am, Irish Club, Weston ACT 

Ostosmatka Sydneyyn / Shopping Trip to Sydney 
 Saturday 5/11 leaving Hawker Shops at 6am 

Joulupäivällistanssit / Christmas Dinner Dance 
 Saturday 29/11 from 7pm, Serbian Orthodox Church Hall
 cnr Lambrigg & Longerenong Streets, Farrer 

Kotiaputoimikunnan joulujuhla / Homecare Committee Christmas
 Saturday 3/12 12pm; Canberra International Church 
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