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Greetings from the President 
I am very pleased to be a Finn in Canberra, 
especially during the last few months! We have 
the best of both worlds here. 

We started the year with very successful annual  
Summer Games, got to dance to music provided 
by our own Tango King and Queen, Jouni and 
Ritva and generally had a good time. 

Not long after we participated in the Multicultural 
Dance and Food Spectacular in Civic. It was great 
to reacquaint old friendships and make new friends.
Couple of young fellows from Helsinki stopped by 
to have a chat in the hope of drowning a few ice-
cold Lapin Kulta lagers. However they had to make
do with the local produce and they seemed to 
enjoy the Cervelaat sausages, pulla and sima, 
which were very popular with the locals as well. 

Sincere thanks to everyone who gave so generously
their time and talents to enable us to take part 
and be visible amongst the rest of the Nations that 
makes Canberra the funky cosmopolitan centre 
we reside in. 

The Revontulet dancers also had a spectacular 
dance program that they performed with gusto. 
Although their program was quite long, they had 
enough energy to see it through. 

The heavens opened up around 9pm and inspired 
some young enthusiast to dance in the pouring 
rain. Oh - to be young! 

Next week saw us at Katri Helena’s evening of 
songs. She just gets better and better! Her program

Tervehdys puheenjohtajalta 
Voin sanoa iloisin mielin ja hymyssä suin, että on 
kyllä ollut hauskaa olla suomalainen C
etenkin viime kuukausina. 

anberrassa 

On ollut mahtavan hauskoja tapahtumia kuten 
perinteiset Kesäkisat tansseineen, joissa meitä 
tanssittivat omat tangokuninkaallisemme Ritva ja 
Jouni. Sitten heti perään Monikulttuurifestivaali, 
jossa tapasimme vanhoja tuttuja ja saimme uusia 
ystäviä. Siellä pysähtyi kojullemme pari kivaa 
suomalaispoikaa Helsingistä sekä muutama keski-
eurooppalaisnuori, jotka kyselivät että olisiko 
Lapin Kultaa! Meillä oli hyvää makkaraa — ihan 
yhtä hyvää kuin Suomessakin saa — ja se kyllä 
kelpasi niin nuorille kuin vanhemmillekin ja oli-
han meillä oluttakin, vaikkei suomalaista saatu-
kaan mistään myyntiin. Sima ja pulla kävivät 
kaupaksi myös, ja oli hauskaa, kun myös muun-
maalaiset eivätkä ainostaan suomalaiset tunsivat 
pullan ja siman ja osasivat pyytää niitä. 

Suuri kiitos kaikille, jotka antoivat omaa aikaan-
sa ja taitojaan, että voimme olla mukana edusta-
massa omaa maatamme yhtenä lukuisista kan-
soista, jotka tekevät Canberrasta niin mieluisan 
kansainvälisen asuinpaikan. 

Revontulet tanhusivat upeasti. Näytti siltä, että 
he myös nauttivat esiintymisestä: vaikka ohjelma 
oli aika pitkä, niin silti energiaa riitti. 

Illalla kello yhdeksän taivaat aukenivat. Kaato-
sade sai koko City Walkin tyhjenemään alle aika-
yksikön, mutta joukko nuoria oli niin h
nut sateesta, että he aloittivat villin tanssin ja 

urmaantu-
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CANBERRA FINNISH SOCIETY’S 

Sing, hum and dance as there was 
no tomorrow! 

The ever popular afternoon karaoke dance 

Sunday 10/4 from 2pm 
Gungahlin Community Hall, Ernest 

Cavanagh Street, Gungahlin (behind the 
Gungahlin Market Place) 

Light refreshments will be served and the bar 
will satisfy your thirst. 

Tickets $12 members and $15 guests.

CANBERRAN SUOMI-SEURAN 

Laula, hyräile tai tanssi, kunhan tulet! 

Supersuositut  
iltapäivätanssit ja -laulajaiset 

Sunnuntaina 10.4.05 kello 14 
Gungahlin Community Hall, Ernest 

Cavanagh Street, Gungahlin (Gungahlin 
Market Placen takana oleva rakennus) 

Tarjolla on kahvia,teetä ja pikku purtavaa ja 
baari tyydyttää janoisten tarpeet. 

Liput Liput $12 jäsenet ja $15 vieraat 
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 sade vain pisti vauhtia jalkoihin... Voi että, 

sellaista se on olla nuori! 
consisted of some very old and some 
new songs and it was agreed by all and 
sundry that it was a great evening down 
the memory lane. 

As you can see, lots have already hap-
pened and if you have not had an opportu- 

nity to participate, don’t despair — there is more.

Soon it’s time to travel down to Melbourne for 
the National Finnish Festival to take part in 
competitions and sporting events or just to chill 
out and party. 

Make sure you get back to Canberra in time for 
some Sunday afternoon Karaoke on the 10th of 
April: this will be your last change to practice 
your repertoire before going to the Tango com-
petition organised by the Gold Coast Finnish 
Society on the 23rd of April. Of course we will 
have all the regular celebrations such as M
and Midsummer festivals, and lots more all the 

ayday

way to Christmas.  Watch this space for details. 

Wishing you a glorious Autumn & best regards, 

Soile 

 
Seuraavalla viikolla Katri Helena ilahdutti 
meitä iki-ihanilla lauluillaan. Hän senkun 
paranee! Ohjelma oli monipuolinen, ja 
haikeina kotiin lähtiessämme totesimme, 
että kaikilla oli ihana ilta. 

Mutta ei syytä huoleen, jos et ole ehtinyt mukaan 
vielä. Kohta on aika lähteä Melbournen Suomi-
Päiville ihan vain olemaan ja nauttimaan tai 
sitten hurjaan kilpailuun golfille, pesäpalloiluun, 
mölkkyyn, henkisiin kilpailuihin tai mikä nyt 
sitten sinua kiinnostaa — melkein kaikkea löytyy! 

Takaisin Canberrassa sinulla on vielä tilaisuus 
harjoitella laulua, jos aiot lähteä tangomarkki-
noille Gold Coastille, sillä meillä on sunnuntai-
iltapäivän karaoketanssit 10.4. Siitä myös yksi-
tyiskohdat tässä lehdessä. Tietenkin järjestämme 
myös perinteiset vappu- ja juhannusjuhlat ja 
muutakin ohjelmaa riittää ihan jo jouluun asti, 
joten pidä silmällä Uutukaistasi. 

Hyvää syksyä kaikille, toivoo 

Soile 

 

The magnificent Monday Club is at full steam 
again. We are now at the Wests Rugby Union 
Club. They are happy with us and we are happy 
with them. The food is good and there’s plenty of 
it. We have got new members, whom we wish 
most welcome to the group. Please drop in and 
have fun! Next meeting is on Monday, 21/3/2005 
at 12 noon and then every other Monday. See you 
at the Wests Rugby Union Club, 
Catchpole St, Macquarie. 

Inquiries Riitta K-F 
℡ 6258 7272 

  Maanantaikerhon kuulumisia Monday Club News 
Maanantaikerhomme uusi vuosi on taas lähtenyt 
vauhdikkaasti käyntiin. Olemme asettuneet 
taloksi Westin “kulmaklubille”, jossa vastaanotto 
on ollut upea. Ruokakin on hyvää, ja sitä on 
riittävästi. Olemme jälleen saaneet kerhoomme 
uusia jäseniä, jotka kaikki toivotamme 
tervetulleiksi. Toivomme heidän viihtyvän 
iloisessa joukossamme. Tule sinäkin viihtymään 
kanssamme. Seuraava tapaaminen on 
maanantaina 21.3.05 klo 12 ja aina edelleen joka 
toinen maanantai. Tapaamisiin Wests Rugby 
Union Clubilla, Catchpole St, Macquarie. 

Tiedustelut Riitta K-F ℡ 6258 7272 

Kaikissa matka-asiossanne auttaa 
For all your travel arrangements 

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

Tiistaisin vain aikavarauksella 
 Tuesdays by appointment only 

HERBALIFE 

Terveys- ja ravintotuotteita 
hyvinvointiin ja painonhallintaan 

Health and nutrition products 
for well-being and weight control 

Ota yhteyttä / Contact 

Mirja Virenius — Independent 
Herbalife Distributor 

Mobile: 0409 830 831 

Email: viirieinii iuis  pcug .  org .  au

Uutukainen — Canberran Suomi-Seuran uutisia 
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 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 17/4/05 
at 2.30pm, at Soile and Rami’s, 

17 Sandover Cct, Amaroo. 

All interested persons welcome! 

FANTASTISET XL SUOMI-PÄIVÄT 2006 
Suunnittelupalaveri 

Fantastisten XL Suomi-Päivien 2006 
-suunnittelupalaveri kokoontuu seuraavan 

kerran sunnuntaina 17.4.05 klo 14.30 
Soilen ja Ramin luona os. 

17 Sandover Cct, Amaroo. 
Kaikki asiasta kiinnostuneet 

tervetulleita! 

 

Thanks for the tea party! 

Canberra Finnish Society sends lots of thanks to 
Deanne and Mikko Pekkala for the 

great tea party at their home. 

It was very nice Saturday afternoon. 
Special thanks for Deanne, who created 

delicious food for all of us and also 
organised great raffle prices. 

It was fun and relaxing time in the shadows of 
mulberry and pear trees with cool drinks. 

The funds will go towards the Fantastic XL 
Finnish Festival 2006 in Canberra.  

With many thanks 

Canberra Finnish Society 

Suuret kiitokset 

Canberran Suomi-Seura kiittää Deanne ja Mikko 
Pekkalaa suurenmoisista teekutsuista, jotka he 

järjestivät kotonaan leppoisana loppukesän 
lauantaina. Erityinen kiitos kuuluu kutsujen emännälle 

Deannelle, joka vaivojaan säästämättä oli loihtinut 
ennennäkemättömän upean tarjoilun. Deannen herkut 
veivät kielen mennessään. Saimme nauttia isäntäväen 

vieraanvaraisuudesta mulperi- ja päärynäpuiden 
varjossa siemaillen juomabaarin tarjoamia 

anteja, puhumattakaan muhkeista arpajaisista 
ja mukavasta seurustelusta. 

Kaikki saadut varat kerättiin meidän 
Fantastisten XL Suomi-Päivien 2006 hyväksi. 

Kiitollisin mielin 

Canberran Suomi-Seura 

Library News 
The library is again getting books from 
the Finland Society, so future reading 
material is assured. Library opening 
hours are 12 noon — 2pm on every 
other Sunday as follows: 

 20/3 3/4 17/4 1/5 15/5 29/5 12/6 

If you can’t come to borrow on Sundays, ring 
Riitta K-F ℡ 6258 7272. 
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Kirjaston kuulumisia 
Odottelemme jännityksellä uutta kirjalähe-
ystä Suomesta Suomi-seura ry:ltä, varsin-
in kun ahkerimmat lainaajamme väittävät 
lukeneensa kaikki kirjat jo ainakin yhteen 
kertaan. Kirjasto avoinna joka toinen 
sunnuntai klo 12 - 14: 

 20.3. 3.4. 17.4. 1.5. 15.5. 29.5. 12.6. 

Jos et pääse lainaamaan kirjoja sunnuntaisin, 
soita Riitta K-F:lle ℡ 6258 7272. 

Gold Coastin Tangomarkkinat 
Kultarannikon tangomarkkinat lauantaina 23.4.05 

klo 15 - 24, Paradise Point Community Hall, Gold Coast. 
Lisätietoja Kari Mattila ℡ (07) 5527 8920 

Kiitämme 

Canberran Suomi-Seura lausuu suuret kiitokset Dan 
Murphy:lle saatuamme heiltä lahjoituksina viiniä 

palkinnoiksi arpajaisiimme. 

Kiitämme myös Woden Plaza Simply Fresh Fruit 
Shop:ia heidän arpajaispalkintolahjoituksistaan. 

Taideviikonloppu 
Taiteilija Karl Mattas Sydneystä tulee Canberraan 
opettamaan öljyvärimaalausta 15. - 16.4.05, jos on 
tarpeeksi innokkaita osallistujia. Kurssin hinta $45.  

Kyselyt, ilmoittautumiset ja maksut 31/3/05 mennessä 
Arja Moilaselle ℡ 6242 7676 tai  0419 634 783, 

sähköposti vieinilia bigpond . net . au . 

Gold Coast Annual Finnish Tango Festival 
Saturday 23/4/05 3pm - 12am, Paradise Point 

Community Hall, Gold Coast. 
Inquiries Kari Mattila ℡ (07) 5527 8920 

Thank you 

The Canberra Finnish Society wishes to extend its 
warmest thanks to Dan Murphy’s for their generous 

donation of wines as raffle prizes. 

We also thank Woden Plaza Simply Fresh Fruit for 
their fruit basket donations for our raffles. 

Art Weekend 
Artist Karl Mattas from Sydney will come to Canberra 
to teach oil painting on 15 — 16/4/05, if there’s enough 
interest. This Finnish language course will cost $45 pp.

Inquiries, bookings and payments by 31/3/05 to 
Arja Moilanen ℡ 6242 7676 or 0419 634 783, 

email vieinilia bigpond . net . au . 

mailto:venla@bigpond.net.au
mailto:venla@bigpond.net.au
mailto:venla@bigpond.net.au
mailto:venla@bigpond.net.au


 MAY DAY CELEBRATION 
It’s May Day, it’s May Day, sing once again, 

so that the sky will hear your song. 

Come all to dance and reminisce about the good old 
May Day celebrations back in Finland. 

This year May Day celebration will be held on 

Saturday 30/4/05 from 7pm 

Wests Rugby Union Club, 
Catchpole St, Macquarie. 

You can have your dinner at Clubs restaurant and 
the bar will be open to quench your thirst. 

Jouni will play us his best music to dance. There will 
be traditional May Day program and other fun, too. 

Tickets $13 members and $15 guests. 

VAPUN VASTAANOTTAJAISET 
Nyt vappu on, nyt vappu on taas veikot laulakaa, 

niin että taivaan luhtihin tää laulu kajahtaa! 

Tulkaa joukolla tanssimaan ja muistelemaan vanhoja 
kunnon vapun vastaanottajaisia koto-Suomessa 

vapunaattona lauantaina 30.4.05 klo 19 

Wests Rugby Union Club, 
Catchpole St, Macquarie. 

Luvassa on tanssin lomassa hauskaa 
vappuun liittyvää ohjelmaa. 

Klubin ravintolassa on mahdollisuus illastaa ja 
juomabaarista saat kielen kostuketta. 

Jouni takaa tanssin hurman. 

Liput $13 jäsenet ja $15 vieraat 

TIETOKILPAILUT JA MYYJÄISET 
Alahan hyvissä ajoin hieroa aivonystyröitäsi, sillä 

jäjestämme talven kynnyksellä tietokilpailut ja niiden 
yhteydessä myyjäiset. Tilaisuus järjestetään  

sunnuntaina 22.5.05 klo 14 

kirjastolla 7 Challinor Cres, Florey. 

Luvassa on hauskat visailut. Samalla voit tukea 
Fantastisia XL Suomi-Päiviä Canberrassa 2006 
ostamalla kotiisi maukkaita herkkuja. Osanotto 

tietokilpailuun maksaa $2. 
Jos olet halukas kantamaan kortesi kekoon tuomalla 

myyjäisiin tuotteitasi, soittelehan ℡ 6258 7272.

TRIVIA AFTERNOON AND FETE 
It is time to sharpen your trivia knowledge because we 
will organise a trivia afternoon and fete before winter. 

The event will be held on 

Sunday 22/5/05 at 2pm 

at the Library 7 Challinor Cres, Florey. 

It promises to be a great afternoon and you will also 
have a chance to buy delicious goodies to take home. 
The proceeds will go towards the Fantastic XL Finnish 

Festival 2006 in Canberra. Participation in the trivia 
game costs $2. If you are keen to assist with goodies 

for the fete, please ring Riitta K-F ℡ 6258 7272. 

CANBERRA SUMMER GAMES 29 - 30/1/05 
Our traditional Summer Games have been held 
once again. The sunshine favoured us all week-
end. I even heard “boy it’s hot” from some people. 
The venue this year was the good old Aranda Oval.

It was great to see so many people there, even 
though some familiar oldies were missing. It was 
pleasing to have more young ones there as well, 
with the children enthusiastically participating in 
running races organised by Deanne Pekkala. 

Baseballers from interstate were again less than 
team strength to challenge Canberra so the players 
again organised mixed teams, playing friendship 
games on Saturday and Sunday. The games were 
excellent practice for the Melbourne Finnish Fes-
tival and we wish every success to our teams! 

The Kyykka game was also played. Even though 
there were only a few players, they were very 
enthusiastic. The same can be said of the Darts 
and Boot throwing competitions. Good fun for all!

The most popular game proved to be Molkky, 
which was played almost continuously, and the 
players kept coming. It was fun and also frustrat-
ing when the molkky stick wanted to jump in the 
wrong direction too often! 

The golf competition was played at Gungahlin 
Lakes Golf Club. The golf course is quite tough 
with numerous water hazards in which to lose 

CANBERRAN KESÄKISAT 29. - 30.1.05 
Perinteiset Kesäkisat vietettiin jälleen kerran ja 
aurinkoinen sää suosi meitä koko viikonlopun — 
jopa ”huh hellettä” kuultiin joiltakin. Paikka oli 
tällä kertaa vuosien takaa tuttu Arandan kenttä.

Väkeä oli ilahduttavan paljon, vaikka monia 
vanhempia tuttuja puuttuikin. Nuoria oli kivasti 
mukana, ja lapsia viihdytti lauantaina Deanne 
Pekkala juoksukilpailuilla, joissa osanottajat oli-
vat innostuneita ja palkintoja jaettiin kaikille. 

Pesäpallon harrastajia ei tänäkään vuonna tullut
muualta tarpeeksi haastamaan Canberran jouk-
kueita, joten pelaajat järjestivät nytkin sekajouk-
kueet ja pelasivat ystävyyspelit lauantaina ja 
sunnuntaina. Pelit olivat hyvää harjoitusta Mel-
bournen Suomi-Päiviä varten. Toivommekin 
Canberran pelaajille menestystä siellä! 

Kyykkää pelattiin myös, ja vaikka osanottajia oli 
vähän, olivat pelaajat sitäkin innostuneempia. Ja 
samaa voi sanoa tikan- ja saappaanheittokilpai-
luistakin. Hauskaa oli pelaajilla ja katsojilla. 

Kisojen suosituimmaksi peliksi osoittautui 
Mölkky, jota pelattiin melkein jatkuvasti ja johon 
riitti pelaajia. Siinä oli huvia, ja hermojakin 
koitti, kun se mölkkypalikka tahtoi liian usein 
hypätä väärään suuntaan! 

Golfiin osanottajia oli 18, joista 6 naisia. Pelit 
pelattiin Gungahlin Lakes Golf-klubilla, jossa 
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 balls. We had a field of 18 players, 6 of whom 
were ladies. Some of the golfers had time to par-
ticipate in competitions at Aranda Oval on Saturday 
morning and on Sunday, and managed to collect 
a few prizes as well!  

rata on kuulemma haastava monine vesiestei-
neen, jonne pallot häviävät. Toivottavasti ei kovin 
monta palloa menetetty! Ennen golfin alkua 
lauantaina osa pelaajista ehti osallistua Arandan 
kentällä kyykkään ja sunnuntaina tikan ja saap-
paan heittoihin, ja saivat niistä palkintojakin! 

 

The Summer Games dance was held at Wests 
Rugby Union Club in Jamison, which was a very 
good venue. More people than expected turned 
up and Jouni Juntunen with his music and 
songs encouraged the dancers to take the floor. 
We also had the pleasure to hear our Tango 
Queen Ritva Oravala sing and her performance 
seems to improve with each appearance! 

All in all, we had a very successful Games again 
this year, and we give big thanks to all the helpers 
— kitchen and bar staff, those who organised the 
sun shades, and everyone whose effort made the 
Games a success, including the spectators! 

Mirja Virenius 

Lauantai-illan kisatanssit pidettiin Wests Rugby 
Union -klubilla Jamisonissa. Klubi oli oikein 
viihtyisä, tanssiyleisöä oli yli odotusten ja Jouni 
Juntusen hyvä musiikki ja laulut innostivat tans-
sijat lattialle. Saimme myös nauttia tangokunin-
gattaremme Ritva Oravalan lauluista, jotka 
tuntuvat vain paranevan joka esiintymisellä! 

Kaiken kaikkiaan pidimme jälleen onnistuneet 
Kesäkisat. Kiitämmekin suuresti kaikkia auttajia: 
keittiön ja juomabaarin väkeä, aurinkosuojien 
pystyttäjiä ja jokaista, jonka panos teki kisoista 
menestyksen, yleisö mukaanlukien! 

Mirja Virenius 

Tuloksia / Results: 
Pesäpallo / Baseball: Paras pelaaja naiset / Best Player Women - Jaana Jahkonen 
 Paras pelaaja miehet / Best Player Men - Jeffrey Hirvihalme 
 Paras uusi pelaaja naiset / Best New Player Women - Carmen Skidmore 
 Paras uusi pelaaja miehet / Best New Player Men - Arto Laukka 

Mölkky (The winners of all games played against each other to decide the overall winner)
 1. Jorma Nuojua, 2. Matti Vesala, 3. Toivo Peiponen 

Kyykkä (The best score)
 Naiset / Women 1. Leena Jokinen (50), 2. Taru Coles (70) 
 Miehet / Men 1. Simo Koskimäki (42), 2. Mikko Pekkala (47), 3. Tony Coles (55) 
 Naisjoukkue / Women’s Teams 1. Leena Jokinen/Taru Coles, 2. Arja Moilanen/Raili Sivonen 
 Miesjoukkue / Men’s Teams 1. Simo Koskimäki/Mikko Pekkala, 2. Tony Coles/Gary Coles 

TIKANHEITTO / DARTS
 Naiset / Women 1. Katri Tanni (25), 2. Riitta Kronqvist (20), 3. Mirja Virenius 
 Miehet / Men 1. Eino Turpeinen (36), 2. Jouko Karjalainen (33), K. Hiltunen (22) 

SAAPPAANHEITTO / BOOT THROWING
 Naiset / Women 1. Riitta Maijala (20.2), 2. Katri Tanni (13.3), 3. Mirja Virenius (10.3) 
 Miehet / Men 1. Arto Laukka (35.4), 2. Jouko Karjalainen (24.8), 3. Daniel Nyrhinen (3.2) 

GOLF Naiset / Women: Sat 29.1.05 (Gross/Net) Sun 30.1.05 (Gross/Net) Total Net 
 1. Irene Putaansuu  106 82  106 82 164 
 2. Maikki Hulkkonen  114 85  112 83 168 
 3. Satu Pentikäinen  106 86  111 91 177 
GOLF Miehet / Men: 
 1. Juhani Ursin  86 73  78 65 138 
 2. Petri Kukkola  83 74  77 68 142 
 3. Risto Jokinen  94 74  92 72 146 OCB 

MIDWINTER DANCE 

We will be celebrating Midsummer (in Finland) with 
entertainment, dancing, eating and drinking at the 

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

on Saturday 25/6/05 from 6 to 11pm. 

 Please note the early starting time. Plenty 
of good homemade Finnish food will 

be available, and drinks too. 
Jouni is providing dance music. 

Tickets are $20 for members, visitors $25. 

JUHANNUSJUHLAT 
Juhannusta vietämme tänä vuonna nautiskellen iki-

ihanien emäntiemme valmistaman suomalaisen 
pitopöydän herkuista sekä tanssimalla itsemme 

väsyksiin Jounin tahdittaman musiikin tahdissa. Juhlat 
pidetään joulujuhlista tutuksi tulleesta paikassa 

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

lauantaina 25.6.05.klo 18.00 alkaen (huomaa aika).

Oma juomabaari tarjoaa juotavaa joka makuun ja 
luvassa on myös juhannusaiheista ohjelmaa 

Lippujen hinnat ovat $20.00 jäsenet ja $25.00 vieraat.D
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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 
 34 Elizabeth St, Westmeadows VIC 3049 
 President: Mr Kauko Huuhtanen (03) 9309 4797 
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:
 20.3. 3.4. 17.4. 1.5. 15.5. 29.5. 12.6. 

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 21.3. — Next meeting 21/3 

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

XXXIX Suomi-Päivät  / The XXXIX Finnish Festival
 25 — 27/3 Altona, Melbourne 

Karaoketanssit / Karaoke Afternoon Dance
 Sunday 10/4 from 2pm, Gungahlin Community Hall 
 Ernest Cavanagh Street, Gungahlin 

Fantastisten XL Suomi-Päivien 2006 suunnittelukokous / 
 Fantastic XL Finnish Festival 2006 Planning Meeting 
 Sunday 17/4 2.30pm, 17 Sandover Cct, Amaroo 

Kultarannikon tangomarkkinat / Gold Coast Tango Festival 
 Saturday 23/4 from 3pm, Paradise Point Community 
 Hall, Paradise Point, Gold Coast, Queensland 

Vapun vastaanottajaiset / May Day Celebration 
 Saturday 30/4/05 from 7pm 
 Wests Rugby Union Club, Catchpole St, Macquarie 

Juhannusjuhlat / Midwinter (or Midsummer) Dance 
 Saturday 25/6/05 from 6pm to 11pm 
 erbian Orthodox Church Hall, 
 cnr Lambrigg ja Longerenong Streets, Farrer 
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