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Puheenjohtajalta 

 
Pidimme onnistuneen vuosikokouksen elokuussa, jonne saapui tarpeeksi jäseniä että saimme 
päätösvaltaisen kokouksen. Kiitos kaikille osallistujille. Olemme ottaneet palautteenne huomioon ja 
odotamme uutta menestyksekästä vuotta. 
Vuosikokousta edeltävänä aikana Aimee Benson ja Kayla Riley liittyivät johtokuntaan ja ovat auttaneet 
järjestämään tilaisuuksia. Meillä on ilo tiedottaa että he jatkavat johtokunnassa tämänkin vuoden ja 
toivotamme heidät tervetulleiksi. 

Uuden johtokunnan jäsenet ovat: 

Puheenjohtaja Melissa (Lissi) Chapelli Varapuheenjohtaja Mikko Pekkala   
Rahastonhoitaja Debbie Virenius  Sihteeri Mirja Virenius Jäsenet Aimee Benson, 
Paul Chapelli,      Mia Dahl-Spannari  Kristina Korpinen  
Tero Korpinen     Kayla Riley 

Kokouksessa keskusteltiin muutamista asioista, jotka haluamme tuoda esille. Koska osallistuminen 
tilaisuuksiimme on ollut pitkään hyvin vähäistä, olemme päättäneet vähentää tapahtumia joka toiselle 
kuukaudelle eikä joka kuukausi kuin on ollut tapana. Vuosikokous hyväksyi päätöksen. Johtokunta olisi 
hyvin kiitollinen jos jäsenistö ilmoittaisi minkälaisia tilaisuuksia haluaisitte, täten varmistaisitte suuremman 
osallistumismäärän. 

Etsimme vielä kahta jäsentä johtokuntaamme sekä toista sisäistä tilintarkastajaa (tämä tehtävä on vain 
kerran vuodessa, tavallisesti heinäkuussa). Se voi kuulostaa pelottavalta, mutta on helppo – Debbie tekee 
suurenmoista työtä kirjanpitomme kanssa jota on helppo lukea. 

 
 

Seuraava tapahtumamme ovat Canberran Kevät Kisat – aiemmin Kesäkisat tammikuussa  
(tuli liian kuumaa). 
Tämä tulee olemaan hyvä tilaisuus nauttia suomalaista ruokaa, seurustella ystävien kanssa, pelata mölkkyä 
ja tuoda urheiluvälineet ulos pesäpallon peliin. Katso ilmoitusta sivulla 2. 

Odotamme näkevämme teitä ihan pian! 

Lissi Chapelli 
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 Canberran Suomi-Seuran 

KEVÄT KISAT 

Lauantaina & sunnuntaina 1.–2.10.2022 alkaen klo 9 

Downer Oval, Melba St, Downer 
 

Nämä kisat korvaavat aiemmat Kesäkisat koska tammikuun säät ovat kuumentuneet 
 

Tulkaa nauttimaan ulkoilmasta perheen ja ystävien kanssa,  
maistamaan perinteisiä suomalaisia ruokia, ja palan painikkeeksi saa juomia baarista.  

Ohjelmassa pesäpalloa ja kaikille sopivaa mölkkyä, johon kannustamme osallistumaan! 
 

Olutta ja muuta juotavaa myydään molempina päivinä. 

Anniskelulain vuoksi omien alkoholijuomien paikalle tuominen on kielletty. 
 

Tervetuloa kisoihin! 

Tiedustelut Mia Dahl-Spannari, 0423 054 166 

 

 
 

Maanantaikerhon kuulumisia 

Jos puhutte Suomea ja olettte vapaa maanantaisin lounaalle, toivotamme teidät tervetulleeksi 
Kerhoomme, joka on toiminut jo 26 vuotta. 

Kokoonnumme joka toinen maanantai klo 12 Catchpole-huoneessa Jamisonin Southern Cross Clubilla. 
Paikalla on yleisimmin 15-20 henkeä (satunnaiset vieraat mukaan lukien), jotka tulevat nauttimaan 
lounaasta ja ohjelmasta. 

Ohjelmaan liittyy tavallisesti lounas (itse tilattu ja maksettu), tiedotuksia (mukaanluettuna tulevia 
tapahtumia), synttärien muistamisia, jäsenten esityksiä, tietokilpailu, arpajaiset, ja lopuksi kerrotaan 
vitsejä. Siinä kuluu pari tuntia mukavassa seurassa! Tervetuloa mukaan! 

Seuraava kokoontuminen  on  19.9, jolloin saamme vieraaksemme Suomen Suurlähettilään Satu Mattila- 
Budich’in. Hän tulee kertomaan työstään ja Suomen tämänhetkisestä poliittisesta tilanteesta. 

Sen jälkeen kokoonnumme 3.10, 17.10, 31.10, 14.11, 28.11, 12.12. 

(Jäsenet ovat oikeutettuja saamaan jäsenedut vain, jos he ovat osallistuneet kerhoon vähintään 8 kertaa 
edellisten 12. kuukauden aikana.) Tiedustelut Mirja Virenius, 0409 830 831 

Sydämelliset kiitokset Southern Cross Clubille kun saamme kokoontua heidän Jamisonin Clubilla ilmaiseksi 
Community Contributions Agreementin kautta. 
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Suomen Suurlähetystön kuulumisia 

Tulevat passimissiot - Canberran suurlähetystö toteuttaa tänä vuonna seuraavat passisalkku -matkat: 

Auckland, Uusi-Seelanti 19.-21.9.2022  Brisbane, Australia marraskuu 2022 

Suomen Canberran suurlähetystön konsulivirkailija vastaanottaa passihakemuksia em. kaupungeissa. 
Passisalkku –matkalla palvelu on rajattu passi- ja henkilökorttihakemuksiin. 
Ohjeet ja lisätiedot julkaistaan verkkosivujemme Ajankohtaista -osiossa. 
 
Windows to the World palaa Canberraan lauantaina 22.10.2022. 
Canberran laajuisessa tapahtumassa myös useat suurlähetystöt avaavat porttinsa ja ovensa yleisölle 
esitellen kulttuuriaan. Windows to the World -päivän aikana meilläkin on loistava tilaisuus esitellä 
suomalaista kulttuuria. 
Tilaisuus on vielä suunnitteluvaiheessa, mutta tarkoitus on palauttaa ohjelmaan Finnish Crazy Games 
- tapahtumat. Merkitse siis päivä kalenteriisi ja jos haluat auttaa tapahtuman järjestelyissä 
vapaaehtoisena, ota meihin rohkeasti yhteyttä sähköpostitse, sanomat.can@formin.fi  
Lisätietoja julkaistaan sivuillamme tulevien viikkojen aikana! 
 
Team Finland - Yritysdelegaatio 
Team Finland Network tuo suomalaisen yritysvaltuuskunnan vierailulle Australiaan 24.-28.10.2022. 
Delegaatiota johtaa kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari, valtuuskunta 
esittelee suomalaisia ratkaisuja liittyen puhtaaseen energiaan. 
 

Design Canberra -festivaali 
Suurlähetystö osallistuu myös Design Canberra –festivaaliin. Suomella on ylpeä muotoiluhistoria. 
Suomalainen muotoilu on toimivaa ja luonnon inspiroimaa. Se ottaa huomioon käyttäjän, 
tarkoituksen ja enemmän kuin koskaan myös ympäristön. Nämä ominaisuudet eivät näy vain 
esineiden muotoilussa, vaan myös palveluiden, yritysten, alueiden ja elämysten suunnittelussa. 
Toteutamme marraskuussa kaksi tapahtumaa yhteistyössä Design Canberra -festivaalin kanssa. 
Näiden tapahtumien yksityiskohdat julkaistaan Design Canberra festivaalin kautta sosiaalisessa 
mediassa lähiviikkoina. 
 

 

 

Leikkiryhmä 0-5 -vuotiaille 
Suomi-Kerho Canberra. 
Suomalainen leikkiryhmä kokoontuu keskiviikkoisin klo 9.30 – 10.30 ’Cubby’-huoneessa, 
Cook Community Hub-Playgroups ACT, 41 Templeton Street, Cook ACT 2614.  
Tulkaa mukaan jakamaan lauluja ja suomalaisia tarinoita. 
Jäsenyys on $40 perheeltä joka koulukaudelta (term), maksettava Playgroups ACT:lle. 
Keskiviikkojen ja viikonloppujen ohjelmat suunnitellaan ja ilmoitetaan Facebookin sivulla. Voit liittyä 
Facebook sivullemme “Suomi-kerho Canberra”, jossa on säännöllisiä päivityksiä.  

Uudet jäsenet tervetulleita  ☺ 
Tiedustelut: Mervi, mervirxau@hotmail.com tai Olli, 0439 011 776, olli.nevalaxinen@gmail.com  
ACT Playgroups Association – tiedustelut ryhmästä: play@playgroupact.org.au tai 1800 171 882. 
 

 

mailto:sanomat.can@formin.fi
mailto:mervirau@hotmail.com
mailto:olli.nevalainen@gmail.com
mailto:play@playgroupact.org.au
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Canberran Suomi-koulu 

Suomi-koulu aikuisille alkaa taas helmikuun ensimmaisenä maanantaina 2023. Tunnit pidetään 
maanantaisin koulujen lukukausina Canberran Luterilaisella kirkolla, 22 Watson St, 
Turner. Ilmoittautuminen päättyy helmikuun lopussa. 
Aikuiset: 17.40 – 19.10 (aloittelijoista keskiasteisiin) 
Tiedustelut: canberrask@hotmail.com        
Facebook: Suomi-koulu Canberra 

 

 

Ompelukerhon kuulumisia 

Terveiset ompelu kerhosta! Ollaan tavattu talven yli luterilaisella kirkolla joka toinen tiistai ilta klo 
18. Meillä on ollut ahkeria sukkien kutojia ja ompelijoita, joten seuraavissa myyjäisissä on käsitöitä 
myytävänä. Välillä meitä on niin paljon että pitkä pöytä ei tahdo riittää illan kahvittelu hetkeen! 

 Seuraavan kerran tavataan20.9 klo 18 Luterilaisella kirkolla jatkuen joka toinen tiistai. 

 Hyvää kevättä kaikille, 
 Anita Salonen, 6231 0361 tai 0472 657 149 

   
 
 

 
Pesäpalloharjoitukset 

Hei kaikki, 

Tervetuloa kevääseen! Nyt on aika alkaa harjoitukset Kevätkisoja varten, jotka 
korvaavat perinteiset Kesäkisat kun tammikuu on tullut liian kuumaksi. Katso Kisa 
ilmoitusta sivulla 2. 
Pidämme harjoituksia sunnuntaisin klo 10 Hawker’in kentällä, alkaen 4 syyskuuta tässä 

vaiheessa. Ensi vuonna aiomme harjoitella myös iltapäivisin, tarkista Facebookista lisätietoa, tai soita 
minulle! 
Toivomme näkevämme teitä piakkoin! Kaikki tervetulleita. 

Tiedustelut Mia Dahl-Spännäri 0423 054 166 

 

 Facebook 

Älä unohda, että Canberra Finnish Societylla ja sen alajaostolla Canberra Finnish Social Groupilla on 
Facebook-ryhmäsivut. Jos olet Facebookissa, hae ryhmä tai ryhmät käyttäen Facebookin hakutoimintoa 

yllämainittuja nimiä käyttäen ja liity jompaankumpaan tai molempiin ryhmiin. Näin pysyt ajan tasalla 
tapahtumien suhteen ja voit keskustella muiden jäsenten kanssa. 

 

 
 
 

Suomi-seura ry:n edustaja Canberrassa on Mirja Virenius, 0409 830 831, 
virenius1@gmail.com  

 

mailto:canberrask@hotmail.com
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Tapahtumakalenteri 
 

La-Su 1-2. 10.2022 klo 9 Suomi-Seuran Kevätkisat (ilmoitus sivulla 2) 

La 8.10.2022 klo 10.30 FinnSupportin vuosikokous Kansainvälisellä kirkolla 

La 22.10.2022 Ikkunat Maailmalle (Windows to the World) tapahtuma Suomen 
Suurlähetystössä, 12 Darwin Ave, Yarralumla (katso ilmoitusta sivulla 3). 

 
Ilmoittautumiset ja tiedustelut FinnSupport Societyn tilaisuuksiin: 
Sirpa Sarimaa-Knight  6242 9234   
Raili Vesala   6288 7191 
Riitta Kronqvist  6242 0198   
 
Canberran Suomalainen Luterilainen seurakunta:  Pastori Janne Pekkarinen 6247 9493 
22 Watson St, Turner         0452 397 717 
 
 
 
 
 

Tärkeä ilmoitus kaikille jäsenille: 

Seurallemme tulee paljon ilmoituksia erilaisilta yhteisöiltä jotka voivat olla kiinnostavia teille, mm. Suomen 
Suomi-Seuralta, eri valtion osastoilta, monikulttuuri järjestöiltä ja muilta voittoa tavoittelemattomilta 
yhdistyksiltä. Nämä ilmoitukset ovat tarkoitettu tiedoksi kaikille jäsenille. 

Tulemme lähettämään näitä ilmoituksia sähköpostitse kaikille ketkä ovat jo sähköposti listallamme. Jos et 
ole listallamme ja haluat saada näitä ilmoituksia niin lähetä osoitteesi Mirjalle, virenius1@gmail.com 

Jos olet jo listalla etkä halua näitä ilmoituksia, ilmoita Mirjalle. 

 
 
 
 

 
Jos sinulla on myytävänä tai haluat ostaa, vaihtaa tai lahjoittaa suomalaisia 
kirjoja, elokuvia ym. tavaraa, jota on helppo löytää Suomesta, muttei 
kuitenkaan Australiasta, voit liittyä tätä tarkoitusta varten perustetulle 
Facebook-sivulle: 

https://www.facebook.com/groups/ossilanvaihtokauppa/ 
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From the President 

We had a very successful AGM in August, with enough members for a quorum. Thank you to everyone that 
attended, we have taken your feedback on board and are looking forward to another successful year. 
During the leadup to the AGM we had Kayla Riley and Aimee Benson join us at committee meetings and 
help organize events. We are very pleased to inform you that both Kayla and Aimee have both decided to 
stay on with us and we would like to welcome them both to our committee. 

The newly elected committee members are: 

President Melissa (Lissi) Chapelli Vice-President Mikko Pekkala  Treasurer Debbie Virenius 
Secretary Mirja Virenius  Members Aimee Benson,   Paul Chapelli,  
Mia Dahl-Spannari   Kristina Korpinen   Tero Korpinen 
Kayla Riley 

There were a few items discussed at the AGM that we need to bring to your attention. As attendance at 
our events for quite a while now has been low, we have decided to reduce the frequency of our events to 
about once every two months instead of monthly. The AGM accepted the decision. The committee would 
very much appreciate feedback from members regarding the kind of events you would like to attend, thus 
ensuring a better turnout.    

We are also looking for a couple more members to join the committee as well as a second internal auditor 
for our financial records (this task is only once a year, usually in July). This may seem scary, but it is simple 
– Deb does an amazing job of keeping our records immaculate and very easy to read. 

 
 

Our next event will be the Canberra Spring games – formerly known as the ‘Summer games’ in 
January (until it got too hot). 
This will be a time for everyone to get some of their favorite Finnish food, socialize with friends, play 
Mölkky and get out their sporting gear for baseball. See the notice on page 7. 
  
We look forward to seeing you all very soon! 

Lissi Chapelli 
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Canberra Finnish Society 

SPRING GAMES 

Saturday & Sunday 1-2/10/2022 from 9am 

Downer Oval, Melba St, Downer 
 

These games will replace the traditional Summer Games as the 
January weather has been getting hotter 

Come and spend some time outdoors with friends and family, 
enjoy some traditional Finnish food, and drinks are available at the bar. 

The program includes Finnish baseball, and everyone can have a game of mölkky, come and try it! 
 

The bar will be serving beer and other drinks on both days. Please note that due to alcohol licensing 
legislation you are not allowed to bring your own alcoholic drinks. 

We welcome everyone to a fun family day! 

Inquiries Mia Dahl-Spannari, 0423 054 166 

 

 
 

 
 

Monday Group news 

If you speak Finnish and are free on Mondays for lunch, we would love to welcome you to 
our Group that has been meeting now for 26 years.  

Our meetings are at 12 noon every second Monday in the Catchpoles Room at Jamison 
Southern Cross Club. The attendance is around 20 people per meeting, including a visitor or two, who 
come and join us for lunch and entertainment. 

The program usually includes lunch (ordered and paid individually), announcements (including upcoming 
events), birthdays, members presentations, trivia quiz, a raffle and we end with some jokes. All this takes a 
couple of hours in good company! Welcome to old and new members! 

Next meeting is 19/9, when the Finnish Ambassador Satu Mattila-Budich will be visiting and giving a talk 
about her work and the current political situation in Finland. 

After that, we will meet 3/10, 17/10, 31/10, 14/11, 28/11, 12/12. 

(Members are eligible for member benefits only if they have attended at least 8 times in the previous 12 
months).    Enquiries Mirja Virenius 0409 830 831. 

Our sincere thanks to the Southern Cross Club for allowing us to meet at their Jamison Club free of charge 
under the Community Contributions Agreement. 
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News from the Embassy of Finland 

Upcoming Passport Missions - The Embassy of Finland in Canberra is preparing for two upcoming passport 
missions: 

Auckland, New Zealand on 19 - 21 September 2022  Brisbane, Australia in November 2022 

Passport missions by the Embassy of Finland enable citizens of Finland to apply for a Finnish passport 
in the city the event is arranged. Services provided during a passport mission are restricted to 
passport and identity card applications. 
For full details and more information, please visit the Current affairs -page of our website. 
 

Windows to the World returns to Canberra on Saturday 22 October 2022. 
This Canberra wide event sees different embassies open their gates and doors to the public for a day 
of cultural exchange. Windows to the World is a great opportunity for us to share Finnish culture 
with the Australian public. 
While we are still in the planning stages, we also hope to include our famous Finnish Crazy Games in 
the schedule. So, mark the day in your calendar and if you would like to get involved as a volunteer, 
feel free to reach out to us via email, sanomat.can@formin.fi 
Stay tuned for more updates over the coming weeks! 
 

Team Finland - Business Delegation and News 
The Team Finland Network is organising a business delegation to visit Australia on 24 – 28 October 
2022. The delegation will be led by Mr Ville Skinnari, Minister for Development Cooperation and 
Foreign Trade, and will focus on clean energy. 
 

Design Canberra Festival 
The Embassy of Finland has partnered with the Design Canberra Festival for 2022. 
Finland has a proud history of design. Finnish design is functional and its form inspired by nature. It 
considers the user, the purpose and now more than ever, environment. These features are shown in 
the design of more than just objects, but also services, businesses, places and experiences. 
This November, we are excited to present two events in partnership with the Design Canberra 
Festival. The details of these events will be published by Design Canberra Festival in the coming 
weeks. 
 

 
Baseball training 

Hello everyone, 

Welcome to Spring! Time to start training for the Spring Games, which replace the 
traditional Summer Games as January has become too hot. See the Games notice on 
page 2. 
We have training on Sundays at Hawker playing fields at 10am, starting on 4th 
September at this stage. Next year we will also do more afternoon sessions, please 

check Facebook for more info, or give me a call! 
Looking forward to seeing you all soon! All welcome to come along.   

Inquiries Mia Dahl-Spannari 0423 054 166 

mailto:sanomat.can@formin.fi
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Sewing Circle 

Greetings from the Sewing Circle! We have been meeting over the winter at the Finnish 
Lutheran church every second Tuesday at 6pm. We have had busy people knitting socks 
and sewing, so the next Fete will have lots of handicrafts for sale. 

Sometimes we have so many people that the long table isn’t enough to hold all the goodies 
we enjoy with our coffee! 

Next time we meet will be 20/9 at 6pm at the finnish Lutheran church, continuing every 
second Tuesday. 

Have a great spring everyone, 
Anita Salonen, 6231 0361 or 0472 657 149 

    
 

 

 
 

Finnish Play Group- Ages 0-5  

The Finnish Playgroup meets on Wednesday’s 9.30 – 10.30am in the ‘Cubby Room’ 
At Cook Community Hub-Playgroups ACT, 41 Templeton Street, Cook ACT 2614. 
Come along and share in Finnish songs and a Finnish story. 

Membership costs are $40 per school term, per family and paid to Playgroups ACT. 
Wednesday sessions and Weekend catch-ups are notified and planned through the 
Facebook page: ‘Suomi-Kerho Canberra’. Please join to stay up to date. 

New members are welcome ☺ 
Inquiries: Mervi, mervixrau@hotmail.com or Olli, 0439 011 776, olli.nevalaixnen@gmail.com  
ACT Playgroups Association’s contact details are: play@playgroupact.org.au or 1800 171 882. 
 
 

 

Canberra Finnish School 

The Finnish School for adults will start again on the first Monday in February 2023. Classes will be held on 
Mondays of school terms at the Finnish Lutheran Church, 22 Watson St, Turner. Admissions close by end 
of February. 
Adults: 5.40 – 7.10pm (beginners to intermediate) 
Contact: canberrask@hotmail.com 
Facebook: Suomi-koulu Canberra 

 

 

 

Finland Society representative in Canberra is Mirja Virenius, 0409 830 831, 
virenius1@gmail.com  

 

mailto:mervixrau@hotmail.com
mailto:olli.nevalainen@gmail.com
mailto:play@playgroupact.org.au
mailto:canberrask@hotmail.com
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Events Calendar 

 
Sat-Sun 1-2/10/2022, 9am Canberra Finnish Society’s Spring Games (notice on page 7) 

Sat 8/10/2022, 10.30am FinnSupport AGM - Canberra International church 

Sat 22/10/2022 Windows to the World at the Finnish Embassy, 12 Darwin Ave, Yarralumla 
(notice on page 8) 

 
Reservations and inquiries for FinnSupport Society’s events: 
Sirpa Sarimaa-Knight  6242 9234   
Riitta Kronqvist  6242 0198 
Raili Vesala   62887191 
 
 
Canberra Finnish Lutheran church:  Pastor Janne Pekkarinen 6247 9493 
22 Watson St, Turner       0452 397 717 
 
 

Facebook 
Don’t forget that there are Facebook groups for the Canberra Finnish Society Inc., and also the  

Canberra Finnish Social Group. Please join if you’re on Facebook to keep up to date with all the events 
happening and speak with members of the community. 

 

 

Important notice to all members: 

The Society receives many notices from the wider community that may be of interest to you, such as from 
Finland Society, various government agencies, the multicultural community and other non-profit 
organisations. These notices are meant for the information of all members.  

We will be forwarding these notices via email to everyone we have on our email list. Anyone else who 
would like to be added to this list can advise their email address to Mirja at virenius1@gmail.com  

If you are already on our list but do not wish to receive these notices, please advise Mirja. 

 

 
 

If you want to sell, buy, trade or donate Finnish books, movies and other goods 
that are readily available in Finland but not in Australia, you are welcome to join 
this Facebook page, created for that exact purpose: 

https://www.facebook.com/groups/ossilanvaihtokauppa/ 
 
 

 

 

 

 

mailto:virenius1@gmail.com
https://www.facebook.com/groups/ossilanvaihtokauppa/
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Canberra Finnish Society Inc (CFS) 
 52 Faucett St, Latham ACT 2615 
 Puh.joht. / President Melissa Chapelli 0432 681 179 
 Varapuhj./Vice-Pres. Mikko Pekkala 0402 387 270 
 Sihteeri / Secretary Mirja Virenius 0409 830 831 
    

Australasian Suomalaisten Liitto – Australasian 
 Federation of Finnish Societies and Clubs Inc 
 Puheenjohtaja/President Tanja Kankaanpää 
  0439 214 024 

Holy Trinity Finnish Lutheran Church 
 22 Watson Street, Turner ACT 2612 (02) 6247 9493 
 Pastor Janne Pekkarinen 0452 397 717 
 

Canberran Kansainvälinen Kirkko – 
 Canberra International Church 
 50 Bennelong Crescent, Macquarie ACT 2614 
   (02) 6251 4149 
 Pastor Jukka Tuovinen                      0431 286 084 
 
 Canberra FinnSupport Society Inc.  

Puheenjohtaja / President 
Sirpa Sarimaa-Knight  (02) 6242 9234 

 
Pesäpallo – Baseball 
 Yhteys / Contact:  
 Mia Dahl-Spännäri 0423 054 166 

Revontulet Nordic FolkDancers 
 Ohjaaja / Instructor:  
 Tero Blinnikka 0419 408 310 

Suomi-koulu – Finnish Language Schoo 
 Ma / Mon 17.45 – 19.15 (aikuiset/ adults) 
 Holy Trinity Church, 22 Watson St, Turner 
 Yhteys / Contact: 
 Erja Stephenson (aikuiset / adults) 0432 689 194 
  Canber rask@hotmail.com 
 
Suomi-Kerho 0-5 -vuotiaille  / Finnish Play Group ages 0-5 
 Yhteys / Contact  
 Mervi mervi rau@hotmail.com  
 Olli 0439 011 776  olli.nevalai nen@gmail.com  

Suomen Suurlähetystö – Embassy of Finland 
 12 Darwin Avenue, Yarralumla ACT 2600  6273 3800 

O s o i t t e i t a  -  D i r e c t o r y  

mailto:rask@hotmail.com
mailto:mervirau@hotmail.com
mailto:olli.nevalainen@gmail.com
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