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Canberra Finnish Society Inc. Newsletter 
------------------------------------------------------------------------- 

http://www.dundernews.com/canberran_suomi-seura/canberran_uutukaiset.html May 2013 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Puheenjohtajalta 

Terveisiä Suomesta, jossa juuri kiertelimme Arjan kanssa kuutisen viikkoa. Meillä oli mitä parhaimmat 

lomasäät: aurinkoa oli riittämiin, ja sadetta koimme vain yhtenä päivänä, jonka muutenkin olisimme 

viettäneet sisällä sukulaisten kanssa seurustellen. Nyt hyvin rentoutuneina jaksamme taas alkaa puuhastella 

näiden seuratoimintojen parissa. 

Ensimmäisenä toteutamme perinteiset karaoketanssimme. Niitä jouduttiin siirtämään viikolla eteenpäin 

viime Uutukaisessa mainitusta ajankohdasta, eli nyt laulelemmekin 25.5. Itävallan Klubilla kello 18 alkaen. 

Bungendoren kesäkuinen junaretkikin on juuri vahvistettu ja maksettu. Talveksi ei ole ainakaan toistaiseksi 

suunniteltu muuta ohjelmaa säännöllisten tapahtumien eli maanantaikerhon ja kirjaston lisäksi. Elokuussa 

kokoonnumme vuosikokoukseen, jonne toivotan kaikki jäsenet tervetulleeksi uusine ideoineen. 

Hyvää loppusyksyä ja talvea toivottaen 

Jouni Juntunen 

Huomioi karaoketanssien muuttunut päivä – 25.5.2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huomio: Canberran Suomi-Seuran postilokero Gungahlinissa on lopetettu. Kaikki Seuralle 

lähetettävä posti on osoitettava osoitteeseen 33 Mt Warning Cres, Palmerston ACT 2913. 
 

CANBERRA FINNISH SOCIETY’S 

Sing, hum and dance! 

The ever popular karaoke dance 

Saturday 25/5/13 6 - 11pm 

CANBERRAN SUOMI-SEURAN 

Laula, hyräile ja tanssi! 

Suositut tanssit ja -laulajaiset 

lauantaina 25.5.13 kello 18 - 23 

http://www.dundernews.com/canberran_suomi-seura/canberran_uutukaiset.html%09July%20201
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Elämysmatka historiallisella junalla Bungendoren 

markkinoille 16.6.2013 

Olemme saaneet pari tusinaa innostuneita lähtijöitä. Matkustamme miellyttävästi 

ykkösluokassa nauttien maisemista ja aamuteestä, joka tarjoillaan istumapaikoille.  

Aikataulu: kokoonnutaan Kingstonin rautatieasemalle (Cunningham St, Kingston) 

klo 10:00,  lähtö 10.30, Bungendoreen saavutaan klo 12:00. Juna lähtee 

Bungendoresta klo 14:30, saapuen Kingstoniin 15:45. 

Jos olet ”matti tai maija-myöhäinen” ja haluat vielä tulla mukaan, niin soita Australian Railway Historical 

Society (ACT) Inc., puh 6284 2790. Liput ovat normaalihintaiset $75 / $65 / $30 ensimmäisessä luokassa. 

Heidän toimistonsa on Queanbeyanin rautatieasemalla, Henderson Rd, Queanbeyan. 
 

 

Kutsu Canberran Suomi-Seuran vuosikokoukseen 

Canberran Suomi-Seuran jäseniä kehotetaan osallistumaan seuran vuosikokoukseen 

sunnuntaina 25.8.2013 klo 15. Kokouspaikkana on vanha tuttu Belconnen Soccer Club 

Hawkerissa. Vuosikokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat ja valitaan uusi johtokunta. Sinulla on 

tilaisuus ryhtyä ehdokkaaksi ja myös äänestää omia ehdokkaitasi johtokunnan eri virkoihin. 

 

Mahdolliset valtakirjat tulee toimittaa sihteerille vähintään 24 tuntia ennen kokouksen alkamista. 

Ohessa tarvittava kaavake siihen tarkoitukseen. Jäsen voi käyttää vain yhtä valtakirjaääntä. Voit myös 

ehdottaa henkilöitä johtokuntaan täyttämällä ohessa olevan kaavakkeen (kopioi kaavake jos haluat 

ehdottaa useampaa kuin yhtä henkilöä). Täytetty kaavake on toimitettava sihteerille vähintään 7 

päivää ennen vuosikokousta. 

Haluan tässä yhteydessä myös kiittää kaikkia, jotka ovat tavalla tai toisella osallistuneet 

seuratoimintaamme kuluneen vuoden aikana. Tapaamisiin vuosikokouksessa! 

Jouni Juntunen 

Puheenjohtaja 

Millaista toimintaa haluaisit seuraltasi? Ota johtokunnan jäseniin yhteyttä mielipiteiden 

vaihdon merkeissä tai tule keskustelemaan asiasta vaikkapa vuosikokouksen yhteydessä! 
 

 

Huom. Toimintavuoden 2013-14 jäsenmaksut lankeavat maksettaviksi 1.7.2013. 

Varmista, että Uutukainen tulee sinulle jatkossakin hoitamalla jäsenmaksusi ajoissa. 
 

   Maanantaikerhon kuulumisia 

Kerholaiset kokoontuvat tutussa Catchpole-huoneessa Jamisonin Southern Cross Clubilla joka 

toinen maanantai klo 12. Seuraavat kokoontumispäivät ovat 13.5 ja 27.5. jne. Ohjelmaan liittyy 

tavallisesti lounas (itse tilattu ja maksettu), tiedotuksia, synttärien muistamisia, tietokilpailu sekä jäsenten 

esityksiä. Vitsejä kerrotaan ahkeraan ja lopuksi pidetään arpajaiset. Siinä menee pari tuntia mukavassa 

seurassa! Tervetuloa mukaan! 

 

(Muista, että halutessasi osallistua Kerhon jäsenetuihin, sinun tulee olla käynyt Kerholla vähintään 5 kertaa 

edeltävän puolen vuoden aikana). Tiedustelut Mirja Virenius, mobile 0409 830 831, koti 6258 2218.  
 

 

     Kirjasto 

Kirjasto on auki joka toinen sunnuntai klo 12 - 14 osoitteessa 33 O’Sullivan St, Higgins. 

Lainaajien tulee olla Canberran Suomi-Seuran jäseniä, jolloin kirjoja ja videoita voi lainata 

ilmaiseksi. Sakot myöhäisistä palauttamisista peritään 50c per kirja/video per kuukausi. 
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Kirjastolla on vielä myytävänä tuplakirjoja edulliseen hintaan, vain $1 kappale. Kirjastolle on myös 

lahjoitettu englanninkielisiä kirjoja ja videokasetteja, joissa on elokuvaklassikoita, tv-sarjoja, luonto-

ohjelmia ja sotadokumentti-elokuvia. Näitä myydään $2 kappale. Tulot näistä tullaan käyttämään uusien 

suomenkielisten kirjojen hankintaan. 

Kirjaston aukioloajat ovat seuraavat:  26.5,   9.6,   23.6,   7.7,   21.7,   4.8,   18.8,   1.9,   15.9,   29.9,   13.10,   

27.10,   10.11,   24.11,   8.12,   22.12. 

Tervetuloa! Tiedustelut Sirkka Ropponen 6254 5787 
 

 

Radio 2XX FM 98.3MHz 

Canberran suomenkielinen radio-ohjelma lähetetään joka maanantai kello 19:00 - 19:30 2XX FM aseman 

kautta taajuudella 98.3 MHz. Ohjelman tekevät vuorotellen CFS, Canberran Suomalainen luterilainen kirkko 

ja Kansainvälinen kirkko. 

CFS:n seuraavat vuorot ovat    20.5.13,  10.6.13,   1.7.13,   22.7.13,   12.8.13,   2.9.13,   23.9.13,   14.10.13,   

4.11.13,   25.11.13,   16.12.13,   6.1.14. 

Nykyisellään ohjelma kuuluu joko FM-radiolla tai kaikkien modernien tietokoneiden verkkoselaimilla. 

2XX:n verkko-osoite on http://www.2xxfm.org.au/  Suomenkielisiä lähetyksiä voi kuunnella internetin 

kautta maanantaisin kello 19:00 - 19:30 näpäyttämällä sivulla olevaa kohtaa "Tune in now". Nettilähetystä 

voi kuunnella kaikkialta maailmasta. 2XX:n koko viikon ohjelmien pääkohdat ovat osoitteessa 

http://www.2xxfm.org.au/on-air/program-guide/ 

Canberran Suomi-Seuran radio-ohjelman yhteyshenkilö on tällä hetkellä Sakari Mattila, 0408 533474. Jos 

sinulla on toivomuksia tai ohjelmanumero, jonka haluaisit esittää radiossa, ota yhteys Sakariin. 

Ruotsin radion nettilähetys sr.se/sisuradio voi myös kiinnostaa, koska se lähettää paljon suomalaista 

viihdemusiikkia. 

Ohjelman tuottamiseen ja lähettämiseen kaivataan lisää väkeä. 

 

SBS-radion suomenkielinen lähetys 

SBS:n suomenkielinen ohjelma on siirtynyt FM-aalloilta kokonaan digitaaliseksi ja kuunteluaika on 

muuttunut torstai-iltapäiviksi klo 13. Ohjelmaa voi kuunnella seuraavista lähteistä: 

• Digitaalinen radio (DAB+) (SBS Radio 3) 

• Digitaalinen TV (SBS Radio 3) 

• Internetin kautta osoitteessa sbs.com.au/finnish (joko suorana lähetyksenä tai jälkikäteen) 

• iPhone ja Android -sovelluksilla (joko suorana lähetyksenä tai jälkikäteen) 

• SBS:n internet-sivulta http://www.sbs.com.au/podcasts/yourlanguage/finnish/ omalle koneelle 

ladattavista "podcasteista" 
 

  Pesäpalloharjoitukset  

Tiedustelut Dan Spännäri 0413 016 420 / (02) 6161 1739 

 
 

Suomi-seura ry:n edustaja Canberrassa on Tuula Pesonen, puh. (02) 6242 9402 (koti) 
 

http://www.2xxfm.org.au/
http://www.2xxfm.org.au/on-air/program-guide/
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Tapahtumakalenteri 

18.5.2013 klo 10.30  Kotiaputoimikunnan tiedotustilaisuus – Tietoa omaishoitajille 

    Suomalainen luterilainen kirkko, 22 Watson St, Turner 

    Vieraileva puhuja Carers ACT:stä 

 

 

25.5.2013 klo 18  Canberran Suomi-Seuran Finnkaraoketanssit 

    Austrian Australian Club, 5 Mount Evans St, Mawson  

(ilmoitus sivulla 1) 

 

 

16.6.2013 klo 10 Canberran Suomi-Seuran elämysmatka historiallisella junalla 

Bungendoren markkinoille 
    (ilmoitus sivulla 2) 

 

 

27.7.2013 klo 11.30 Kotiaputoimikunnan soppajuhla 

 Kansainvälinen kirkko, 50 Bennelong Cres, Macquarie. 

 Tarjolla hernesoppaa ja pannukakkua hintaan $10. 

Ilmoittautumiset ja erikoisruokavaliotoiveet 23.7.2013 mennessä: 

Sirkka Tervakoski 6161 6640, Raili Vesala 6288 7191. 

 

 

25.8.2013 klo 15  Canberran Suomi-Seuran vuosikokous 

    Belconnen Soccer Club, 

    Belconnen Way, Hawker (ilmoitus sivulla 2) 

 

 

14.9.2013 klo 10.30  Kotiaputoimikunnan tiedotustilaisuus 

    Suomalainen Luterilainen kirkko, 22 Watson St, Turner 

    Hannu Mannering puhuu testamenteista ja valtakirjoista (power of attorney) 

 

 

26.10.2013   Kotiaputoimikunnan kevätretki – aika ja paikka vahvistetaan 

 
 

Pistä tämä kalenteriisi valmiiksi! Lisätietoja seuraavassa Uutukaisessa 

23.11.2013 klo 18  Canberran Suomi-Seuran joulujuhla 

    Austrian Australian Club, 5 Mount Evans St, Mawson 

 

 

30.11.2013 klo 12  Kotiaputoimikunnan joulujuhla 

    Kansainvälinen kirkko, 50 Bennelong Cres, Macquarie. 
 

 

Canberran suomalainen luterilainen seurakunta tiedottaa: Seurakunnan pastori Janne Pekkarinen on 

matkoilla 17.6. - 6.8. Kirkolla järjestetään kuitenkin Päiväpiiri joka toinen torstai (23.5., 6.6., 20.6., 4.7., 

18.7., 1.8., 15.8. ja 29.8.). Tarkemmat tiedot näistä ja mahdollisista muista tapahtumista touko-kesäkuun 

vaihteessa ilmestyvässä seurakunnan omassa tiedotuslehdessä. 
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Nimitys johtokuntaan / Nomination to the committee 
 

Haluamme ehdottaa seuraavaa Canberran Suomi-Seuran jäsentä johtokunnan puheenjohtajaksi / varapuheenjohtajaksi / 

rahastonhoitajaksi / sihteeriksi / jäseneksi (tarpeettomat yliviivataan): 

 

We wish to nominate the following member of the Canberra Finnish Society Inc. to the position of president / vice-president / 

treasurer / secretary / member (overstrike as needed) of the CFS committee: 

 

______________________________________________________________________ 

Kahden ehdottaneen jäsenen nimikirjoitukset / 

Signed by two nominating members: 

 

______________________________________________________________________ 

_ 

_____________________________________________________________________ 

Hyväksyn ylläolevan nimityksen (allekirjoitus) / 

I accept the above nomination (signature): 

 

______________________________________________________________________ 

(Nimityskaavake on toimitettava sihteerille vähintään 7 päivää ennen vuosikokousta / Nomination form must be 
delivered to the secretary at least 7days before the AGM) 
 
 
 

 

 

VALTAKIRJA / APPOINTMENT OF PROXY 
 

I, _____________________________________________________________________ 

(full name / valtakirjan antajan nimi) 

 

of _____________________________________________________________________ 

(address / valtakirjan antajan osoite) 

 

being a member of Canberra Finnish Society Inc. hereby appoint 

 

______________________________________________________________________ 

(full name of proxy / valtuutetun nimi) 

 

of _____________________________________________________________________ 

(address / valtuutetun osoite) 

 

being a voting member of that association, as my proxy to vote for me on my behalf at the general meeting of the association 

(annual general meeting or other general meeting, as the case may be) to be held on the 

 

day of ____________________________________________ and at any adjournment of that meeting. 

 

* My proxy is authorised to vote in favour of/against (delete as appropriate) the resolution (insert details). / Jos haluat että 

valtuutettu äänestää haluamallasi tavalla (puolesta/vastaan) jostakin asiasta tai asioista, sisällytä vaatimuksesi tähän. 

 

________________________________________________________________________ 

(signature of member appointing proxy / valtakirjan antajan nimikirjoitus) 

 

Date / Pvm ___________________ 

 

(* To be inserted if desired) 

 

NOTE: A proxy vote may not be given to a person who is not a member of the association. Each member can only hold one proxy 

vote. / Valtakirjan voi antaa ainoastaan yhdistyksen jäsenelle. Kukin jäsen voi äänestää ainoastaan yhdellä valtakirjalla. 
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Uutukainen in English 

From the President 

Greetings from Finland, where Arja and I toured recently for about six weeks. We enjoyed the best vacation 

weather ever: we saw rain only on one day which we were going to spend inside chatting with relatives 

anyway. Now that we are fully relaxed we can again start organising events for the society members. 

The very next event will be our traditional Finnkaraoke Dance. We had to postpone the event by one week, 

the new date being 25/5 at the Austrian Club starting from 6pm. 

We have also just confirmed and paid the Bungendore train trip in June. Apart from the regular library and 

Monday Club meetings we don’t have anything else planned for the winter. In August we will convene the 

AGM. I welcome all members to participate and bring their ideas along. 

Wishing you a good autumn and winter, 

Jouni Juntunen 

 

Please note: the date of the Karaoke Dance has been changed to 25/5/2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Please note: Canberra Finnish Society’s post office box in Gungahlin has been cancelled. 

All mail for the Society is to be addressed to 33 Mt Warning Cres, Palmerston ACT 2913. 
 

Bungendore Market Day Experience by Canberra Heritage 

Rail 16 June 2013 
We have received a couple of dozen bookings from eager explorers. We will travel 

comfortably in Deluxe Class enjoying beautiful scenery and morning tea served at 

your seat.  

 

Timetable: meet at Kingston Railway station (Cunningham St, Kingston) at 10am, 

leaving at 10.30, arriving in Bungendore at 12 noon. The train departs Bungendore at 2.30pm, arriving in 

Kingston at 3.45pm. 

CANBERRA FINNISH SOCIETY’S 

Sing, hum and dance! 

The ever popular karaoke dance 

Saturday 18/5/13 6 - 11pm 

CANBERRAN SUOMI-SEURAN 

Laula, hyräile ja tanssi! 

Suositut tanssit ja -laulajaiset 

lauantaina 18.5.13 kello 18 - 23 
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If you are a ”late Larry or Lizzy”, and would still like to join the train trip, you will need to ring the 

Australian Railway Historical Society (ACT) Inc. on  6284 2790. Tickets will be sold at normal prices $75 / 

$65 / $30 in first class. Their office is at the Queanbeyan Railway Station, Henderson Rd, Queanbeyan. 
 

 _______________________________________________________________________________________________________________________________  

 

Notice of the Canberra Finnish Society Annual General Meeting 

The members of the Canberra Finnish Society Inc are invited to the AGM being held on 25/8/2013 at 

3pm. The meeting will take place at the usual venue, Belconnen Soccer Club, Hawker. The meeting 

will discuss and decide on matters as set out in our constitution. A new committee is also elected. You will have an 

opportunity to join the board and also to vote for your preferred candidates for the various positions in the committee. 

Proxy votes are to be delivered to the secretary at least 24 hours before the start of the meeting. 

The necessary form is attached. No member may hold more than one proxy vote. 

You may also nominate persons to the committee by filling in the attached form (copy the form if 

you wish to nominate more than one person). Completed forms are to be delivered to the secretary 

at least 7 days before the meeting. 

I would also like to take this opportunity to thank all members who have in one way or another taken 

part in the various activities of the association during the past year. Welcome to the AGM, everyone! 

Jouni Juntunen 

President 
 

 _______________________________________________________________________________________________________________________________  

 

 Monday Group news 

The Group meets at the same venue as before, Catchpoles Room at Jamison Southern Cross 

Club at 12 noon every second Monday. The next meeting dates are 13/5, 27/5 and so on. The 

program usually includes lunch (ordered and paid individually), announcements, birthdays, a 

trivia quiz and members presentations. Much humour is shared and lastly we have a raffle draw. All this 

takes a couple of hours in good company! Welcome to old and new members! 

 

 (Remember that if you wish to enjoy member advantages, you will need to have attended at least 5 times in 

the previous 6 months). Inquiries Mirja Virenius, mobile 0409 830 831, home 6258 2218.  

 

 

 

     Library 

The Library is open every second Sunday, 12-2pm at 33 O’Sullivan St, Higgins.  

 

Borrowers need to be current members of the Canberra Finnish Society to be able to borrow books 

and videos free of charge. Late fees remain the same at 50c per book/video per month. 

Duplicate books are still for sale at a bargain price of $1 each. The library has also received donations of 

books and video cassettes in English, consisting of classic films, TV series, nature documentaries and war 

documentaries. For sale at $2 each, and the proceeds will be used to order new Finnish books.  

The library will be open as follows:  26/5,   9/6,   23/6,   7/7,   21/7,   4/8,   18/8,   1/9,   15/9,   29/9,   13/10,   

27/10,   10/11,   24/11,   8/12,   22/12.   

Welcome! Inquiries to Sirkka Ropponen 6254 5787. 
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Radio 2XX FM 98.3 

Canberra Finnish language program is broadcast every Monday at 7pm on 2XX FM, frequency 98.3 MHz. 

The program time is shared between Canberra Finnish Society, Finnish Lutheran Church and the Canberra 

International Church, each broadcasting a program every third week. 

Next broadcasts by CFS are:   20/5,  10/6,   1/7,   22/7,   12/8,   2/9,   23/9,   14/10,   4/11,   25/11,   16/12,   

6/1/2014. 

If you have a topic, would like to present on radio or if you have any announcements or inquiries about the 

Canberra Finnish Society program, please contact Sakari Mattila on 0408 533 474. 

2XX station's website address is http://www.2xxfm.org.au/  Programs can also be listened to simultaneously 

via the internet by clicking "Tune in now". Currently the program can only be heard on FM radio or using a 

computer that has a modern web browser. 

The internet version can also be heard outside Canberra. Weekly highlights for 2XX are at 

http://www.2xxfm.org.au/on-air/program-guide/ 

Swedish Finnish radio via internet at sr.se/sisuradio may also be of interest as they play a lot of Finnish 

music. 

More volunteers are sought to produce and broadcast the CFS program. 

 

SBS Radio Finnish Program 
 

The Finnish program on SBS radio has moved from FM to fully digital and the program date and time has 

changed to Thursdays at 1pm. You can listen to the program using one of the following methods: 

• Digital radio (DAB+) (SBS Radio 3) 

• Digital TV (SBS Radio 3) 

• Online at sbs.com.au/finnish (live and catch up listening) 

• iPhone or Android app – SBS Your Language app (live and catch up) 

• Podcasts downloaded from http://www.sbs.com.au/podcasts/yourlanguage/finnish/ 

 

 

  Baseball practice 

  Inquiries Dan Spannari, ph 0413 016 420 / (02) 6161 1739 
 

 

 
 

 

 

 

Finland Society representative in Canberra Tuula Pesonen, ph. (02) 6242 9402 (home) 

 
 

 

http://www.2xxfm.org.au/
http://www.2xxfm.org.au/on-air/program-guide/
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Events Calendar 

 

 
18/5/2013, 10.30am  Canberra Finnish Home Care Committee information session -   

    Information for Carers. 

    Finnish Lutheran Church, 22 Watson St, Turner 

    Visiting speaker from Carers ACT 

 

 

25/5/2013, 6pm  Finnkaraoke Dance 

    Austrian Australian Club, 

    5 Mount Evans St, Mawson (notice on page 6) 

 

 

16/6/2013   Market Day Experience to Bungendore by Canberra Heritage Rail 

(notice on page 6) 

 

 

27/7/2013, 11.30am Canberra Finnish Home Care Committee Soup Feast 

Canberra International Church, 50 Bennelong Cres, Macquarie 

 On the menu, pea soup and pancakes for $10. 

 Bookings and special diet requests by 23/7/2013 to:  
Sirkka Tervakoski 6161 6640, Raili Vesala 6288 7191. 

 

 

25/8/2013, 3pm  Canberra Finnish Society Annual General meeting 

    Belconnen Soccer Club, Belconnen Way, Hawker (notice on page 7) 

 

 

14/9/2013, 10.30am  Canberra Finnish Home Care Committee information session –  

Hannu Mannering will speak about testaments and power of attorney. 

    Finnish Lutheran church, 22 Watson St, Turner 

 

 

26/10/2013   Canberra Finnish Home Care Committee Spring Outing 

    Time and place to be confirmed 

 

 

Put this in your calendar! More information in the next Uutukainen. 

23/11/2013, 6pm  Canberra Finnish Society Christmas Party 

    Austrian Australian Club, 5 Mount Evans St, Mawson 

 

 

30/11/2013, 12 noon  Canberra Finnish Home Care Committee Christmas Party 

    Canberra International Church, 50 Bennelong Cres, Macquarie. 

 

 

Announcement from the Canberra Finnish Lutheran Parish: Pastor Pekkarinen will be travelling 

between 17/6 – 6/8/2013. The church Day Group will continue to meet every second Thursday (23/5, 6/6, 

20/6, 4/7, 18/7, 1/8, 15/8 and 29/8). Further information about other possible winter events will be in the 

parish newsletter which will be published late May or early June. 
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Ulkosuomalaisten nuorten leiri Rautavaaralla 

Metsäkartanon nuorisokeskus järjestää kesäleirin 13 - 16-vuotiaille ulkosuomalaisille Rautavaaralla 13. – 

21.7.2013. Viikon aikana nuoret pääsevät nauttimaan Suomen kesästä monipuolisten aktiviteettien kautta.  

Leiriohjelma sisältää urheilua, käsitöitä, luontoaktiviteetteja sekä perehtymistä suomalaiseen kulttuuriin ja 

kieleen. Osallistumismaksu on 465 €, johon sisältyy majoitus, täysihoito, leiriohjelma ja Metsäkartanon 

ohjaaja koko leirin ajan. 

Lisätietoja ja ilmoittautumiset: 

maija.jeskanen@metsakartano.com 

Tel +358 40 839 6350 

www.metsakartano.com 

Metsäkartano 

Metsäkartanontie 700 

73901 Rautavaara 

 

 


