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Toimintavuoden loppua (By Michael Pekkala) 

 
Kun nyt olemme lähestymässä toimivuotemme loppua, haluan varapuheenjohtajan 
ominaisuudessa sanoa pari asiaa kannustamaan tulevaa johtokuntaa seuraavalle 
toimikaudelle tulevaisuuttamme ajatellen. 

Johtokuntamme toiminta tänä toimikautena on sujunut mielestäni leppoisan mukavissa merkeissä. Olemme 
saaneet johtokunnalle kuuluvat toimet ja velvoitteet hoidettua kiitettävästi, vaikka olemmekin toimineet 
koko toimikauden vajaalukuisena. 

Johtokunnan kokoukset ovat olleet lämminhenkisiä ja rakentavia. Systeemi on toiminut hyvin. 
Jäsenmäärämme on kenties noussut himpun verran, mikä sekin on hyvä asia. 

Tulevassa vuosikokouksessa toimikaudelle 2011 – 2012 toivon jäsenistön esittävän toiveensa seuramme 
toimista ja tapahtumista rakentavassa mielessä. Mitenkä lienee? Onko tapahtumia ollut riittävästi? Ovatko 
ne täyttäneet jäsenistön toiveet, seuramme toimintaa ajatellen? 

Australian laajuisesti, poikkeuksettomasti, kaikkien Suomi-Seurojen toiminta on hiipumaan päin. Tämä on 
ymmärrettävä tosiasia jonka meidän kaikkien olisi hyväksyttävä. Uusia suomalaisia siirtolaisia ei tule kuin 
kourallinen vuosittain. Nuoremman sukupolven kiinnostus ei ole korkeata luokkaa. Luonnollinen poistuma 
”Galilean markkinoille” on tosiasia myöskin. 

Näiden asioiden valossa meidän tulisi katsoa, millaista tulevaisuutta haluamme seurallemme rakentaa, että 
voisimme tavata tulevaisuudessakin suomalaisia ystäviämme leppoisissa ja hauskoissa merkeissä. Siinä 
ohessa myös tuoda tunnetuksi Suomea ja Suomi-asioita australialaisille. 

Tässä ajatuksenaihetta tulevaan vuosikokoukseemme. Tulkaa mahdollisimman monilukuisina rakentamaan 
seuraanne toiveittenne mukaiseksi. 

Lopuksi vielä muokattu lainaus edesmenneen USA presidentin puheesta: ”Elkää ajatelko, mitä Suomi-
Seuranne voi tehdä teidän hyväksenne, vaan ajatelkaa mitä te voitte tehdä Suomi-Seuranne hyväksi”! 

Tässä ohessa myös kiitän kaikkia seuramme jäseniä osallistumisesta toimintaamme. Ennenkaikkea 
kiitoksemme johtokunnan puolesta niille jotka ovat antaneet pyytettömän apunsa toiminnoissamme Seuran 
eteenpäin viennissä. Positiivista ajattelua vuosikokoukseemme ja tulevan vuoden toimintoihin. 

Parhaat kiitoksemme Johtokunnan puolesta, yours truly, 

Michael Pekkala 
Varapuheenjohtaja 
 
 

Huom. Alkaneen toimintavuoden 2011-12 jäsenmaksut ovat langenneet maksettaviksi 1.7.2011. 
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Kutsu Canberran Suomi-Seuran vuosikokoukseen 

Canberran Suomi-Seuran jäseniä kehotetaan osallistumaan seuran vuosikokoukseen 
sunnuntaina 21.8.2011 klo 15. Kokouspaikkana on vanha tuttu Belconnen Soccer Club 

Hawkerissa. Vuosikokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat ja valitaan myös 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. 

Pääsiäisenä pidetyssä ASL:n liittokokouksessa Suomi-Päivien sääntöjä muutettiin siten, että jatkossa 
kukin seura voi itse päättää, mitkä sovituista kilpailulajeista otetaan mukaan Suomi-Päivien 
ohjelmistoon. Näin ollen Suomi-Päivien järjestäminen tulevaisuudessa ei välttämättä vaatisi aivan yhtä 
paljon resursseja kuin aiemmin. Välittömästi vuosikokouksen jälkeen voimme myös keskustella, 
haluavatko Canberran Suomi-Seuran jäsenet ottaa Suomi-Päivät järjestettäväkseen. 

Haluan tässä yhteydessä myös kiittää kaikkia, jotka ovat tavalla tai toisella osallistuneet 
seuratoimintaamme kuluneen vuoden aikana. Tapaamisiin vuosikokouksessa! 

Jouni Juntunen 
Puheenjohtaja 
 

 

Canberran Suomi-Seura järjestää 

Jäsentanssit 
ja muuta mukavaa ohjelmaa 

 

Sunnuntai-iltapäivänä 17.7.2011 alkaen klo 14 

Belconnen Bowling Club, Beetaloo St, Hawker 

Tanssia Jounin musiikin tahdissa, ja välillä 
Mikko ja Mirja testaavat taitojanne ja tietojanne kilpailuilla 

Liput $10 eläkeläiset $7 (jäsenmaksuja otetaan ovella) 

Lipun hinta sisältää kahvitarjoilun 

Tervetuloa viettämään hauska iltapäivä! 

 
 
 

Maanantaikerhon kuulumisia 

Kerholaiset kokoontuvat lounaalle ja pitämään hauskaa joka toinen maanantai klo 12. 
Tapaamispaikka on Southern Cross Club Wests, Catchpole St, Macquarie. 

Seuraavat kokoontumiset ovat  25.7.,  8.8.,  22.8.,  5.9.,  19.9.,  3.10.,  17.10.,  31.10.,  14.11.,  28.11.,  12.12. 

Tiedustelut Liisa Jormanainen, puh 6292 2678. 
Tervetuloa vanhat ja uudet jäsenet! 
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LUISTELUA KAUPUNGISSA! 

 
Koko heinäkuun on mahdollista kokeilla luistelutaitojanne!  

Paikka on Garema Place, Canberra City. 
Canberra CBD Ltd järjestää tapahtuman ja paljon 

ohjelmaa nautittavaksi. Käykää katsomassa ja kokeilemassa! 

Torstaina 28.7.2011 klo 17 - 20 

Suomen Suurlähetystö, apunaan CFS, Canberran suomalainen luterilainen seurakunta 
ja Scandinavian Australian Association pitää Garema Placellä 

Pohjoismaisen illan, jossa saa nauttia tanhu, tanssi- ja lauluesityksistä 
sekä ostaa suomalaisia ja skandinavialaisia herkkuja 

 
Tervetuloa nauttimaan talvesta! 

 
 

Radio 2XX FM 98.3.  Canberran Suomi-Seuran toimittama suomenkielinen radio-ohjelma on joka 
kolmas maanantai klo 19. Seuraavat radioillat ovat    18.7,  8.8,  29.8, 19.9,  10.10,  31.10,  21.11,  12.12. 

Tiedustelut ja ilmoitukset Sakari Mattila 0408 533 474. 

Huomio: 2XX FM:n taajuus 98.3 MHz jää joskus muiden läheisillä taajuuksilla olevien asemien sekaan. 
2XX:n lähetykset voi kuunnella myös internetin kautta osoittesta http://www.2xxfm.org.au/2xx.m3u tai 
näpäyttämällä aseman pääsivulla http://www.2xxfm.org.au/ olevaa kohtaa "Listen to the 2XX live MP3 
stream". Tämä lähetys kuuluu samaan aikaan maanantaisin kello 19:00 - 19:30 kuin radiolähetys. Viikon 
ohjelmien pääkohdat ovat osoitteessa http://www.2xxfm.org.au/on-air/program-guide/ . Tietokoneen soitto-
ohjelma pitää sulkea erikseen. Itse asiassa soitto-ohjelma kannattaa sulkea heti kun sitä ei tarvita, koska 
muuten se kuluttaa käyttäjän internet-käyttökiintiötä. 
 

*********************************** 
  

Canberran kevään ollessa kauneimmillaan ja 
Floriade-kukkanäyttelyn väriloistossaan 

järjestämme jo kymmenennet 

Finnkaraoke-festivaalit 

lauantaina 24.9.11 klo 18 - 24 
Austrian-Australian Club, 

5 Mount Evans St, Mawson ACT 

Liittykää juhlimaan, kun Canberran Suomi-Seuran 
karaokefestivaali täyttää ensimmäisen kerran 

”pyöreitä” vuosia. Laululava on taatusti täynnä koko 
illan, ja tavalliseen tapaan tanssiakin saa laulun 

ohella tai sen asemesta. 

Kaikki liput $12 

Canberran Suomi-Seura toivottaa tervetulleiksi 
kaikki laulajat ja laulun sekä tanssin ystävät kautta 
koko maan osallistumaan karaoke-festivaaleille. 

Tiedustelut ja ennakkoilmoittautumiset 
Mirja  (02) 6258 2218 mob 0409 830 831 

Canberra’s beautiful spring, the colourful Floriade
and Canberra Finnish Society’s tenth 

Finnkaraoke Festival 

Saturday 24/9/11, 6pm - midnight 
Austrian-Australian Club, 

5 Mount Evans St, Mawson ACT 

Join us celebrating the tin anniversary of the CFS 
Finnkaraoke Festival. There will be great selections 
of old and new Finnish hits, and also some English 
ones. All the singing microphones are guaranteed to 
be in use all evening. Except singing everyone will 

of course have great fun dancing. 

All tickets $12 

Canberra Finnish Society invites all singers, 
and fans of Finnish song and dance from all over 
Australia to come and participate in the festival. 

Inquiries and advance registrations to 
Mirja  (02) 6258 2218 mob 0409 830 831 
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Kirjasto - Kirjasto on auki joka toinen sunnuntai klo 12 - 14 osoitteessa 
33 O’Sullivan St, Higgins.  

Myytävänä vielä tuplakirjoja edulliseen hintaan, vain $1 kappale. Kirjastolle on myös 
lahjoitettu englanninkielisiä kirjoja ja videokasetteja, joissa on elokuvaklassikoita, tv-sarjoja, 

luonto-ohjelmia ja sotadokumentti-elokuvia. Myytävänä $2 kappale. Tulot näistä tullaan 
käyttämään uusien suomalaisten kirjojen hankintaan. 

Kirjaston aukioloajat ovat seuraavat:   24.7,  7.8,  21.8,  4.9,  18.9,  2.10,  16.10,  30.10,  13.11,  27.11,  
11.12. Tervetuloa! 

Tiedustelut Sirkka Ropponen (02) 6254 5787.  
 
 

 
 

Pesäpalloharjoitukset  

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

 

 
Ilmoitukset Uutukaisessa 
Jos haluat laittaa ilmoituksen Uutukaiseen, hinnasto on seuraava: 
Koko sivu $80  Puoli sivua $40 Neljännes sivu $20  Pienemmät $10 

 
 

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

Tapahtumakalenteri 
 
 
17.7.2011 klo 14 - 18  Jäsenten iltapäivätanssit (CFS) 
    Belconnen Bowling Club, Beetaloo St, Hawker 
 
28.7.2011 klo 17 - 20  Skate in the City -tapahtuma, Garema Place, Canberra City 

(Suomen Suurlähetystö, CFS, Canberran Suom. Lut. Seurakunta, SAA) 
     
30.7.2011 klo 12  Soppajuhla (Kotiaputoimikunta) 
    Kansainvälinen kirkko, 50 Bennelong St, Macquarie 
     
21.8.2011 klo 15  Canberran Suomi-Seuran Vuosikokous (CFS) 
    Belconnen Soccer Club, Belconnen Way, Hawker 
 
3.9.2011 klo 10.30  Tiedotustilaisuus – Sinä ja lääkkeesi (Kotiaputoimikunta) 
    Suom. Luterilainen kirkko, 22 Watson St, Turner 
 
24.9.2011 klo 18 - 24  Finnkaraokefestivaali (CFS) 
    Austrian-Australian Club, Southlands, 5 Mount Evans St, Mawson 
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End of operating year 2010 - 2011. By Michael Pekkala. 
 
As we are nearing the end of the operating year, I’d  like to say a few words as the Vice President, to 
encourage the incoming Committee for our future of year 2011-2012. 
 
The Committee's operating during this current period, as I see it, has been very smooth and warm. We have 
been able to fulfil the tasks and operations very successfully. The Committee has been short on numbers, but 
still we have been operating very well. 
  
The Committee meetings have been warm and creative. Perhaps even the membership has increased a little, 
which is a good thing too. 
 
For the upcoming Annual General Meeting, I wish members to gather up their courage and inform their 
wishes and creative ideas to the new incoming committee. 
 
How is it? Have we had enough events? Have those events fulfilled members' wishes? Do you have 
anything to add to the way we carry out the operation of our Society? 
 
Without exception, all Finnish Societies in Australia are on the way to easing down. This is very 
understandable, and a fact that we just have to accept!  New migration from Finland has been only a trickle 
for many years. The younger generation is not very interested in the Finnish Society activities. So with the 
above in mind, we should have a realistic look at our future. We would like to continue to build our Society, 
so that in coming years we can continue to meet and enjoy each other's company while continuing to 
increase the knowledge of Finland and Finnish culture to our Australian friends! 
 
That is something to think about for the upcoming Annual General Meeting! I hope that as many members 
of the Society as possible will come to the meeting.  We look forward to your input and ways to build your 
Finnish Society to the way you want it! 
 
I would like to quote (with a twist) the late USA President John F Kennedy's words: "Do not think what the 
Finnish Society of Canberra can do for you, but think about what you can do for the Finnish Society of 
Canberra!"! 
 
Finally, on behalf of the Committee, I would like to thank all members of the Society who have participated 
in and supported our events. Particularly I would like to thank the members who have given their time and 
unforgettable work at our events. 
 
I wish positive thinking for the incoming AGM as well as for future activities! 
 
My thanks on behalf of the Committee! 
Yours truly, 
Michael Pekkala  
VICE PRESIDENT 
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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 
21/8/2011 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.   

Please note that membership fees are now due for the new financial year 2011-12. 

At the AFFSC Inc AGM held at Easter, the Finnish Festival rules were changed so that any organising 
member association may decide which competitions and events from the list of the agreed ones will take 
place. This means that organising a Finnish Festival will not necessarily take up as many resources as 
has been the case in the past. Immediately after the AGM we shall have a chance to discuss whether or 
not the members of the Canberra Finnish Society Inc want to organise a Finnish Festival in the future. 

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 
 
 

Canberra Finnish Society is organising 

Members Dance 
and other fun activities 

Sunday afternoon 17/7/2011 starting at 2pm 

Belconnen Bowling Club, Beetaloo St, Hawker 

Dance to music provided by Jouni, and in between,  

Michael and Mirja will test your skills with a competition and a trivia quiz. 

Tickets $10, concession $7 (membership fees can be paid at the door) 

Ticket price includes refreshments 

Welcome for a fun afternoon! 
 
 
 

  Baseball practice  
  Inquiries Dan Spannari, ph 0413 016 420 / (02) 6161 1739 
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SKATE IN THE CITY! 

 
  For the whole of July you have the opportunity to try out your skating skills! 

The venue is Garema Place, Canberra City. Check it out! 
Canberra CBD Ltd is the organiser and has a large program to enjoy. 

On Thursday 28/7/2011, 5pm-8pm 

The Finnish Embassy, helped by CFS, the Canberra Finnish Lutheran church and  
the Scandinavian Australian Association will host, in Garema Place, 

a Northern evening, where you can enjoy dance and song displays  
and buy Finnish and Scandinavian delicacies 

 
Come and enjoy winter! 

 

 
 

Finnkaraoke Festival (see page 3) 
 

 
 

Monday Club news 
Members meet for lunch, to socialise and have a good time every second Monday at 12 noon. 
The meeting venue is the Southern Cross Club Wests, Catchpole St, Macquarie. Next meetings 
will be   25/7,  8/8,  22/8,  5/9,  19/9,  3/10,  17/10,  31/10,  14/11,  28/11,  12/12. 

Inquiries Liisa Jormanainen, ph 6292 2678. Welcome old and new members! 
 
 

*********************************** 
 

Library - The Library is open every second Sunday, 12-2pm at 33 O’Sullivan St, Higgins.  
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 opening days are:  24/7,  7/8,  21/8,  4/9,  18/9,  2/10,  16/10,  30/10,  13/11,  27/11,  11/12. 
Welcome! Inquiries to Sirkka Ropponen 6254 5787. 
 
 

*********************************** 
 

Radio 2XX FM 98.3 – Canberra Finnish Society broadcasts a Finnish language program every third 
Monday at 7pm. Next broadcasts are   18/7,  8/8,  29/8, 19/9,  10/10,  31/10,  21/11,  12/12. 

Inquiries and announcements to Sakari Mattila 0408 533 474. 

Note: 2XX FM frequency is 98.3 MHz and sometimes cannot be heard because of other stations in close 
proximity. 2XX broadcasts can also be listened to on the internet, at http://www.2xxfm.org.au/2xx.m3u or 
going to the station’s home page http://www.2xxfm.org.au/ and clicking "Listen to the 2XX live MP3 
stream". This is broadcast at the same time as the radio program. You can find the main points of the week’s 
program at http://www.2xxfm.org.au/on-air/program-guide/ . 
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Advertising in Uutukainen 

If you wish to place a notice in this newsletter, prices are as follows: 
Full page $80  Half page $40  Quarter page $20 Smaller $10 
 
 
 

 
Finland Society agent in Canberra is Tuula Pesonen, ph. (02) 6242 9402. 

 
 

 
 

Events Calendar 
 

 
17/7/2011 at 2pm  Members Dance Afternoon (CFS) 
    Belconnen Bowling Club, Beetaloo St, Hawker 
 
 
28/7/2011 at 5 - 8pm  Skate in the City Event, Garema Place, Canberra City 

(Finnish Embassy, CFS, Canberra Finnish Lutheran Church, SAA) 
 
 
30/7/2011, 12 noon  Soup Feast (Canberra Finnish Home Help Committee) 
    International Church, 50 Bennelong St, Macquarie 
 
 
21/8/2011 at 3pm  Canberra Finnish Society Annual General meeting (CFS) 
    Belconnen Soccer Club, Belconnen Way, Hawker 
 
 
3/9/2011 at 10:30  Information Session – You and your medicines 

(Canberra Finnish Home Help Committee) 
    Finnish Lutheran Church, 22 Watson St, Turner 
 
 
24/9/2011 at 6pm – 12am Karaoke Festival (CFS) 
    Austrian-Australian Club, Southlands, Mawson 
 
 
 
 
 

Please note that the membership fees are now due for the new financial year 1/7/2011 – 30/6/2012. 
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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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Canberra Finnish Society (CFS)
 PO Box 576, Gungahlin ACT 2912 
 Puh.joht. / President Jouni Juntunen (02) 6242 7676
 Varapuhj./Vice-Pres. Mikko Pekkala (02) 6254 6823
 Sihteeri/Secretary Mirja Virenius (02) 6258 2218

Australasian Suomalaisten Liitto — Australasian 
 Federation of Finnish Societies and Clubs Inc 
 8 The Glade, The Domain, Underwood QLD 4119 
 President: Mr Mikko Hietikko  (07) 3423 3000

Holy Trinity Finnish Lutheran Church 
 22 Watson Street, Turner ACT 2612 
   P. 6247 9493 Fax: 6247 0041

Canberran Kansainvälinen Kirkko — Canberra 
 International Church 
 50 Bennelong Crescent, Macquarie ACT 2614 
    P. 6251 4149 Fax: 6251 1058

Kotiaputoimikunta — Canberra Finnish Home Care 
Committee 

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

 
 
 
 
 
 
 

Golf 
 Yhteys / Contact: Mr Jari Salonen         6231 0361
Pesäpallo — Baseball 
 Yhteys / Contact: Mr Dan Spannari 6242 0198

Revontulet Finnish Folk-Dancers 
 Ohjaaja / Instructor: Tero Blinnikka    0419 408 310
Suomi-koulu — Finnish Language School 
 Ma 18 — 20; Holy Trinity Church, 22 Watson St, Turner 
 Yhteys / Contact: Hanna-Mari Latham          6161 9277 
   

Suomi-radio (Canberra) — Finnish Radio Program 
2XX FM 98.3 MHz ~ 7 - 7:30pm Maanantai / Monday  

Yhteys / Contact: Sakari Mattila 0408 533 474

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

Suomen konsulaatti Sydneyssä (passi ja viisumiasiat) / 

Finnish Consulate in Sydney (Finnish passports and 
visas to Finland) (02) 9327 7904
 537 New South Head Rd, Double Bay NSW 2028 

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

Kaikissa matka-asioissanne auttaa 
For all your travel needs 

 Koti 6242 9402 After Hours 6242 9402 
tuula@jamisontravel.com.au 

Tiistaisin vain ajanvarauksella 
Tuesdays by appointment only 

 
Tuula on matkoilla / Tuula will be abroad  

30/6 – 1/8/2011 

Tuula Pesonen
Travel Consultant


