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__________________________________________________________________________________________________________________________________

Puheenjohtajalta
Hyvää Uutta Vuotta! Toivottavasti teillä kaikilla oli hyvä joulu ja saitte nähdä perhettä ja rakkaitanne.
Yhteiset juhlamme, Suomen Itsenäisyyspäivä ja Kauneimmat Joululaulut olivat onnistuneet, ja saimme
pitää ne Luterilaisella kirkolla. Olimme myös onnekkaita saadessamme uuden Suurlähettiläämme Satu
Mattila-Budich’in tuomaan terveiset Itsenäisyyspäivän juhlassa. Kiitos Satu, toivomme että voimme toimia
yhdessä sinun täällä ollessasi.
Pitkän tauon jälkeen on ilo ilmoittaa että järjestämme vuotuisen Kirjasto piknikin 14 maaliskuuta. Se on
aina ollut hyvin suosittu ja toivomme näkevämme teitä siellä. Katso ilmoitusta alla.
Toinen tapahtuma tulee olemaan Kalastus ja mölkky piknikki maaliskuun lopulla. On hyvä pitää ulkoilma
tilaisuus jossa saamme raitista ilmaa ja on helppo pitää tarpeellinenvälimatka. Katso ilmoitusta alla.
Meillä on yksi tapahtuma joka on täytynyt jättää tämän vuoden kalenterista pois. Oli aikomus järjestää
Suomi-Päivät tänä vuonna, mutta COVID-19 viirus on vielä ajankohtainen ja epävarmuus valtion
rajoituksista tarkoittaa että emme voi niitä pitää. Osavaltiot avaavat ja sulkevat rajoja lyhyellä varoituksella
ja matkustus lupiakin tarvitaan jollain rajoilla.
Tavallisesti vuokraamme tilat ja pelikentät kouluilta, jotka nykyään eivät anna edes vanhempien vierailla
koulujen sisällä. Nämä kaikki tekevät näin suuren tapahtuman järjestämisen erittäin vaikeaksi.
Pidämme teidät ajan tasalla tilanteen edistymisessä. Toivomme että voimme pitää Suomi-Päivät
myöhemmin, mahdollisesti vuonna 2022.
Toivottavasti nähdään tulevilla piknikeillä!
Lissi Chapelli

VARASTOA SIIRRETYLTÄ SUOMI-PÄIVILTÄ 2020 - Meillä on vielä jonkun
verran pullohuppuja myytävänä – ‘Ainutlaatuinen COVID-19 2020 CFS
stubby cooler’, kuva oikealla 
Niitä voi ostaa $4 kappale.
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Kirjastopiknikki
Osoitteessa 33 O’Sullivan St, Higgins
Sunnuntaina 14.3.2021 klo 12
Tarjolla nakkeja (sämpylän kanssa tai ilman), salaatteja ja kakkukahvit
Vain $10 per henkilö
Muita juomia myös myytävänä
Lisäksi arpajaiset - lahjoituksia arpapalkintoihin otetaan kiitollisina vastaan.
Kirjasto on myös auki klo 12
Tervetuloa nauttimaan maukkaasta lounaasta ja ystävien seurasta!
Tiedotus jäsenille: Koska lainaajien määrä on jo pitkään ollut hyvin alhainen, kirjaston sulkeminen tulee
ajankohtaisesksi. Kaikki kirjat, videot, CD’t, kasetit ym. tullaan aikanaan hävittämään, kuitenkin

nämä kaikki ovat saatavilla ilmaiseksi kaikille ketkä haluavat ottaa niitä.
Tiedustelut Mirja Virenius 0409 830 831 virenius1@gmail.com

Canberran Suomi-Seura
järjestää

Kalastus kilpailun ja mölkky piknikin
Sunnuntaina 28.3.2021
Lake Ginninderra, Diddams Close Park (tie kääntyy Ginninderra Drive:ilta)
Kalastus kilpailu alkaa auringon noususta ja päättyy klo9 (osallistumismaksu $5, lapsilta $2). Sen jälkeen
ruokaa on myytävänä, mm. aamiaista, kahvia ja kakkua sekä maukas lounas. Mölkkyä pelataan myös
aamun aikana.
Kalastus kilpailun voittajat palkitaan aikuisten ja lasten (0-6, 7-12v) sarjoissa – suurin kala ja eniten kaloja.
Muistakaa tuoda omat tuolit!
Tiedustelut Mirja Virenius 0409 830 831, virenius1@gmail.com
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Suomen suurlähetystö tiedottaa
Kuntavaalien ennakkoäänestys ulkomailla 2021
Kuntavaalit järjestetään sunnuntaina 18.4.2021. Ennakkoäänestys on mahdollista ulkomailla 7.-10.4.2021.
Ennakkoäänestyspaikat sijaitsevat Suomen edustustoissa tai niiden toimipaikoissa 75 maassa. Yhteensä
ennakkoäänestyspaikkoja ulkomailla on 108.
Ulkoministeriö vastaa ennakkoäänestyksen järjestämisestä edustojen lisäksi suomalaisilla aluksilla, jotka
liikkuvat Suomen rajojen ulkopuolella ennakkoäänestysajankohtana. Kuntavaaleissa äänioikeus on
sidoksissa ao. kunnassa asumiseen – siten pysyvästi ulkomailla asuvat suomalaiset eivät ole
äänioikeutettuja kuntavaaleissa.
Oikeusministeriöllä on yleisvastuu vaalien toimeenpanosta. Vaalit.fi-verkkosivuilla julkaistaan 29.1.2021
lista ennakkoäänestyspaikoista ja niiden aukioloajoista. Lista päivitetään myös tähän uutiseen.
Kuntavaaleissa äänioikeutettu voi käyttää äänioikeuttaan myös kirjeäänestyksessä, jonka järjestämisestä
vastaa oikeusministeriö. Äänioikeutettua kehotetaan tilaamaan kirjeäänestysmateriaali myös siinä
tapauksessa, että hän suunnittelee äänestävänsä ulkomailla varsinaisina ennakkoäänestyspäivinä.
Koronapandemian johdosta ennakkoäänestyksen järjestäminen ilmoitetusti ennakkoäänestyspaikassa ei
välttämättä toteudu maan viranomaisten lyhyelläkin aikasäteellä ilmoittamien rajoitusten tai sulkujen
johdosta. Kirjeäänestyksen määräajat, ohjeet ja materiaalien tilauslomake löytyvät vaalit.fi-sivuilta.
Tietoa ennakkoäänestyksestä löytyy myös edustustojen verkkosivuilta.
Kuntavaalien 2021 ennakkoäänestys Australiassa:
Suomen suurlähetystö, Canberra
12 Darwin Avenue
Yarralumla ACT 2600
Puh +61 (02) 6273 3800
Avoinna: 7-8.4.2021 9.00 – 17.00,
9.4.2021 9.00 – 12.00

Maanantaikerhon kuulumisia
Maanantai-Kerho kokoontuu joka toinen maanantai klo 12 Catchpole-huoneessa Jamisonin
Southern Cross Clubilla. Paikalla on suurin piirtein 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, tietokilpailu, joskus yhteislaulua sekä jäsenten esityksiä. Vitsejä
kerrotaan ahkeraan ja lopuksi pidetään arpajaiset. Siinä kuluu pari tuntia mukavassa seurassa! Tervetuloa
mukaan!
Seuraavat kokoontumiset ovat 22.2, 8.3, 22.3, 5.4, 19.4, 3.5, 17.5, 31.5, 14.6, 28.6.
(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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Kirjasto
Kirjasto toimii osoitteessa 33 O’Sullivan St, Higgins ja on avoinna joka kuukauden
ensimmäisenä sunnuntaina klo 12 – 14, paitsi tammikuussa.
Koska lainaajien määrä on jo pitkään ollut hyvin alhainen, kirjaston sulkeminen tulee ajankohtaisesksi. Kaikki

kirjat, videot, CD’t, kasetit ym. tullaan aikanaan hävittämään, kuitenkin nämä kaikki ovat saatavilla
ilmaiseksi kaikille ketkä haluavat ottaa niitä.
Kirjasto on auki seuraavaksi sunnuntaina 7.3.202 ja sitten joka kuukauden ensimmäinen sunnuntai
toistaiseksi.
Katso myös Kirjasto piknikki ilmoitusta yllä.
Tiedustelut Mirja Virenius 0409 830 831

Ompelukerhon kuulumisia
Kokoonnumme suomalaisella luterilaisella kirkolla (22 Watson St, Turner) joka toinen tiistai klo 18.
Ompelun lisäksi iltaan kuuluu myös kahvitauko monenlaisten herkkujen kera.
Maksamme kirkolle $5 per henkilö kulujen kattamiseksi.
Seuraava kokoontuminen on tiistaina 16 helmikuuta ja siitä eteenpäin joka toinen tiistai.
Olemme myös aloittaneet valmistelemaan Pääsiäis-myyjäisiä.
Tervetuloa ompelemaan tai neulomaan!

🧵✂.

Tiedustelut Anita Salonen 6231 0361

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, mervir au@hotmail.com tai Olli, 0439 011 776, olli.nevala inen@gmail.com
ACT Playgroups Association – tiedustelut ryhmästä: play@playgroupact.org.au tai 1800 171 882.
x

x
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Pesäpalloharjoitukset
Pesäpallo harjoitukset ovat keskeytetyt toistaiseksi.
Katso seuraavaa Uutukaista jossa tulee olemaan harjoitusten aloitus ja
valmistautuminen lokakuun Canberran Kisoihin.
Tiedustelut Mia Dahl-Spännäri 0423 054 166

Canberran Suomi-koulu
Lasten ja aikuisten luokat ovat maanantaisin kouluaikoina Canberran Luterilaisella kirkolla,
22 Watson St, Turner
Lapset: 16.30 – 17.30
Aikuiset: 17.40 – 19.10 (aloittelijoista keskiasteisiin)
Tiedustelut:
Lapset:
Aino Suomi, 0405 172 062
Aikuiset:
Erja Stephenson, 0432 689 194
canberrask@hotmail.com
Facebook: Suomi-koulu Canberra
Paikka avoinna:
Canberran Suomi-Koulu etsii opettajaa maanantai-iltapäivälle 4-10 vuotiaitten ryhmään.
Yhteydenotot Aino Suomi 0405 172 062
Huomio: lasten luokat alkavat kun saamme opettajan.

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 Tuula Pesonen, puh. (02) 6242 9402 (koti)
Tuula jättää tämän toimen lähiaikoina ja haluaisi opettaa tehtävät uudelle edustajalle.
Jos olet kiinnostunut, ota yhteyttä Tuulaan.
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Tapahtumakalenteri
Su 14.3.2021 klo 12

Kirjasto piknikki (ilmoitus sivulla 2)

Su 28.3.2021 klo 9

Suomi-Seuran kalastus ja mölkky piknikki (ilmoitus sivulla 2)

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
Kirkon vuosikokous on 28.2.2021 jumalanpalveluksen jälkeen.
Tiedustelut seurakunnan ohjelmasta, mukaanluettuna Pääsiäismyyjäiset, voi osoittaa pastori Jannelle.
Ohjelma tulee olemaan helmi-maaliskuun vaihteessa ilmestyvässä Oma seurakunta -lehdessä.

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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Uutukainen in English
Canberra Finnish Society Inc. Newsletter
ISSN number: 2209-8887
https://www.facebook.com/groups/cfsinc/
February 2021

From the President
Happy New Year! We hope you all had a great Christmas and got to see your family and loved ones.
Our joint celebrations for Finnish Independence Day and Christmas carols were a success and we were
lucky enough to have our new Ambassador Satu Mattila-Budich share her greetings with us on
Independence Day at the Lutheran Church. Thank you Satu, we look forward to working with you during
your stay with us in Australia.
After a long break with no events, we are pleased to announce our annual Library picnic which has always
been well attended. We hope to see you there on the 14 th of March! See the notice below.
Another event will be the fishing and mölkky picnic at the end of March. It will be great to have outdoor
events with fresh air and easy social distancing. See the notice about it below.
Unfortunately, there is an event that we have had to decide to exclude from this year’s calendar that we
need to inform you all about. We had all intentions of going ahead with the Finnish Festival this year, but
due to Covid19 and the uncertainty with Government restrictions and event sizing we cannot proceed.
States are opening and closing their borders with minimal notice and some even require permits to travel.
We usually hire school facilities and ovals, currently our schools are not even letting parents inside the
schools. All of these things are making it harder to run such an event.
We will keep you updated on any decisions and progress. Hopefully we will be able to host the Finnish
Festival, possibly 2022.
We are looking forward to catching up with you at the upcoming Picnics.
Lissi Chapelli

STOCK FROM DEFERRED EASTER FINNISH FESTIVAL 2020: There are still
a few stubby coolers available for purchase at $4 each - ‘The unique
COVID-19 2020 CFS stubby cooler’ as pictured to the right 
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Library Picnic
Sunday 14/3/2021 at 12 noon
33 O’Sullivan St, Higgins
Lunch menu includes frankfurters (with or without bread roll),
salads plus coffee and cake Tickets $10
(other drinks also for sale)
In addition, there will be a raffle. Donations for raffle prizes are gratefully accepted.
The library will also be open from 12 noon.
Everyone welcome - come and enjoy a delicious lunch and meet with friends!
Notice to members: As the number of borrowers has been very low for quite a long time, the closure of the library
will become necessary. All the books, videos, CDs, tapes etc. will be disposed of in due course, however, they

will all be available free to anyone wishing take any of them.
Inquiries Mirja Virenius, 0409 830 831, virenius1@gmail.com

Canberra Finnish Society
Is organizing a

Fishing and mölkky picnic
Sunday 28/3/2021 at
Lake Ginninderra, Diddams Close Park (road off Ginninderra Drive)
Fishing comp from dawn to 9am (cost of entry $5, children $2), then food will be for sale, including
breakfast, coffee and cakes and a delicious lunch. Mölkky games will be played throughout the morning.
Winners of the fishing comp will be awarded prizes in adults and children’s (0-6, 7-12) categories– biggest
fish and most fish.
Don’t forget to bring your own chairs!
Inquiries Mirja Virenius, 0409 830 831, virenius1@gmail.com
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News from the Embassy of Finland
Advance voting abroad in Finland's municipal elections in 2021
The municipal elections will be held on Sunday 18 April 2021. Advance voting will be possible abroad from
7 to 10 April 2021.
The advance polling stations abroad will be located in Finland's diplomatic and consular missions or
their offices in 75 different countries. A total of 108 advance polling stations will be open abroad.
The Ministry for Foreign Affairs is responsible for the organisation of advance voting in Finland’s missions
abroad and on board Finnish ships sailing outside the Finnish territory during the advance voting period.
In municipal elections, the right to vote is linked with residency in the municipality in question, which
means that Finns residing permanently abroad are not entitled to vote in the municipal elections. The
Ministry of Justice of Finland has the overall responsibility for conducting the elections. A list of
the advance polling stations and their opening hours will be published at vaalit.fi on 29 January 2021.
Voters who are eligible to vote in municipal elections can exercise their right to vote also through postal
voting, which is organised by the Ministry of Justice. Eligible voters are requested to order the postal voting
documents also in the case that they are planning to cast their vote abroad during the actual advance
voting period. Due to the COVID-19 pandemic, it is possible that voting cannot be organised in the advance
polling stations as planned because local authorities may impose restrictions or lockdowns at short notice.
Information on the dates, instructions and an order form for postal voting documents are available
at vaalit.fi.
Read more about the advance voting on the missions’ websites.
Municipal Elections 2021
Advance polling station in Australia:
Embassy of Finland in Canberra
12 Darwin Avenue
Yarralumla ACT 2600
Tel: +61 (02) 6273 3800
Open: April 7-8, 2021 from 9 am to 5 pm,
April 9, 2021 from 9 am – 12 noon

Sewing Circle
We meet at the Finnish Lutheran church (22 Watson St, Turner) every second Tuesday at
6pm. As well as sewing, we have a coffee break with yummy refreshments.
Payment of $5 per person is collected to cover church costs.
Next meeting will be Tuesday 16 February and then every second Tuesday.
We have also started to prepare for the Easter Fete.
Welcome to sewing and knitting! 🧵✂.
Inquiries Anita Salonen, 6231 0361
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Monday Group news
Monday Group meets at 12 noon every second Monday in the Catchpoles Room at Jamison
Southern Cross Club. The attendance is usually 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, a trivia quiz, maybe a singalong 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!
Next meetings are: 22/2, 8/3, 22/3, 5/4, 19/4, 3/5, 17/5, 31/5, 14/6, 28/6.
(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.

Library
The library operates at 33 O’Sullivan St, Higgins and is open on the first Sunday of every
month from 12 – 2pm, excluding January.
As the number of borrowers has been very low for quite a long time, the closure of the library
will become necessary. All the books, videos, CDs, tapes etc. will be disposed of in due course, however,

they will all be available free to anyone wishing take any of them.
The next library open day will be Sunday 7/3/2021 and then on the first Sunday of every month until
further notice.
See also the Library picnic notice above.
Inquiries Mirja Virenius 0409 830 831.

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, mervi rau@hotmail.com or Olli, 0439 011 776, olli.nevalainen@gmail.com
ACT Playgroups Association’s contact details are: play@playgroupact.org.au or 1800 171 882.
x

x
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Baseball training
Baseball training has been suspended until further notice.
See the next Uutukainen for restart in preparation for the Canberra Games in October!
Inquiries Mia Dahl-Spannari 0423 054 166

Canberra Finnish School
Children’s and adults’ classes are held on Mondays of school terms at the Finnish Lutheran church,
22 Watson St, Turner
Children: 4.30 – 5.30pm
Adults: 5.40 – 7.10pm (beginners to intermediate)
Contacts:
Children: Aino Suomi, 0405 172 062
Adult: Erja Stephenson, 0432 689 194
canberrask@hotmail.com
Facebook: Suomi-koulu Canberra
Position vacant:
Canberra Finnish school is looking for a teacher for the 4-10yo children’s group that runs Mondays 4:305:30pm during school terms. Get in touch with Aino Suomi 0405 172 062
Note: the children’s classes will commence once we secure a teacher.

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.

Finland Society representative in Canberra is Tuula Pesonen, ph. (02) 6242 9402 (home)
Tuula will be retiring from this position in the near future and would like to train someone
to take over. If you are interested, please contact Tuula.
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Events Calendar

Sun 14/3/2021, 12 noon

Library picnic (notice on page 8)

Sun 28/3/2021, 9am

Finnish Society fishing and mölkky picnic (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
The church AGM will be held 28/2/2021 after the church service.
Inquiries about the church program, including the Easter Fete, can be directed to pastor Janne. The
program will be in the Oma seurakunta newsletter coming out late February – early March.

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/
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Osoitteita - Directory
Canberra Finnish Society Inc (CFS)
52 Faucett St, Latham ACT 2615
Puh.joht. / President Melissa Chapelli
Varapuhj./Vice-Pres. Jouni Juntunen
Sihteeri / Secretary Mirja Virenius

0432 681 179
0407 067 409
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
Pastor Janne Pekkarinen

(02) 6247 9493
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 School
Ma / Mon 16.30 – 17.30 (lapset / children)
Ma / Mon 17.45 – 19.15 (aikuiset/ adults)
Holy Trinity Church, 22 Watson St, Turner
Yhteys / Contact:
Aino Suomi (lapset / children)
0405 172 062
Erja Stephenson (aikuiset / adults)
0432 689 194
Canberrask@hotmail.com
Suomi-Kerho 0-5 -vuotiaille / Finnish Play Group ages 0-5
Yhteys / Contact
Mervi
mervirau@hotmail.com
Olli
0439 011 776 olli.nevalainen@gmail.com
Suomen Suurlähetystö – Embassy of Finland
12 Darwin Avenue, Yarralumla ACT 2600

Page 13 of 13

6273 3800

