Turun Seudun Suomi – Australia
-yhdistys ry

Jäsentiedote 1/2015
23.3.2015
G´DAY MATES!

Osittaiset auringonpimennykset ja takatalvet on nyt koettu, joten voimme keskittyä lämpimän kevään
odotukseen.
Tapaamme Anzac Dayn ja kevätkokouksen merkeissä tiistaina 28.4.2015 klo 18 Ravintola Teinissä
osoitteessa Uudenmaankatu 1. Ota mukaasi jokin Australiaan liittyvä esine tai juttu – kuuntelemme
mielellämme, mikä on esineen tarina ja miten se liittyy sinuun. Kokouksen ja tarinoiden jälkeen on
mahdollisuus omakustanteiseen ruokailuun; ruokalista löytyy osoitteesta
http://ravintolateini.fi/ravintola/menu/ - ilmoitathan tulostasi ja ruokailustasi Irmalle keskiviikkoon 22.4.
mennessä, niin ravintolakin saa ajoissa tiedot ruokailijoista. Jos käytettävissäsi ei ole nettiä, voit Irmalta
kysellä eri vaihtoehdoista. irmaputtonen@gmail.com tai puh. 044 3555 048.
Anzac Dayn viettoon liittyen: jo sunnuntaina 19.4. klo 18 on mahdollisuus osallistua helppoon ja
rentouttavaan nojatuolimatkaan, jolla Seppo Papunen kertoo kiinnostavalla tavalla tästä Australian
kansallisesta juhlapäivästä. Kaikille avoimen tilaisuuden pitopaikkana on Turun ja Kaarinan
Seurakuntayhtymän juhlasali osoitteessa Eerikinkatu 3. Kahvitarjoilu; vapaaehtoinen kahviraha
yhteisvastuukeräykseen.
Lauantaina 6.6. vietämme Suomi-Australia – yhdistysten Liiton 30-vuotisjuhlia
Turussa – lähempiä tietoja seuraavassa Bumerangissa.
Tiesitkö muuten, että voit ostaa aitoja Jacaru-aussihattuja Liiton kautta?
Tilaukset sekä lisätiedot bumerangilehti@gmail.com tai puh. 045 2330 996.
Kesän ensimmäinen BBQ aloittaa grillikauden Laurin puutarhassa perjantaina 12.6. klo 18 alkaen.
Puutarhan löydät osoitteesta Saramäentie 14. Homma hoituu nyyttikestiperiaatteella - kerrothan
kuitenkin etukäteen Irmalle mitä tuot, niin saamme sopivasti kaikkea 
Paattisten Osuuspankin Kultahiekka kuumine saunoineen kutsuu perjantaina 14.8. klo 18 alkaen.
Tiedossa hyvää ruokaa, uimista ja varsinkin mukavaa yhdessäoloa! Hinta jäseniltä 10 €, ei-jäseniltä 12 €,
lapset 5 €. Ilmoittautumiset perjantaihin 7.8. mennessä maksamalla osanottomaksu tilille Paattisten Op
FI45 5316 0820 0254 25, viestiin osallistujien nimet. Lisätietoja eija.ali-.mattila@pp.inet.fi. Tervetuloa!
Vielä on kesää jäljellä syyskuussakin… lauantaina 12.9. Annica ja Tom laittavat grillin kuumaksi klo 16
alkaen osoitteessa Kankurinkatu /Vävargatan 6, Parainen. Kimppakyydit kunniaan, parkkipaikkoja löytyy
lähialueelta. Bussi nro 801 kauppatorilta Paraisille lähtee klo 15.45 Aurakadun laiturilta 3. Paraisilla linjaautoasemalta n. 15 minuutin kävelymatka. Ilmoitukset Irmalle keskiviikkoon 10.9. mennessä!
Ilmoittautumalla ajoissa tapahtumiimme annat meille järjestelyaikaa  - kiitos!
Suunnittelemme myös vierailua Australian suurlähettilään Gerald Thomsonin luo –
seuraa sähköpostiasi, sillä vierailu voi järjestyä lyhyellä varoitusajalla!
Syksyn jäsenkirjeessä lähempiä tietoja syyskokouksesta, pikkujouluista, Australia
Daysta…
Olethan muistanut maksaa jäsenmaksusi? Jokainen euro on tarpeen yhdistyksemme toiminnalle – ja
postipoika tuo laatikkoosi Bumerangin kahdesti vuodessa…
Olet lämpimästi tervetullut tapahtumiimme – see you soon!
TSSAY:n hallitus

