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G´DAY MATES!
Ensimmäiset kuurayöt on koettu ja valmistaudumme pikku hiljaa Suomen talveen.
Syyskokous aloittaa jälleen tämän syksyn toimintamme. Kokous pidetään
torstaina 22.10. klo 18 - 20 Turun Upseerikerholla osoitteessa Kaivokatu 2.
Syyskokoukselle määrättyjen asioiden lisäksi Seppo Papunen kertoo Australian siirtolaispolitiikasta ja monikulttuurisuudesta. Autoille on hyvää parkkitilaa Upseerikerhon sisäpihalla. Kahvitarjoilun vuoksi ilmoitathan tulostasi Irmalle maanantaihin 19.10. mennessä puh. 044 3555 048
tai irmaputtonen@gmail.com. Olet tervetullut kuuntelemaan Sepon mielenkiintoista esitystä!
Perjantaina 11.12. klo 18 alkaen vietämme pikkujoulua Siirtolaisuusinstituutissa osoitteessa Eerikinkatu 34, 2. kerros. Auton saat mukavasti Siirtolaisuusinstituutin takapihalle.
Saamme viettää vauhdikkaan illan Amanda Tuomisen videoiden ja kuvien parissa – hän
vietti vaihtarivuotensa Gold Coastilla surffariperheessä ja näin pääsemme mekin
osallisiksi hänen seikkailuistaan. Odotamme vieraaksemme myös joulupukkia,
joten otathan noin viiden euron arvoisen paketin mukaasi. Illan kohokohtahan
on se, kun avaamme paketit kukin yksitellen ja kaikki saavat nauttia paketin avaamisen jännityksestä! Tarjoilun vuoksi ilmoitathan tulostasi taas Irmalle maanantaihin 7.12. mennessä, niin
ketään ei jää kuivin suin. Tervetuloa!
Uuden vuoden 2016 avaamme Australia Dayn vietolla tiistaina 26.1. Luvassa on hieno kokemus eli kaikki
mukaan!
Vahtimestari avaa vain meitä varten pääsyn fregatti Suomen Joutsenelle, joka on kolmimastoinen, teräsrunkoinen täystakiloitu purjelaiva. Omakohtaisia kokemuksiaan
palvelusta laivalla kertoo Papusen Seppo – ja saamme nähdä myös hänen silloisen
hyttinsä. Opastettu kierros alkaa klo 17:45 ja se kestää noin tunnin. Kokoonnumme Forum Marinumin (Linnankatu 72) Kruununmakasiinin edessä klo 17:30, missä
opas ottaa meidät vastaan. Yhdistyksemme tarjoaa meille tämän, mutta taas ilmoitus Irmalle perjantaihin 22.1.2016 mennessä helpottaa hommia. Laivakierroksen jälkeen jatkamme Australia Dayn viettoa ravintola Sergiossa (Sergio's , Läntinen Rantakatu 27), jossa omakustanteinen ruokailu oman mielen mukaan. Kimppakyydillä pääsemme laivalta ravintolaan.
Ilmoittautumalla ajoissa tapahtumiimme annat meille järjestelyaikaa  - kiitos!
Osallistumme Turun Messukeskuksessa 30.1.2016 järjestettävään Ipanahipat -tapahtumaan. Sinne tarvitaan puuhapoppoota, ota yhteyttä Irmaan ja kysy lisää! http://www.ipanahipat.fi/ipanahipat.html
Haluatko tietää Australiasta enemmän? Täältä löytyy lisätietoa ja mm. matkakertomuksia:
Australian Geographic  http://www.australiangeographic.com.au
http://www.helinmatkat.fi/australia-ja-uusi-seelanti/matkakertomus-autolomailua-australiassa/
http://menopaalla.blogspot.fi/2013/11/australia-ja-tosiasiat.html
http://www.wwoof.com.au/ - jos haluat työskennellä ruokaa ja majoitusta vastaan

Olethan muistanut maksaa jäsenmaksusi? Jokainen euro on tarpeen yhdistyksemme toiminnalle – ja
postipoika tuo laatikkoosi Bumerangin kahdesti vuodessa…
Olet lämpimästi tervetullut tapahtumiimme – see you soon!
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