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G´DAY MATES!    
 

Kevät keikkuen tulevi - Australiassa jatkuu lämmin, kesäinen sää lähes 25 asteen lämpötiloineen.  Ohei-
sesta linkistä pääset kurkistamaan Bondi Beachin tapahtumia ajantasaisesti – kannattaa klikata aamulla 
Suomen aikaa   http://www.northbondirsl.com.au/cam.html  
 

Yhdistyksemme sääntömääräinen kevätkokous on Anzac Dayn 
tuntumassa torstaina 26.4. klo 18 Turun Upseerikerhon ravinto-
lan Linna-kabinetissa osoitteessa Kaivokatu 12; sisäpihalla park-
kitilaa. Turun Yliopiston geologian emeritusprofessori Heikki 
Papunen kertoo tutkimuksistaan Australiassa. Papunen on ural-
laan saanut merkittäviä kunnianosoituksia tutkimuksistaan: 
”Suomen Geologinen Seura on myöntänyt Eskola-mitalin Turun yliopis-

ton emeritusprofessori Heikki Papuselle. Eskola-mitali on korkein kunni-
anosoitus geologian alalla Suomessa. Eskola-mitali myönnetään suomalaiselle tutkijalle, joka on ansiokkaasti suorit-
tanut geologista, mineralogista tai niiden sovellusten tutkimusta sekä niiden kautta tehnyt Suomea kansainvälisesti 
tunnetuksi.  Osoituksena kansainvälisestä arvostuksesta Papuselle on myönnetty Kansainvälisen Platinasymposiumin 
kunniamitali (2002), Fennoscandian Exploration and Mining -erikoispalkinto (2007) ja Society of Economic Geologists 
-yhdistyksen (SEG) kunniajäsenyys (2012). SEG:in kunniajäsenyys on tähän mennessä myönnetty vain kymmenelle 
alan arvostetuimmalle tutkijalle maailmassa.” (Turun Yliopiston tiedote 12.10.2016) 
 

Tule kuuntelemaan Heikki Papusta ja tutustumaan geologian ihmeelliseen maailmaan! Kokouksessa on 
kahvi- ja sämpylätarjoilu, joten ilmoitathan tulostasi Irmalle maanantaihin 23.4. mennessä 

 irmaputtonen@gmail.com tai puh. 044 3555 048. 
 

 
Inkeri ja Lauri Puputin salaperäinen vihreä ja rehevä puutar-
ha kutsuu viettämään tunnelmallista alkukesän BBQ-iltaa 
perjantaina 8.6. klo 18 alkaen osoitteessa Saramäentie 14. 
Tiedossa nyyttikestiperiaatteella hyvää syötävää ja rentoa 
yhdessäoloa - tervetuloa!  

 
Uimaan, saunaan, syömään, nauttimaan kesäsäästä ja mai-
semista – kukapa haluaisi jäädä tästä paitsi! Elokuinen tum-
ma, lämmin kesäilta tarjoaa puitteet barbecuelle Annican ja 
Tomin mökillä perjantaina 3.8. klo 18 Paraisilla osoitteessa 
Rödhällintie 24. Aja n. 13 km Paraisten Nesteeltä (liikenneympyrä) Nauvon suuntaan. Käänny sitten oi-
kealle Rödhällintielle, mökki on tien päässä.  
Hinta jäseniltä 10 €, ei-jäseniltä 12 €, lapset 5 €. Ilmoittautumiset perjantaihin 27.7. mennessä maksamalla 
osanottomaksu tilille Paattisten Op FI45 5316 0820 0254 25, viestiin kaikkien osallistujien nimet. 
 

Ilmoittautumalla ajoissa tapahtumiimme annat meille järjestelyaikaa - iso kiitos siitä! 

Tervetuloa mukaan – ota kaveri kainaloon – yhdessä on hauskempaa! 
See you soon! 

TSSAY:n hallitus 
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