
Melbournen Suomi-seuran uutisia
News from Finnish Society of Melbourne
December 2012–May 2013                                                                                                               

Seuran vuosikokous on taas takana päin. Uusi toimintavuosi on lähtenyt reippaasti liikkeelle ja 
uusi  johtokunta on aloittanut työnsä. Johtokunnan ensimmäinen tehtävä on jo hyvällä alulla, sillä 
hallin ilmastointilaitteiden asennustyö on aloitettu ja pikapuoliin ilmastointi on kaytössämme.

Seura tulee saamaan uudet kotisivut aivan lähiaikoina. Jani Patokallio on työskennellyt niiden 
parissa. Mielenkiinnolla odotamme jäsenistön mielipiteitä uusituista sivuista. Kiitoksia Janille jo 
etukäteen!

Johtokunnan toimihenkilöt vaihtuivat muutamissa tehtävissä, sillä erinomainen sihteerimme   
Anneli jäi pois johtokunnasta. Haluan kiittää Annelia näistä useista vuosista tyoskentelystään 
seuramme hyväksi. Catin ottaessa sihteerin tehtävät, toivotan hänelle siinä kaikkea parasta ja 
samalla kannustan koko johtokuntaa viemään seuraamme eteenpäin.

Parhaillaan työn alla ovat valmistelut joulun ajan tapahtumiin, etenkin joulumyyjäisiin. Sehän on 
meidän tärkein varojen hankinta tapahtuma koko vuoden aikana. Haluankin tässä yhteydessä 
kiittää kaikkia jäseniämme, jotka ovat tavalla tai toisella avustaneet seuraamme näiden 
tilaisuuksien onnistumisessa.

Toivon mahdollisimman monen ottavan osaa loppuvuoden tapahtumiin tukemalla seuramme 
toimintaa. Tulossa ovat joulumyyjäiset, itsenäisyyspäivän juhla ja perheiden joulujuhla, joista 
tarkemmin toisaalla tässä kiertokirjeessä. 

Terveisin  Jori Tossavainen 
Puheenjohtaja

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The AGM is behind us and we have started the New Year with a new committee and the first task 
of the committee is already under way! New air-conditioning system is been installed to the hall. It 
is a big investment for the club but we have received grants from state government and Finnish 
society from Finland and they cover almost half the cost. Air-condition system will be in operation 
soon. 

Also our web page will be redesigned by Jani Patokallio. Jani is our newest  committee member 
and I like to thank Jani  for doing it for us.

Anneli, our long time secretary, decided to retire from the committee after so many years and I like 
to take this opportunity to thank Anneli for her work for the club. To Cati, our new secretary, I wish 
all the best in her new role.

Preparation for our main function Christmas Bazaar, which is our best function to raise much 
needed funds for our club, is well underway and progressing well. I like to take this opportunity 
and thank all the members who have given their time freely for these functions to be successful.

My wish is that as many members as possible take part in our Independence Day, Christmas 
bazaar and Family Christmas celebrations. Please read on for more details. I hope to see you 
there! 

Jori Tossavainen, 
president

!



Tulevia tapahtumia/Future events 2012–2013

Joulukuu 2012

Lauantaina 01.12.2012
Joulumyyjäiset 10.00–13.00

Joulukausi aloitetaan perinteisillä joulumyyjäisillä. Myynnissä on suomalaisia jouluruokia ja leivonnaisia 
(porkkana-, maksa- ja lanttulaatikkoa, karjalanpiirakoita, ruisleipää, lihapiirakoita, pullaa, jne). Myös Suomi-
kauppa, josta voi ostaa kahvia ja karkkia herkutteluhetkiin, on avoinna. Joulupukki saapuu 11.30 
(muistathan tuoda pienen lahjan lapsellesi pukin kontiin lapsesi nimellä varustettuna). Tule mukaan 
nauttimaan joulun tunnelmasta ja hakemaan ilmainen Suomi-seuran kalenteri vuodelle 2013.

Sunnuntaina 02.12.2012
Itsenäisyyspäivän juhla, 11.00 alkaen

Taas on aika juhlia Suomi-Neidon itsenäisyyspäivää. Perinteiseen tapaan tilaisuus järjestetään yhdessä 
Suomi-seuran ja luterilaisen ja helluntaiseurakunnan kanssa. Itsenäisyyspäivän juhla pidetään Suomi-talolla, 
joka alkaa 12.00 Jumalanpalveluksella ja jatkuu 13.00 juhlallisuuksilla. Tarjolla ohjelmaa ja kahvitarjoilu 
(otamme mieluusti vastaan pientä tarjottavaa kahvipöytään). Kukitamme veteraanit ja lotat juhlassa. 
Tilaisuuteen on vapaa pääsy.

Sunnuntaina 09.12.2012
Joulujuhla, 13.00 alkaen

Tervetuloa nauttimaan joulun tunnelmasta ja syömään suomalaista jouluruokaa. Tarjolla ohjelmaa kaiken 
ikäisille. On leikkejä ja lauluja ja myös joulupukki vierailee (Tuothan mukanasi pienen lahjan joulupukin 
konttiin, alle 5 $. Muistathan nimetä lapsesi lahjapaketin.). Joulujuhlaan aikuisille jäsenille 
sisäänpääsymaksu 20 $ (ei-jäsenille 25 $). Tämä on myös hyvä tilaisuus liittyä jäseneksi. Jotta ruokaa riittää 
kaikille toivomme, että ilmoittaudut etukäteen Pirjo Tossavaiselle, 9551 4757, tossavainen@bigpond.com.
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December 2012

Saturday 01.02.2012 
Christmas bazaar 10.00–13.00

Christmas season starts with the Christmas bazaar at the Finnish club. You can buy all essential delicacies 
for Finnish Christmas dinner (carrot-, turnip- and liver casseroles, karelia pies, rye bread, meat pies, buns 
etc) Suomi-shop is also open for you to buy coffee, chocolate and lollies. Santa Claus will arrive 11.30 
(bring a little gift for your child with her/his name on the package). Join us to get that Christmas feeling and 
pick up your free Finnish society calendar for year 2013.

Sunday 02.12.2012
Independence day celebration, starting at 11.00

Come and celebrate the Finnish Independence day with us. As always, the celebration will be hosted 
together with the Finnish club and the Finnish Lutheran and Pentecostal church. Church service starts at 
the Hall 12.00 and celebration follows from 13.00 on. We will be honoring our war veterans and lottas as 
well. Free entry, coffee/tea will be served (we would appreciate if you can bring something to be served in 
the coffee table).

Sunday 09.12.2012
Family Christmas party, starting at 13.00

Come and celebrate Finnish Christmas with us with traditional Finnish food and a great atmosphere. The 
program includes Christmas carols, games and of course Santa Claus! (Bring a little present with you, under 
5 $. Don’t forget to name your child’s present.). The entry fee is 25 $ for non-club member adults, 20 $ for 
adult club members and. This celebration is a good day to become a member of Finnish society! To make 
sure we have enough food for everyone, please let Pirjo Tossavainen know that you are joining the 
celebration 9551 4757, tossavainen@bigpond.com

Helmikuu 2013

Sunnuntai 17.02.2013
Bar-be-cu Uuden vuoden avajaiset, 10.00 alkaen

Tervetuloa uusi vuosi 2013! Kello 10.00 alkaen pelataan pesäpalloa Civic Center:in viereisellä viheriöllä ja 
kello 12.00 alamme grillata Suomi-talolla alkaneen vuoden kunniaksi. Ruuan hinta 10 $ henkilö.

February 2013

Sunday 17.02.2013, starting at 10.00
Barbeque, start of the new year at the Finnish Hall

Welcome to the Finnish society’s new year 2013! Finnish version of Baseball will start at 10.00 next to the 
Civic center greenery followed by BBQ at 12.00 at the Finnish Hall. BBQ 10 $ per person
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Huhtikuu 2013

Sunnuntaina 14.04.2013, 13.00 alkaen
Lounastanssit

Tervetuloa päivätansseihin Suomi-talolle. Kaikki tervetuloa!

April 2013

Sunday 14.04.2013, starting at 13.00

Everyone is welcome to dance at the Finnish hall! 

Toukokuu 2013

Sunnuntai 12.05.2013, 11.00 alkaen
Äitienpäivä Heidelbergissa

Melbournen luterilainen seurakunta ja Melbournen Suomi-seura järjestävät yhdessä äitienpäiväjuhlan 
kirkolla, osoitteessa 143 Brown St Heidelberg. Tapahtuma alkaa kello 11.00 ja kirkonmenojen jälkeen tarjolla 
kahvia sekä ohjelmaa. Tervetuloa!

May 2013

Sunday 12.05.2013, starting at 11.00
Mother’s day celebration

The celebration will be hosted together with the Finnish Hall and the Finnish lutheran church. 
Church service starts at the church at 11.00 and celebration follows at 12.00 on with coffee. 
143 Brown Street, Heidelberg.



Muu toiminta/Other activities

Keskiviikkokerho

Suomi-seuran keskiviikkokerho kokoontuu joka keskiviikko 10.00–12.00 Suomi-talolla. Kerhon 
tarkoituksena on aktivoida Melbournen iäkkäimpiä suomalaisia erilaisten toimintojen äärellä. 

Vuonna 2013 kerho kokoontuu ensimmäisen kerran 31.01.2013

Yhteyshenkilö Lea Jortikka, 9729 4483 
seniors@fsmelbourne.com.au

Wednesday club

Wednesday club meets at the Finnish hall every Wednesday 10.00–12.00. The club offers different activities 
for the elderly Finnish community members in Melbourne. 

In the year 2013 the club gathers for the first time 31.01.2013.

Contact person Lea Jortikka, 9729 4483 
seniors@fsmelbourne.com.au

Kansantanssi-ryhmä

Suomi-seuran kansantanssiryhmä harjoittelee Suomi-talolla joka toinen perjantai kello 19.30 ja tarvittaessa 
järjestetään myös lisäharjoituksia. Nyt harjoitellaan itsenäisyyspäivää varten ja myöhemmin suunnataan 
katseet kohti vuoden 2013 tapahtumia.

Ohjaaja, Henna Keihäs 0438 044 017

Folk dance group

The Finnish society’s folk dance group practices every second Friday at 19.30 at the Finnish hall. At the 
moment we are practicing for the independence day celebration and then it is time to focus on 2013 events. 
If you are interested in joining us, please contact Henna.

Group leader, Henna Keihäs 0438 044 017

Melbournen mukulat

Kiitokset kaikille lapsille ja perheille osallistumisesta kerhon toimintaan tänäkin vuonna. Mukana on ollut 
innokkaita kerholaisia alle vuoden ikäisistä lapsista viiden vuoden vanhoihin. Tänä vuonna on vielä kaksi 
kerhotapaamista jäljellä. Kokoonnumme kerran kuussa lauantaina kello 10.00–12.00 Suomi-talolla 
Altonassa. Lauantaina 10.11. ja 8.12. askarrellaan joulua varten ja lauletaan yhdessä.

Hauskaa kevättä ja kesää kaikille nykyisille ja tuleville kerholaisille
Vuoden 2012 loppuun asti kerhoa vetää Henna Keihäs ja Terhi Borg.

Vuodelle 2013 mukula-kerholla on uudet ohjaajat:
Katja Paulaharju, 0434891330, katja.paulaharju@gmail.com
Anne Mannila, 0409426259, amannila78@gmail.com
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Finnish family club

The club is meeting once a month, on Saturdays 10.00–12.00. The club offers activities for children 
between the ages 0 to 5 years old. This year we have two meetings left. On 10.11. and 8.12. we will make 
Christmas craft and sing songs together. 

We would like to thank all children and their families for participating this year and hope to see you and new 
members in 2013.

Until the end of the year 2012 the group leaders are Henna Keihas ja Terhi Borg and from 2013 on the new 
leaders are
Katja Paulaharju, 0434891330, katja.paulaharju@gmail.com
Anne Mannila, 0409426259, amannila78@gmail.com

Lasten ja nuorten kaveri-klubi

Kerho on tarkoitettu 6-14 vuotiaille. He suunnittelevat ryhmänä mitä kerhotoiminta pitää sisällään. 
Kerhotoiminnan tarkoituksena on tutustua toisiin ja viettää aikaa yhdessä askarrellen, pelejä pelaten, 
leipoen, laulaen jne. Ryhmä tapaa kerran kuussa lauantaisin.

Kerhon vetäjänä toimii Marianne Coffey 9397 6483

Children’s friends club

The club is for children between the ages of of 6 and 14. The club members decide together what activities 
they do together, but the idea is to get to know each other and spend time together playing games, crafting, 
baking, singing etc. The club meets once a month on Saturdays.

Club leader is Marianne Coffey 9397 6483

Urheilu

Seuran pesäpallojoukkuiden (naisten ja miesten) harjoitukset alkavat 20.01.2013 kello 10.00 J.K. Grant 
Reserve, Civic Parade ja Sugargum Drive kulmassa, Altonassa.
Lisätietoja Maurilta. Kaikki tervetulleita.

Ryhmän vetäjä, Mauri Kankaanpää 9841 7091, sports@fsmelbourne.com.au

Sport

Our baseball club (women and men) starts their 2013 practice 20.01. from 10.00 on. Practice is held at J.K. 
Grant Reserve, corner of Civic Parade and Sugargum Drive, Altona.
More details from Mauri. Everyone is welcome!

Club coordinator, Mauri Kankaanpää 9841 7091, sports@fsmelbourne.com.au
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Kuoro

Spirit of Finland harjoittelee ahkerasti itsenäisyyspäivää varten ja muitakin vuoden 2013 juhlia varten. Liity 
joukkoomme, otamme mielellämme kuoroon uusia laulajia. Tervetuloa mukaan!

Suomenkielen taito ei ole välttämätöntä. Jos haluat lisää tietoa kuoron toiminnasta, ota yhteyttä Kimmo 
Sandströmiin Suomi-talolla 9398 4143

Kuoron johtaja, Hilja Toom, choir@fsmelbourne.com.au

Choir

The Spirit of Finland is practicing for independence day celebrations and for the upcoming events in 2013. 
We are always looking for new members and like to remind all that the ability to speak Finnish is not 
necessary for joining the choir.

To find out more about the choir you can contact Kimmo Sandström at the Finnish hall 9398 4143

Choir leader, Hilja Toom, choir@fsmelbourne.com.au

Suomi-kauppa

Suomi-talon kauppa on avoinna seuran tapahtumissa sekä keskiviikkoisin 10.00–12.00- Kaupasta löytyy 
mm. suomalaista kahvia, suklaata, salmiakkia, leipää, erilaisia hilloja ja sillejä, karjalanpiirakoita sekä 
leipomistarvikkeita esim. ruisjauhoja. Jouluksi on tilattu jälleen suomalaista suklaata ja joulukaramelleja. 
Tervetuloa ostoksille!

Ostoksia voi tulla tarvittaessa tekemään myös muina aikoina, ajoista voi sopia Kimmo Sandströmin kanssa 
9398 4143.

Suomi-shop

The shop is open during events and functions at the Finnish hall and every Wednesday 10.00–12.00. You 
can buy Finnish coffee, chocolates, salmiakki-candy, bread, different kind of jams and herrings and baking 
needs like rye flour. Also before Christmas we get a delivery of Finnish Christmas candy. 

If you wish to visit the shop other times, please contact Kimmo Sandström 9398 4143.

Suomi-talon kirjasto

Kirjasto on avoinna Suomi-talolla keskiviikkoisin 10.00–12.00. Lasten oma kirjasto on avoinna lasten 
tapahtumissa ja Muksu-kerhon kokoontumisten aikana. Kirjastossa on tarjolla paljon erilaisia suomenkielisiä 
lehtiä, kirjoja ja videoitakin. 

Otamme vastaan lahjoituksia, varsinkin lastenkirjoja kaipaamme lisää. Seuran jäsenenä voit lainata kirjaston 
kirjoja maksutta käyttöösi.

Library at the Finnish hall
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The library is open every Wednesday 10.00–12.00. The children’s library is open during children’s events 
and during Finnish family club meetings. You can find Finnish books, magazines and even videos in the 
library and all material is free to be borrowed by the Finnish society members.

Jäsenmaksu

HUOM! Muistathan maksaa jäsenmaksusi seuraavalle jaksolle 1.7.2012–30.06.2013. Jäsenmaksu on 25$ 
eläkeläisiltä/opiskelijoilta ja 5$ lapsilta. Maksun voi suorittaa seuran tapahtumissa tai postittaa seuralle 
osoitetun shekin:
Melbournen Suomi-seura/The Finnish society of Melbourne
PO BOX 117 Altona
VIC 3018

Member fee

ATTENTION! Please remember to pay your membership fee for the next member’s period 1.7.2012–
30.06.2013. Membership fee is xxx. You can make the payment in the functions and events at the Finnish 
hall or you can post a cheque to:
The Finnish society of Melbourne
PO BOX 117 Altona
VIC 3018

Contact details

Melbournen Suomi-seura/The Finnish society of Melbourne
PO BOX 117 Altona
VIC 3018

Phone number to the Finnish hall 9398 4143
f.s.m@bigbond.com, www.fsmelbourne.com.au

Suomi-seuran hallituksen jäsenet/Commitee members of the Finnish society of Melbourne

Puheenjohtaja/Chairman: Jori Tossavainen, 0418 383 753, 9551 4757, president@fsmelbourne.com.au
Sihteeri/Secretary: Cati Jumpponen, 0403 968 765, 9791 8813, secretary@fsmelbourne.com.au
Varapuheenjohtaja/Vice-Chairman: Cati Jumpponen, 
Rahastonhoitaja/Tresurer: Pirjo Tossavainen
Hallituksen muut jäsenet/Other members:
Lea Jortikka, Mauri Kankaanpää, Kaarina Ikonen, Satu Sidwell, Hilja Toom, Jani Patakallio, Keijo Salmi, 
VeikkoFadjukoff ja Harri Jumpponen.

Varajäsenet/Deputy members: Rainer Matikainen ja Kimmo Sandström.

Talonmies/Hall Caretaker: Kimmo Sandström, 9398 4143 (Hallin vuokraus/Hall hiring enquiries)

Huom! Jos yhteystietosi muuttuvat, ota yhteyttä Kimmo Sandströmiin 9398 4143 tai laita sähköpostilla 
uudet yhteystietosi f.s.m@bigbond.com

Attention! If your contact details change, please contact Kimmo Sandström 9398 4143 or send an email 
with your new details to f.s.m@bigbond.com
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