Melbournen Suomi-Seura
The Finnish Society of Melbourne
Helmikuun uutiskirje
February newsletter
Uutiskirje julkaistaan kahdesti vuodessa, helmikuussa ja
elokuussa, ja se on saatavilla myös Suomi-talon
kirjastossa.
Jos haluat saada uutisia useammin, voit kirjautua
sähköiselle postituslistallemme verkkosivuillamme tai
seuraamalla Facebook-sivuamme.

02.2019

The newsletter is published twice a year, February and
August, and is available at the Finnish Hall’s library.
If you would like to receive more frequent news, you can
sign up to our electronic mailing list on our website, or
by following our Facebook page.

Viimeisimmät uutiset / Recent news
Palkinnot

Awards

Pirjo Tossavainen on palkittu Suomen Valkoisen Ruusun
Ritarikunnan ensimmäisen luokan mitalilla. Suomen
suurlähettiläs Lars Backström luovutti mitalin Pirjolle 20.
marraskuuta. Suomen Valkoisen Ruusun kunniamerkkejä
annetaan isänmaan palveluksessa ansioituneille
kansalaisille. Melbournen Suomi-seura ehdotti
ansiomitalia Pirjolle tunnustukseksi vuosien
vapaaehtoistyöstä jonka kautta on varmistettu, että
Suomi-seura pystyy jatkossakin tarjoamaan kodin
suomalaisille ja ylläpitämään yhteyttä Suomeen, jonka
kautta pidämme kulttuurimme elossa sydämissämme.

Pirjo Tossavainen has been
awarded the First-Class
medal of the Order of the
White Rose of Finland,
presented to her on the 20th
of November by the Finnish
Ambassador, Lars Backström.
Finland’s White Rose
decorations are awarded to
citizens who have
distinguished themselves in
the service of Finland. Pirjo
was nominated for the
award by the Finnish Society
of Melbourne for her endless
years of volunteer work making sure the society is able
to continue providing a home for Finns, and maintaining
the connection to Finland that may otherwise be lost,
keeping our culture alive within our hearts.

Suomi-seura ei olisi sama ilman häntä. Kiitos Pirjo! Sinun
kovaa työtäsi arvostetaan suuresti!

Lea Jortikka sai ”Ikoskan”
kiertopalkinnon
joulujuhlassamme 9.
joulukuuta. Sen myöntää
suomalaisyhteisö niille, jotka
työskentelevät epäitsekkäästi
vuosi toisensa jälkeen
suomalaisen yhteisön
hyväksi. Tuemme täysin
heidän päätöstään.
Vapaaehtoistyönsä kautta
Lea on auttanut monia suomalaisia eri organisaatioiden
parissa.
Olemme kaikki samaa mieltä siitä että häntä ei voida
kiittää riittävästi hänen työpanoksestaan! Onnittelut,
Lea!

Our society would not be the same without her. Cheers,
Pirjo. Your hard work is greatly appreciated!
Lea Jortikka, was awarded the Ikoska by the greater
Finnish community at our Family Christmas party on the
9th of December. It is given to those who work selflessly,
year after year, for the Finnish community. We
wholeheartedly support their decision. Our Lea has
helped many Finns through her volunteer efforts with
various organisations.
We all agree that she cannot be thanked enough for her
contributions! Congratulations, Lea!
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Suomen eduskuntavaalit 2019

Finnish Parliamentary Elections 2019

Eduskuntavaalit pidetään sunnuntaina 14. huhtikuuta
2019. Ennakkoäänestys on mahdollista ulkomailla 3.-6.
huhtikuuta. Äänestääksesi tarvitset Suomen passin tai
hallituksen myöntämän valokuvallisen
henkilöllisyystodistuksen (esim. ajokortin).

The parliamentary elections will be held on Sunday 14
April 2019. Advance voting will be possible abroad from
3 to 6 April. To cast your vote, you will need your Finnish
Passport or a government issued photo identity
document (i.e. Drivers Licence)

Melbournen äänestysajat ja -paikat löytyvät alta. Muut
paikat on listattu Suomen Australian suurlähetystön
verkkosivuilla.

Booth times and location for Melbourne can be seen
below. Other locations are listed on the Embassy of
Finland in Australia website.

Suomi-talo, 119 Pier Street, Altona, VIC 3018
Puh. +61 418 383 753
Päivämäärä:
Aika:
03.04.2019
08:00 - 16:00
04.04.2019
12:00 - 20:00
05.04.2019
08:00 - 11:00

Finnish Hall, 119 Pier Street, Altona, VIC 3018
Tel. +61 418 383 753
Date:
Time:
03.04.2019
08:00 - 16:00
04.04.2019
12:00 - 20:00
05.04.2019
08:00 - 11:00

Muutoksia Suomi-talolla

Changes at the Finnish Hall

Kahtena tammikuun viikonloppuna pidimme
siivoustalkoot varmistaaksemme, että talo on
huippukunnossa.

On the weekends of the 5th and 12th of January, we
held a working bee to make sure our Hall is in tip top
shape.

Kunnon suursiivous kevensi talon ilmettä.
Varastohuoneessa on nyt enemmän tilaa, näyttämö on
maalattu ja näin valmis uusille verhoille, ikkunoissa on
uudet kaihtimet, ja kirjastoon tehtiin tilaa kahdelle
uudelle kaapille, joihin mahtuvat Suomi-koulun ja
Mukulakerhon tavarat.

A good spring clean of our storage spaces and some
general cleaning gave the Hall a new spring in its step.
The storage room has more space, the stage was painted
in preparation of new curtains, the windows have new
blinds, and the Library was rearranged to fit two new
cabinets, which will house the Finnish School’s and our
Kids Club’s belongings.

Library
The library is still in the process of being sorted and
updated by our librarian, James Henderson, since the
recent large donations of books.

Kirjasto
Kirjastonhoitajalla, James Hendersonilla, riittää
lajittelemista ja päivitettävää, koska viime aikoina on
lahjoitettu suuria määriä uusia kirjoja.

Once done you can look forward to reading new books
and a properly organised library. For now, please
remember to put borrowed books in the return box and
not back on the shelf or the stacks of sorted books.
The library is open for use every Wednesday from 9am
to 1pm.

Kun hän saa työn valmiiksi, ovat niin uudet kuin
vanhatkin kirjat asianmukaisessa järjestyksessä. Muista
palauttaa lainatut kirjat palautuslaatikkoon eikä takaisin
hyllyyn tai lajiteltujen kirjojen pinoihin.
Kirjasto on avoinna joka keskiviikko klo 9–13.
.
Page 2 of 9

Helmikuun uutiskirje / February newsletter

02.2019

Baltti-festivaalin suunnittelu

Baltic Festival Planning

Vuoden 2019 Baltti-festivaalin suunnittelu on käynnissä.
Tämän vuoden festivaali on 19. lokakuuta ja teemana on
kevät. Kun sato on korjattu ja talvesta selvitty, on aika
odottaa innolla kevään paluuta ja kaikkia sen mukanaan
tuomia juhlia. Jos haluat auttaa, lähetä sähköpostia
osoitteeseen baltic@fsmelbourne.com.au.

Planning is underway for the 2019 Baltic Festival, which
is on the 19th of October. This year’s theme is “Spring”.
We have had our harvest and endured the winter, now
we excitedly await the return of spring and all the
festivities that come with it. If you would like to help
send an email to baltic@fsmelbourne.com.au.

Suomalainen luterilainen seurakunta
Seurakunta aloitti Jumalanpalvelukset Suomi-talolla
vuoden alusta, ja rakentaa parhaillaan autokatosta
minibussilleen talon takapihalle. Bussi on tarvittaessa
mm ystäväpalvelun ja myös Suomi-seuran
vuokrattavissa.
Bussin varaukset ja tiedustelut Satu Kirkille 0418 137 839
tai sähköpostitse sketchbook@bigpond.com.
Jumalanpalvelus on joka kuukauden ensimmäinen
sunnuntai klo 11.00, jonka jälkeen kahvit. Vuosikokous
on jumalanpalveluksen jälkeen 3. maaliskuuta.

Finnish Lutheran Church
Since the church was welcomed into the Finnish Hall to
hold their services, they have been working to provide a
carport for their community mini bus. The bus is
available for hire to the FFVS and to the Society if
required.
For bus bookings and enquiries contact Satu Kirk on
0418 137 839 or email sketchbook@bigpond.com.
Church service is on the first Sunday of every month,
from 11am. Followed by coffee. The church AGM is after
the service on the 3rd of March.

Suomi-koulu
Uusi kouluvuosi on juuri alkanut. Opetusryhmissä on
vielä muutamia oppilaspaikkoja. Yli 3-vuotiaat, suomea
jonkin verran ymmärtävät lapset voivat liittyä mukaan.
Lisätietoja verkkosivuilta: suomikoulu.melbourne

Finnish School
The school year has just started and there are a few
spots still available. Anyone interested in enrolling a
child above 3 years of age can find more information on
their website: suomikoulu.melbourne

Menneet tapahtumat / Past events
Baltti-Festivaali, lokakuu 2018

Baltic Festival, October of 2018

Virolaiset, latvialaiset ja liettualaiset tulivat Suomi-talolle
21. lokakuuta juhlimaan kanssamme vuosittaista
Itämeren festivaalia.

The Estonians, Latvians, and Lithuanians came to the
Finnish hall on the 21st of October to celebrate the
Annual Baltic Festival with us.

Se oli hieno päivä, täynnä kulttuuria ja perinteitä! On 14
vuotta siitä, kun aloitimme tämän vuosittaisen perinteen
ja oli ilo isännöidä jälleen viime vuonna. Toivottavasti
näemme teidät kaikki tänä vuonna uudestaan kulttuurin
ja lystinpidon merkeissä.

It was a great day with so much culture and tradition in
one place! It has been 14 years since we first started the
event and it was a pleasure to host last year. We hope to
see you all again this year for even more days of fun and
culture.
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Joulumyyjäiset, marraskuu 2018

Christmas Bazaar, November of 2018

Nämä joulumyyjäiset olivat suuri menestys: kaikki
leivonnaiset myytiin loppuun ja monet makeiset
päätyivät parempiin suihin. Meillä oli tänä vuonna uusia
tuotteita, kuten Suffeli Puffi ja Pätkis, jotka myytiin
loppuun alta aikayksikön.

This Christmas Bazaar was a roaring success, all baked
goods sold out and the confectionery from our shop saw
many customers as well. We had some new items this
year, like Suffeli Puffi and Pätkis. We will need to restock
the shop soon at this rate.

Olemme alkaneet hyväksyä korttimaksuja. Tämä toimi
joulumyyjäisissä erinomaisesti, joten jatkamme sitä
myös tulevaisuudessa. Enää ei tarvitse käydä
pankkiautomaatilla!

It was also one of the very first events that we had card
payments available. It worked out great, so expect more
of it in the future. No more “going down the street to
get cash out”!

Itsenäisyyspäivä, joulukuu 2018

Independence Day, December of 2018

6. joulukuuta 2018 Suomi juhlisti 101-vuotista
itsenäisyyttä. Suomen tasavallan presidentti Sauli
Niinistö lähetti tervehdyksen ulkosuomalaisille. Suomitalolla juhlimme jo 2. joulukuuta, jolloin Suomi-lehden
päätoimittaja Risto Söder piti upean puheen.

Finland marked 101 years of Independence on the 6th of
December 2018. Sauli Niinistö, the President of the
Republic of Finland, gave a greeting to Finnish
expatriates and Finns abroad. We also held a day of
celebrations at the Finnish Hall on the 2nd of December
where the editor of Suomi Newspaper, Risto Soder,
presented a wonderful speech.

Perheiden joulujuhla, joulukuu 2018
Perheiden joulujuhla sunnuntaina 9. joulukuuta oli
yleisömenestys.
Juhlassa pidettiin hauskaa ja laulettiin paljon
joululauluja. Haluamme kiittää Suomi-koulua
viihdyttävän ohjelman järjestämisestä tänä vuonna.
Haluamme kiittää myös keittiötonttujamme, jotka
taikoivat ihanan joululounaan kaikkine perinteisine
suosikkeineen.
Suomi-seuran tapahtumavuosi sai arvoisensa päätöksen.

Grillijuhla, helmikuu 2019
Uusi tapahtumavuosi 2019 avattiin grillaamalla hyvässä
seurassa. Osallistujia oli enemmän kuin olimme
osanneet toivoakaan, ja oli hienoa nähdä monta eri
sukupolvea saman katon alla.
Saunavieraat olivat halukkaita lämmittämään Suomitalon saunan ensimmäistä kertaa tälle vuodelle. Osa
saunojista viuhahti välillä pelkkä pyyhe ympärillään
baarin puolelle ostamaan lisää juomaa.
Kaikilla oli hauskaa. Kiitos ihanasta päivästä!
Saunan voi varata yksityiskäyttöön, lisätietoa löytyy
verkkosivuiltamme.

Family Christmas Party, December of 2018
We had a big turnout at the Family Christmas Party on
Sunday the 9th of December.
It was a day of fun and carols. We would like to thank
the Finnish School for organising the program for this
year; they did a great job of keeping everyone
entertained. We would also like to thank our kitchen
elves, who presented a wonderful Christmas lunch with
all of the traditional favourites.
The Finnish Society's calendar of events for 2018 was
really brought to end with a bang.

Start of Year Barbecue, February of 2019
Many people came to celebrate the opening of the
Finnish Society for 2019. The numbers were more than
we could have ever hoped for, it was great seeing so
many Finns from different generations enjoying
themselves under the one roof.
Sauna goers were eager to use the Finnish Hall’s Sauna
for the first time in 2019. We had some people come out
wearing only a towel just to go back in after they bought
more drinks from the bar.
We think it is safe to say everyone had a blast. Thank
you, everyone, for a wonderful day!
The sauna continues to be available for private bookings,
details can be found on our website.
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Tulevat tapahtumat / Upcoming events
Vuoden 2019 FSM tapahtumakalenteri on saatavilla
ilmaiseksi Suomi-talolla Altonassa. Lisätietoja
tapahtumistamme voit lukea myös verkkosivuiltamme
osoitteessa fsmelbourne.com.au/events

The 2019 FSM Calendar is available free at the Finnish
Hall in Altona. You can also see all events on our website
at fsmelbourne.com.au/events

19-21.04. Suomi-päivät

19-21.04. Finnish Festival

Jo 53:nnet AFFSC:n Suomi-päivät järjestetään
huhtikuussa. Tänä vuonna festivaaleja isännöi Gold
Coastin Suomi-seuran urheilukerho.

The AFFSC’s 53rd Finnish Festival is coming up in April,
this year hosted by the Gold Coast Finnish Sports Club.

Paikka: Parkwood Sharks Junior Rugby League Club, 180
Musgrave Ave, Parkwood, Queensland, 4215.
avajaisjuhla järjestetään 19. huhtikuuta.
Tarjolla on myyntipöytätilaa, mikäli klubit tai
yksityishenkilöt haluavat myydä tavaroita (ei kuitenkaan
leivonnaisia). Hinta on 50 dollaria per päivä tai 75
dollaria koko viikonloppu. Yhteystiedot: Riitta Ratilainen
0417 725 848
Jos olet kiinnostunut kilpailemaan kisoissa, kerro meille
siitä sähköpostitse secretary@fsmelbourne.com.au
ennen 4. maaliskuuta. Listan järjestettävistä lajeista
löydät verkkosivuiltamme.

05.05. Vappu
Tule mukaan juhlimaan Vappua Suomi-talolla! Lounas
sisältää suomalaisia Vappu-herkkuja, munkkeja ja simaa.
Hinta vain 10 dollaria.

12.05. Äitienpäivä
Melbournen suomalais-luterilainen kirkko ja
Melbournen Suomi-seurakunta juhlivat yhdessä
äitienpäivää sunnuntaina 12. toukokuuta klo 11.00
Suomi-talolla, Altonassa.
Jumalanpalveluksen jälkeen on luvassa erityisviihdettä,
jonka jälkeen nautimme kakkukahvit nyyttärimeiningillä
– tuo sinäkin jotain! Lämpimästi Tervetuloa!

22.06. Juhannus

Venue: Parkwood Sharks Junior Rugby League Club, 180
Musgrave Ave, Parkwood, Queensland, 4215.
The opening ceremony will be on the 19th of April with
entertainment.
Stall spaces are available if clubs or individuals wish to
sell merchandise (excluding baked goods). Cost is $50
per day or $75 for the weekend. Contact: Riitta
Ratilainen 0417 725 848
If you are interested in competing, please let us know by
email to secretary@fsmelbourne.com.au before the 4th
of March. You can find a list of the available events on
our website.

05.05. May Day
Join us to celebrate May Day at the Finnish Hall! Lunch
includes Finnish May Day treats, donuts, and sima for
$10.

12.05. Mother’s Day
The Finnish Lutheran Church of Melbourne and the
Finnish Society of Melbourne will be celebrating
Mother's Day together on Sunday 12th May from 11am
in at the Finnish Hall, Altona.
Following the church service there will be some special
entertainment, then coffee and cake. All welcome!
Please bring a plate of food to share.

22.06. Midsummer

Juhlimme Suomen juhannusta 22. kesäkuuta! Ohjelmaan
sisältyy lounas, joka alkaa klo 13. Myös sauna lämpeää.

We celebrate Finnish Midsummer at the Finnish Hall on
the 22nd of June! Program includes a lunch starting at 1
pm and a warming sauna.

Lounasliput ovat 20 dollaria jäsenille ja 25 dollaria
muille. Sauna maksaa 5 dollaria per henkilö.

Tickets are $20 members and $25 non-members. Sauna
$5 per person
.
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14.07. Biljardikilpailu

14.07. Billiards Competition

Suomi-talolla. Ilmoittautuminen ($ 5) alkaa klo 10.00.
Kategoriat: naiset, miehet ja nuoret. Lounas tarjoillaan
kahvin kera klo 13.00. Hinta 10 dollaria.

At the Finnish Hall. Registration ($5) starting at 10:00am.
Categories: women, men, and youth. Lunch served with
coffee at 1:00pm for $10.

Nykyiset bilismestarimme ovat Talvikki Jumpponen ja
Veikko Fadjukoff. Uskallatko haastaa?

Our current champions are Talvikki Jumpponen and
Veikko Fadjukoff! Do you have what it takes to take the
title?

18.08. Keitto Lounas
Kun kylmät talvituulet puhaltavat, tule ihmeessä Suomitalolle lämpimälle keitolle! Sunnuntaina 18. elokuuta
voit maistaa yhtä tai useampaa keittoa 15 dollarilla.

18.08. Soup Lunch

Keittokattilat Altonassa ovat lämpiminä klo 13.00 alkaen.
Ja tietenkin kahvipannut lämpeävät sen jälkeen.

Lunch served at 1:00pm at the Finnish Hall with coffee
afterwards for $15:

While the winter winds are blowing, why not come by
the Finnish Hall for some heart-warming soup.

Toimintaryhmät / Activity groups
Keskiviikkokerhon avoimet ovet
Suomi-talo on avoinna joka keskiviikko klo 9–13. Voit
nauttia perinteisestä suomalaisesta kahvista ja voileivistä
vain 5:llä dollarilla. Samalla saat myös oivan tilaisuuden
ostaa erilaisia Suomi-herkkuja kotiin vietäviksi Suomikaupasta.

Wednesday Club Open Day
The Finnish Hall is open every Wednesday from 9am to
1pm. You can enjoy traditional Finnish coffee and
sandwiches for just $5. It is also a great time stock up on
various treats from the Finnish Shop.

Yhteyshenkilö / Coordinator: Lea Jortikka, Email: wednesday@fsmelbourne.com.au

Muksukerho

Finnish Kids’ Club

Muksukerho kokoontuu kerran kuussa yhtenä
sunnuntaina kello 10:00-12:00 Suomi-talolla.

The Kid’s Club meets on Sunday once a month from
10am to 12pm at the Finnish Hall.

Kerhon tavoitteena on tukea pienten lasten (0-5v)
suomen kielen taitoja laulujen ja leikkien avulla.

We support the Finnish language skills of preschool kids
(0-5) by means of songs and play.

Otamme tällä hetkellä vastaan ilmoittautumisia. Jos olet
kiinnostunut tulemaan mukaan, lähetäthän sähköpostia
koordinaattorillemme.

We are currently seeking expressions of interest. If you
or anyone you know are interested, please email our
coordinator.

Yhteyshenkilö / Coordinator: Aino Beams, Email: kids@fsmelbourne.com.au

Kansantanssi

Folk dancing

Kansantanssijat harjoittelevat viikoittain Suomi-talolla
klo 19.30-20.30. Tule ja pidä kanssamme hauskaa! Tanssi
on loistava tapa pitää sekä keho, että mieli aktiivisena.

The folk dancers practise weekly at the Finnish Hall from
7:30pm to 9:30pm. Come and have fun. It is a great way
to keep active!

Tällä hetkellä harjoittelemme huhtikuun Suomi-päivien
avajaistilaisuutta varten. Ja sitten onkin Baltti-festivaalin
aika Suomi-talolla lokakuussa.

We are currently practising for the opening ceremony
for the Finnish Festival in April and soon the Baltic
Festival at the Finnish Hall in October.

Yhteyshenkilö / Coordinator: Tara Jumpponen, Email: folkdancing@fsmelbourne.com.au
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Urheilukerho / Pesäpallo

Sports Club / Finnish baseball

Melbournen urheilukerho harjoittelee joka sunnuntai klo
10-12 JK Grant Reserve’issä, Altonassa.

The sports club practise every Sunday at JK Grant
Reserve, Altona, from 10am to 12pm

Tule mukaan! Sinulla ei tarvitse olla aikaisempaa
kokemusta pesäpallon peluusta.

No previous experience needed to play, just show up on
the day!

Tällä hetkellä harjoittelemme Gold Coastin Suomipäivien pesäpallokilpailua varten.

We are currently practising for the Pesäpallo
competition at the Finnish Festival in Queensland

Yhteyshenkilö / Coordinator: Mauri Kankaanpää, Email: sports@fsmelbourne.com.au

Spirit of Finland-kuoro

Spirit of Finland Choir

Olemme laulaneet yhdessä vuodesta 2004 lähtien Hiljan
johdolla. Meillä on ollut hauskaa ja nautimme
laulamisesta – puhumattakaan kahvitauoista, joiden
aikana maistelemme ihania kakkuja.

We have been singing together since 2004 with Hilja’s
leadership. We have been having fun and really enjoying
our singing, not to mention the coffee breaks with
wonderful cakes.

Alamme pian harjoittelemaan Baltti-festivaaleja varten.

We will soon be practising for the Baltic Festival.

Nyt on hyvä aika tulla mukaan. Sinun ei tarvitse osata
puhua suomea voidaksesi liittyä.

Now is a great time to get involved. You don’t need to
speak Finnish to join!

Yhteyshenkilö / Coordinator: Hilja Toom, Email: choir@fsmelbourne.com.au

Viestintä

Communications

Comms-tiimimme vastaa kaikesta seuraa koskevasta
tiedoittamisesta. Laadimme ja lähetämme seuran
uutiskirjeet, sekä päivitämme verkkosivujamme ja
sosiaalista mediaa.

The comms team is responsible for all information going
out to our community. We organise and manage the
Society’s newsletters, website, and social media
platforms.

Kerrothan meille, jos olet kiinnostunut auttamaan tai jos
sinulla on kysymyksiä seurasta tai sen tapahtumista.

Let us know if you are interested in helping out or if you
have any questions about the society or events.

Yhteyshenkilö/Coordinator: Jeffery McDougall, Email: tiedotus@fsmelbourne.com.au
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Ilmoituksia / Notices
Jäsenet, jotka eivät ole vielä maksaneet uutta
jäsenmaksua kesäkuun 2018 ja heinäkuun 2019
välisenä aikana, voivat uusia jäsenyytensä millä
tahansa FSM-tapahtumalla, EFT: llä tai lähettämällä
shekin alla olevaan postiosoitteeseemme.
Jos tietosi tai olosuhteesi ovat muuttuneet,
päivitäthän jäsenyyttä koskevat tiedot onlinelomakkeella * ottamalla yhteyttä Suomi-talon
talonmies Kimmoon tai lähettämällä sähköpostia
osoitteeseen membership@fsmelbourne.com.au.
Haluatko saada sähköpostiviestejä? Voit päivittää
yhteystietosi online-lomakkeella * tai ottamalla
yhteyttä tiedotus@fsmelbourne.com.au.
* Online-lomakkeet löytyvät verkkosivustomme
jäsensivulta: fsmelbourne.com.au/about/membership

Members who have not yet paid the membership fee
for this term, June 2018-July 2019, can do so at any
FSM event, by EFT, or by posting a check to our postal
address listed below.
If your circumstances have changed, please update
your membership information on the online form*, by
contacting our caretaker, or emailing
membership@fsmelbourne.com.au.
Want to start receiving emails? You can update your
contact preferences on the online form* or by
contacting tiedotus@fsmelbourne.com.au.
*Online forms can be found on the membership page
of our website:
fsmelbourne.com.au/about/membership

Yhteystiedot / Contact information
Verkkosivumme / Website:

www.fsmelbourne.com.au

Suomi-Talo / Finnish Hall

Saunavuorojen varaukset ja kaupan aukioloajat /
Sauna reservations and shop visits:
Puhelin / Phone: (03) 9398 4143
Katuosoite / Street
address:
Finnish Hall,
119 Pier St, Altona

Postiosoite / Postal
address:
PO Box 117,
Altona, VIC, 3018

Yleistä Tietoa / General Information

Tapahtumakyselyt ja viestintä /
Event enquiries and communications.
Sähköposti/Email: tiedotus@fsmelbourne.com.au

Jäsenyys / Membership

Jäsenyystiedustelut ja -ongelmat /
Membership enquiries and Issues.
Sähköposti/Email: membership@fsmelbourne.com.au

Sihteeri / Secretary

Yrityksiä sekä johtokuntaa koskevat kyselyt /
Business enquiries and committee matters:
Sähköposti/Email: secretary@fsmelbourne.com.au

Johtokunnan jäsenet / Committee members:
Puheenjohtaja / Chairperson:
Jori Tossavainen
Varapuheenjohtaja / Vice Chairperson:
Cati Jumpponen
Rahastonhoitaja / Treasurer:
Pirjo Tossavainen
Sihteeri / Secretary:
Tara Jumpponen
Ryhmänjohtajat / Group Coordinators:
Kuoro / Choir: Hilja Toom
Viestintä / Communications: Jeffery McDougall
Muksukerho / Kids: Aino Beames
Urheilukerho / Sports: Mauri Kankaanpää
Keskiviikkokerho / Wednesday Club: Lea Jortikka

Jäsenet / Ordinary members:
Anneli Jortikka
James Henderson
Lauri Jortikka
Mari-Anne Pessi
Tuire Karaharju-Huisman
Varajäsenet / Deputy members:
Mari Wild
Senja Baron
Non-committee positions
Talonmies / Caretaker: Kimmo Sandström
Kirjasto / Library: James Henderson
Kauppias / Shop Keeper: Irja Frantti
Assisted by: Jeffery McDougall
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Helmikuun uutiskirje / February newsletter

02.2019

Gallery
Baltic festival 2018

Family Christmas Party 2018
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