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Melbournen Suomi-Seura 
The Finnish Society of Melbourne  
 

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. 

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, or by 
following us on Facebook. Details on the back. 

Viimeisimmät uutiset / Recent news 

Jäsenmaksut 
Heinäkuun 1. päivä on uuden verovuoden alku, ja 
merkitsee sitä että jäsenmaksut uudelle 
toimintavuodelle ovat taas ajankohtaisia. 
Jäsenyyden etuihin kuuluu mm. alennukset 
maksullisiin tapahtumiimme ja saunaan. Voit 
uusia jäsenyytesi kätevästi netissä tai Suomi-
talolla tapahtumissa - lisätietoja jäsenmaksusta 
löytyy täältä: 
www.fsmelbourne.com.au/about/membership 

Lions Clubin talvimarkkinat 
Suomi-Seura on mukana Lions Clubin vetämillä 
“kulttuurikokemus”-talvimarkkinoilla 
syyskuussaAltonan Cherry Lake:n rantapuistossa. 
Tapahtuma on omistettu Suomelle ja Suomen 
kulttuurille ”Makuja Suomesta” -teemalla. 
Tanhuryhmä ja kuoro esiintyvät, tarjolla on 
suomalaista kahvia ja pullaa, ja paljon muutakin 
mukavaa!  

Jos haluat ottaa osaa myyntipöydällä, ota 
yhteyttä sihteeriimme Taraan. Email: 
secretary@fsmelbourne.com.au  

Leipomistalkoot 

Leipomistalkoot ovat taas alkaneet mm. 
Balttifestivaalia ja perinteisiä joulumyyjäisiä 
varten. Leivonnaisemme ovat aina hyvin 
suosittuja ja tarvitsemme lisää leipojia– tuletko 
mukaan paistamaan ja maistamaan kun teemme: 

Lauantai 10.08. Pullaa 
Lauantai 24.08 . Karjalanpiirakoita 
Lauantai 07.09. Ruisleipää 
Sunnuntai  29.09. Karjalanpiirakoita 
Lauantai 19.10.  paistamme ja leivomme 

Balttifestareihin 

Membership Fees 
July the 1st marks the beginning of the new 
Australian financial year meaning that the yearly 
membership fees are due.  Your membership 
entitles you to discounted entry to our events and 
the sauna.  Information on how to pay can be 
found page 8 or on our website at: 
www.fsmelbourne.com.au/about/membership 

Lions Club Winter Market 
The Finnish society will be participating in the 
Taste of Finland market at Cherry Lake, Altona. It's 
organised by the Lion's Club as a part of their new 
Cultural Sessions. They have dedicated this 
upcoming market to Finland and the Finnish 
Culture. 

 

Sunday, 1st September, from 8:30am to 1:30pm at 
Cherry Lake, access via Millers Road, Altona. 

There will be performances by our folk dancers and 
choir, Finnish goods, and much more! 

If you would like to have a stall/table, contact our 
secretary, Tara, for details. Email: 
secretary@fsmelbourne.com.au 

https://fsmelbourne.com.au/about/jasenmaksut-membership-fees/
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Keittiössä on rajoitetusti tilaa, joten 
ilmoittauduthan etukäteen viimeistään päivää ennen 
jokaista leivontapäivää: 

Pirjo Tossavainen – 0419 55 390 
pirjo.t@fsmelbourne.com.au 

Lea Jortikka – 0401 864 537 / 97294483 
lea.j@fsmelbourne.com.au  

www.fsmelbourne.com.au/activities/baking-days 

 

Baking Days 
We are in the second half of the year which means 
the Christmas Bazaar and Baltic Festival is just 
around the corner! Our baked goods are always in 
high demand during these events, so we need your 
help! Below is a list of scheduled baking days 
leading up to the bazaar.  

Saturday 10.08 Pulla (Coffee Bread) 
Saturday 24.08 Karelian Pies 
Saturday 07.09 Rye bread 
Sunday  29.09 Karelian Pies 
Saturday    19.10    Baking for Baltic Festival 

The kitchen has limited space, so booking your 
spot is essential! Please contact one of the 
organisers below: 

Pirjo Tossavainen - ph. 0419 554 390 
email: pirjo.t@fsmelbourne.com.au 

Lea Jortikka - ph. 0401 864 537 / 9729 4483 
email: lea.j@fsmelbourne.com.au 

www.fsmelbourne.com.au/activities/baking-days 

 Laajempi suomalainen yhteisö / Greater Finnish community 

Melbournen Suomalainen Ystäväpalvelu 
Tämä valtion rahoittama tukipalvelu on tarkoitettu 
suomalaisyhteisön vanhuksille, vammaisille ja 
heidän omaishoitajilleen.  Jos olet kiinnostunut 
tulemaan mukaan tarjoamaamme toimintaan, tai 
haluat seuraa tai neuvoja, ota meihin yhteyttä!  

 

Aktiviteetiryhmä toimii maanantaisin Suomi-talolla 
Altonassa ja kerran kuussa Mitchamissa. 
Tavoitteenamme on auttaa kohottaamaan 
terveyttä ja hyvää mieltä sekä edistää aktiivista ja 
tervettä vanhenemista. katsomaan miten 
toimimme! 

Jos haluat auttaa vapaaehtoisena, ota yhteyttä. 
Voit esimerkiksi tulla vierailemaan jonkun luona, 
joka on yksinäinen. 

Finnish Friendly Visiting Service 
FFVS Inc. is a government funded support service 
for senior Finns, those living with disability and 
their carers, such as home visits, telephone chats, 
and help with transportation to appointments. 

Social Activity and Lunch Groups are held on 
Mondays at the Finnish Hall, and once a month in 
Mitcham, which aims to enhance health, 
wellbeing, and promote active aging. We invite you 
to come along and see what we are all about.  

Volunteers are an integral part of our services; 
they connect with our clients and provide social 
support for someone who may be feeling isolated. 
Contact us to see how you can help. 

More information can be found on their website 
ffvs.org.au, or contact by Email: ffvs@bigpond.com 
or Phone: 9315 0601. Office Hours: Mon, Wed – 9-
5pm 

 
 

mailto:pirjo.t@fsmelbourne.com.au
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Lisätietoja saat tästä: ffvs.org.au, tai 
ffvs@bigpond.com tai soittamalla 9314 0601. 
Toimisto on auki maanantaisin ja keskiviikkoisin klo 
09.00 – 17.00 

Suomalainen Luterilainen Seurakunta 
Jumalanpalvelus Suomi-talolla Altonassa joka kuun 
ensimmäinen sunnuntai, alkaa klo 11.00 ja loppuu 
kirkkokahveihin. 

1. syyskuuta - Isäinpäivä Jumalanpalvelus ja 
juhlakahvit. 

8. soulukuuta – Perinteinen Itsenäisyyspäivän juhla 
Suomi-talolla yhdessä Melbournen Suomi-Seuran 
ja Melbournen Helluntaiseurakunnan kanssa. 

Lisätietoja: Pastori Ismo (Ian) Vainikka  
0422 292 372 tai ian.vainikka@gmail.com tai 
www.finnishchurchmelbourne.org.au 

Melbournen Helluntaiseurakunta 
Yhteystiedot: Eero Suomalainen 
0412 684 656 tai earsuomalainen@hotmail.com 

Suomi-koulu 

 

Melbournen Suomi-koulussa on paikkoja vapaana 
alakouluikäisille lapsille joilla on jonkinlainen 
kuullunymmärrystaso suomen kielellä. 
Koulukertoja on koulujen lukukausien aikaan noin 
2 viikon välein Suomi-talolla. Lisätietoa saa 
kirjoittamalla osoitteeseen: 
info@suomikoulu.melbourne 

Suomi-koulun 3. lukukausi alkoi luistelulla 
jäähallissa, mikä oli hauskaa niin lapsille kuin 
aikuisillekin. 4. lukukauden kohokohta tulee 
olemaan leiri Gippslandin upeissa maisemissa 8.-
10.11. Leirillä on tilaa perheille. Lisätietoa: 
info@suomikoulu.melbourne 

Finnish Lutheran Church 
Church service is at the Finnish Hall on the first 
Sunday of every month, from 11am, followed by 
coffee.  

 

1st of September - Special Father’s Day service and 
celebration event 
8th of December - Traditional Independence Day. 
Starting with a church service, followed by 
celebrations with the Finnish Society of 
Melbourne, more details on page 4. 

Contact: Pastor Ian Vainikka on 0422 292 372 or 
email: ian.vainikka@gmail.com. More information 
on their website: 
www.finnishchurchmelbourne.org.au 

The Pentecostal Congregation of 
Melbourne 
Contact: Eero Suomalainen 
0412 684 656 or email: 
earsuomalainen@hotmail.com 

Finnish School 
The Finnish School of Melbourne has a limited 
number of places available in the Foundation - 
Grade 6 groups for students with a basic 
understanding of spoken Finnish. Lessons take 
place at the Finnish Hall every other Saturday 
during school terms. Email enquiries: 
info@suomikoulu.melbourne 

The Finnish School of Melbourne started Term 3 
with a trip to the ice skating rink, which was 
enjoyed by both children and parents alike. 
Highlight of Term 4 (and the school year) will be 
the annual camp in beautiful Gippsland on 8-10 
Nov. Any families interested in joining the camp 
should email the school for more information: 
info@suomikoulu.melbourne 

  

mailto:ian.vainikka@gmail.com
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Menneet tapahtumat / Past events 

Suomi Päivät/ Pääsiäiskisat, 19 – 21. 
huhtikuuta Kultarannikolla 
Pesäpallopelejä pelejä jouduttiin väliaikaisesti 
siirtämään myöhemmäksi sateen takia. Satoi 
kissoja ja koiria, ja välillä vain kissanpentuja ja 
pieniä vesikuuroja, mutta melkein koko ajan satoi. 
Sisulla kumminkin jatkettiin ja kaikki pelit tulivat 
pelattua. 

Oli rohkaisevaa nähdä että esiintyjiä löytyi 
avajaisiin, vaikka näissä kisoissa ei varsinaisesti 
kulttuurikilpailuja ollutkaan. 

Melbournen tanhuryhmä oli hyvin suosittu. 
Ryhmä on pikkuhiljaa kasvanut -parhaillaan 
tanssimme 7 parilla– ja tekee kaikkialla halukkaasti 
Suomen kulttuuria tunnetuksi. Spirit of Finland 
kuoron Jumpposen naisväki lauloi railakkaasti 
hälinän keskellä ja lisäksi Melody Jumpponen esitti 
sävellyksiään omalla voimakkaalla tyylillään. 

 
53. Suomi-päivät loppuivat siihen kun koko kisojen 
voittaja kuulutettiin, joka tänä vuona oli  Gold 
Coast Finnish Sports Club!  

Kiitos kaikille osanottajille. Ensi vuona Canberrassa 
kilpaillaan uudestaan ! 

Pesäpallo Results: 
Men: 
1st- Sydney, 2nd -Melbourne, 3rd - Gold Coast 
Best Player - Harry Mahoney 
King Hitter - Blair Heiskanen 
Women: 
1st – Melbourne, 2nd – Canberra, 3rd - Gold Coast 
Best Under 25 batter - Saara Kähkönen 
Queen Hitter - Saara Kähkönen 
Best Player - Elina Spannari 
Mixed: 
1st- Melbourne, 2nd- Sydney, 3rd- Gold Coast 
Best Player - Saara Kähkönen 

Gold Coast Finnish Festival, 19th-21st of 
April 
We had intermittent rain throughout the festival 
which lead to some of the games getting 
postponed, however this didn’t reduce our spirit, 
our sisu. Everyone was eager to get back in and 
resume the game.  

 

It was so good to see that even when there isn’t a 
cultural competition many people were willing to 
perform during the opening ceremony.  

Our folk dancers were applauded. They have been 
steadily growing in size and are very passionate 
about continuing to share our culture whenever 
they can. The Spirit of Finland choir also had some 
of their members sing with as much vigour as our 
folk dancers showed, then Melody Jumpponen 
took to the stage and showcased some of her 
songs with her voice as powerful as ever. 

The 53rd annual Finnish Festival was brought to a 
fantastic close as they announced the overall 
winning society. This year the festival was won by 
the Gold Coast Finnish Sports Club!  

Well done to everyone who participated. We look 
forward to competing against you again next year 
in Canberra. 

Overall Society Points: 
Gold coast Finnish Sports Club (GCGSC): 130 
Finnish Society of Melbourne (FSM): 80 
Finnish Society of Sydney (FSS): 56 
Brisbanen Suomi-Seura (BSS): 55 
Canberra Finnish Society (CFS): 20 
West Sydney Finnish Club (WSFC): 18 
Kultarannikon Suomi-Seura (KSS): 4 

 
 



 
 

 Page 5 of 12 

Elokuun uutiskirje / August newsletter 08.2019 

 
Vappu, 5. toukokuuta 
Juhlijoilla oli hauskaa tavaten ystäviä ja nauttien 
perinteisestä ’simasta ja munkeista’. Keittiöväen 
tekemä vappu lounas oli maittavaa, niinkuin aina 
ennenkin! 

 

Äitienpäivä, 12. toukokuuta 
Toivomme että kaikilla äideillä oli yhtä mukavaa 
kun työväellä, yhdessä Luterilaisen seurakunnan ja 
tanhuryhmän kanssa.  Jumalanpalveluksen jälkeen 
kaikki miehet, pienet ja suuret, suomenkieliset ja 
vieraat, lauloivat äideille hellyttävästi.  

Juhannus, 22. kesäkuuta 
Juhannusjuhla alkoi jo klo 15.00, iltapäiväsaunalla. 
Juhlijat nauttivat saunasta, musiikista ja ystävien 
seurasta odotellessaan savulohen valmistumista ja 
ruokailua. 

 

Ruoka oli todella herkullista, varsinkin se odotettu 
savustettu lohi. Kenellekkään ei varmaan jäänyt 
nälkä! 

Tanssiakin oli, improvisoitua kansantanssia ja 
vähän nykyaikaisempaakin ‘jytää’ humpan ja 
jenkan välissä ja se jatkui vielä kun monet 
auttavaiset kädet jäivät siivoamaan 

 

May Day, 5th of May 
We had a great turn out with everybody enjoying 
Sima, donuts, each other’s company and the. 
wonderful traditional Vappu lunch prepared by the 
kitchen, it was absolutely delicious! 

Mother’s Day, 12th of May 
We hope all the mothers had a wonderful day, we 
did at the Finnish Hall with the Finnish Lutheran 
Church and our folk dancers. 

After the Church sermon, the men sung beautifully 
and our folk dancers delightfully entertained us 
with their performance. 

 

Midsummer, 22 of June 
The night started at 3pm with people coming all 
the way to 6pm, just before we served the food. 

People enjoyed the sauna, music and company 
while waiting for the salmon to smoke and the 
food to be served. 

The food was amazing. Everybody enjoyed the 
smoked salmon. Safe to say, absolutely no one 
went hungry. 

 

We had Impromptu dancers enjoying themselves 
to some folk music, as well as some more modern 
songs which continued even as everyone helped 
pack up. 
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Biljardi kilpailut, 14. heinäkuuta 
Haluaisimme kiittää kaikkia osanottajia. Meillä oli 
oikein hauska päivä. Söimme hernekeittoa ja 
nautimme kahvista ja kakuista.  Harri Jumpposen 
johdolla kilpailut menivät hyvin ja taas kerran 
kaikki sujui kuin rasvattu.  

Talvikki Jumpponen ja Veikko Fadjukoff säilyttivät 
voittajan tittelinsä viime vuodesta. 

Sijoitukset: 
Naiset: 1. Talvikki Jumpponen; 2. Tara Jumpponen; 
3. Terttu Jumpponen 
Miehet: 1. Veikko Fadjukoff; 2. Raine Matikainen; 
3. Mauri Kankaanpää 
Nuoret: Caitlin Jumpponen. 

Caitlin oli ainut sarjassaan tällä kertaa. Toivomme  
useampia naisia ja nuoria ottamaan osaa ensi 
vuona  että saisimme aikaan kovemmat kilpailut!   

Jos et päässyt mukaan tänä vuona, niin tule ensi 
vuona. Tapaat mukavia ihmisiä ja, kuka tietää, 
sinusta voi vaikka tulla biljardimestari! 

 

Keittolounas, 18. elokuuta 
Suomi-talolla oli mukava tilaisuus parhaassa 
seurassa. Kaikki nauttivat tunnelmasta ja 
maukkaasta keitosta joka oli kuin Äidin keittiöstä. 
Oli perinteistä lohikeittoa, mukailtua Minestrome-
keittoa sekä tulisemman ruuan ystäville 
mausteinen bataatti-porkkanakeitto. Luitaan pääsi 
lämmittelemään upean pihasaunamme löylyssä! 
Täydellinen keino saada sydän lämpimäksi 
Melbournen talvessa. 

Billiards Competition, 14th of July 
We would like to thank all the people who came to 
participate, it was a wonderful day with lots of fun! 
Pea and Ham soup was served for lunch, which 
everyone enjoyed. Cake and coffee were also 
available throughout. The billiard team was once 
again lead by Harri Jumpponen who kept 
everything running smoothly. 

Talvikki Jumpponen and Veikko Fadjukoff won in 
their respective bracket and continue to be our 
champions for another year. 

All Placements are as follows:  
Women: 1st Talvikki Jumpponen, 2nd Terttu 
Jumpponen, 3rd Tara Jumpponen  
Men: 1st Veikko Fadjukoff, 2nd Raine Matikainen, 
3rd Mauri Kankaampaa  
Youth: Caitlin Jumpponen 

Next year we would love to see more females and 
youths participate, Caitlin was the only youth this 
year, winning by default, and ended up entering as 
competitor in the adult women’s category. 

If you missed out, be sure to attend next year. You 
meet wonderful people, and you might just 
become one of our next champions! 

Soup Lunch, 18th August 
We had pleasant gathering of wonderful people. 
Everyone enjoyed the atmosphere with tasty 
homemade soup, just like your mother might have 
made. There was traditional Finnish salmon soup, 
Italian minestrone with a twist and, for those who 
like it hot, a spicy sweet potato & carrot soup. 
People also heated their cold bones in the löyly of 
our magnificent backyard sauna! Nothing better to 
warm the heart in the winter days of Melbourne. 
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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 

22. syyskuuta - Vuosikokous 
Melbournen Suomi-Seuran vuosikokous on 
sunnuntaina 22.9.2019 klo 13 Suomi-talolla.  

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset ja 
johtokunnalle ajoissa jätetyt muut 
vuosikokouksessa käsiteltävät asiat, ja valitaan 
uudet jäsenet johtokunnan vapautuville paikoille.  

Jos haluat lisätä jotain vuosikokouksen asialistalle 
ota yhteyttä sihteeriimme Tara Jumpposeen 8. 
syyskuuta 
mennessä (sähköpostilla secretary@fsmelbourne.c
om.au;). 

Muistathan, että voit äänestää ja tulla valituksi 
johtokuntapaikoille vain, jos olet nykyinen 
täysivaltainen Suomi-Seuran jäsen. Tuttuun tapaan 
jäsenmaksun voi maksaa Suomi-talolla tai netissä. 

Jos haluat valtuuttaa toisen seuran jäsenen 
äänestämään puolestasi, asettautua ehdolle 
johtokuntaan tai ehdottaa toista, huomioi että 
valtakirjat ja nimityslomakkeet johtokunnan 
virkoihin hyväksytään kokouksen alkuun asti.  

Tilaisuus alkaa kahvitarjoilulla. Kaikki tervetulleita! 

20. lokakuuta Balttifestivaali 
Tämän vuoden Balttifestivaali on toinen peräkkäin  
ja viimeinen tällä vuorollamme järjestämä 
festivaali. Teemanamme on Kevät, ilon aika, jolloin 
lumi sulaa, luonto herää talviunesta ja puhkeaa 
kukkaan. Niinkuin luonnon eläimet, myös me 
ihmiset unohdamme huolemme ja nautimme 
kevään lämmöstä ja luonnon kauneudesta. 

Tule mukaan ”Kevääseen” Sunnuntaina 20.10 klo 
13.00 

30 Marraskuuta – Joulumyyjäiset 

Joka vuotiset joulumyyjäiset, jostä löydät 
perinteisiä jouluruokia ja lahjaideoita. Avaamme 

22nd September - Annual General Meeting 
Come along, have some coffee, help the society on 
important matters, and/or nominate someone (or 
yourself) for a position on the committee. 
Remember to save the date and have your say! 

1:00pm at the Finnish Hall, 119 Pier St, Altona 

If you would like a topic discussed at the AGM, you 
can add an agenda item by contacting our 
secretary, Tara Jumpponen, before the 8th of 
September. Email: secretary@fsmelbourne.com.au 

Please remember that you must be a current full 
FSM member for this financial year to have a vote. 
As usual, you can pay membership at the Finnish 
Hall or online. 

If you would like to authorise another member to 
vote on your behalf, fill out a proxy voting form 
and hand it to a member that will be attending the 
meeting.  

Coffee served at the start of the meeting.  Hope to 
see you there! 

20th October - Baltic Festival 
This year will be our final year hosting the festival.  

The theme is Spring, a joyful time of rejuvenation 
and regrowth. The snow melts away, the flowers 
begin to bloom and the animals return from their 
slumber. We also end our retreat and enter into a 
new world of fun and merriment with bountiful 
flower festivals. 

Sunday, 1pm at the Finnish Hall, 119 Pier St, Altona 

30th November - Christmas Bazaar 
It’s THE place to get your little piece of Finland to 
take home and make your Christmas complete. 
From delicious foods and baked goods to crafts 
and other gift ideas there is something for 
everyone.  

mailto:secretary@fsmelbourne.com.au;
mailto:secretary@fsmelbourne.com.au;
http://fsmelbourne.us8.list-manage.com/track/click?u=792081d4ca2cd323fd67e4ee2&id=19e5cc42d9&e=0cc29a27da
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ovet klo 10.00 – tulethan kahville, tapaamaan 
tuttuja ja etsimään sitä kotoista joulun tunnetta! 

08 Joulukuuta Itsenäisyyspäivä 
Juhlimme Suomen itsenäisyyttä Sunnuntaina 8.12 
klo 11.00 yhdessä Luterilaisen ja 
Helluntaiseurakunnan kanssa.  Aloitamme 
Luterilaisella Jumalanpalveluksella, jota seuraa 
varsinainen juhla veteraanien ja lottien 
muistamisella, puheilla ja muulla ohjelmalla. 

15 December - Perhejoulujuhla  
Melbournen Suomi Koulun järjestämä perinteinen 
joulujuhla ja lounas. Ohjelmaa koko perheelle.   

Sunnuntaina klo 13.00 Suomi talolla. 

Doors open 10am to 1pm at the Finnish Hall, 119 
Pier St, Altona. 

8th December - Independence Day 
We celebrate our Independence at the Finnish 
Hall, 119 Pier St, Altona, by remembering those 
that bravely fought for it and through 'sisu' 
managed to keep it all these years. 

There will be a church service at 11am, then the 
ceremony will start at 12pm with the flag parade. 
Coffee and cake served afterwards. 

15th December - Family Christmas Party 
We will enjoy traditional Finnish Christmas lunch 
and have fun program for the whole family. The 
event is organised by the resident Finnish School of 
Melbourne. 

1pm at the Finnish Hall, 119 Pier St, Altona 

Toimintaryhmät / Activities 

Keskiviikkokerhon avoimet ovet / Wednesday Club Open Day 

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

Suomi-talo on avoinna joka keskiviikko klo 9–13. 
Voit nauttia perinteisestä suomalaisesta kahvista ja 
voileivistä vain 5 dollarilla. Samalla saat myös oivan 
tilaisuuden ostaa erilaisia Suomi-herkkuja kotiin 
vietäviksi Suomi-kaupasta.  

Juhlimme elokuun alussa entisen 
puheenjohtajamme, Kauko Huuhtasen 80-
vuotissyntymäpäivää. Kauko toimi Suomi-Seuran 
puheenjohtajana 1987-1993. Toivomme Sinulle 
monia onnellisia syntymäpäiviä ja hyviä terveitä 
vuosia, Kauko. 

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.  

Recently we celebrated the 80th birthday of Kauko 
Huuhtanen, who served as chairperson for the 
Finnish Society from 1987-1993. 
Wishing you many Happy Returns, Kauko! 
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Muksukerho / Finnish Kids’ Club 

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

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

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

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

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

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

We are currently seeking more members. If you or 
anyone you know are interested, please email the 
coordinator. 

 

Kansantanssi / Folk dancing 

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

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.  

Tule mukaan!  

Voit myös liittyä FaceBook ryhmäämme: 
www.facebook.com/groups/fsm.folkdancing 

The folk dancers usually practise weekly at the 
Finnish Hall, Sundays from 12:30 or Fridays from 
7:30 depending on the availability of the members.  

We are currently learning new dances for the Baltic 
Festival in October, the latest being Ruha. Come 
and have fun. It is a great way to keep active! 

We also have a Facebook group that you are 
welcome to join: 
www.facebook.com/groups/fsm.folkdancing 

 

Urheilukerho - Pesäpallo / Sports Club - Finnish Baseball 

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

Tule mukaan!  

Harjoitukset alkavat 10. marraskuuta ja pidetään 
sunnuntaisin klo 10 JK Grant kentällä Altonassa 
ensi vuoden pääsiäiskisoihin asti (paitsi 
joululomien aikaan).  

Ota yhteyttä Mauri Kankaanpäähän, jos haluat 
pelata. Sinulla ei tarvitse olla aikaisempaa 
kokemusta pesäpallon peluusta. 

Voit myös liittyä FaceBook ryhmäämme: 

www.facebook.com/groups/fsm.sport 

On break until the next season. Practice usually 
starts on November 10th then every Sunday at 
10:00am (with a break during the holidays) until 
the Easter weekend with the Finnish Festival. 

JK Grant Reserve, Sugar Gum Drive, Altona 

Contact the coordinator, Mauri, if you are 
interested in playing. No previous experience 
needed. 

We also have a Facebook group that you are 
welcome to join: 
www.facebook.com/groups/fsm.sport 
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Spirit of Finland - Kuoro / Choir 

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

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

Alamme pian harjoittelemaan Baltti-festivaaleja 
varten. 

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

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. 

We are building our voices and practising for the 
Baltic Festival, where we may sing Kevät Laulu. 

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

Viestintä / Communications 

Yhteyshenkilö/Coordinator: Jeffery McDougall 
Sähköposti/Email: tiedotus@fsmelbourne.com.au 

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

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

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. 

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

We particularly need someone who can do some 
translations to and from Finnish. 

Ilmoituksia / Notices  

Jäsenet, jotka eivät ole vielä maksaneet uutta 
jäsenmaksua kuluvalle vuodelle 2019 - 2020, 
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 online-
lomakkeella * 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 2019-July 2020, can do so at 
any FSM event, by EFT, or by posting a check to our 
postal address listed in the contact information 
section. EFT account details can be requested by 
emailing membership@fsmelbourne.com.au 

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 info@fsmelbourne.com.au. 

*Online forms can be found on the membership 
page of our website: 
fsmelbourne.com.au/about/membership 
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Yhteystiedot / Contact information 

Verkkosivumme / Website: 

www.fsmelbourne.com.au 

Sosiaalinen Media / Social Media 
facebook.com/fsmelbourne 
twitter.com/fsmelbourne 

Suomi-Talo / Finnish Hall 
Saunavuorojen varaukset ja kaupan aukioloajat / 
Sauna reservations and shop visits: 
Puhelin / Phone: (03) 9398 4143 

Yleistä Tietoa / General Information 
Tapahtumakyselyt ja viestintä / 
Event enquiries and communications. 
Sähköposti/Email: info@fsmelbourne.com.au 

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

Sihteeri / Secretary 
Liiketoimintaa ja johtokuntaa koskevat kyselyt / 
Business enquiries and committee matters: 
Sähköposti/Email: secretary@fsmelbourne.com.au 

Katuosoite /  
Street address: 
119 Pier St, Altona 

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

Johtokunnan jäsenet / Committee members: 

Puheenjohtaja / Chairperson: 
Jori Tossavainen 
Varapuheenjohtaja / Vice Chairperson: 
Cati Jumpponen 
Rahastonhoitaja / Treasurer:  
Pirjo Tossavainen  
Sihteeri / Secretary:  
Tara Jumpponen 

Ryhmänjohtajat / Group Coordinators: 
Keskiviikkokerho / Wednesday Club: Lea Jortikka 
Kuoro / Choir: Hilja Toom 
Muksukerho / Kids: Aino Beames 
Urheilukerho / Sports: Mauri Kankaanpää  
Viestintä / Communications: Jeffery McDougall 

Jäsenet / Ordinary members: 
Anneli Jortikka 
James Henderson 
Lauri Jortikka 
Mari-Anne Pessi 
Tuire Karaharju-Huisman 

Varajäsenet / Deputy members: 
Mari Wild 
Senja Baron 

Muut toimet / Non-committee positions 
Jäsenyys/ Membership: Jeffery McDougall 
Kauppias / Shop Keeper: Irja Frantti 
Kirjasto / Library: James Henderson 
Talonmies / Caretaker: Kimmo Sandström 
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Galleria / Gallery 


