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PS. Myös kaikki muut ei‐Thessalonikilaiset kollegani rohkeasti vaan mukaan. 
Vaihtelu virkistää ja Thessaloniki on aina vierailun arvoinen. 
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Näin vuoden alussa on mukava katsella taaksepäin ja tehdä tili edellisen 
vuoden tekemisistä ja, jos mahdollista, parantaa niitä tulevaisuudessa.  
Ajattelin toimia samoin ja vilkaista seuramme aktiviteetteja. Uskallan olla sitä 
mieltä, että vuosi 2014 oli kaiken kaikkiaan yksi seuran energisimmistä. 
 
Ehkä kohokohtana voisi pitää seuramme matkaa Istanbuliin kesäkuussa. 
Matkan teki varmasti unohtumattomaksi seuramme johtokunnan jäsenen 
Riina Biltekinin loistavat järjestelyt. Istanbul tuli meille tutuksi tavalla, jolla 
muut tavalliset turistit eivät tätä kaupunkia saa kokea. Kaikki sen äänet, maut 
ja värit ovat vieläkin mielissämme elävänä. 
 
Myöhemmin saimme vielä muistella matkaamme uudessa Ayhan ‐ nimisessä 
uudessa turkkilaisessa ravintolassa Thessalonikissa. Iloksemme lähes kaikki 
pääsivät paikalle. Niin perinteisissä pikkujouluissa kuin muissakin 
tapaamisissa, on ollut väkeä kunnioitettavasti paikalla. Antakoon se näin 
uskoa myös tulevaisuuteen, jossa pieni, piskuinen seuramme on myös 
jatkossa elinvoimainen. 
 
Ensi vuonna taas uudet tuulet ja uudet kujeet! Tulossa Kreikan ja Kyproksen 
Suomi‐koulujen opettajien koulutustilaisuus yhdistettynä koko Kreikan ja 
Kyproksen suomalaisten tapaamiseen, keilailukisat , huhtikuun 
eduskuntavaalien ennakkoäänestys ja paljon muuta. 
 
Seuran johtokunnan puolesta haluan kiittää kaikkia seuramme jäseniä 
ahkerasta osallistumisesta tapahtumiin ja toivottaa kaikille mitä parhainta 
Uutta Vuotta 2015! 
 
Sari Silvasti‐Kontos 
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Tove Jansson ja Muumit Larissassa 
 
Vuonna 2014 juhlittiin Tove Janssonin sntymän 100‐vuotisjuhlaa. 
Niinpä myös me, Kreikan suomalaiset, saimme oivan tilaisuuden 
tutustua tämän suuren taiteilijan elämäntyöhön, kun Mari Hilonen 
Ateenan Merimieskirkolta tuli pitämään esitelmän meille.  
Tilaisuus pidettiin kotonani 21.9.2014 Larissassa. 
 

 
Mari Hilonen 

 
Paikalla oli suuri joukko niin Thessalonikista kuin Voloksesta sekä tietty 
me Thessalian suomalaiset. Mari oli nähnyt suuren vaivan ja esitti 
meille muumitarinoiden äidin elämänkerran hyvin elävästi ja runsaasti. 

 
Paikalla oli myytävänä Muumi aiheista tavaraa Ateenan Merimieskirkolta. 

 
"Täytyy olla vapaa kun etsii omaa sävelmää", oli eräs taiteilijan 
motoista. 
Tämä varmasti kuvaa myös hänen omaa , aikaansa edellä olevaa, 
elämäntyyliään. Tovehan ei ollut ainoastaan muumien äiti, kuten 
monesti luullaan, vaan myös kuvataiteilija, kirjailija, kuvittaja, 
käsikirjoittaja ja laulujen sanoittaja. 
 
Tove Jansson tuli hyvin taiteellisesta perheestä, ja varsinkin hänen 
isänsä toivoi hänestä taiteilijaa. Kuitenkin äiti oli se , joka oli tyttären 
ensimmäinen ja tärkein opettaja, ja hänen sylissään Tove oppi 
sananmukaisesti piirtämään. Tove sai vanhempiensa luvalla keskeyttää 
koulun ja aloittaa taideopinnot jo 16‐vuotiaana Tukholmassa. 
Valmistuttuaan Tove palasi Helsinkiin, ja kävi Ateneumin, eli  
 

Takaisin etusivulle 

Pohjois‐Kreikassa tapahtuu 
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Taideyhdistyksen piirustuskoulun. Tässä meille kaikille, jotka olemme 
vanhempia , ajattelemista. Kuinka tärkeää on tukea omien lastensa 
toiveita ja antaa heille tilaa elää elämäänsä. 
 
Muumit syntyivät jo ennen sotaa, mutta vasta sodan aikana Tove loi 
muumeille maailman. Niiden kautta hän pakeni sotaa ja maailman 
kovuutta. Tämäkin saa ajattelemisen aihetta tänä, nyt taas niin kovana, 
aikana. Voi kun meillä kaikilla olisi oma tapamme kestää vaikeudet. 
 
Esitelmä piti sisällään myös näytteitä taiteilijan maalauksista ja muusta 
suuresta tuotannosta. Paremmin emme olisi voineet häneen tutustua. 
Kiitos Mari ! 
 
Toivottavasti vastaavia tapaamisia on tulevaisuudessakin . Uskon, että 
me kaikki paikalla olleet, olemme samaa mieltä. 
 
Sari Silvasti‐Kontos 
 
Kuukausitapaamiset 
 
Lokakuun kuukausitapaaminen 
 
Lokakuun kuukausitapaaminen oli tarkoitus pitää laivaristeilyn 
merkeissä Thessalonikin edustalla, mutta huonon sään johdosta 
laivaristeily piti peruuttaa. 
Kuukausitapaaminen siirrettiin pidettäväksi Plaisir‐kahvilassa 
Aristoteles‐aukiolla.  
Kuukausitapaamisen järjestämisestä oli poikkeuksellisesti vastuussa 
seuran johtokunta. 
 
 

Marraskuun kuukausitapaaminen. 
 
Tehtäväni oli järjestää marraskuun kuukausitapaaminen ja tapasimme 
kotini läheisessä ‐ kuten kävi ilmi nuorison suosimassa – tavernassa. 
Itselleni tapaaminen oli tärkeä siinäkin mielessä, että viimeisen vuoden 
aikana en ole juurikaan toisistaan riippumattomista syistä osallistunut 
seuralaisten tapaamisiin. Odotin siis iltaa innolla.  
Kiitos kaikille, jotka tulitte paikalle! Ja osanottoni Pätylle, joka ei 
päässyt tulemaan suuren menetyksen vuoksi.  
Keskustelu kävi tietysti vilkkaana kuten aina tapaamisissamme.  
Keskustelun aiheet pyörivät paljon lasten tekemisten ympärillä; ollaan 
me sen verran kreikkalaisia jo kaikki, vaikka ei niitä lihapyöryköitä 
toisella paikkakunnalla tai toisessa maassa asuville lapsille 
lähetetäkään! 
 

 
Kuvassa vasemmalta: Ioannis Psitilis, Riina Biltekin, Jaana Karhunen. Päivi Georgopoulou, Outi Holopainen ja Valia 
Tzirini 

 
 

Takaisin etusivulle 
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Sivusimme keskustelussa myös Suomi‐koulun tulevaisuutta, olihan 
paikalla Outi‐ope ja meitä vanhempia. No, ensi syksy näyttää, mitä 
koulun kohdalla tapahtuu. Ehkä taas joku uusi perhe muuttaa tänne, 
kuten niin monta kertaa on käynyt, ja koulu on jatkanut toimintaansa.  
Seuramme on pieni, mutta yhä mielestäni niin valtavan aktiivinen, että 
voin kokea olevani onnekas, että näin on! Näin on pidetty yllä 
toimintaa niin seuran kuin koulunkin kohdalla. Tapaamisiin tulee aina 
porukkaa ja uusia aktiviteettejä on suunnitteilla!  
Toivotan kaikkea hyvää jatkossakin seuran toiminnalle ja kaveruuksille, 
jotka toiminta on synnyttänyt. 
 
Terveisin, 
 
Jaana Karhunen 
 
Elokuvailta 
 
Syksyn ensimmäinen elokuvailta 
pidettiin Päivi Georgopoulon kotona 27 
lokakuuta. 
Elokuvaksi valittiin vuonna 2005 
ilmestynyt suomalainen draamaelokuva 
"Onnen varjot".  
Elokuva kertoo päällisin puolin 
onnellisesta avioparista Paulasta ja 
Jarkosta. Paula on kuvataideopettaja ja 
Jarkko seurakunnan perheterapeutti. 
Heillä on kaunis talo ja koira, mutta 
Paula haluaisi lapsen hinnalla millä 
hyvänsä. 
Paulan paineet lapsen saamisesta 

alkavat käydä pian ylivoimaisiksi ja tilanne uhkaa pariskunnan 
avioliittoa. Tilanteet alkavat kärjistyä, kun yksi jos toinenkin alkaa 
tehdä harkitsemattomia ratkaisuja. 
Elokuvan on käsikirjoittanut Anna‐Leena Härkönen, ohjannut Claes 
Olsson ja sen pääosissa esiintyvät Tiina Lymi, Nicke Lignell, Milka 
Ahlroth ja Santeri Kinnunen. 
 
Istanbulin matkan muistelut 
 
Pohjois‐Kreikan Suomi‐seuralaiset tekivät matkan Istanbuliin 5. – 9. 
kesäkuuta. 
16. marraskuuta seuramme jäsenet ja muut matkalla olleet 
kokoontuivat muistelemaan tätä ikimuistoista matkaa Thessalonikiin 
juuri avattuun turkkilaiseen ravintolaan "Ayhan a taste of Turkey". 
Ruokailun jälkeen katsottiin kuva‐ ja videokooste matkasta. 
 

 
 

Takaisin etusivulle 
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Adventtikirkko 
 
Sunnuntaina 23. marraskuuta, klo 18:00, pidettiin yhdistetty 
adventtikirkko‐ ja kauneimmat joululaulu‐tilaisuus Evangelisessa 
kirkossa Pilean alueella. 
Paikalla oli tänäkin vuonna mukavasti porukkaa. 
 
Turistipappi Pertti Hell ja kanttori vaimoineen tulivat pitämään 
tilaisuutta Rhodokselta. 
Tilaisuuden jälkeen juotiin kirkkokahvit läheisessä kahvilassa.  
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
Turistipappi Pertti Hell 

 

 
Takaisin etusivulle 
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Pikkujoulut 
 
Jo taas, toista kymmenettä kertaa, kokoonnuimme pikkujoulun 
viettoon ja tällä kerta PuntoEs‐ravintolaan, joka sijaitsee kaupungin 
keskustassa. Mukana oli seuran jäseniä lapsineen ja ystävineen. 
Suomalaisen joulumusiikin tahdissa nautimme joulukinkkua ja muita 
buffetin antimia. Sari Silvasti‐Kontos emännöimät arpajaiset olivat 
tavallista jännittävämmät. Päävoittona oli Turkish Airwaysin 
lahjoittama lentolippu meno‐paluu Thessaloniki‐Helsinki ja sen voitti 
Anastasios Kalpaktsidis.  
Paljon oli muitakin voittoja ja onnellisia voittajia. 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

Takaisin etusivulle 
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Thessalonikin Suomi‐koulun yhdistetty joulujuhla 
ja 20‐vuotisjuhla  
 

Tänä vuonna Thessalonikin Suomi‐koulu täytti jo huikeat 20 vuotta. 
Pitkä taival on takana, ja haluaisin heti kirjoitukseni alkuun, sekä 
vanhempana että opettajana, kiittää koulun perustajia sekä kaikkia 
koulun toimintaan vuosien varrella osallistuneita: entisiä ja nykyisiä 
oppilaita, vanhempia ja opettajia! Olette tehneet erinomaista työtä ja 
luoneet ihanan koulun lapsillemme. Suomi‐koulun annista ovat 
vuosien varrella saaneet nauttia lukuisat lapset, ja koulu 
olemassaolollaan tukee ja on tukenut erinomaisesti täällä asuvia 
perheitä kaksikielisyyden ja suomalaisen kulttuurin ylläpidossa ja 
opettamisessa, sekä varmasti myös vaikuttaa yhdentävästi koko 
suomiyhteisöömme.  
 
Suomi‐koulun joulujuhla oli tänä vuonna yhdistetty joulu‐ ja 20‐
vuotisjuhla ja siksi tavallisia koulun juhliamme suurempi tilaisuus. Juhla 
järjestettiin MET‐hotellissa ja siihen osallistui noin 50 henkeä. 
Läsnäolollaan tilaisuutta kunnioitti myös uusi suurlähettiläämme, Pauli 
Mäkelä.  
 
Oli erityinen ilo, sekä lapsille että kaikille juhlan järjestäjille, nähdä 
paikalla runsaslukuinen yleisö, jonka joukossa oli arvovieraiden lisäksi 
oppilaiden perhettä, entisiä koulun oppilaita ja heidän vanhempiaan, 
Suomi‐seuran jäseniä ja muita koulun ystäviä ja tukijoita.  
Juhla alkoi opettaja Outi Holopaisen tervetuliaissanoilla. Sen perään 
suurlähettiläämme lausui omat terveisensä juhlaväelle. Oli loistava 
tilaisuus meille Thessalonikilaisille päästä kuulemaan 
suurlähettiläämme ajatuksia sekä tutustua häneen myös lähemmin 
juhlan aikana.  

 
 

 
 

Takaisin etusivulle 
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Juhlaohjelma jatkui yhteislaululla lasten toimiessa esilaulajina, ja 
ihanasta lasten laulusta saimme nauttia useammankin kerran juhlan 
aikana. Yhteislaulu kuuluu olennaisena osana suomalaiseen 
juhlaperinteeseen, ja mielestäni se on myös mainio tapa saada kaikki 
osallistumaan juhlaan. 
 
Tällä kertaa lapset olivat harjoitelleet ja esittivät näytelmän ”Lumeton 
joulu”, jossa nokkelat tontut Petteri Punakuonon avulla pelastivat 
maailman lasten joulun. Näytelmä meni mallikkaasti ja siinä esiintyivät 
kaikki koulun lapset pienimmistä teineihin ja opettajatkin pääsivät 
mukaan muutamaan rooliin.  
 

 
 

 
 
Näytelmää seurasi pienten ryhmän suloinen piirileikki ”Soihdut 
sammuu”, jonka jälkeen juhlayleisöä viihdyttivät isommat koululaiset 
lausumalla sujuvasti joulurunonsa. 

Takaisin etusivulle 
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Juhlapuheen oli valmistanut opettaja, ja entinen Suomi‐koulun oppilas, 
Maria Psitillis. Hän kertoi yleisölle mm. Suomi‐koulun historiasta, 
kuvaili Suomi‐koulun toimintaa ja kertoi omakohtaisia kokemuksiaan 
koulusta ja miten se on auttanut häntä esimerkiksi opinnoissa 
Suomessa. 
 

 
 
Yhteislaulu ”Joulupukki” raikui salissa niin menestyksekkäästi, että 
Joulupukki löysi tälläkin kertaa tiensä joulujuhlaan. Lapset pääsivät 
kukin vuorollaan hetkeksi pukin syliin, Joulupukki jakoi lahjat kaikille ja 
sai vuorostaan riemukseen suukot kaikilta koululaisilta. Kiitoslaulukin 
pukille laulettiin, joten ensi vuoden vierailukin on toivottavasti 
varmistettu. 
 
Ohjelman lopuksi sain vielä kunnian kiittää kaikkia paikalle saapuneita 
läsnäolosta ja onnistuneesta juhlasta, jonka jälkeen siirryimme 
nauttimaan toistemme seurasta herkullisen aterian äärelle. 
 

 

 
 
 

 
 
Juhlapöydän antimia täydensivät ystävällisten suomalaisten 
kokkiemme valmistavat mehevä porkkanalaatikko ja herkulliset 
joulutortut.  

Takaisin etusivulle 
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Ruokailun aikana esitetty kuvakooste Suomi‐koulun menneiltä vuosilta 
toi mieleen vanhoja muistoja koulun toimintaan osallistuneille ja 
toisaalta myös kuvasi muulle yleisölle koulun välitöntä ja lämmintä 
tunnelmaa. 
Kiitos kaikille juhlaan osallistuneille! Toivottavasti Suomi‐koulumme 
jatkaa vielä monta vuosikymmentä eteenpäin! 
 
Jenni Suometsä 
Suomi‐koulun opettaja ja koululaisen äiti 
 
Suurlähettiläs Pauli Mäkelä Thessalonikissa 
 

 
 
Suurlähettiläs Pauli Mäkelän vierailu Thessalonikissa 21.‐22.12.2014. 

Sunnuntaina, ennen Thessalonikin Suomi‐koulun joulujuhlaa ja 20‐
vuotisjuhlaa, suurlähettiläs ehti vierailla Thessalonikin Arkeologisessa 
museossa.  
 
Maanantaina oli vuorossa vierailut kunniakonsuli Marko Suomalaisen 
kanssa Makedonia‐Thrakin ministerin Georgios Orfanoksen luona, 
Thessalonikin kaupunginjohtajan Yiannis Boutariksen sekä 
apulaiskaupunginjohtajan Pengas Spiroksen luona sekä Thessalonikin 
piispa Anthimoksen luona. 
 
Vielä ennen Ateenaan paluuta, suurlähettiläs yhdessä kunniakonsulin 
kanssa vieraili Bysanttilaisen kulttuurin museossa sekä lounastivat 
Thessalonikin merenrannalla olevassa tavernassa. 
 
Mukava yllätys ohjelman ulkopuolella oli lasten laulamat joululaulut 
kaupungintalolla! 
 

 
 
 

Takaisin etusivulle 
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Vuoden 2015 Eduskuntavaalien ennakkoäänestys 
 
Vuoden 2015 Eduskuntavaalien ennakkoäänestys järjestetään Kreikassa seuraavasti: 
 
Rhodos: 
Keskiviikko 8.4 kello 10.00‐14.00 
Hotelli Manousos 
 
Kreeta, Hania: 
Keskiviikko 8.4 kello 16.00‐21.00 
Torstai 9.4 kello 10.00‐14.00 
Kunniakonsulaatti 
 
Thessaloniki: 
Keskiviikko 8.4 kello 14.00‐20.00 
Kunniakonsulin asunto 
 
Ateena: 
Keskiviikko 8.4 kello 9.00‐19.00 
Torstai 9.4 kello 9.00‐19.00 
Lauantai 11.4 kello 10.00‐14.00 
Suurlähetystö 
 
 

Suurlähetystön Facebook‐sivut 
 
Vaikka et olisi henkilökohtaisesti Facebookissa, voit seurata suurlähetystön Facebook ‐sivuja, 
sillä ne ovat kaikille julkiset.  
https://www.facebook.com/FinnishEmbassyAthens 
 
 
 
 
 

 
 
 
Alueen puhemiehen tiedotuskirje, syksy 3/2014 
17.12.2014 RL 
 
ETELÄ‐EUROOPPA, LÄHI‐ITÄ JA AFRIKKA 
 
Aluepuhemies Raimo Luokomaa, Portugal 
Varahenkilö Timo Sainio, Espanja 
 
LÄMMIN TERVEHDYS KAILLE ALUEEMME SUOMI‐SEUROILLE JA ‐YHTEISÖILLE. 
 
Tulevan talvikauden toiminnan suunnittelu ja toteutuskin on varmasti jo 
pitkällä yhdistyksissämme ja yhteisöissämme. 
Puhemiehen tehtävä on rajoittunut näihin tiedotteisiin ja osallistumisiin 
puhemiehistön kokouksiin Helsingissä. 
 
Vastauksia toki sain keväällä lähettämääni tiedotuskirjeen kysymyksiin, 
mutta moni yhdistys jätti vastaamatta. Tunnen tämän molempiin suuntiin 
toimivan tiedottamisen olevan tärkeää meille kaikille. 
Kertauksen vuoksi laitan tähän uudelleen viime kirjeen kysymykset, jos ne 
nyt tavoittaisi uusia lukijoita. 
Toivon, että ainakin ne yhteisöt, jotka eivät ole vastanneet, tekisivät sen nyt.  
Jäsenyhteisöjen sähköpostiosoitteissa on vielä puutteita, joidenkin 
yhteisöjen posti palaa lähettäjälle. 
 
ALUEELLINEN RAPORTOINTI  
 
Ensimmäisenä halusin tutustua alueemme jäsenyhdistyksiin, jotta voisin 
paremmin viedä eteenpäin seuranne paikallisia tarpeita. 

Takaisin etusivulle 

Suomi‐Seura ry ja  
USP tiedottavat 

Ateenan suurlähetystö  
tiedottaa 

https://www.facebook.com/FinnishEmbassyAthens
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Minulla on käytettävissä yhteystiedot yli viidestäkymmenestä yhteisöstä. 
Haluaisin päivittää sen, että tiedon kulku toimisi molempiin suuntiin 
kitkattomasti. 
Toivon, että vastaatte seuraaviin kysymyksiini: 
1. Yhdistyksen tai yhteisön nimi ja jäsenmäärä  
2. Yhdistyksen osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja mahdollisten 

kotisivujen osoite. 
3. Yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot 
4. Lyhyt raportti viime vuoden toiminnasta 
5. Jos toiminnassa on ollut ongelmia, kuvaus niistä 
6. Ehdotuksia, miten alueemme puhemies voisi parhaiten palvella ja 

välittää asianne Ulkosuomalaisparlamentille 
 
TIEDOTUSTOIMINTA 
 
1. Tiedotuskirjeet  

Aluepuhemies ylläpitää alueellista tiedotusta lähettämällä 2‐3 kertaa 
vuodessa sähköpostitse tiedotuskirjeen.   

2. USP:n kotisivut 
Aluepuhemies ylläpitää tiedotustoimintaa USP:n kotisivulla. Kaikkia 
alueen ulkosuomalaisyhteisöjä pyydetään seuraamaan aktiivisesti näitä 
sivuja. 

3. Sutinat 
Suomi‐seuran järjestötiedote Sutinat toimii myös tiedotuskanavana 
tärkeistä asioista tiedotettaessa. Sutinat on erinomainen kanava 
Ulkosuomalaisparlamentin kokoustiedotteille.  

4. Facebook 
Aktiivisia kannanottoja alueelta odotetaan muista tiedotuskanavista 
kuten ”Facebook”. 

 
ULKOSUOMALAISPARLAMENTIN PUHEMIEHISTÖN KOKOUS HELSINGISSÄ 23‐
24.10.2014 
 
Yhteenveto Ulkosuomalaisparlamentin puhemiehistön syyskokouksesta. 

 
Puhemiehistö piti syyskokouksensa Helsingissä torstaina ja perjantaina 23 ja 
24. 10. 2014.  
 
Asialistalla oli tällä kertaa tapaamisia Eduskunnassa kaikkien 
eduskuntapuolueitten puheenjohtajien kanssa. Halusimme viestittää heille 
Ulkosuomalaisparlamentille tärkeitä, ajankohtaisia asioita. 
 
Tärkeimpänä asiana on jo pitkään ollut kirjeäänestyksen mahdollisuus 
ulkosuomalaisille valtiollisissa ‐ ja eurovaaleissa. 
Voimassa oleva äänestyskäytäntö on lähes jokaiselle äänioikeutetulle 
ulkosuomalaiselle mahdollisimman hankala ja kallis sekä äänestäjälle että 
vaalikoneistolle. 
Maailmalla on yli 250 000 äänioikeutettua, joiden kansalaisoikeus äänestää 
on usein todella vaikeaa. Matkat äänestyspaikoille ovat pitkiä ja 
äänestyshuoneistojen aukiolot lyhyitä. Kaikissa maissa ei ole 
äänestyspaikkaa ollenkaan. Suomi on viimeisiä maita Euroopassa, jossa ei ole 
kirjeäänestysmahdollisuutta ulkomailla vakituisesti asuville kansalaisille 
 
Toinen Osp:n tärkeä asia on Suomi‐koulujen toimintarahoituksen 
turvaaminen. Suomi‐kouluja toimii 37:ssä maassa yhteensä 140 koulua. 
Näissä opiskelee yhteensä yli 4100 oppilasta. On tärkeää turvata näiden 
koulujen rahoitus. Se on satsausta tulevaisuuteen, Suomelle on luvassa 
monia maahan muuttavia – opintonsa päättäneitä, kielitaitoisia nuoria, jotka 
haluavat tulla, esimerkiksi suorittamaan jatko‐opintoja Suomeen. 
 
Kolmas tärkeä asia on Ulkosuomalaisparlamentin uudistus ja saattaminen 
sitä koskevan lainsäädännön piiriin.  
 
Suomi‐ Seura ry:n meneillään olevan strategia‐ uudistuksen merkittävä asia 
on, että tulevien vuosien painopisteenä olisi Usp:n aseman vakiinnuttaminen 
sitä koskevalla lainsäädännöllä, sekä parlamentin saaminen suoran 
valtionavun piiriin.  

Takaisin etusivulle 
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Tässä voidaan hyvin verrata kahta erilaista kulttuuri‐ ja kielellisten 
vähemmistöryhmien edunajo‐mallia. Saamelaiskäräjät ja Folktinget ovat 
keskenään hyvin erilaisia vähemmistöjen asemaa turvaavia parlamentaarisia 
järjestelyjä Suomessa. Näistä voisi löytyä ratkaisumalleja myös 
Ulkosuomalaisten saattamiseen oman lainsäädännön piiriin. 
 
Edellä mainittujen asioiden ja muiden yleisten asioiden kanssa 
kokousedustajat tapasivat kaikkien kahdeksan suurimman 
eduskuntapuolueen puheenjohtajat. 
Kaikille näille merkittäville tapaamisille oli yhteistä, että esittämiimme, meille 
tärkeisiin asioihin, saimme erittäin suopean vastaanoton. Useat 
puheenjohtajat lupasivat viedä asioitamme eteenpäin niin, että ainakin 
esitys kirjeäänestyksestä olisi mukana seuraavassa hallitusohjelmassa. 
Usp:n puhemiehistö toivookin, että saadut vastaukset, myötäelämiset ja 
lupaukset eivät olleet vain lupauksia eduskuntavaalien lähestyessä. 
 
TÄYSISTUNTO HELSINGISSÄ TOUKOKUUSSA 2015 
 
Seuraava Ulkosuomalaisparlamentin täysistunto pidetään ensi vuoden 
toukokuun 22 ja 23 päivinä Helsingin Yliopiston tiloissa ja juhlasalissa. 
Kaikki Usp:n jäsenyhteisöt voivat lähettää jäsenmääränsä edellyttämän 
määrän edustajia istuntoon. 
Jos yhteisön jäsenmäärä on alle 500, voi lähettää yhden edustajan, jos 
jäsenmäärä on yli 500, kaksi edustajaa ja vastaavasti, jos jäsenmäärä on yli 
1000, kolme edustajaa. Lisäksi yhteisö voi lähettää tarkkailijoita 
täysistuntoon, Tarkkailijoilla ei ole kokouksessa puhe‐ eikä äänestysoikeutta. 
 
Ennen täysistuntoa alueet pitävät aluekokouksensa, joissa valitaan alueen 
puhemies seuraavalle toimikaudelle. Täysistunto vahvistaa aluekokouksissa 
tehdyt valinnat. 
 
Täysistunnossa käsitellään jäsenyhteisöjen määräaikaan mennessä tekemät 
aloitteet. Yleensä aloitteet sisältävät ehdotuksia ja parannuksia 
ulkosuomalaisten toimintaedellytyksiin. 

Etelä‐ Euroopan, Lähi‐idän ja Afrikan alue pitää aluekokouksensa Helsingissä 
ennen täysistuntoa. Tässä kokouksessa valitaan alueelle uusi puhemies. 
Kaikki alueemme jäsenyhteisöt voivat tehdä ehdotuksensa uudeksi 
puhemieheksi. Valinnan suorittaa kokoukseen osallistuvat viralliset 
kokousedustajat. Jos esityksiä on useita, suoritetaan vaali ja eniten ääniä 
saanut ehdokas on alueemme seuraava puhemies. 
Toivon, että seuraatte postianne. Usp:n parlamenttisihteeri Sini Castren 
lähettää teille ohjeet ja aikataulut aloitteiden tekemiseksi ja täysistuntoon 
osallistumisesta. 
 
Lopuksi haluan kiittää kaikkia alueemme suomalaisyhteisöjä päättyvän 
vuoden toimista ulkosuomalaisten hyväksi. 
 
Haluan myös toivottaa kaikilla Rauhallista Joulunodotusta ja Onnea ja 
Menestystä toiminnallenne vuonna 2015! 
 
YHTEYSTIEDOT 
 
Raimo Luokomaa         Timo Sainio 
Alueen puhemies        Alueen varahenkilö 
E‐maili luokomaa@sapo.pt      E‐maili timo.sainio@evl.fi 
Casa Galeria Goldra        C/Castillo del Ingles 15 
Apartado 162          Escalera 3 Bajo A 
8100‐912 Loule        29620 Torremolinos 
Portugal           Spain 
Gsm + 351 969 004 469      Gsm  +34658352872 
 
Kutsut USP:n istuntoon lähtevät marraskuussa 
 
Ulkosuomalaisparlamentin kahdeksannen istunnon 22. ‐ 23.5.2015 
istuntokutsut lähetetään marraskuun 22. päivään mennessä. On 
äärimmäisen tärkeää että tavoitamme teidät postitse. 

Takaisin etusivulle 

mailto:luokomaa@sapo.pt
mailto:timo.sainio@evl.fi
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Yhteisöjä, joiden maapostiosoite on muuttunut viime vuosina, pyydetään 
kiireellisesti lähettämään ajanmukaiset tiedot sihteeristöön 
parlamenttisihteeri Sini Castrénille sini.castren@usp.fi tai info@usp.fi. 
Yhteystiedot‐lomake löytyy kotisivuiltakin kohdasta www.usp.fi – Istunto 
2015. 
 
Keskustelutilaisuus itsenäisyyden 100‐
vuotisjuhlavuodesta  
  
Ulkosuomalaisparlamentti ja Suomen valtiollisen itsenäisyyden 100‐
vuotisjuhlavuoden organisaatio järjestävät yhdessä ulkosuomalaisten 
keskustelu‐ ja tiedotustilaisuuden Suomi vuonna 2017: onko 
ulkosuomalaisuudella väliä? USP:n istunnon yhteydessä. Tilaisuus 
järjestetään istuntoa edeltävänä oheistapahtumana aamupäivällä torstaina 
21.5.2015 kello 9:00 – 11:15. 
Tilaisuudessa keskustellaan juhlavuoden tapahtumista Suomessa ja 
maailmalla ulkosuomalaisten näkökulmasta. 
Tilaisuuteen ilmoittaudutaan istuntokutsun mukana lähetetyllä 
henkilöilmoituslomakkeella tai sähköpostitse osoitteeseen info@usp.fi. 
Juhlavuosi on osa ulkosuomalaisten yhteistä toimintaa ja yhteyttä Suomeen. 
Osallistumisellasi on väliä. 
 
Tervetuloa keskustelemaan vanhenemisesta 
ulkosuomalaisena 
  
Senioriseminaari 2015, jonka teema on Vanhuus ja kaksi kotimaata. pidetään 
Helsingissä torstaina 21.5.2015 Tuomiokirkon kryptassa kello 13:00 – 17:00 
välittömästi ulkosuomalaisjumalanpalveluksen jälkeen. 
Senioriseminaarissa 2015 keskitytään siihen, miten ikääntyvä 
ulkosuomalainen voi elää mahdollisimman onnellisen vanhuuden, kun 
hänellä on kaksi tai useampi kotimaata. Paikalla on asiantuntijapaneeli, joka 
koostuu ulkosuomalaisuuteen liittyvien tahojen edustajista (esim. Kirkon 
ulkosuomalaistyö, Merimieskirkko, sosiaali‐ ja terveysministeriö, 

ulkoasiainministeriön konsuliosasto, siirtolaisuusinstituutti, RSKL ‐ 
ruotsinsuomalaisten keskusliitto). Seminaarin puheenjohtajana toimii 
valtioneuvos Riitta Uosukainen. 
Seminaari on tarkoitettu erityisesti USP:n istuntoon osallistuville ja seniorien 
parissa toimiville sekä kaikille asiasta kiinnostuneille. 
Senioriseminaarien suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa Suomalaiset 
seniorit maailmalla 
‐työryhmä SuSeMa, johon kuuluvat Kirkon ulkosuomalaistyö, Suomi‐Seura 
ry, Suomen Merimieskirkko ry ja Siirtolaisuusinstituutti. 
Aikaisempien Senioriseminaarien 2000 ‐ 2012 muistiot löytyvät Suomi‐
Seuran kotisivuilta http://www.suomi‐seura.fi/fi/neuvonta/seniorineuvonta 
(kun rullaat sivua alas, löydät listan seminaareista ja linkit muistioihin). 
Tilaisuuteen ilmoittaudutaan istuntokutsun mukana lähetetyllä USP:n 
henkilöilmoittautumislomakkeella (harmaa lomake) tai sähköpostitse 
osoitteeseen info@usp.fi. 
 
Muutoksia Suomen edustustoverkossa 
 
Ulkoasiainministeriö tekee muutoksia Suomen edustustoverkkoon osana 
valtionhallinnon säästötoimia. Muutokset johtuvat ulkoasiainministeriön 
toimintamenomäärärahoihin tehdyistä leikkauspäätöksistä. 
 
Suomen suurlähetystöt Luxemburgissa, Bratislavassa (Slovakia) ja 
Ljubljanassa (Slovenia), suljetaan vuoden 2015 loppuun mennessä. 
Kahdenvälisistä suhteista ja Suomen vaikuttamistyöstä näissä maissa 
huolehditaan sulkemisten jälkeen uusin järjestelyin. Suomen suhteet 
Luxemburgiin hoidetaan jatkossa Brysselissä sijaitsevasta Suomen Belgian‐
suurlähetystöstä käsin. Diplomaattiyhteyksiä Slovakiaan ylläpidetään 
jatkossa Suomen Prahassa, Tshekissä sijaitsevasta suurlähetystöstä. 
Sloveniaan Suomi hoitaa suhteensa jatkossa Zagrebissa, Kroatiassa 
toimivasta suurlähetystöstään. 
 

Takaisin etusivulle 
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Samalla Suomen edustustoverkkoa päivitetään toiminnallisista syistä. 
Beirutissa, Libanonissa toimivan väliaikaisen yhteystoimiston 
toimintaedellytyksiä vahvistetaan, ja toimisto muutetaan suurlähetystöksi. 
Pristinassa, Kosovossa toimiva ja vuodesta 2009 lähtien väliaikaisen 
asiainhoitajan johtama suurlähetystö korotetaan vuonna 2015 
suurlähettilästasolle. 
 
Ulkoasiainministeriö on toimeenpannut viime vuosina lukuisia hallinnollisia 
järjestelyjä säästöjen toteuttamiseksi ja toiminnan tehostamiseksi sekä 
ministeriössä että ulkomaanedustustoissa. Ulkoministeriö pyrkii 
säästövelvoitteen puitteissa kuitenkin huolehtimaan Suomen läsnäolosta 
maissa, joiden poliittinen tai taloudellinen merkitys on kasvamassa. 
Kyseisten muutosten jälkeen Suomella on 89 ulkomaan edustustoa. 
 
Hallituksen budjettineuvotteluissa sovittiin, että vastaisuudessa ministeriön 
toimintamenomäärärahat mitoitetaan siten, että enemmille 
edustustoverkon supistamisille ei ole tämän jälkeen tarvetta. 
 
Suomen edustustot eri puolilla maailmaa palvelevat suomalaisia ja 
suomalaista yhteiskuntaa. Suomen ulkomaanedustustoverkoston ylläpito 
maksaa jokaiselle suomalaiselle vuosittain noin 18 euroa. 
Ulkoasiainministeriön vuosittaiset toimintamenot ovat olleet noin 0,4 % 
Suomen valtion budjetista. Ulkoasiainministeriön toimintamenoista yli 
puolet, 103 miljoonaa euroa viime vuonna, muodostuu edustustoverkon 
menoista, mikä on 0,19 % valtion budjetista. 
http://formin.finland.fi/Public/default.aspx? 
 
Suomi‐Seura ry:n Intensiivinen suomen kielen kurssi 2015 
 
Aika: 13. ‐ 24.7.2015 
Kurssipaikka: Laajasalon opisto, Helsinki 
Kurssilla opiskellaan suomen kieltä 50 tuntia kolmessa tasoryhmässä. 
Kurssi on tarkoitettu aikuisille (yli 18‐vuotiaille). 

Kurssin hinta on Suomi‐Seura ry:n jäsenille majoituksella 980 euroa (ilman 
majoitusta 690 euroa). 
Ilmoittaudu kurssille 31.3.2015 mennessä Suomi‐Seuran kotisivuilla olevalla 
sähköisellä lomakkeella. 
Lue lisää kurssistamme osoitteessa www.suomi‐seura.fi/fi/seminaarit‐ja‐
kurssit 
 
 
 
 
 
 
Simukka, Salla: Valkea kuin lumi (Λευκή σαν 
το χιόνι); käänt. M. Martzoukou, Metaiximo 
2014 
 
Lumikki Anderssonista kertovan 
jännitystrilogian toinen osa Valkea kuin lumi. 
 
Lumikki Andersson matkustaa kesällä 
paahtavan helteiseen Prahaan. Kauan 
kaivattu yksinolo katkeaa alkuunsa, kun 
Lumikkia lähestyy nuori nainen, joka väittää 
olevansa hänen sisarensa. Nainen, Zelenka, 
vaikuttaa yhtä aikaa vilpittömältä ja 
salailevalta. 
 
Perheensä salaisuutta selvittäessään Lumikki joutuu tekemisiin kummallisen 
uskonlahkon kanssa, joka paljastuu vähin erin vaarallisemmaksi kuin hän olisi 
voinut koskaan kuvitella. Kohta lahkoa uhkaa suuri tragedia ‐ ja joku aikoo 
vieläpä kääriä siitä suuret rahat. Zelenka on hengenvaarassa, mutta niin on 
Lumikkikin. 
 

Takaisin etusivulle 

Uusia käännöksiä suomalaisesta 
kirjallisuudesta 
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Prahan vanhat kadut ja hautausmaat tulevat Lumikille tutuiksi 
lomasuunnitelmista poikkeavalla tavalla, kun hän joutuu juoksemaan 
henkensä edestä estääkseen tuhoisat suunnitelmat. Armoton helle pitää 
kaupunkia otteessaan, ja Lumikin täytyy miettiä kerran toisensa jälkeen, 
kehen hän voi luottaa, kun kenenkään aikeet eivät tunnu olevan puhtaita ja 
valkeita kuin lumi. 
www.metaixmio.gr/products/2749‐‐2‐.aspx 
 

 
 
 
 

Haastattelu: Sari Silvasti Kontos, kuvat Jari Hartikainen 
 

Tämänkertainen haastateltavamme on yliluutnantti Jari Hartikainen Turusta, 
Merivoimien esikunnasta. 
 
Hän työskentelee parhaillaan Larissassa Euroopan Unionin Keski‐Afrikan 
Tasavallan operaation operatiivisessa esikunnassa (EUFOR RCA OHQ*). 
 
Larissa on yksi viidestä Euroopassa sijaitsevasta esikunnasta jotka 
perustetaan tarvittaessa.  
 
Kreikka on operaation esikunnan isäntämaa ja Ranska operaation 
johtovaltio. Avainhenkilöstö on kreikkalaisia, noin 50% esikunnan 
vahvuudesta. Esikunnan vahvuus on 123 henkeä 21:stä maasta, koko 
operaation henkilövahvuuden ollessa noin tuhat sotilasta. 
 
Kauanko pestisi täällä Kreikassa kestää? 
Aloitin elokuussa 2014 ja lähtö takaisin tulee tapahtumaan 15.3.2015 
 
Minusta tuntui aluksi erikoiselta ajatella Suomen osallistuvan tällaiseen 
operaatioon. Onko tämä harvinaista?  
 
Ei suinkaan. Suomi on sitoutunut täyttämään neljä tehtävää esikunnassa, 
joista tällä hetkellä kolme on miehitetty. 

 
 
Millä perusteella miehet tehtäviin valitaan ? 
Henkilövalinnat Suomessa perustuvat omaan halukkuuteen, oman joukko‐
osaston puoltavaan lausuntoon sekä pätevyysvaatimuksiin kyseiseen 
tehtävään. Vaa’assa painavat myös aiempi kokemus, riittävä kielitaito jne. 
 
Millainen kokemus sinulla oli ennen tänne tuloasi ? 
Olen ollut kahteen otteeseen Afganistanissa Nato – johtoisessa operaatiossa 
vuosina 2010‐11 ja 2013‐14 
 
Mitkä ovat mielestäsi suurimmat plussat täällä oleskelussasi ? 
Ensinnäkin Larissan hyvä, keskeinen sijainti. Kaupungin hyvät palvelut ja 
tehtäviin sitoutunut kansainvälinen henkilöstö työpaikallani. 
 

Takaisin etusivulle 

Haastateltavana  
yliluutnantti Jari Hartikainen 

http://www.metaixmio.gr/products/2749--2-.aspx
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Entä sitten miinukset ? 
Osa kreikkalaisesta henkilöstöstä esikunnassa on käskettynä muilta 
paikkakunnilta ja muista joukko‐ osastoista. Näin ollen he eivät ole kovin 
motivoituneita ja heillä ei ole välttämättä kokemusta kyseessä oleviin 
tehtäviin, mikä kyllä on täysin ymmärrettävissä. 
 
Miten Kreikan taloudellinen tilanne on vaikuttanut elämääsi näiden 
alkukuukausien aikana ? 
Kreikan huonohko taloudellinen tilanne ei heijastu mitenkään elämiseeni ja 
olemiseeni Larissassa, mutta kylläkin päivittäiseen työntekoon esikunnassa. 
Monista perustarvikkeista on toisinaan pula. Osa asioista on niin sanotusti 
vähän sinnepäin ja esim. päivittäisten tukitoimintojen ylläpitoon ei 
välttämättä panosteta. Tämä ei välttämättä johdu ainoastaan maan 
taloudellisesta tilanteesta vaan myös Euroopan Unionin vastaavien 
operaatioiden rahoitusmekanismista, joka ei ole aivan yksiselitteinen. 
 
Eroaako työtehtävänne perinteisistä rauhanturvaamisoperaatioista ? 
Se eroaa lähinnä siten, että emme asu leirissä emmekä ole toimialueella 
kuten esim. Libanonissa tai  Afganistanissa. Emme myöskään kanna asetta, 
ja illat ja viikonvaihteet ovat operatiivisen tilanteen ja työtehtävien salliessa 
pääsääntöisesti vapaita. 

Kuinka paljon suomalaisia sotilaita on maailmalla tällä hetkellä? 
Parhaillaan sotilaita Suomesta on ulkomailla n. 550 henkeä. Suurin operaatio 
on YK:n alainen rauhanturvaamisoperaatio Libanonissa , jossa on n. 200 
sotilasta. Euroopan Unionilla  puolestaan on käynnissä 15 operaatiota, jotka 
keskittyvät muun muassa kriisinhallintaan, merirosvouksen torjuntaan, 
laittoman maahantulon valvontaan ja estämiseen sekä konflikteissa olleiden 
ja olevien valtioiden viranomaisten koulutuksen tukemiseen. 
 
Vielä lopuksi kertoisitko arkipäivästäsi täällä ? 
Larissa on mukava paikka viettää vapaa‐aikaa, joka kuluu lähinnä fyysisen 
kunnon ylläpitämisessä. Käymme usein saksalaisten kolleegoiden kanssa 
vaeltamassa muun muassa Olympos‐ ja Kissavos‐ vuorten alueilla. 
Lumitilanteen niin salliessa tarkoituksemme on siirtyä vielä keväällä 
vuorikiipeilystä lasketteluun, joka ainakin olosuhteiden ja maisemien 
puolesta lienee unohtumaton kokemus! 
 

 
 
*EUFOR RCA OHQ (European Union Forces, République centrafricaine Operational Headquarter) 

 
Takaisin etusivulle 
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Mausteinen kahvi 
(kahdelle) 
 
Illan pimeydessä kahvinystävälle maistuu kupillinen kanelilla ja 
kardemummalla maustettua kahvia. 
Nosta pinnalle pehmoiseksi vatkattua kermaa. 
 
5 dl vettä 
5 kahvimitallista suodatinkahvia 
1/2 tl kanelia 
1/2 tl kardemummaa 
 
4 palaa sokeria 
1 dl kuohukermaa vaahdotettuna 
1/2 tl vaniljasokeria 
 
Mittaa vesi kahvinkeittimeen. 
Laita suodattimeen kahvijauhe, kaneli ja kardemumma. 
Keitä normaaliin tapaan. 
Annostele lasin tai kahvimukin pohjalle 2 palaa ruokokidesokeria. 
Kaada päälle kahvi. 
Nosta pinnalle kevyesti vatkattua, vaniljalla maustettua kermavaahtoa. 
Ripottele koristeeksi kanelia. 
 

Karamellisoitu possu 
 
800  g  kassleria tai sian kylkeä 
2 ‐ 3  valkosipulin kynttä 
pala (n. 5 cm)  tuoretta inkivääriä 
1  l  omenatäysmehua 

2   kanelitankoa 
5   tähtianista 
5   kokonaista mustapippuria 
1  rkl  korianterin siemeniä 
 
KASTIKE 
2  dl  paistolientä 
2  dl  fariinisokeria 
2   kanelitankoa 
5   tähtianista 
1  tl  chilihiutaleita 
 
PAISTAMISEEN 
5  dl  rypsiöljyä 
 
TARJOILUUN 
tuoretta korianteria 
punaista chiliä 
 
Ota liha huoneenlämpöön n. 1 t ennen valmistamista. 
Murskaa valkosipulin kynnet kuorineen. Viipaloi inkivääri. Mittaa kaikki 
ainekset lihaa lukuunottamatta uuninkestävään kattilaan tai pataan. 
Kuumenna kiehuvaksi. Lisää kassler liemeen. Laita kansi päälle. Hauduta 
uunissa 100 asteessa n. 4 ‐ 5 tuntia, kunnes liha on mureaa ja kypsää. 
Nosta liha liemestä, ota siivilöityä lientä talteen 2 dl. Anna lihan jäähtyä, 
kääri folioon. Laita jääkaappiin yön yli. 
Mittaa kattilaan kastikkeen ainekset. Keitä kasaan n. 30 min, kunnes kastike 
paksuuntuu hiukan. 
Leikkaa lihasta n. 2 x 2 cm kuutioita. Paista ne nopeasti runsaassa, kuumassa 
(n. 175 astetta) öljyssä, kunnes rapeutuvat pinnasta. Valuta talouspaperin 
päällä. 
Sekoita karamellikastike kuumien lihapalojen joukkoon. Nosta 
tarjoiluastiaan. Ripottele pinnalle korianteria ja viipaloitua chiliä. 
Tarjoa riisin tai kasvisten kanssa. 

Takaisin etusivulle 

Ruokapalsta 
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Marinoidut kasvikset 
Noin 15 annosta 
 
Marinoidut kasvikset ovat ihanan makuisia ja sopivat monenlaisiin 
alkupalapöytiin. Värikkäät  kasvikset ovat herkullinen lisäke myös 
joulupöydässä.  
 
2 paprikaa (eri värisiä) 
3 pientä punasipulia 
250 g tuoreita herkkusieniä 
1 iso kesäkurpitsa 
 
Marinadi: 
1 dl oliiviöljyä 
½ dl omenaviinietikkaa 
3 valkosipulinkynttä hienonnettuna 
3/4 tl suolaa 
1/2 punainen chilipaprika hienonnettuna 
mustapippuria myllystä 
Chili explosion –mausteseosta (Santa Maria) tai muuta chilipohjaista 
mausteseosta 
 
Puolita paprikat ja poista siemenet ja kanta. 
Paahda kupera puoli ylöspäin uunipellillä 250‐asteisessa uunissa, kunnes 
kuori kupruilee. 
Poista kuoret ja paloittele reiluiksi suupaloiksi. 
 
Kuori ja lohko punasipulit. Lohko herkkusienet neljään osaan ja kuutioi 
kesäkurpitsat. 
Sekoita vihannekset keskenään. 
 
Sekoita marinadin ainekset ja kaada vihannesten joukkoon. 
Anna maustua suojattuna kylmässä yön yli ja sekoita muutaman kerran 
maustumisen aikana. 

 
Piparkakku‐suklaamousse 
6‐10 annosta 
 
Piparkakuilla maustettu suklaamousse on aterian makea päätös. Tämä 
jälkiruoka on niin täyteläinen, että pienikin annos riittää.  
 
2 ½ dl vispikermaa 
200 g vaniljatuorejuustoa 
200 g tummaa suklaata sulatettuna 
6 piparkakkua muruina 
½ dl sokeria 
2 tl vaniljasokeria 
½ tl piparkakkumaustetta 
 
Vaahdota vispikerma, vatkaa joukkoon vaniljatuorejuusto. Sekoita joukkoon 
sulatettu suklaa, piparkakkumurut, sokeri ja vaniljasokeri sekä 
piparkakkumauste. 
Tarkista maku. 
Jaa annoskulhoihin tai tarjoa isosta kulhosta. 
 
 
 
 
Fysioterapia  
 
Aleksandros Dimitriadis, Mob. 697‐3488095  
E‐maili alex_physio@hotmail.com  
 
Päivi Voutilainen, Puh. 2310–206096 
Melina Merkouri 33, Sikies, Thessaloniki (Bussipysäkki Foka, Bussi 28) 
Seuramme jäsenet saavat alennuksen. Terapia‐ajat vain ajanvarauksella.  
 

Takaisin etusivulle 

Palveluhakemisto 

mailto:alex_physio@hotmail.com
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Graafinen suunnittelija 
 
Andreas Dimitriadis, Mob. 6979762145 
E‐maili andreas1701@gmail.com  
 
 
Kampaaja  
 
Lisa Georgopoulou, Puh. 2310‐313073  
 
 
Käsintehtyä keramiikkaa ja koruja 
 
Päivi Georgopoulos, Puh. 697 4031922 
Myös tilauksia otetaan vastaan. 
 
 
Käännöksiä ja tulkkauksia 
 
Jaana Karhunen, Mob. 694‐5435697  
E‐maili jaanakarhunen@gmail.com 
 
 
Käännöksiä, suomen, ruotsin ja kreikan kielen oppitunteja 
 
Outi Holopainen, Mob. 697‐9774482 
E‐maili oumasoou@hotmail.com 
 
 
Terveys/Kauneus 
 
Forever Living Products (Forever Living.com, L.L.C.) 
Kirsi Rosti‐Drosinaki – International Sponsoring, Suoramyynnin kasvattaja. 

http://myflpbiz.com/aloeforallkirsi,  
Mob: +30 6997 628019 
E‐maili aloeforallkirsi@myflpbiz.com 
 
 
Vuokralle tarjotaan Halkidikissa 
 
Neos Marmaras  –  Sithonia,  vuokrataan  täysin  kalustettu  45m²  kesäasunto 
(+pesukone). Asunto on itse kylässä, 150m lähimmälle rannalle (kiviranta) ja 
250m lähimmälle hiekkarannalle. 
Vuokraus ympäri vuoden. (Vuokraus myös lyhyemmäksi ajaksi sopii). 
Asunnoissa on yhdistetty olohuone‐ makuuhuone (liukuovilla), keittiö, suih‐
ku‐wc ja kaksi parveketta. 
Lisätietoja:  Kirsi Rosti‐Drosinaki,  
puh. +30 2310 315588,  
E‐maili krosti@otenet.gr 
 
 
 
 
 
Tapaamme ensi vuonna tammikuussa keilailukilpailujen merkeissä ja 
helmikuussa vuosikokouksessa.  
Ensi vuonna yleiskokouksessa valitaan uusi johtokunta, joten miettikääpä 
asettumista ehdokkaaksi.  
Tapahtumien päivämäärät ilmoitetaan myöhemmin. 
 
Seuraava tiedote ilmestyy keväällä 2015. Toimitus odottaa jälleen lukijoilta 
juttuja, vinkkejä ja kommentteja tiedotteeseen. 

Takaisin etusivulle 

Tiedotteen sähköpostiosoite on tiedote@suomi‐seura.gr 
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	Näin vuoden alussa on mukava katsella taaksepäin ja tehdä tili edellisen vuoden tekemisistä ja, jos mahdollista, parantaa niitä tulevaisuudessa. 
	Ajattelin toimia samoin ja vilkaista seuramme aktiviteetteja. Uskallan olla sitä mieltä, että vuosi 2014 oli kaiken kaikkiaan yksi seuran energisimmistä.
	Ehkä kohokohtana voisi pitää seuramme matkaa Istanbuliin kesäkuussa. Matkan teki varmasti unohtumattomaksi seuramme johtokunnan jäsenen Riina Biltekinin loistavat järjestelyt. Istanbul tuli meille tutuksi tavalla, jolla muut tavalliset turistit eivät tätä kaupunkia saa kokea. Kaikki sen äänet, maut ja värit ovat vieläkin mielissämme elävänä.
	Myöhemmin saimme vielä muistella matkaamme uudessa Ayhan - nimisessä uudessa turkkilaisessa ravintolassa Thessalonikissa. Iloksemme lähes kaikki pääsivät paikalle. Niin perinteisissä pikkujouluissa kuin muissakin tapaamisissa, on ollut väkeä kunnioitettavasti paikalla. Antakoon se näin uskoa myös tulevaisuuteen, jossa pieni, piskuinen seuramme on myös jatkossa elinvoimainen.
	Ensi vuonna taas uudet tuulet ja uudet kujeet! Tulossa Kreikan ja Kyproksen Suomi-koulujen opettajien koulutustilaisuus yhdistettynä koko Kreikan ja Kyproksen suomalaisten tapaamiseen, keilailukisat , huhtikuun eduskuntavaalien ennakkoäänestys ja paljon muuta.
	Seuran johtokunnan puolesta haluan kiittää kaikkia seuramme jäseniä ahkerasta osallistumisesta tapahtumiin ja toivottaa kaikille mitä parhainta Uutta Vuotta 2015!
	Sari Silvasti-Kontos
	PS. Myös kaikki muut ei-Thessalonikilaiset kollegani rohkeasti vaan mukaan. Vaihtelu virkistää ja Thessaloniki on aina vierailun arvoinen.
	Takaisin etusivulle
	Tove Jansson ja Muumit Larissassa
	Vuonna 2014 juhlittiin Tove Janssonin sntymän 100-vuotisjuhlaa. Niinpä myös me, Kreikan suomalaiset, saimme oivan tilaisuuden tutustua tämän suuren taiteilijan elämäntyöhön, kun Mari Hilonen Ateenan Merimieskirkolta tuli pitämään esitelmän meille. 
	Tilaisuus pidettiin kotonani 21.9.2014 Larissassa.
	Mari Hilonen
	Paikalla oli suuri joukko niin Thessalonikista kuin Voloksesta sekä tietty me Thessalian suomalaiset. Mari oli nähnyt suuren vaivan ja esitti meille muumitarinoiden äidin elämänkerran hyvin elävästi ja runsaasti.
	Paikalla oli myytävänä Muumi aiheista tavaraa Ateenan Merimieskirkolta.
	"Täytyy olla vapaa kun etsii omaa sävelmää", oli eräs taiteilijan motoista.
	Tämä varmasti kuvaa myös hänen omaa , aikaansa edellä olevaa, elämäntyyliään. Tovehan ei ollut ainoastaan muumien äiti, kuten monesti luullaan, vaan myös kuvataiteilija, kirjailija, kuvittaja, käsikirjoittaja ja laulujen sanoittaja.
	Tove Jansson tuli hyvin taiteellisesta perheestä, ja varsinkin hänen isänsä toivoi hänestä taiteilijaa. Kuitenkin äiti oli se , joka oli tyttären ensimmäinen ja tärkein opettaja, ja hänen sylissään Tove oppi sananmukaisesti piirtämään. Tove sai vanhempiensa luvalla keskeyttää koulun ja aloittaa taideopinnot jo 16-vuotiaana Tukholmassa. Valmistuttuaan Tove palasi Helsinkiin, ja kävi Ateneumin, eli 
	Takaisin etusivulle
	Taideyhdistyksen piirustuskoulun. Tässä meille kaikille, jotka olemme vanhempia , ajattelemista. Kuinka tärkeää on tukea omien lastensa toiveita ja antaa heille tilaa elää elämäänsä.
	Muumit syntyivät jo ennen sotaa, mutta vasta sodan aikana Tove loi muumeille maailman. Niiden kautta hän pakeni sotaa ja maailman kovuutta. Tämäkin saa ajattelemisen aihetta tänä, nyt taas niin kovana, aikana. Voi kun meillä kaikilla olisi oma tapamme kestää vaikeudet.
	Esitelmä piti sisällään myös näytteitä taiteilijan maalauksista ja muusta suuresta tuotannosta. Paremmin emme olisi voineet häneen tutustua. Kiitos Mari !
	Toivottavasti vastaavia tapaamisia on tulevaisuudessakin . Uskon, että me kaikki paikalla olleet, olemme samaa mieltä.
	Sari Silvasti-Kontos
	Kuukausitapaamiset
	Lokakuun kuukausitapaaminen
	Lokakuun kuukausitapaaminen oli tarkoitus pitää laivaristeilyn merkeissä Thessalonikin edustalla, mutta huonon sään johdosta laivaristeily piti peruuttaa.
	Kuukausitapaaminen siirrettiin pidettäväksi Plaisir-kahvilassa Aristoteles-aukiolla. 
	Kuukausitapaamisen järjestämisestä oli poikkeuksellisesti vastuussa seuran johtokunta.
	Marraskuun kuukausitapaaminen.
	Tehtäväni oli järjestää marraskuun kuukausitapaaminen ja tapasimme kotini läheisessä - kuten kävi ilmi nuorison suosimassa – tavernassa. Itselleni tapaaminen oli tärkeä siinäkin mielessä, että viimeisen vuoden aikana en ole juurikaan toisistaan riippumattomista syistä osallistunut seuralaisten tapaamisiin. Odotin siis iltaa innolla. 
	Kiitos kaikille, jotka tulitte paikalle! Ja osanottoni Pätylle, joka ei päässyt tulemaan suuren menetyksen vuoksi. 
	Keskustelu kävi tietysti vilkkaana kuten aina tapaamisissamme.  Keskustelun aiheet pyörivät paljon lasten tekemisten ympärillä; ollaan me sen verran kreikkalaisia jo kaikki, vaikka ei niitä lihapyöryköitä toisella paikkakunnalla tai toisessa maassa asuville lapsille lähetetäkään!
	Kuvassa vasemmalta: Ioannis Psitilis, Riina Biltekin, Jaana Karhunen. Päivi Georgopoulou, Outi Holopainen ja Valia Tzirini
	Takaisin etusivulle
	Sivusimme keskustelussa myös Suomi-koulun tulevaisuutta, olihan paikalla Outi-ope ja meitä vanhempia. No, ensi syksy näyttää, mitä koulun kohdalla tapahtuu. Ehkä taas joku uusi perhe muuttaa tänne, kuten niin monta kertaa on käynyt, ja koulu on jatkanut toimintaansa. 
	Seuramme on pieni, mutta yhä mielestäni niin valtavan aktiivinen, että voin kokea olevani onnekas, että näin on! Näin on pidetty yllä toimintaa niin seuran kuin koulunkin kohdalla. Tapaamisiin tulee aina porukkaa ja uusia aktiviteettejä on suunnitteilla! Toivotan kaikkea hyvää jatkossakin seuran toiminnalle ja kaveruuksille, jotka toiminta on synnyttänyt.
	Terveisin,
	Jaana Karhunen
	Elokuvailta
	Syksyn ensimmäinen elokuvailta pidettiin Päivi Georgopoulon kotona 27 lokakuuta.
	Elokuvaksi valittiin vuonna 2005 ilmestynyt suomalainen draamaelokuva "Onnen varjot". 
	Elokuva kertoo päällisin puolin onnellisesta avioparista Paulasta ja Jarkosta. Paula on kuvataideopettaja ja Jarkko seurakunnan perheterapeutti. Heillä on kaunis talo ja koira, mutta Paula haluaisi lapsen hinnalla millä hyvänsä.
	Paulan paineet lapsen saamisesta alkavat käydä pian ylivoimaisiksi ja tilanne uhkaa pariskunnan avioliittoa. Tilanteet alkavat kärjistyä, kun yksi jos toinenkin alkaa tehdä harkitsemattomia ratkaisuja.
	Elokuvan on käsikirjoittanut Anna-Leena Härkönen, ohjannut Claes Olsson ja sen pääosissa esiintyvät Tiina Lymi, Nicke Lignell, Milka Ahlroth ja Santeri Kinnunen.
	Istanbulin matkan muistelut
	Pohjois-Kreikan Suomi-seuralaiset tekivät matkan Istanbuliin 5. – 9. kesäkuuta.
	16. marraskuuta seuramme jäsenet ja muut matkalla olleet kokoontuivat muistelemaan tätä ikimuistoista matkaa Thessalonikiin juuri avattuun turkkilaiseen ravintolaan "Ayhan a taste of Turkey".
	Ruokailun jälkeen katsottiin kuva- ja videokooste matkasta.
	Takaisin etusivulle
	Adventtikirkko
	Sunnuntaina 23. marraskuuta, klo 18:00, pidettiin yhdistetty adventtikirkko- ja kauneimmat joululaulu-tilaisuus Evangelisessa kirkossa Pilean alueella.
	Paikalla oli tänäkin vuonna mukavasti porukkaa.
	Turistipappi Pertti Hell ja kanttori vaimoineen tulivat pitämään tilaisuutta Rhodokselta.
	Tilaisuuden jälkeen juotiin kirkkokahvit läheisessä kahvilassa. 
	Turistipappi Pertti Hell
	Takaisin etusivulle
	Pikkujoulut
	Jo taas, toista kymmenettä kertaa, kokoonnuimme pikkujoulun viettoon ja tällä kerta PuntoEs-ravintolaan, joka sijaitsee kaupungin keskustassa. Mukana oli seuran jäseniä lapsineen ja ystävineen. Suomalaisen joulumusiikin tahdissa nautimme joulukinkkua ja muita buffetin antimia. Sari Silvasti-Kontos emännöimät arpajaiset olivat tavallista jännittävämmät. Päävoittona oli Turkish Airwaysin lahjoittama lentolippu meno-paluu Thessaloniki-Helsinki ja sen voitti Anastasios Kalpaktsidis. 
	Paljon oli muitakin voittoja ja onnellisia voittajia.
	Takaisin etusivulle
	Thessalonikin Suomi-koulun yhdistetty joulujuhla ja 20-vuotisjuhla 
	Tänä vuonna Thessalonikin Suomi-koulu täytti jo huikeat 20 vuotta. Pitkä taival on takana, ja haluaisin heti kirjoitukseni alkuun, sekä vanhempana että opettajana, kiittää koulun perustajia sekä kaikkia koulun toimintaan vuosien varrella osallistuneita: entisiä ja nykyisiä oppilaita, vanhempia ja opettajia! Olette tehneet erinomaista työtä ja luoneet ihanan koulun lapsillemme. Suomi-koulun annista ovat vuosien varrella saaneet nauttia lukuisat lapset, ja koulu olemassaolollaan tukee ja on tukenut erinomaisesti täällä asuvia perheitä kaksikielisyyden ja suomalaisen kulttuurin ylläpidossa ja opettamisessa, sekä varmasti myös vaikuttaa yhdentävästi koko suomiyhteisöömme. 
	Suomi-koulun joulujuhla oli tänä vuonna yhdistetty joulu- ja 20-vuotisjuhla ja siksi tavallisia koulun juhliamme suurempi tilaisuus. Juhla järjestettiin MET-hotellissa ja siihen osallistui noin 50 henkeä. Läsnäolollaan tilaisuutta kunnioitti myös uusi suurlähettiläämme, Pauli Mäkelä. 
	Oli erityinen ilo, sekä lapsille että kaikille juhlan järjestäjille, nähdä paikalla runsaslukuinen yleisö, jonka joukossa oli arvovieraiden lisäksi oppilaiden perhettä, entisiä koulun oppilaita ja heidän vanhempiaan, Suomi-seuran jäseniä ja muita koulun ystäviä ja tukijoita. 
	Juhla alkoi opettaja Outi Holopaisen tervetuliaissanoilla. Sen perään suurlähettiläämme lausui omat terveisensä juhlaväelle. Oli loistava tilaisuus meille Thessalonikilaisille päästä kuulemaan suurlähettiläämme ajatuksia sekä tutustua häneen myös lähemmin juhlan aikana. 
	Takaisin etusivulle
	Juhlaohjelma jatkui yhteislaululla lasten toimiessa esilaulajina, ja ihanasta lasten laulusta saimme nauttia useammankin kerran juhlan aikana. Yhteislaulu kuuluu olennaisena osana suomalaiseen juhlaperinteeseen, ja mielestäni se on myös mainio tapa saada kaikki osallistumaan juhlaan.
	Tällä kertaa lapset olivat harjoitelleet ja esittivät näytelmän ”Lumeton joulu”, jossa nokkelat tontut Petteri Punakuonon avulla pelastivat maailman lasten joulun. Näytelmä meni mallikkaasti ja siinä esiintyivät kaikki koulun lapset pienimmistä teineihin ja opettajatkin pääsivät mukaan muutamaan rooliin. 
	Näytelmää seurasi pienten ryhmän suloinen piirileikki ”Soihdut sammuu”, jonka jälkeen juhlayleisöä viihdyttivät isommat koululaiset lausumalla sujuvasti joulurunonsa.
	Takaisin etusivulle
	Juhlapuheen oli valmistanut opettaja, ja entinen Suomi-koulun oppilas, Maria Psitillis. Hän kertoi yleisölle mm. Suomi-koulun historiasta, kuvaili Suomi-koulun toimintaa ja kertoi omakohtaisia kokemuksiaan koulusta ja miten se on auttanut häntä esimerkiksi opinnoissa Suomessa.
	Yhteislaulu ”Joulupukki” raikui salissa niin menestyksekkäästi, että Joulupukki löysi tälläkin kertaa tiensä joulujuhlaan. Lapset pääsivät kukin vuorollaan hetkeksi pukin syliin, Joulupukki jakoi lahjat kaikille ja sai vuorostaan riemukseen suukot kaikilta koululaisilta. Kiitoslaulukin pukille laulettiin, joten ensi vuoden vierailukin on toivottavasti varmistettu.
	Ohjelman lopuksi sain vielä kunnian kiittää kaikkia paikalle saapuneita läsnäolosta ja onnistuneesta juhlasta, jonka jälkeen siirryimme nauttimaan toistemme seurasta herkullisen aterian äärelle.
	Juhlapöydän antimia täydensivät ystävällisten suomalaisten kokkiemme valmistavat mehevä porkkanalaatikko ja herkulliset joulutortut. 
	Takaisin etusivulle
	Ruokailun aikana esitetty kuvakooste Suomi-koulun menneiltä vuosilta toi mieleen vanhoja muistoja koulun toimintaan osallistuneille ja toisaalta myös kuvasi muulle yleisölle koulun välitöntä ja lämmintä tunnelmaa.
	Kiitos kaikille juhlaan osallistuneille! Toivottavasti Suomi-koulumme jatkaa vielä monta vuosikymmentä eteenpäin!
	Jenni Suometsä
	Suomi-koulun opettaja ja koululaisen äiti
	Suurlähettiläs Pauli Mäkelä Thessalonikissa
	Suurlähettiläs Pauli Mäkelän vierailu Thessalonikissa 21.-22.12.2014.
	Sunnuntaina, ennen Thessalonikin Suomi-koulun joulujuhlaa ja 20-vuotisjuhlaa, suurlähettiläs ehti vierailla Thessalonikin Arkeologisessa museossa. 
	Maanantaina oli vuorossa vierailut kunniakonsuli Marko Suomalaisen kanssa Makedonia-Thrakin ministerin Georgios Orfanoksen luona, Thessalonikin kaupunginjohtajan Yiannis Boutariksen sekä apulaiskaupunginjohtajan Pengas Spiroksen luona sekä Thessalonikin piispa Anthimoksen luona.
	Vielä ennen Ateenaan paluuta, suurlähettiläs yhdessä kunniakonsulin kanssa vieraili Bysanttilaisen kulttuurin museossa sekä lounastivat Thessalonikin merenrannalla olevassa tavernassa.
	Mukava yllätys ohjelman ulkopuolella oli lasten laulamat joululaulut kaupungintalolla!
	Takaisin etusivulle
	Vuoden 2015 Eduskuntavaalien ennakkoäänestys
	Vuoden 2015 Eduskuntavaalien ennakkoäänestys järjestetään Kreikassa seuraavasti:
	Rhodos:
	Keskiviikko 8.4 kello 10.00-14.00
	Hotelli Manousos
	Kreeta, Hania:
	Keskiviikko 8.4 kello 16.00-21.00
	Torstai 9.4 kello 10.00-14.00
	Kunniakonsulaatti
	Thessaloniki:
	Keskiviikko 8.4 kello 14.00-20.00
	Kunniakonsulin asunto
	Ateena:
	Keskiviikko 8.4 kello 9.00-19.00
	Torstai 9.4 kello 9.00-19.00
	Lauantai 11.4 kello 10.00-14.00
	Suurlähetystö
	Suurlähetystön Facebook-sivut
	Vaikka et olisi henkilökohtaisesti Facebookissa, voit seurata suurlähetystön Facebook -sivuja, sillä ne ovat kaikille julkiset. 
	https://www.facebook.com/FinnishEmbassyAthens
	Alueen puhemiehen tiedotuskirje, syksy 3/2014
	17.12.2014 RL
	ETELÄ-EUROOPPA, LÄHI-ITÄ JA AFRIKKA
	Aluepuhemies Raimo Luokomaa, Portugal
	Varahenkilö Timo Sainio, Espanja
	LÄMMIN TERVEHDYS KAILLE ALUEEMME SUOMI-SEUROILLE JA -YHTEISÖILLE.
	Tulevan talvikauden toiminnan suunnittelu ja toteutuskin on varmasti jo pitkällä yhdistyksissämme ja yhteisöissämme.
	Puhemiehen tehtävä on rajoittunut näihin tiedotteisiin ja osallistumisiin puhemiehistön kokouksiin Helsingissä.
	Vastauksia toki sain keväällä lähettämääni tiedotuskirjeen kysymyksiin, mutta moni yhdistys jätti vastaamatta. Tunnen tämän molempiin suuntiin toimivan tiedottamisen olevan tärkeää meille kaikille.
	Kertauksen vuoksi laitan tähän uudelleen viime kirjeen kysymykset, jos ne nyt tavoittaisi uusia lukijoita.
	Toivon, että ainakin ne yhteisöt, jotka eivät ole vastanneet, tekisivät sen nyt. 
	Jäsenyhteisöjen sähköpostiosoitteissa on vielä puutteita, joidenkin yhteisöjen posti palaa lähettäjälle.
	ALUEELLINEN RAPORTOINTI 
	Ensimmäisenä halusin tutustua alueemme jäsenyhdistyksiin, jotta voisin paremmin viedä eteenpäin seuranne paikallisia tarpeita.
	Takaisin etusivulle
	Minulla on käytettävissä yhteystiedot yli viidestäkymmenestä yhteisöstä. Haluaisin päivittää sen, että tiedon kulku toimisi molempiin suuntiin kitkattomasti.
	Toivon, että vastaatte seuraaviin kysymyksiini:
	1. Yhdistyksen tai yhteisön nimi ja jäsenmäärä 
	2. Yhdistyksen osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja mahdollisten kotisivujen osoite.
	3. Yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot
	4. Lyhyt raportti viime vuoden toiminnasta
	5. Jos toiminnassa on ollut ongelmia, kuvaus niistä
	6. Ehdotuksia, miten alueemme puhemies voisi parhaiten palvella ja välittää asianne Ulkosuomalaisparlamentille
	TIEDOTUSTOIMINTA
	1. Tiedotuskirjeet Aluepuhemies ylläpitää alueellista tiedotusta lähettämällä 2-3 kertaa vuodessa sähköpostitse tiedotuskirjeen.  
	2. USP:n kotisivutAluepuhemies ylläpitää tiedotustoimintaa USP:n kotisivulla. Kaikkia alueen ulkosuomalaisyhteisöjä pyydetään seuraamaan aktiivisesti näitä sivuja.
	3. SutinatSuomi-seuran järjestötiedote Sutinat toimii myös tiedotuskanavana tärkeistä asioista tiedotettaessa. Sutinat on erinomainen kanava Ulkosuomalaisparlamentin kokoustiedotteille. 
	4. FacebookAktiivisia kannanottoja alueelta odotetaan muista tiedotuskanavista kuten ”Facebook”.
	ULKOSUOMALAISPARLAMENTIN PUHEMIEHISTÖN KOKOUS HELSINGISSÄ 23-24.10.2014
	Yhteenveto Ulkosuomalaisparlamentin puhemiehistön syyskokouksesta.
	Puhemiehistö piti syyskokouksensa Helsingissä torstaina ja perjantaina 23 ja 24. 10. 2014. 
	Asialistalla oli tällä kertaa tapaamisia Eduskunnassa kaikkien eduskuntapuolueitten puheenjohtajien kanssa. Halusimme viestittää heille Ulkosuomalaisparlamentille tärkeitä, ajankohtaisia asioita.
	Tärkeimpänä asiana on jo pitkään ollut kirjeäänestyksen mahdollisuus ulkosuomalaisille valtiollisissa - ja eurovaaleissa.
	Voimassa oleva äänestyskäytäntö on lähes jokaiselle äänioikeutetulle ulkosuomalaiselle mahdollisimman hankala ja kallis sekä äänestäjälle että vaalikoneistolle.
	Maailmalla on yli 250 000 äänioikeutettua, joiden kansalaisoikeus äänestää on usein todella vaikeaa. Matkat äänestyspaikoille ovat pitkiä ja äänestyshuoneistojen aukiolot lyhyitä. Kaikissa maissa ei ole äänestyspaikkaa ollenkaan. Suomi on viimeisiä maita Euroopassa, jossa ei ole kirjeäänestysmahdollisuutta ulkomailla vakituisesti asuville kansalaisille
	Toinen Osp:n tärkeä asia on Suomi-koulujen toimintarahoituksen turvaaminen. Suomi-kouluja toimii 37:ssä maassa yhteensä 140 koulua. Näissä opiskelee yhteensä yli 4100 oppilasta. On tärkeää turvata näiden koulujen rahoitus. Se on satsausta tulevaisuuteen, Suomelle on luvassa monia maahan muuttavia – opintonsa päättäneitä, kielitaitoisia nuoria, jotka haluavat tulla, esimerkiksi suorittamaan jatko-opintoja Suomeen.
	Kolmas tärkeä asia on Ulkosuomalaisparlamentin uudistus ja saattaminen sitä koskevan lainsäädännön piiriin. 
	Suomi- Seura ry:n meneillään olevan strategia- uudistuksen merkittävä asia on, että tulevien vuosien painopisteenä olisi Usp:n aseman vakiinnuttaminen sitä koskevalla lainsäädännöllä, sekä parlamentin saaminen suoran valtionavun piiriin. 
	Takaisin etusivulle
	Tässä voidaan hyvin verrata kahta erilaista kulttuuri- ja kielellisten vähemmistöryhmien edunajo-mallia. Saamelaiskäräjät ja Folktinget ovat keskenään hyvin erilaisia vähemmistöjen asemaa turvaavia parlamentaarisia järjestelyjä Suomessa. Näistä voisi löytyä ratkaisumalleja myös Ulkosuomalaisten saattamiseen oman lainsäädännön piiriin.
	Edellä mainittujen asioiden ja muiden yleisten asioiden kanssa kokousedustajat tapasivat kaikkien kahdeksan suurimman eduskuntapuolueen puheenjohtajat.
	Kaikille näille merkittäville tapaamisille oli yhteistä, että esittämiimme, meille tärkeisiin asioihin, saimme erittäin suopean vastaanoton. Useat puheenjohtajat lupasivat viedä asioitamme eteenpäin niin, että ainakin esitys kirjeäänestyksestä olisi mukana seuraavassa hallitusohjelmassa.
	Usp:n puhemiehistö toivookin, että saadut vastaukset, myötäelämiset ja lupaukset eivät olleet vain lupauksia eduskuntavaalien lähestyessä.
	TÄYSISTUNTO HELSINGISSÄ TOUKOKUUSSA 2015
	Seuraava Ulkosuomalaisparlamentin täysistunto pidetään ensi vuoden toukokuun 22 ja 23 päivinä Helsingin Yliopiston tiloissa ja juhlasalissa.
	Kaikki Usp:n jäsenyhteisöt voivat lähettää jäsenmääränsä edellyttämän määrän edustajia istuntoon.
	Jos yhteisön jäsenmäärä on alle 500, voi lähettää yhden edustajan, jos jäsenmäärä on yli 500, kaksi edustajaa ja vastaavasti, jos jäsenmäärä on yli 1000, kolme edustajaa. Lisäksi yhteisö voi lähettää tarkkailijoita täysistuntoon, Tarkkailijoilla ei ole kokouksessa puhe- eikä äänestysoikeutta.
	Ennen täysistuntoa alueet pitävät aluekokouksensa, joissa valitaan alueen puhemies seuraavalle toimikaudelle. Täysistunto vahvistaa aluekokouksissa tehdyt valinnat.
	Täysistunnossa käsitellään jäsenyhteisöjen määräaikaan mennessä tekemät aloitteet. Yleensä aloitteet sisältävät ehdotuksia ja parannuksia ulkosuomalaisten toimintaedellytyksiin.
	Etelä- Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan alue pitää aluekokouksensa Helsingissä ennen täysistuntoa. Tässä kokouksessa valitaan alueelle uusi puhemies.
	Kaikki alueemme jäsenyhteisöt voivat tehdä ehdotuksensa uudeksi puhemieheksi. Valinnan suorittaa kokoukseen osallistuvat viralliset kokousedustajat. Jos esityksiä on useita, suoritetaan vaali ja eniten ääniä saanut ehdokas on alueemme seuraava puhemies.
	Toivon, että seuraatte postianne. Usp:n parlamenttisihteeri Sini Castren lähettää teille ohjeet ja aikataulut aloitteiden tekemiseksi ja täysistuntoon osallistumisesta.
	Lopuksi haluan kiittää kaikkia alueemme suomalaisyhteisöjä päättyvän vuoden toimista ulkosuomalaisten hyväksi.
	Haluan myös toivottaa kaikilla Rauhallista Joulunodotusta ja Onnea ja Menestystä toiminnallenne vuonna 2015!
	YHTEYSTIEDOT
	Raimo Luokomaa     Timo Sainio
	Alueen puhemies    Alueen varahenkilö
	E-maili luokomaa@sapo.pt   E-maili timo.sainio@evl.fi
	Casa Galeria Goldra    C/Castillo del Ingles 15
	Apartado 162     Escalera 3 Bajo A
	8100-912 Loule    29620 Torremolinos
	Portugal      Spain
	Gsm + 351 969 004 469   Gsm  +34658352872
	Kutsut USP:n istuntoon lähtevät marraskuussa
	Ulkosuomalaisparlamentin kahdeksannen istunnon 22. - 23.5.2015 istuntokutsut lähetetään marraskuun 22. päivään mennessä. On äärimmäisen tärkeää että tavoitamme teidät postitse.
	Takaisin etusivulle
	Yhteisöjä, joiden maapostiosoite on muuttunut viime vuosina, pyydetään kiireellisesti lähettämään ajanmukaiset tiedot sihteeristöön parlamenttisihteeri Sini Castrénille sini.castren@usp.fi tai info@usp.fi. Yhteystiedot-lomake löytyy kotisivuiltakin kohdasta www.usp.fi – Istunto 2015.
	Keskustelutilaisuus itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuodesta 
	Ulkosuomalaisparlamentti ja Suomen valtiollisen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden organisaatio järjestävät yhdessä ulkosuomalaisten keskustelu- ja tiedotustilaisuuden Suomi vuonna 2017: onko ulkosuomalaisuudella väliä? USP:n istunnon yhteydessä. Tilaisuus järjestetään istuntoa edeltävänä oheistapahtumana aamupäivällä torstaina 21.5.2015 kello 9:00 – 11:15.
	Tilaisuudessa keskustellaan juhlavuoden tapahtumista Suomessa ja maailmalla ulkosuomalaisten näkökulmasta.
	Tilaisuuteen ilmoittaudutaan istuntokutsun mukana lähetetyllä henkilöilmoituslomakkeella tai sähköpostitse osoitteeseen info@usp.fi.
	Juhlavuosi on osa ulkosuomalaisten yhteistä toimintaa ja yhteyttä Suomeen. Osallistumisellasi on väliä.
	Tervetuloa keskustelemaan vanhenemisesta ulkosuomalaisena
	Senioriseminaari 2015, jonka teema on Vanhuus ja kaksi kotimaata. pidetään Helsingissä torstaina 21.5.2015 Tuomiokirkon kryptassa kello 13:00 – 17:00 välittömästi ulkosuomalaisjumalanpalveluksen jälkeen.
	Senioriseminaarissa 2015 keskitytään siihen, miten ikääntyvä ulkosuomalainen voi elää mahdollisimman onnellisen vanhuuden, kun hänellä on kaksi tai useampi kotimaata. Paikalla on asiantuntijapaneeli, joka koostuu ulkosuomalaisuuteen liittyvien tahojen edustajista (esim. Kirkon ulkosuomalaistyö, Merimieskirkko, sosiaali- ja terveysministeriö, ulkoasiainministeriön konsuliosasto, siirtolaisuusinstituutti, RSKL - ruotsinsuomalaisten keskusliitto). Seminaarin puheenjohtajana toimii valtioneuvos Riitta Uosukainen.
	Seminaari on tarkoitettu erityisesti USP:n istuntoon osallistuville ja seniorien parissa toimiville sekä kaikille asiasta kiinnostuneille.
	Senioriseminaarien suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa Suomalaiset seniorit maailmalla
	-työryhmä SuSeMa, johon kuuluvat Kirkon ulkosuomalaistyö, Suomi-Seura ry, Suomen Merimieskirkko ry ja Siirtolaisuusinstituutti.
	Aikaisempien Senioriseminaarien 2000 - 2012 muistiot löytyvät Suomi-Seuran kotisivuilta http://www.suomi-seura.fi/fi/neuvonta/seniorineuvonta (kun rullaat sivua alas, löydät listan seminaareista ja linkit muistioihin).
	Tilaisuuteen ilmoittaudutaan istuntokutsun mukana lähetetyllä USP:n henkilöilmoittautumislomakkeella (harmaa lomake) tai sähköpostitse osoitteeseen info@usp.fi.
	Muutoksia Suomen edustustoverkossa
	Ulkoasiainministeriö tekee muutoksia Suomen edustustoverkkoon osana valtionhallinnon säästötoimia. Muutokset johtuvat ulkoasiainministeriön toimintamenomäärärahoihin tehdyistä leikkauspäätöksistä.
	Suomen suurlähetystöt Luxemburgissa, Bratislavassa (Slovakia) ja Ljubljanassa (Slovenia), suljetaan vuoden 2015 loppuun mennessä.
	Kahdenvälisistä suhteista ja Suomen vaikuttamistyöstä näissä maissa huolehditaan sulkemisten jälkeen uusin järjestelyin. Suomen suhteet Luxemburgiin hoidetaan jatkossa Brysselissä sijaitsevasta Suomen Belgian-suurlähetystöstä käsin. Diplomaattiyhteyksiä Slovakiaan ylläpidetään jatkossa Suomen Prahassa, Tshekissä sijaitsevasta suurlähetystöstä. Sloveniaan Suomi hoitaa suhteensa jatkossa Zagrebissa, Kroatiassa toimivasta suurlähetystöstään.
	Takaisin etusivulle
	Samalla Suomen edustustoverkkoa päivitetään toiminnallisista syistä. Beirutissa, Libanonissa toimivan väliaikaisen yhteystoimiston toimintaedellytyksiä vahvistetaan, ja toimisto muutetaan suurlähetystöksi. Pristinassa, Kosovossa toimiva ja vuodesta 2009 lähtien väliaikaisen asiainhoitajan johtama suurlähetystö korotetaan vuonna 2015 suurlähettilästasolle.
	Ulkoasiainministeriö on toimeenpannut viime vuosina lukuisia hallinnollisia järjestelyjä säästöjen toteuttamiseksi ja toiminnan tehostamiseksi sekä ministeriössä että ulkomaanedustustoissa. Ulkoministeriö pyrkii säästövelvoitteen puitteissa kuitenkin huolehtimaan Suomen läsnäolosta maissa, joiden poliittinen tai taloudellinen merkitys on kasvamassa.
	Kyseisten muutosten jälkeen Suomella on 89 ulkomaan edustustoa.
	Hallituksen budjettineuvotteluissa sovittiin, että vastaisuudessa ministeriön toimintamenomäärärahat mitoitetaan siten, että enemmille edustustoverkon supistamisille ei ole tämän jälkeen tarvetta.
	Suomen edustustot eri puolilla maailmaa palvelevat suomalaisia ja suomalaista yhteiskuntaa. Suomen ulkomaanedustustoverkoston ylläpito maksaa jokaiselle suomalaiselle vuosittain noin 18 euroa. Ulkoasiainministeriön vuosittaiset toimintamenot ovat olleet noin 0,4 % Suomen valtion budjetista. Ulkoasiainministeriön toimintamenoista yli puolet, 103 miljoonaa euroa viime vuonna, muodostuu edustustoverkon menoista, mikä on 0,19 % valtion budjetista.
	http://formin.finland.fi/Public/default.aspx?
	Suomi-Seura ry:n Intensiivinen suomen kielen kurssi 2015
	Aika: 13. - 24.7.2015
	Kurssipaikka: Laajasalon opisto, Helsinki
	Kurssilla opiskellaan suomen kieltä 50 tuntia kolmessa tasoryhmässä.
	Kurssi on tarkoitettu aikuisille (yli 18-vuotiaille).
	Kurssin hinta on Suomi-Seura ry:n jäsenille majoituksella 980 euroa (ilman majoitusta 690 euroa).
	Ilmoittaudu kurssille 31.3.2015 mennessä Suomi-Seuran kotisivuilla olevalla sähköisellä lomakkeella.
	Lue lisää kurssistamme osoitteessa www.suomi-seura.fi/fi/seminaarit-ja-kurssit
	Simukka, Salla: Valkea kuin lumi (Λευκή σαν το χιόνι); käänt. M. Martzoukou, Metaiximo 2014
	Lumikki Anderssonista kertovan jännitystrilogian toinen osa Valkea kuin lumi.
	Lumikki Andersson matkustaa kesällä paahtavan helteiseen Prahaan. Kauan kaivattu yksinolo katkeaa alkuunsa, kun Lumikkia lähestyy nuori nainen, joka väittää olevansa hänen sisarensa. Nainen, Zelenka, vaikuttaa yhtä aikaa vilpittömältä ja salailevalta.
	Perheensä salaisuutta selvittäessään Lumikki joutuu tekemisiin kummallisen uskonlahkon kanssa, joka paljastuu vähin erin vaarallisemmaksi kuin hän olisi voinut koskaan kuvitella. Kohta lahkoa uhkaa suuri tragedia - ja joku aikoo vieläpä kääriä siitä suuret rahat. Zelenka on hengenvaarassa, mutta niin on Lumikkikin.
	Takaisin etusivulle
	Prahan vanhat kadut ja hautausmaat tulevat Lumikille tutuiksi lomasuunnitelmista poikkeavalla tavalla, kun hän joutuu juoksemaan henkensä edestä estääkseen tuhoisat suunnitelmat. Armoton helle pitää kaupunkia otteessaan, ja Lumikin täytyy miettiä kerran toisensa jälkeen, kehen hän voi luottaa, kun kenenkään aikeet eivät tunnu olevan puhtaita ja valkeita kuin lumi.
	www.metaixmio.gr/products/2749--2-.aspx
	Haastattelu: Sari Silvasti Kontos, kuvat Jari Hartikainen
	Tämänkertainen haastateltavamme on yliluutnantti Jari Hartikainen Turusta, Merivoimien esikunnasta.
	Hän työskentelee parhaillaan Larissassa Euroopan Unionin Keski-Afrikan Tasavallan operaation operatiivisessa esikunnassa (EUFOR RCA OHQ*).
	Larissa on yksi viidestä Euroopassa sijaitsevasta esikunnasta jotka perustetaan tarvittaessa. 
	Kreikka on operaation esikunnan isäntämaa ja Ranska operaation johtovaltio. Avainhenkilöstö on kreikkalaisia, noin 50% esikunnan vahvuudesta. Esikunnan vahvuus on 123 henkeä 21:stä maasta, koko operaation henkilövahvuuden ollessa noin tuhat sotilasta.
	Kauanko pestisi täällä Kreikassa kestää?
	Aloitin elokuussa 2014 ja lähtö takaisin tulee tapahtumaan 15.3.2015
	Minusta tuntui aluksi erikoiselta ajatella Suomen osallistuvan tällaiseen operaatioon. Onko tämä harvinaista? 
	Ei suinkaan. Suomi on sitoutunut täyttämään neljä tehtävää esikunnassa, joista tällä hetkellä kolme on miehitetty.
	Millä perusteella miehet tehtäviin valitaan ?
	Henkilövalinnat Suomessa perustuvat omaan halukkuuteen, oman joukko-osaston puoltavaan lausuntoon sekä pätevyysvaatimuksiin kyseiseen tehtävään. Vaa’assa painavat myös aiempi kokemus, riittävä kielitaito jne.
	Millainen kokemus sinulla oli ennen tänne tuloasi ?
	Olen ollut kahteen otteeseen Afganistanissa Nato – johtoisessa operaatiossa vuosina 2010-11 ja 2013-14
	Mitkä ovat mielestäsi suurimmat plussat täällä oleskelussasi ?
	Ensinnäkin Larissan hyvä, keskeinen sijainti. Kaupungin hyvät palvelut ja tehtäviin sitoutunut kansainvälinen henkilöstö työpaikallani.
	Takaisin etusivulle
	Entä sitten miinukset ?
	Osa kreikkalaisesta henkilöstöstä esikunnassa on käskettynä muilta paikkakunnilta ja muista joukko- osastoista. Näin ollen he eivät ole kovin motivoituneita ja heillä ei ole välttämättä kokemusta kyseessä oleviin tehtäviin, mikä kyllä on täysin ymmärrettävissä.
	Miten Kreikan taloudellinen tilanne on vaikuttanut elämääsi näiden alkukuukausien aikana ?
	Kreikan huonohko taloudellinen tilanne ei heijastu mitenkään elämiseeni ja olemiseeni Larissassa, mutta kylläkin päivittäiseen työntekoon esikunnassa. Monista perustarvikkeista on toisinaan pula. Osa asioista on niin sanotusti vähän sinnepäin ja esim. päivittäisten tukitoimintojen ylläpitoon ei välttämättä panosteta. Tämä ei välttämättä johdu ainoastaan maan taloudellisesta tilanteesta vaan myös Euroopan Unionin vastaavien operaatioiden rahoitusmekanismista, joka ei ole aivan yksiselitteinen.
	Eroaako työtehtävänne perinteisistä rauhanturvaamisoperaatioista ?
	Se eroaa lähinnä siten, että emme asu leirissä emmekä ole toimialueella kuten esim. Libanonissa tai  Afganistanissa. Emme myöskään kanna asetta, ja illat ja viikonvaihteet ovat operatiivisen tilanteen ja työtehtävien salliessa pääsääntöisesti vapaita.
	Kuinka paljon suomalaisia sotilaita on maailmalla tällä hetkellä?
	Parhaillaan sotilaita Suomesta on ulkomailla n. 550 henkeä. Suurin operaatio on YK:n alainen rauhanturvaamisoperaatio Libanonissa , jossa on n. 200 sotilasta. Euroopan Unionilla  puolestaan on käynnissä 15 operaatiota, jotka keskittyvät muun muassa kriisinhallintaan, merirosvouksen torjuntaan, laittoman maahantulon valvontaan ja estämiseen sekä konflikteissa olleiden ja olevien valtioiden viranomaisten koulutuksen tukemiseen.
	Vielä lopuksi kertoisitko arkipäivästäsi täällä ?
	Larissa on mukava paikka viettää vapaa-aikaa, joka kuluu lähinnä fyysisen kunnon ylläpitämisessä. Käymme usein saksalaisten kolleegoiden kanssa vaeltamassa muun muassa Olympos- ja Kissavos- vuorten alueilla. Lumitilanteen niin salliessa tarkoituksemme on siirtyä vielä keväällä vuorikiipeilystä lasketteluun, joka ainakin olosuhteiden ja maisemien puolesta lienee unohtumaton kokemus!
	*EUFOR RCA OHQ (European Union Forces, République centrafricaine Operational Headquarter)
	Takaisin etusivulle
	Mausteinen kahvi
	(kahdelle)
	Illan pimeydessä kahvinystävälle maistuu kupillinen kanelilla ja kardemummalla maustettua kahvia.
	Nosta pinnalle pehmoiseksi vatkattua kermaa.
	5 dl vettä
	5 kahvimitallista suodatinkahvia
	1/2 tl kanelia
	1/2 tl kardemummaa
	4 palaa sokeria
	1 dl kuohukermaa vaahdotettuna
	1/2 tl vaniljasokeria
	Mittaa vesi kahvinkeittimeen.
	Laita suodattimeen kahvijauhe, kaneli ja kardemumma.
	Keitä normaaliin tapaan.
	Annostele lasin tai kahvimukin pohjalle 2 palaa ruokokidesokeria.
	Kaada päälle kahvi.
	Nosta pinnalle kevyesti vatkattua, vaniljalla maustettua kermavaahtoa.
	Ripottele koristeeksi kanelia.
	Karamellisoitu possu
	800  g kassleria tai sian kylkeä
	2 - 3 valkosipulin kynttä
	pala (n. 5 cm) tuoretta inkivääriä
	1  l omenatäysmehua
	3  dl soijakastiketta
	2  kanelitankoa
	5  tähtianista
	5  kokonaista mustapippuria
	1  rkl korianterin siemeniä
	KASTIKE
	2  dl paistolientä
	2  dl fariinisokeria
	2  kanelitankoa
	5  tähtianista
	1  tl chilihiutaleita
	PAISTAMISEEN
	5  dl rypsiöljyä
	TARJOILUUN
	tuoretta korianteria
	punaista chiliä
	Ota liha huoneenlämpöön n. 1 t ennen valmistamista.
	Murskaa valkosipulin kynnet kuorineen. Viipaloi inkivääri. Mittaa kaikki ainekset lihaa lukuunottamatta uuninkestävään kattilaan tai pataan. Kuumenna kiehuvaksi. Lisää kassler liemeen. Laita kansi päälle. Hauduta uunissa 100 asteessa n. 4 - 5 tuntia, kunnes liha on mureaa ja kypsää.
	Nosta liha liemestä, ota siivilöityä lientä talteen 2 dl. Anna lihan jäähtyä, kääri folioon. Laita jääkaappiin yön yli.
	Mittaa kattilaan kastikkeen ainekset. Keitä kasaan n. 30 min, kunnes kastike paksuuntuu hiukan.
	Leikkaa lihasta n. 2 x 2 cm kuutioita. Paista ne nopeasti runsaassa, kuumassa (n. 175 astetta) öljyssä, kunnes rapeutuvat pinnasta. Valuta talouspaperin päällä.
	Sekoita karamellikastike kuumien lihapalojen joukkoon. Nosta tarjoiluastiaan. Ripottele pinnalle korianteria ja viipaloitua chiliä.
	Tarjoa riisin tai kasvisten kanssa.
	Takaisin etusivulle
	Marinoidut kasvikset
	Noin 15 annosta
	Marinoidut kasvikset ovat ihanan makuisia ja sopivat monenlaisiin alkupalapöytiin. Värikkäät  kasvikset ovat herkullinen lisäke myös joulupöydässä. 
	2 paprikaa (eri värisiä)
	3 pientä punasipulia
	250 g tuoreita herkkusieniä
	1 iso kesäkurpitsa
	Marinadi:
	1 dl oliiviöljyä
	½ dl omenaviinietikkaa
	3 valkosipulinkynttä hienonnettuna
	3/4 tl suolaa
	1/2 punainen chilipaprika hienonnettuna
	mustapippuria myllystä
	Chili explosion –mausteseosta (Santa Maria) tai muuta chilipohjaista mausteseosta
	Puolita paprikat ja poista siemenet ja kanta.
	Paahda kupera puoli ylöspäin uunipellillä 250-asteisessa uunissa, kunnes kuori kupruilee.
	Poista kuoret ja paloittele reiluiksi suupaloiksi.
	Kuori ja lohko punasipulit. Lohko herkkusienet neljään osaan ja kuutioi kesäkurpitsat.
	Sekoita vihannekset keskenään.
	Sekoita marinadin ainekset ja kaada vihannesten joukkoon.
	Anna maustua suojattuna kylmässä yön yli ja sekoita muutaman kerran maustumisen aikana.
	Piparkakku-suklaamousse
	6-10 annosta
	Piparkakuilla maustettu suklaamousse on aterian makea päätös. Tämä jälkiruoka on niin täyteläinen, että pienikin annos riittää. 
	2 ½ dl vispikermaa
	200 g vaniljatuorejuustoa
	200 g tummaa suklaata sulatettuna
	6 piparkakkua muruina
	½ dl sokeria
	2 tl vaniljasokeria
	½ tl piparkakkumaustetta
	Vaahdota vispikerma, vatkaa joukkoon vaniljatuorejuusto. Sekoita joukkoon sulatettu suklaa, piparkakkumurut, sokeri ja vaniljasokeri sekä piparkakkumauste.
	Tarkista maku.
	Jaa annoskulhoihin tai tarjoa isosta kulhosta.
	Fysioterapia 
	Aleksandros Dimitriadis, Mob. 697-3488095 
	E-maili alex_physio@hotmail.com 
	Päivi Voutilainen, Puh. 2310–206096
	Melina Merkouri 33, Sikies, Thessaloniki (Bussipysäkki Foka, Bussi 28)
	Seuramme jäsenet saavat alennuksen. Terapia-ajat vain ajanvarauksella. 
	Takaisin etusivulle
	Graafinen suunnittelija
	Andreas Dimitriadis, Mob. 6979762145
	E-maili andreas1701@gmail.com 
	Kampaaja 
	Lisa Georgopoulou, Puh. 2310-313073 
	Käsintehtyä keramiikkaa ja koruja
	Päivi Georgopoulos, Puh. 697 4031922
	Myös tilauksia otetaan vastaan.
	Käännöksiä ja tulkkauksia
	Jaana Karhunen, Mob. 694-5435697 
	E-maili jaanakarhunen@gmail.com
	Käännöksiä, suomen, ruotsin ja kreikan kielen oppitunteja
	Outi Holopainen, Mob. 697-9774482
	E-maili oumasoou@hotmail.com
	Terveys/Kauneus
	Forever Living Products (Forever Living.com, L.L.C.)
	Kirsi Rosti-Drosinaki – International Sponsoring, Suoramyynnin kasvattaja.
	http://myflpbiz.com/aloeforallkirsi, 
	Mob: +30 6997 628019
	E-maili aloeforallkirsi@myflpbiz.com
	Vuokralle tarjotaan Halkidikissa
	Neos Marmaras – Sithonia, vuokrataan täysin kalustettu 45m² kesäasunto (+pesukone). Asunto on itse kylässä, 150m lähimmälle rannalle (kiviranta) ja 250m lähimmälle hiekkarannalle.
	Vuokraus ympäri vuoden. (Vuokraus myös lyhyemmäksi ajaksi sopii).
	Asunnoissa on yhdistetty olohuone- makuuhuone (liukuovilla), keittiö, suihku-wc ja kaksi parveketta.
	Lisätietoja:  Kirsi Rosti-Drosinaki, 
	puh. +30 2310 315588, 
	E-maili krosti@otenet.gr
	Tapaamme ensi vuonna tammikuussa keilailukilpailujen merkeissä ja helmikuussa vuosikokouksessa. 
	Ensi vuonna yleiskokouksessa valitaan uusi johtokunta, joten miettikääpä asettumista ehdokkaaksi. 
	Tapahtumien päivämäärät ilmoitetaan myöhemmin.
	Seuraava tiedote ilmestyy keväällä 2015. Toimitus odottaa jälleen lukijoilta juttuja, vinkkejä ja kommentteja tiedotteeseen.
	Tiedotteen sähköpostiosoite on tiedote@suomi-seura.gr
	Takaisin etusivulle
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