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Alkukesähän olikin oudon sateinen, ja syksy tuli mielestäni tänä vuonna aivan 
liian aikaisin. Oli miten oli, niin minulta kesä meni tällä kertaa jotenkin ohi. 
Nyt kun sitten seuran syyskausi alkoi, ja johtokuntakin palasi 
kesälaitumiltaan, on minua jälleen kerran, ja varmaan muitakin seuralaisia, 
askarrauttanut pienen seuramme tulevaisuus.  
Olisiko se kenties kuihtumassa? Olisivatko seuralaiset menettäneet 
mielenkiintonsa siihen? Olisivatko ihmiset kyllästyneet tapahtumiin, joita 
kalenterissamme on ollut vuosi toisensa jälkeen? Pitäisikö panna kaikki 
päälaellensa ja keksiä jotakin aivan uutta niiden tilalle?  
Näitä olen miettinyt, sillä joskus tapahtumien osanottajaluku on tuntunut  
pienenlaiselta, vaikka mukaan on saatu jo monet kreikkalaiset puolisotkin. 
Mutta ovatko asiat todella näin, vai tuntuuko se vain joskus jotenkin siltä? 
Uskoisin, että ei varmaankaan ihan näin. 
Ensinnäkin meitä suomalaisia ei ole, ainakaan täällä Thessalonikissa, enää 
montakaan jäljellä. Talouskriisi on tehnyt tehtävänsä tässäkin asiassa, ja 
paluumuutto on ollut tuntuva näin pienessä porukassa, eikä maan 
taloudellinen tilanne houkuttele juurikaan uutta porukkaa. Sitäpaitsi monet 
seuramme perustamisen aikoihin, ja pitkään sen jälkeenkin, täällä asuneet 
ns. aktiivijäsenet, ovat muuttaneet jo aikoja sitten Suomeen. 
Toiseksi porukkamme on jo sen verran ikääntynyt, että ei edes 
jatkotoimikunnan puheenjohtaja pysty houkuttelemaan meitä enää jatkoille 
yömyöhään. Meillähän oli ollut ihan vakiintunut tapa kulkea tavernaillan 
jälkeen kapakasta toiseen drinksuilla ja tanssimassa. Nyt näyttää siltä, että ei 
enää jakseta.  
Monien elämäntilanne on muuttunut. On tullut uusia velvollisuuksia ja uusia 
intressejäkin, mikä on tietenkin positiivinen asia. Talouskriisin masentava 
vaikutus ei ole säälinyt meitäkään. On ollut pakko sulkeutua neljän seinän 
sisälle, koska rahat eivät riitä eikä pennittömänä oikein huvita bailailla. Kotiin 
ovat juuttuneet jo useimmat kreikkalaisetkin, mikä on heille ollut varmaan jo 
paljon kovempi pala niellä kuin meille suomalaisille.  
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Kesä meni menojaan todella nopeasti, ikään kuin sitä ei olisi ollutkaan. 

 
Seuraamme on useaan otteeseen ylistetty sen aktiivisuudesta. On ihmetelty, 
miten se, pienuudestaan huolimatta, on saanut, ja saa yhä, niin paljon aikaan 
verrattuna suurempiin seuroihin. Olisiko meillä siis liian paljon tapahtumia 
vuoden aikana? Haluttaisiinko poistaa jokavuotisista tapahtumista jokin ja 
mikä sitten? Kaikki tuntuvat niin tärkeiltä, ainakin minun, ja uskoisin että 
monen muunkin mielestä.Eikö siis enää vietettäisi vaikkapa pikkujouluja? 
Eikö enää miteltäisi taitoja ja vitsailtaisi toinen toistemme tyylistä 
keilailukilpailuissa? Eikö enää autettaisi huonompiosaisia ruokafestivaaleilla? 
Eikö yllä mainittujen lisäksi tavattaisi ainakin viisi kertaa vuodessa yhtenä 
porukkana? Voitaisiinko joitakin tilaisuuksia jotenkin muuttaa saadaksemme 
niihin jonkinlaista vaihtelua ja estääksemme siten liiallisen rutinoitumisen? 
Olen kuitenkin kaiken tämän pohdinnan jälkeen sitä mieltä, että meidän 
pitäisi yhä enemmän, ja kaikin tavoin, yrittää saada nuorta polvea 
kiinnostumaan seurasta ja sen toiminnasta. Lisäksi meidän tulisi rohkaista 
entistä enemmän aloitteiden jättämistä ja painottaa niiden tärkeyttä, sillä 
uusia ideoita tarvitaan aina. Johtokunnassakin voisi alkaa istua uudempaa 
porukkaa eikä aina me, ne samat naamat. Onhan siinä hommaa; kokouksia, 
byrokratiaa ja tapahtumien järjestämistä, mutta sitähän voisi jokainen, joka 
haluaisi, silti kokeilla. Ehkä suuremmalla vaihtuvuudella johtokunnassakin 
voitaisiin välttää sen jäsenten aika ajoin väsähtämistä tai turhautumista. 
Kaikista näistä voisimme jutella esim. seuraavassa yleiskokouksessa ja miksei 
jo ennen sitäkin, aina tilaisuuden tullen. 
Viime sunnuntain ja syyskauden ensimmäinen kuukausitapaaminen, osoitti 
ainakin selvästi meille kaikille, että seuramme on vielä täysin voimissaan ja 
ilman muuta elävien kirjoissa, ja niin sen halutaan jatkavan. Se oli erittäin 
hauska, mieltä kohottava ja lämminhenkinen tapaaminen. Loppuporukka 
taisi kömpiä vielä jatkoillekin, koska taverna jo suljettiin. Kiitos paljon kaikille 
osanottajille! Toivon, että ne, jotka estyivät tulemasta, pääsevät mukaan 
ensi kerralla!  
 
Outi Holopainen 
Puheenjohtaja 

Takaisin etusivulle 

Pääkirjoitus 
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Keilailukilpailut 
 
Seuramme vuosittaiset keilailukilpailut pidettiin keilailuhallissa ”Ten 
Pin Bowling” Kalamariassa, Thessalonikissa 18.1. 2015.  
Mukaan oli tavan mukaan kutsuttu myös Suomi‐ystävät. Kaiken 
kaikkiaan neljätoista henkilöä kilpailivat aikuisten, kaksi nuorten ja 
kolme lasten sarjan voitosta. Keilailukilpailun voittajat:  
 

 
 
Aikuisten sarja 
Angelos Brilakis  103 pistettä (2 kaatoa, 1 paikko) 
Christos Petridis  103 pistettä (1 kaato, 2 paikkoa) 
Kostas Theodorakis  102 pistettä 
 

Nuorten sarja 
Kalliopi Theodoraki  104 pistettä 
Despina Theodoraki 77 pistettä 
 
Lasten sarja 
Ayda Biltekin   91 pistettä 
Alexia Suomalainen 73 pistettä 
Teoman Biltekin  62 pistettä 
 
Yleiskokous 
 
Pohjois‐Kreikan Suomi‐Seuran säännöllinen, sääntömääräinen 
yleiskokous pidettiin sunnuntaina 8.2.2015 ravintola Simfonia:ssa. 
 
Pohjois‐Kreikan Suomi‐Seuran puheenjohtaja, Outi Holopainen, avasi 
kokouksen, ja hän leikkasi ja jakoi “vasilopitan” seuran jäsenille. 
Onnenkolikko löytyi Rauni Puurusen pullapalasta, ja niinpä hänet 
valittiin kokouksen puheenjohtajaksi!  
Sihteeriksi valittiin Marko Suomalainen ja pöytäkirjantarkastajiksi Outi 
Holopainen ja Kirsikka Soustiel sekä ääntenlaskijoiksi Asta Koskela‐
Dimitriadou ja Satu Vuorinen. 
Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
Seuran 22 jäsenmaksun maksaneesta jäsenestä oli paikalla 8. 
Seuraavaksi käsiteltiin vuoden 2014–2015 toimintakertomus ja vuoden 
2014 tilinpäätös. Satu Vuorinen ja Asta Koskela‐Dimitriadou olivat 
valvovan toimikunnan jäseninä tarkastaneet seuran tilikirjat ja 
tilinpäätös hyväksyttiin heidän taholtaan. Johtokunnalle myönnettiin 
tili‐ ja vastuuvapaus. 
 
 

Takaisin etusivulle 

Pohjois‐Kreikassa tapahtuu 
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Käsiteltiin seuran tulo‐ ja menoarvio vuodelle 2015. Seuran 
jäsenmaksu (€ 20,00) ja liittymismaksu (€ 30,00) päätettiin pitää 
entisellään, ja päätettiin, että jäsenmaksun viimeinen maksupäivä on 
30. huhtikuuta 2015. 
Käsiteltiin toimintasuunnitelmaehdotus kaudelle 2015 ‐ 2016. Seuran 
tilaisuuksista ja tapaamisista päätettiin seuraavasti:  
 
i.  Tilaisuudet ja tapaamiset 

‐  Kuukausitapaamiset jatkuvat kiertoluontoisena jäsenten kesken, 
jäsenet vastaavat paikasta, kellonajasta ja tapahtumasta. Jäsenille 
ilmoitetaan viimeistään viikkoa ennen sähköpostilla. 
Kuukausitapaamiset viisi kertaa vuodessa, maalis‐, huhti‐, touko‐, 
loka‐ ja marraskuussa, jokaisen kuukauden ensimmäisenä 
viikonloppuna. 
Maaliskuun kuukausitapaamisen järjestämisestä on vastuussa 
Jaana Karhunen ja toukokuun kuukausitapaamisen 
järjestämisestä on vastuussa johtokunta ja se pidetään Pereassa, 
jonne mennään laivalla. 

‐  Kreikan ja Kyproksen suomalaisten tapaaminen ja Suomi‐koulujen 
opettajien ja vanhempien seminaari järjestetään 20. ‐ 22.3.2015 

‐  Kirjaston sulkijaiset kesäkaudeksi, vastuuhenkilö Päivi 
Georgopoulos 

‐  Osallistutaan Thessalonikin kansainvälisille ruokafestivaaleille 
kesäkuussa  

‐  Järjestetään Suomi‐koulun kevätjuhlat 
‐  Pidetään adventtikirkko yhteistyössä Suomen Merimieskirkon 

kanssa 
‐  Järjestetään seuran pikkujoulut marras‐/joulukuun vaihteessa 
‐  Järjestetään Suomi‐koulun joulujuhlat 
‐  Järjestetään seuran keilailukilpailut tammikuussa 2016. 

‐  Järjestetään seuran elokuva‐ ja karaokeiltoja. Kaikki paikat ovat 
mahdollisia, kunhan illan järjestäjä hoitaa laitteiden kuljetuksen 
paikan päälle ja palautuksen 

‐  Pyritään järjestämään joko laivaristeily Thessalonikin edustalla tai 
matka Roomaan, Rooman suomalaisten tapaaminen, viimeistään 
keväällä 2016. 

‐  Never Ending Story ‐ workshop järjestetään 2. polven 
suomalaisille 

‐  Mahdollisista lisätapahtumista voi johtokunta tai yksittäiset 
jäsenet tiedottaa muille jäsenille postituslistalla osoitteella 
jasen@suomi‐seura.gr  

 
 

ii.  Tiedotustoiminta 
‐  Seuran tiedote "Venttiili" ilmestyy 2 ‐ 3 kertaa toimikauden 

aikana. Μahdolliset artikkelit muissa julkaisuissa 
 

iii. Apurahat 
‐  Helmikuun apurahat 

1.  Suomi‐Seuralle haetaan helmikuun apurahaa  
a.  ulkosuomalaisten kulttuuri‐ ja harrastustoimintaan, seuralle 

Pohjois‐Kreikan ja Rooman suomalaisten tapaamiseen 
b.  ulkosuomalaisille nuoriso‐ ja opiskelijajärjestöille, Never 

Ending Story ‐ workshopin järjestämiseen. 
 
2.  Tiedotteelle/koulun lehdelle haetaan  
a.  ulkosuomalaismediaperusapurahaa tiedotteelle Internet 

kuluihin ja koululehdelle painatuskuluihin 
b.  ulkosuomalaismediaerityisapurahaa tiedotteelle Laptopiin. 
3.  Suomi‐koulu miettii vielä helmikuun apurahan kohdetta 

ulkosuomalaisten kulttuuri‐ ja harrastustoimintaan 
 

Takaisin etusivulle 

mailto:jasen@suomi-seura.gr
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‐  Syyskuun apurahat 
1.  Johtokunta päättää syyskuun apurahojen kohteet 
2.  Suomi‐koulun päättää syyskuun apurahojen kohteet 

Valittiin seuralle uusi johtokunta: 
i.  Puheenjohtaja Outi Holopainen 
ii.  Varapuheenjohtaja Sari Silvasti‐Kontos 
iii. Sihteeri Marko Suomalainen 
iv. Rahastonhoitaja Päivi Georgopoulos 
v.  Jäsen Rauni Puurunen 
vi. Varajäsen Kirsikka Soustiel 
g.  Seuran valvovan toimikunnan jäseninä jatkavat Satu Vuorinen ja 

Asta Koskela‐Dimitriadou. Varajäseneksi valittiin Tuula Kallankari.  
 
Seuraavaksi Suomi‐koulun opettaja Outi Holopainen kertoi koulun 
asioista.  
 
Päätettiin että, tiedotteen toimikuntana jatkavat Päivi Georgopoulos ja 
Marko Suomalainen.  
Sari Silvasti‐Kontos tekee haastattelun pojastaan Kostiksesta, hänen 
armeijassa olostaan Suomessa sekä Neo Panteleimonassa asuvasta 
Ragnista ja hänen perheestään, ja Outi Holopainen pojastaan 
Krinoksesta, hänen muutostaan ja olostaan Suomessa 2. polven 
ulkosuomalaisena. Lisäksi Sari tekee haastattelun Kreikan ja Kyproksen 
suomalaisten tapaamisesta sekä Suomi‐koulujen opettajien ja 
vanhempien seminaarin luennoitsijoista. 
Thessalonikin ruokafestivaalien toimikuntaan valittiin Rauni Puurunen 
ja Päivi Georgopoulos sekä seuran pikkujoulutoimikunnan vastaavaksi 
Päivi Georgopoulos. 
Seuran USP‐vastaava, Marko Suomalainen, kertoi kuulumiset USP:n 
toiminnasta. Käytiin läpi Facebookin "aloitehautomo"‐sivuilla esille 
tulleet aloitteet, niistä keskusteltiin ja tehtiin päätöslauselmat. 

 
 
Päätettiin että, Marko Suomalainen jatkaa seuran USP‐vastaavana ja 
että seura maksaa hänen matkansa USP:n täysistuntoon toukokuussa 
2015. 
Seuralle ei ollut tullut määräaikaan mennessä yhtään aloitetta. 
Lopuksi käsiteltiin muut asiat ja keskusteltiin seuran pöytäkirjojen 
kääntämisestä. Aiheen oli esittänyt Jaana Karhunen edellisessä 
johtokunnan ja Suomi‐koulun vanhempainyhdistyksen yhdistetyssä 
kokouksessa. Päätettiin, että jokainen jäsen kääntää vuorollaan 
pöytäkirjan ja vuorot etenevät osoitelistan mukaan 
aakkosjärjestyksessä.  

Takaisin etusivulle 

Yleiskokouksen puheenjohtaja Rauni Puurunen, 
vasilopita ‐ pullanpala ja onnenkolikko 
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Kuukausitapaamiset 
 
Päivi Pulkin järjestämä maaliskuun kuukausitapaaminen pidettiin 
1.3.2015, viihtyisässä Paparouna‐ravintolassa, Ladadikan alueella 
osoitteessa Paggaiou 4, Thessalonikin keskustassa. Ruoka oli todella 
hyvää ja hieman erikoistakin, ja se tarjoiltiin kauniisti koristeltuna. Viini 
virtasi jälleen kerran ja pulinaa riitti puoleen yöhön asti. 
 
Seuraavaan, 5.4.2015 järjestettyyn kuukausitapaamiseen ei 
valitettavasti ilmestynyt ketään. Tapaamisen järjestäjä, Rauni 
Puurunen, kertoi viettäneensä kuitenkin rattoisan ja romanttisen illan 
miehensä kanssa Glykanisos‐tavernassa, osoitteessa Megalou 
Alexandrou 54, Pilea, Thessaloniki. 
 
 

 
 
 

 
 
 
Kevätkauden kolmas kuukausitapaaminen pidettiin johtokunnan 
järjestämänä 9.5.2015, tavernassa ”Triaktis”, osoitteessa Themistoklis 
Sofouli 58, Kalamaria, Thessaloniki. Meren äärellä sijaitseva taverna 
veti puoleensa, niinpä paikalle oli saapunut runsaspäinen porukka. 
Seuralaisia oli mukana Larissasta saakka.  
 
Viimeisimmät tavernavieraat lähtivät kotiin vasta pikkutunneilla. 
Viinillä ja loistavalla seuralla oli tietenkin osansa asiassa, mutta olihan 
kyse myös kevään viimeisimmästä seuralaisten välisestä säännöllisestä 
tapaamisesta. 
 
 
 

 
 
 

Takaisin etusivulle 
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Kreikan ja Kyproksen suomalaisten tapaaminen sekä 
Suomi‐koulujen opettajien ja vanhempien seminaari 
 
Järjestyksessä ihan ensimmäinen Kreikan ja Kyproksen suomalaisten 
yhteinen tapaaminen sekä Suomi‐koulujen opettajien ja vanhempien, 
ties kuinka mones, seminaari pidettiin samaan syssyyn 20. – 22.3.2015 
Thessalonikissa. Tapahtuman järjestämistä oli haudottu jo vuoden 
verran, ja kun apuraha Helsingin Suomi‐Seuralta myönnettiin, 
järjestäjätiimimme pani tuumasta toimeen. 
Tapaamiseen tuli väkeä eri puolilta Kreikkaa ja Kyprokselta, ja kaikki 
Suomi‐koulut olivat edustettuina opettajien ja vanhempien 
seminaarissa, paitsi yksi.  
 

 
 
Perjantai‐iltana, 20.3., Thessalonikin suomalaiset, ja jo sinä päivänä 
saapuneet vierailijat, kokoontuivat Marathos‐tavernaan yhteiselle 

illalliselle. Ruokaa oli niin paljon, että porukka lähti siitä aivan ähkyen 
kämpille ja hotelliin nukkumaan. 
Lauantaipäivä valkeni Hotel Anatoliassa, jossa musiikin opettaja, 
Pauliina Mäkinen‐Loukas Ateenan seudun Suomi‐koulusta, ja 
seminaariamme varta vasten Suomesta asti lentänyt, taiteen 
edistämiskeskuksen erityisasiantuntija, Riitta Moisander, pitivät 
Thessalonikin Suomi‐koululaisille vuoron perään erityisoppitunnin. 
Oppitunteja saivat tulla seuraamaan kaikki halukkaat. 
Itse seminaariosa alkoi kahveilla ja niin ikään Riitta Moisanderin 
luennolla ”Taidekasvatus kulttuurin ja kielen siirron välineenä”, josta 
saimme paljon varsin valaisevaa tietoa eri käytännöistä.  
 
 

          
Erityisasiantuntija, Riitta Moisander  Eeva Salonmaa‐Jago 
 

Takaisin etusivulle 
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Buffet‐tarjoilun jälkeen jatkettiin Eeva Salonmaa‐Jagon 
informaatiotuokiolla Suomi‐koulujen Tuki ry:n toiminnasta ja sen 
tietoverkkosivuista.  
Tämän jälkeen mentiinkin jouheasti Hanian Suomi‐koulun opettajien, 
Petra Stratoudaki:n ja Ritva Pöllänen‐Psaroudaki:n, Lukupiiriprojektin 
esittelyyn. Lukupiiriprojekti on Suomi‐koulujen Tuki ry:n sivujen kautta 
toimiva, oppilaita lukemaan innostava käytäntö. Oppilaat lukevat joko 
kyseessä olevilta sivuilta valittuja tai itse valitsemiaan kirjoja ja 
kirjoittavat niistä kirja‐arvostelun, joka sitten pannaan esille 
tietoverkkoon. Lukupiiriä kokeilleiden mukaan siitä on saatu erittäin 
positiivisia tuloksia. 
Rhodoksen Suomi‐koulun opettajat, Minna Puhakka‐Pastrikou ja 
Marika Kärkkäinen, saivat koko kuulijakunnan innostumaan 
projektityöskentelytavasta Suomi‐koulussa. Mainitut opettajat ovat 
tehneet jo useita sellaisia, eri teemoista, muun koulutyön ohessa. Tällä 
hetkellä on meneillään ns. maapalloprojekti, johon on pyydetty 
kaikkien maailmalla olevien Suomi‐koulujen osallistumista. Rhodoksen 
opettajat kertoivat myös hyödyntäneensä etäkoulu Kulkuria 
edistyneimpien oppilaiden kanssa. 
Seminaarin viimeisinä luennoitsijoina kuultiin Roula Tsokalidou:a ja Evi 
Kompiadou:a Aristotelen yliopiston kasvatustieteiden laitokselta. He 
kertoivat kaksikielisyydestä ja sen merkityksestä. Kaksikielisyys on 
rikkautta. Se ei hidasta lasten oppimista, niin kuin usein luullaan, ja ns. 
codeswitching, eli eri kielien käyttäminen vaihdellen 
vuorovaikutustilanteissa, ei ole pelkästään sallittavaa, vaan jopa 
toivottavaa.  
Hyvin onnistunut ja antoisa seminaari huipentui yhteiseen 
keskustelutilaisuuteen, jossa puitiin lähinnä Suomi‐koulujen yhteisen 
leirin ja seuraavan seminaarin sekä sen yhteydessä pidettävän Kreikan 
ja Kyproksen suomalaisten tapaamisen järjestämistä. Hanialaiset 
lupasivat ottaa viimeksi mainitun asiakseen.  

 
Petra Stratoudaki (vasemmalla) ja Ritva Pöllänen‐Psaroudaki 
 

          
Marika Kärkkäinen  Minna Puhakka‐Pastrikou 

Takaisin etusivulle 
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Luentoja seuraamassa... 
 

 
 
 

 
 

...ja kahvitauolla 
 

 
 
 

Takaisin etusivulle 
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Lauantai‐iltana alkoi suomalaisten tapaamisen ns. virallinen osa niin 
ikään Hotel Anatoliassa, jossa lähetysneuvos, Johanna Lammi, Suomen 
Ateenan suurlähetystöstä, konsulivirkailija, Jenny Kristiina Orphanou, 
Kyproksen suurlähetystöstä, turistipappi, Pertti Hell, Rhodokselta, 
sosiaalikuraattori, Mari Hilonen, Ateenan Merimieskirkolta ja Helsingin 
Suomi‐Seuran paikallisedustaja ja Suomen Thessalonikin kunniakonsuli, 
Marko Suomalainen, esittäytyivät ja kertoivat toiminnastaan.  
 

                   
Lähetysneuvos Johanna Lammi  Konsulivirkailija Jenny Kristiina Orphanou 

 
Virallisen osion jälkeen siirryttiin kävellen Thessalonikin tunnetulla 
Ladadika‐alueella sijaitsevaan, Palati‐ravintolaan, jossa syötiin ja juotiin 
taas miltei pakahtumispisteeseen saakka. Jotkut innostuivat vielä 
tanssimaankin elävän musiikin tahdissa.  
 
 
 
 

                   
Sosiaalikuraattori Mari Hilonen  Turistipappi Pertti Hell 

 
 
Sunnuntain, ja viimeisen tapaamispäivän, opastettu kaupunkikävely 
kruunasi kaiken. Vierailijat, ja me paikallisetkin saimme kuulla 
yksityiskohtaista tietoa Thessalonikin historiasta ja sen 
päänähtävyyksistä. Kävelykierroksen jälkeen, haluttiin tai ei, jouduttiin 
jättämään haikeat jäähyväiset kreikkalaiseen tapaan hyvän ruoan ja 
juoman merkeissä Massalia‐ravintolassa, johon eivät sitten 
valitettavasti kaikki pitkämatkalaiset enää ehtineetkään.  
Odotamme siis innolla seuraavaa tapaamista ja opeseminaaria n. 
kahden vuoden päästä Kreetalla! 
 
Outi Holopainen 
Puheenjohtaja 

Takaisin etusivulle 
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Sibelius luento 

 
Suomen suurlähetystö yhdessä Suomen Pohjois‐Kreikan 
kunniakonsulaatin ja Thessalonikin kaupungin kanssa järjestivät 
huhtikuun 23. päivä hotelli Elektra Palace:ssa Sibelius ‐luennon.  
Luennoitsijana oli Helsingin yliopiston professori Eero Tarasti, joka 
kertoi elävästi Sibeliuksen elämästä ja soitti pianolla Sibeliuksen 
sävellyksiä. Luennon jälkeen seurasi illallinen. 
 
Ulkosuomalaisparlamentin istunto 
 
Tänä vuonna pidettiin Ulkosuomalaisparlamentin kahdeksas istunto 
Helsingissä 21.5.2015‐23.5.2015 . Seuraamme edustivat siellä Marko 
Suomalainen ja allekirjoittanut Sari Silvasti‐Kontos. 
Varsinaisen istunnon lisäksi ohjelmaan kuului erilaisia seminaareja. 
Varmasti mielenkiintoisin tänä vuonna oli Ulkosuomalaisyhteisöjen 
Suomen 100‐vuotisjuhlavuoden tiedotus‐ ja suunnittelutilaisuus . 
Teemana oli Suomi vuonna 2017: Onko suomalaisuudella väliä? 
Tilaisuudessa oli mukana Suomen valtiollisen itsenäisyyden 100‐
vuotisjuhlavuoden organisaation edustajia. Osallistujat miettivät 
yhdessä mm. Mitä väliä on ulkosuomalaisuudella ? Miten juhlia 
itsenäisyyttä ajan hengessä ?  
Vuonna 2017 itsenäinen Suomihan täyttää 100 vuotta, ja myös 
Ulkosuomalaisparlamentti (USP) kokoontuu silloin 20 v. ‐

juhlaistuntoonsa. Yhteiskeskustelu oli antoisaa, ja saimme kaikki 
esittää toivomuksia Suomen viranomaisille siitä, millaisia järjestelyjä ja 
suurempia tapahtumia toivoisimme ulkosuomalaisalueille. Samoin 
meitä informoitiin, mitä tähän saakka on ollut suunnitteilla. 
Seuraamme asian kehittymistä ja informoimme seuraamme myös 
jatkossa. 
 
Parlamentti valitsee istuntokaudeksi kahdeksan varapuhemiestä , jotka 
edustavat eri alueita. Kreikkahan kuuluu alueeseen Etelä‐Eurooppa, 
Lähi‐Itä ja Afrikka. Alueemme edellinen varapuhemies Raimo 
Luokomaa (Portugali) luopui ehdokkuudestaan, johtuen siitä, että on 
muuttanut takaisin Suomeen. Järjestettiin vaalit, joissa tuli valituksi 
uudeksi varapuheenjohtajaksi Katia Brunetto (Italia) ja hänen 
varamiehekseen Marko Suomalainen . Näin ollen saamme varmasti 
oman alueemme asiat parhaalla mahdollisella tavalla esille. Onnea 
uudelle uralle Katia ja Marko !!! 
 

 
Kuvassa vasemmalta: Marko Suomalainen, Sari Silvasti‐Kontos ja Katia Brunetto 
 

Takaisin etusivulle 



 
Venttiili  ●  Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran tiedote  ●  Syksy 2015               

 

 

Sivu 11 

 

Varsinaisessa valiokuntatyössä otimme osaa Opinto‐ja 
koulutusvaliokunnan ja Nuorisovaliokunnan istuntoon.Valintamme 
johtui siitä, että niin seuramme kuin muutkin 
Kreikan Suomiyhteisöt olivat lähettäneet siihen aloitteita liittyen mm. 
suomalaisten yliopistojen pääsykokeiden suorittamismahdollisuuteen 
Suomen ulkopuolella ja mahdollisuuteen niiden suorittamiseen 
englanniksi . Päätöslauselmaksi tuli esitys mm. 
USP pyytää puhemiehistöä ryhtymään toimenpiteisiin , jotta Suomen 
yliopistot ja ammattikorkeakoulut tutkisivat mahdollisuutta tehdä 
pääsykokeita myös selkokielellä. 
 

 
Ulkosuomalaisparlamentin uudet varapuhemiehet ja heidän varahenkilöt kaudelle 2015 ‐ 2017 

 
Myös monissa muissa lautakunnissa tehtiin arvokasta työtä ja esityksiä 
niin passin hakumahdollisuuksista , TV‐ohjelmista Suomesta , Suomi‐

koulujen työstä, Kelan äitiysavustuspakkauksista jne. Lisäietoa USPn 
sivuilta www.usp.fi, ja myös minä ja Marko  
olemme valmiit vastaamaan kysymyksiinne. 
 
Sari Silvasti‐Kontos 
 
Suomi‐koulun kevätretki 
 
Thessalonikin Suomi‐koulun kevätlukukausi huipentui oppilaiden, 
vanhempien ja opettajien yhteiseen kevätretkeen Ziogas:n 
ratsastustilalle Lefkochori:in Kilkis:in 30.5.2015. 
Ilma suosi retkeläisiä, ja jo aamusta porukka kokoontui pikku hiljaa 
paikalle kimppakyydillä. 
Monet retkeläisistä oli käynyt tilalla jo aikaisemminkin,  mutta 
tilanomistajien ja sen työntekijöiden lämmin vastaanotto, tilan 
rauhallinen ilmapiiri ja kaikki siellä  asuvat eläimet sekä kaunis luonto, 
tekivät jälleen kerran uskomattoman vaikutuksen. 
Retkeläiset pyörivät edestakaisin tutustumassa tilan porsaisiin, 
vuohiin, kanoihin, kissoihin, koiriin ja tietenkin hevosiin. Joku 
uskaltautui jopa silittelemään tilan maskottia, keltaista python‐
käärmettä!  
Ratsastusretki kuului ilman muuta asiaan, ja melkein kaikki rohkenivat 
tekemään hevosentaluttajan opastuksella ainakin pienen lenkin 
hevosen selässä keinuen. Samana päivänä paikalla oli myös entisen 
Suomi‐koululaisen  äiti, fysioterapeutti, Päivi Voutilainen, jolta oli 
erikseen siksi päiväksi tilattu liikuntaleikki varta vasten koulumme 
porukalle. Niinpä siellä sitten juostiin ja pyörittiin ympyrää, isot ja 
pienet, leikkien kanoja ja niitä metsästävää kettua ihan väsymykseen 
saakka. 
 

Takaisin etusivulle 
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Jopas siitä sitten, jo muutenkin hyvä ruokahalu parani, ja kaikki 
kerääntyivät yhdessä grillauspaikalle paistamaan makkaroita, 
lämmittämään mukana tuotuja jauhelihapihvejä, valmistamaan 
salaattia ja täyttämään  pöytää kaikenlaisella muulla murkinalla.  
Syönnin jälkeen hiljennettiin laulamaan suvivirttä, sillä eihän ilman 
suvivirttä suomalaista koulua kesän ajaksi suljeta! 
Lopuksi oppilaille jaettiin kouluvuosipalautteet ja lähdettiin 
kotimatkalle. Oli ihana päivä, kun oltiin kaikki yhdessä!  
 
Ruokafestivaalit 
 
Ruokafestivaalit ‐ FOOG FOR GOOD ‐ 7.6.2015 
 
Traditioksi tullut tapahtuma kesäkuun ensimmäisenä sunnuntaina, jo 
18:ta kertaa Aretsoun rannalla Kalamariassa. 
Yli puolitoistatuhatta thessalonikilaista kokoontui maistelemaan 
makuja kaikilta maailman mantereilta. Ruokaa oli tarjolla n. 43 maasta. 
Tänä vuonna uusia maita olivat Afganistan, Jordania, Romania, 
Moldavia ja Tsekki.  
Ruoan lisäksi vieraita viihdyttivät eri maiden musiikki‐ ja 
tanssiesitykset. 
 
10:n euron pääsylipun lunastivat 1.532 henkilöä ja 1:n euron 55 
henkilöä (tarkoitettu perheenjäsenille, jotka jakavat varsinaisen lipun). 
Tulot olivat n 15.500 € joista n 2.500 järjestely‐ ja ruoka‐ainekuluja,  
 
sekä 1000 € ensi vuoden aloitukseen erotettu summa. 
12.000 € jaettiin seuraavien kesken: 
DIAKONIA AGAPIS ‐ jakaa ruokaa köyhille. 80 litran mixeri, 4000 €. 
DRASI JIA TO KATI ALLO ‐ iltapäivävastaanotto kehitysvammaisille. 
Laptop yms 1800 €. 

AMEA ‐ atoma me anapiria ‐ vastaanotto kehitysvammaisille lapsille. 
Tarvikkeita musiikki‐ ja puheterapiaan.1300€. 
DROMEA – järjestö, joka jakaa ruokatavaraa koululapsille ja perheille. 
Ruokatavaraa 600 €. 
KENTRO THERAPEFTIKIS IPPASIAS SERRON ‐ ratsastusterapiaa 
kehitysvammaisille. 1200 €. 
MELISSA ‐ lastenkoti. 1200 €. 
MEGAS ALEXANDROS, somatio filoksenias singenon (kardiopathon). 
Sydänsairaiden omaisien tukiseura. 2 sähköhellaa 600€. 
SYNIPARHO ‐ ottaa vastaan maahanmuuttajia, eronneita naisia yms. 
Sähköhella 400 €. 
Meillä suomalaisilla oli tarjolla, kuten joka vuosi, lohipiirakkaa ja 
uutena juttuna lohi‐ kinkku ja sienitäytteisiä ruisnappeja. 
Tämä ulkomaalaisnaisten seura on muuttunut IWOG ‐ International 
Women's Organization of Greece:n alaiseksi, koska se ei ollut ollut 
virallinen seura. Eli uusi nimitys on Iwog International Women's 
Organization of Greece & Gynekes ton pende ipeiron. 
Tiedot tulo‐ ja menolaskelmasta ovat suunnilleen laskettuja. Tarkat 
tiedot seuraavat myöhemmin. 
 
Paivi Pulkki 
 
CEDEFOP – Euroopan ammatillisen koulutuksen 
tutkimuskeskus 40 vuotta 
 
CEDEFOP – Euroopan ammatillisen koulutuksen tutkimuskeskus – juhli 
40 vuotta perustamisestaan ja 20 vuotta Thessalonikissa. 
Cedefop perustettiin EU:n ensimmäisenä erillisvirastona Eurofound, 
Dublin kanssa vuonna 1975. Ensimmäinen sijoituspaikka oli Berliini, 
josta muutto Thessalonikiin tapahtui vuonna 1995. 

Takaisin etusivulle 
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Cedefopin tehtävänä on tukea EU‐maiden ammattikoulutuspolitiikan 
kehittämistä ja toteuttamista. Cedefop toimii läheisessä yhteistyössä 
komission, EU‐maiden viranomaisten, työnantajajärjestöjen, 
ammattiliittojen, tutkijoiden ja muiden alan ammattilaisten kanssa. Se 
tarjoaa sekä ajantasaista tietoa ammattikoulutuksesta että foorumin 
politiikasta käytävälle keskustelulle. Cedefop tekee korkeatasoisia 
vertailevia analyyseja sekä tarjoaa tutkimuksen ja verkostoitumisen 
kautta hankittua asiantuntemusta. 
Tällä hetkellä Thessalonikissa työskentelee noin 130 henkilöä Euroopan 
eri maista (EU‐EFTA).  
Cedefop juhli merkkivuotta järjestämällä vastaanoton torstaina 11 
kesäkuuta Megaro Musikissa johon osallistuivat myös 
hallintouudistusministeri Giorgos Katrougalos ja Thessalonikin 
pormestari Ioannis Boutaris. Juhlavuosi konferenssi pidettiin 
seuraavana päivänä tutkimuskeskuksen omissa tiloissa Pyleassa. 
Voitte ladata Cedefopin julkaiseman oman lehden juhlavuosipainoksen 
tästä.  
 

 
 

Yleistä tietoa EU:n erillisvirastoista: 
EU:n virastot ja erilliselimet toimivat EU:n varsinaisista toimielimistä 
erillään. Kukin niistä on itsenäinen oikeushenkilö, joka on EU‐
lainsäädännöllä perustettu hoitamaan tiettyjä tehtäviä. 
Jäsenmaihin hajautetut EU:n virastot (yli 40) hoitavat teknisiä, 
tieteellisiä tai hallinnollisia tehtäviä, jotka tukevat EU:n toimielimiä eri 
alojen politiikan täytäntöönpanossa.  
Ne toimivat myös EU:n ja eri maiden kansallisten viranomaisten 
yhteistyön tukena, sillä niissä on teknisiä ja erityisasiantuntijoita sekä 
EU‐elimistä että kansallisista elimistä. 
 
Rauni Puurunen 
 
 
 
 

(Haastattelija: Outi Holopainen) 
 
Tämän tiedotteen haastateltava on Krinos Psitillis, 
suomalaiskreikkalainen nuori mies, joka on syntynyt Ruotsissa, 
kasvanut Kreikassa, ja ennen Suomeen muuttoaan vieraillut siellä 
muutaman kerran lähinnä sukulaisten luona. Nyt hän on asunut 
Suomessa jo kahdeksan vuotta.  
 
1. MILLOIN JA MIKSI LÄHDIT SUOMEEN?  

Lähdin Suomeen opiskelemaan vuonna 2007. 
2. MILLAINEN KUVA SINULLA OLI ENNEN SUOMEEN MUUTTOASI 

SUOMESTA JA SUOMALAISISTA YLEENSÄ?  
Että suomalaiset ovat rehellistä ja ystävällistä kansaa.  

 
Takaisin etusivulle 

Haastateltavana 
Krinos Psitillis 
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3. MITEN HYVIN OSASIT SUOMEA ENNEN SINNE MUUTTOASI?  

Osasin Suomea hyvin, kuitenkin kielitaitoni kehittyi siellä lisää. 
4. MITÄ KAIKKEA OLET TEHNYT SUOMESSA?  

Pääpiirteisesti olen opiskellut ja työskennellyt. Kävin Suomessa 
myös armeijan.  

5. MILLAISTA ON OLLUT OPISKELLA SUOMESSA?  
Erittäin mielenkiintoista ja antoisaa. Suomalainen koulu tai 
koulutus on tasoltaan erittäin hyvä. Opettaminen on oikeanlaista 
ja opettaja huolehtii siitä, että opetettavat tosiaan oppivat. 

6. MILLAISTA ON OLLUT TEHDÄ TYÖTÄ SUOMESSA?  
Reilua. 

7. ONKO SINULLA OLLUT VAIKEUKSIA SOPEUTUA SUOMALAISEEN 
YHTEISKUNTAAN JA SUOMALAISEEN TAPAKULTTUURIIN?  
On ollut vaikeuksia, koska suomalainen ja kreikkalainen kulttuuri 
ovat niin erilaisia. Esim. kreikkalaiset ovat ulospäinsuuntautuvia ja 
sosiaalisia kun taas suomalaiset sisäänpäin ja oman ”reviirinsä” 
vartijoita.  

8. ONKO SINULLA OLLUT VAIKEUKSIA SOLMIA YSTÄVYYSSUHTEITA 
SUOMALAISTEN KANSSA? 
On ollut vähän, mutta kun antaa suomalaiselle aikaa tutustua eikä 
hosu liikaa, niin kyllä siitä saa hyviä ystäviä.  

9. ONKO SINULLA HYVIÄ SUOMALAISIA YSTÄVIÄ ?  
On mulla muutama hyvä.  

10. MILLAISIA SUOMALAISET OVAT MIELESTÄSI YSTÄVINÄ?  
Rehellisiä, luottavaisia, niin kuin hyvän ystävän kuuluu olla. 

11. ONKO SINULLA ENEMMÄN MAAHANMUUTTOTAUSTAISIA 
YSTÄVIÄ SUOMESSA?  
Kyllä, se johtuu siitä, että ollaan jotenkin oltu samassa veneessä, 
vieraita uudessa maassa, jossa kaikki on niin erilaista. Mutta 
tilanne on kuitenkin nykyään tasoittunut ja suomalaisia ystäviä on 
yhtä paljon.  

 

 
 
12. ONKO KREIKAN YSTÄVÄSI YHTEYDESSÄ SINUUN?  

Hyvin harvoin.  Kreikkalaiset ovat tunnettuja siitä, että he elävät 
hetkessä. 

13. ONKO SINULLA SUKULAISIA SUOMESSA?  
Meillä on iso suku Suomessa.  

14. MILLAISET SUHTEET SINULLA ON HEIHIN JA KUINKA USEIN OLET 
HEITÄ TAVANNUT?  
Minulla on hyvät suhteet sukulaisteni kanssa. Tapaamme 
vähintään Jouluna ja pääsiäisenä. Tavataan muutenkin parisen 
kertaa vuodessa. 

15. OVATKO SUKULAISESI SUOMESSA TUKENEET SINUA JA MILLÄ 
TAVALLA?  
Olen saanut tukea tietenkin. Henkisesti että taloudellisesti.  

 
Takaisin etusivulle 
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16. MITÄ ASIOITA ARVOSTAT SUOMESSA?  

Tasa‐arvo, rehellisyys, korruptioon puuttuminen ja sen eliminointi.  
17. MITÄ HALUAISIT SIELLÄ MUUTTUVAN?  

Ihmiset voisivat olla vähän sosiaalisempia. Vastata jotain 
enemmän kuin *joo*. 

18. MITÄ SUOMI ON SINULLE ANTANUT?  
Hyvän ja turvallisen kodin, luotettavan työpaikan. On minusta 
tullut myöskin enemmän rehti. 

19. HALUAISITKO JÄÄDÄ SUOMEEN? PERUSTELISITKO MYÖS  
VASTAUKSESI, KIITOS! 
Haluan jäädä Suomeen, koska siellä on enemmän mahdollisuuksia 
nuorelle onnistua elämässä. Tarkoitan tällä juuri näitä perusasioita 
kuin koti, työ ja perhe. 

 
 
 
 
 

 

Päivystys 24/7 
 
Hätätilanteessa ota yhteys kohdemaan pelastusviranomaisiin. Jos 
tarvitset konsuliapua, ota yhteyttä Suomen ulkomailla olevaan 
edustustoon tai ulkoministeriöön Helsingissä.  
Suomen ulkomailla olevat edustustot palvelevat edustuston 
verkkosivuilla ilmoitettuina aukioloaikoina. Jos on tarvetta ottaa 
yhteyttä Suomen viranomaisiin edustuston ollessa kiinni, 
ulkoministeriön päivystys palvelee ympärivuorokauden vuoden 
jokaisena päivänä. 
Hätätilanteessa kohdemaan viranomaisilla on vastuu myös maassaan 
oleskelevista ulkomaalaisista. Kiireellisen avun saamiseksi ota yhteyttä 

kohdemaan omiin pelastusviranomaisiin (poliisi, palokunta, 
ambulanssi). Kriisitilanteissa seuraa paikallisia tiedotusvälineitä ja 
noudata paikallisten viranomaisten antamia ohjeita. 
Edustustot tarjoavat konsulipalveluita tilanteissa, joissa Suomen 
kansalainen tai Suomessa pysyvästi asuva ulkomaalainen on joutunut 
ulkomailla hätään sairauden, tapaturman, onnettomuuden, rikoksen 
kohteeksi joutumisen tai muun näihin rinnastettavan syyn vuoksi. 
Kriisitilanteita ovat esimerkiksi luonnonmullistukset, 
suuronnettomuudet, poliittiset levottomuudet, sota ja alueelliset 
selkkaukset sekä laajat epidemiat.  
 
Suomessa ulkoministeriön päivystys toimii vuorokauden ympäri 
jokaisena päivänä. 
Puh: +358 9 160 55555 (puhelut tallennetaan) 
Fax: +358 9 629 840 
E‐maili: paivystys.um@formin.fi. 
 

Korpiklaanin konsertti 
 
Suomalainen metalliyhtye Korpiklaani esiintyy lokakuun lopulla 
Kreikassa. www.korpiklaani.com 
30.10.2015 Thessaloniki, Eightball Club www.eightballclub.gr 
31.10.2015 Athens, Kyttaro Club www.kyttarolive.gr 
 
Kiertävä valkokuvanäyttely 
 
Thessalonikin Valokuvamuseossa FACES. Το πορτρέτο στην ευρωπαϊκή 
φωτογραφία μετά το 1990 – kiertävä näyttely, johon myös 
suomalainen Jorma Puranen on osallistunut. 
www.thmphoto.gr/?p=6137 

Takaisin etusivulle 

Ateenan suurlähetystö  
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Suomen ThisisFINLAND‐maakuvasivusto uudistui 
 
Suomen maakuvasivusto ThisisFINLAND on täysin uudistettu. 
Verkkosivusto on saanut ajanmukaisen, uuden ilmeen ja entistä 
käyttäjäystävällisemmät toiminnot. Koko uudistuksen lähtökohtana on 
ollut sivuston sujuva käyttäjäkokemus mobiililaitteissa. Sivusto löytyy 
finland.fi ‐ osoitteesta seitsemällä eri kielellä, pääkieli englannin lisäksi 
venäjäksi, ranskaksi, saksaksi, espanjaksi, portugaliksi ja kiinaksi. 
"Suomelle on sekä taloudellisesti että poliittisesti tärkeää tehdä 
maakuvatyötä hyvin ja  
erityisesti verkkomaailmassa jatkuvasti paremmin. Uusi sivusto on 
alusta, joka mahdollistaa täysin uudenlaisen yhteistyön kaikkien 
Suomen maakuvatyötä tekevien tahojen kesken. Nyt sivuston uusi 
sisällöntuotanto vasta toden teolla alkaa", ulkoministeriön 
maakuvayksikön päällikkö Petra Theman kertoo. 
Uudelle sivustolle voivat jatkossa tuottaa sisältöä ulkoministeriön 
maakuvayksikön lisäksi kaikki maakuvatyötä tekevät tahot Suomessa. 
Käytännössä sivustolle nostetaan poimintoja esimerkiksi Finpron Visit 
Finlandin tai Finnfactsin Good News from Finlandin verkkosivuilta ja 
sosiaalisen median kanavista. 
ThisisFINLAND palvelee eri kohderyhmiä globaalisti tarjoten laajan 
artikkelikattauksen suomalaisesta yhteiskunnasta, tavoista, ihmisistä, 
yrityksistä ja kulttuurista. Entisiltä ThisisFINLAND‐sivuilta on tuotu 
uudelle sivustolle lähes 2000 maakuva‐artikkelin arkisto. Sivustolta 
pääsee kätevästi myös lisätiedon ääreen, mikäli Suomi‐kiinnostuksen 
syy on esimerkiksi matkailu, opiskelu tai investointimahdollisuudet 
Suomessa. ThisisFINLANDissa ei ole omia uutisia tai 
ajankohtaistiedotteita, vaan päivittäisestä uutisvirrasta sivustolla 
vastaa Ylen uutispalvelu. Sivustolta löytyy myös reaaliaikainen 
webkamera ja sääpalvelu. 

Uutta ThisisFINLAND‐sivustolla on myös maakuvan työkalupakki 
FINLAND Toolbox. Toolbox tarjoaa työkaluja kaikkien käyttöön, muun 
muassa Suomi‐aiheisia esityksiä, kuvia, infografiikkaa, videoita ja e‐
julkaisuja. Työkalupakkiin lisätään sisältöjä syksyn aikana.  
 
 
 
 
 
Etelä‐Euroopan, Afrikan ja Lähi‐idän alueen puhemiehen 
tiedotuskirje 2.10.2015 
 
Syystervehdys alueen suomalaisyhteisöille ja alueemme 
ulkosuomalaisille! 
 
Tästä alueemme uusimmasta tiedotuskirjeestä löytyvät 
allekirjoittaneiden eli alueemme uusien edustajien yhteystiedot sekä 
lopusta erittäin tärkeä uutinen tiedotukseen liittyen. Olemme 
perustaneet Facebookiin alueemme suomalaisille oman ryhmän, joka 
löytyy nimellä "USP:n Etelä‐Euroopan, Afrikan ja Lähi‐idän alueen 
suomalaiset”. Facebook‐ryhmän ei ole tarkoitus korvata perinteisiä 
yhteydenpitokanavia, vaan entiseen tapaan lähetämme myös 
sähköpostitse tiedotuskirjeitä, minkä lisäksi tietoa löytyy USP:n 
kotisivuilta www.usp.fi. 
 
ULKOSUOMALAISPARLAMENTIN KAHDEKSAS ISTUNTO 22.–23.5.2015 
Ulkosuomalaisparlamentin kahdeksanteen täysistuntoon Helsingissä 
osallistui 21 maasta 187 henkeä, jotka edustivat 125:tä 
ulkosuomalaisyhteisöä.  
 

Takaisin etusivulle 

Suomi‐Seura ry ja  
USP tiedottavat 
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Osallistujista 140 oli yhteisöjen varsinaisia edustajia ja 47 virallista 
tarkkailijaa. Istuntoon oli kutsuttu kaikki ulkosuomalaisyhteisöt, jotka 
ovat mukana ulkosuomalaisparlamentin (USP) toiminnassa 
vahvistettuaan eli ratifioituaan USP:n säännöt, yhteensä 519 yhteisöä 
38 maasta. 
Istunnon kahdeksassa valiokunnassa ulkosuomalaisyhteisöjen 
edustajat työstivät tulleiden ja sihteeristön taustoittamien aloitteiden 
pohjalta tehtyjä päätöslauselmaehdotuksia. Valiokuntien 
päätöslauselmaesitykset julkistettiin toisena istuntopäivänä ja 
täysistunto hyväksyi yhteensä 41 päätöslauselmaa, jotka löytyvät 
USP:n kotisivuilta osoitteesta 
www.usp.fi/tiedosto/LIITE5_Paatoslauselmat_lyhyet_paatokset_2015.
pdf. 
Päätöslauselmakeskustelu löytyy Radio Ravun tallentamana 
radionauhoitteena osoitteesta 
https://soundcloud.com/tags/ulkosuomalaisparlamentti. 
 
ALUEEN UUDET EDUSTAJAT 
 
Ulkosuomalaisparlamentin täysistunnon yhteydessä pidetyssä 
aluekokouksessa valittiin alueemme uudet edustajat edellisten 
edustajien Raimo Luokomaan ja Timo Sainion jättäytyessä tehtävästä. 
Alueen puhemieheksi valittiin Katia Brunetto Italiasta. Katia tuli Suomi‐
seuratoimintaan mukaan Suomi‐koulun kautta ja on toiminut vuodesta 
2009 myös Firenzen Suomi‐seuran puheenjohtajana sekä suomen 
kielen opettajana aikuisopiskelijoille. Ammatiltaan Katia on 
freelancekääntäjä ja ‐konferenssitulkki, minkä lisäksi hän työskentelee 
kääntämisen ja tulkkauksen tuntiopettajana Università degli Studi di 
Firenzen yliopistossa Firenzessä. 
Varahenkilöksi valittiin Marko Suomalainen Kreikasta. Marko toimi 
vuosina 1996–2011 Pohjois‐Kreikan Suomi‐Seuran puheenjohtaja, ja 
vuonna 2011, kun hänestä tuli Suomen kunniakonsuli Pohjois‐

Kreikkaan, hän jätti seuran puheenjohtajan tehtävät mutta toimii 
edelleen seuran johtokunnassa. Marko on osakkaana Thessalonikissa 
toimivassa elintarviketukussa, ja hän on opiskellut Suomessa 
kauppaopistossa ulkomaankauppaa ja Englannissa yliopistossa 
kansainvälistä markkinointia. 
 

 
Kuvassa Katia Brunetto ja Marko Suomalainen 

 
Aluekokouksessa keskusteltiin paljon edustajaehdokkaiden 
asettamista ja valintaa koskevista säännöistä, joita ei ole meidän 
alueellamme tarkkaan määritelty. Kokouksessa päätettiin, että 
puhemies ja varahenkilö laativat ehdotuksen säännöistä, joista 
keskustellaan ja jotka vahvistetaan seuraavassa aluekokouksessa, joka 
sovittiin pidettäväksi keväällä 2016. Kokouspaikka tulee olemaan 
jossain alueemme maassa. USP:n uusi jäsenyhteisö Kroatia‐Suomi 
yhdistys ehdotti kokouspaikaksi Kroatiaa. Kutsu otettiin ilolla vastaan, 
ja puhemies ja varahenkilö tutkivat mahdollisuutta pitää kokous siellä. 
Kokouspaikka ja ‐ajankohta vahvistetaan myöhemmin tänä syksynä. 
 

Takaisin etusivulle 
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USP:N UUSI PUHEMIEHISTÖ 2015–2017 
 
Puhemiehistön vastuulla on edistää kaikkia täysistunnon hyväksymiä 
päätöslauselmia. Puhemiehistö on lisäksi laatinut kaudelle 2015–2017 
keskeiset tavoitteet, jotka perustuvat sekä viimeisimpiin 
päätöslauselmiin, aikaisempiin päätöslauselmiin että mahdollisiin 
muihin ulkosuomalaisia koskeviin ajankohtaisiin asioihin. Erityisiksi 
päätavoitteiksi puhemiehistö haluaa tällä parlamenttikaudella nostaa 
seuraavat asiat: 
 Hallituksen ulkosuomalaispoliittisen ohjelman 2012–2016 päivitys 

sisäministeriön koordinaatiossa seuraavaksi toteutuskaudeksi 
vuoden 2017 alusta, sovellettavaksi kaikilla hallinnonaloilla, 

 Suomi‐koulujen toiminnan turvaaminen ja ulkosuomalaisten lasten 
ja nuorten koulutuksen, äidinkielen ja kulttuurin tukeminen 
(nostamalla Suomi‐koulujen avustusta lisäämällä määrärahaa 
momentille pysyvästi ja 

 lisäämällä Suomi‐kouluille oma momentti valtion budjettiin), 
 Kirjeäänestyksen toteuttaminen ulkosuomalaisille kansallisissa 

vaaleissa (vaalilain muutoksella ja eduskunnan siihen osoittamilla 
varoilla, laajan yksimielisyyden kiireelliseksi toteuttamiseksi), 

 Ulkosuomalaisparlamentin toimintaedellytysten turvaaminen ja 
aseman vakiinnuttaminen saattamalla se lainsäädännön piiriin, 

 Ulkosuomalaisten järjestötoiminnan tukeminen ja kehittäminen 
tavoitteena vanhojen ja uusien siirtolaisryhmien järjestöjen 
yhteistyön parantaminen (Suomi‐Seuran, Suomen 
ulkomaanedustustojen sekä kulttuuri‐ ja tiedeinstituuttien kanssa) 
ja että opetus‐ ja kulttuuriministeriö jatkaa Suomi‐Seura ry:n 
toimintaedellytysten turvaamista. 

 
Puhemiehistö kokoontuu syyskokoukseen Helsingissä 19.–20.10.2015. 
Aluettamme kokouksessa edustaa puhemies Katia Brunetto. Älkää 

epäröikö ottaa yhteyttä, jos teillä on kommentteja, terveisiä, 
argumentteja tai kysyttävää päätöslauselmiin ja puhemiehistön 
erityistavoitteisiin liittyen. 
 
VUODEN ULKOSUOMALAINEN 2015 ON MARK LEVENGOOD 
 
Suomi‐Seura ry on valinnut toukokuussa toimittaja‐kirjailija Mark 
Levengoodin vuoden ulkosuomalaiseksi 2015. Seura palkitsee Mark 
Levengoodin hänen merkittävästä ja näkyvästä urastaan niin Ruotsin 
televisiossa kuin kirjailijana. Levengood on yksi tunnetuimpia 
ruotsinsuomalaisia Ruotsissa. 
Mark Levengood (v. 1971–2006 Levengood‐Kärkkäinen) on 
ruotsinsuomalainen ja suomenruotsalainen toimittaja ja kirjailija. 
Levengood vietti lapsuutensa ja nuoruutensa Helsingissä. Ruotsiin hän 
muutti 19‐vuotiaana. Mark Levengood aloitti televisiotyönsä 
lauantaiaamun viihdeohjelman juontajana. Myöhemmin hän tuli 
tunnetuksi mm. ohjelmasarjoista Mark och hans vänner, Aha – sa Mark 
ja Kväll i kungariket sekä työstään Ruotsin television SVT:n 
draamaosaston apulaispäällikkönä. Levengood on saanut useita tv‐alan 
palkintoja sekä Ruotsissa että ulkomailla. Hän on juontanut suuria 
ruotsalaisia tv‐gaaloja (esimerkkeinä Melodifestivalen ja Guldbaggen), 
keskusteluohjelmia sekä selostanut televisiossa Ruotsin hovin 
tapahtumia, muun muassa kruununprinsessa Victorian häät. Lisäksi 
Levengood on suosittu luennoitsija, ja hän on kirjoittanut useita 
teoksia, joista osa on käännetty suomeksi. Levengood on vieraillut 
Suomessa erilaisissa keskusteluohjelmissa. Kesällä 2008 ja 2009 hän 
isännöi Yle TV1:llä omaa kymmenosaista puheohjelmaa Levengood 
Suomesta, jossa hän haastatteli suomalaisia julkisuuden henkilöitä. 
Levengood on Unicefin hyvän tahdon lähettiläs. 
Vuoden ulkosuomalaiseksi on vuodesta 1993 lähtien valittu ulkomailla 
asuva suomalainen tai suomalaisen siirtolaisen jälkeläinen,  
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joka on menestynyt erityisen hyvin omalla alallaan, vaalinut 
suomalaista kulttuuriperintöä ja mahdollisesti myös edistänyt Suomen 
ja uuden kotimaansa välistä kulttuurivaihtoa, kauppaa tai muuta 
yhteistyötä. Valinta voi kohdistua myös ulkosuomalaiseen yhteisönsä 
edustajana tai ulkosuomalaisyhteisöön. 
Aiemmat palkitut ovat FinnFest USA ‐tapahtuman perustaja Robert 
Selvala, kääntäjä‐kirjailija Mirja Bolgár, ruotsinsuomalainen 
järjestöaktiivi Arvi Tervalampi, sopraano Karita Mattila, jalkapalloilija 
Jari Litmanen, amerikansuomalainen Vieno Williams suuren 
siirtolaisuusaallon edustajana, Formula1 ‐ kuljettaja Mika Häkkinen, 
Linux‐käyttöjärjestelmän luoja Linus Torvalds, oopperalaulaja Matti 
Salminen, Euroopan oikeusasiamies Jacob Söderman, säveltäjä Kaija 
Saariaho, toimittaja Erkki Toivanen, kapellimestari‐säveltäjä Esa‐Pekka 
Salonen, jääkiekkoilija Saku Koivu, kääntäjä Richard Impola, professori 
Bengt Holmström, lähetyslääkäri Leena Pasanen, toimittaja‐kirjailija 
Helena Petäistö, Euroopan unionin talouskomissaari, EU‐komission 
varapuheenjohtaja Olli Rehn, kantasolututkija, professori Outi Hovatta, 
kapellimestari‐klarinettitaiteilija Osmo Vänskä ja The Simpsons ‐tv‐
sarjan tuottaja Bonita Pietila. 
 
SUOMI‐KOULUJEN OPETUSSUUNNITELMASUOSITUS 
 
Opetushallitus on julkaissut tänä vuonna pitkän työn tuloksena Suomi‐
koulujen opetussuunnitelmasuosituksen, joka astui voimaan 1.8.2015. Sen 
tarkoituksena on tukea Suomi‐koulujen opetuksen tavoitteiden asettamista, 
sisältöjen valintaa sekä oppilaiden oppimisen arviointia. Suositus on laadittu 
Suomi‐kouluissa 3–18‐vuotiaille oppilaille annettavaa opetusta varten. 
Soveltuvin osin sitä voidaan hyödyntää myös tätä nuorempien tai 
vanhempien opetuksessa. Opetushallitus suosittaa, että Suomi‐koulut 
laativat tätä suositusta hyödyntäen koulukohtaiset opetussuunnitelmat. 
Opetussuunnitelmasuositus on ladattavissa pdf‐versiona osoitteesta 
www.oph.fi/download/168172_Suomi‐
koulujen_opetussuunnitelmasuositus_2015.pdf. 

TIEDOTUSTOIMINTA JA ALUEEN FACEBOOK‐SIVU 
 
Alueemme tiedotustoiminta jatkuu entiseen tapaan sähköpostitse 
lähetettävien tiedotuskirjeiden muodossa ja USP:n kotisivujen kautta. 
Lisäksi Suomi‐seuran järjestötiedote Sutinat toimii myös 
tiedotuskanavana. 
Näiden perinteisten tiedotuskanavien lisäksi puhemies ja varahenkilö 
ovat perustaneet alueellemme oman Facebook‐ryhmän, johon 
kutsumme kaikki alueemme suomalaisyhteisöt ja ulkosuomalaiset 
liittymään. 
Ryhmä löytyy nimellä "USP:n Etelä‐Euroopan, Afrikan ja Lähi‐idän 
alueen suomalaiset” www.facebook.com/groups/946851662054865/. 
Facebook‐ryhmän ei ole tarkoitus korvata perinteisiä 
yhteydenpitokanavia, vaan pikemminkin täydentää niitä ja erityisesti 
toimia alueemme ulkosuomalaisten keskustelufoorumina, jotta 
tiedotus ei tapahtuisi vain yhteen suuntaan meiltä teille 
suomalaisyhteisöille, vaan voisimme käydä keskustelua erilaisista 
ulkosuomalaisia koskettavista aiheista. Ryhmän kautta pääsemme 
myös paremmin tutustumaan niin toisiimme kuin ulkosuomalaisten 
elämään eri puolilla suurta aluettamme. 
 
Oikein hyvää syksynjatkoa! 
 
Katia Brunetto   Marko Suomalainen 
Alueen puhemies   Alueen varahenkilö 
Via dei Cairoli 15/A   Plateon 10 
50131 Firenze   542 49 Thessaloniki 
Italia   Greece 
Puh. +39 333 8311165   +30 694 4766010 
E‐maili katia.brunetto@gmail.com  markosuomalainen@gmail.com 
 

Takaisin etusivulle 

http://www.oph.fi/download/168172_Suomi-koulujen_opetussuunnitelmasuositus_2015.pdf
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Suomen kieltä voi harjoittaa Ylen Uutisten avulla 
 
Suomen kielen harjoitusta kaipaavien on hyvä tietää, että Yle Uutisilla 
on hienoja palveluja suomen opiskelijoille. 
Suomea melko hyvin taitaville Yle Uutisluokan uusi Triplet‐palvelu 
tarjoaa mielenkiintoisia tehtäviä. Triplet‐palvelu sopii hyvin 
työvälineeksi yläkouluikäisten ja sitä vanhempien opettajille. 
Lisää tietoa Uutisluokan Tripletistä löytyy oheisesta artikkelista: 
http://yle.fi/uutiset/uusi_sovellus_muuttaa_ylen_tv‐
uutiset_opetusmateriaaliksi/8266666 
Keskitason suomen opiskelijoille sopivat Yle Uutiset selkosuomeksi: 
http://yle.fi/uutiset/selkouutiset/ 
Suomea heikosti osaaville sopivat Tosi helpot selkouutiset: 
http://yle.fi/uutiset/selkouutiset/tosi_helppo/ 
 
Muutoksia Helsinki‐Vantaan lentokentän bussilinjoihin 
10.8. alkaen 
 
Heinäkuussa avautunut junayhteys tuo mukanaan muutoksia Helsinki‐
Vantaan lentokentän bussiyhteyksiin. Muutokset tulevat voimaan 10. 
elokuuta 2015 syysaikataulujen alkaessa. 
Kehäradan avautuminen linkittyy bussilinjaston uudistukseen. Bussien 
aikataulut ja linjanumerot muuttuvat merkittävästi. Lisäksi osa 
lentoasemalle tulevista bussilinjoista lakkautetaan kokonaan. 
Pääasiallinen kulkuyhteys lentoaseman ja Helsingin keskustan sekä 
Tikkurilan välillä on juna. 
Junan ja bussien aikataulut pääkaupunkiseudulta lentoasemalle saa 
HSL:n verkkosivulta www.hsl.fi 
 

Jäsenten sähköpostiosoitteet ja syntymävuodet kootaan 
Suomi‐Seuraan 
  
Pyydämme teitä ystävällisesti ilmoittamaan Suomi‐Seura ry:n jäseninä 
henkilökohtaisesti oleville jäsenillenne, että toivomme heidän 
toimittavan sähköpostiosoitteensa Suomi‐Seuraan ja pitävän niin 
sähköposti‐ kuin postiosoitteensa ajan tasalla rekisterissämme. 
Pyydämme jäseniä ilmoittamaan meille myös syntymävuotensa, mikäli 
he eivät ole sitä tehneet aiemmin. Kokoamme jäsentemme 
sähköpostiosoitteet rekisteriimme, jotta voimme jatkossa tiedottaa 
entistä tehokkaammin ja nopeammin ajankohtaisista Suomi‐Seuraa 
koskevista asioista ja uutisista, esimerkiksi Suomen Sillan nettilehden 
ilmestymisestä ja koulutustapahtumista. 
Henkilön on oltava henkilökohtaisesti Suomi‐Seura ry:n jäsen 
saadakseen jäsenetumme. Jäsenyys jäsenenämme olevassa 
ulkosuomalaisyhdistyksessä tai ‐järjestössä ei riitä henkilökohtaiseen 
Suomi‐Seuran jäsenyyteen. 
Sähköpostiosoitteet sekä lähettäjän nimi, osoite ja maa sekä 
jäsennumero lähetetään osoitteeseen info@suomi‐seura.fi 
 
Suomi‐Seura mukana Koti ulkomailla ‐tapahtumassa 
  
Suomi‐Seura ry on mukana seuraavassa KOTI ULKOMAILLA ‐
tapahtumassa. Tapahtuma järjestetään 24. – 25. lokakuuta 2015 
Helsingin Katajanokalla sijaitsevassa Wanhassa Satamassa (Pikku 
Satamakatu 3, 00160 HELSINKI). Tapahtuma on maksuton. 
Tervetuloa tapaamaan Suomi‐Seuran väkeä ja keskustelemaan 
ulkomaille muuttoon liittyvistä asioista! 
Lue lisää ja ilmoittaudu tilaisuuteen: www.fairmedia.se/fi/helsinki/, 
mistä saat tulostettavan pääsylipun. 

Takaisin etusivulle 
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mailto:info@suomi-seura.fi
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Suomi‐Seuran infopäivät 
 
Suomi‐Seura ry järjestää kolme infopäivää ja yhden 
keskustelutilaisuuden vuonna 2016. Kaikki tilaisuudet järjestetään 
Suomi‐Seuran toimistossa Helsingissä (Mariankatu 8, 3. kerros). 
Eläkepäiviksi ulkomaille ‐infopäivä järjestetään 11.3. kello 10 – 14. 
Päivän ohjelmassa on tietoiskuja joko pysyvään tai sesonkiluontoiseen 
ulkomailla asumiseen liittyvistä asioista. Tilaisuudessa on mahdollisuus 
saada henkilökohtaista neuvontaa ja tutustua Suomi‐Seuran kokoamiin 
muuttajan oppaisiin ja materiaaleihin. Tilaisuuden hinta on Suomi‐
Seuran jäsenille 50 euroa, muille 70 euroa, hinta sisältää aamupalan, 
tietoiskut ja Eläkepäiviksi ulkomaille ‐oppaan 
Paluumuuttaneiden keskustelutilaisuus järjestetään 15.4. kello 12 – 15. 
Tilaisuus Suomi‐Seuran paluumuuttajan infopäiviin osallistuneille ja 
muille asiasta kiinnostuneille kokoontua keskustelemaan ja jakamaan 
kokemuksiaan Suomeen muuttoon liittyvistä kysymyksistä. 
Osallistujilla on myös mahdollisuus keskustella henkilökohtaisesti 
paluumuuttoon liittyvistä ongelmistaan Suomi‐Seuran neuvojien 
kanssa. Tilaisuus on maksuton. 
Paluumuuttajan infopäivä järjestetään 12.8. kello 12 – 16.  
Infopäivänä Suomi‐Seuran neuvontapalvelu on avoinna ulkomailta 
Suomeen palaaville ja paluumuuttoa suunnitteleville.  Päivän 
ohjelmassa on tietoiskuja paluumuuttoon liittyvissä kysymyksissä 
kuten maahanmuutto, terveydenhuolto, eläkkeet, verotus, työnhaku ja 
lasten koulunkäynti. Tilaisuuden hinta: Suomi‐Seuran jäsenille 
maksuton, muille 30 euroa. 
Eläkepäiviksi ulkomaille ‐infopäivä järjestetään 23.9. klo 10 – 14.  
Infopäivänä Suomi‐Seuran neuvontapalvelu on avoinna eläkepäiviksi 
ulkomaille muuttajille ja muuttoa suunnitteleville. Ohjelmassa on 
tietoiskuja joko pysyvään tai sesonkiluontoiseen ulkomailla asumiseen 
liittyvistä asioista. Tilaisuuden hinta: Suomi‐Seuran jäsenille 50 euroa, 

muille 70 euroa, hinta sisältää aamupalan, tietoiskut ja Eläkepäiviksi 
ulkomaille ‐oppaan 
 
Lisätietoa ja ilmoittautumiset: 
Suomi‐Seuran neuvontapalvelu:  
E‐maili info@suomi‐seura.fi 
Puh. +358 9 684 1210 
 
Senioriseminaarin muistio ja taustakyselyn yhteenveto 
 
Ulkosuomalaisparlamentin istunnon yhteydessä toukokuussa 2015 
järjestettiin senioriseminaari teemalla Vanhuus ja kaksi kotimaata. 
Senioriseminaaria varten Suomi‐Seuran seniorineuvonta toteutti +55‐
vuotiaille ulkosuomalaisille kohdennetun kyselyn, jonka avulla 
selvitettiin, missä maassa ikääntyvät ulkosuomalaiset suunnittelevat 
viettävänsä eläkepäivänsä.  Kyselyn kohderyhmältä kysyttiin, mitkä 
tekijät vaikuttavat hyvään vanhuuteen ja onko heidän suhteensa 
Suomeen ja asuinmaahansa muuttunut ikääntymisen myötä. 
Seminaarin muisto ja taustakyselyn yhteenveto löytyvät Suomi‐Seuran 
seniorineuvonnan sivuilta www.suomi‐
seura.fi/fi/neuvonta/seniorineuvonta 
 
Ulkosuomalaiset mukaan Suomen itsenäisyyden 
juhlavuoteen 
 
Suomi juhlii 100‐vuotista itsenäisyyttään vuonna 2017. Itsenäisyyden 
juhlavuoden pääteemaksi on valittu ”Yhdessä”. Myös Suomi‐Seura ry 
on mukana juhlavuoden suunnittelussa. 
Koko vuoden 2017 mittaisesta juhlavuodesta toivotaan muodostuvan 
kaikkien suomalaisten ja Suomen ystävien kohtaamispaikka. 

Takaisin etusivulle 
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Juhlavuoden laaja ohjelmakokonaisuus ja projektit rakennetaan 
avoimesti yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Tavoitteena on rakentaa 
koko Suomen kattava ohjelmakokonaisuus, johon mahdollisimman 
moni suomalainen voi liittyä. 
Suomi 100 ‐hankkeen valmistelusta vastaavat juhlavuoden hallitus ja 
valtioneuvoston kanslia. 
Juhlavuonna halutaan huomioida tietysti myös ulkosuomalaiset, joita 
kutsutaan mukaan vuoden ohjelman laatimiseen. 
Ulkosuomalaisparlamentin toukokuussa pidetyn istunnon yhteydessä 
järjestettiin jo tilaisuus, missä osallistujat saivat tietoa juhlavuoden 
suunnitelmista Suomessa ja saattoivat kertoa oman alueensa 
suunnitelmista juhlavuonna. 
Ulkosuomalaisia yhteisöjä kannustetaan järjestämään juhlavuoden 
tilaisuuksia maissaan joko yhdessä muiden yhteisöjen kanssa tai 
yksikseen. Yhteisöjä kehotetaan välittämään tietoa juhlavuoden 
suunnitelmistaan sekä lähettämään toiveitaan juhlavuoden 
toimikunnalle valtioneuvoston kansliaan. 
Pyydämme, että ilmoitatte juhlavuoden suunnitelmistanne myös 
meille Suomi‐Seuraan, sillä keräämme eri puolilla maailmaa 
järjestettävistä tapahtumista tiedot kalenteriimme. 
Juhlavuoden kokonaisuuden rakentamisesta vastaa hankkeen 
sihteeristö valtioneuvoston kansliassa. Sihteeristön työtä ohjaa 
juhlavuoden hankkeen hallitus. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja 
11 jäsentä yhteiskunnan eri aloilta. Juhlavuoden yleiset linjat hyväksyy 
laaja ja eri tahoja kattavasti edustava valtuuskunta. Valtuuskunnassa 
on edustettuna yli 60 suomalaisen yhteiskunnan keskeistä 
organisaatiota. Puheenjohtajana toimii pääministeri ja 
varapuheenjohtajana valtiovarainministeri. 
Juhlavuoden kotisivu: http://suomi100finland.fi/etusivu 
 
 
 

 
 
 
 
Saadessani mahdollisuuden lukea Lenita Lehdon kirjoittaman 
‘Suomityttö oliivimetsässä” –kirjan, jo otsikko herätti minussa, toisessa 
Kreikan suomalaisessa, kiinnostusta. Siten aloitin tutustumismatkan 
suomitytön, Lenitan, Katri‐Helenan iskelmän “puuskaroskan”, 
kokemuksiin Agrinion kaupungissa Länsi‐Kreikassa. 
Kirja koostuu useista kokonaisuuksista ja kaikki kreikkalaisen elämän 
yksityiskohdat tulevat lukijalle tutuiksi kirjoittajan tarkkojen 
huumorinhöystämien huomioiden myötä. 
 

 
Takaisin etusivulle 

Kirja‐arvostelu: 
Suomityttö Oliivimetsässä, Lenita Lehto 
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Luonto on tärkeä kirjoittajalle, ja hän kokee sekä Suomen että Kreikan  
ympäristöä ja luontoa, tarkkailemalla. Jo heti Agrinioon saapuessaan 
Lenita näkee Klisuran rotkon, joka on vaikuttava elämys tasaiseen 
metsämaisemaan tottuneelle suomalaiselle. Kasvit ja linnut, kukat ja 
sitruspuitten aromit täyttävät kirjan sivut. Lopussa lukija saa kokea 
kirjailijan elävästi kertoman jännittävän rantaretken, jonka aikana 
erikoiset eläimet kai maisemat astuvat eteemme ja lukija tuntee 
olevansa mukana autossa kivisellä ja kuoppaisella tiellä kohti 
uimarantaa.  
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Ensimmäiset kokemukset tulevasta kotimaastaan Lenita saa 
matkaoppaana saarilla ja tutustuttuaan tulevaan puolisoonsa, tie 
johtaa Agrinioon. Siellä kirjailija tutustuu  kreikkalaiseen perheeseen ja 
uuteen ympäristöön ja  kreikkalaiseen tapakulttuuriin. 
Heti alussa tulee selväksi, että kirjailija haluaa tarkkailla 
kreikkalaisuutta ja ottaa vastaan uudet kokemuksensa avoimesti, 
huumorilla ja ilman turhaa kritisointia vierasta kulttuuria kohtaan. 
Hauska yksityiskohta on naimisiinmenon jälkeen ja yhteisin talouden 
perustamisen yhteydessä hankittu, melkein pakollinen Kreikassa, 
ihmeellinen painekattila.  Ruoanvalmistuksen tärkeä osa 
kreikkalaisessa perheessä tulee ilmi kirjan useiden yksityiskohtaisten 
ruokaohjeiden  ja niksien kautta. Lenitasta on tullut täydellinen 
kreikkalainen kotikokki. 
Tekstiä on miellyttävää lukea rivien välistä pilkistävän positiivisuuden 
takia. Siitä on kirjoittajalla ollut varmaan apua suhtautumisessa kirjassa 
kerrottujen yllättävienkin ja suomalaiselle vieraiden kreikkalaisten 
uskomusten ja taikauskon suhteen. 
Eräs kirjan kohokohdista on viikon kestävä oliivinkeräysretki vuorelle ja 
kuvaus oliivien tuotantoprosessista. Retkeen ehkä viittaa myös kirjan 
otsikko. Oliiveihin liittyy paljon symboliikkaa ja  oliivipuita näkee 
kaikkialla Kreikassa, oliiveilla ja oliiviöljyllä on tärkeä osa kreikkalaisten 
elämässä sekä tulon‐ että ravinnonlähteenä. 

 
Henkilökuvista vaikuttavimmaksi muodostuu “papus”, Lenitan appi. 
“Papus“ on elänyt kovan elämän köyhyydessä vuorilla, äidin kuoleman 
ja saksalaisten miehityksen ja lopulta Kreikan sisällissodan. Vaikka 
terveyskin on huonontunut, hän on aina valmis sanalaskuun.  
Tärkeä osa kokonaisuutta ovat useat värivalokuvat kirjailijan  
tärkeimmistä elämänvaiheista ja perheestä, jotka rikastuttavat  tekstiä 
visuaalisesti. Ihmisistä  ja maisemasta tulee lukijalle  tuttuja. 
Valokuvien ääressä viipyy mielellään pitempäänkin. 
 
Lukijalle jää lämmöllä kirjoitetusta kirjasta onnellinen jälkimaku. 
Oliivimetsän ja sitruspuiden tuoksu  ja lintujen laulu ympäröi lukijaa 
vielä pitkään lukemisen jälkeen. 
Kirjan lopussa Lenita kertoo muuttavansa perheineen Suomeen. 
“Puuskaroskan” matka jatkuu taas, mutta tällä kerralla vanhaan 
kotimaahan.  
 
Toivotankin Lenitalle ja hänen perheelleen onnea uudessa 
kotipaikassa. 
 
Kirsikka Soustiel 
 
 
 
SUOMITYTTÖ OLIIVIMETSÄSSÄ, 268 Sivua 
Lehto, Lenita 
Kustantaja: Books on Demand 
www.bod.fi/kirja/lenita‐lehto/suomityttoe‐
oliivimetsaessae/9789523185999.html 

 
Takaisin etusivulle 
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KANAA KASVISPEDILLÄ 
 
noin 500 g maustettuja broilerinpaloja 
100 g fetajuustoa kuutioina 
1 dl oliiveja 
Marinadi broilerinpaloille: 
0,5‐1 dl punaviiniä tai 0,5 dl punaviinietikkaa 
2‐3 rkl öljyä 
1‐2 tl rouhittua mustapippuria tai 2‐3 tl rosee‐ tai viherpippuria 
1 tl suolaa 
Mausteet: 
valkosipuli, sipuli, basilika 
 
Sekoita kaikki ainekset keskenään. Lisää mausteet joukkoon. Lisää marinadi 
broileripalojen päälle kulhoon ja siirrä jääkaappiin maustumaan. Annos 
riittää maustamaan 0,5‐1kg lihaa. Pyyhi ylimääräinen marinadi pois ennen 
paistamista tai kypsennä liha uunissa marinadeineen. 
 
Mausteseos kasviksille: 
2 rkl öljyä 
1 hienonnettu valkosipulinkynsi 
1 tl suolaa 
2 tl basilikaa 
Sekoita ainekset keskenään. Voit korvata öljyn juuston tai aurinkokuivattujen 
tomaattien öljymarinadilla. Vähennä silloin suolan määrää. 
Kasvisseos: 
2‐3 sipulia tai punasipulia 
2 paprikaa 
1 kesäkurpitsa 
4 porkkanaa 

1. Kuumenna uuni 200 asteeseen. 
2. Leikkaa sipuli, paprika ja kesäkurpitsa reiluiksi paloiksi ja porkkanat 
vinoittain viipaleiksi. Sekoita mausteseoksen ainekset uunivuoan pohjalla ja 
pyöräytä kasvikset seoksessa niin, että maustuvat joka puolelta. Nosta 
maustetut broileripalat kasvisten päälle. 
3. Kypsennä vuokaa uunissa 30‐40 minuuttia. Lisää juustokuutiot ja oliivit 
kypsymisen loppuvaiheessa. 
 
YRTTILOHI JA RUCOLAPERUNAT 
 
4 palaa lohta tai kirjolohta (tai 4 medaljonkia) 
ripaus mineraalisuolaa 
rouhittua mustapippuria 
1,5 dl kuivaa valkoviiniä tai kalalientä 
1,5 dl kevyttä ruokakermaa 
1dl hienonnettuja tuoreita yrttejä (tilliä, sitruunamelissaa, ruohosipulia, 
persiljaa) 
 
Rucolaperunat 
500‐600 g pieniä uusia perunoita 
vettä ja mineraaalisuolaa 
2‐3 kevätsipulia 
2 rkl oliiviöljyä 
1 limetin mehu tai ½ sitruunan mehu 
1 rkl juoksevaa hunajaa 
ripaus mineraalisuolaa 
rouhittua mustapippuria 
2‐3 dl huuhdottuja rucolanlehtiä 
 
Valmistusohje 
Tuoreilla yrteillä saa tavallisesta ruoasta taivaallista.  Mausta lohi tillillä, 
sitruunamelissalla, ruohosipulilla ja persiljalla ja tarjoile rucolalla 
maustettujen perunoiden kanssa. 

Takaisin etusivulle 

Ruokapalsta 
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1.Pane ensin perunat kypsymään. Harjaa tai kuori perunat ja keitä ne 
miedosti mineraalisuolalla maustetussa vedessä napakan kypsiksi. Kaada vesi 
pois ja höyrytä perunat kuiviksi. 
2.Hienonna kevätsipulit. Lisää niiden joukkoon öljy ja limetin tai 
sitruunanmehu sekä hunaja. Mausta seos mineraalisuolalla ja 
mustapippurilla. Lisää seos höyrytettyjen perunoiden joukkoon ja anna 
maustua kannen alla hetki. Sekoita lopuksi joukkoon rucolanlehdet. Rucolan 
sijaan voit käyttää myös hienonnettua persiljaa tai tilliä. 
3.Pane kalapalat pinnoitettuun pannuun ja ruskista ne omassa rasvassaan 
molemmilta puolilta kauniin värisiksi. Mausta mineraalisuolalla sekä 
mustapippurilla. Lisää valkoviini tai kalaliemi sekä ruokakerma pannuun ja 
hauduta kalapaloja miedolla lämmöllä hetki, että ne kypsyvät myös sisältä. 
Lisää hienonnetut yrtit. Tarjoa yrttilohi rucolaperunoiden kanssa. 
 
LEMONCELLO‐MOUSSE 
 
250 g mascarponea tai tuorejuustoa 
3 dl kuohukermaa 
1 dl tomusokeria 
1,5 dl sitruunatahnaa (lemon curd) 
1 sitruunan mehu 
2‐3 rkl limocelloa eli sitruunalikööriä 
 
Valmistusohje 
1. Vatkaa kerma ja sokeri vaahdoksi. Lisää mascarpone, sitruunatahna ja 
sitruunamehu. Tarkista maku. Mausta sitruunaliköörillä. 
2. Lusikoi seos pieniin laseihin ja anna jähmettyä jääkaapissa ennen 
tarjoilemista. 
 
Lemon curd eli sitruunatahna 
100 g suolatonta voita 
3 munaa 
2 dl sokeria 
1 ½ dl sitruunamehua 

Valmistusohje 
1. Sulata voi. 
2. Vaahdota munat ja sokeri teräskulhossa sähkövatkaimella. Vatkaa 
vaahtoon sitruunamehu ja huoneenlämpöiseksi jäähtynyt voisula. 
3. Kuumenna seos vatkaten vesihauteessa: Laita vettä kiehumaan isompaan 
kattilaan ja nosta kulho sen päälle. Vatkaa sähkövatkaimella kunnes seos 
sakenee. Kattilassa oleva vesi saa olla juuri ja juuri kiehumispisteessä. 
4. Siirrä lemon curd puhtaisiin, kannellisiin lasipurkkeihin. Säilyy n. 3 viikkoa 
jääkaapissa. 
Vinkki 
Lemon curdia voi käyttää kakkujen ja kääretorttujen täytteissä, jälkiruoissa, 
paahtoleivällä, teeleipien kanssa jne. 
Voit halutessasi lisätä lemon curdiin ½ tl raastettua sitruunan kuorta. 
Lemon curdin voi pakastaa (max aika 4 viikkoa). Sulata jääkaapissa. 
 
 
 
 
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.  
 

Graafinen suunnittelija 
 

Andreas Dimitriadis, Mob. 6979762145 
E‐maili andreas1701@gmail.com  
 

Kampaaja  
 

Lisa Georgopoulou, Puh. 2310‐313073 
Takaisin etusivulle 

Palveluhakemisto 

mailto:alex_physio@hotmail.com
mailto:andreas1701@gmail.com


Tapahtumakalenteri 
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(Liputuspäivät merkitty *) 

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 
 

 
 

 
1.9.  Seuran syyskausi alkaa 
23.9.  Syyspäiväntasaus 
26.9.  Suomi‐koulun syyslukukausi alkaa 
30.9.  Apurahahakemusten viimeinen jättöpäivä Suomi‐Seura ry:lle 
4.10.  Lokakuun kuukausitapaaminen  4.10. tavernassa ”En plo...sto kafeneio tou 

psara”, klo 13:30 alkaen. 
10.10.  Aleksis Kiven ja suomalaisen kirjallisuuden päivä* 
24.10.  YK:n päivä* 
28.10.  Kreikan kansallisjuhlapäivä ”Ochi” 
31.10.  Pyhäinpäivä 
6.11.  Ruotsalaisuuden päivä* 
7.11.  Teatteriryhmän ”Never Ending Stories” esiintyminen  
             Thessalonikissa, minkä jälkeen marraskuun kuukausitapaaminen  
             yhteisen lounaan merkeissä. (Paikka ja kellonaika ilmoitetaan 
             myöhemmin.) 
8.11.  Isänpäivä* 
20.11.  Lapsen oikeuksien päivä* 
29.11.  Adventtikirkko (paikka ja tarkka aika ilmoitetaan myöhemmin) 
6.12.  Itsenäisyyspäivä* 
8.12.  Jean Sibeliuksen päivä* 
12.12.  Pikkujoulut (paikka ja tarkka aika ilmoitetaan myöhemmin) 
19.12.  Suomi‐koulun joulujuhlat 
24.12.  Jouluaatto 
25.12.  Joulupäivä 
26.12.  Tapaninpäivä 
31.12.  Uudenvuodenaatto 
31.12.  Aloitteiden viimeinen toimituspäivä 
1.1.2016 Uudenvuodenpäivä 
 
Seuraava tiedote ilmestyy vuoden 2015 lopulla. Toimitus odottaa jälleen lukijoilta 
juttuja, vinkkejä ja kommentteja tiedotteeseen. 

Takaisin etusivulle 
Tiedotteen sähköpostiosoite on tiedote@suomi‐seura.gr 

mailto:jaanakarhunen@gmail.com
mailto:oumasoou@hotmail.com
http://myflpbiz.com/aloeforallkirsi
mailto:aloeforallkirsi@myflpbiz.com
mailto:krosti@otenet.gr
mailto:tiedote@suomi-seura.gr
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	Kesä meni menojaan todella nopeasti, ikään kuin sitä ei olisi ollutkaan.
	Alkukesähän olikin oudon sateinen, ja syksy tuli mielestäni tänä vuonna aivan liian aikaisin. Oli miten oli, niin minulta kesä meni tällä kertaa jotenkin ohi.Nyt kun sitten seuran syyskausi alkoi, ja johtokuntakin palasi kesälaitumiltaan, on minua jälleen kerran, ja varmaan muitakin seuralaisia, askarrauttanut pienen seuramme tulevaisuus. Olisiko se kenties kuihtumassa? Olisivatko seuralaiset menettäneet mielenkiintonsa siihen? Olisivatko ihmiset kyllästyneet tapahtumiin, joita kalenterissamme on ollut vuosi toisensa jälkeen? Pitäisikö panna kaikki päälaellensa ja keksiä jotakin aivan uutta niiden tilalle? Näitä olen miettinyt, sillä joskus tapahtumien osanottajaluku on tuntunut  pienenlaiselta, vaikka mukaan on saatu jo monet kreikkalaiset puolisotkin.Mutta ovatko asiat todella näin, vai tuntuuko se vain joskus jotenkin siltä?Uskoisin, että ei varmaankaan ihan näin.Ensinnäkin meitä suomalaisia ei ole, ainakaan täällä Thessalonikissa, enää montakaan jäljellä. Talouskriisi on tehnyt tehtävänsä tässäkin asiassa, ja paluumuutto on ollut tuntuva näin pienessä porukassa, eikä maan taloudellinen tilanne houkuttele juurikaan uutta porukkaa. Sitäpaitsi monet seuramme perustamisen aikoihin, ja pitkään sen jälkeenkin, täällä asuneet ns. aktiivijäsenet, ovat muuttaneet jo aikoja sitten Suomeen.Toiseksi porukkamme on jo sen verran ikääntynyt, että ei edes jatkotoimikunnan puheenjohtaja pysty houkuttelemaan meitä enää jatkoille yömyöhään. Meillähän oli ollut ihan vakiintunut tapa kulkea tavernaillan jälkeen kapakasta toiseen drinksuilla ja tanssimassa. Nyt näyttää siltä, että ei enää jakseta. Monien elämäntilanne on muuttunut. On tullut uusia velvollisuuksia ja uusia intressejäkin, mikä on tietenkin positiivinen asia. Talouskriisin masentava vaikutus ei ole säälinyt meitäkään. On ollut pakko sulkeutua neljän seinän sisälle, koska rahat eivät riitä eikä pennittömänä oikein huvita bailailla. Kotiin ovat juuttuneet jo useimmat kreikkalaisetkin, mikä on heille ollut varmaan jo paljon kovempi pala niellä kuin meille suomalaisille. 
	Seuraamme on useaan otteeseen ylistetty sen aktiivisuudesta. On ihmetelty, miten se, pienuudestaan huolimatta, on saanut, ja saa yhä, niin paljon aikaan verrattuna suurempiin seuroihin. Olisiko meillä siis liian paljon tapahtumia vuoden aikana? Haluttaisiinko poistaa jokavuotisista tapahtumista jokin ja mikä sitten? Kaikki tuntuvat niin tärkeiltä, ainakin minun, ja uskoisin että monen muunkin mielestä.Eikö siis enää vietettäisi vaikkapa pikkujouluja? Eikö enää miteltäisi taitoja ja vitsailtaisi toinen toistemme tyylistä keilailukilpailuissa? Eikö enää autettaisi huonompiosaisia ruokafestivaaleilla? Eikö yllä mainittujen lisäksi tavattaisi ainakin viisi kertaa vuodessa yhtenä porukkana? Voitaisiinko joitakin tilaisuuksia jotenkin muuttaa saadaksemme niihin jonkinlaista vaihtelua ja estääksemme siten liiallisen rutinoitumisen?Olen kuitenkin kaiken tämän pohdinnan jälkeen sitä mieltä, että meidän pitäisi yhä enemmän, ja kaikin tavoin, yrittää saada nuorta polvea kiinnostumaan seurasta ja sen toiminnasta. Lisäksi meidän tulisi rohkaista entistä enemmän aloitteiden jättämistä ja painottaa niiden tärkeyttä, sillä uusia ideoita tarvitaan aina. Johtokunnassakin voisi alkaa istua uudempaa porukkaa eikä aina me, ne samat naamat. Onhan siinä hommaa; kokouksia, byrokratiaa ja tapahtumien järjestämistä, mutta sitähän voisi jokainen, joka haluaisi, silti kokeilla. Ehkä suuremmalla vaihtuvuudella johtokunnassakin voitaisiin välttää sen jäsenten aika ajoin väsähtämistä tai turhautumista.Kaikista näistä voisimme jutella esim. seuraavassa yleiskokouksessa ja miksei jo ennen sitäkin, aina tilaisuuden tullen.Viime sunnuntain ja syyskauden ensimmäinen kuukausitapaaminen, osoitti ainakin selvästi meille kaikille, että seuramme on vielä täysin voimissaan ja ilman muuta elävien kirjoissa, ja niin sen halutaan jatkavan. Se oli erittäin hauska, mieltä kohottava ja lämminhenkinen tapaaminen. Loppuporukka taisi kömpiä vielä jatkoillekin, koska taverna jo suljettiin. Kiitos paljon kaikille osanottajille! Toivon, että ne, jotka estyivät tulemasta, pääsevät mukaan ensi kerralla! 
	Outi Holopainen
	Puheenjohtaja
	Takaisin etusivulle
	Keilailukilpailut
	Seuramme vuosittaiset keilailukilpailut pidettiin keilailuhallissa ”Ten Pin Bowling” Kalamariassa, Thessalonikissa 18.1. 2015. 
	Mukaan oli tavan mukaan kutsuttu myös Suomi-ystävät. Kaiken kaikkiaan neljätoista henkilöä kilpailivat aikuisten, kaksi nuorten ja kolme lasten sarjan voitosta. Keilailukilpailun voittajat: 
	Aikuisten sarja
	Angelos Brilakis 103 pistettä (2 kaatoa, 1 paikko)
	Christos Petridis 103 pistettä (1 kaato, 2 paikkoa)
	Kostas Theodorakis 102 pistettä
	Nuorten sarja
	Kalliopi Theodoraki 104 pistettä
	Despina Theodoraki 77 pistettä
	Lasten sarja
	Ayda Biltekin  91 pistettä
	Alexia Suomalainen 73 pistettä
	Teoman Biltekin 62 pistettä
	Yleiskokous
	Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran säännöllinen, sääntömääräinen yleiskokous pidettiin sunnuntaina 8.2.2015 ravintola Simfonia:ssa.
	Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran puheenjohtaja, Outi Holopainen, avasi kokouksen, ja hän leikkasi ja jakoi “vasilopitan” seuran jäsenille. Onnenkolikko löytyi Rauni Puurusen pullapalasta, ja niinpä hänet valittiin kokouksen puheenjohtajaksi! 
	Sihteeriksi valittiin Marko Suomalainen ja pöytäkirjantarkastajiksi Outi Holopainen ja Kirsikka Soustiel sekä ääntenlaskijoiksi Asta Koskela-Dimitriadou ja Satu Vuorinen.
	Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Seuran 22 jäsenmaksun maksaneesta jäsenestä oli paikalla 8.
	Seuraavaksi käsiteltiin vuoden 2014–2015 toimintakertomus ja vuoden 2014 tilinpäätös. Satu Vuorinen ja Asta Koskela-Dimitriadou olivat valvovan toimikunnan jäseninä tarkastaneet seuran tilikirjat ja tilinpäätös hyväksyttiin heidän taholtaan. Johtokunnalle myönnettiin tili- ja vastuuvapaus.
	Takaisin etusivulle
	Käsiteltiin seuran tulo- ja menoarvio vuodelle 2015. Seuran jäsenmaksu (€ 20,00) ja liittymismaksu (€ 30,00) päätettiin pitää entisellään, ja päätettiin, että jäsenmaksun viimeinen maksupäivä on 30. huhtikuuta 2015.
	Käsiteltiin toimintasuunnitelmaehdotus kaudelle 2015 - 2016. Seuran tilaisuuksista ja tapaamisista päätettiin seuraavasti: 
	i. Tilaisuudet ja tapaamiset
	- Kuukausitapaamiset jatkuvat kiertoluontoisena jäsenten kesken, jäsenet vastaavat paikasta, kellonajasta ja tapahtumasta. Jäsenille ilmoitetaan viimeistään viikkoa ennen sähköpostilla. Kuukausitapaamiset viisi kertaa vuodessa, maalis-, huhti-, touko-, loka- ja marraskuussa, jokaisen kuukauden ensimmäisenä viikonloppuna.
	Maaliskuun kuukausitapaamisen järjestämisestä on vastuussa Jaana Karhunen ja toukokuun kuukausitapaamisen järjestämisestä on vastuussa johtokunta ja se pidetään Pereassa, jonne mennään laivalla.
	- Kreikan ja Kyproksen suomalaisten tapaaminen ja Suomi-koulujen opettajien ja vanhempien seminaari järjestetään 20. - 22.3.2015
	- Kirjaston sulkijaiset kesäkaudeksi, vastuuhenkilö Päivi Georgopoulos
	- Osallistutaan Thessalonikin kansainvälisille ruokafestivaaleille kesäkuussa 
	- Järjestetään Suomi-koulun kevätjuhlat
	- Pidetään adventtikirkko yhteistyössä Suomen Merimieskirkon kanssa
	- Järjestetään seuran pikkujoulut marras-/joulukuun vaihteessa
	- Järjestetään Suomi-koulun joulujuhlat
	- Järjestetään seuran keilailukilpailut tammikuussa 2016.
	- Järjestetään seuran elokuva- ja karaokeiltoja. Kaikki paikat ovat mahdollisia, kunhan illan järjestäjä hoitaa laitteiden kuljetuksen paikan päälle ja palautuksen
	- Pyritään järjestämään joko laivaristeily Thessalonikin edustalla tai matka Roomaan, Rooman suomalaisten tapaaminen, viimeistään keväällä 2016.
	- Never Ending Story - workshop järjestetään 2. polven suomalaisille
	- Mahdollisista lisätapahtumista voi johtokunta tai yksittäiset jäsenet tiedottaa muille jäsenille postituslistalla osoitteella jasen@suomi-seura.gr 
	ii. Tiedotustoiminta
	- Seuran tiedote "Venttiili" ilmestyy 2 - 3 kertaa toimikauden aikana. Μahdolliset artikkelit muissa julkaisuissa
	iii. Apurahat
	- Helmikuun apurahat
	1. Suomi-Seuralle haetaan helmikuun apurahaa 
	a. ulkosuomalaisten kulttuuri- ja harrastustoimintaan, seuralle Pohjois-Kreikan ja Rooman suomalaisten tapaamiseen
	b. ulkosuomalaisille nuoriso- ja opiskelijajärjestöille, Never Ending Story - workshopin järjestämiseen.
	2. Tiedotteelle/koulun lehdelle haetaan 
	a. ulkosuomalaismediaperusapurahaa tiedotteelle Internet kuluihin ja koululehdelle painatuskuluihin
	b. ulkosuomalaismediaerityisapurahaa tiedotteelle Laptopiin.
	3. Suomi-koulu miettii vielä helmikuun apurahan kohdetta ulkosuomalaisten kulttuuri- ja harrastustoimintaan
	Takaisin etusivulle
	- Syyskuun apurahat
	1. Johtokunta päättää syyskuun apurahojen kohteet
	2. Suomi-koulun päättää syyskuun apurahojen kohteet
	Valittiin seuralle uusi johtokunta:
	i. Puheenjohtaja Outi Holopainen
	ii. Varapuheenjohtaja Sari Silvasti-Kontos
	iii. Sihteeri Marko Suomalainen
	iv. Rahastonhoitaja Päivi Georgopoulos
	v. Jäsen Rauni Puurunen
	vi. Varajäsen Kirsikka Soustiel
	g. Seuran valvovan toimikunnan jäseninä jatkavat Satu Vuorinen ja Asta Koskela-Dimitriadou. Varajäseneksi valittiin Tuula Kallankari. 
	Seuraavaksi Suomi-koulun opettaja Outi Holopainen kertoi koulun asioista. 
	Päätettiin että, tiedotteen toimikuntana jatkavat Päivi Georgopoulos ja Marko Suomalainen. 
	Sari Silvasti-Kontos tekee haastattelun pojastaan Kostiksesta, hänen armeijassa olostaan Suomessa sekä Neo Panteleimonassa asuvasta Ragnista ja hänen perheestään, ja Outi Holopainen pojastaan Krinoksesta, hänen muutostaan ja olostaan Suomessa 2. polven ulkosuomalaisena. Lisäksi Sari tekee haastattelun Kreikan ja Kyproksen suomalaisten tapaamisesta sekä Suomi-koulujen opettajien ja vanhempien seminaarin luennoitsijoista.
	Thessalonikin ruokafestivaalien toimikuntaan valittiin Rauni Puurunen ja Päivi Georgopoulos sekä seuran pikkujoulutoimikunnan vastaavaksi Päivi Georgopoulos.
	Seuran USP-vastaava, Marko Suomalainen, kertoi kuulumiset USP:n toiminnasta. Käytiin läpi Facebookin "aloitehautomo"-sivuilla esille tulleet aloitteet, niistä keskusteltiin ja tehtiin päätöslauselmat.
	Päätettiin että, Marko Suomalainen jatkaa seuran USP-vastaavana ja että seura maksaa hänen matkansa USP:n täysistuntoon toukokuussa 2015.
	Seuralle ei ollut tullut määräaikaan mennessä yhtään aloitetta.
	Lopuksi käsiteltiin muut asiat ja keskusteltiin seuran pöytäkirjojen kääntämisestä. Aiheen oli esittänyt Jaana Karhunen edellisessä johtokunnan ja Suomi-koulun vanhempainyhdistyksen yhdistetyssä kokouksessa. Päätettiin, että jokainen jäsen kääntää vuorollaan pöytäkirjan ja vuorot etenevät osoitelistan mukaan aakkosjärjestyksessä. 
	Takaisin etusivulle
	Kuukausitapaamiset
	Päivi Pulkin järjestämä maaliskuun kuukausitapaaminen pidettiin 1.3.2015, viihtyisässä Paparouna-ravintolassa, Ladadikan alueella osoitteessa Paggaiou 4, Thessalonikin keskustassa. Ruoka oli todella hyvää ja hieman erikoistakin, ja se tarjoiltiin kauniisti koristeltuna. Viini virtasi jälleen kerran ja pulinaa riitti puoleen yöhön asti.
	Seuraavaan, 5.4.2015 järjestettyyn kuukausitapaamiseen ei valitettavasti ilmestynyt ketään. Tapaamisen järjestäjä, Rauni Puurunen, kertoi viettäneensä kuitenkin rattoisan ja romanttisen illan miehensä kanssa Glykanisos-tavernassa, osoitteessa Megalou Alexandrou 54, Pilea, Thessaloniki.
	Kevätkauden kolmas kuukausitapaaminen pidettiin johtokunnan järjestämänä 9.5.2015, tavernassa ”Triaktis”, osoitteessa Themistoklis Sofouli 58, Kalamaria, Thessaloniki. Meren äärellä sijaitseva taverna veti puoleensa, niinpä paikalle oli saapunut runsaspäinen porukka. Seuralaisia oli mukana Larissasta saakka. 
	Viimeisimmät tavernavieraat lähtivät kotiin vasta pikkutunneilla. Viinillä ja loistavalla seuralla oli tietenkin osansa asiassa, mutta olihan kyse myös kevään viimeisimmästä seuralaisten välisestä säännöllisestä tapaamisesta.
	Takaisin etusivulle
	Kreikan ja Kyproksen suomalaisten tapaaminen sekä Suomi-koulujen opettajien ja vanhempien seminaari
	Järjestyksessä ihan ensimmäinen Kreikan ja Kyproksen suomalaisten yhteinen tapaaminen sekä Suomi-koulujen opettajien ja vanhempien, ties kuinka mones, seminaari pidettiin samaan syssyyn 20. – 22.3.2015 Thessalonikissa. Tapahtuman järjestämistä oli haudottu jo vuoden verran, ja kun apuraha Helsingin Suomi-Seuralta myönnettiin, järjestäjätiimimme pani tuumasta toimeen.
	Tapaamiseen tuli väkeä eri puolilta Kreikkaa ja Kyprokselta, ja kaikki Suomi-koulut olivat edustettuina opettajien ja vanhempien seminaarissa, paitsi yksi. 
	Perjantai-iltana, 20.3., Thessalonikin suomalaiset, ja jo sinä päivänä saapuneet vierailijat, kokoontuivat Marathos-tavernaan yhteiselle illalliselle. Ruokaa oli niin paljon, että porukka lähti siitä aivan ähkyen kämpille ja hotelliin nukkumaan.
	Lauantaipäivä valkeni Hotel Anatoliassa, jossa musiikin opettaja, Pauliina Mäkinen-Loukas Ateenan seudun Suomi-koulusta, ja seminaariamme varta vasten Suomesta asti lentänyt, taiteen edistämiskeskuksen erityisasiantuntija, Riitta Moisander, pitivät Thessalonikin Suomi-koululaisille vuoron perään erityisoppitunnin. Oppitunteja saivat tulla seuraamaan kaikki halukkaat.
	Itse seminaariosa alkoi kahveilla ja niin ikään Riitta Moisanderin luennolla ”Taidekasvatus kulttuurin ja kielen siirron välineenä”, josta saimme paljon varsin valaisevaa tietoa eri käytännöistä. 
	Erityisasiantuntija, Riitta Moisander Eeva Salonmaa-Jago
	Takaisin etusivulle
	Buffet-tarjoilun jälkeen jatkettiin Eeva Salonmaa-Jagon informaatiotuokiolla Suomi-koulujen Tuki ry:n toiminnasta ja sen tietoverkkosivuista. 
	Tämän jälkeen mentiinkin jouheasti Hanian Suomi-koulun opettajien, Petra Stratoudaki:n ja Ritva Pöllänen-Psaroudaki:n, Lukupiiriprojektin esittelyyn. Lukupiiriprojekti on Suomi-koulujen Tuki ry:n sivujen kautta toimiva, oppilaita lukemaan innostava käytäntö. Oppilaat lukevat joko kyseessä olevilta sivuilta valittuja tai itse valitsemiaan kirjoja ja kirjoittavat niistä kirja-arvostelun, joka sitten pannaan esille tietoverkkoon. Lukupiiriä kokeilleiden mukaan siitä on saatu erittäin positiivisia tuloksia.
	Rhodoksen Suomi-koulun opettajat, Minna Puhakka-Pastrikou ja Marika Kärkkäinen, saivat koko kuulijakunnan innostumaan projektityöskentelytavasta Suomi-koulussa. Mainitut opettajat ovat tehneet jo useita sellaisia, eri teemoista, muun koulutyön ohessa. Tällä hetkellä on meneillään ns. maapalloprojekti, johon on pyydetty kaikkien maailmalla olevien Suomi-koulujen osallistumista. Rhodoksen opettajat kertoivat myös hyödyntäneensä etäkoulu Kulkuria edistyneimpien oppilaiden kanssa.
	Seminaarin viimeisinä luennoitsijoina kuultiin Roula Tsokalidou:a ja Evi Kompiadou:a Aristotelen yliopiston kasvatustieteiden laitokselta. He kertoivat kaksikielisyydestä ja sen merkityksestä. Kaksikielisyys on rikkautta. Se ei hidasta lasten oppimista, niin kuin usein luullaan, ja ns. codeswitching, eli eri kielien käyttäminen vaihdellen vuorovaikutustilanteissa, ei ole pelkästään sallittavaa, vaan jopa toivottavaa. 
	Hyvin onnistunut ja antoisa seminaari huipentui yhteiseen keskustelutilaisuuteen, jossa puitiin lähinnä Suomi-koulujen yhteisen leirin ja seuraavan seminaarin sekä sen yhteydessä pidettävän Kreikan ja Kyproksen suomalaisten tapaamisen järjestämistä. Hanialaiset lupasivat ottaa viimeksi mainitun asiakseen. 
	Petra Stratoudaki (vasemmalla) ja Ritva Pöllänen-Psaroudaki
	Marika Kärkkäinen Minna Puhakka-Pastrikou
	Takaisin etusivulle
	Luentoja seuraamassa...
	...ja kahvitauolla
	Takaisin etusivulle
	Lauantai-iltana alkoi suomalaisten tapaamisen ns. virallinen osa niin ikään Hotel Anatoliassa, jossa lähetysneuvos, Johanna Lammi, Suomen Ateenan suurlähetystöstä, konsulivirkailija, Jenny Kristiina Orphanou, Kyproksen suurlähetystöstä, turistipappi, Pertti Hell, Rhodokselta, sosiaalikuraattori, Mari Hilonen, Ateenan Merimieskirkolta ja Helsingin Suomi-Seuran paikallisedustaja ja Suomen Thessalonikin kunniakonsuli, Marko Suomalainen, esittäytyivät ja kertoivat toiminnastaan. 
	Lähetysneuvos Johanna Lammi Konsulivirkailija Jenny Kristiina Orphanou
	Virallisen osion jälkeen siirryttiin kävellen Thessalonikin tunnetulla Ladadika-alueella sijaitsevaan, Palati-ravintolaan, jossa syötiin ja juotiin taas miltei pakahtumispisteeseen saakka. Jotkut innostuivat vielä tanssimaankin elävän musiikin tahdissa. 
	Sosiaalikuraattori Mari Hilonen Turistipappi Pertti Hell
	Sunnuntain, ja viimeisen tapaamispäivän, opastettu kaupunkikävely kruunasi kaiken. Vierailijat, ja me paikallisetkin saimme kuulla yksityiskohtaista tietoa Thessalonikin historiasta ja sen päänähtävyyksistä. Kävelykierroksen jälkeen, haluttiin tai ei, jouduttiin jättämään haikeat jäähyväiset kreikkalaiseen tapaan hyvän ruoan ja juoman merkeissä Massalia-ravintolassa, johon eivät sitten valitettavasti kaikki pitkämatkalaiset enää ehtineetkään. 
	Odotamme siis innolla seuraavaa tapaamista ja opeseminaaria n. kahden vuoden päästä Kreetalla!
	Outi Holopainen
	Puheenjohtaja
	Takaisin etusivulle
	Sibelius luento
	Suomen suurlähetystö yhdessä Suomen Pohjois-Kreikan kunniakonsulaatin ja Thessalonikin kaupungin kanssa järjestivät huhtikuun 23. päivä hotelli Elektra Palace:ssa Sibelius -luennon. 
	Luennoitsijana oli Helsingin yliopiston professori Eero Tarasti, joka kertoi elävästi Sibeliuksen elämästä ja soitti pianolla Sibeliuksen sävellyksiä. Luennon jälkeen seurasi illallinen.
	Ulkosuomalaisparlamentin istunto
	Tänä vuonna pidettiin Ulkosuomalaisparlamentin kahdeksas istunto Helsingissä 21.5.2015-23.5.2015 . Seuraamme edustivat siellä Marko Suomalainen ja allekirjoittanut Sari Silvasti-Kontos.
	Varsinaisen istunnon lisäksi ohjelmaan kuului erilaisia seminaareja. Varmasti mielenkiintoisin tänä vuonna oli Ulkosuomalaisyhteisöjen Suomen 100-vuotisjuhlavuoden tiedotus- ja suunnittelutilaisuus . Teemana oli Suomi vuonna 2017: Onko suomalaisuudella väliä?
	Tilaisuudessa oli mukana Suomen valtiollisen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden organisaation edustajia. Osallistujat miettivät yhdessä mm. Mitä väliä on ulkosuomalaisuudella ? Miten juhlia itsenäisyyttä ajan hengessä ? 
	Vuonna 2017 itsenäinen Suomihan täyttää 100 vuotta, ja myös Ulkosuomalaisparlamentti (USP) kokoontuu silloin 20 v. -juhlaistuntoonsa. Yhteiskeskustelu oli antoisaa, ja saimme kaikki esittää toivomuksia Suomen viranomaisille siitä, millaisia järjestelyjä ja suurempia tapahtumia toivoisimme ulkosuomalaisalueille. Samoin meitä informoitiin, mitä tähän saakka on ollut suunnitteilla. Seuraamme asian kehittymistä ja informoimme seuraamme myös jatkossa.
	Parlamentti valitsee istuntokaudeksi kahdeksan varapuhemiestä , jotka edustavat eri alueita. Kreikkahan kuuluu alueeseen Etelä-Eurooppa, Lähi-Itä ja Afrikka. Alueemme edellinen varapuhemies Raimo Luokomaa (Portugali) luopui ehdokkuudestaan, johtuen siitä, että on muuttanut takaisin Suomeen. Järjestettiin vaalit, joissa tuli valituksi uudeksi varapuheenjohtajaksi Katia Brunetto (Italia) ja hänen varamiehekseen Marko Suomalainen . Näin ollen saamme varmasti oman alueemme asiat parhaalla mahdollisella tavalla esille. Onnea uudelle uralle Katia ja Marko !!!
	Kuvassa vasemmalta: Marko Suomalainen, Sari Silvasti-Kontos ja Katia Brunetto
	Takaisin etusivulle
	Varsinaisessa valiokuntatyössä otimme osaa Opinto-ja koulutusvaliokunnan ja Nuorisovaliokunnan istuntoon.Valintamme johtui siitä, että niin seuramme kuin muutkin
	Kreikan Suomiyhteisöt olivat lähettäneet siihen aloitteita liittyen mm. suomalaisten yliopistojen pääsykokeiden suorittamismahdollisuuteen Suomen ulkopuolella ja mahdollisuuteen niiden suorittamiseen englanniksi . Päätöslauselmaksi tuli esitys mm.
	USP pyytää puhemiehistöä ryhtymään toimenpiteisiin , jotta Suomen yliopistot ja ammattikorkeakoulut tutkisivat mahdollisuutta tehdä pääsykokeita myös selkokielellä.
	Ulkosuomalaisparlamentin uudet varapuhemiehet ja heidän varahenkilöt kaudelle 2015 - 2017
	Myös monissa muissa lautakunnissa tehtiin arvokasta työtä ja esityksiä niin passin hakumahdollisuuksista , TV-ohjelmista Suomesta , Suomi-koulujen työstä, Kelan äitiysavustuspakkauksista jne. Lisäietoa USPn sivuilta www.usp.fi, ja myös minä ja Marko 
	olemme valmiit vastaamaan kysymyksiinne.
	Sari Silvasti-Kontos
	Suomi-koulun kevätretki
	Thessalonikin Suomi-koulun kevätlukukausi huipentui oppilaiden, vanhempien ja opettajien yhteiseen kevätretkeen Ziogas:n ratsastustilalle Lefkochori:in Kilkis:in 30.5.2015.
	Ilma suosi retkeläisiä, ja jo aamusta porukka kokoontui pikku hiljaa paikalle kimppakyydillä.
	Monet retkeläisistä oli käynyt tilalla jo aikaisemminkin,  mutta tilanomistajien ja sen työntekijöiden lämmin vastaanotto, tilan rauhallinen ilmapiiri ja kaikki siellä  asuvat eläimet sekä kaunis luonto, tekivät jälleen kerran uskomattoman vaikutuksen.
	Retkeläiset pyörivät edestakaisin tutustumassa tilan porsaisiin, vuohiin, kanoihin, kissoihin, koiriin ja tietenkin hevosiin. Joku uskaltautui jopa silittelemään tilan maskottia, keltaista python-käärmettä! 
	Ratsastusretki kuului ilman muuta asiaan, ja melkein kaikki rohkenivat tekemään hevosentaluttajan opastuksella ainakin pienen lenkin hevosen selässä keinuen. Samana päivänä paikalla oli myös entisen Suomi-koululaisen  äiti, fysioterapeutti, Päivi Voutilainen, jolta oli erikseen siksi päiväksi tilattu liikuntaleikki varta vasten koulumme porukalle. Niinpä siellä sitten juostiin ja pyörittiin ympyrää, isot ja pienet, leikkien kanoja ja niitä metsästävää kettua ihan väsymykseen saakka.
	Takaisin etusivulle
	Jopas siitä sitten, jo muutenkin hyvä ruokahalu parani, ja kaikki kerääntyivät yhdessä grillauspaikalle paistamaan makkaroita, lämmittämään mukana tuotuja jauhelihapihvejä, valmistamaan salaattia ja täyttämään  pöytää kaikenlaisella muulla murkinalla. 
	Syönnin jälkeen hiljennettiin laulamaan suvivirttä, sillä eihän ilman suvivirttä suomalaista koulua kesän ajaksi suljeta!
	Lopuksi oppilaille jaettiin kouluvuosipalautteet ja lähdettiin kotimatkalle. Oli ihana päivä, kun oltiin kaikki yhdessä! 
	Ruokafestivaalit
	Ruokafestivaalit - FOOG FOR GOOD - 7.6.2015
	Traditioksi tullut tapahtuma kesäkuun ensimmäisenä sunnuntaina, jo 18:ta kertaa Aretsoun rannalla Kalamariassa.
	Yli puolitoistatuhatta thessalonikilaista kokoontui maistelemaan makuja kaikilta maailman mantereilta. Ruokaa oli tarjolla n. 43 maasta. Tänä vuonna uusia maita olivat Afganistan, Jordania, Romania, Moldavia ja Tsekki. 
	Ruoan lisäksi vieraita viihdyttivät eri maiden musiikki- ja tanssiesitykset.
	10:n euron pääsylipun lunastivat 1.532 henkilöä ja 1:n euron 55 henkilöä (tarkoitettu perheenjäsenille, jotka jakavat varsinaisen lipun).
	Tulot olivat n 15.500 € joista n 2.500 järjestely- ja ruoka-ainekuluja, 
	sekä 1000 € ensi vuoden aloitukseen erotettu summa.
	12.000 € jaettiin seuraavien kesken:
	DIAKONIA AGAPIS - jakaa ruokaa köyhille. 80 litran mixeri, 4000 €.
	DRASI JIA TO KATI ALLO - iltapäivävastaanotto kehitysvammaisille. Laptop yms 1800 €.
	AMEA - atoma me anapiria - vastaanotto kehitysvammaisille lapsille. Tarvikkeita musiikki- ja puheterapiaan.1300€.
	DROMEA – järjestö, joka jakaa ruokatavaraa koululapsille ja perheille. Ruokatavaraa 600 €.
	KENTRO THERAPEFTIKIS IPPASIAS SERRON - ratsastusterapiaa kehitysvammaisille. 1200 €.
	MELISSA - lastenkoti. 1200 €.
	MEGAS ALEXANDROS, somatio filoksenias singenon (kardiopathon). Sydänsairaiden omaisien tukiseura. 2 sähköhellaa 600€.
	SYNIPARHO - ottaa vastaan maahanmuuttajia, eronneita naisia yms. Sähköhella 400 €.
	Meillä suomalaisilla oli tarjolla, kuten joka vuosi, lohipiirakkaa ja uutena juttuna lohi- kinkku ja sienitäytteisiä ruisnappeja.
	Tämä ulkomaalaisnaisten seura on muuttunut IWOG - International Women's Organization of Greece:n alaiseksi, koska se ei ollut ollut virallinen seura. Eli uusi nimitys on Iwog International Women's Organization of Greece & Gynekes ton pende ipeiron.
	Tiedot tulo- ja menolaskelmasta ovat suunnilleen laskettuja. Tarkat tiedot seuraavat myöhemmin.
	Paivi Pulkki
	CEDEFOP – Euroopan ammatillisen koulutuksen tutkimuskeskus 40 vuotta
	CEDEFOP – Euroopan ammatillisen koulutuksen tutkimuskeskus – juhli 40 vuotta perustamisestaan ja 20 vuotta Thessalonikissa.
	Cedefop perustettiin EU:n ensimmäisenä erillisvirastona Eurofound, Dublin kanssa vuonna 1975. Ensimmäinen sijoituspaikka oli Berliini, josta muutto Thessalonikiin tapahtui vuonna 1995.
	Takaisin etusivulle
	Cedefopin tehtävänä on tukea EU-maiden ammattikoulutuspolitiikan kehittämistä ja toteuttamista. Cedefop toimii läheisessä yhteistyössä komission, EU-maiden viranomaisten, työnantajajärjestöjen, ammattiliittojen, tutkijoiden ja muiden alan ammattilaisten kanssa. Se tarjoaa sekä ajantasaista tietoa ammattikoulutuksesta että foorumin politiikasta käytävälle keskustelulle. Cedefop tekee korkeatasoisia vertailevia analyyseja sekä tarjoaa tutkimuksen ja verkostoitumisen kautta hankittua asiantuntemusta.
	Tällä hetkellä Thessalonikissa työskentelee noin 130 henkilöä Euroopan eri maista (EU-EFTA). 
	Cedefop juhli merkkivuotta järjestämällä vastaanoton torstaina 11 kesäkuuta Megaro Musikissa johon osallistuivat myös hallintouudistusministeri Giorgos Katrougalos ja Thessalonikin pormestari Ioannis Boutaris. Juhlavuosi konferenssi pidettiin seuraavana päivänä tutkimuskeskuksen omissa tiloissa Pyleassa.
	Voitte ladata Cedefopin julkaiseman oman lehden juhlavuosipainoksen tästä. 
	Yleistä tietoa EU:n erillisvirastoista:
	EU:n virastot ja erilliselimet toimivat EU:n varsinaisista toimielimistä erillään. Kukin niistä on itsenäinen oikeushenkilö, joka on EU-lainsäädännöllä perustettu hoitamaan tiettyjä tehtäviä.
	Jäsenmaihin hajautetut EU:n virastot (yli 40) hoitavat teknisiä, tieteellisiä tai hallinnollisia tehtäviä, jotka tukevat EU:n toimielimiä eri alojen politiikan täytäntöönpanossa. 
	Ne toimivat myös EU:n ja eri maiden kansallisten viranomaisten yhteistyön tukena, sillä niissä on teknisiä ja erityisasiantuntijoita sekä EU-elimistä että kansallisista elimistä.
	Rauni Puurunen
	(Haastattelija: Outi Holopainen)
	Tämän tiedotteen haastateltava on Krinos Psitillis, suomalaiskreikkalainen nuori mies, joka on syntynyt Ruotsissa, kasvanut Kreikassa, ja ennen Suomeen muuttoaan vieraillut siellä muutaman kerran lähinnä sukulaisten luona. Nyt hän on asunut Suomessa jo kahdeksan vuotta. 
	1. MILLOIN JA MIKSI LÄHDIT SUOMEEN? Lähdin Suomeen opiskelemaan vuonna 2007.
	2. MILLAINEN KUVA SINULLA OLI ENNEN SUOMEEN MUUTTOASI SUOMESTA JA SUOMALAISISTA YLEENSÄ? Että suomalaiset ovat rehellistä ja ystävällistä kansaa. 
	Takaisin etusivulle
	3. MITEN HYVIN OSASIT SUOMEA ENNEN SINNE MUUTTOASI? Osasin Suomea hyvin, kuitenkin kielitaitoni kehittyi siellä lisää.
	4. MITÄ KAIKKEA OLET TEHNYT SUOMESSA? Pääpiirteisesti olen opiskellut ja työskennellyt. Kävin Suomessa myös armeijan. 
	5. MILLAISTA ON OLLUT OPISKELLA SUOMESSA? Erittäin mielenkiintoista ja antoisaa. Suomalainen koulu tai koulutus on tasoltaan erittäin hyvä. Opettaminen on oikeanlaista ja opettaja huolehtii siitä, että opetettavat tosiaan oppivat.
	6. MILLAISTA ON OLLUT TEHDÄ TYÖTÄ SUOMESSA? Reilua.
	7. ONKO SINULLA OLLUT VAIKEUKSIA SOPEUTUA SUOMALAISEEN YHTEISKUNTAAN JA SUOMALAISEEN TAPAKULTTUURIIN? On ollut vaikeuksia, koska suomalainen ja kreikkalainen kulttuuri ovat niin erilaisia. Esim. kreikkalaiset ovat ulospäinsuuntautuvia ja sosiaalisia kun taas suomalaiset sisäänpäin ja oman ”reviirinsä” vartijoita. 
	8. ONKO SINULLA OLLUT VAIKEUKSIA SOLMIA YSTÄVYYSSUHTEITA SUOMALAISTEN KANSSA?On ollut vähän, mutta kun antaa suomalaiselle aikaa tutustua eikä hosu liikaa, niin kyllä siitä saa hyviä ystäviä. 
	9. ONKO SINULLA HYVIÄ SUOMALAISIA YSTÄVIÄ ? On mulla muutama hyvä. 
	10. MILLAISIA SUOMALAISET OVAT MIELESTÄSI YSTÄVINÄ? Rehellisiä, luottavaisia, niin kuin hyvän ystävän kuuluu olla.
	11. ONKO SINULLA ENEMMÄN MAAHANMUUTTOTAUSTAISIA YSTÄVIÄ SUOMESSA? Kyllä, se johtuu siitä, että ollaan jotenkin oltu samassa veneessä, vieraita uudessa maassa, jossa kaikki on niin erilaista. Mutta tilanne on kuitenkin nykyään tasoittunut ja suomalaisia ystäviä on yhtä paljon. 
	12. ONKO KREIKAN YSTÄVÄSI YHTEYDESSÄ SINUUN? Hyvin harvoin.  Kreikkalaiset ovat tunnettuja siitä, että he elävät hetkessä.
	13. ONKO SINULLA SUKULAISIA SUOMESSA? Meillä on iso suku Suomessa. 
	14. MILLAISET SUHTEET SINULLA ON HEIHIN JA KUINKA USEIN OLET HEITÄ TAVANNUT? Minulla on hyvät suhteet sukulaisteni kanssa. Tapaamme vähintään Jouluna ja pääsiäisenä. Tavataan muutenkin parisen kertaa vuodessa.
	15. OVATKO SUKULAISESI SUOMESSA TUKENEET SINUA JA MILLÄ TAVALLA? Olen saanut tukea tietenkin. Henkisesti että taloudellisesti. 
	Takaisin etusivulle
	16. MITÄ ASIOITA ARVOSTAT SUOMESSA? Tasa-arvo, rehellisyys, korruptioon puuttuminen ja sen eliminointi. 
	17. MITÄ HALUAISIT SIELLÄ MUUTTUVAN? Ihmiset voisivat olla vähän sosiaalisempia. Vastata jotain enemmän kuin *joo*.
	18. MITÄ SUOMI ON SINULLE ANTANUT? Hyvän ja turvallisen kodin, luotettavan työpaikan. On minusta tullut myöskin enemmän rehti.
	19. HALUAISITKO JÄÄDÄ SUOMEEN? PERUSTELISITKO MYÖS  VASTAUKSESI, KIITOS!Haluan jäädä Suomeen, koska siellä on enemmän mahdollisuuksia nuorelle onnistua elämässä. Tarkoitan tällä juuri näitä perusasioita kuin koti, työ ja perhe.
	Päivystys 24/7
	Hätätilanteessa ota yhteys kohdemaan pelastusviranomaisiin. Jos tarvitset konsuliapua, ota yhteyttä Suomen ulkomailla olevaan edustustoon tai ulkoministeriöön Helsingissä. 
	Suomen ulkomailla olevat edustustot palvelevat edustuston verkkosivuilla ilmoitettuina aukioloaikoina. Jos on tarvetta ottaa yhteyttä Suomen viranomaisiin edustuston ollessa kiinni, ulkoministeriön päivystys palvelee ympärivuorokauden vuoden jokaisena päivänä.
	Hätätilanteessa kohdemaan viranomaisilla on vastuu myös maassaan oleskelevista ulkomaalaisista. Kiireellisen avun saamiseksi ota yhteyttä kohdemaan omiin pelastusviranomaisiin (poliisi, palokunta, ambulanssi). Kriisitilanteissa seuraa paikallisia tiedotusvälineitä ja noudata paikallisten viranomaisten antamia ohjeita.
	Edustustot tarjoavat konsulipalveluita tilanteissa, joissa Suomen kansalainen tai Suomessa pysyvästi asuva ulkomaalainen on joutunut ulkomailla hätään sairauden, tapaturman, onnettomuuden, rikoksen kohteeksi joutumisen tai muun näihin rinnastettavan syyn vuoksi. Kriisitilanteita ovat esimerkiksi luonnonmullistukset, suuronnettomuudet, poliittiset levottomuudet, sota ja alueelliset selkkaukset sekä laajat epidemiat. 
	Suomessa ulkoministeriön päivystys toimii vuorokauden ympäri jokaisena päivänä.
	Puh: +358 9 160 55555 (puhelut tallennetaan)
	Fax: +358 9 629 840
	E-maili: paivystys.um@formin.fi.
	Korpiklaanin konsertti
	Suomalainen metalliyhtye Korpiklaani esiintyy lokakuun lopulla Kreikassa. www.korpiklaani.com
	30.10.2015 Thessaloniki, Eightball Club www.eightballclub.gr
	31.10.2015 Athens, Kyttaro Club www.kyttarolive.gr
	Kiertävä valkokuvanäyttely
	Thessalonikin Valokuvamuseossa FACES. Το πορτρέτο στην ευρωπαϊκή φωτογραφία μετά το 1990 – kiertävä näyttely, johon myös suomalainen Jorma Puranen on osallistunut. www.thmphoto.gr/?p=6137
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	Suomen ThisisFINLAND-maakuvasivusto uudistui
	Suomen maakuvasivusto ThisisFINLAND on täysin uudistettu. Verkkosivusto on saanut ajanmukaisen, uuden ilmeen ja entistä käyttäjäystävällisemmät toiminnot. Koko uudistuksen lähtökohtana on ollut sivuston sujuva käyttäjäkokemus mobiililaitteissa. Sivusto löytyy finland.fi - osoitteesta seitsemällä eri kielellä, pääkieli englannin lisäksi venäjäksi, ranskaksi, saksaksi, espanjaksi, portugaliksi ja kiinaksi.
	"Suomelle on sekä taloudellisesti että poliittisesti tärkeää tehdä maakuvatyötä hyvin ja 
	erityisesti verkkomaailmassa jatkuvasti paremmin. Uusi sivusto on alusta, joka mahdollistaa täysin uudenlaisen yhteistyön kaikkien Suomen maakuvatyötä tekevien tahojen kesken. Nyt sivuston uusi sisällöntuotanto vasta toden teolla alkaa", ulkoministeriön maakuvayksikön päällikkö Petra Theman kertoo.
	Uudelle sivustolle voivat jatkossa tuottaa sisältöä ulkoministeriön maakuvayksikön lisäksi kaikki maakuvatyötä tekevät tahot Suomessa. Käytännössä sivustolle nostetaan poimintoja esimerkiksi Finpron Visit Finlandin tai Finnfactsin Good News from Finlandin verkkosivuilta ja sosiaalisen median kanavista.
	ThisisFINLAND palvelee eri kohderyhmiä globaalisti tarjoten laajan artikkelikattauksen suomalaisesta yhteiskunnasta, tavoista, ihmisistä, yrityksistä ja kulttuurista. Entisiltä ThisisFINLAND-sivuilta on tuotu uudelle sivustolle lähes 2000 maakuva-artikkelin arkisto. Sivustolta pääsee kätevästi myös lisätiedon ääreen, mikäli Suomi-kiinnostuksen syy on esimerkiksi matkailu, opiskelu tai investointimahdollisuudet Suomessa. ThisisFINLANDissa ei ole omia uutisia tai ajankohtaistiedotteita, vaan päivittäisestä uutisvirrasta sivustolla vastaa Ylen uutispalvelu. Sivustolta löytyy myös reaaliaikainen webkamera ja sääpalvelu.
	Uutta ThisisFINLAND-sivustolla on myös maakuvan työkalupakki FINLAND Toolbox. Toolbox tarjoaa työkaluja kaikkien käyttöön, muun muassa Suomi-aiheisia esityksiä, kuvia, infografiikkaa, videoita ja e-julkaisuja. Työkalupakkiin lisätään sisältöjä syksyn aikana. 
	Etelä-Euroopan, Afrikan ja Lähi-idän alueen puhemiehen tiedotuskirje 2.10.2015
	Syystervehdys alueen suomalaisyhteisöille ja alueemme ulkosuomalaisille!
	Tästä alueemme uusimmasta tiedotuskirjeestä löytyvät allekirjoittaneiden eli alueemme uusien edustajien yhteystiedot sekä lopusta erittäin tärkeä uutinen tiedotukseen liittyen. Olemme perustaneet Facebookiin alueemme suomalaisille oman ryhmän, joka löytyy nimellä "USP:n Etelä-Euroopan, Afrikan ja Lähi-idän alueen suomalaiset”. Facebook-ryhmän ei ole tarkoitus korvata perinteisiä yhteydenpitokanavia, vaan entiseen tapaan lähetämme myös sähköpostitse tiedotuskirjeitä, minkä lisäksi tietoa löytyy USP:n kotisivuilta www.usp.fi.
	ULKOSUOMALAISPARLAMENTIN KAHDEKSAS ISTUNTO 22.–23.5.2015
	Ulkosuomalaisparlamentin kahdeksanteen täysistuntoon Helsingissä osallistui 21 maasta 187 henkeä, jotka edustivat 125:tä ulkosuomalaisyhteisöä. 
	Takaisin etusivulle
	Osallistujista 140 oli yhteisöjen varsinaisia edustajia ja 47 virallista tarkkailijaa. Istuntoon oli kutsuttu kaikki ulkosuomalaisyhteisöt, jotka ovat mukana ulkosuomalaisparlamentin (USP) toiminnassa vahvistettuaan eli ratifioituaan USP:n säännöt, yhteensä 519 yhteisöä 38 maasta.
	Istunnon kahdeksassa valiokunnassa ulkosuomalaisyhteisöjen edustajat työstivät tulleiden ja sihteeristön taustoittamien aloitteiden pohjalta tehtyjä päätöslauselmaehdotuksia. Valiokuntien päätöslauselmaesitykset julkistettiin toisena istuntopäivänä ja täysistunto hyväksyi yhteensä 41 päätöslauselmaa, jotka löytyvät USP:n kotisivuilta osoitteesta
	www.usp.fi/tiedosto/LIITE5_Paatoslauselmat_lyhyet_paatokset_2015.pdf.
	Päätöslauselmakeskustelu löytyy Radio Ravun tallentamana radionauhoitteena osoitteesta https://soundcloud.com/tags/ulkosuomalaisparlamentti.
	ALUEEN UUDET EDUSTAJAT
	Ulkosuomalaisparlamentin täysistunnon yhteydessä pidetyssä aluekokouksessa valittiin alueemme uudet edustajat edellisten edustajien Raimo Luokomaan ja Timo Sainion jättäytyessä tehtävästä.
	Alueen puhemieheksi valittiin Katia Brunetto Italiasta. Katia tuli Suomi-seuratoimintaan mukaan Suomi-koulun kautta ja on toiminut vuodesta 2009 myös Firenzen Suomi-seuran puheenjohtajana sekä suomen kielen opettajana aikuisopiskelijoille. Ammatiltaan Katia on freelancekääntäjä ja -konferenssitulkki, minkä lisäksi hän työskentelee kääntämisen ja tulkkauksen tuntiopettajana Università degli Studi di Firenzen yliopistossa Firenzessä.
	Varahenkilöksi valittiin Marko Suomalainen Kreikasta. Marko toimi vuosina 1996–2011 Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran puheenjohtaja, ja vuonna 2011, kun hänestä tuli Suomen kunniakonsuli Pohjois-Kreikkaan, hän jätti seuran puheenjohtajan tehtävät mutta toimii edelleen seuran johtokunnassa. Marko on osakkaana Thessalonikissa toimivassa elintarviketukussa, ja hän on opiskellut Suomessa kauppaopistossa ulkomaankauppaa ja Englannissa yliopistossa kansainvälistä markkinointia.
	Kuvassa Katia Brunetto ja Marko Suomalainen
	Aluekokouksessa keskusteltiin paljon edustajaehdokkaiden asettamista ja valintaa koskevista säännöistä, joita ei ole meidän alueellamme tarkkaan määritelty. Kokouksessa päätettiin, että puhemies ja varahenkilö laativat ehdotuksen säännöistä, joista keskustellaan ja jotka vahvistetaan seuraavassa aluekokouksessa, joka sovittiin pidettäväksi keväällä 2016. Kokouspaikka tulee olemaan jossain alueemme maassa. USP:n uusi jäsenyhteisö Kroatia-Suomi yhdistys ehdotti kokouspaikaksi Kroatiaa. Kutsu otettiin ilolla vastaan, ja puhemies ja varahenkilö tutkivat mahdollisuutta pitää kokous siellä. Kokouspaikka ja -ajankohta vahvistetaan myöhemmin tänä syksynä.
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	USP:N UUSI PUHEMIEHISTÖ 2015–2017
	Puhemiehistön vastuulla on edistää kaikkia täysistunnon hyväksymiä päätöslauselmia. Puhemiehistö on lisäksi laatinut kaudelle 2015–2017 keskeiset tavoitteet, jotka perustuvat sekä viimeisimpiin päätöslauselmiin, aikaisempiin päätöslauselmiin että mahdollisiin muihin ulkosuomalaisia koskeviin ajankohtaisiin asioihin. Erityisiksi päätavoitteiksi puhemiehistö haluaa tällä parlamenttikaudella nostaa seuraavat asiat:
	 Hallituksen ulkosuomalaispoliittisen ohjelman 2012–2016 päivitys sisäministeriön koordinaatiossa seuraavaksi toteutuskaudeksi vuoden 2017 alusta, sovellettavaksi kaikilla hallinnonaloilla,
	 Suomi-koulujen toiminnan turvaaminen ja ulkosuomalaisten lasten ja nuorten koulutuksen, äidinkielen ja kulttuurin tukeminen (nostamalla Suomi-koulujen avustusta lisäämällä määrärahaa momentille pysyvästi ja
	 lisäämällä Suomi-kouluille oma momentti valtion budjettiin),
	 Kirjeäänestyksen toteuttaminen ulkosuomalaisille kansallisissa vaaleissa (vaalilain muutoksella ja eduskunnan siihen osoittamilla varoilla, laajan yksimielisyyden kiireelliseksi toteuttamiseksi),
	 Ulkosuomalaisparlamentin toimintaedellytysten turvaaminen ja aseman vakiinnuttaminen saattamalla se lainsäädännön piiriin,
	 Ulkosuomalaisten järjestötoiminnan tukeminen ja kehittäminen tavoitteena vanhojen ja uusien siirtolaisryhmien järjestöjen yhteistyön parantaminen (Suomi-Seuran, Suomen ulkomaanedustustojen sekä kulttuuri- ja tiedeinstituuttien kanssa) ja että opetus- ja kulttuuriministeriö jatkaa Suomi-Seura ry:n toimintaedellytysten turvaamista.
	Puhemiehistö kokoontuu syyskokoukseen Helsingissä 19.–20.10.2015. Aluettamme kokouksessa edustaa puhemies Katia Brunetto. Älkää epäröikö ottaa yhteyttä, jos teillä on kommentteja, terveisiä, argumentteja tai kysyttävää päätöslauselmiin ja puhemiehistön erityistavoitteisiin liittyen.
	VUODEN ULKOSUOMALAINEN 2015 ON MARK LEVENGOOD
	Suomi-Seura ry on valinnut toukokuussa toimittaja-kirjailija Mark Levengoodin vuoden ulkosuomalaiseksi 2015. Seura palkitsee Mark Levengoodin hänen merkittävästä ja näkyvästä urastaan niin Ruotsin televisiossa kuin kirjailijana. Levengood on yksi tunnetuimpia ruotsinsuomalaisia Ruotsissa.
	Mark Levengood (v. 1971–2006 Levengood-Kärkkäinen) on ruotsinsuomalainen ja suomenruotsalainen toimittaja ja kirjailija. Levengood vietti lapsuutensa ja nuoruutensa Helsingissä. Ruotsiin hän muutti 19-vuotiaana. Mark Levengood aloitti televisiotyönsä lauantaiaamun viihdeohjelman juontajana. Myöhemmin hän tuli tunnetuksi mm. ohjelmasarjoista Mark och hans vänner, Aha – sa Mark ja Kväll i kungariket sekä työstään Ruotsin television SVT:n draamaosaston apulaispäällikkönä. Levengood on saanut useita tv-alan palkintoja sekä Ruotsissa että ulkomailla. Hän on juontanut suuria ruotsalaisia tv-gaaloja (esimerkkeinä Melodifestivalen ja Guldbaggen), keskusteluohjelmia sekä selostanut televisiossa Ruotsin hovin tapahtumia, muun muassa kruununprinsessa Victorian häät. Lisäksi Levengood on suosittu luennoitsija, ja hän on kirjoittanut useita teoksia, joista osa on käännetty suomeksi. Levengood on vieraillut Suomessa erilaisissa keskusteluohjelmissa. Kesällä 2008 ja 2009 hän isännöi Yle TV1:llä omaa kymmenosaista puheohjelmaa Levengood Suomesta, jossa hän haastatteli suomalaisia julkisuuden henkilöitä. Levengood on Unicefin hyvän tahdon lähettiläs.
	Vuoden ulkosuomalaiseksi on vuodesta 1993 lähtien valittu ulkomailla asuva suomalainen tai suomalaisen siirtolaisen jälkeläinen, 
	Takaisin etusivulle
	joka on menestynyt erityisen hyvin omalla alallaan, vaalinut suomalaista kulttuuriperintöä ja mahdollisesti myös edistänyt Suomen ja uuden kotimaansa välistä kulttuurivaihtoa, kauppaa tai muuta yhteistyötä. Valinta voi kohdistua myös ulkosuomalaiseen yhteisönsä edustajana tai ulkosuomalaisyhteisöön.
	Aiemmat palkitut ovat FinnFest USA -tapahtuman perustaja Robert Selvala, kääntäjä-kirjailija Mirja Bolgár, ruotsinsuomalainen järjestöaktiivi Arvi Tervalampi, sopraano Karita Mattila, jalkapalloilija Jari Litmanen, amerikansuomalainen Vieno Williams suuren siirtolaisuusaallon edustajana, Formula1 - kuljettaja Mika Häkkinen, Linux-käyttöjärjestelmän luoja Linus Torvalds, oopperalaulaja Matti Salminen, Euroopan oikeusasiamies Jacob Söderman, säveltäjä Kaija Saariaho, toimittaja Erkki Toivanen, kapellimestari-säveltäjä Esa-Pekka Salonen, jääkiekkoilija Saku Koivu, kääntäjä Richard Impola, professori Bengt Holmström, lähetyslääkäri Leena Pasanen, toimittaja-kirjailija Helena Petäistö, Euroopan unionin talouskomissaari, EU-komission varapuheenjohtaja Olli Rehn, kantasolututkija, professori Outi Hovatta, kapellimestari-klarinettitaiteilija Osmo Vänskä ja The Simpsons -tv-sarjan tuottaja Bonita Pietila.
	SUOMI-KOULUJEN OPETUSSUUNNITELMASUOSITUS
	Opetushallitus on julkaissut tänä vuonna pitkän työn tuloksena Suomi-koulujen opetussuunnitelmasuosituksen, joka astui voimaan 1.8.2015. Sen tarkoituksena on tukea Suomi-koulujen opetuksen tavoitteiden asettamista, sisältöjen valintaa sekä oppilaiden oppimisen arviointia. Suositus on laadittu Suomi-kouluissa 3–18-vuotiaille oppilaille annettavaa opetusta varten. Soveltuvin osin sitä voidaan hyödyntää myös tätä nuorempien tai vanhempien opetuksessa. Opetushallitus suosittaa, että Suomi-koulut laativat tätä suositusta hyödyntäen koulukohtaiset opetussuunnitelmat. Opetussuunnitelmasuositus on ladattavissa pdf-versiona osoitteesta
	www.oph.fi/download/168172_Suomi-koulujen_opetussuunnitelmasuositus_2015.pdf.
	TIEDOTUSTOIMINTA JA ALUEEN FACEBOOK-SIVU
	Alueemme tiedotustoiminta jatkuu entiseen tapaan sähköpostitse lähetettävien tiedotuskirjeiden muodossa ja USP:n kotisivujen kautta. Lisäksi Suomi-seuran järjestötiedote Sutinat toimii myös tiedotuskanavana.
	Näiden perinteisten tiedotuskanavien lisäksi puhemies ja varahenkilö ovat perustaneet alueellemme oman Facebook-ryhmän, johon kutsumme kaikki alueemme suomalaisyhteisöt ja ulkosuomalaiset liittymään.
	Ryhmä löytyy nimellä "USP:n Etelä-Euroopan, Afrikan ja Lähi-idän alueen suomalaiset” www.facebook.com/groups/946851662054865/.
	Facebook-ryhmän ei ole tarkoitus korvata perinteisiä yhteydenpitokanavia, vaan pikemminkin täydentää niitä ja erityisesti toimia alueemme ulkosuomalaisten keskustelufoorumina, jotta tiedotus ei tapahtuisi vain yhteen suuntaan meiltä teille suomalaisyhteisöille, vaan voisimme käydä keskustelua erilaisista ulkosuomalaisia koskettavista aiheista. Ryhmän kautta pääsemme myös paremmin tutustumaan niin toisiimme kuin ulkosuomalaisten elämään eri puolilla suurta aluettamme.
	Oikein hyvää syksynjatkoa!
	Katia Brunetto  Marko Suomalainen
	Alueen puhemies  Alueen varahenkilö
	Via dei Cairoli 15/A  Plateon 10
	50131 Firenze  542 49 Thessaloniki
	Italia  Greece
	Puh. +39 333 8311165  +30 694 4766010
	E-maili katia.brunetto@gmail.com markosuomalainen@gmail.com
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	Suomen kieltä voi harjoittaa Ylen Uutisten avulla
	Suomen kielen harjoitusta kaipaavien on hyvä tietää, että Yle Uutisilla on hienoja palveluja suomen opiskelijoille.
	Suomea melko hyvin taitaville Yle Uutisluokan uusi Triplet-palvelu tarjoaa mielenkiintoisia tehtäviä. Triplet-palvelu sopii hyvin työvälineeksi yläkouluikäisten ja sitä vanhempien opettajille.
	Lisää tietoa Uutisluokan Tripletistä löytyy oheisesta artikkelista:
	http://yle.fi/uutiset/uusi_sovellus_muuttaa_ylen_tv-uutiset_opetusmateriaaliksi/8266666
	Keskitason suomen opiskelijoille sopivat Yle Uutiset selkosuomeksi:
	http://yle.fi/uutiset/selkouutiset/
	Suomea heikosti osaaville sopivat Tosi helpot selkouutiset:
	http://yle.fi/uutiset/selkouutiset/tosi_helppo/
	Muutoksia Helsinki-Vantaan lentokentän bussilinjoihin 10.8. alkaen
	Heinäkuussa avautunut junayhteys tuo mukanaan muutoksia Helsinki-Vantaan lentokentän bussiyhteyksiin. Muutokset tulevat voimaan 10. elokuuta 2015 syysaikataulujen alkaessa.
	Kehäradan avautuminen linkittyy bussilinjaston uudistukseen. Bussien aikataulut ja linjanumerot muuttuvat merkittävästi. Lisäksi osa lentoasemalle tulevista bussilinjoista lakkautetaan kokonaan.
	Pääasiallinen kulkuyhteys lentoaseman ja Helsingin keskustan sekä Tikkurilan välillä on juna.
	Junan ja bussien aikataulut pääkaupunkiseudulta lentoasemalle saa HSL:n verkkosivulta www.hsl.fi
	Jäsenten sähköpostiosoitteet ja syntymävuodet kootaan Suomi-Seuraan
	Pyydämme teitä ystävällisesti ilmoittamaan Suomi-Seura ry:n jäseninä henkilökohtaisesti oleville jäsenillenne, että toivomme heidän toimittavan sähköpostiosoitteensa Suomi-Seuraan ja pitävän niin sähköposti- kuin postiosoitteensa ajan tasalla rekisterissämme.
	Pyydämme jäseniä ilmoittamaan meille myös syntymävuotensa, mikäli he eivät ole sitä tehneet aiemmin. Kokoamme jäsentemme sähköpostiosoitteet rekisteriimme, jotta voimme jatkossa tiedottaa entistä tehokkaammin ja nopeammin ajankohtaisista Suomi-Seuraa koskevista asioista ja uutisista, esimerkiksi Suomen Sillan nettilehden ilmestymisestä ja koulutustapahtumista.
	Henkilön on oltava henkilökohtaisesti Suomi-Seura ry:n jäsen saadakseen jäsenetumme. Jäsenyys jäsenenämme olevassa ulkosuomalaisyhdistyksessä tai -järjestössä ei riitä henkilökohtaiseen Suomi-Seuran jäsenyyteen.
	Sähköpostiosoitteet sekä lähettäjän nimi, osoite ja maa sekä jäsennumero lähetetään osoitteeseen info@suomi-seura.fi
	Suomi-Seura mukana Koti ulkomailla -tapahtumassa
	Suomi-Seura ry on mukana seuraavassa KOTI ULKOMAILLA -tapahtumassa. Tapahtuma järjestetään 24. – 25. lokakuuta 2015 Helsingin Katajanokalla sijaitsevassa Wanhassa Satamassa (Pikku Satamakatu 3, 00160 HELSINKI). Tapahtuma on maksuton.
	Tervetuloa tapaamaan Suomi-Seuran väkeä ja keskustelemaan ulkomaille muuttoon liittyvistä asioista!
	Lue lisää ja ilmoittaudu tilaisuuteen: www.fairmedia.se/fi/helsinki/, mistä saat tulostettavan pääsylipun.
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	Suomi-Seuran infopäivät
	Suomi-Seura ry järjestää kolme infopäivää ja yhden keskustelutilaisuuden vuonna 2016. Kaikki tilaisuudet järjestetään Suomi-Seuran toimistossa Helsingissä (Mariankatu 8, 3. kerros).
	Eläkepäiviksi ulkomaille -infopäivä järjestetään 11.3. kello 10 – 14.
	Päivän ohjelmassa on tietoiskuja joko pysyvään tai sesonkiluontoiseen ulkomailla asumiseen liittyvistä asioista. Tilaisuudessa on mahdollisuus saada henkilökohtaista neuvontaa ja tutustua Suomi-Seuran kokoamiin muuttajan oppaisiin ja materiaaleihin. Tilaisuuden hinta on Suomi-Seuran jäsenille 50 euroa, muille 70 euroa, hinta sisältää aamupalan, tietoiskut ja Eläkepäiviksi ulkomaille -oppaan
	Paluumuuttaneiden keskustelutilaisuus järjestetään 15.4. kello 12 – 15.
	Tilaisuus Suomi-Seuran paluumuuttajan infopäiviin osallistuneille ja muille asiasta kiinnostuneille kokoontua keskustelemaan ja jakamaan kokemuksiaan Suomeen muuttoon liittyvistä kysymyksistä. Osallistujilla on myös mahdollisuus keskustella henkilökohtaisesti paluumuuttoon liittyvistä ongelmistaan Suomi-Seuran neuvojien kanssa. Tilaisuus on maksuton.
	Paluumuuttajan infopäivä järjestetään 12.8. kello 12 – 16. 
	Infopäivänä Suomi-Seuran neuvontapalvelu on avoinna ulkomailta Suomeen palaaville ja paluumuuttoa suunnitteleville.  Päivän ohjelmassa on tietoiskuja paluumuuttoon liittyvissä kysymyksissä kuten maahanmuutto, terveydenhuolto, eläkkeet, verotus, työnhaku ja lasten koulunkäynti. Tilaisuuden hinta: Suomi-Seuran jäsenille maksuton, muille 30 euroa.
	Eläkepäiviksi ulkomaille -infopäivä järjestetään 23.9. klo 10 – 14. 
	Infopäivänä Suomi-Seuran neuvontapalvelu on avoinna eläkepäiviksi ulkomaille muuttajille ja muuttoa suunnitteleville. Ohjelmassa on tietoiskuja joko pysyvään tai sesonkiluontoiseen ulkomailla asumiseen liittyvistä asioista. Tilaisuuden hinta: Suomi-Seuran jäsenille 50 euroa, muille 70 euroa, hinta sisältää aamupalan, tietoiskut ja Eläkepäiviksi ulkomaille -oppaan
	Lisätietoa ja ilmoittautumiset:
	Suomi-Seuran neuvontapalvelu: 
	E-maili info@suomi-seura.fi
	Puh. +358 9 684 1210
	Senioriseminaarin muistio ja taustakyselyn yhteenveto
	Ulkosuomalaisparlamentin istunnon yhteydessä toukokuussa 2015 järjestettiin senioriseminaari teemalla Vanhuus ja kaksi kotimaata.
	Senioriseminaaria varten Suomi-Seuran seniorineuvonta toteutti +55-vuotiaille ulkosuomalaisille kohdennetun kyselyn, jonka avulla selvitettiin, missä maassa ikääntyvät ulkosuomalaiset suunnittelevat viettävänsä eläkepäivänsä.  Kyselyn kohderyhmältä kysyttiin, mitkä tekijät vaikuttavat hyvään vanhuuteen ja onko heidän suhteensa Suomeen ja asuinmaahansa muuttunut ikääntymisen myötä.
	Seminaarin muisto ja taustakyselyn yhteenveto löytyvät Suomi-Seuran seniorineuvonnan sivuilta www.suomi-seura.fi/fi/neuvonta/seniorineuvonta
	Ulkosuomalaiset mukaan Suomen itsenäisyyden juhlavuoteen
	Suomi juhlii 100-vuotista itsenäisyyttään vuonna 2017. Itsenäisyyden juhlavuoden pääteemaksi on valittu ”Yhdessä”. Myös Suomi-Seura ry on mukana juhlavuoden suunnittelussa.
	Koko vuoden 2017 mittaisesta juhlavuodesta toivotaan muodostuvan kaikkien suomalaisten ja Suomen ystävien kohtaamispaikka.
	Takaisin etusivulle
	Juhlavuoden laaja ohjelmakokonaisuus ja projektit rakennetaan avoimesti yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Tavoitteena on rakentaa koko Suomen kattava ohjelmakokonaisuus, johon mahdollisimman moni suomalainen voi liittyä.
	Suomi 100 -hankkeen valmistelusta vastaavat juhlavuoden hallitus ja valtioneuvoston kanslia.
	Juhlavuonna halutaan huomioida tietysti myös ulkosuomalaiset, joita kutsutaan mukaan vuoden ohjelman laatimiseen. Ulkosuomalaisparlamentin toukokuussa pidetyn istunnon yhteydessä järjestettiin jo tilaisuus, missä osallistujat saivat tietoa juhlavuoden suunnitelmista Suomessa ja saattoivat kertoa oman alueensa suunnitelmista juhlavuonna.
	Ulkosuomalaisia yhteisöjä kannustetaan järjestämään juhlavuoden tilaisuuksia maissaan joko yhdessä muiden yhteisöjen kanssa tai yksikseen. Yhteisöjä kehotetaan välittämään tietoa juhlavuoden suunnitelmistaan sekä lähettämään toiveitaan juhlavuoden toimikunnalle valtioneuvoston kansliaan.
	Pyydämme, että ilmoitatte juhlavuoden suunnitelmistanne myös meille Suomi-Seuraan, sillä keräämme eri puolilla maailmaa järjestettävistä tapahtumista tiedot kalenteriimme.
	Juhlavuoden kokonaisuuden rakentamisesta vastaa hankkeen sihteeristö valtioneuvoston kansliassa. Sihteeristön työtä ohjaa juhlavuoden hankkeen hallitus. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja 11 jäsentä yhteiskunnan eri aloilta. Juhlavuoden yleiset linjat hyväksyy laaja ja eri tahoja kattavasti edustava valtuuskunta. Valtuuskunnassa on edustettuna yli 60 suomalaisen yhteiskunnan keskeistä organisaatiota. Puheenjohtajana toimii pääministeri ja varapuheenjohtajana valtiovarainministeri.
	Juhlavuoden kotisivu: http://suomi100finland.fi/etusivu
	Saadessani mahdollisuuden lukea Lenita Lehdon kirjoittaman ‘Suomityttö oliivimetsässä” –kirjan, jo otsikko herätti minussa, toisessa Kreikan suomalaisessa, kiinnostusta. Siten aloitin tutustumismatkan suomitytön, Lenitan, Katri-Helenan iskelmän “puuskaroskan”, kokemuksiin Agrinion kaupungissa Länsi-Kreikassa.
	Kirja koostuu useista kokonaisuuksista ja kaikki kreikkalaisen elämän yksityiskohdat tulevat lukijalle tutuiksi kirjoittajan tarkkojen huumorinhöystämien huomioiden myötä.
	Takaisin etusivulle
	Ensimmäiset kokemukset tulevasta kotimaastaan Lenita saa matkaoppaana saarilla ja tutustuttuaan tulevaan puolisoonsa, tie johtaa Agrinioon. Siellä kirjailija tutustuu  kreikkalaiseen perheeseen ja uuteen ympäristöön ja  kreikkalaiseen tapakulttuuriin.
	Heti alussa tulee selväksi, että kirjailija haluaa tarkkailla kreikkalaisuutta ja ottaa vastaan uudet kokemuksensa avoimesti, huumorilla ja ilman turhaa kritisointia vierasta kulttuuria kohtaan.
	Hauska yksityiskohta on naimisiinmenon jälkeen ja yhteisin talouden perustamisen yhteydessä hankittu, melkein pakollinen Kreikassa, ihmeellinen painekattila.  Ruoanvalmistuksen tärkeä osa kreikkalaisessa perheessä tulee ilmi kirjan useiden yksityiskohtaisten ruokaohjeiden  ja niksien kautta. Lenitasta on tullut täydellinen kreikkalainen kotikokki.
	Tekstiä on miellyttävää lukea rivien välistä pilkistävän positiivisuuden takia. Siitä on kirjoittajalla ollut varmaan apua suhtautumisessa kirjassa kerrottujen yllättävienkin ja suomalaiselle vieraiden kreikkalaisten uskomusten ja taikauskon suhteen.
	Eräs kirjan kohokohdista on viikon kestävä oliivinkeräysretki vuorelle ja kuvaus oliivien tuotantoprosessista. Retkeen ehkä viittaa myös kirjan otsikko. Oliiveihin liittyy paljon symboliikkaa ja  oliivipuita näkee kaikkialla Kreikassa, oliiveilla ja oliiviöljyllä on tärkeä osa kreikkalaisten elämässä sekä tulon- että ravinnonlähteenä.
	Luonto on tärkeä kirjoittajalle, ja hän kokee sekä Suomen että Kreikan  ympäristöä ja luontoa, tarkkailemalla. Jo heti Agrinioon saapuessaan Lenita näkee Klisuran rotkon, joka on vaikuttava elämys tasaiseen metsämaisemaan tottuneelle suomalaiselle. Kasvit ja linnut, kukat ja sitruspuitten aromit täyttävät kirjan sivut. Lopussa lukija saa kokea kirjailijan elävästi kertoman jännittävän rantaretken, jonka aikana erikoiset eläimet kai maisemat astuvat eteemme ja lukija tuntee olevansa mukana autossa kivisellä ja kuoppaisella tiellä kohti uimarantaa. 
	Henkilökuvista vaikuttavimmaksi muodostuu “papus”, Lenitan appi. “Papus“ on elänyt kovan elämän köyhyydessä vuorilla, äidin kuoleman ja saksalaisten miehityksen ja lopulta Kreikan sisällissodan. Vaikka terveyskin on huonontunut, hän on aina valmis sanalaskuun. 
	Tärkeä osa kokonaisuutta ovat useat värivalokuvat kirjailijan  tärkeimmistä elämänvaiheista ja perheestä, jotka rikastuttavat  tekstiä visuaalisesti. Ihmisistä  ja maisemasta tulee lukijalle  tuttuja. Valokuvien ääressä viipyy mielellään pitempäänkin.
	Lukijalle jää lämmöllä kirjoitetusta kirjasta onnellinen jälkimaku. Oliivimetsän ja sitruspuiden tuoksu  ja lintujen laulu ympäröi lukijaa vielä pitkään lukemisen jälkeen.
	Kirjan lopussa Lenita kertoo muuttavansa perheineen Suomeen. “Puuskaroskan” matka jatkuu taas, mutta tällä kerralla vanhaan kotimaahan. 
	Toivotankin Lenitalle ja hänen perheelleen onnea uudessa kotipaikassa.
	Kirsikka Soustiel
	SUOMITYTTÖ OLIIVIMETSÄSSÄ, 268 Sivua
	Lehto, Lenita
	Kustantaja: Books on Demand
	www.bod.fi/kirja/lenita-lehto/suomityttoe-oliivimetsaessae/9789523185999.html
	Takaisin etusivulle
	KANAA KASVISPEDILLÄ
	noin 500 g maustettuja broilerinpaloja
	100 g fetajuustoa kuutioina
	1 dl oliiveja
	Marinadi broilerinpaloille:
	0,5-1 dl punaviiniä tai 0,5 dl punaviinietikkaa
	2-3 rkl öljyä
	1-2 tl rouhittua mustapippuria tai 2-3 tl rosee- tai viherpippuria
	1 tl suolaa
	Mausteet:
	valkosipuli, sipuli, basilika
	Sekoita kaikki ainekset keskenään. Lisää mausteet joukkoon. Lisää marinadi broileripalojen päälle kulhoon ja siirrä jääkaappiin maustumaan. Annos riittää maustamaan 0,5-1kg lihaa. Pyyhi ylimääräinen marinadi pois ennen paistamista tai kypsennä liha uunissa marinadeineen.
	Mausteseos kasviksille:
	2 rkl öljyä
	1 hienonnettu valkosipulinkynsi
	1 tl suolaa
	2 tl basilikaa
	Sekoita ainekset keskenään. Voit korvata öljyn juuston tai aurinkokuivattujen tomaattien öljymarinadilla. Vähennä silloin suolan määrää.
	Kasvisseos:
	2-3 sipulia tai punasipulia
	2 paprikaa
	1 kesäkurpitsa
	4 porkkanaa
	1. Kuumenna uuni 200 asteeseen.
	2. Leikkaa sipuli, paprika ja kesäkurpitsa reiluiksi paloiksi ja porkkanat vinoittain viipaleiksi. Sekoita mausteseoksen ainekset uunivuoan pohjalla ja pyöräytä kasvikset seoksessa niin, että maustuvat joka puolelta. Nosta maustetut broileripalat kasvisten päälle.
	3. Kypsennä vuokaa uunissa 30-40 minuuttia. Lisää juustokuutiot ja oliivit kypsymisen loppuvaiheessa.
	YRTTILOHI JA RUCOLAPERUNAT
	4 palaa lohta tai kirjolohta (tai 4 medaljonkia)
	ripaus mineraalisuolaa
	rouhittua mustapippuria
	1,5 dl kuivaa valkoviiniä tai kalalientä
	1,5 dl kevyttä ruokakermaa
	1dl hienonnettuja tuoreita yrttejä (tilliä, sitruunamelissaa, ruohosipulia, persiljaa)
	Rucolaperunat
	500-600 g pieniä uusia perunoita
	vettä ja mineraaalisuolaa
	2-3 kevätsipulia
	2 rkl oliiviöljyä
	1 limetin mehu tai ½ sitruunan mehu
	1 rkl juoksevaa hunajaa
	ripaus mineraalisuolaa
	rouhittua mustapippuria
	2-3 dl huuhdottuja rucolanlehtiä
	Valmistusohje
	Tuoreilla yrteillä saa tavallisesta ruoasta taivaallista.  Mausta lohi tillillä, sitruunamelissalla, ruohosipulilla ja persiljalla ja tarjoile rucolalla maustettujen perunoiden kanssa.
	Takaisin etusivulle
	1.Pane ensin perunat kypsymään. Harjaa tai kuori perunat ja keitä ne miedosti mineraalisuolalla maustetussa vedessä napakan kypsiksi. Kaada vesi pois ja höyrytä perunat kuiviksi.
	2.Hienonna kevätsipulit. Lisää niiden joukkoon öljy ja limetin tai sitruunanmehu sekä hunaja. Mausta seos mineraalisuolalla ja mustapippurilla. Lisää seos höyrytettyjen perunoiden joukkoon ja anna maustua kannen alla hetki. Sekoita lopuksi joukkoon rucolanlehdet. Rucolan sijaan voit käyttää myös hienonnettua persiljaa tai tilliä.
	3.Pane kalapalat pinnoitettuun pannuun ja ruskista ne omassa rasvassaan molemmilta puolilta kauniin värisiksi. Mausta mineraalisuolalla sekä mustapippurilla. Lisää valkoviini tai kalaliemi sekä ruokakerma pannuun ja hauduta kalapaloja miedolla lämmöllä hetki, että ne kypsyvät myös sisältä. Lisää hienonnetut yrtit. Tarjoa yrttilohi rucolaperunoiden kanssa.
	LEMONCELLO-MOUSSE
	250 g mascarponea tai tuorejuustoa
	3 dl kuohukermaa
	1 dl tomusokeria
	1,5 dl sitruunatahnaa (lemon curd)
	1 sitruunan mehu
	2-3 rkl limocelloa eli sitruunalikööriä
	Valmistusohje
	1. Vatkaa kerma ja sokeri vaahdoksi. Lisää mascarpone, sitruunatahna ja sitruunamehu. Tarkista maku. Mausta sitruunaliköörillä.
	2. Lusikoi seos pieniin laseihin ja anna jähmettyä jääkaapissa ennen tarjoilemista.
	Lemon curd eli sitruunatahna
	100 g suolatonta voita
	3 munaa
	2 dl sokeria
	1 ½ dl sitruunamehua
	Valmistusohje
	1. Sulata voi.
	2. Vaahdota munat ja sokeri teräskulhossa sähkövatkaimella. Vatkaa vaahtoon sitruunamehu ja huoneenlämpöiseksi jäähtynyt voisula.
	3. Kuumenna seos vatkaten vesihauteessa: Laita vettä kiehumaan isompaan kattilaan ja nosta kulho sen päälle. Vatkaa sähkövatkaimella kunnes seos sakenee. Kattilassa oleva vesi saa olla juuri ja juuri kiehumispisteessä.
	4. Siirrä lemon curd puhtaisiin, kannellisiin lasipurkkeihin. Säilyy n. 3 viikkoa jääkaapissa.
	Vinkki
	Lemon curdia voi käyttää kakkujen ja kääretorttujen täytteissä, jälkiruoissa, paahtoleivällä, teeleipien kanssa jne.
	Voit halutessasi lisätä lemon curdiin ½ tl raastettua sitruunan kuorta.
	Lemon curdin voi pakastaa (max aika 4 viikkoa). Sulata jääkaapissa.
	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. 
	Graafinen suunnittelija
	Andreas Dimitriadis, Mob. 6979762145
	E-maili andreas1701@gmail.com 
	Kampaaja 
	Lisa Georgopoulou, Puh. 2310-313073
	Takaisin etusivulle
	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
	(Liputuspäivät merkitty *)
	1.9. Seuran syyskausi alkaa
	23.9. Syyspäiväntasaus
	26.9. Suomi-koulun syyslukukausi alkaa
	30.9. Apurahahakemusten viimeinen jättöpäivä Suomi-Seura ry:lle
	4.10. Lokakuun kuukausitapaaminen  4.10. tavernassa ”En plo...sto kafeneio tou psara”, klo 13:30 alkaen.
	10.10. Aleksis Kiven ja suomalaisen kirjallisuuden päivä*
	24.10. YK:n päivä*
	28.10. Kreikan kansallisjuhlapäivä ”Ochi”
	31.10. Pyhäinpäivä
	6.11. Ruotsalaisuuden päivä*7.11. Teatteriryhmän ”Never Ending Stories” esiintyminen              Thessalonikissa, minkä jälkeen marraskuun kuukausitapaaminen              yhteisen lounaan merkeissä. (Paikka ja kellonaika ilmoitetaan             myöhemmin.)
	8.11. Isänpäivä*
	20.11. Lapsen oikeuksien päivä*
	29.11. Adventtikirkko (paikka ja tarkka aika ilmoitetaan myöhemmin)
	6.12. Itsenäisyyspäivä*
	8.12. Jean Sibeliuksen päivä*
	12.12. Pikkujoulut (paikka ja tarkka aika ilmoitetaan myöhemmin)
	19.12. Suomi-koulun joulujuhlat
	24.12. Jouluaatto
	25.12. Joulupäivä
	26.12. Tapaninpäivä
	31.12. Uudenvuodenaatto
	31.12. Aloitteiden viimeinen toimituspäivä
	1.1.2016 Uudenvuodenpäivä
	Seuraava tiedote ilmestyy vuoden 2015 lopulla. Toimitus odottaa jälleen lukijoilta juttuja, vinkkejä ja kommentteja tiedotteeseen.
	Tiedotteen sähköpostiosoite on tiedote@suomi-seura.gr
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