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Pääkirjoitus
24.6.2016
Ajattelin , että tämä päivä on tärkeä pääkirjoituksen kirjoittamisen
kannalta siksi, että Suomessa vietetään juhannusaattoa. Ei tosin
minulle itselleni, jolle tuo päivä oli aina ennen siellä asuessani se, josta
uutisissa ilmoitettiin seuraavana päivänä montako ihmistä oli hukkunut
ja mitä muuta pahaa juhlinnan tuoksinnassa oli tapahtunut.

parempaan. Täytyy vain toivoa , että poliitikot ympäri maailmaa
tekevät oikeita ja kauaskantoisia päätöksiä tästä eteenpäin.
Me vanhemmat olemme sen lapsillemme ja nuorillemme velkaa.
Jokainen sukupolvi toivoo seuraavalla olevan hieman helpompaa kuin
itsellä. Nyt ei niin ole tapahtunut.

Itse en olisi koskaan halunnut lähteä mökille hyttysten syötäväksi ja
sadetta pakoon hiljaiseen mökkiin sisälle istumaan. En! Minä olin jo
nuoruudessani kaupunki‐ ihminen ja ehkä ainoa, mitä tein mielelläni,
oli korkeintaan kokkoristeily niitä mereltä katsellen.

Sekaisella mielellä nostan Aperol Spritz – maljan juhannukselle
kaupungissa, jossa olen asunut yli 30 vuotta ja jolle olen myynyt
sydämeni. Olkoon se toive yhtenäisestä, rauhallisesta Euroopasta,
jossa jokainen saa elää omien perinteittensä kanssa sulassa sovussa.

Niinpä se ei ollutkaan juhannusaatto, joka saa minut mietteliääksi vaan
BREXIT! Tuo sanahirviö , johon aamulla heräsimme. Hieraisimme
silmiämme ja uskoimme kaiken olevan vain pahaa unta, josta pian
heräisimme. Vaan ei! Tuntui, että se tuli aivan puun takaa kaikille
muillekin, luki sitten minkä maan uutisia vaan. Itsekin hyppelin
sikinsokin suomalaisten, kreikkalaisten ja brittiläisten uutisten välillä.
Ainoa, joka tuntui puuttuvan, oli Plan B.
Minusta ehkä pahinta oli se, että vanhukset päättivät nuorten
tulevaisuudesta vastoin heidän tahtoaan. Ikäluokka 18‐24 äänesti
täysin erilailla kuin yli 65 vuotiaat eläkeläiset.

Sari Silvasti‐ Kontos

Toivon koko sydämestäni, että mitään dominoeffektiä ei synny eivätkä
ääriryhmät saa enempää valtaa. Taloudellinen tilanne ympäri
maapalloa on tarpeeksi paha ilman muuta lisärasitetta.
Enkä usko , että muukalaisviha, joka nosti päätään Brittein niin
kansainvälisellä saarella heti tuloksen tultua julki, ole ratkaisu
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Siellä täällä tapahtuu

Tiedotetta toimittavat

Keilailukilpailut
Pohjois‐Kreikan suomi‐seuran vuotuiset keilailukilpailut pidettiin
tammikuun 17. päivänä tutuksi tulleessa paikassa, Ten Pin Bowling,
Kalamariassa. Tänä vuonna paikalle tulleiden määrässä oli hieman
katoa edellisiin vuosiin verrattuna, osanottajia oli alle 20 aikuista ja
nuorta / lasta. Mutta ei se hommaa haitannut. Meininki oli todella
hyvä ja vauhdikas siitä huolimatta. Keiloja kaatui hyvään tahtiin ja
lukuisia huteja mahtui myös mukaan!
Ensin pelattiin lämmittelykierros, jotta päästiin kilpailutunnelmiin.
Varsinaisella virallisella pelikierroksella oli jo tiukempi ote, koska sen
pisteillä kruunattiin voittajat.
Angelos Brilakis voitti aikuisten sarjassa. Toiseksi tuli Outi Holopainen
ja kolmanneksi Despina Tzounopoulou.
Nuorten sarjassa parhaiten keiloja kaatoi Savvas Kitiasvili. Toiseksi tuli
Marianna Vlahou ja kolmanneksi Arianna Suomalainen.
Lasten sarjan voitti Maximos Chatzoudis. Maximos oli ainut osanottaja
tässä sarjassa, joten voitto tuli helposti.
Ensi vuoden tammikuussa kaikki joukolla mukaan! Kivassa porukassa
keilaaminen on hauskaa!

Päivi
Georgopoulos

Marko
Suomalainen

Tässä numerossa kirjoittavat myös

Rauni
Puurunen

Sari
Silvasti‐Kontos

Asta
Koskela

Outi
Holopainen

Rauni Puurunen

Yleiskokous
Pohjois‐Kreikan Suomi‐Seuran säännöllinen, sääntömääräinen yleiskokous
pidettiin sunnuntaina 7. helmikuutta ravintola Marathoksessa.
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Pohjois‐Kreikan Suomi‐Seuran puheenjohtaja Outi Holopainen avasi
kokouksen ja kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jenni Suometsä,
sihteeriksi Angelos Brilakis, pöytäkirjantarkastajiksi Päivi Voutilainen ja
Marko Suomalainen sekä ääntenlaskijoiksi Outi Holopainen ja Päivi
Georgopoulos.
Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Seuran 24
jäsenmaksun maksaneesta jäsenestä oli paikalla 10. Lisäksi paikalla oli
johtokunnan kutsusta 3 ei‐jäsentä toisen polven suomalaista.
Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys ja käsiteltiin sääntömääräiset asiat:
a. Käsiteltiin vuoden 2015–2016 toimintakertomus.
b. Käsiteltiin vuoden 2015 tilinpäätös ja siitä keskusteltiin.
c. Satu Vuorinen ja Asta Koskela‐Dimitriadou olivat valvovan toimikunnan
jäseninä tarkastaneet seuran tilikirjat ja tilinpäätös hyväksyttiin heidän
taholtaan.
Johtokunnalle myönnettiin tili‐ ja vastuuvapaus.
d. Käsiteltiin seuran tulo‐ ja menoarvio vuodelle 2016. Seuran jäsenmaksu (€
20,00) ja liittymismaksu (€ 30,00) päätettiin pitää entisellään, ja
päätettiin, että jäsenmaksun viimeinen maksupäivä on 30. huhtikuuta
2016.
Päätettiin, että toisen polven suomalaiset voivat liittyä seuraan ilman että
heidän tarvitsee maksaa liittymismaksua tai jäsenmaksua viiteen
vuoteen. Vuoden 2016 jäsenmaksu palautetaan niille toisen polven
suomalaisille, jotka ovat jo ehtineet sen maksaa.
e. Käsiteltiin toimintasuunnitelmaehdotus kaudelle 2016 ‐ 2017. 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.

‐ Kirjaston sulkijaiset kesäkaudeksi, vastuuhenkilö Päivi
Georgopoulos
‐ Osallistutaan Thessalonikin kansainvälisille ruokafestivaaleille
kesäkuussa
‐ Emme osallistu ns. ”kielten juhlaan” Thessalonikin
kaupungintalolla touko‐kesäkuussa, koska samaan aikaan on muita
tapahtumia
‐ Suomi‐koulun kevätjuhlat
‐ Adventtikirkko
‐ Pikkujoulut
‐ Suomi‐koulun joulujuhlat
‐ Keilailukilpailut tammikuussa 2017
‐ Elokuva‐ karaokeillat. Paikka vapaa, kunhan illan järjestävä vastaa
tarvittavien laitteiden kuljetuksista.
‐ Laivaristeily keväällä tai syksyllä 2016
‐ Tutkimme mahdollisuutta järjestää matka (Ateenaan, Roomaan tai
jonnekin muualle)
‐ 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 apurahaa kirjastotilojen
kunnostamiseen
2. Tiedotteelle/koulun lehdelle haetaan Microsoft Office
ohjelmien ja antivirusohjelmien uusimiseen sekä Internet
kuluihin ja uuteen tulostimeen
3. Suomi‐koulu hakee apurahaa Voloksen matkaan, jonne
mennään yhdessä Ateenan Suomi‐koulun kanssa. Lisäksi koulu
hakee apurahaa koululehdelle.
Takaisin etusivulle
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‐ Syyskuun apurahat
1. Johtokunta päättää syyskuun apurahojen kohteet (Ehdotettu
Suomi100 tilaisuuden järjestämiseen)
2. Suomi‐koulun päättää syyskuun apurahojen kohteet
f. Seuran valvovan toimikunnan jäseninä jatkavat Satu Vuorinen ja Asta
Koskela‐Dimitriadou. Varajäseneksi valittiin Tuula Kallankari.
Seuraavaksi Suomi‐koulun opettaja Outi Holopainen kertoi koulun asioista.
Sen jälkeen päätettiin, että tiedotteen toimikuntana jatkaa Päivi
Georgopoulos ja Marko Suomalainen.
Valittiin Thessalonikin ruokafestivaalien vastaavaksi Päivi Georgopoulos sekä
seuran pikkujoulutoimikunnan vastaavaksi Outi Holopainen.
Käsiteltiin Ulkosuomalaisparlamentin asiat.:
‐ Seuran USP‐vastaava Marko Suomalainen kertoi kuulumiset USP:n
toiminnasta. Käytiin läpi Facebookin "aloitehautomo"‐sivuilla esille tulleet
aloitteet ja niistä keskusteltiin.
‐ Marko Suomalainen jatkaa seuran USP‐vastaavana
‐ Seura maksaa Marko matkakulut USP:n aluekokoukseen Zagrebiin
huhtikuussa 2016.
Sitten seuran puheenjohtaja Outi Holopainen leikkasi ja jakoi seuran
“vasilopitan” seuran jäsenille. jonka jälkeen oli vuorossa seuralle tulleiden
aloitteiden käsittely:
‐ Matka jonnekin päin Kreikkaa, esim. Volokseen tapaamaan siellä asuvia
suomalaisia samaan ainaan kun Thessalonikin ja Ateenan Suomi‐koulut
menevät sinne. Jenni Suometsä ja Sari Silvasti‐Kontos ottavat selvää.
‐ Toisen polven suomalaiset järjestäytyvät päättämään seuraavat toimet,
jotka he itse olivat seuralle ehdottaneet aikaisemmin kyselylomakkeella.
Lopuksi vielä käsiteltiin muut asiat, ja Marko Suomalainen kertoi Internet
sivujen uudistuksesta ja sen hinnasta. Yleiskokous päätti yksimielisesti, että
Internet‐sivujen uudistus toteutetaan.

Sanaton Viestintä ja mielen hyvinvointi ‐seminaari
13.2.2016

Anatolia hotelli, Thessaloniki

Meillä oli suuri ilo saada vieraaksemme Thessalonikiin luennoitsija JAN
HOLMBERG, joka on kouluttaja, tietokirjailija ja ylemmän AMK‐
tutkinnon suorittanut sairaanhoitaja. Jan on toiminut asiantuntijana
monissa valtakunnallisissa ja kansainvälisissä mielenterveys‐ ja
päihdetyö kehittämishankkeissa. Emmekä enää mekään
seminaarimme jälkeen ihmettele, miksi hän on niin kysytty luennoitsija
ja konsultti.
Seminaarin osanottajamäärä oli suuri ja mukana oli meidän
kantasuomalaisten lisäksi niin toisen polven suomalaisia kuin
kreikkalaisia aviopuolisoita, jotka osaavat suomea.
Ohjelma oli monipuolinen. Aloitimme teemalla ONKO VIESTI PÄÄASIA?
ILMEET JA ÄÄNENKÄYTTÖ ERI TILANTEISSA.
Opimme muun muassa, että ihmisten välisestä viestinnästä noin 93
prosenttia on muuta, kuin puhetta. Katseen kohdistaminen, kasvojen
ilmeet, silmien avaaminen ja sulkeminen ja muut ilmeet ja eleet ovat
muutamia, mihin Jan meidät havainnollisesti tutustutti. Uskon, että
katselemme ja kuuntelemme ympäristöämme aivan toisin jo tämän
ensimmäisen luennon jälkeen.
Toisena teemana oli MITÄ KEHONKIELI, ASENNOT JA ELEET MEISTÄ
KERTOVAT?
Jan osasi välittää meille havainnollisesti tietoa siitä, miten ihmisen
kehonkielen tarkkailu on meille ihmisille luonteenomaista toimintaa.
Hauskaa tietoa, mutta hyvin hyödyllistä jokapäiväisessä elämässämme.

Takaisin etusivulle
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Kolmantena teemana saimme VINKKEJÄ HYVÄÄN MIELENTERVEYTEEN.
Hyvän mielenterveyden edistäminen on elinehto ihmisen
hyvinvoinnille. Ehkä tärkeintä oli, että opimme miettimään, millaisessa
mielessä, porukassa tai ympäristössä voimme psyykkisesti hyvin. Ja
mitä elämässämme voimme muuttaa, löytääksemme hyvän ja
tasapainoisen mielen.
Lopuksi Jan antoi meille vielä monia hyödyllisiä verkkolinkkejä. Niistä
voimme saada apua suomeksi, jos tunnemme sitä tarvitsevamme.
Tietty teemojen välissä oli niin lounas‐ kuin kahvitaukokin, jolloin
nautimme hotellin meille valmistelemista buffeista. Puheensorina ja
teemoista keskustelu ylipäätään oli sellainen tauoilla, että me
järjestäjät saimme varmuuden, että osallistujat olivat enemmän kuin
tyytyväisiä seminaariin.
Tilaisuuden jälkeen menimme lähes kaikki porukalla syömään
ravintolaan Laladikaan. Siellä juttu jatkui myöhään iltaan.
Minulle itselleni jäi painuvasti mieleen Jan Holmbergin motto:
ON TÄRKEÄMPÄÄ YMMÄRTÄÄ ELÄÄ, KUN VAIN TIETÄÄ MITEN
HENGITTÄÄ ELÄÄKSEEN.
Sari Silvasti‐Kontos

Kuukausitapaamiset
Seuran ns. kevätkauden ensimmäinen kuukausitapaaminen pidettiin
naamiaisten merkeissä karnevaalikauden mukaisesti 5. maaliskuuta
Café Alfa:ssa Thessalonikin keskustassa. Tapaamisen oli järjestänyt
seuran johtokunnan varajäsen, Kirsikka Soustiel. Joillakin oli mukanaan
jonkinlainen hattu, toisilla taas naamio, joita sitten ”lainattiin” toinen

Venttiili ● Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran tiedote ● Kesä 2016

toisillemme ja otettiin karnevaalivalokuvia. Meitä oli tällä kertaa pieni
porukka, mutta se ei hauskanpitoa hidastanut. Café Alfa osoittautuikin
hyväksi valinnaksi, sillä siellä oli rempseä tunnelma ja elävää musiikkia,
joka innosti väkeä tanssilattialle pyörähtämään milloin
latinalaisamerikkalaiseen milloin kreikkalaiseen tahtiin. Juttuakin
tietenkin riitti ja nauru oli herkässä. Meillä oli tosi hauskaa!
Seuraava kuukausitapaaminen oli niin ikään Thessalonikin keskustassa
Ladadikan alueella grilliravintolassa nimeltä ”Bukia bukia” 3.
huhtikuuta. Tapaamisen oli järjestänyt seuramme sihteeri ja Suomen
Thessalonikin kunniakonsuli, Marko Suomalainen.
Tapaamiseen oli saapunut ennätysmäärä porukkaa sekä seuralaisia
että seuran ulkopuolisia, ja Italiasta oli vierailemassa USPn alueemme
puheenjohtaja Katia Brunetto. Ihanaa oli myös se, että mukana oli jopa
toisen polven suomalaisia.
Vetoa riitti seuramme duracelleillä niin, että oli mentävä vielä
jatkoillekin. Kuinkas muutenkaan, kun mukana oli kerran
”jatkotoimikunnan puheenjohtajakin”.
Kevätkauden viimeisen kuukausitapaamisen kunniaksi ajettiin kolmella
autolla iki‐ihanalle Ziogas:n ratsastustilalle viettämään päivä luonnossa
ja pienessä villinlännen kylässä Lefkochorissa, Kilkis:ssä 8. toukokuuta.
Tapaamisen oli järjestänyt, kukapas muu, kuin ”hevos‐ ja
ratsastushullu” seuralaisemme, Päivi Voutilainen. Retkellä oli mukana
kokonaisia perheitä, tällä kertaa jopa kolmannen polven suomalaisia!
Oli rauhoittavaa patikoida vihreässä maisemassa. Ratsastuskin onnistui
mukavasti vielä melko kokemattomilta ratsastajilta, joiden epäröivän
otteen nämä muuten niin säyseät hevoset hyvin nopeasti äkkäsivät ja
pysähtelivät tämän tästä omin päin syömään tuoretta ruohoa
ratsastuspolulla.
Takaisin etusivulle
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Sää oli suosinut meitä retkeläisiä, kunnes istuttiin saluunaan aterialle,
jolloin alkoi sataa kuin saavista kaatamalla. Aikansa kattoon ropiseva
sade muuttui vielä sitten sormenpään kokoisiksi rakeiksi, jotka
pommittivat ulkona pysäköityjen autojen kattoja. Suurin osa porukasta
lähti ajamaan kotiin melkein heti aterian jälkeen. Toiset taas palasivat
retkeltä vasta auringon laskettua.
Outi Holopainen

jakauduimme luokkiin ikien mukaan ja luokissa tutustuimme toisiimme
ja aloitimme työskentelemään yhdessä projektissa. Välitunnin aikana
pelasimme kaikki mölkkyä.

Hanian Suomi‐koulu Thessalonikissa
Maaliskuun alussa kävimme Hanian Suomi‐koulun kanssa retkellä
Thessalonikissa. Melkein kaikki koulun oppilaat ja yksi heidän
vanhemmistaan ottivat osaa retkeen, ja näin perjantaina 4.
maaliskuuta lähdimme Hanian lentokentältä Thessalonikiin. Lento oli
lyhyt ja laskeuduimme nopeasti Thessalonikiin. Kerättyämme
tavaramme, odotimme jo lentokentällä bussia, jolla pääsisimme
keskustaan. Bussimatkan jälkeen olimme jo keskustassa ja ihan
nopeasti jo hotellissa, jossa huoneemme eivät olleet vielä valmiita.
Päätimme jättää reppumme varastoon ja lähteä kohti One Salonika‐
kauppakeskusta, jossa shoppailimme aika kauan aikaa. Shoppailun
jälkeen osat ryhmästa jäivät hotellille (pienimmät lapset ja yksi
aikuinen) ja loput meistä lähtivät kaupunkikierrokselle. Kävelimme
ympäri kaupunkia ja lopussa päätimme mennä jonnekkin iltapalalle.
Sitä ennen kuitenkin haimme pari halukasta syöjää hotellilta ja
jatkettiin matkaa. Ruuan jälkeen palasimme hotellille nukkumaan.
Lauantaina heräsimme aikaisin, jotta söisimme aamupalaa ja
lähtisimme bussipysäkille. Aamupalan jälkeen lähdimme bussipysäkille
ja sieltä otimme bussin, jolla menisimme tapaamaan Thessalonikin
suomikoululaisia. Keskustan ulkopuolella jo, Thessalonikin Suomi‐
koulussa, tutustuimme kaikkiin. Lapsia oli vain viisi. Kaksi tyttöä 15v. ja
13v. ja kolme pientä lasta. Ensimmäisen tunnin aikana aluksi
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Konstantina Tsakiraki

Toisen tunnin aikana lopetimme projektimme, joita olimme työstäneet
ja esittelimme ne muille luokassa. Tunnin loputtua kaikille tarjottiin
bugatsaa, sämpylöitä ja mehua, jotka olivat tervetulleita syömisiä
Takaisin etusivulle
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meille. Kun olimme jo syöneet, lähdimme keskustaa päin bussilla ja
sieltä kävelimme Rotondalle aluksi. Siellä saimme tietää Rotondan
historiasta ja sen käytöstä ennen vanhaan. Jatkoimme matkaamme ja
pääsimme Riemukaarelle, ja sen jälkeen vierailimme muillakin
raunioilla. Päätimme lähteä Valkoiselle Tornille päin, sillä se menisi
kiinni aika pian. Valkoisessa Tornissa menimme joka kerrokseen, jossa
oli erilaista tietoa tornista ja Thessalonikin kaupungista. Ehdimme
käydä tornin ’’katolla’’, josta pystyimme näkemään koko kaupungin
korkealta. Tämän jälkeen jatkoimme matkaa Sateenvarjo‐teokselle,
jonka lähellä istahdimme kuuntelemaan sen historiasta. Päätimme
mennä syömään Goodykseen, josta kaikki pitäisivät ja tämän jälkeen
matkamme erosivat Thessalonikin suomikoululaisten kanssa.
Menimme vielä kahville Ladadika‐alueelle ja palasimme tämän jälkeen
hotellille, jossa meillä oli vaihdettu huoneet parempiin.
Sunnuntaina jo noustiin yhdeksän aikaan rennosti ja söimme
aamupalaa ennen lähtöä. Pian jo otettiin bussi lentokentälle ja
olimmekin jo tarkastuksessa. Meillä oli tarpeeksi aikaa shoppailla vielä
lentokentällä ja hetken kuluttua piti jo lähteä lentokoneelle. Lento
sujui hyvin ja olimme Haniassa 14:30. Tämän jälkeen kaikki palasimme
koteihimme.
Konstantina Tsakiraki
Hanian Suomi‐koulun oppilas

Annospussit rahoitettiin Suomesta tulleilla avustuksilla sekä
seuralaisten lahjoituksilla.
Annospussi luovutettiin maanantina 18.4 Praksis
hyväntekeväisyysjärjestön kautta Eidomenissa oleville pakolaisille,
www.praksis.gr/en/

Rhodoksen Suomalainen Seurakunta 30‐v.
Osa tekstistä ja kuva www.rodoksenseurakunta.com

Kutsuvieraita turistipapin kanssa. Vasemmalta kunniakonsuli Marko Suomalainen,
turistityönkoordinaattori Bror Träskbacka, aluehallinnon varajohtaja Yannis Flevaris
ja kirkkoneuvos Kimmo Kääriäinen.

Pakolaistempaus
Sunnuntai‐iltana 17 .4 kokoonnuimme Päivi Georgopouloksen
takapihalle tekemään annospusseja pakolaisille. Annospussit sisälsivät
2 pita‐leipää margariinilla ja juustoviipaleella, kananmunan, omenan
tai appelsiinin sekä piirakkapalan.

Yhdeksän seuramme jäsentä lähti Rodokselle juhlimaan Suomalaisen
seurakunnan 30‐vuotistaivalta. Juhlia vietettiin sunnuntaina 22.5.
arvokkaasti, mutta kuitenkin letkeästi.

Takaisin etusivulle
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Vuonna 1999 perustettu gregoriaanista kirkkolaulua esittävä
suomalainen lauluyhtye, Schola Sancti Henrici, lauloi sekä messussa
että sen jälkeisessä juhlassa.
Messussa saarnasi turistityökoordinaattori Bror Träskbacka. Liturgina
oli turistipastori Heikki Järvinen ja avustajana edellinen Rodoksen
turistipappi, Pertti Hell.
Suomesta toi tervehdyksen kirkkoneuvos Kimmo Kääriäinen. Hän
luovutti yhdessä Bror Träskbackan kanssa seurakuntatyön mitalit.
Katariina Ahiola ja Jaana Forsman‐Mihailou ottivat vastaan pronssisen
ansiomerkin ja Anne Järvinen hopeisen.
Marika Kärkkäinen esitti Suomi‐koulun lasten videon "Kalle Kaskelotti
ja saastunut Välimeri".
Rodoksen seurakunnan kuoro lauloi kanttori Margaret Vainion johdolla
messussa ja juhlassa.
Juhlien jälkeen siirryttiin ruokailemaan läheiseen ravintola Niohoriin.

Ruokafestivaalit
Food for Good ‐ vuotuiset ruokafestivaalit Aretsoun rannalla
Kalamariassa.
Jo pitkälle toistakymmentä vuotta ovat Thessalonikin
ulkomaalaisnaiset kerääntyneet kesäkuun ensimmäisenä sunnuntaina
myymään valmistamiaan oman maansa herkkuja Aretsoun rannalle
Kalamarian kunnan ulkotiloihin.
Ja niin siis tänäkin vuonna, sunnuntaina 5.6 klo 20.30.
Hyvän ruoan lisäksi oli tarjolla monenmoista tanssi‐ ja musiikkiesitystä.
Väkeä oli tungokseen asti, mutta valitettavasti ukonilma loppuillasta
karkotti vieraat, ja tilaisuus päättyi hieman tavallista aikaisemmin.
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Meillä suomalaisilla oli tarjolla lohipiirakkaa, sienipiirakkaa, pannaria,
Lindströmin pihvejä + perunasalaattia ja karjalanpaistia +
porkkanalaatikkoa.
Vuodesta 2014 on Kreikan valtio päättänyt verottaa tilaisuudesta
kertynyttä voittoa 29%:lla.
IWOG ‐ englanninkielinen ulkomaalaisten naisten yhdistys, jolle
nykyään kuuluu tämä tilaisuus, on maksanut verot ja Food for Good on
velkaa tuhansia euroja heille. Tästä johtuu, että tänä vuonna
hyväntekeväisyyteen voidaan antaa ainoastaan 3000€.
Seuraavat tahot saavat kukin 1000€:
Sillogos asthenon kai filon paschonton apo klironomika nosimata,
KRIKOS ZOIS Oikotrofeio psichiatrikou nosokomeiou Thessalonikis,
CHRISALIDA SPITI TIS AGAPIS, (Fere Gerard Montane).
Lopullinen kirjanpidollinen tulos tilaisuudesta on valmis myöhemmin.
Päivi Georgopoulos

Thessalonikin Suomi‐koulun sulkijaiset
Thessalonikin Suomi‐koulu sulki ovensa kesäksi sunnuntaina 11.
kesäkuuta.
Perinteiset kevätjuhlat saivat jo ties monennen kerran antaa sijaa
yhteiselle peli‐ ja leikkipäivälle, ja koululle oli kerääntynyt ns. koulun
vakiojoukon lisäksi sekä ystäviä että koulumme entistäkin
vakiojoukkoa.

Takaisin etusivulle
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Oli kaunis ja lämmin päivä, ja ennen kuin aurinko alkoi paahtaa liian
kuumasti, ehdimme juosta kylläksemme koulun pihalla. Leikimme
suosituksi pihaleikiksi tullutta ”Maa, ilma ja meri” ‐ leikkiä sekä
pelasimme perinteistä polttopalloa ja mölkkyä. Mölkkyä pelaamaan
saapui parahiksi myös Kalamarian 4. peruskoulun rehtori, jonka
olimme kutsuneet vastaan ottamaan koululle kiitokseksi
hankkimaamme lasertulostinta. Rehtori sattui pelaamaan mölkkypelin
voittaneessa joukkueessa, joten vitsaillen sitten annoimme hänelle
palkinnoksi tulostimen.
Sitten olikin pakko vetäytyä sisään polttavaa aurinkoa pakoon juomaan
kahvia ja mehua ja syömään piirakoita ja muuta suussa sulavaa. Joku
vanhemmista oli leiponut ihanaa maustekakkua, jonka reseptiä kyseli
yksi ja toinen. Lapsille oli tehty puuhanurkkauksia, joissa he innostuivat
tekemään omia hommiaan, niin että vanhemmat ja opettajat saivat
rupatella ja vaihtaa kuulumisia keskenään.
Lopuksi kovaääninen porukka piti hiljentää koirapillillä laulamaan iki‐
ihanaa suvivirttä, jonka jälkeen opettajat jakoivat oppilaille lukuvuoden
palautteet.
Nyt ollaan sitten kesälaitumilla. Oikein hyvää kesää meille kaikille!
Outi Holopainen

Juhannusillallinen
Perjantaina 24.6. seuralaisia kokoontui Triaktis ‐ tavernaan viettämään
juhannusta. Ilta vierähti hyvän ruoan ja seuran parissa auringonlaskua

seuratessa. Aikaisemmin Thessalonikissa asuneet Liisa Kelloniemi ja
George Apostolakis olivat illan "eksoottiset vieraat".

Lapsuuden juhannuksen
vietto
Muistelen nyt lapsuuteni juhannusta.
Olivatpa silloin juhlan valmistelut ihan, ihan toisenlaiset kuin nykyään.
Äiti leipoi nisua ja hiivaleipää sekä teki kotitekoista mehua ihan
ämpärillisen.
Kirkonkylästä Puumalan Alvarin sekatavarakaupasta isä oli
meijerikuskina ollessaan ostanut punaista limonadia,
posliinijoussikorkilla varustettuna ja, meidän toivomuksesta, sitä
kaupan parhainta herkkua, kanelileipää.
Siihen aikaan ei juhannuksen aattoiltana makkaroiden grillaaminen
ollut vielä tyylinä.
Isä kyllä aina lähti meidän tyttöjen kanssa jokirantaan juhannuskokkoa
polttamaan. Mukaan otimme kanelileipämme ja isällä oli se virkistävä
limonadipullo.
Siinä sitä sitten rantakivellä istuskelimme herkutellen ja kokon paloa
katsellen.
Koivuin ja tammipuitten oksilla visersivät kesän laulavimmat
pikkulinnut.
Iltamyöhäisellä isä ehdotti, että laulettaisiin se tuttu juhannuslaulu,
jonka me kaikki siskoksetkin hyvin osasimme. Nuotiokin hiljaa oli
loppuun hiipunut suven suloiseen kesäyöhän.
"Juhannus on meillä herttainen, kirkas taivas on sininen.
Pirtti on jo pesty puhtoinen, pihamaakin laastu on.
Koivujen lehvät portailla huiskii, kesän riemusta pihlajat kuiskii.
Takaisin etusivulle
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Metsiköstä kielot kannettiin, sinikukat huoneisiin.
Arkityönsä väki lopettaa, kaikki iltaa jo odottaa.
Kalliolle kokko kohoaa, kunhan yö nyt ennättää.
Sielläpä silloin laulut ne soivat, suuret ja pienet kun karkeloivat.
Räiskyellen kokko palavi, kesäyöhön sammuvi."
Kotiin juoksimme kilpaa, läpi lehmiaitauksen. Taisipa joku sisaruksista
astua juostessaan lehmän lantaläjään.
Lapsuuden kultaiset vuodet sydäntäni lämmittävät muistoissani
vieläkin.
Asta Kokskela‐Dimitriadou

Ateenan suurlähetystö
tiedottaa

sairauden, tapaturman, onnettomuuden, rikoksen kohteeksi
joutumisen tai muun sellaisen syyn vuoksi.
Kysymyksiin vastataan aina mahdollisimman pian. Vastauksissa
nettikonsuli antaa yleistä tietoa konsulipalveluista ja kertoo, miten
vastaavanlaisissa tapauksissa tavallisesti toimitaan.
Kiireellisissä tapauksissa matkailijan kannattaa ottaa yhteyttä
ulkoministeriön päivystyskeskukseen joko puhelimitse tai
sähköpostitse. Päivystyskeskus neuvoo ulkomailla hätään joutuneita
Suomen kansalaisia 24/7 vuoden jokaisena päivänä puh. + 358 9 160
55555, sähköpostiosoite: paivystys.um@formin.fi.
Tutustu Nettikonsuliin www.facebook.com/Nettikonsuli/

Suomi‐Seura ry ja
USP tiedottavat

Nettikonsuli neuvoo kansalaisia
Facebookissa
Nettikonsuli on ulkoministeriön tarjoama uusi neuvontapalvelu
kansalaisille. Nettikonsuli muistuttaa ajankohtaisista
matkustusturvallisuuteen liittyvistä asioista ja antaa
matkustusturvallisuusvinkkejä ja ‐neuvoja.
Palvelun kautta voi esittää kysymyksiä, jotka liittyvät
matkustusturvallisuuteen tai Suomen ulkomailla olevien edustustojen
ja ulkoministeriön konsulipalveluihin.
Nettikonsuli neuvoo, mitä Suomen kansalainen tai pysyvästi Suomessa
asuva ulkomaalainen voi tehdä, jos hän on joutunut ulkomailla hätään
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Etelä‐Euroopan, Afrikan ja Lähi‐idän alueen puhemiehen
tiedotuskirje
23.6.2016
Hyvää juhannusta kaikille! Seuraavassa on yhteenveto kevään tapahtumista.
ALUEEN PUHEMIES VIERAILULLA THESSALONIKISSA
Alueen puhemies Katia Brunetto kävi 1.–4.4. Thessalonikissa tutustumassa
Pohjois‐Kreikan Suomi‐Seuraan.
Takaisin etusivulle
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Viikonlopun ohjelmaan sisältyi alueemme ohjesääntöluonnoksen valmistelua
varahenkilö Marko Suomalaisen kanssa sekä Pohjois‐Kreikan Suomi‐seuran
kuukausitapaaminen sunnuntailounaan merkeissä.
Vuonna 1995 perustettu Thessalonikin Suomi‐Seura muuttui vuonna 2001
Pohjois‐Kreikan Suomi‐Seuraksi, jossa on tällä hetkellä 26 jäsentä. Seuran
puheenjohtajana toimii Outi Holopainen. Pienestä koostaan huolimatta
seura on hyvin aktiivinen ja kokoontuu kerran kuussa kuukausitapaamiseen,
minkä lisäksi se osallistuu aktiivisesti paikallisiin tapahtumiin, kuten
Thessalonikin jokavuotiseen ruokafestivaaliin kesäkuussa. Seuralla on
vuodesta 1994 toiminut Suomi‐koulu, joka on yksi Kreikan kuudesta
Suomikoulusta.
Kreikan ja Kyproksen Suomi‐koulut järjestävät joka toinen vuosi opettajien
koulutuspäivät, joiden yhteydessä pidetään myös maiden
suomalaisyhteisöjen tapaaminen. Pohjois‐Kreikan Suomi‐Seuralla on myös
kaksi kertaa vuodessa ilmestyvä lehti, joka on vapaasti luettavissa seuran
kotisivuilla: www.suomiseura.gr.

valintaa ja vaaleja koskevat säännöt. Lisäksi kaikki edustettuina olleet
jäsenyhteisöt esittäytyivät ja kertoivat toiminnastaan. Kokouksessa
keskusteltiin myös Suomi100‐juhlavuodesta, ja saimme kuulla
suurlähettiläältä alustavista ohjelmasuunnitelmista Kroatiassa.
Lisätietoa löytyy liitteenä olevasta pöytäkirjasta. Lähetämme liitteenä myös
alueemme uuden ohjesäännön.
Vuoden 2017 aluekokousaika ja ‐paikka jätettiin avoimeksi. Jos yhteisösi on
halukas isännöimään seuraavaa aluekokousta omalla paikkakunnallaan,
otathan yhteyttä alueen edustajiin!
Hyvä kokousajankohta olisi helmikuun loppupuoli, jotta kokouksessa
voitaisiin käsitellä kesäkuun 2017 täysistuntoon meneviä aloitteita.
USP:N PUHEMIEHISTÖN KEVÄTKOKOUS HELSINGISSÄ 21.–22.4.2016
Puhemiehistön kevätkokous pidettiin huhtikuussa Helsingissä. Kokouksessa
olivat paikalla kaikkien alueiden puhemiehet sekä yksi varahenkilö. Etelä‐
Euroopan, Afrikan ja Lähi‐idän aluetta edusti Katia Brunetto.

ALUEKOKOUS KROATIASSA 9.4.2016
Alueemme aluekokous pidettiin huhtikuun toisena viikonloppuna kauniissa
Zagrebissa. Isäntämme Kroatia–Suomi‐yhdistys oli järjestänyt hienot
kokouspuitteet Suomen Kroatian‐suurlähetystön tiloissa sekä
mielenkiintoisen ohjelman illallisineen ja kaupunkikierroksineen.
Lauantaina pidetyn kokouksen alkusanat lausui suurlähettiläs Timo
Rajakangas, joka painotti ulkosuomalaisten olevan tärkeä sidosryhmä
lähetystöille: "Jokainen suomalainen on kollegani, Suomen lähettiläs
maailmalla".
Kokouksessa oli edustettuina neljä alueemme jäsenyhteisöä kolmesta
maasta. Lisäksi paikalla oli Suomi‐Seura ry:n toiminnanjohtaja Paula Selenius
sekä paikallisen jäsenyhteisön jäsenistöä.
Kokouksessa vahvistettiin Etelä‐Euroopan, Afrikan ja Lähi‐idän alueen
ohjesääntö, joka sisältää muun muassa varapuhemiehen ja varahenkilön
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Kokouksessa käsiteltiin muun muassa ulkosuomalaisparlamentin aseman
uudelleenarviointia, josta keskusteltiin sisäministeriön maahanmuutto‐
osaston osastopäällikön ylijohtaja Jorma Vuorion kanssa.
Ylijohtaja Vuorio selvitti myös alueemme puhemiehen esiin nostaman,
vastikään eduskunnalle annetun ulkomaalaislain muutosesityksen taustoja.
Ulkosuomalaisparlamentti ja Suomi‐Seura ovat antaneet 19.2.2016
lausunnon taloudellisista ehdoista, joita lakiesityksessä asetetaan
ulkosuomalaisten ei‐suomalaisten perheenjäsenten perheenyhdistämiselle.
Taloudellisia ehtoja ei saisi soveltaa ulkosuomalaisten ja pohjoismaalaisten
ei‐suomalaisiin perheenjäseniin. Vaikka ulkosuomalaisten ja
pohjoismaalaisten ei‐suomalaiset perheenjäsenet saatiin tiputettua
lakiesityksestä pois, on sisäministeriö oman 7.4.2016 tiedotteensa mukaan
ryhtymässä juuri tässä asiassa jatkoselvitykseen ”kevään aikana”.
Takaisin etusivulle

Sivu 11

Vuorion mukaan kiristys oli vasta alkusoittoa nykyisessä
yleiseurooppalaisessa poliittisessa tilanteessa.

Tarkempi yhteenveto kevätkokouksesta löytyy USP:n sivuilta osoitteesta:
http://goo.gl/nb53t7.

USP:n puhemiehistö tapasi myös eduskunnan puhemies Maria Lohelan,
jonka kanssa keskusteltiin USP:n aseman vakinaistamisesta,
kirjeäänestyksestä sekä Suomi100‐juhlavuodesta ja Suomi‐kouluista.
Puhemiehistö vieraili kahteen otteeseen opetus‐ ja kulttuuriministeriössä.
Yleissivistävän koulutuksen ja varhaiskasvatuksen osaston edustajien
opetusneuvos Minna Polvisen ja hallitussihteeri Matti Sillanmäen kanssa
keskusteltiin muun muassa Suomi‐koulujen valtionavusta, valtionavun
ehtona olevasta ryhmäkoosta, alle 3‐vuotiaiden saattamisesta valtionavun
piiriin, Eurooppa‐koulujen opetusolosuhteista, koulujen toimintaedellytysten
turvaamisesta sekä yleisistä kielitutkinnoista (YKI).

Puhemiehistön syyskokous pidetään 20.–21.10. 2016.

Kulttuuri‐ ja taidepolitiikan osaston ylijohtaja Riitta Kaivosojan ja
kulttuuriasiainneuvos Annika Söderlundin kanssa keskusteltiin Suomi‐Seuran,
ulkosuomalaisjärjestöjen ja ulkosuomalaislehdistön tilanteesta sekä
rahoituksesta, jota on leikattu vuodelle 2016 noin 13–15 prosenttia.
Puhemiehistö tapasi myös työ‐ ja elinkeinoministeriön alivaltiosihteeri Petri
Peltosen, jonka kanssa keskusteltiin ulkosuomalaisista voimavarana pk‐
yritysten kansainvälistymisessä ja kulttuurisen asiantuntemuksen käytössä.
Kokouksessa tärkeä aihe oli jo syyskokouksessa käsittelyssä ollut tiedotus ja
jäsenviestinnän kehittäminen.
Kotisivu‐uudistus on valmisteilla, ja kehitteillä on myös mobiiliversio.
Alueiden viestintää ja kahdensuuntaista kommunikaatiota on tarkoitus
tehostaa jäsenkyselyn 2014 mukaisesti.
Australian alueen puhemies Risto Söder ehti tapaamisten välissä osallistua
YLE Radio 1:n ajankohtaisohjelman ”Leikola ja Lähde” Ulkosuomalaiset‐
keskusteluun 22.4. Ohjelma on kuunneltavissa osoitteessa:
http://areena.yle.fi/1‐2369214.

ALUEEN VARAHENKILÖ VIERAILULLA RODOKSELLA
Rodoksen suomalaisille järjestettiin 21.5. tiedotus‐ ja keskustelutilaisuus
ulkosuomalaisparlamentin toiminnasta.
Tapahtuman oli järjestänyt Rodoksen Suomi‐koulun opettaja Minna
Puhakka‐Pastrikou apunaan koulun toinen opettaja Marika Kärkkäinen.
Rodoksen Suomi‐koulu ratifioi USP:n säännöt aikaisemmin tänä keväänä.
USP:n toiminnasta puhui Pohjois‐Kreikan kunniakonsuli ja alueemme
varahenkilö Marko Suomalainen, joka oli saapunut tilaisuuteen
Thessalonikista.
Paikalla oli noin 30 Rodoksella asuvaa suomalaista, ja yhteisöistä
edustettuina olivat Rodoksen Suomikoulun lisäksi Rodoksen Suomalaiset ry
sekä Rodoksen suomalainen seurakunta, jotka molemmat lupasivat
vakavasti harkita USP:n sääntöjen ratifioimista.
Tiedotustilaisuuden jälkeen käytiin vilkasta keskustelua siitä, miksi yhteisöjen
kannattaa liittyä USP:n toimintaan sekä millaisia aloitteita voisimme tehdä
vuoden 2017 täysistuntoon.
Tiedotus‐ ja keskustelutilaisuutta seurasi ruokailu, johon liittyivät myös muut
Thessalonikista saapuneet suomalaiset. Thessalonikista oli saapunut
Rodokselle yhdeksän henkilöä Rodoksen suomalaisen seurakunnan 30‐
vuotisjuhliin, joita vietettiin seuraavana päivänä 22.5.2016.

Takaisin etusivulle
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KIRJEÄÄNESTYKSEN VALMISTELU ALKAA
Suomen hallitus on huhtikuussa pitämässään kehysriihessä kohdistanut
kirjeäänestyksen aloittamiseen yhteensä 1,12 miljoonan euron rahoituksen
vuosiksi 2018 – 2019. Kirjeäänestys on suunniteltu otettavan käyttöön
vuoden 2019 eduskuntavaaleista lähtien. Kehysriihipäätöksen myötä
oikeusministeriö voi aloittaa kirjeäänestyksen käyttöönottoon johtavan
lainvalmistelun sekä tarvittavien tietojärjestelmien kehittämisen.
Suomi‐Seura ry ja ulkosuomalaisparlamentti ovat 15 vuoden ajan
kampanjoineet kirjeäänestyksen sallimiseksi ulkosuomalaisille.
Ulkosuomalaisten äänestysprosentti on pysynyt noin 8–12 prosentissa.
Syynä tähän ovat pääasiassa pitkät ja kalliit matkat äänestyspaikoille
erityisesti pinta‐alaltaan suurissa maissa.
Ulkosuomalaisia äänioikeutettuja on yli 242 000. Ulkokansalaisten
kirjeäänestys on käytössä ainakin 47 maassa, muun muassa Ruotsissa.
Ruotsin ulkokansalaisten äänestysprosentti on kirjeäänestyksen
käyttöönoton myötä noussut 8–10 prosentista viimeisimpien Ruotsin vaalien
41 prosenttiin.
TINA STRANDBERG ON VALITTU SUOMI‐SEURAN UUDEKSI
TOIMINNANJOHTAJAKSI
Valtiotieteiden maisteri Tina Strandberg on valittu ulkosuomalaisten etu‐,
palvelu‐ ja asiantuntijajärjestö Suomi‐Seura ry:n uudeksi toiminnanjohtajaksi.
Tina Strandberg siirtyy tehtävään Kauniaisten kaupungin hallintopäällikön
virasta. Aiemmin hän työskenteli Kauniaisten kaupunginsihteerin
viransijaisena. Vuosina 2002–2005 Tina Strandberg työskenteli Suomi‐Seura
ry:ssä ulkosuomalaisparlamentin sihteerinä. Tina Strandberg aloittaa seuran
toiminnanjohtajana 1.9.2016. Strandbergin edeltäjä, filosofian maisteri, MBA
Paula Selenius siirtyy eläkkeelle lokakuussa 2016. Selenius on toiminut
Suomi‐Seuran toiminnanjohtajana kesäkuusta 1996 lähtien.
VUODEN 2016 CYGNAEUS‐PALKINTO SUOMI‐KOULUJEN KEHITTÄJÄLLE
MAILA EICHHORNILLE
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Opetushallitus on 7.6. myöntänyt vuoden 2016 Cygnaeus‐palkinnon Maila
Eichhornille, joka on toiminut 40 vuoden ajan Suomi‐koulujen opetus‐,
hallinto‐ ja asiantuntijatehtävissä. Lisätietoja opetushallituksen
lehdistötiedotteesta: http://goo.gl/jHRI9u.
SUOMI‐SEURA JA USP PORIN SUOMIAREENASSA HEINÄKUUSSA
Suomi‐Seura ry ja ulkosuomalaisparlamentti ovat mukana Porissa 11.–15.
heinäkuuta järjestettävässä SuomiAreena‐tapahtumassa. Tämän vuoden
pääteemat ovat suomalainen työ ja kansalaisjärjestötoiminta.
Suomi‐Seura ry ja USP ovat SuomiAreenan kansalaistorilla koko viikon omalla
teltallaan. Kansalaistori on avoinna maanantaina kello 9–17, tiistaista
torstaihin 10–17 ja perjantaina 10–15.
Porin Kauppatorille ja kävelykadulle sijoittuvalla kansalaistorilla mm. erilaiset
järjestöt ja yritykset esittelevät toimintaansa telttapaikoilla. Paikalla on eri
alojen asiantuntijoita, jotka tarjoavat tietoa ja tekemistä. Kansalaistorilla
sijaitsee myös MTV‐lava, josta lähetetään ohjelmia SuomiAreenaTV:hen ja
Katsomoon. Lisäksi lavalla pidetään maanantaista perjantaihin Torivartti‐
tilaisuuksia, joissa kansalaistorin järjestäjät pääsevät tuottamaan
mukaansatempaavaa ohjelmaa.
Keskiviikkona 13.7. kello 16.00–16.20 tuomme MTV3:n Päälavalle
kansalaistorille vartin mittaisen Torivartti‐ohjelman Haluatko
ulkosuomalaiseksi.? Leikkimielisen visailun juontaa toimittaja, entinen
MTV:n kirjeenvaihtaja Kari Lumikero ja musiikkia tarjoaa Viva Melancholia.
MTV SuomiAreena järjestetään aina Pori Jazz ‐festivaalin aikaan. Varsinaiset
festivaalipäivät, jolloin suuret Kirjurinluodon konsertit järjestetään, ovat
torstaista lauantaihin 14. –16.7.
SuomiAreena tarjoaa viiden päivän ajan näköalapaikan suomalaiseen
yhteiskunnalliseen keskusteluun.
Suomen suurin yhteiskunnallinen tapahtuma on MTV3:n ja Porin kaupungin
yhteistyö ja ylittänyt 10 vuodessa 60 000 kävijän rajan. http://suomiareena.fi
Takaisin etusivulle
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SUOMI‐SEURA RY:N JÄSENENÄ TUET TYÖTÄ ULKOSUOMALAISTEN PUOLESTA
Taloustilanteen kiristyminen aiheuttaa monenlaisia säästötoimia myös
Suomessa, ja säästöt ulottuvat myös kolmanteen sektoriin eli järjestöihin,
joilla on yleensä niukat resurssit muutenkin. Tämä koskee myös Suomi‐Seura
ry:tä, joka on ainut ulkosuomalaisia edustava ja heidän asioitaan hoitava
taho Suomessa.
Ulkosuomalaisparlamentti perustettiin vuonna 1997 Suomi‐Seuran
aloitteesta, ja seura toimii USP:n sihteeristönä.
Suomi‐Seura ry tarvitsee toimintansa jatkumisen tueksi jäsenistöä, niin
entisten jäsenten pysymistä jäseninä kuin runsaasti uusia jäseniä. Tukekaa
ulkosuomalaisten ainoan edunvalvojan työtä liittymällä jäseneksi niin
järjestönä kuin yksityishenkilöinä, kertokaa Suomi‐Seurasta tilaisuuksissanne
ja kehottakaa sukulaisianne ja ystäviänne liittymään jäseneksi. Kukaan muu
ei aja ulkosuomalaisten asioita Suomessa. Maailmalla toimivien Suomi‐
seurojen jäsenet eivät ole Suomi‐Seura ry:n jäseniä henkilökohtaisesti, vaikka
seura olisikin Suomi‐Seura ry:n jäsenjärjestö. Suomi‐Seura ry:n jäsenedut
saadakseen on siis oltava henkilökohtaisesti jäsenemme. Henkilöjäsenen
jäsenmaksu on 35 euroa ja samassa taloudessa asuvan perheenjäsenen
jäsenmaksu 17 euroa. Lisätietoja jäseneksi liittymisestä ja lukuisista
jäseneduista löytyy osoitteesta: www.suomi‐seura.fi/fi/jaesenasiat.
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”. Facebook‐ryhmän ei ole tarkoitus korvata perinteisiä
yhteydenpitokanavia, vaan pikemminkin täydentää niitä ja erityisesti toimia
alueemme ulkosuomalaisten keskustelufoorumina, jotta tiedotus ei
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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 kesää kaikille!
Katia Brunetto
Alueen puhemies
Via dei Cairoli 15/A
50131 Firenze
Italia
+39 333 8311165
katia.brunetto@gmail.com

Marko Suomalainen
Alueen varahenkilö
Plateon 10
542 49 Thessaloniki
Greece
+30 694 4766010
markosuomalainen@gmail.com

Minä…: Jan Holmberg
Haastattelu: Sari Silvasti‐Kontos

Aloitamme uuden haastattelusarjan ja
joka numerossa tulemme tutustumaan
johonkin mielenkiintoiseen henkilöön
muutamien lauseiden kautta.
Ensimmäisenä haastateltavana on Jan
Holmberg, joka oli menestyksekkään
seminaarimme kouluttaja.
Terveysalan monitoimimies, kuluttaja,
tietokirjailija ja sairaanhoitaja (ylempi
AMK).

Jan Holmberg
Kuva: Markku Koivumäki/Kamera-

Takaisin etusivulle
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Jan Holmberg toimii asiantuntijana valtakunnallisissa ja kansainvälisissä
terveysalan kehittämishankkeissa. Hän on erikoistunut mielenterveys‐
ja päihdetyön kehittämiseen.
ARVOSTAN... ihmisissä reiluutta, jämäkkyyttä ja empaattisuutta.
HALUAISIN... tutustua ajan kanssa Thessalonikiin.
JOS MINULLA OLISI VALTA... työskentelisin maailman rauhan
saavuttamiseksi.
OLI HUIKEAA KUN... minut kutsuttiin kouluttamaan Thessalonikiin.
SUUNNITTELEN... uutta kirjaa, joka julkaistaan syksyllä 2016.
KREIKKALAISEN RUOAN.... ympärillä syntyvät parhaat elämykset,
ystävyyssuhteet ja työsopimukset.
MIELENTERVEYDEN... ylläpitämistä tulisi opiskella kouluaineena
peruskoulussa ja lukiossa joka kuukausi.
TÄNÄÄN PITÄÄ VIELÄ... nousta lentokoneeseen, jotta ehtii ajoissa
töihin Istanbuliin.

Suomalainen tekstiilitaiteilija Heidi Stathaki Voloksesta
Haastattelu: Sari Silvasti ‐Kontos

Minulla on ollut suuri ilo tutustua erittäin lämpimään, luovaan ja
aitoon suomalaiseen, Heidi Stathakiin, Voloksesta. Haluaisin jakaa
tämän tuttavuuden myös teidän kanssanne.
HEIDI , VOISITKO KERTOA MISTÄ OLET ALUNPERIN KOTOISIN JA
ENSIMMÄISISTÄ TUNTEISTASI TAITEESEEN ?
Kapaloihin minut käärittiin Helsingissä. Ensimmäiset herkät käsityöt
syntyivät Mellunmäen kansakoulussa. Niistä jäi mieleen into, muttei
taito. Tykkäsin aina näperrellä käsilläni ja kysymykseen mikä sinusta
tulee? vastasin aina että taiteilija.

Venttiili ● Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran tiedote ● Kesä 2016

OLIKO TEKSTIILITAITEILIJAN URA MIELESSÄSI JO ALUSTA SAAKKA?
Työuraa suunnitellessani mielessäni kävi ensin askarteluohjaajan ura ja
pääsin harjoittelemaan Kontulan vanhustenhuoltoon puolipäiväiseksi
askarteluohjaajaksi. Pestin päätyttyä päätin hankkia lisäoppia Paimion
kansanopiston luovantoiminnanlinjalta.
Sieltä sain paljon kannustusta opettajilta ja tein ensimmäiset
ompelutyöni ja kokeilut kangaspuissa.
Kansanopistovuoteni jälkeen minua kiinnostivat paljon materiaalit ja
värit ja niinpä pyrin Haminaan Käsi ja taideteolliseen kutojalinjalle.
Siellä alkoivat keskustelut kangaspuiden kanssa ja huomasin että
taidetekstiilit kiinnostivat kovasti. Sängynpeitoistani tulikin
seinätekstiilejä. Opin tekniikkaa, mutta en halunnut vain suorittaa sitä.
Haaveissa oli pääsy Taideteolliseen Korkeakouluun.
Takaisin etusivulle

Sivu 15

PYRITKÖ SINNE VÄLITTÖMÄSTI ?
Välissä sain työpaikan kutojana tekstiilitaiteilija Immi Halstin luona,
jossa toteutin tilaustyönä tekstiilisarjan päiväkotiin. Kokemus oli
kannustava ja sain mukaan erikoisen työtodistuksen. Olin tehnyt
vaikutuksen omapäisillä ratkaisuillani ja värienkäytöllä. Taiteilija
kannusti minua tekstiilitaiteilijan uralle. Samana keväänä pyrinkin
Taideteolliseen korkeakouluun ensimmäistä kertaa tekstiililinjalle.
Pääsin ja vielä toiseksi parhaana.
Oli ihanaa keskittyä nyt vain kädentaitoihin ja taiteeseen.

Myöhemmin minulle tarjottiin myös työpaikkaa paikallisessa
Ammattikoulussa pukusuunnittelijalinjalla, jossa opetan muutamia
välivuosia lukuun ottamatta tänäänkin lähinnä tekstiiliteknologiaa.

KERROTKO HIEMAN OPISKELUVUOSISTASI.
Tässä vaiheessa kohtalo oli jo puuttunut peliin. Unelmieni prinssin olin
kohdannut Kreikassa isäni lahjoittamalla matkalla. Toisella
vuosikurssilla sain mahdollisuuden Erasmus‐vaihtoon sisustuslinjalle
Ateenaan. Olimme tällöin jo naimisissa.
Mieheni kävi armeijaa Ateenassa lääkärinä laskuvarjojoukoissa ja minä
muutin mieheni siskon ja anoppini kanssa samaan talouteen ja aloin
opiskella myös kreikkalaista arkea. Jatkoin opintoni loppuun
Taideteollisessa Korkeakoulussa monien mutkien ja vaikeuksien kautta
kahden maan välillä. Esikoinen oli kaksivuotias kun sain ensimmäisen
tutkintoni valmiiksi.
MILLAISET OLIVAT ENSIMMÄISET TYÖVUOTESI?
Työurani lähti hitaasti käyntiin. Pidin tärkeänä olla lapsia lähellä, kun
he olivat pieniä. Asetuimme asumaan pieneen Voloksen kaupunkiin,
jossa ei ollut paljon työmahdollisuuksia. Vuonna 2004 aloin maalata ja
näperrellä koruja yhdistellen puuta, lasia ja tekstiiliä. Osallistuin myös
paikallisin näyttelyihin.
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OLETKO TEHNYT MYÖS MUITA TÖITÄ TÄÄLLÄ KREIKASSA ?
Vuosina 2010 ‐2013 toimin tekstiilialan yrittäjänä, mutta Kreikan kriisi
pakotti minut lopettamaan.

Takaisin etusivulle
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ENTÄ SUHTEESI SUOMEEN JA SEN TEKSTIILITAITEEN MAAILMAAN. OTIT
OSAA TÄNÄ KEVÄÄNÄ MYÖS ORNAMON NÄYTTELYYN, EIKÖ NIIN?

Tämänvuotisessa näyttelyssä oli esillä kolme työtäni
1. Sateen soitto

Suhteet Suomeen pysyivät aina auki jokakesäisten matkojen ansiosta.
Kuulun myös Tekstiilitaiteilijoiden liittoon Suomessa, pysyen siten taide‐
elämän hermoilla.
Nykyään aikani kuluu suurimmaksi osaksi opetustyössä, mutta myös
oman taiteen tekeminen on tärkeää. Sen esille tuomiseen Suomessa on
myös hyvä mahdollisuus Ornamon näyttelyiden kautta. Jokavuotiseen
Ornamon teosmyyntinäyttelyyn on helppo osallistua ja sinne
osallistuvat kuvataiteilijat, tekstiilitaiteilijat, teolliset muotoilijat ja
muut Ornamon jäsenet.
Näyttelyssä aihe on vapaa ja uskon, että jokainen taiteilija yrittää
tuoda esille vahvinta itseään. Minun töissäni yhdistyy rakkaus
käsitöihin ja väreihin, maalauksellisuus ja runollisuus, symboliikka.

Tekniikkana akryylimaalaus yhdistettynä itse värjättyyn loimeen ja
Kreikan rakkailta rannoilta kerättyihin luonnonkiviin. Innoituksen
lähteenä merensini ja sateensoitto rantakivillä.

Takaisin etusivulle
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2.Myrskyn silmässä

VIELÄ PIENI KATSAUS TULEVAISUUTEESI
Nyt ympyrä alkaa taas sulkeutua. Vanhin poikani on jo aloittanut
opinnot Suomessa Aalto‐yliopistossa sovelletun matematiikan ja
fysiikan linjalla. Näin tulee useammin matkustettua Suomeen.
Myös runoja ja satuja on syntynyt matkan varrella ja
lähitulevaisuudessa on haaveissa oman runokirjan julkaisu veljeni
kauniisiin Kreikasta otettuihin merenalaisiin valokuviin yhdistettynä
sekä oma yksityisnäyttely Suomessa omasta satujen maailmasta.
SUURKIITOS HEIDI, KUN JAOIT KANSSAMME MIETTEITÄSI JA KERROIT
VAIHEIKKAASTA ELÄMÄSTÄSI. SEURAMME TOIVOTTAA KAIKKEA
HYVÄÄ TULEVAISUUTEEN, NIIN SINULLE KUIN SINUN RAKKAALLE
PERHEELLESI.

On lotto‐voitto sairastaa Suomessa
Helsingin Sanomat, pääkirjoitus, 20.2.2016, Jaakko Lähteenmaa

Teos on maalattu murretuin värein kankaalle, yhdistettynä lanka ja
kuitusommitelmaan. Innoituksen lähteenä tuulen pyörteet ja auringon
polttamat murretut värit. Taustalla symbolinen ajatus vaikeuksien
kauneudesta.
3. teos nimeltä muodonmuutos on toteutettu kuvakudostekniikalla ja
huovutuksella yhdistettynä vapaaseen tekniikkaan. Innoituksen
lähteenä luonnon muodot ja elämänliikkeet.

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Johdanto artikkeliin:
SO TRUE!
Samalla viikolla kun tämä juttu ilmestyi HSn elimme läheisemme omaa
taistelua samaisessa Meilahden Tornisairaalassa. Voin vain todeta, että
juttu on totta 100 %sesti. Suomalaiset, jotka asuvat
pääkaupunkiseudulla tai rikkaissa kunnissa, joilla on rahaa lähettää
potilaansa sinne, ovat etuoikeutettuja. Lottovoitto on vähäinen ilmaus
hoidon tasosta ja sairaalan resursseista.
Sari Silvasti‐Kontos
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Takaisin etusivulle
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Sydäntahdistimien Mercedes ja mitätön sairaala‐lasku saivat
havahtumaan: On lotto‐voitto sairastaa Suomessa.
Sydäntä tutkittiin magneettikuvista sekä kammioväliseinästä
napsituista koepaloista. Lopulta sain diagnoosin: täydellinen
eteiskammiokatkos
Ensin pimeni päätteen ruutu, sitten maailma sen ympärillä. Suussa
maistui metalli ja rintaa puristi. Kun maailma lakkasi pyörimästä,
suunnistin miestenhuoneeseen huuhtelemaan kasvot kylmällä vedellä.
Vielä tuntien kuluttua olo oli hutera kuin auton töytäisemällä rusakolla.
Suuntasin työpaikan terveysasemalle. Sieltä matka jatkui Meilahteen.
Paremmin Meilahtena tunnetun Tornisairaalan sydänvalvomossa laite
annosteli nitroa suoraan suoneen. Monitori näytti sykkeeksi 27. Vähän
päästä käsivarressa tuntui puristus, kun automatiikka mittasi
verenpainetta. Mieleeni hiipi, että tästä saattaa tulla vähän pidempi
reissu.
TORNISAIRAALA on hiljan remontoitu kellarista kattoon. Peruskorjaus
maksoi noin 120 miljoonaa euroa. Kaikki on puhdasta ja kiiltävää,
elektroniikka ympäröi potilaat ja välittää elintärkeät tiedot
henkilökunnan tiloihin.
Tutkimuksia tehtiin jos jonkinlaisia. Verta haettiin putkiloihin niin
tiuhaan, ettei laskuissa pysynyt. Sydäntä tutkittiin magneettikuvista
sekä kammioväliseinästä napsituista koepaloista.

Lopulta sain diagnoosin: täydellinen eteiskammiokatkos. Siihen saakka
olin toivonut olevani vain kovakuntoinen – kuin Lasse Viren, jonka
leposyke oli aktiiviaikoina kuulemma 28.
Makoillessa oli aikaa miettiä. Ynnäilin saamani hoidon todellista
hintaa. Yksityissairaaloiden mainoksissa pelkät vuorokausiveloitukset
vaihtelevat potilaan tarkkailun tasosta riippuen reilusta 500:stä yli 700
euroon. Tehtyjen tutkimusten hintoja saatoin vain arvailla.
Muistin summan, jonka vakuutusyhtiö pulitti amerikkalaissairaalalle
suomalaismiehen työmatkalla puhjenneesta umpisuolesta: 106 000
euroa.
KUN KOTIUDUIN, rinnassani oli tahdistinten Mercedes, josta data
luetaan bluetoothilla ja välitetään sairaalaan älypuhelimella. Laitteen
hintaa ei sanottu, mutta Tampereen teknillisen yliopiston diplomityö
vuodelta 2010 kertoo älykkäimpien tahdistinten maksavan noin 20 000
euroa. Etälaite kuulostaa älykkäältä.
Tunsin piston rinnassani kuullessani englantilaisesta
perhetuttavastamme, jolle kahden infarktin jälkeen oli luvattu, että
vielä jos kolmannen kestät, niin sitten saat tahdistimen. Näin säästää
julkinen terveydenhuolto Britanniassa.
Jossain vaiheessa posti tuo Meilahden‐retken laskun: 32,50 euroa
vuorokausi. Loput maksaa kotikunta. Jos tämä kohdalle piti osua niin
Luojalle kiitos, että se tapahtui Suomessa.
Takaisin etusivulle
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Ruokapalsta
Jogurttipannacotta

Valmistusohje
Laita liivatteet likoamaan kylmään veteen.
Kuumenna maito ja sokeri kiehuvan kuumaksi kattilassa. Nosta kattila
sivuun. Lisää puristetut liivatelehdet. Sekoita kunnes tasaista. Anna
jäähtyä kädenlämpöiseksi.
Sekoita jogurtti ja vaniljasokeri keskenään. Yhdistä maitoseos jogurtin
kanssa. Sekoita tasaiseksi ja annostele tarjoilumaljoihin tai laseihin.
Peitä kelmulla.
Anna hyytyä jääkaapissa väh. 3 h tai yön yli.
Lusikoi päälle hieman sulaneita marjoja ja mysliä.

Kesäinen muna‐kurkkusalaatti
Valmistusaineet
4 keitettyä (8 min) munaa
1 ruukku jääsalaattia tai tammenlehtisalaattia
Valmistusaineet
3 liivatelehteä
5 dl maitoa
3 rkl sokeria
1 prk (400 g) maustamatonta jogurttia
1 rkl vaniljasokeria
Lisäksi
200 g pakastemarjoja
1 dl rapeaa mysliä
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½ rasiaa rucolaa
120 g retiisejä
puolikas kurkku
2 rkl ruohosipulia hienonnettuna
Kastike
2 dl maustamatonta jogurttia
1 rkl Dijon‐sinappia
1 tl sokeria
Takaisin etusivulle
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ruukku tuoretta basilikaa
½ tl suolaa
mustapippuria myllystä
400 g lihapullia
1 pussi (150 g) cheddar raastetta

Valmistusohje
Kuori ja lohko keitetyt, jäähtyneet munat
Revi salaatit laakeaan astiaan. Sekoita salaatin joukkoon paloitellut
retiisit ja kurkku. Lisää munat salaattipedille. Ripota koristeeksi
ruohosipulia.
Sekoita kastikkeen ainekset sekaisin. Tarjoa salaatinkastike erikseen.

Lihapulla‐pastavuoka
Valmistusaineet
500 g pastaa
1 iso sipuli
2 valkosipulin kynttä
3 (n. 200 g) kypsää tomaattia
1 rkl margariinia
1 tlk (400 g) tomaattimurskaa
2 dl ruokakermaa
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Valmistusohje
Keitä pasta suolalla maustetussa vedessä lähes kypsäksi. Valuta.
Kuori ja hienonna sipulit. Kuutioi tomaatit. Kuullota pannulla
margariinissa. Lisää tomaattimurska ja ruokakerma. Anna kiehua
muutama min. Mausta hienonnetulla basilikalla, suolalla ja pippurilla.
Sekoita vuoassa pasta, lihapullat, tomaattikastike ja 2/3
juustoraasteesta. Ripottele loppu juustoraaste pinnalle.
Gratinoi uunin yläosassa 225 asteessa n. 15 min.
Takaisin etusivulle
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Munatoast
Valmistusaineet
4 isoa grahampaahtoleipäviipaletta
1 ½ rkl margariinia
8 cheddar viipaletta
4 munaa
ripaus suolaa
mustapippuria myllystä
50 g rucolaa

Paista uunin keskiosassa 10 min. Viimeistele rucolalla.
Syö aamu‐ tai välipalana.

Palveluhakemisto
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 ajanvarauk‐
sella.

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

Kampaaja
Lisa Georgopoulou, Puh. 2310‐313073
Valmistusohje
Kuumenna uuni 225 asteeseen. Aseta paahtoleivät leivinpaperille ja
uunipellille. Voitele margariinilla.
Painele lusikan pesällä leipien keskelle syvennys. Laita siihen cheddar
viipale. Riko päälle muna. Mausta suolalla ja pippurilla.
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Käsintehtyä keramiikkaa ja koruja
Päivi Georgopoulos, Puh. 697 4031922
Myös tilauksia otetaan vastaan.
Takaisin etusivulle

Sivu 22

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

Tapahtumakalenteri
Kesäloman jälkeen toiminta alkaa syyskuussa seuraavasti:
Suomikoulu alkaa
2.10 Lokakuun kuukausitapaaminen
6.11 Marraskuun kuukausitapaaminen
Seuran pikkujoulut
Suomikoulun pikkujoulut
Aika ja paikka tapahtumiin ilmoitetaan lähempänä ajankohtaa.

Terveys/Kauneus
Forever Living Products (Forever Living.com, L.L.C.)
Kirsi Rosti‐Drosinaki – International Sponsoring, Suoramyynnin kasvat‐
taja.
http://myflpbiz.com/aloeforallkirsi,
Mob: +30 6997 628019
E‐maili aloeforallkirsi@myflpbiz.com

Seuraava tiedote ilmestyy vuoden 2016 lopulla. Toimitus odottaa jäl‐
leen lukijoilta juttuja, vinkkejä ja kommentteja tiedotteeseen.
Tiedotteen sähköpostiosoite on tiedote@suomi‐seura.gr

Vuokralle tarjotaan Halkidikissa
Neos Marmaras – Sithonia, vuokrataan täysin kalustettu 45m² kesä‐
asunto (+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
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