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Pääkirjoitus
Edellisen Venttiilin ilmestymisestä on jo kohta 10 kuukautta!
Seuramme yleiskokous päätti helmikuussa että on aika uudistaa tiedotettam‐
me. Kun yli kymmenen vuotta sitten aloitimme tiedotteen toimittamisen,
harvalla meistä oli Internet. Uutiset tiedotteessa olivat haluttuja, ja monesti
seuramme tapaamisissa keskusteltiin tiedotteessa olleista, meitä ulkosuoma‐
laisiakin koskevista, uutisista.
Nyt jo vuosia, on tilanne ollut toinen. Jokaisella on Internet, lähes jokaisella
Facebook ‐ tili, suomalaiset sanomalehdet ovat Internetissä ilmaisia ja jokai‐
nen saa tuoreeltaan tiedot tapahtumista. Tämän johdosta on tullut aika pois‐
taa tiedotteesta uutisosio.
Jatkossakin tulemme julkaisemaan ulkosuomalaisia koskevat tärkeät uutiset,
mutta muuten on uutisia turha enää kuukausien jälkeen julkaista.
Tiedotteemmehan ilmestyy vain 4 kertaa vuodessa.
Uudistus oli tarkoitus toteuttaa jo toukokuun numerosta. Kuitenkin sairastu‐
miseni takia toukokuun ja syyskuun numerot jäivät ilmestymättä.
Lokakuussa kokoontui sitten tiedotteen uusi toimikunta: Eleanna Breza, en‐
simmäinen seuramme jäsen joka on toisen polven suomalainen, Päivi Geor‐
gopoulos, seuramme pitkäaikainen johtokunnan jäsen ja edntisen tiedotteen
toinen toimittaja ja minä, tiedotteen yksi alkuperäisistä toimittajista.
Tiedotteesta haluttiin tehdä nykyaikainen, "ilmava", mutta silti informatiivi‐
nen. Tiedotteessa keskitytään seuramme toimintaan, mutta myös viralliset
tahot tulevat jatkossakin saamaan oman tilansa.
Tiedotteen muoto haluttiin muuttaa paremmin tietokoneen ruudulla luetta‐
vaksi, harvahan sitä tulostaa, ja se muutettiinkin pystysuorasta vaakatasoi‐
seksi. Tekstiä suurennettiin, ja kuvia päätettiin laittaa runsaammin.
Tiedotteeseen on jatkossakin tervetulleita seuralaistemme kirjoitukset, mut‐
ta myös muiden lukijoiden, kunhan teksti on tiedotteemme linjaan sopiva ‐
Suomi ‐ Kreikka yhteys tai ulkosuomalaisia yleisesti kiinnostava linja.

Nyt ilmestyvä tiedote voi teistä monesta tuntua vanhan kertaamiselta, mut‐
ta koska tiedote ei ole ilmestynet lähes vuoteen, haluamme kertoa kaikista
tapahtumista, jotka tänä aikana on tapahtunut.
Tiedotteen toimikunta toivottaa teille antoisia lukuhetkiä ja odottaa runsaas‐
ti palautetta uudesta tiedotteestamme, jotta voimme tehdä siitä vieläkin
paremman!
Oikein Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta teille kaikille koko toimituk‐
sen puolesta!
Marko Suomalainen

Tiedotetta
toimittavat

Eleanna
Breza

Päivi
Georgopoulos

Marko
Suomalainen

Takaisin etusivulle
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Seuran ja jäsenten
toimintaa
Suomen koulutusjärjestelmä ‐ luento

Suomen koulutusjärjestelmä ‐ luento. Kuvassa vasemmalta: Vasilis Simeonidis, Marko
Suomalainen, Outi Holopainen ja Christos Tourtouras.

johtaja ja Thessalonikin Suomi‐koulun opettaja, Outi Holopainen, Suomen
kunniakonsuli, Marko Suomalainen, ja Suomessa erasmuslaisena ollut kasva‐
tustieteiden opiskelija, Vasilis Simeonidis. Luentoa ohjasi kasvatustieteiden
lehtori, Christos Tourtouras.
Paikalla oli salin täydeltä innostuneita kuulijoita. Yleisöllä oli myös paljon ky‐
symyksiä, joihin vastattiin itse luento‐osan jälkeen.
Kiitämme Vasilis Simeonidista ja Aristotelen yliopiston kasvatustieteiden lai‐
tosta tilaisuudesta.
Luento Suomesta, suomalaisista ja Suomen koulutusjärjestelmästä pidettiin
Aristotelen yliopiston kasvatustieteiden laitoksella Thessalonikissa 22. touko‐
kuuta 2012. Luennoitsijoina toimivat Pohjois‐Kreikan Suomi‐Seuran puheen‐
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Outi Holopainen
Takaisin etusivulle
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Viinitilaretki
Sunnuntaiaamuna 13.5 Zorpidiksen bussi noukki matkaansa meita suomalai‐
sia eri puolilta Thessalonikia.
Matkan päämäärä oli Viinitila Papatzim Lagadan Osassa. Siellä oli ohjelmassa
opastettu kierros viinintekotiloissa sekä ulkona viinitilalla. Tilan omistaja
Anestis Papatzimopoulos kertoi työstään ja tilan historiasta, maistelimme
viinejä ja tsippouroa ja lopuksi nautimme herkullisen lounaan, kyytimiehenä
tietysti taaskin tilan mainiot viinit. Iltapäivän ollessa jo pitkällä korottelimme
turvallisesti bussilla Thessalonikiin, matkaeväänä tilan viini.

Thessalonikin ruokafestivaalit
Seuramme otti osaa tänäkin vuonna Food for Good ‐ ruokafestivaaleille.
Festivaalit järjestetään jo toistakymmentä vuotta Aretsoun rannalla
kesäkuun ensimmäisenä sunnuntaina. Voitto myynnistä menee
hyväntekeväisyyteen.
Meidän standissa tarjoiltiin lohipiirakkaa ja kinkkulettuja.
Vierasmäärä oli hiukan pienempi kuin viimeisinä vuosina, olisiko ehkä
ekonominen kriisi syypäänä asiaan.
Tänä vuonna avustusta saavat seuraavat järjestöt:
Koinoniko Iatrio Allilegiys
Tagma Adelfon tis Miteras Teresas
Xenonas Prosfigon Thessalonikis
O Stratos tis Sotirias

Kuukausitapaamiset
Vuoden ensimmäisen kuukausitapaamisen järjesti maaliskuun ensimmäisenä
sunnuntaina Asta Koskela‐Dimitriadou, ravintolassa Villa Luna Panoramassa
ja huhtikuun kuukausitapaamisen puolestaan Päivi Georgopoulos ravintolas‐
sa Marathos Thessalonikin keskustassa.

Kesän jälkeen meillä on ollut kaksi kuukausitapaamista. Lokakuun tapaami‐
sen järjesti Outi Holopainen Seih Sou:lle, ja marraskuun tapaamisen Rauni
Puurunen Harilaussa olevaan Ouzeri tavernaan.
Ouzeri:ssa pidimme myös ennen tapaamista johtokunnan kokouksen
johon kaikki jäsenet olivat tervetulleita.
Seuraava kuukausitapaaminen on maaliskuussa 2013.

Suomi‐koulujen opettajien koulutuspäivät
Suomi‐koulujen opettajien koulutuspäivät pidettiin opetushallituksen tilois‐
sa, Hakaniemenrannassa, Helsingissä 8 – 10.8.2012. Päivien aiheena oli:
Kuinka hyvä! Osaamisen arviointi ja arviointiosaaminen. Osanottajia oli 58,
melkein joka maailman kolkasta.
Koulutuspäivät avasi opetushallituksen johtaja, Jorma Kauppinen, minkä jäl‐
keen päivien puheenjohtaja, Paula Mattila ja Suomi‐tiimi toivottivat meidät
tervetulleiksi.
Alkajaisiksi professori, Mirja Tarnanen, Jyväskylän yliopistosta, johdatti kuuli‐
jakunnan päivien pääaiheeseen, pannen meidät ensiksi muistelemaan omien
kouluvuosiemme arviointia, jota silloin kutsuttiin arvosteluksi, mitä se oike‐
astaan olikin. Punakynä oli jäänyt monenkin mieleen, virheet, joista sakotet‐
tiin, ja jotka koettiin ja ymmärrettiin negatiivisiksi elementeiksi, pahoiksi pei‐
koiksi, poiskitkettäviksi rikkaruohoiksi.

Nimikilpailu
Kreikan suomalaisten lehti Sinivalkopurjeet etsii uutta nimeä!
Entinen on turhan pitkä ja palvellut aikansa. Ytimekkäitä, mo‐
lemmilla kielillä ymmärrettäviä nimiehdotuksia voi lähettää
sähköpostitse osoitteeseen soufla@otenet.gr
Lehti arpoo vastanneiden kesken kirjapalkintoja.
Takaisin etusivulle
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Lyhyen, ”historiallisen katsauksen” jälkeen, meille avattiin arvioinnin ns. uu‐
denlainen näkemys: Virheet ovatkin ”hyviä”, hyödyllisiä oppimisen ja opetuk‐
sen suunnittelun sekä sen tavoitteiden kannalta. Nyt arvioidaan, kuinka hyvä
olen? Kuinka hyvin jo osaan? Mitä voisin vielä parantaa? Mihin asetan tavoit‐
teet? Kaikki tämä auttaa oppilaita suhtautumaan oppimiseensa ja koulun‐
käyntiinsä positiivisemmin. Siitä tulee mielekkäämpää ja tarkoituksenmukai‐
sempaa. Sekä oppilaiden, että opettajien itsearvioinnilla, on painava merki‐
tys opetuksen välineenä.
Lounastauon jälkeen opetushallituksen asiantuntijayksikön päällikkö, FT, Lee‐
na Nissilä, kertoi väitöskirjastaan ”Sanastolähtöinen kieltenoppiminen”, jossa
hän tutki viroa äidinkielenään puhuvien suomen kielen oppimista. Leena Nis‐
silän tutkimuksen tuloksena oli, että läheisiä sukukieliä ei ole helpompaa op‐
pia kuin muita kieliä, ja että joissakin tapauksissa liian läheinen kielisukulai‐
suus tekee vieraan kielen oppimisesta jopa vaikeampaa.
Ensimmäisen päivän kohokohta oli kuitenkin Kielipuntari, Suomi‐koulujen
oppilaiden kielitaidon arviointimateriaalin julkistaminen ja sen esittely. Kieli‐
puntari oli tehty Opetushallituksen, Suomi‐koulujen tuki ry:n ja Axxell Moni‐
kulttuurikeskuksen yhteishankkeena. Arviointimateriaali sisältää kuusi eri pa‐
kettia: 6‐7‐vuotiaiden, 8‐9‐vuotiaiden, 10‐12‐vuotiaiden ja 13‐15‐vuotiaiden
paketit kielitaitotasoille A1‐ A2 ja 10‐12‐vuotiaiden sekä 13‐15‐vuotiaiden
paketit kielitaitotasoille B ‐ B2. ”Kaikissa muissa paketeissa arvioidaan puhu‐
mista, kuullun ymmärtämistä, lukemista ja kirjoittamista, paitsi 6‐7‐vuotiaille
tarkoitetussa A‐tason paketissa, jossa tekstitaitoja ei vielä arvioida. Ikätasot
ovat viitteellisiä. Määriteltyjen ikäryhmien rajoilla oleville oppilaille saattaa
sopia joko nuoremmille tai vanhemmille suunnattu arviointipaketti heidä yk‐
silöllisten erojensa mukaisesti. Tarkoituksena oli ollut laatia eurooppalaisen
viitekehyksen taitotasokuvauksiin nojaava arvioinnin työkalu maailmalla toi‐
mivien Suomi‐koulujen käyttöön. Kielipuntari pyrkii vastaamaan erityisesti
niiden opettajien toivomukseen, jotka antavat arvosanoja suomen osaami‐
sesta asuinmaan koulujärjestelmän käyttöön ja tarvitsevat luotettavaa ja yh‐
tenäistä työkalua. Kielipuntari palvelee kuitenkin myös muita Suomi‐koulujen
opettajia: Sen avulla on mahdollista entistä paremmin arvioida oppilaiden
kielitaidon tasoa, kun etsitään oppilaalle sopivaa tasoryhmää. Se auttaa
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opettajaa ja oppilasta yhdessä
seuraamaan luotettavasti oppi‐
laan kielitaidon kehitystä ja ta‐
voitteiden saavuttamista. Se
antaa opettajalle myös tietoa
oppilaan työskente‐lyvalmiu‐
desta. Kielipuntarin avulla saa‐
daan myös tärkeää ennakkotie‐
toa oppilaan suomen kielen
osaamisen tasosta silloin, kun
oppilas on palaamassa ulko‐
maan oleskelun jälkeen Suo‐
meen. Kyse ei ole siis minkää‐
laisesta testistä, eikä sitä tule
sellaisena nähdä.” Lisäksi arvi‐
ointipakettia voi käyttää jopa vain pelkkänä tehtäväpakettina.
Suomi‐koulujen tuki ry:n vuosikokous pidettiin jälleen kerran koulutuspäivi‐
en yhteydessä. Suomi‐koulun tuki ry on yhdistys, joka on perustettu Suomi‐
koulujen opettjien työn tukemiseksi, ja jonka perustajajärjestöjä ovat Äidin‐
kielenopettajain liitto, Suomi‐Seura, Kotiperuskoulu/Kulkuri ja Kesälukioseu‐
ra: Hallituksessa on myös aina ollut Suomi‐koulujen opettajia.
Työntäyteisen ja paljon aikaansaavan vuoden jälkeen, yhdistyksen tulevan
vuoden suunnitelmat jatkavat samaa rataa. Tiedossa on mm. Kielipuntarin
käyttöönoton edistäminen ja sen vaikutuksen seuranta Suomi‐kouluissa , yh‐
distyksen uusien nettisivujen käyttöönotto, uuden Tekstitulkin suunnittelu,
uuden oppimateriaalin tuottaminen yhteistyössä Suomi‐koulujen kanssa ja,
kuten aina, avustaminen maakohtaisten opettajien koulutuspäivien suunnit‐
telussa ja asiantuntevien kouluttajien hankkimisessa.
Iltapäivällä siirryttiin kävellen Kansanvalistusseuraan, jossa illanviettoa isän‐
nöi Tapio Kujala kansanvalistusseurasta. Illan aikana, maukkaan aterian ja
ihanan, omaperäisen musiikkiesityksen lomassa, saimme jälleen kerran tie‐
toa myös Kotiperuskoulusta, Kulkurista.
Takaisin etusivulle
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Toisena koulutuspäivänä jatkettiin Kielipuntarin merkeissä Jyväskylän yliopis‐
ton opettajan, Nina Reimanin, alustuksen jälkeen arviointikäsityksestä. Nina
Reimanin mukaan kyseessä on omaehtoinen kielitaidon kehittäminen, jolloin
edistymistä arvioidaan omiin tavoitteisiin nähden. Halutaan tietää, millainen
taito on jo olemassa, minkä pohjalta katsotaan, mitä lähdetään opettamaan,
eli laaditaan OPS. Kielitaitotasoa arvioidessa, ja varsinkin A‐tasolla, on keski‐
tyttävä funktionaaliseen kielitaitoon. Virheet ovat osoituksena oppimisesta
ja osaamisesta eivätkä ne vähene lineaarisesti. Tiettyjen rakenteiden osaami‐
nen ei ole yhtä kuin tietty taitotaso, sillä kehitys kielitiedosta kielitaitoon on
pitkä prosessi. Arviointi voi auttaa myös vanhempien motivoinnissa.
Nina Reimanin alustuksen jälkeen jakauduimme Kielipuntarin arviointipaket‐
tien mukaisiin ikäkausittaisiin ryhmiin, joissa teimme interaktiivista ryhmä‐
työtä saaden samalla opastusta arviointimateriaalin käytössä.
Ennen iltaa maailman designpääkaupungissa, Leena Nissilä opetushallituk‐
sesta tiedotti kuulijakunnalle muista kielitaidon arviointia tukevista työkaluis‐
ta kuten esim. Kielirepusta, Kielo:sta, Kike:stä, Suomi hallussa‐materiaalista
ja Kotisuomessa.fi‐sivustosta.
Designmuseossa ilta käynnistyi Suomen kulttuuriperintökavatuksen seuran
toiminnanjohtajan, Hanna Lämsän, Kulttuuriperinnön välittämisestä tänään
ja Designmuseon museolehtorin, Hanna Kapasen, Suomalaisuuden symbo‐
leista maailmalla puheilla, minkä jälkeen siirryttiin museon tiloihin tutustu‐
maan näyttelyihin. Siellä oli suomalaista muotoilua aina lasi‐ ja keramiikka‐
esineistä huonekaluihin, vaatteisiin, televisioihin ja jopa mopoihin asti. Kai‐
ken kruunaukseksi nautittiin erittäin herkullinen ateria kauniin, suomalaisen
musiikin ja laulun säestyksellä. Ilta pimeni yhteislaulun merkeissä.
Viimeisen koulutuspäivän avasivat Suomi‐seura ry:n toiminnanjohtaja, Paula,
Selenius ja Suomikoulukoordinaattori, Maarit Hyvärinen. Paula Selenius ker‐
toi meille Suomi‐seurasta, jonka toiminta on meidän ulkosuomalaisten tuke‐
miseksi erittäin merkittävää ja korvaamatonta. Maarit Hyvärinen, jonka työn‐
kuvaan kuuluu myös Suomi‐koulujen valtionavustusten käsitteleminen, ke‐
hotti Suomi‐kouluja olemaan tuudittautumatta viimevuotiseen valtionavus‐
tuslisäykseen ja valmistautumaan mahdollisiin uusiin leikkauksiin. Avustukset
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tulevat Maarit Hyvärisen mukaan ehkä kuitenkin vielä tänä vuonna pysy‐
mään suurin piirtein samoina, vaikkakin, kuten aina, jako menee tietenkin
täysin ymmärrettävästi tarveperusteella.
Ajankohtaisista kuulumisista perusopetuksen tuntijaon ja opetussuunnitel‐
man perusteiden uudistamisesta saatiin kuulla opetushallituksen asiantunti‐
jayksikön päälliköltä, Irmeli Haliselta. Uudistustyö tulisi olla loppuunviety
vuoteen 2016 mennessä.
Viimeinen koulutuspäivä huipentui paneelikeskusteluun aiheesta: Millaisen
opetussuunnitelman Suomi‐koulu tarvitsee? Keskusteltiin siis maailmalla toi‐
mivien Suomi‐koulujen yhteisen opetussuunitelman laatimisen mahdollisuu‐
desta. Vilkkaan puheenvuorovaihdon ja pohtimisen tuloksena sekä asiasta
äänestyksen jälkeen, todettiin, että yleinen ja yhtenäinen, suuntaa‐antava
opetussuunnitelma, ei vain pelkästään auttaisi opettajia työssään, vaan
edesauttaisi myös oppilaiden valmiutta integroitumaan koulutusjärjestel‐
mään Suomessa maahan palattaessa tai sinne muutettaessa.
Minä itse, henkilökohtaisesti, sain jälleen kerran uusia tietoja ja taitoja sekä
voimaa, puhtia ja uskoa tähän niin haastavaan työhön. Lämpimät kiitokset
kaikille näiden todella antoisien koulutuspäivien asiantunteville järjestäjille
ja luennoitsijoille! Kaikesta hehkui aito kiinnostus ja välittäminen sekä halu
tukea työtämme.
Outi Holopainen
Thessalonikin Suomi‐koulun opettaja, Kreikka

USP:n istunto
Ulkosuomalaisparlamentin seitsemäs istunto pidettiin Helsingin yliopistolla
26.‐27.10.2012. Seuraamme edusti Sari‐Silvasti Kontos ja Thessalonikin Suo‐
mi‐koulua minä, Eleanna Breza. Istunnon lisäksi molemmat osallistuimme
25.10. alueemme (Välimeri, Lähi‐Itä ja Afrikka) aluekokoukseen.
Aluekokouksessa oli edustajia meidän lisäksi Portugalista, Espanjasta, Italias‐
Takaisin etusivulle
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ta ja Turkista. Ehdotimme, että seuraava aluekokous pidetään jo ennen seu‐
raavaa ulkosuomalaisparlamenttia (koska se on vasta 2,5 vuoden jälkeen) yh‐
dessä alueemme maista, eikä siis Suomessa, jotta se tapahtuisi lähempänä
niitä suomalaisyhteisöjä joita aluekokous koskee.
Ulkosuomalaisparlamentin osallistuminen oli kaikkiaan kiinnostava kokemus.
Saimme tutustua muihin ympäri maailmaa asuviin suomalaisiin ja saimme
tietää muiden seurojen ja koulujen toiminnasta, ongelmista ja ratkaisuista
joita on kokeiltu. Kannustimme muita suomi‐yhteisöjä Suomi‐koulujen perus‐
tamiseen ja ehdotimme toimintamalleja. Valiokuntatyö oli haastavaa mutta
arvokasta: 36 päätöslauselmaa menee käsiteltäviksi asianomaisille tahoille.

Helsingin kaupunki järjesti USP:n osallistujille vastaanoton Kaupungintalolla 26.10.
Kuva: Eleanna Breza

Niissä mm. käsitellään Yki‐kokeita ja mahdollisuutta suorittaa niitä ulkomail‐
la, kirjeäänestystä, passien voimassaoloaikaa, vanhuuslakia ym. Ehdotettiin
että 5. elokuuta olisi tästä lähtien ulkosuomalaisuuden päivä. (5. elokuuta oli
USP:n perustamispäivä v. 1997). Päätöslauselmat on luettavissa USP:n
nettisivuilta: www.usp.fi/toiminta/index2.php?sivu=880.
Pidin istunnossa pidin pienen puheen Suomi‐koulujen tärkeydestä. Puheeni
voitte lukea tästä:
’’Arvoisat kutsuvieraat, arvoisa puhemiehistö, arvoisat edustajat, tarkkailijat
ja muut kuulijat
Olen Eleanna Breza Kreikasta ja edustan Thessalonikin Suomi‐koulua.
Suomi‐koulujen toiminta ja rahoitus on ollut jatkuvasti yksi ulkosuomalais‐
parlamentin keihäänkärjistä ‐ joten ajattelin puhua teille yleisesti Suomi‐kou‐
luista ja niiden tärkeydestä.
Varsinaisen opetustyön lisäksi, Suomi‐kouluilla on laajempi rooli suomen kie‐
len ja kulttuurin ylläpitämisessä. Ilman Suomi‐koulujen ympärille rakentuvaa
tukiverkostoa, suomen kielen ja kulttuurin ylläpitäminen usein jää pelkästään
vanhempien työksi – monesti jopa vain yhden ihmisen työksi, jos ainoastaan
toinen vanhemmista on suomalainen.
Sitä arvokasta työtä, mitä ulkosuomalaiset vanhemmat tekevät, ei koulu tie‐
tenkään voi korvata. Mutta koululla on oma roolinsa tässä. Ulkosuomalaisille
lapsille Suomi‐koulu on yhteys suomalaiseen yhteiskuntaan. Koulun myötä he
tuntevat kuuluvansa suomalaiseen yhteisöön.
En ole itse ikinä asunut Suomessa. Olen toisen polven ulkosuomalainen, ja ni‐
menomaan sellaisesta perheestä, jossa vain yksi vanhemmista on suomalai‐
nen. Olen itse siis käynyt Suomi‐koulua ja voin näin jälkikäteen sanoa, että se
oli minulle hyvin tärkeä.’’
Eleanna Breza, 26.10.2012, Helsinki
Takaisin etusivulle
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Adventtijumalanpalvelus Thessalonikissa
Adventtijumalanpalvelus pidettiin Thessalonikissa sunnuntaina 25. marras‐
kuuta 2012, Evangeliki Ekklisian uudessa kirkossa Foinikassa, Pileassa.
Jumalanpalveluksen toimitti turistipappi Pertti Hell ja kanttorina toimi Terho
Taipalinen jotka olivat saapuneet paikalle vaimoineen Rodokselta.

Evangeliki Ekklisian uusi kirkkorakennus (Kuva www.eeth.org)

Tapaaminen Thessalonikin kaupunginjohtajan kanssa
Kunniakonsuli Marko Suomalainen ja Pohjois‐Kreikan Suomi‐Seuran puheen‐
johtaja Outi Holopainen tapasivat Thessalonikin kaupunginjohtajan Yannis

Boutariksen ja hänen erikoisavustajan
Leonidas Makrin uudella kaupunginta‐
lolla torstaina 28. marraskuuta.
Tapaamisessa puhuttiin Suomesta, suo‐
malaisista ja suomen kielestä. Puhuttiin
Kreikasta ja kreikkalaisista, sekä Kreikan
talouskriisistä. Ihmisten valistamisesta
joidenkin vanhojen "pahojen" tapojen,
kuten esim. roskaamisen lopettamisek‐
si. Koko keskustelu oli siis kaiken kaikki‐
aan erittäin leppoisaa ja epävirallista.
Boutaris kertoa käyneensä Suomessa
70‐luvun puolivälissä, ja muisteli että
Suomi on todella kaunis maa.
Puhuttaessa Pohjois‐Kreikan Suomi‐
Seuran toiminnasta ja mm. siitä, että
seuralla on kirjasto, vaikkakin se ei tällä
hetkellä olekaan niinkään toiminnalli‐
Thessalonikin kaupunginjohtaja
nen pienen tilansa vuoksi, kaupungin‐
Yannis Boutaris
johtaja oitis ehdotti, että kirjasto voitai‐
siin siirtää kaupunginkirjaston tiloihin. Samalla hän ehdotti, että samoja tiloja
voisivat käyttää kirjastotilanaan muutkin sellaisesta kiinnostuneet ulkomaa‐
laisseurat.
Marko Suomalainen ehdotti, että Kunniakonsulaatti ja Suomi‐Seura voisivat
puolestaan auttaa kaupunkia mainostamalla Thessalonikia turistikohteena
omia kanaviamme käyttäen, mikä tietenkin otettiin myös kiitollisena vas‐
taan. Erityisavustaja lupasi toimittaa erilaista materiaalia, esim. videonpät‐
kiä.
Lisäksi Marko Suomalainen ehdotti kaupungin ja kaupungissa olevien ulko‐
maalaisseurojen yhteistyötä jotta seuroille saataisiin omat yhteiset toimiti‐
lat. Kaupunginjohtaja suhtautui esitykseen positiivisesti ja mainitsi että tä‐
hän projektiin voisi olisi saatavissa myös Euroopan Union rahoitusta.
Tästä sekä kirjastoprojektista aloitetaan kirjeenvaihto kaupungin kanssa.
Takaisin etusivulle
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Thessalonikin Suomi‐koulun joulujuhlat
Thessalonikin Suomi‐koulun 18. joulujuhlat pidettiin 8.12. Kalamarian kunnan 4.
peruskoulun tiloissa, joissa koulumme toimii jo 17. vuotta.
Porukka oli kokoontunut koululle alkujärjestelyjä varten jo tuntia ennen itse juh‐
laa. Sali ja näyttämö lakaistiin ja pestiin. Tuolit kannettiin riviin ja pyyhittiin puh‐
taaksi. Neljästä pulpetista tehtiin pari tarjoilupöytää. Niille laitettiin joululiinat
sekä vanhempien ja opettajien tuomat jouluiset piirakat ja leivonnaiset. Kahvia‐
kin keitettiin valmiiksi termareihin. Joulukuusi ja koko sali näyttämöineen päivi‐
neen koristeltiin. Lopuksi suljettiin verhot, ja himmeän valaistuksen myötä jou‐
luinen tunnelma saatiin kuin saatiinkin aikaiseksi, vaikka olikin vasta aamupäivä.
Oppilaat olivat tavanmukaisesti innoissaan ja heitä hieman jännittikin. Mitenkä‐
hän runot ja sketsit menisivät? Mitähän joulupukilla olisi säkissään? Ilma oli
täynnä säpinää ja odotusta.
Juhlat alkoivat perinteisesti tervetuliaissanoilla, joiden jälkeen sali hiljeni vas‐
taanottamaan joulun sanomaa. Oppilaat kävelivät Maria‐opettajan ohjaamina
verkkaisesti näyttämölle, kantaen kukin käsissään jouluvaloa, joululyhtyjä tuik‐
kukynttilöineen, samalla, kun Outi‐opettaja luki jouluevankeliumia. Taustalla soi
”Marian poikalapsi”.
Ensimmäisenä yhteislauluna laulettiin ”Nyt syttyy valot tuhannet”, ja tuhannet
valot syttyivät, vaikkei oltukaan Pohjolassa...
Sitten Teoman, 6 v., ryntäsi Maria‐opettajan kehotuksesta näyttämölle lausu‐
maan runonsa. Teomanin runossa oltiin ”Lelukaupan ikkunassa”.
Juhlat jatkuivat hieman haikeasti, Suomen korkeita, valkoisia hankia nostalgisoi‐
den, yhteislaululla ”On hanget korkeat nietokset”. Siitä on varmasti jo kauan,
kun Thessalonikin kaupungissa on viimeksi satanut lunta niin paljon, että voitai‐
siin hangista puhua. Itse olen asunut täällä jo 25 vuotta, ja nähnyt vain n. parin
sentin lumipeitteen, joka tietenkin oitis suli pois. Eipä silti, jos oikein kova lumi‐
kaiho iskee, voi aina ajaa vuorille, missä lunta on sitten tässäkin maassa aivan
riittämiin. Toisaalta lumisade kaupungissa edellyttäisi jo sellaisia lämpö‐tilaluke‐
mia, joita emme Kreikan lämmössä pilalle hemmoteltuina olisi ehkä niinkään
valmiita enää vastaanottamaan. Seuraavaksi oli Aydan 7v. ja Alexian 9 v., vuoro
tepastella ujoina näyttämölle. Ayda kertoi runossaan lasten riemukkaasta joulun
odotuksesta ja Alexiaa askarrutti, tulisiko joulupukki tänä vuonna lahjoineen.
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Edellisvuoden joulujuhlien joulusketsissä oli joulupukki tehnyt tenän eikä halun‐
nut jatkaa lahjojen jakamista nykymaailman kiitämättömille lapsille. Tämän vuo‐
den joulusketsissä hän kärsi muistinmenetyksestä nykymaailman kiireisten, ja
informaatiotulvan runtelemien ihmisten tavoin.
Onneksi hän selvisi molemmista kriiseistään. Joulupukkihan on ikuinen, kuten
joulu itse. ”Joulupukin muistinmenetys” ‐ sketsiin osallistuivat kaikki oppilaat ja
opettajat, ja mikä olisikaan sen jälkeen ollut sopivampi yhteislaulu, kuin
”Reippahasti käypi askeleet”.
Kun laulu oli lurautettu, koulumme ”isot”, jo teini‐ikäiset, Anni, Arianna, Jaakko
ja Nikos, löntystelivät näyttämölle vaivautuneina. Ei enää oikein olisi hotsittanut
mikään joulurunojen lausunta. Ymmärrän sen hyvin. Muistan, millaista oli olla
tuossa iässä. Fiksuina nuorina he kuitenkin ymmärtävät, että näidenkin ”lapsel‐
listen” runojen avulla voi kasvattaa sana‐ ja ilmaisuvarastoa. Lisäksi he ovat op‐
pineet, että ainakin Suomessa, vanhakin voi jouluna nuortua kuin lapsi leikki‐
mään. Sitä paitsi joulussa on lumoa, jolta ”isotkaan” eivät voi välttyä. Niinpä An‐
ni runoili vanhasta, ikuisesta ja aina yhtä kultaisesta joulusta, sekä Arianna, Jaak‐
ko ja Nikos yhdessä joulun sadusta.
Tunnelma alkoi tiivistyä yhteislaululla ”Joulupukki, joulupukki”, ja niin kauan‐
odotettu valkoparta saapui kuin saapuikin kouluumme tänäkin vuonna, säkki
olallaan ja selkä kyyryssä sen painosta, hieman pelottavana, mutta aina yhtä ter‐
vetulleena vieraana. Pienimmät pomppivat riemusta, ja ihan kaikkia nauratti, sil‐
lä joulupukkihan oli kokonainen ohjelmanumero jo itsessään. Joulupukki rupat‐
teli tovin meidän kanssamme kiireestä aikataulustaan huolimatta, ja kaikki oppi‐
laat saivat tietenkin odotetun lahjan.
Joulupukin lennettyä pois turbomoottorilla varustettuine pororekineen, hiljen‐
nyttiin lopuksi laulamaan perinteistä jouluvirttä ”Enkeli taivaan”, minkä jälkeen
olikin kahvi‐ ja virvoketarjoilun aika.
Koulumme avaa jälleen ovensa juhlapyhien jälkeen 12. 1. 2013.
Thessalonikin Suomi‐koulu toivottaa kaikille riemukasta joulua ja onnellista uut‐
ta vuotta!
Outi Holopainen
Opettaja
Takaisin etusivulle
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Seuran pikkujoulut
Seuran pikkujoulut pidettiin Thessalonikissa 8. joulukuuta Café Bazaarissa,
samassa paikassa kuin viime vuonnakin. Kaatosateesta huolimatta sisällä oli
lämmin tunnelma: dj:lle olimme antaneet suomalaisia joululauluja soitetta‐
vaksi, tarjoiltavana oli mm. glögiä, kinkkua, lohta ja piparkakkuja. Osanottajia
oli yli kolmisenkymmentä, pikkujouluja tultiin viettämään Larissasta ja Alek‐
sandroupoliksesta asti. Viimeiset osallistujat lähtivät paikalta klo. kahden ai‐
kaan, keskustelua riitti!
Kuvia pikkujouluista:
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Tulevat Tapahtumat
Elokuvailta
Seuran on ostanut Home Cinema laitteet, projektorin ja valkokankaan eloku‐
vailtoja varten. Hankintoja avusti Helsingin Suomi‐Seura ry.
Ensimmäinen elokuvailta tullaan pitämään lauantaina 15.12 Päivi Georgo‐
pouloun kotona, klo 19.30. Osoite D. Mitropoulou 42
Ohjelmassa ensin kahvittelua + glögiä ja Päivi esittelee huovutuskorujaan.
Elokuva alkaa n. 20.30.
Illan elokuva on suomalainen vuonna 2011 valmistunut Härmä.
JP Siilin ohjaama ja käsikirjoittama Härmä‐elokuva sijoittuu 1800‐luvun Poh‐
janmaalle, jossa perinteen mukaan esikoispoika perii kaiken ja muut sisaruk‐
set saavat pärjätä omillaan. Välitalon tilalla asuvat kaksi poikaa, nuorempi
veli Matti (Lauri Tilkanen) sekä esikoinen Esko (Mikko Leppilampi). Veljesten
isä testamenttaa tilansa perinteiden vastaisesti nuoremmalle pojalleen, mis‐
tä alkaa epätasainen taistelu talosta ja lopulta myös naapuritilan Ainosta
(Pamela Tola).
Härmä ‐ elokuvan kotisivut
Muut tulevat tapahtumat, katso tapahtumakalenteri

Kodin tuki
kielitaidon kehityksessä
Miten tukea kielitaidon eri osa‐alueiden kehitystä kotona?
Yleisiä ohjeita vanhemmille. Tärkeintä on kielelle kaikin tavoin alistaminen.
MUISTA,
että oma innostuksesi, kiinnostuksesi ja motivaatiosi on erittäin tarttuvaa.
Jos näytät, että suomen kieli on sinulle tärkeä, tulee siitä tärkeä lapsellesikin.
Takaisin etusivulle
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Kaksikielisyys on rikkautta. Ethän evää lapseltasi kaksikielisyyden tuomia
mahdollisuuksia.
Kuullun ymmärtäminen
1) Puhu lapsellesi AINA suomea. Jos lapsi ei ymmärrä sanomaasi, yritä saada
selville, mitä sanaa tai mitä osaa puheesta hän ei ymmärtänyt ja sitten
 kokeile muita sanoja, yksinkertaisempia lauseenrakenteita tai ilmaisuja
tai
 Käännä sanomastasi joitakin sanoja: Esim. Ylihuomenna, μεθαύριο,
menemme eläinpuistoon, στο ζωολογικό κήπο. Sitten
 toista kaikki sanomasi uudestaan täysin suomeksi.
 pyydä lasta toistamaan sanomasi.
2) Puhu suomea aina, kun osoitat puheesi lapselle itselleen, jopa muidenkin,
ei‐suomea puhuvien henkilöiden läsnä ollessa, Tarvittaessa pyydät lasta
itseään kääntämään sanomasi muille läsnä oleville, ei‐suomea puhuville
henkilöille.
3) Yhteiset leikit, pelit sekä muunlaiset tekemiset ja askareet suomen kielel‐
lä.
4) Puhelin‐ ja skype‐yhteydet Suomeen.
5) Suomenkieliset videot ja DVD:t
6) Suomenkieliset nettipelit
7) Suomenkielinen musiikki
8) Suomenkieliset TV‐ ja radiokanavat netissä
Lukemisen ymmärtäminen
Ahkera kirjastosta lainaaminen tai kotikirjaston käyttäminen. (2‐4 kirjaa tai
muunlaista suomenkielistä tekstiä/kk).
Aloita yksinkertaisista ja helpoista kirjoista, olkoonkin hieman lapsen ikäta‐
son alapuolella.
1) Lapselle lukeminen ”Iltasatu”
Lue ”iltasatu” ei‐lukutaitoiselle tai vielä lukemaan opettelevalle lapsellesi,
ainakin joka toinen ilta, jos ei useamminkin.
2) Jos lapsi osaa jo itse lukea
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Innosta lastasi lukemaan suomenkielisiä kirjoja ja tekstejä niin, että
iltasadusta kehittyy iltaluku.
Rohkaise ja pyydä häntä kysymään sinulta AINA, kun hän ei pysty ennakoi‐
maan sanan tai ilmaisun merkitystä lauseympäristöstä.
Jos et ole paikalla, hän voi merkitä tavalla tai toisella tuntemattomat sanat
tai ilmaisut, jotka myöhemmin selität hänelle muilla sanoilla tai ilmaisuilla.
On todistettu, että mielikuvituksen kehittymiseen tarvitaan nimenomaan
KIRJOJEN lukemista.
Edelleen lukemisen on todistettu kehittävän huimasti sanavarastoa ja ilmai‐
sutaitoa yleensä. Kirjoista oppii sanoja ja ilmaisuja, joita ei välttämättä kos‐
kaan kuule muissa yhteyksissä, saati sitten arkisissa ja usein suppeissa puhe‐
tilanteissa.
3) Jos kirjojen luku ei ollenkaan maita, voidaan jälleen turvautua esim.
sarjakuviin, suomenkielisiin nettisivuihin ja artikkeleihin.

Sivu 12

Puhuminen
1) Älä pakota, vaan kannusta lastasi puhumaan sinulle suomea.
Opeta hänet pyytämään sinulta aina puuttuvat sanat esim. lauseilla:
”Mitä.... on suomeksi? Tai ”Miten sanotaan....suomeksi?”
HUOM! Useimmiten jossakin vaiheessa, (yleensä viimeistään murrosiässä),
valtakieli ottaa voiton. Tämä tarkoittaa sitä, että vaikka lapsi olisikin siihen
saakka puhunut sinulle pelkästään suomea, hän saattaakin alkaa vastata si‐
nulle valtakielellä.
Ole tarkkana, sillä juuri silloin helposti, ja huomaamattasi, saatat itsekin al‐
kaa ”lipsahdella.
Ota siis tavaksi
1) Kääntää välittömästi valtakielellä sanomasi suomeksi.
2) Jatkaa sen jälkeen puhettasi suomeksi.
3) Puhelin‐ ja skypeyhteydet Suomeen.
4) Suomea puhuvat ystävät.
5) Matkat Suomeen.
Kirjoittaminen
1) Kirjoitan, mitä kuulen.
Lue sana‐ tai lause kerrallaan suomenkielistä, lyhyttä kertomusta tai teks‐
tiä. Lapsi kirjoittaa kuulemansa.
2) Lyhyen kertomuksen, kirjan jakson tai muun lyhyen tekstin kopiointi.
3) Sanapelit esim.
a) Paperilappupeli
Lapsi muodostaa lauseita paperilappusille kirjoitetuista sanoista. Tar‐
kista, mitkä lauseista ovat oikeita suomenkielisiä lauseita. Palkitse sa‐
noin joka yritys, oli se sitten oikein tai väörin. Esim. ”Loistavaa!!” tai
”Aivan oikein! tai ”Juuri näin sanotaan!” Tai korjaa sanoen ”Hyvä yri‐
tys! ”Nokkelasti/ näppärästi ajateltu” mutta oikeastaan suomeksi sa‐
notaan näin.”
Ensin pelataan jo taivutetuilla sanoilla, ja kun se on alkanut sujua,
aletaan pelata paperilappusille kirjoitetuilla perusmuotoisilla suo‐
menkielisillä sanoilla, jolloin lapsen täytyy taivuttaa ne itse.
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4)
5)
6)
7)

b) Hassut lauseet ‐ peli
Ensin kirjoitetaan erilliselle paperille kysymykset Millainen? Ku‐
ka/mikä? Mitä teki? Missä? Milloin? Miksi?
Sitten osanottajat kirjoittavat toiselle paperiarkille yksi kerrallaan yh‐
den tai muutaman sanan vastaukseksi paperiarkille ensimmäiseen ky‐
symykseen. Sitten he kääntävät vastauksensa piiloon ja antavat lapun
seuraavalle, joka taas kirjoittaa yhden sanan vastaukseksi seuraavaan
kysymykseen...jne.
Lopuksi paperi avataan ja yhdessä muodostettu hassu lause luetaan.
Esim. Vanha kala nauroi kirjastossa aamulla koska äiti pakotti.
Lapsi kirjoittaa itse esim. lukemastaan kirjasta tai tapahtumasta.
Kirjekaverit
Suomenkieliset nettikeskustelut
Päiväkirjat

KOTITEHTÄVISTÄ
1) Valvo kotitehtävien tekemistä
2) Tarkista, että lapsi on ymmärtänyt tehtävät. Selitä tarvittaessa ne hänelle
suomeksi ja
3) Anna lapsen tehdä tehtävät itse.
HUOM! Älä korjaa lapsesi tuotoksia, vaan jätä se opettajien huoleksi. Muus‐
sa tapauksessa saadaan ”vääristynyttä” tietoa oppimisesta. Virheet ovat tär‐
keää palautetta opettajille siitä, mikä on jo opittu, mitä pitäisi vielä kerrata
tai opettaa ehkä toisin.
JA VIELÄ! Ota aina ja rohkeasti yhteyttä opettajiin mahdollisissa ongelmati‐
lanteissa. Kerro onnistuneista kokemuksistasi. Jaa omat toimivat ideasi ja
niksisi.
YHDESSÄ HYVÄ TULEE! KIITOS!
Outi Holopainen
Thessalonikin Suomi‐koulun opettaja
Takaisin etusivulle
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Suomalaistapahtumia
Kreikassa

Aki Kaurismäen elokuvia Thessalonikin filmifestivaaleilla
Thessalonikin 53. elokuvafestivaaleilla yksi kolmesta kunniavieraista oli Aki
Kaurismäki.
Festivaalien nettisivuilla kuvaillaan Aki Kaurismäen elokuvia seuraavasti:
"Tässä maailmassa ihmiset puhuvat vähän. Ihmiset harvoin koskettavat toisi‐
aan, vielä harvinaisempaa on heidän kasvolihasten liikkeet.
Joskus joukko ihmisiä hakkaa yhden. Uhri toipuu, ravistaa pölyt päältään ja
kävelee pois. Minne? Sitä hän ei tiedä. Häntä ei häiritsee se, mitä hän tekee.
Matkallaan hän tapaa tytön. Tyttö kertoo hänelle jotain, hän on samaa miel‐
tä. He menevät pelaamaan bingoa. Muutaman päivän päästä he nousevat
veneeseen ja matkaavat toiseen maahan. Melodiat tässä maailmassa ovat
rock ja ooppera ‐ pari tanssii tangoa. Romanssi ei tunne tarvetta piilotteluun
‐ siitä ei neuvotella."
Aki Kaurismäki vieraili filmifestivaaleilla 4‐7. marraskuuta ja vastaili
elokuviensa esitysten jälkeen katselijoiden kysymyksiin.
Tiedotteemme toimittaja Eleanna Breza tapasi Aki Kaurismäen ja haastattelu
on luettavissa tässä tiedotteessa.
Festivaaleilla esitettiin 11 Kaurismäen elokuvaa:
Rikos ja rangaistus (1983), Varjoja paratiisissa (1986), Ariel (1988), Leningrad
Cowboys Go America (1989), Tulitikkutehtaan tyttö (1990), Boheemielämää
(1992), Kauas pilvet karkaavat (1996), Juha (1999), Mies vailla menneisyyttä
(2002), Laitakaupungin valot (2006), ja Le Havre (2011).
www.filmfestival.gr

Värttinälle vuoden 2012 Womex ‐ artistipalkinto Thessalonikissa
Maailmanmusiikin suurtapahtuma Womex palkitsi Värttinän vuoden 2012
artistipalkinnolla. Värttinä vastaanotti sen Kreikassa 21. lokakuuta, jolloin
yhtye esiintyy Womexin päätöskonsertissa Thessalonikissa.
Värttinä on ensimmäinen pohjoismainen artisti, jolle Womex 2012 Artist
Award ‐tunnustus annetaan.
Palkintoperusteissa hehkutetaan Värttinän pitkää ja menestyksekästä uraa
sekä sitä, että samalla kun yhtye on pysynyt uskollisena juurilleen, se on
pystynyt moneen kertaan uusiutumaan. Yhtye täyttää ensi keväänä 30
vuotta.
Palkinto sisältää rahasumman, jonka Värttinä on ilmoittanut luovuttavansa
Unicefille Haitin 2010 maanjäristyksen uhrien hyväksi. Unicef tekee musiikin
välityksellä työtä traumaattisten lasten ja nuorten parissa.
Maailmanmusiikkipalkinto on jaettu vuodesta 2000 lähtien. Sen ovat
aiemmin saaneet muun muassa Mahotella Queens, Nusrat Fateh Ali Khan ja
Hugh Masekela.
Womexin offWOMEX 12 Nordic clubilla esiintyvät 18.10. Tsuumi Sound
System Suomesta, Norjassa asuva suomalais‐saamelaista syntyperää oleva
Niko Valkeapää ja egyptiläis‐saksalainen Fatma Zidan.
www.womex.com

Kimmo Pohjonen ‐ film screening
Soundbreaker, dokumenttielokuva Kimmo Pohjosesta, esitettiin Womexin
aikana Helexpo Cinemassa. Elämänkerrallisen dokumentin materiaalia
kerättiin kaikkiaan kahdeksan vuoden ajan. Soundbreaker palkittiin keväällä
2012 Kanadassa 30th Montréal International Festival of Films on Art (FIFA)
”Award for Creativity” palkinnolla.
www.kimmopohjonen.com
Takaisin etusivulle
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Ateenan suurlähetystö
tiedottaa
Cine Doc ‐ dokumenttielokuvafestivaalit

Suomen suurlähetystö on yhdessä muiden pohjoismaiden kanssa Cine Doc ‐
dokumenttielokuvafestivaaleilla www.cinedoc.gr.
”North Meets South ”—nimellä kulkevassa pohjoismaisten elokuvien esityk‐
sessä Tribute to Finland:issa ”kunnioitetaan” suomalaisia miehiä elokuvaesi‐
tyksillä KAPUTT – Man with a mission ja Steam of Life. Molemmat esitykset
27.2.2013, Ranskan Ateenan instituutti, Sina 31

1.9.2011 muuttuneen kansalaisuuslain mukaan henkilöllä on riittävä yhteys
Suomeen, jos
 hän on syntynyt Suomessa ja hänen kotikuntansa on Suomessa, kun hän
täyttää 22 vuotta tai
 hän on asunut Suomessa tai muussa Pohjoismaassa (Islanti, Norja, Ruotsi
ja Tanska) yhteensä seitsemän vuotta ennen kuin hän täyttää 22 vuotta
tai
 hän on 18–21‐vuotiaana
‐ hakenut Suomen passia tai saanut Suomen passin tai
‐ suorittanut tai parhaillaan suorittaa Suomessa varusmies‐ tai siviilipal‐
velusta tai naisten vapaaehtoista asepalvelusta tai
‐ hän on saanut Suomen kansalaisuuden hakemuksesta tai ilmoituksesta
tai
‐ hän on vapaamuotoisella kirjeellä 18 – 21‐vuotiaana ilmoittanut Suo‐
men edustustolle ulkomailla tai maistraatille Suomessa, että hän halu‐
aa säilyttää Suomen kansalaisuutensa 22 vuotta täytettyään. Ilmoitus‐
ta ei voi jättää kunniakonsulaattiin eikä Maahanmuuttovirastoon.
Jouluisin terveisin http://xmas.finland.fi/en

Suomi‐Seura ry ja
USP tiedottavat

Klo. 20.00: KAPUTT – Man with a Mission
Pekka Lehto/60’/2012/Finland
Klo. 21.00: Steam of Life
Joonas Berghäll, Mika Hotakainen/80’/2010/Finland

Suomen kansalaisuuden säilyttäminen
Nuori 18–22‐vuotias henkilö ‐ Jos olet sekä Suomen että jonkin toisen val‐
tion kansalainen, saatat menettää Suomen kansalaisuuden automaattisesti
22‐vuotiaana. Kansalaisuuden säilyttämisen ehtona on riittävä yhteys Suo‐
meen.
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Suomi‐Seuran intensiivinen suomen kielen kurssi 2013
Suomi‐Seura ry järjestää intensiivisen suomen kielen kurssin 15. ‐ 26.7.2013
Laajasalon opistossa Helsingissä. Kurssi sopii mainiosti ulkosuomalaisille
ja/tai heidän puolisoilleen, jotka suunnittelevat muuttoa Suomeen.
Kurssilla opetetaan suomen kieltä 50 tuntia kolmessa eri tasoryhmässä
(alkeis‐ ja keskiryhmä sekä edistyneet).
Takaisin etusivulle
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Kurssin ohjelmaan sisältyy luentoja ja vapaa‐ajanohjelmaa.
Kurssin hinta: Suomi‐Seura ry:n jäsenille 900 €, muille 940 € (sisältää
majoituksen 2 hengen huoneessa täysihoidolla).
Lisää aiheesta: www.suomi‐seura.fi (seminaarit ja kurssit)

USP:n istunnossa laadittiin 36 päätöslauselmaa
Ulkosuomalaisparlamentti piti seitsemännen varsinaisen istuntonsa Helsingin
yliopistossa 26. –27.10. Istuntoon osallistui 129 edustajaa ja 28 tarkkailijaa
120 ulkosuomalaisyhteisöstä 22 maasta.
Istunto antoi 36 päätöslauselmaa. Päätöslauselmat löytyvät USP:n Internet‐
sivulta www.usp.fi => Istunto 2012. Painetut päätöslauselmat luovutetaan
Suomen pääministerille, joka lähettää ne lausuntokierrokselle valtioneuvos‐
ton eri ministeriöihin. Päätöslauselmat ohjaavat ulkosuomalaisparlamentin
edunvalvontatyötä seuraavat kaksi ja puoli vuotta.
Istunnossa valittiin myös uusi puhemiehistö. Ulkosuomalaisparlamentin pu‐
hemiehistöön vuosina 2012‐2015 kuuluvat puhemies Ville Itälän lisäksi:
 Australian ja Aasian varapuhemies: Risto Söder (VIC, Australia), Varahen‐
kilö: Mikko Pekkala (ACT, Australia)
 Etelä‐Euroopan, Afrikan ja Lähi‐idän varapuhemies: Raimo Luokomaa
(Portugal), varahenkilö: Timo Sainio (Espanja)
 Itä‐Euroopan varapuhemies: Wladimir Kokko (Venäjä), varahenkilö: Mark‐
ku Lehtonen (Viro)
 Kanadan varapuhemies: Veli Niinimaa (AB, Kanada), varahenkilö: Tuire
Walsh (ON, Kanada)
 Keski‐Euroopan varapuhemies: Kati Hognes (Belgia), varahenkilö: Reino
Ruusunen (Skotlanti)
 Maailmalla asuvien suomenruotsalaisten varapuhemies: Barbro Allardt‐
Ljunggren (Ruotsi), varahenkilö: Johannes Helander (Saksa, USA)
 Pohjois‐Euroopan varapuhemies: Seija Sjöstedt (Ruotsi), varahenkilö:
Pirkko Karjalainen (Ruotsi)
 Yhdysvaltain ja Latinalaisen Amerikan varapuhemies: Marita Cauthen
(MA, USA), varahenkilö: Satu Mikkola (WA, USA)

Ulkosuomalaiset tukena maailmalle pyrkiville yrityksille
Ulkosuomalaisparlamentin istunnon yhteydessä 25. lokakuuta ulkosuoma‐
laistoimijat kokoontuivat Helsingissä miettimään, miten heidän toimintansa
voitaisiin yhdistää nykyistä monipuolisemmin ja systemaattisemmin tuke‐
maan suomalaisyritysten kansainvälistymistä. Tilaisuuden otsikko oli Ulko‐
suomalaiset viennin voimavarana.
Team Finland ‐toimintamallin (www.ek.fi/TeamFinland/) tulee ottaa huomi‐
oon myös ulkosuomalaisten tieto paikallisesta markkinoista ja kulttuurista,
tilaisuudessa todettiin.
Maailmalla asuu 1,3 miljoonaa ulkosuomalaista, jotka voisivat tarjota pk‐yri‐
tysten kipeästi tarvitsemia kontakteja ja paikallistuntemusta. Ulkosuomalai‐
sia yhdistää suomalaisten sukujuurien lisäksi halu auttaa Suomea ja suoma‐
laisia yrityksiä menestymään maailmalla.
Suomi‐Seura ry:n tuoreen selvityksen mukaan moni ulkosuomalainen toivoo,
että yritykset ottaisivat heidät entistä useammin avukseen kansainvälisty‐
misprosessissa. Ulkosuomalaiset voivat tarjota uusia markkinoita hakeville
yritykselle kohdemaan paikallistuntemusta, kielitaitoa, omaa ammatillista
osaamistaan ja verkostojaan.
Seattlessa asuva Suomen kunniakonsuli Matti Suokko arvioi ulkoministeriön
nettisivulla julkaistussa artikkelissa, että konkreettisin hyöty liittyy ovien
avaamiseen:
‐ Suomessa kuka tahansa pääsee lähes kenen tahansa juttusille, mutta mo‐
nissa muissa maissa kontaktit ovat paljon vaikeammin saavutettavaa pää‐
omaa. Ulkosuomalaiset voivat johdattaa eteenpäin keittiönoven kautta, kun
pääovella joutuisi kolkuttelemaan pitkän aikaa.
Suokon mukaan ulkosuomalaiset pitää kytkeä tiiviisti osaksi vienninedistäjien
Team Finland ‐verkostoa:
‐ Maailmalla asuvat suomalaiset voisivat toimia nykyistä paljon laajemmin ja
systemaattisemmin sillanrakentajina, kun pk‐yrityksemme hakevat jalansijaa
uusilta markkinoilta ja vieraista kulttuureista.
Tilaisuudessa esitettiin, että maailmalla olevat suomalaiset tulisi löytää ny‐
kyistä helpommin. Tällä hetkellä verkostoja on monia, ja etenkin pienen yri‐
Takaisin etusivulle

Venttiili ● Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran tiedote ● Talvi 2012

Sivu 16

tyksen voi olla vaikea löytää apua. Maksulliset palvelut ovat kalliita ja ulkomi‐
nisteriön kautta on vaikea löytää tietoa, tilaisuudessa mainittiin.
Team Finland ‐toimintamallin toimeenpanon myötä Suomen edustustot ul‐
komailla ovat kartoittaneet alueensa verkostoja. Miten tähän kuvioon aset‐
tuvat vapaaehtoisvoimin toimivat ulkosuomalaisten järjestöt tai yksityiset
toimijat, tilaisuudessa pohdittiin.
‐ Ulkosuomalaisten tulisi olla myös itse aktiivisia Team Finlandin suuntaan.
He voisivat kartoittaa alueensa toimijoita, kuten Yhdysvalloissa on Finncham
jo tehnyt, kertoo Suokko.
Verkostot ulkomailla – ulkosuomalaiset viennin voimavarana ‐tilaisuuden jär‐
jestivät yhteistyössä Elinkeinoelämän keskusliitto EK, FinnCham, PKT‐säätiön
asiantuntijahaku.fi, Suomen Yrittäjät, Suomi‐Seura ry, ulkosuomalaisparla‐
mentti, Finpro, AmCham Finland, Suomalais‐ruotsalainen kauppakamari,
Enterprise Europe Network, YOKA ja Worldwide Executive Centre.
http://formin.finland.fi/public/default.aspx?contentid=261086&nodeid=151
45&contentlan=1&culture=fi‐FI (UM/Suomi‐Seura ry)
Takaisin etusivulle

Haastateltavana…
Aki Kaurismäki
Haastattelu ja valokuvat Eleanna Breza

E.B.: Aloitetaan vaikka Le Havresta. Tuleeko trilogian seuraavat osat käsitte‐
lemään vastaavanlaisia ajankohtaisia yhteiskunnallisia teemoja?
A.K.: Niin, en mä tiedä tuleeko koskaan olemaan trilogian seuraavia osia.
Mutta jos mä elokuvia teen, niin ainahan ne yhteiskunnallisia tulee olemaan‐
kin. Le Havre ottaa Ranskan ulkopolitiikkaa kohtaan hyvinkin suoranaisesti
kantaa. Se tapahtuu sen dokumentin kautta joka siinä välähtää. Et ei siinä mi‐
tään kiveä jää kääntämättä, että onko Sarkozyn ulkomaalaispolitiikka reilua
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vai ei. Mutta ihmiset ei pidä suoraan poliittisista elokuvista. Ne on aina naa‐
mioittava jollain tavalla. Ihmiset menevät elokuviin lähinnä vapaa‐ajalla ja
viihtymään. Jos alkaa vääntää rautalangasta kommentteja, se ei keskimäärin
toimi koskaan.
E.B.: Yleisön näkökulmasta?
A.K.: He tekevät pitkää päivää ja menevät perjantaina elokuviin viihtymään.
Jos siihen voi ujuttaa jotain niin hyvä niin, sitä ei voi tuputtaa. Se vaan johtaa
siihen et kukaan ei kato sitä. Eli täytyy olla vähän kierompi ja laittaa siihen
draaman väliin jos haluaa jotain sanoa. Jos popcorn on kiinnostavampaa kuin
se mitä kankaalla tapahtuu, niin sitten menee aika heikosti.
E.B.: Jos trilogiaa tulee.. onko mahdollista että Kreikasta löytyisi kuvauspaik‐
ka?
A.K.: Mä olen ollut tässä kaupungissa nyt kaksi päivää, voisin ihan asua tääl‐
lä. Aikoinaan lähtiessani Portugaliin toinen vaihoehto oli Kreikka. Jos olisin
nähnyt Thessalonikin silloin, niin saattaisin istua nyt tässä paikallisena henki‐
lönä. Mutta hyvin mä oon viihtynyt Portugalissakin ..en vaihtaisi pois. Siitä
trilogiasta.. mä aloin nimittää niitä trilogioiks kun joku muu alko nimittää. Se
on laiskalle ihmiselle hyvä metodi, et saa jotain tehtyä. Sanoo että tekee tri‐
logiaa, niin on pakko tehdä kaksi muutakin osaa, muuten saa laiskan miehen
maineen: 'missä ne kaks viimeista osaa on, etkö sä mitään tee?'.
E.B.: Siitä Portugalista.. olet käsittääkseni asunut viimeiset parikyt talvea siel‐
lä, eikö näin?
A.K.: Enimmäkseen siellä.
E.B.: Koetko itsesi ulkosuomalaiseksi?
A.K.: Pidin huolen siitä että menen jonnekin missä ei suomen kieltä kuule.
Pakotin itseni tilanteeseen et mulle puhutaan ainoastaan portugalia. Mä olin
kolkyt vuotias silloin.. en suinkaan ollut hakemassa eläkekämppää, olin vaih‐
tamassa elämäntyyliä. Syyt lähtöön tietysti löytyy suomesta, eikä suinkaan
välttämättä marraskuusta. Tajusin et mullahan on tälläinen ammatti joka ei
ole paikkaan sidottu. Ja viisaasti ymmärsin häipyä nuorella iällä, siis siinä
mielessä et ikatoverit sanoo, että 'perkele kun mä en lähtenyt ajoissa, nyt se
alkaa olla myöhäistä'.
Takaisin etusivulle
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E.B.: Monethan kyllä seniori‐iässäkin muuttavat.
A.K.: Kyllä se on monien haave. Asunto Espanjassa on se perushaave. Sinne
kannattaa mennä jo silloin kun ei ole nivelrikkoa ja muuta. Mutta se on to‐
dellakin ammattivalintakysymys, kun kaikkia ammatteja ei voi harjoittaa kaik‐
kialla. Elokuvaa voi.
E.B.: Siitä suomalaisuudesta kun siitä tuli puhetta: maailmalla usein mielle‐
tään henkilöittesi puhumattomuus, melankolia ja ehka muutkin ominai‐
suudet perin suomalaisiksi...
A.K.: No se puhumattomuus on vähän niin ja näin. Suomalaisethan pölöttää
koko ajan.
E.B.: (nauraa) Se stereotypia kun on kuitenkin olemassa jollain lailla. Sen
huomaa jos ulkomaalaisten kanssa puhuu, että heillä on tälläinen käsitys.
Oletko ajatellut, levittävätkö elokuvasi tahattomasti tälläisiä stereotypioita?
A.K.: Eihän Suomesta kukaan mitään tiedä, et jos mä näytän jonkinlaisen ku‐
van Suomesta joka on itse asiassa mun illuusio maasta, niin se otetaan tote‐
na, jos mitään muuta kuvaa ei ole. Elikkä suomalaiset sit ovat kevyesti juop‐
poja, vähän puhuvia, sympaattisia, ei lörppöja tän kaavan mukaan. Tottakai
joku toinen suomalainen elokuva antaa ihan toisen Suomen kuvan. Mutta jos
tämä on ainoa mitä Suomesta tiedetään niin se tekee stereotypian. Siinä
mielessä mä olen yrittänyt antaa kauniin stereotypian: että puhuvat harvoin
mutta asiaa.
E.B.: Kun katsoin täällä Thessalonikissa "Mies vailla menneisyyttä" elokuvan,
minun takana elokuvateatterissa olleet kreikkalaistädit kommentoivat eloku‐
van katsomisen jälkeen, että eivät tienneetkään et Suomessa on näin kur‐
jaa...
A.K.: Se koski vaan päähenkilöä, ei siinä muuta kurjaa ole.
E.B.: Köyhää oli ainakin.
A.K.: Rikkaista ei tule draamaa. Tottakai elokuvassa liioitellaan aina, suun‐
taan jos toiseen. Jos joku on elokuvassa rikas, se on sit tosi rikas tai jos se on
köyhä se on sit tosi köyhä. Ja vaurauden uusjako on mennyt niin pitkälle et
pakkohan sitä on kommentoida. Tai Suomen kansan omaisuuden ryöstöä. Ei
se varmaan kovin vierasta ole täälläkään päin.

E.B.: Ei ole kovinkaan vierasta. Kysytäänkö sinulta täällä paljon mitä mieltä
olet Kreikan tilanteesta?
A.K.: Sä oot nyt ensimmainen joka täällä Kreikassa kysyy minulta yhtään mi‐
tään. Mutta Portugalissa on vähän samat sävelet. Molempia kansoja
yhdistää se et on ahkeraa väkeä ja joku veti välistä. Tietyt pankit ehkä.
E.B.: Hieman eri asiaa. Olet usein puhunut elokuvakerholiikkeen elävöittämi‐
sestä..
A.K.: Se on ikuinen haave, mutta se on vaikeempaa ja vaikeempaa, kun ei
saa kopioita. Silloin kun mä olin nuori 70‐luvulla, elokuvakerhojen idea oli
näyttää vanhoja elokuvia. Olin opiskelijana Tampereen elokuvakerhoissa.
Isoimmassa oli 2000 katsojaa per näytös. Sillä oli sivistystehtävä sillä kerhol‐
la. Ja se porukka meni kattoo kaikki muutkin mitkä kaupungilla näytettiin.
Mutta jostain syystä teollisuus koki ne kerhot vihamielisinä liike‐idealle, vaik‐
ka se oli päinvastoin. Kaikki elokuvakerhoissa kävijät olivat aktiivisia katso‐
maan kaupallisiakin elokuvia, mut sitä teollisuus ei ikinä ymmärtänyt.
Takaisin etusivulle
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E.B.: Täällä kreikassa ovat elokuvakerhot aika aktiivisia vielä, etenkin yliopis‐
toissa. Onko sinulla jotain kantaa tekijänoikeuksien suhteen, sehän on tällä
hetkellä suurin ongelma?
A.K.: On mulla se henkilökohtainen kanta että mun elokuvia saa jokaisessa
kerhossa kautta maailman näyttää vapaasti ilman mitään maksuja. Olen ollut
vapaaehtoisena monessa kerhossa ja tottakai ymmärrän sen puolen asiasta.
Sehän sen juuri teki mahdottomaks suomessa. Jos kerholla on 30 jäsentä
3000 ihmisen kaupungissa ja kopio maksaa 600 euroa niin se on sitten kal‐
liimpaa kun mennä bussilla Helsinkiin ja katsoa se elokuva siellä. Ja se on tie‐
toinen valinta, Finnkinolta itse asiassa, joka on monopoli, ja sen edeltajiltä.
Päättivät tuhota elokuvakerhot ja ne ei tajuneet tuhoavansa itsensä samalla.
Monessa maassa elokuvat eivät edes pääse normaaliin levitykseen, niin elo‐
kuvakerhot hoitavat tavallaan sen levityksen. Kerhojen kautta ihmiset näkee
muutkin kuin Hollywood‐elokuvat. Alkuperäinen idea oli se, et katsotaan
vanhoja elokuvia.
E.B.: Lukija on toivonut vastausta tähän: onko ikävä Orimattilaa? (Kaurismä‐
en syntymäpaikka)
A.K.: Me olimme sellainen perhe joka muutti aina. Vietin siellä ensimmäiset
viisi vuotta. Se oli siinä mielessä lapsuuden maisema. Tavallaan aina, koska
ikuisen muuttajan kaihomaisema on johonkin laitettava. Olkoot se sitten Ori‐
mattila.
(Kaurismäen lähdettyä kahvilasta, jossa pidimme haastattelun, tajusin että
en ollut ottanut hänestä kuvaa! Joten marssin seuraavana päivänä festivaali‐
alueelle, Sataman entisille makasiineille lehdistötilaisuuteen. Lehdistötilai‐
suuden loputtua selitin hänelle tilanteen ja pyysin ottaa kuvan. ’’Se ei voi
enää onnistua, en ole edustuskelpoinen tänään” oli hänen vastaus. Minä
puolestani siihen sanoin, että kyllä osaan ottaa edustuskelpoisen kuvan, jos
saan siihen mahdollisuuden, johon vastaus: ”Aina voi toivoa”. Päätin odottaa
makasiinien ulkopuolella haastattelurumban loppumista. Seuraavan haastat‐
telun jälkeen Kaurismäki istahti D ‐ makasiinien portaille tupakkatauolle, ja
huudahti minulle: ’’Eleanna, nyt!’’)
Takaisin etusivulle

Ruokapalsta

Piparitryffelit (30 kpl)
Tämä helppo joulumakeisohje onnistuu takuuvarmasti jokaiselta.
Soveltuu loistavasti myös lasten valmistamaksi.
Pipariset tryffelit (30 kpl)
200 g tummaa suklaata
200 g maustamatonta tuorejuustoa
n. 10 perinteistä piparkakkua karkeaksi murustettuna
Paloittele tumma suklaa lautaselle ja sulata puolen minuutin jaksoissa mikro‐
aaltouunissa välillä sekoitellen, jotta suklaa ei pala.
Takaisin etusivulle

Venttiili ● Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran tiedote ● Talvi 2012

Sivu 19

Vatkaa tuorejuusto kulhossa ja vatkaa joukkoon sulatettu suklaa.
Laita seos jääkaappiin noin puoleksi tunniksi, kunnes seos on muotoiltavaa.
Pyöritä palloiksi ja kääntele piparkakkumurskassa.

Brigadeirot
1 prk makeaa kondensoitua maitoa (suoraan purkista,
ei keitetä)
4 rkl tummaa kaakaojauhetta
1 rkl voita

Voit sekoittaa pähkinät sulan sokerin joukkoon, mutta tällöin seos on
huomattavasti hankalampi levittää.
Vinkki! Kokeile myös tummia sokereita.

Mausteinen banaanikakku

Parapähkinämakeiset

100 g margariinia
3 dl sokeria
2 munaa
3 dl vehnäjauhoja
1 tl vaniljasokeria
1 tl soodaa
1/4 tl neilikkaa
1/4 tl kardemummaa
1/4 tl inkivääriä
1/2 tl kanelia
50 g hasselpähkinärouhetta tai 1
dl mantelijauhetta
1/2 dl kermaa
2 banaania
rasvaa ja kookoshiutaleita vuoan voiteluun ja jauhottamiseen

Jouluna nautitaan itse tehdyistä makei‐
sista. Pähkinäiset makeiset tuovat vaih‐
telua suklaisille herkuille ja pähkinöitä
voit käyttää vaihdellen.

Vaahdota rasva ja sokeri, lisää munat yksitellen hyvin vatkaten.
Lisää keskenään sekoitetut kuivat aineet, sekä kerma ja soseutetut banaanit.
Kaada taikina voideltuun ja kookoshiutaleilla jauhotettuun vuokaan.
Paista 150 asteisessa uunissa noin tunti.

Sekoita kaikki ainekset keskenään kulhossa. Lämmitä
mikrossa täydellä teholla yhteensä 5‐6 minuuttia,
muista sekoitella vähintään minuutin välein. Aineksista
muodostuu kiinteä taikinamassa, josta voi muotoilla pieniä suklaapalloja.
Kierittele valmiit pallot kaakaojauheessa tai suklaalastuissa.
Annoksesta tulee valmiita Brigadeiroja noin 15 kappaletta.
Nauti valmiita nameja kahvin kanssa, sellaisenaan tai käytä kakkujen
koristeluun.

4 dl sokeria
1‐2 dl rouhittuja parapähkinöitä tai muita pähkinöitä
Laita sokeri kuivaan pannuun ja anna sulaa hiljalleen kullanruskeaksi
sekoitellen.
Kaada seos leivinpaperille ja levitä nopeasti tasaiseksi.
Ripottele pinnalle rouhitut pähkinät.
Anna kovettua hetki jääkaapissa ja taittele ne paloiksi.

Venttiili ● Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran tiedote ● Talvi 2012

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

Suosittelemme

Näin ennen joulua tapahtuu Thessalonikissa kaikenlaista jouluun liittyvää. Jo
pelkästään kävelyretki kaupungilla on tunnelmallista, varsinkin Hanth‐ ja
Aristotelous aukioilla joissa erittäin kauniit jouluvalokoristeet.
Thessaloniki Cristmas time ‐ on tammikuun 6 pv asti jatkuva päivittäinen ta‐
pahtumasarja, varsinkin lapsille, Aristotelous aukiolla aina Egnatialta alas
rantaan asti. Lisätietoja www.thessalonikichristmas.gr
Joulubasaareja on koko joulukuun ajan ympäri kaupunkia, laitan tässä
muutaman...
Shareyouart Bazaar
Leoforou Nikis & Ploutarhou (Aristotellous)
13.12 ‐ 23.12
klo 13.00 ‐ 21.00
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Pillbox Open Market
Gaia Live
Doxis 1, Ladadika
23.12
klo 11.00 ‐ 23.00
Siellä voi kierrellä pikkukaupoissa, kahvitella. Ostaa Arktouroksen
suunnittelemia vaatteita ja siten tukea heidän ekologista toimintaa.
Sinne voi myös viedä lääkkeitä, jotka toimitetaan IATROI TOU KOSMOU:n
käyttöön vahavaraisille.
Joulukonsertin ystäville on myös paljon valittavaa, niitä on kirkoissa ja
monissa kulttuurikeskuksissa tulevina viikkoina.
Joulukonsertti ‐ O Galazios Ai Vasilis
Vafopouleio Pnevmatiko Kentro
G. Vafopoulou 3
19.12
klo 19.00
vapaa pääsy
Joulukonsertti ‐Hristougenna sto Megaro ‐ Sillogo Filon Mousikis
Thessalonikis:in lapsikuoro
Megaro Mousikis
25 Martiou & Paralia
16.12
klo 20.00
liput 15E ‐ 10E ‐ 5E
Joulukuusen koristeluun voivat halukkaat osallistua Thessalonikin
Arkeologisessa Museossa
Plateia Hanth
16.12 klo 11.00 ‐ 13.00
vapaa pääsy
Takaisin etusivulle
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Ja elokuvien ystäville, vaikkakaan ei jouluun liittyvää.
Thessalonikin 6. kansainväliset lyhytelokuvafestivaalit 12 ‐ 16 joulukuuta.
132 elokuvaa 20 eri maasta, Chilestä Kiinaan ja Marokosta Islantiin, osoittaa jälleen
kerran, että elokuvien laatu ei riipu elokuvan kestosta!
Kulttuurikeskus ALEXANDER (Valkoista tornia vastapäätä)
Näytökset päivittäin klo. 16 ‐ 24.
Päivälippu € 5,00 tai , € 15,00 kaikille päiville.
Elokuvien kesto 2 ‐ 45 min

www.tisff.eu
www.facebook.com/events/387789977971142/
Helsingin (ja muiden suomen isojen kau‐
punkien) Ravintolat ja muut ruokapaikat
kartalla http://eat.fi/fi/helsinki
Samankaltainen palvelu kreikassa ruoka‐
paikoille (kattaa tosi hyvin Thessalonikin
alueen ‐ levinnyt muillekin alueille)
www.tavernoxoros.gr
Täältä voi katsella mitä Helsingissä on ta‐
pahtunut Designpääkaupunkivuoden aika‐
na ‐ ja onhan sitä designpääkaupunkivuotta
vielä vajaan kuukauden ajan
http://wdchelsinki2012.fi/

Seuraava tiedote ilmestyy helmikuussa
2013. Toimitus odottaa jälleen lukijoilta
juttuja, vinkkejä ja kommentteja tie‐
dotteeseen.
Tiedotteen
sähköpostiosoite
on
tiedote@suomi‐seura.gr

Tapahtumakalenteri
15.12
21.12
25.12
26.12

1.1 Uudenvuodenpäivä
6.1 Loppiainen
12.1 Suomi‐koulu avaa jälleen
ovensa juhlapyhien jälkeen
su ‐.1 Keilailukilpailut, aika ja paik‐
ka ilmoitetaan myöhemmin

Fysioterapia
Päivi Voutilainen, Puh. 2310–206096
Melina Merkouri 33, Sikies, Thessa‐
loniki (Bussipysäkki Foka, Bussi 28)
Seuramme jäsenet saavat alennuk‐
sen. Terapia‐ajat vain ajanvarauksel‐
la.
Aleksandros Dimitriadis
Mob. 697‐3488095
E‐maili alex_physio@hotmail.com
Graafinen suunnittelija
Andreas Dimitriadis
Mob. 6979762145
E‐maili andreas1701@gmail.com
Kampaaja
Lisa Georgopoulou
Puh. 2310‐313073
Käsintehtyä keramiikkaa ja koruja

5.2

J L Runebergin päivä
(Runebergin tortut!)
su ‐.2 Yleiskokous, aika ja paikka
ilmoitetaan myöhemmin
28.2 Kalevalan päivä
3.3

Takaisin etusivulle

Elokuvailta Päivin luona
Talvipäivänseisahdus
Joulupäivä
Tapaninpäivä

Palveluhakemisto

Maaliskuun kuukausitapaa‐
minen, aika ja paikka ilmoi‐
tetaan myöhemmin

Venttiili ● Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran tiedote ● Talvi 2012

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 krei‐
kan kielen oppitunteja
Outi Holopainen, Mob. 697‐9774482
E‐maili krinmari@otenet.gr
Terveys/Kauneus
Forever Living Products (Forever Li‐
ving.com, L.L.C.)
Kirsi Rosti‐Drosinaki – International
Sponsoring, Suoramyynnin Kasvattaja.
http://myflpbiz.com/aloeforallkirsi
Mob: +30 6997 628019
E‐maili aloeforallkirsi@myflpbiz.com
Valokuvaaja
Eleanna Breza
Mob. +306981542408
E‐ mail eleannab@gmail.com
Vuokralle tarjotaan Halkidikiilla
Neon Marmaras – Sithonia, vuokra‐
taan täysin kalustettu 45m kesäasunto
(+pesukone). Asunto on kylässä, 150m
lähimmälle rannalle (kiviranta) ja
250m. (hiekkaranta).
Ympäri vuotta. (Vuokraus myös lyhy‐
emmäksi 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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