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Paljon on tapahtunut Suomi‐Seuran ja ‐koulun puitteissa tänäkin vuonna ja 
uusia ideoita tulevalle vuodelle on jo kertynyt.  
Kreikkaa, ja Kreikassa asuvia, koettelevasta talouskriisistä huolimatta on 
myös seuramme maksullisissa tapahtumissa ollut kuluvana vuonna hyvä 
osanotto. On ihana todeta, että mukavassa seurassa arkihuolet unohtuvat 
ainakin hetkeksi!  
Elokuvaillat ovat saaneet hyvän suosion seuralaistemme kesken. Seuralla on 
paljon elokuvia (ja kirjoja) kirjastossa ja niitä voi tietenkin lainata kotiin jos ei 
ole ehtinyt elokuvailtaan niitä katsomaan. 
Seuramme johtokunta on ollut yhteydessä Thessalonikin kaupunkiin 
kirjaston suomalaisten kirjojen siirtämisestä kaupunginkirjaston tiloihin. 
Kaupungilta ollaan oltu asiaan erittäin myönteisiä ja kaupungilla onkin nyt 
tarkoitus tehdä johonkin kaupunginkirjastoista kansainvälinen osasto, jossa 
olisi mahdollisimman monesta maasta kirjoja alkuperäiskielellä. 
Odotammekin, toivottavasti positiivista, vastausta kaupungilta alkuvuodesta. 
Kuluvana vuonna saimme Helsingin Suomi‐Seuralta apurahaa mm. seuran 
internetsivujen valmiiksi tekemiseen, apurahaa tälle tiedotteelle ja koulu‐
lehdelle, sekä Pohjois‐Kreikan suomalaisten ja Istanbulin suomalaisten 
tapaamiseen. Lämmin kiitos Helsingin Suomi‐Seuralle kaikesta tuesta! 
Uusi vuosi pyörähtää seuran puolesta käyntiin vuotuisilla keilailukilpailuilla 
jotka pidetään sunnuntaina 19. tammikuuta. Tätä ennen on kuitenkin myös 
johtokunnankokous, joka on taas avoin kaikille. 
Kreikan kriisi on myös vaikuttanut siihen että kreikkalaiset ottavat paljon 
yhteyttä kunniakonsulaattiin siitä, miten Suomeen voi muuttaa asumaan, 
mistä löytää työ‐ tai koulutuspaikka, miten lasten päivähoito järjestyy, jne. 
Tämä on lisännyt henkilökohtaista työtaakkaani ja olen pahoillani siitä jos en 
ole aina ajallaan hoitanut seuran sihteerin tehtäviä. 
Toivotan teille kaikille kaikkea hyvää, etenkin terveyttä, uudelle vuodelle 
2014! Nähdään seuran tapahtumissa! 
 

Marko Suomalainen 
Pohjois‐Kreikan kunniakonsuli 
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Kesän elokuvailta 
 
Kesäkuun lopulla vietettiin seuramme kolmas elokuvailta. Illan elokuvaksi 
valittiin Janne Kuusen ohjaama elokuva Kukkia ja sidontaa (2004). 
Kukkia ja sidontaa on musta komedia pikkukaupunkilaisista. 
Makkaratehtailija Jyrki (Simo Routarinne) muistaa tasapuolisesti kaikkia 
naisia kukkalähetyksin ja luonteeltaan sopimattomin kotikäynnein. 
Makkaratehtailijan vaimo Gitta (Sari Siikander) yrittää katsoa sormiensa läpi 
miehensä heilumisia. Makkaratehtaan talouspäällikkö Kaisa (Sari Havas) 
rakastaa Jyrkiä intohimoisesti. Tehtaan työntekijät Ali (Kari‐Pekka Toivonen) 
ja Osmo (Jami Hyttinen) antavat Jyrkille pikku opetuksen. Mutta tilanne 
karkaa käsistä. 
Jyrkin kadottua kuvioista makkaratehtaan väki joutuu selvittämään elämänsä 
perusteellisesti uudelleen. Alia takaisin havitteleva ex‐vaimo Eve (Outi 
Mäenpää) ainakin yrittää ottaa tilanteesta kaiken irti. 
Mäenpää on aivan fantastinen hulttioäiti Even roolissa ja hän saikin 
roolistaan parhaan naispääosan Jussi‐patsaan. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Takaisin etusivulle 

Seuran, Suomi‐koulun ja  
jäsenten toimintaa 
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Suomi‐Seuran suomenkielen intensiivikurssi 
Haastattelu: Sari Silvasti‐Kontos 
 
Tänä kesänä, 15.7‐26.7, järjestettiin 40. kerran Suomi‐Seuran suomenkielen 
intensiivikurssi Helsingissä Laajasalon opistolla  
Kurssiin kuului 50 suomen kielen opetustunnin lisäksi myös monia luentoja 
mm. Suomen historiasta, CV:n tekemisestä suomalaisille työnantajille, 
työnhausta Suomessa, maahanmuutosta jne.  
Iltaisin oli yhteisiä retkiä Helsingin museoihin , kuten Ateneumin 
Taidemuseoon, Designmuseoon jne., unohtamatta makkaran paistoa , pullan 
leivontaa ,uintia meressä sekä suomalaisten elokuvien katselua .  
Seuramme jäsenen, Sari Silvasti‐Kontos:n poika, Konstantinos Kontos , 23 v. 
Larissasta oli yksi tämän vuoden osallistujista. Hän antoi meille pienen 
haastattelun kokemuksistaan kurssilta.  
 

 
 
1. Konstantinos , oliko kurssi sinulle mieluinen ja vastasiko se odotuksiasi? 
K: Olin todellakin tyytyväinen ja kurssi antoi minulle enemmän kun uskalsin 
odottaa. Kurssi oli erittäin hyvin organisoitu ja opintojen ja vapaa‐ajan suhde 
oli hyvin tasapainotettu.  
 
2. Mistäpäin maailmaa kurssilaiset olivat ?  
K: Kirjaimellisesti ympäri maapalloa , Kanadasta, USA:sta , Australiasta , 
Englannista, Ranskasta, Sveitsistä, Saksasta, muutamia mainitakseni.  
 
3. Kenelle suosittelisit kurssia ?  
K: Kurssilla oli niin toisen‐ kuin kolmannenpolven suomalaisia sekä 
suomalaisten aviopuolisoita. Yhteenkuuluvaisuuden tunne oli tuntuva ja 
koska kaikilla oli enemmän tai vähemmän Suomitaustaa auttoi heti alusta 
alkaen ryhmän yhteishengen luomiseen. Ikäjakauma oli 18‐55 v., mutta se ei 
haitannut lainkaan edellä mainitsemistani asioista johtuen. 
 
4. Oliko kurssin pituus (kaksi viikkoa) mielestäsi sopiva?  
K: Suomen kielen opintojen kannalta se antoi hyvän pohjan ja sysäyksen 
varmasti kaikille jatkaa tulevaisuudessa lisää. Lähes kaikki jäivät vielä kurssin 
jälkeen Suomeen sukulaisten vieraiksi. Helsingin kesä oli varsin 
mielenkiintoinen tänä vuonna, olihan Helsinki World Design Capital ja myös 
Tall Ship Race oli samaan aikaan kaupungissa.  
 
5. Sano kolme sanaa, jotka jäivät Sinulle päällimmäiseksi mieleen 
kurssista?  
K: HYMY ‐kaikki kurssilaiset olivat iloisia, positiivisia ihmisiä  
AURINGONPAISTE ‐ Helsingin sää oli mitä parhain kurssin aikana  
KULTTUURI ‐ kurssi antoi aimoannoksen tietoa eri aloilta 
 
 

Takaisin etusivulle Kuva: Suomi‐Seura 
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Tuomon ja Valian häät 
 
30. elokuuta juhlittiin Vourvouroussa Halkidikissa seuralaistemme hyvin 
ystävien, suomalaisen Tuomon ja kreikkalaisen Valian, häitä. Paikalla oli 
vieraita niin Kreikasta kuin Suomestakin, ja myös seuramme jäseniä oli 
kutsuttu juhlimaan tätä ihanaa päivää. 
 

 

 
 
Itse kirkon menot olivat muutaman kymmentä kilometriä Vourvourou:sta 
pienessä idylisessä kyläkirkossa Nikitin kylässä. 
 
 
 

Takaisin etusivulle Morsian saapuu ajallaan sulhaspojan ja morsiusneidon saattamina
Sulhanen odottaa morsianta kärsivällisesti kirkon portailla.
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Takaisin etusivulle 
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Kakun leikkuun, morsiusvalssin ja muiden ohjelmanumeroiden jälkeen oli 
vuorossa vielä suomalaisten vieraiden järjestämä morsiamen ryöstä.  
Jotta sulhanen sai morsiamen takaisin, piti hänen kertoa häävieraille 
kreikaksi miksi hän haluaa morsiamen takaisin. Kreikkalaiset häävieraat 
päättivät koska sulhanen oli tarpeeksi vakuuttava!  
Juhlat jatkuivat pitkälle aamuyöhön! 
Onnea Tuomo ja Valia yhteiseen elämäänne! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Takaisin etusivulle 
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Kuukausitapaaminen 
 
Marraskuun ensimmäisenä sunnuntaina pidettiin kuukausitapaaminen 
Turkin konsulaatin takana sijaitsevassa Museum‐nimisessa Cafe Ouzo 
Bar:issa.  
Ruokaa oli todella paljon ja se oli erittäin hyvää! Illan emäntä Riina Biltekin 
joutuikin jo toppuuttelemaan paikan henkilökuntaa, etteivät nyt ihan kaikkia 
keittiön antimia kantaneet pöytäämme. 
Paikalla oli myös muutamia Suomesta kiinnostuneita kreikkalaisia. 
Ennen kuukausitapaamista samassa paikassa järjestettiin seuran 
johtokunnankokous, joka oli perinteiseen tapaan avoin kaikille seuran 
jäsenille. 
 

 
 
 

Syksyn elokuvailta 
 
Vuoden viimeistä elokuvailtaa vietettiin 9. marraskuuta Päivi 
Georgopouloksen kotona. 
Elokuva oli tällä kertaa Aku Louhimiehen Riisuttu mies. 
Riisuttu mies on Aku Louhimiehen ohjaama, 15. syyskuuta 2006 ensi‐iltansa 
saanut elokuva. Riisuttu mies on Louhimiehen neljäs elokuva, ja sen 
pääosissa esiintyvät Samuli Edelmann, Matleena Kuusniemi ja Laura 
Malmivaara. 

 
 

Takaisin etusivulle 
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Edelmann on Antti Pitkänen, turkulainen pappi, joka on naimisissa entisen 
piispan tyttären kanssa. Kuuliainen ja kiltti pappivaimo Tuula kannustaa 
miestään hakemaan avautuvaa piispan virkaa. Matka piispan saappaisiin 
astumiseen ajaa Antin kriisiin itsensä, valintojensa ja ihmissuhteidensa 
kanssa. Oman mausteensa soppaan tuo seurakunnan uusi työntekijä Vilma, 
joka poikkeaa perinteisen papin klaanista ja saa Antin kiinnostuksen 
heräämään. Kun mies joutuu asettamaan vaa’alle ystävyytensä Markku‐
papin kanssa ja uuden imagonsa, Antin on pakko katsoa itseään peiliin.  
Sivuosassa oleva Mikko Kouki, joka esitti pappisystävää, voitti 
roolisuorituksestaan Jussi‐palkinnon. 
Ilta kului mukavasti kahvittelun, rupattelun ja elokuvan merkeissä. 
Seuraava elokuvailta pidetään todennäköisesti tammikuussa. 
 
Suomi‐koulun joulujuhlat 
 

 
 

Lauantaina 7.12.2013 järjestettiin perinteiset Suomi‐koulun joulujuhlat, 
joihin oli kutsuttu myös kaikki Pohjois‐Kreikan Suomi‐Seuran jäsenet. 
Suomi‐koulun opettajan Jenni Suometsän tervetuliaissanojen jälkeen 
laulettiin ”Oi terve joulukuusi!” jonka jälkeen kuultiin toisen Suomi‐koulun 
opettajan, Outi Holopaisen, lausumana Jouluevankeliumi Meän‐kielellä. 
Yhteislaulun ”Lumivalkeaa” jälkeen seurasi joulunäytelmä ”Muistikirja 
hukassa” johon osallistuivat kaikki joulun oppilaat ja opettajat.  
Joulupukkia odotellessa laulettiin vielä ”Joulumaa” ja tanssittiin Joulu‐zumba 
"tuiki tuiki tähtösen" ryhmissä. 
Joulupukki saapui "Joulupukki" laulun säestämänä ja jakoi lahjat lapsille ja 
opettajille. 
Lopussa oli vielä kahvi‐ ja virvoketarjoilu 
 
 

 
 
 

Takaisin etusivulle 
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Seuran pikkujoulut 
 
Pohjois‐Kreikan Suomi‐Seuran pikkujoulujuhlat oli sovittu pidettäviksi 
lauantaina 7.12.2013 Cafe Bazaar:ssa Thessalonikissa. Päivä olikin ollut ”yhtä 
juhlaa”, sillä samana aamuna oli pidetty jo Thessalonikin Suomi‐koulun 
joulujuhlat, joissa kävi tietenkin joulupukkikin.  
Niinpä sinä kirpeän kylmänä joulukuisena iltana alkoi väkeä, aikuisia ja lapsia 
läheltä ja kaukaa, valua paikalle kello kahdeksasta lähtien seuramme 
sihteerin lähettämän värikkään pikkujoulukutsun innostamina. Sisällä oli 
jouluinen tunnelma, sillä paikka oli tietenkin koristeltu tulevien juhlapyhien 
hengessä.  Kutsuvieraat asettuivat pöytiin, joista alkoi kuulua iloinen ja 
lämminhenkinen puheensorina.  
 

 
 
Kaikki toivotettiin tervetulleiksi perinteisen glögilasillisen ja pipareiden kera. 
Ihmiset kulkivat pöydästä toiseen juttelemassa ja vaihtamassa kuulumisia. 
Pian alettiin kantaa herkkuja bufettipöytään, ja paikalle kutsuttu tiskijukka 

viritteli tunnelmaa soittamalla suomalaista joulumusiikkia. Pitopöydästä 
löytyi joulukinkkua, lohta, salaattia, perunagratiinia sekä erilaisia juustoja ja 
hedelmiä.  
 
Muutama vuosi takaperin, meillä oli ollut pikkujouluissa aina jonkinlaista 
ohjelmaa, me suomalaiset kun siitä niin pidämme, mutta siitä oltiin sitten 
luovuttu monestakin eri syystä. Tänä vuonna Sari Silvasti‐Kontos:n, johdolla, 
järjestettiin kuitenkin arpajaiset, joissa oli muhkea palkintolista. Aika monet 
olivat onnekkaita, ja jotkut saivat useitakin palkintoja.  
 

 
 
Vatsat pulleina ruoasta ja punaviinin lämmittäminä istuttiin ja seurusteltiin, 
kunnes tiskijukka halusi saada vauhtia kinttusiin ja ruoan sulamaan 
nopeammin, soittamalla toinen toistaan vauhdikkaampia latino‐ ja 
diskotanssikappaleita.  
 

Takaisin etusivulle 
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Seuramme puheenjohtajaa ei silloin pidättänyt edes skootterionnettomuu‐
dessa tärväytynyt jalka, joka oli tietenkin jo jokseenkin turrassa punaviini‐
huurun vaikutuksesta. Onneksi hän sai myös houkuteltua mukaansa joitakin 
kutsuvieraista pyörimään tarkoitusta varten varatulle tanssikorokkeelle. 
Tanssiminen ja seuranpito jatkuivat, kunnes vaihdettiin hitaimmille sävelille, 
ja pikkujouluvieraat alkoivat lähteä koteihinsa. Joululoma ei ollut sentään 
vielä alkanut. Työpäiviä oli vielä edessä. 
 

 
 
Juhlista jäi kiva maku suuhun ja hymy huulille. Pikkujoulujen tarkoitus on 
päästä pikkuhiljaa joulun tunnelmiin, ja siinä onnistuttiin. 
  
Paljon kiitoksia johtokunnan jäsenille kaikista järjestelyistä ja erityiskiitokset 
pikkujouluvastaavalle Päivi Georgopoulos:lle! 
 
Outi Holopainen, pj 
 

Adventtikirkko 
 
Rodoksen turistipappi Pertti Hell toimitti adventtijumalanpalveluksen 
Thessalonikissa 12. joulukuuta Evangelikirkossa. 
Kanttorina toimi Vesa Mäkeläinen. 
 
 

 
 
 
Paikalle oli saapunut kuusi suomalaista ja itse adventtijumalanpalveluksen ja 
ehtoollisen jälkeen laulettiin vielä kauneimpia joululauluja. 
Seuran johtokunta kiittää Thessalonikin Evangelikirkkoa sekä sen johtajaa 
herra Katsarka:a monivuotisesta yhteistyöstä ja kirkkotilojen ilmaisesta 
käyttämisestä. 
 

Takaisin etusivulle 
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Suomi‐koulujen opettajien koulutuspäivät pidettiin jälleen kerran Helsingissä 
opetushallituksen tiloissa 7. – 9. elokuuta, pääteemanaan ”Hyvin suunnitel‐
tu, puoliksi tehty!” Kuten aina, melkein  joka maanosa oli edustettuna, vaik‐
kakin  meitä  osanottajia  oli  ehkä  noin  parisenkymmentä  vähemmän  kuin 
edellisenä vuonna.  
 
Ensimmäisen koulutuspäivän avasi opetushallituksen  johtaja, Jorma Kauppi‐
nen,  kertoen  ylpeänä, missä ollaan menossa opetussuunnitelman perustei‐
den   uudistustyössä  Suomessa.  Tähtäimessä on  tehdä  Suomesta  kyvykkäin 
oppimisen valtio vuoteen 2020 mennessä.  
Koulutuspäiviä emännöi jälleen kerran aina energinen Paula Mattila, jolla oli 
meille  yllätystervehdys  Yhdysvalloista:  Nuorisokamariorkesteri  The  Singing 
Strings,  (Laulavat  Joutset),  joka esitti osan  repertuaaristaan, saaden yleisön 
jalat liikkeelle pöytien alla.  
 
Tunnettu kirjailija, Tittamari Marttinen, kertoi meille seikkaperäisesti, miten 
omia tekstejä, toisten tarinoita  ja kaunokirjallisuutta yleensä voitaisiin käyt‐
tää  oppimateriaalina, minkä  jälkeen mentiin  oppikirjan  käytön  haasteisiin 
Suomi‐kouluissa  Christina  Alhon,  Rotterdamin  Suomalaisen  Lauantaikoulun 
entisen opettajan, gradun myötä.  
 
Opetusneuvos, Ulla Rönnberg, esitteli suomen ja ruotsin oppimiseen, lähinnä 
maahanmuuttajille tarkoitettua sivustoa, www.kotisuomessa.fi, ja muita uu‐
sia OPH:n oppimateriaaleja verkossa. Häneltä saimme kuulla myös uudesta 
buumista,  geokätköilystä,  maailmanlaajuisesta  ulkoiluharrastuksesta,  jossa 
etsitään satelliittipaikannusta hyödyntäen geokätköiksi kutsuttuja rasioita.  
Uuden Tekstitulkin julkaisusta tiedottivat sen toimittajat Maila Eichhorn, Sari 
Päivärinne  ja Jaana Nykänen. Järjestyksessä  jo kolmas,  lähinnä teini‐ikäisten 
opetukseen tarkoitettu Tekstitulkki, pitää vanhan, todetusti toimivan ja  

 
 
 
 
suositun muotonsa, paitsi että sen kuvat ovat nyt värilliset.  Jokainen koulu 
sai toimittajilta lahjaksi uuden Tekstitulkin. Vanhemmat tekstitulkit ovat löy‐
dettävissä Suomi‐koulujen Tuki ry:n verkkosivuilla. 
 
Yhteistyöjärjestöjen  esittelykierroksella  saatiin  kuulla  Suomi‐Seura  ry:n  pu‐
heenjohtajaa,  Paula  Seleniusta,  Suomi‐koulukoordinaattoria, Maarit  Hyvä‐
ristä, Suomi‐koulujen Tuki  ry:n edustajia, puheenjohtajaa, Maila Eichhronia 
sekä  sen  sihteeriä,  Anne  Helttusta.  Niin  ikää  tutustuimme myös  Etäkoulu 
Kulkurin  koulunjohtajaan,  Tuija  Tammelanderiin  sekä  Kesälukioseura  ry:n 
toiminnanjohtajaan, Katri Yli‐Viikariin. 
 

Takaisin etusivulle 

Suomi‐koulun opettajien 
koulutuspäivät 

Kuva: Helsingin Suomi-Seura ry
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Sitten olikin vuorossa Suomi‐koulujen Tuki ry:n vuosikokous, ja ensimmäinen 
koulutuspäivä huipentui  illanviettoon suomalaisen runokaraoken merkeissä, 
Anne Helttusen ja Pirjo Sinkon emännöitsemänä.  
 
Toisen koulutuspäivän aamuna opetusneuvos, Eija Kauppinen, purki oppimis‐
käsitystä opetussuunnitelman perusteissa, kysymyksenään miksi oppimiskä‐
sityksellä on väliä. Hän korosti hyvinvoinnin merkitystä oppimisessa. Oppimi‐
nen on alituinen prosessi ja kiinteässä yhteydessä siihen, mitä opitaan, missä 
ja milloin, ja jossa oppilas on aktiivinen toimija.  
 
Opetusneuvokset Leena Nissilä ja Pirjo Sinko kertoivat kieli‐ ja kulttuurinäkö‐
kulmasta  opetussuunnitelmissa.  Heidän mukaansa  vieraat  kielet  näyttävät 
valtaavan  yhä  suurempaa  alaa,  suomalaisten  kielivaranto  näyttää  kapene‐
van,  kielitajun  heikkenevän  ja  Suomen  kielen  pitävän  pintansa  lähinnä  yli‐
opistokielenä.  Nykyisin ei puhuttaisi enää kielitaidon eri alueista, vaan laaja‐
alaisesta osaamisesta, ajattelusta  ja oppimisesta, kulttuurien osaamisesta  ja 
monilukutaidosta sekä lukijoina että tuottajina.  
 
Ennen lounastaukoa opetusneuvos, Erja Vitikka, toi esille myös kansaivälistä 
näkökulmaa opetussuunnitelmiin. 
 
Lounaan jälkeen vatsat pulleina mentiin sitten koulutuspäivien ”kuumaan ai‐
heeseen”,  Suomi‐koulujen  opetussuunnitelmasuositukseen,  jonka  tarvetta 
valaisi   ensin Helena Korpela  tekemällään  selvityksellä. Selvityksen  tulokset 
ovat luettavissa OPH:n verkkosivuilla: 
www.OPH.fi/julkaisut/verkkojulkaisu/perusopetus.  
 
OPS‐suosituksessa  painotetaan  erityisesti  perheen  sitoutumista,  jolla  olisi 
myös  sosiaalinen  funktio:  yhteisöllisyys.  Edelleen  tärkeää olisi  uudenlainen 
arviointi  tavoitteisiin  katsoen.  Selvitystä  seurasi  paneelikeksustelu  Jorma 
Kauppisen johdolla. Panelisteina toimivat Pirjo Sinko, Leena Nissilä, Helena  
 

 
 
Korpela, Maila Eichhorn, Christina Alho,  ja  Irmeli Hoznour  sekä  innokkaina 
keskustelun osanottajina tietysti me, opettajat. 
 
Toisen koulutuspäivän iltaa vietettiin Villa Kivessä, jossa juhlittiin 100 vuotta 
runoilija Saima Harmajan syntymästä. Illanviettoa alusti Saima Harmaja‐seu‐
ran puheenjohtaja, toimittaja  Päivi Istala. Musiikista vastasivat viisihenkisen  
orkesterin Uinuvan laulaja, Heta Keskinarkaus ja kitaristi Sigurdur Rögnvalds‐
son, tulkiten yhtyeen musiikkia riisutun kokoonpanon voimin. Heta Keskinar‐
kauksen Saima Harmajan runoihin säveltämät herkät ja väkevät sävyt toivat 
huikean runoilijan tekstit käsinkosketeltavan lähelle kuulijaa. Erittäin maitta‐
va ja runsas Illallinen nautittiin siis Saima Harmajan tapaan. 
 
Viimeisenä  koulutuspäivänä,  ns. menetelmäpäivänä,  osallistuttiin  erilaisiin 
työpajoihin. Oli tarjolla taidetyöpajaa, AV‐arkki‐koulutusta Kiasmassa, Irmeli 
Hoznourin ”Korva hörössä, kieli kippurassa ‐ toiminnallisia tapoja kielen ope‐
tuksessa”  sekä  improvisaatiota vapauttavana  ja  ryhmäyttävänä  tekniikkana 
Soile Pietikäisen johdolla , missä teemana Mainosmies ja filmitähti. Itse osal‐
listuin viimeksi mainittuun työpajaan, jonka koin juuri sellaisena kuin sen oli 
tarkoitettukin. 
 
Kahvitauon jälkeen Äidinkielen opettajain liiton toiminnanjohtaja, Anne Helt‐
tunen, ”vei meidät kylään” Suomen tunnetuimpien kirjailijoiden koteihin,  ja 
unkarilainen tuntiopettaja, Réka Aarnos Helsingin yliopistosta, näytti, miten 
oppitunneille voi saada iloa musiikin avulla.  
 
Koulutuspäivät päättyivät   perjantai‐iltapäivänä, 9. elokuuta, Paula Mattilan 
päätössanoihin ja kakkukahveihin.  
Tuhannet kiitokset päivien järjestäjille ja kaikille muillekin osanottajille! 
 
Outi Holopainen 
Thessalonikin Suomi‐koulun opettaja 

Takaisin etusivulle 

http://www.oph.fi/julkaisut/verkkojulkaisu/perusopetus
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Passin ja oleskeluluvan maksaminen 1.1.2014 lähtien 
 
Passi‐ ja oleskelulupamaksu maksetaan 1.1.2014 alkaen etukäteen 
edustuston pankkitilille. Edustustossa ei voi maksaa käteisellä, shekeillä eikä 
pankki‐ tai luottokorteilla. 
Suomen suurlähetystön pankkitiedot ovat: Embassy of Finland, Alpha Bank, 
IBAN GR33 0140 1940 1940 0232 0000 776. 
Viestikenttään kirjoitetaan hakijan/hakijoiden nimi ja sanan ”passihakemus” 
tai vastaavasti "oleskelulupahakemus". Kuitti tulee esittää passia tai 
oleskelulupaa anottaessa. 
Mikäli valmis passi tai oleskelulupakortti halutaan toimitettavaksi postitse, 
maksu kirjatusta kirjeestä on 5 euroa. Maksu suoritetaan tilille yhdessä passi‐ 
tai oleskelulupamaksun yhteydessä. 
Myös notaarintodistukset maksetaan etukäteen suurlähetystön tilille. 
Mikäli käytät sähköistä hakupalvelua oleskeluluvan hakemisessa, voit 
maksaa hakemuksen verkossa suomalaisen pankin verkkopankkitunnuksilla 
tai kansainvälisellä luottokortilla. 
Oleskelulupamaksua ei palauteta, vaikka päätös olisi kielteinen. 
 
Kansalaisneuvonta auttaa löytämään julkiset palvelut 
 
Uusi Kansalaisneuvonta‐palvelu neuvoo oikean viranomaisen palveluun, 
auttaa sähköisessä asioinnissa ja vastaa yleisluontoisiin kysymyksiin julkisista 
palveluista. 
Kansalaisneuvonta auttaa kansalaista löytämään asiaa hoitavan 
viranomaisen ja tarjoaa tukea sähköiseen asiointiin. Kansalaisneuvonta 
vastaa myös yleisluontoisiin julkisia palveluita koskeviin kysymyksiin. 
 

 
 
Palvelussa ei ole mahdollista saada vireille viranomaisasioita, vaan se ohjaa 
oikean viranomaisen luokse. Kansalaisneuvonta ei myöskään välitä 
puheluita. 
Kansalaisneuvonnan palvelukanavia ovat puhelin, sähköposti ja sähköinen 
yhteydenottolomake. Puhelinneuvonta palvelee maanantaista perjantaihin 
kello 8‐21 ja lauantaisin klo 9‐15. Ajat ovat Suomen aikoja. Asiakkaita 
palvellaan suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. 
Puhelusta tai tekstiviestistä maksetaan operaattorin paikallisverkko‐, 
matkapuhelin‐ tai tekstiviestimaksu. Itse palvelu on maksuton. 
www.kansalaisneuvonta.fi 
 
Pysyvästi tai toistaiseksi Kreikassa asuvien henkilöiden 
yhteystietojen ilmoittaminen suurlähetystölle  
 
Ulkoministeriön ilmoitusjärjestelmän uusimisen jälkeen suurlähetystölle 
tehtävät ilmoitukset tehdään samalla verkkosivulla matkustusilmoitus.fi kuin 
matkailijatkin tekevät. 
Ilmoituksessa kysytään matkan alkamispäivää. Kyseiseen kohtaan voi laittaa 
maahanmuuttopäivän tai päivän, jolloin ilmoituksen tekee. Kun asuu maassa 
vakituisesti, jätetään lähtöpäivä merkitsemättä. Kun ilmoituksen tekoa 
jatketaan, tulee myöhemmin vastaan kohta, jossa merkitään, että asuu 
maassa pysyvästi. 
Ilmoituksen tehneisiin suomalaisiin saadaan tarvittaessa paremmin yhteys 
erilaisten kriisitilanteiden yhteydessä. Kriisitilanteita ovat esimerkiksi 
suuronnettomuudet, tuhoisat luonnononnettomuudet tai evakuointia 
vaativat tilanteet ulkomailla. 
Ulkoministeriö tai Suomen suurlähetystö ei kuitenkaan pysty takaamaan 
suomalaisten turvallisuutta ulkomailla. Kaikkien maassa oleskelevien 
turvallisuudesta ovat ensisijaisesti vastuussa maan omat viranomaiset, 
joiden ohjeita tulee noudattaa. 
www.matkustusilmoitus.fi 

Takaisin etusivulle 

Ateenan suurlähetystö  
tiedottaa 
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Suomi‐Seuran infopäivät 2014 
 
Eläkepäiviksi ulkomaille ‐infopäivä järjestetään perjantaina 24.1.2014 sekä 
perjantaina 26.9.2014 kello 10 – 14. Hinta: Suomi‐Seuran jäsenille 50 e, 
muille 70 e, sis. aamupalan, tietoiskut ja Eläkepäiviksi ulkomaille ‐oppaan 
Paluumuuttajan infopäivä järjestetään perjantaina 15.8.2014 kello 10 ‐ 14. 
Hinta: Suomi‐Seuran jäsenille maksuton, muille 30 euroa. 
Kaikki infopäivät järjestetään Suomi‐Seura ry:n tiloissa Helsingissä 
(Mariankatu 8, 3. krs).  
Ota yhteyttä neuvontapalveluumme puhelimitse, sähköpostilla tai kirjeitse. 
Olet tervetullut myös toimistoomme, jossa voit samalla tutustua erilaisiin 
muuttajan oppaisiin ja infomateriaaleihin. 
Suomi‐Seura ry, Mariankatu 8, 3krs, 00170 Helsinki 
p. +358‐(0)9‐684 1210 info@suomi‐seura.fi, www.suomi‐seura.fi 
 
Jäsenten sähköpostiosoitteet kootaan Suomi‐Seuraan 
 
Toivomme Suomi‐Seura ry:n jäseninä henkilökohtaisesti olevia jäseniä 
toimittavan sähköpostiosoitteensa Suomi‐Seuraan ja pitävän niin sähköposti‐ 
kuin postiosoitteensa ajan tasalla rekisterissämme. 
Kokoamme jäsentemme sähköpostiosoitteet rekisteriimme, jotta voimme 
jatkossa tiedottaa entistä tehokkaammin ja nopeammin ajankohtaisista 
Suomi‐Seuraa koskevista asioista ja uutisista, esimerkiksi Suomen Sillan 
nettilehden ilmestymisestä ja koulutustapahtumista. 
Henkilön on oltava henkilökohtaisesti Suomi‐Seura ry:n jäsen. Jäsenyys 
jäsenenämme olevassa ulkosuomalaisyhdistyksessä tai ‐järjestössä ei riitä 
henkilökohtaiseen Suomi‐Seuran jäsenyyteen. 
Sähköpostiosoitteet sekä lähettäjän nimi, osoite ja maa sekä jäsennumero 
lähetetään osoitteeseen info@suomi‐seura.fi. 

 
 
 
 
Kotisi maailmalla ‐blogi 
 
Suomi‐Seura ry:llä on nyt oma blogi, nimeltään Kotisi maailmalla. Niin 
ulkosuomalaiskentältä kuin Suomen kamaraltakin riittää kerrottavaa, joten 
tule mukaan seuraamaan asioita, tarinoita sekä tunnelmia meiltä ja muualta. 
Kommenttien ja terveisten jättäminen on sallittua ja varsin suotavaa! 
Blogi on osoitteessa: http://suomiseurary.wordpress.com/ 
Blogiin on linkki myös Suomi‐Seuran kotisivulta www.suomi‐seura.fi (Blogi). 
 
Alueen puhemiehen tiedotuskirja, Syksy 3/2013, 6.11.2013 RL 
 
Etelä‐Eurooppa, Lähi‐itä ja Afrikka,  
 
Lämmin tervehdys kaikille alueemme Suomi‐seuroille ja ‐ yhteisöille 
 
Tulevan talvikauden toiminnan suunnittelu ja toteutuskin on varmasti jo 
pitkällä yhdistyksissämme ja yhteisöissämme. 
Puhemiehen tehtävä on rajoittunut näihin tiedotteisiin ja osallistumisiin 
puhemiehistön kokouksiin Helsingissä. Marraskuun 9 pnä käyn 
Aurinkorannikolla ja tapaan siellä useita siellä toimivan yhdistyksen ja 
yhteisön edustajaa. 
Vastauksia toki sain keväällä lähettämääni tiedotuskirjeen kysymyksiin, 
mutta moni yhdistys jätti vastaamatta. Tunnen tämän molempiin suuntiin 
toimivan tiedottamisen olevan tärkeää maille kaikille. 
Kertauksen vuoksi laitan tähän uudelleen viime kirjeen kysymykset, jos ne 
nyt tavoittaisi uusia lukijoita. 
 
 

Takaisin etusivulle 

Suomi‐Seura ry ja  
USP tiedottavat 

mailto:info@suomi-seura.fi
http://www.suomi-seura.fi/
mailto:info@suomi-seura.fi
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Muistin virkistämiseksi seuraavassa vielä ajatukseni alueellisesta 
raportoinnista ja tiedottamisesta. 
 
Alueellinen raportointi  
Ensimmäisenä halusin tutustua alueemme jäsenyhdistyksiin, jotta voisin 
paremmin viedä eteenpäin seuranne paikallisia tarpeita. 
Minulla on käytettävissä yhteystiedot yhtä vaille viidestäkymmenestä 
yhteisöstä. Haluaisin päivittää sen, että tiedon kulku toimisi molempiin 
suuntiin kitkattomasti. 
Toivon, että vastaatte seuraaviin kysymyksiini: 
1. Yhdistyksen tai yhteisön nimi ja jäsenmäärä  
2. Yhdistyksen osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja mahdollisten 

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

välittää asianne Ulkosuomalaisparlamentille 
 
Tiedotustoiminta 
1. Tiedotuskirjeet  

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

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

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

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

Ulkosuomalaisparlamentin puhemiehistön kokous Helsingissä 10‐11.10.2013 
Yhteenveto Ulkosuomalaisparlamentin puhemiehistön syyskokouksesta. 
 
Puhemiehistö piti syyskokouksensa Helsingissä torstaina ja perjantaina 10 ja 
11. 10. 2013.  
Kokous oli uuden puhemies Jarmo Virmavirran ensimmäinen kokous sen 
jälkeen. kun hänet valittiin Suomi‐ Seuran puheenjohtajaksi huhtikuussa 
2013. Suomi‐ Seuran puheenjohtaja toimii myös Ulkosuomalaisparlamentin 
puhemiehenä. 
Asialistalla oli tällä kertaa sekä tapaamisia ajankohtaisista 
ulkosuomalaisasioissa että sisäistä pohdintaa ulkosuomalaisparlamentin 
työstä ja tulevaisuudesta. 
Kirjeäänestysasiaa lähdettiin tällä kertaa edistämään eduskunnassa 
keskustelemalla eri eduskuntapuolueiden  ryhmänjohtajien kanssa. 
Oikeusministeriön kanssa on jo pitkään käyty keskusteluja hallituksen 
esityksestä kirjeäänestyksen sallimisesta ulkosuomalaille, mutta viime 
kevään keskustelujen lopputulos oli, että vaikka tahtoa projektiin olisi, rahaa 
ei ole. 
Vaihtoehdoksi jäi ajaa asiaa eduskunnan kautta ja näistä mahdollisuuksista 
keskusteltiin eduskuntapuolueiden edustajien kanssa torstaina. 
Ymmärrystä asiaan löytyi kautta linjan ja työtä jatketaan nyt 
ryhmäpuheenjohtajien avustuksella 
eduskunnassa syksyn aikana. 
Ulkosuomalaisparlamentti haluaa myös pitää Suomeen takaisin 
muuttaneiden ja muuttoa harkitsevien puolta. Suomella ei ole varaa 
ylläpitää esteitä ulkosuomalaisten muutolle. Paluumuuttajien haasteista ja 
esteistä keskusteltiin Uudenmaan liitolle raportin asiasta tehneen Heli Halla‐ 
Ahon kanssa. Vaikka paluumuuttaja törmää moneen byrokraattiseen 
käytäntöön, kun hän palaa Suomeen, suurimmat esteet ovat kuitenkin 
asennepuolella.  
 
 
 

Takaisin etusivulle 
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Vaikka juhlapuheissa usein puhutaan ulkomaankokemuksen tärkeydestä, 
moni paluumuuttaja saa liian usein kuulla ulkomaanoleskelunsa olleen 
haittana urallaan tai ulkomailla hankittua koulutusta ja loppututkintoa ei 
rinnasteta vastaaviin Suomessa suoritettuun opiskeluun tai loppututkintoon. 
Suomalainen paluumuuttaja onkin näin ollen väliinputoaja, kun on ulkomailla 
vietettyjen opinto‐ ja/tai työvuosien jälkeen vieraantunut Suomesta, mutta 
on kuitenkin suomenkieltä ja muitakin kieliä osaava ”suomalainen”. 
Opetusministeri Krista Kiurulle annettiin lyhyen tapaamisen aikana tietoa 
Suomi‐ koulujen rahoitustilanteesta. Painotettiin myös, että kaikki 
ulkosuomalaislasten ja –nuorten parissa tekevät tahot joutuvat 
tahtomattaan kilpailutilanteeseen keskenään, kun rahoitus on niukkaa ja 
epävarmaa. 
Lokakuun lopussa astuu voimaan EU:n niin sanottu  potilasdirektiivi. 
Suomessa direktiiviä aletaan soveltaa 1.1.2014.  
Se tuo EU‐ kansalaisille mahdollisuuden hakea terveyspalveluita myös 
toisesta EU‐ maasta ja saada korvauksia aivan kuten omassa asuinmaassaan. 
Tästä ja muista Kelan vaikutuksesta ulkosuomalaisiin ja paluumuuttajiin, 
keskusteltiin Kansaneläkelaitoksen kanssa. 
Suomi‐ Seuran johtokunta on asettanut työryhmän, jonka tehtävänä on 
miettiä seuran tulevaisuutta ja toimintaa. Tämän työn yhteydessä pohdittiin 
myös ulkosuomalaisparlamentin tulevaisuutta ja työtapoja pitkään ja 
hartaasti. Ulkosuomalaisparlamentin näkökulmasta erityisen tärkeänä 
pidettiin jäsenjärjestöjen mukaan saaminen ja aktivoituminen parlamentin 
toimintaan. 
Seuraavassa sitaatti Puhemiehistön kokouksesta koskien alueemme – Etelä‐ 
Euroopan, Lähi‐ idän ja Afrikan kokousraporttia:  
” Raimo Luokomaa kertoi, että Etelä‐ Euroopan alueella uusi YLE‐ vero 
herättää paljon närää.  Ylen Areena‐ nettipalvelua kritisoidaan sen 
palvelemattomuudesta. Luokomaa totesi myös, että Espanjan 
passinmyöntämiskäytäntöä ei saa muuttaa.  Terveisinä alueelta todettiin, 
että  Kelan korvauspäätöksissä perusteetonta erilaisuutta, joka aiheuttaa 
epätietoisuutta hakijoissa. 
Luokomaa kertoi myös Portugalin valtion laista, joka sallisi maahan pysyvästi 
muuttaville eläkeläisille     10‐ vuoden verovapauden tietyin edellytyksin. 

Anomuksesta voi saada vapautuksen verojen maksusta. Vapautus ei koske 
julkishallinnon maksamia eläkkeitä. Toistaiseksi tietoon ei ole tullut yhtään 
myönnettyä verovapautta. 
Sen sijaan Portugalin verojen kiristyminen on saanut aikaan sen, että joitain 
henkilöitä on siirtänyt kirjansa takaisin Suomeen, mutta silti jatkavan 
asumista Portugalissa ainakin puoli vuotta kalenterivuodessa. 
Hän totesikin, että alueen talouskriisin seuraamukset ja veronkiristykset 
eivät ole saaneet aikaan merkittävää takaisinmuuttoa käytännössä. Paperit 
siirtyvät ja kotipaikkakuntaa muutetaan, mutta ihmiset jäävät nauttimaan 
ihanteellisesta ilmastosta ja vielä edullisimmista elinkustannuksista. 
Luokomaa kertoi suunnitelmistaan vierailla suomalaisyhteisöjen luona. 
Tarkoitus on vierailla vielä tänä syksynä Aurinkorannikolla ja toukokuussa 
Italiassa  suomalaisyhteisöjä tapaamassa. 
Keskusteltiin yleisesti USP:n tunnettavuudesta ulkosuomalaisten 
keskuudessa. Luokomaa esitti, että USP:n  imagoa pitää nostaa ja aktiivisesti 
kertoa eri alueiden suomalaisille, mikä USP on. 
Myös kotimaan poliitikkoja ja virkamiehiä pitää informoida 
Ulkosuomalaisparlamentin roolista ja työstä.” 
 
Lopuksi haluan kiittää kaikkia alueemme suomalaisyhteisöjä päättyvän 
vuoden toimista ulkosuomalaisten hyväksi. 
Haluan myös toivottaa kaikilla Rauhallista Joulunodotusta ja Onnea ja 
Menestystä toiminnallenne vuonna 2014! 
 
Raimo Luokomaa 
Alueen puhemies 
 
Yhteystiedot  
Raimo Luokomaa  Timo Sainio 
Alueen puhemies  Alueen varahenkilö 
luokomaa@sapo.pt  timo.sainio@evl.fi 
Gsm + 351 969 004 469  Gsm +34658352872 
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Lähde: Suomen Ateenan‐instituutti 
 

1. PROOSAKIRJALLISUUS 
 
Aho Juhani: Vainottu ja muita kertomuksia (O Kατατρεγμένος και άλλα 
διηγήματα); käänt. L. Koukoulas, Vasiliou 1921 
Colliander Tito: Askeesin tie (O δρόμος των ασκητών); käänt. 
Arkkimandriitta Evsevios Vittis, Akritas, 4. painos 1983 
Härkonen, Anna‐Leena: Avoimien ovien päivä (Aνοιχτές πόρτες); käänt. 
Suomesta Maria Martzoukou, Patakis 2001 
Joenpolvi Martti: Kaikki alennuksella (Όλα με έκπτωση); käänt. suomesta 
Dimosthenis Kourtovik, Kedros 1985 
Kilpi Eeva: Tamara (Tαμάρα); käänt. suomesta Dimosthenis Kourtovik, Estia 
1990 
Larni Martti: Neljäs nikama eli puoskari tahtomattaan (O τέταρτος 
σπόνδυλος ή τσαρλατάνος χωρίς να το θέλει) ; käänt. Dionisia Bitzileki, 
Vivlioekdotiki 
Larni Martti: Niistä asioista ei puhuta (Για τέτοια πράγματα δεν μιλάνε); 
käänt. Jannis Gavriilidis, Kedros 1982  
Linna Väinö: Tuntematon sotilas (O Άγνωστος 
Στρατιώτης); käänt. suomesta Maria Martzoukou ‐ 
Päivi Panagopoulou, Kalendis 1995 
Meri Veijo: Vuoden 1918 tapahtumat (Tα 
γεγονότα του 1918); käänt. Suomesta Dimosthenis 
Kourtovik, Medousa 1987 
Meri Veijo: Manillaköysi (Tο σκοινί); käänt. 
suomesta Dimosthenis Kourtovik, Medousa 1987 
Oksanen, Sofi: Puhdistus (Κάθαρση); käänt. 
suomesta Maria Martzoukou , Topos 2010. 

Paasilinna, Arto: Hurmaava joukkoitsemurha (Mικρές αυτοκτονίες μεταξύ 
φίλων); käänt. Maria Vlachou. Embiria Ekdotiki 2005 
Rönkä Matti: Tappajan näköinen mies (Ο άνθρωπος που έμοιαζε με 
δολοφόνο) käänt. suomesta Maria Martzoukou, Papadopoulos 2013 
Tikkanen Märta: Miestä ei voi raiskata (O 
βιασμός ενός άνδρα); käänt. Georgia 
Kiriakakou, Nefeli 1980 
Tikkanen Märta: Sofian kirja (Tο βιβλίο της 
Σοφίας); käänt. ruotsista Takis Kallifatidis, 
Reimondos 1990  
Tuominen Antti: Parantaja (Ο Θεραπευτής); 
käänt. Giorgos Mparouksis, Livanis 2013 
Waltari Mika: Sinuhe egyptiläinen (O 
Aιγύπτιος); käänt. Jannis Lampsas, Kaktos 1982 
Waltari Mika: Sinuhe egyptiläinen (Σινουχέ, ο 
Aιγύπτιος); käänt. suomesta Maria 
Martzoukou, Kalendis 2006  
Waltari Mika: Johannes Angelos (O Mαύρος 
Άγγελος); käänt. Jannis Lampsas, Kaktos 1982 
Waltari Mika: Johannes Angelos (Ιωάννης Άγγελος); käänt. suomesta Maria 
Martzoukou, Kalendis 2003 
Waltari Mika: Turms, kuolematon (O Eτρούσκος); käänt. Jannis Spandonis, 
Kalentis 1985 
Waltari Mika: Turms, kuolematon (O Eτρούσκος); käänt. Alexandra Sotiriou, 
Kaktos 1990 
Waltari Mika: Turms, kuolematon (O Eτρούσκος); käänt. suomesta Maria 
Martzoukou, Kalendis 2011 
Waltari Mika: Mikael Hakim (O Περιπλανόμενος); käänt. Jannis Spandonis, 
Kalentis 1989 
Waltari Mika: Mikael Karvajalka (O Άγγελος του Bορρά); käänt.Nikolaos 
Hristakis, Kaktos 1989 
Waltari Mika: Mikael Hakim (O Περιπλανόμενος); käänt. Demis Bouritsa, 
Kaktos 1990 

Takaisin etusivulle 
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Waltari Mika: Ihmiskunnan viholliset (O Pωμαίος); käänt. Alexandra 
Sotiriou, Kaktos 1990 
Waltari Mika: Valtakunnan salaisuus (Tο Mυστικό του Bασιλείου); käänt. 
Nikolaos Hristakis, Kaktos 1990 
Waltari Mika: Nuori Johannes (O Προσκυνητής); käänt. Alexandra Sotiriou, 
Kaktos 1992 
Waltari Mika: Tanssi yli hautojen (O λευκός τσάρος); käänt. Andreas 
Rikakis, Kaktos 1995 
Waltari Mika: Kuka murhasi rouva Skrofin? (Ποιος σκότωσε την κυρία 
Σκρουφ;) käänt. suomesta Maria Martzoukou, Kalendis 2006 
Waltari Mika : Komisario Palmun erehdys (Tο λάθος του επιθεωρητή 
Πάλμου); käänt. suomesta Maria Martzoukou, Kalendis 2008 
 
2. RUNOUS 
 
Kalevala. Suomalainen eepos (Kάλεβαλα, το φινλανδικό έπος); (valikoiden) 
käänt. suomesta Maria Martzoukou, Kastaniotis 1992, uusi painos, jossa lisää 
10 laulua, Kastaniotis 2004. 
Saarikoski Pentti: Mitä tapahtuu todella? Runoja ja otteita nuoruuden 
päiväkirjoista (Tι συμβαίνει, αλήθεια; Ποιήματα και αποσπάσματα από το 
νεανικό του ημερολόγιο), (valikoiden) käänt. suomesta Maria Martzoukou, 
Iakinthos 1987 
Södergran Edith: Runoja (Ποιήματα); käänt. ruotsista Antonis Mistakidis 
(Mesevrinos), Ta tetradia tou Riga 1980 
 
3. LASTEN ‐ JA NUORTENKIRJALLISUUS 
 
Baric, Maija: Joen laulu (To τραγούδι του 
ποταμού); käänt. suomesta Maria Martzoukou. 
Patakis 2001. 
Jansson Tove: Muumiperhe (H οικογένεια 
Mούμιντρολλ).; käänt. Lina Kasdagli, Metopi 
1981 
Jansson Tove: Pyrstötähti Muumimaassa 

(Kομήτης στη χώρα των Mούμιν); käänt. Lina Kasdagli, Metopi 1981 
Jansson Tove: Muumimaan hassu kesä (Tρελό καλοκαίρι στη χώρα των 
Mούμιν).; käänt. Lina Kasdagli, Metopi 1982 
Kouros, Alexis: Gondwanan lapset (To πέτρινο πρόσωπο της Γκοντβάνα); 
käänt. suomesta Maria Martzoukou, Zevrodeilos 1999 
Kunnas Mauri: Joulupukki (Ο Άγιος Βασίλης); kääny. Filippos Mandilaras, 
Patakis 2008. 
Topelius Zaharias: Satuja kaukaisesta pohjolasta (Παραμύθια από τον 
μακρινό Bορρά); (valikoiden) käänt. Maria Martzoukou, laulujen sanat 
Sotiris Trivizas, Kalendis 1994 
 
4. ANTOLOGIAT 
 
Suomalaisia kertomuksia (Φινλανδικά Διηγήματα); Iho tis Elladas, 1930 
Suomi kirjoittaa (H Φιλανδία γράφει); seitsemäntoista suomalaista 
nykykirjoittajaa; E. Sinervo, E. Pennanen, V. Meri, M‐L. Vartia, M‐L. Mikkola, 
T. Mukka, E. Paasilinna, E. Säisä, A. Ruut, S. Turkka, E. Kilpi, A. Tuuri, M. 
Joenpolvi, A. Cleve, G.Bargum, T.Jansson, B. Carpelan. Valinnat ‐ käännös 
suomesta ja ruotsista Dimosthenis Kourtovik. Poria 1983 
Suomalaista nykyrunoutta (Σύγχρονη φιλανδέζικη ποίηση); C. Andersson, 
T. Anhava, M ‐L. Vartia, K. Westerberg, H. Juvonen, B. Carpelan, E‐L.Manner, 
P. Saarikoski, P. Saaritsa, G. Schreck, S. Turkka, A. Turtiainen, P. Haavikko, P. 
Holappa, L. Hulden. Valinnat ‐ käännös suomesta ja ruotsista Dimosthenis 
Kourtovik. Plethron 1986. 
Nuoria suomalaisia runoilijoita; pieni antologia (Nέοι Φινλανδοί ποιητές. 
Mικρό Aνθολόγιο). T. Forsström, A. Melleri, A. Peura, P. Saaritsa, C. 
Westerberg, J. Vieno. Käänt. suomesta M. Martzoukou, Epsilon 1994. 
Kaksitoista suomalaista runoilijaa (Δώδεκα φινλανδοί ποιητές); Eeva Kilpi, 
Paavo Haavikko, Pentti Saarikoski, Pentti Saaritsa, Kirsti Simonsuuri, Caj 
Westerberg, Tua Forsström, Arto Melleri, Jukka Koskelainen, Riina 
Katajavuori, Annukka Peura, Maris Gothoni. Käänt. suomesta Maria 
Martzoukou, Epsilon 2002. 
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leik‐

 
 
 

 
Vuohenjuustopunajuuret 
6 annosta 
 
Ainekset 
n. 1 kg punajuuria (tuoreita) 
1 tl timjamia 
n. 1/4 tl suolaa 
1 pkt (200 g) vuohenjuustoa 
1/2 rkl juoksevaa hunajaa 
1/4 dl pinjansiemeniä 
 
Pese punajuuret ja keitä kypsiksi suolalla 
(noin 1 tl suolaa litralle vettä) maustetus‐
sa vedessä, noin 45 minuuttia. Keittoaika 
riippuu punajuurien koosta. Kokeile kypsyyttä tikulla. 
Kaada punajuurista vesi pois. Kuori ne kuumina. Viipaloi punajuuret voidel‐
tuun uunivuokaan. Ripottele pinnalle timjamia ja suolaa. 
Leikkaa vuohenjuusto ohuiksi viipaleiksi ja levitä punajuurien päälle. Valuta 
pinnalle hunajaa ja ripottele koristeeksi pinjansiemeniä. 
Kuumenna vuokaa 200 asteessa uunin toiseksi ylimmällä tasolla 10‐15 mi‐
nuuttia. Vuohenjuustopunajuuret sopivat tarjottavaksi kinkun kanssa tai pik‐
kulämpimänä. 
 
Lohi‐tuorejuustopalat 
32 palaa 
 
Ainekset 
300 g leipää 
100 g margariinia 
Täyte   

1 liivatelehti + 1 rkl maitoa tai vettä 
1 pkt (150 g) kylmäsavulohta 
2 rs (à 200 g) tuorejuustoa (esim. 
mustapippuri tai savulohi‐piparjuuri) 
n. 1/2 dl tilliä hienonnettuna 
Koristeeksi tilliä 
 
Hienonna leipä monitoimikoneessa 
kuuterällä. Lisää pehmeä rasva ja 
sekoita tasaiseksi. Painele pohjaseos 
tiiviiksi 30 x 20 cm kokoiseksi levyksi 
leivinpaperilla vuorattuun vuokaan tai 
tarjottimelle. Nosta pohja kylmään 
kovettumaan. 
Pane liivatelehti runsaaseen kylmään 
veteen pehmenemään noin 10 
minuutiksi. 
Hienonna kylmäsavulohi. Sekoita kylmäsavulohi, tuorejuusto ja tilli keske‐
nään. 
Kuumenna maito tai vesitilkka kattilassa tai mikrossa. Liuota vedestä puris‐
tettu liivatelehti nestetilkkaan. Sekoita liivateseos täytteen joukkoon. 
Levitä täyte pohjan päälle. Anna hyytyä jääkaapissa vähintään 4 tuntia, mie‐
lellään yön yli. Leikkaa lohilevy pieniksi suupaloiksi. Koristele tillillä. 
 
Julian mausteleivät 
2 kpl 
 
Ainekset 
Juuritaikina 
3 hapankorppua 
3 dl kädenlämpöistä vettä (n. 40 astetta) 
herneen kokoinen nokare hiivaa 
1 dl ruisjauhoja 
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Taikina  
2 dl rasvatonta piimää 
n. 25 g hiivaa 
1 dl siirappia 
1 tl pomeranssinkuorta 
1 tl fenkolia 
2 tl kuminoita 
1 1/2 tl suolaa 
2 dl ruisjauhoja 
n. 11 dl hiivaleipävehnäjauhoja 
1/2 dl rypsiöljyä 
2 dl rusinoita 
 
Paloittele hapankorput edellisenä iltana kuhoon. Kaada päälle haalea vesi. 
Anna turvota hetki. Hienonna hapankorput tasaiseksi sauvasekoittimella. 
Sekoita joukkoon hiiva ja ruisjauhot. Pidä kulho peitettynä lämpimässä, 
vedottomassa paikassa seuraavaan päivään. Lämmitä piimä 
kädenlämpöiseksi ja liuota siihen hiiva. Kaada seos juuritaikinan joukkoon. 
Hienonna fenkoli ja kumina huhmaressa. Lisää taikinaan siirappi. 
pomeranssainkuori, fenkoli, kumina ja suola. Alusta taikinaan ruisjauhot ja 
vähitellen hiivaleipäjauhoja. Lisää öljy ja rusinat alustamisen loppuvaiheessa. 
Taikina saa olla pehmeää. Peitä taikinakulho liinalla ja kohota noin 20 
minuuttia. 
Kumoa kohonnut taikina jauhotetulle pöydälle. Painele taikinasta ilmakuplat 
pois. Jaa taikina kahteen osaan. Leivo taikinasta kaksi pitkänomaista leipää. 
Nosta leivät pellille leivinpaperille. Viillä terävällä veitsellä leipien pintaan 
vinoviillot. Peitä leivät liinalla ja kohota lämpimässä paikassa noin 30 
minuuttia. 
Voitele hyvin kohonneet leivät vedellä ja ripottele pinnalle ruisjauhoja. Paista 
leivät 175 asteessa alimmalla tasolla noin 30 minuuttia. Tarkista vielä leipien 
kypsyys: kypsä leipä kumisee pohjaan naputeltaessa. 
 
 
 

Stollenkranssi 
30 viipaletta 
 
Ainekset 
2 1/2 dl kevyt ‐tai täysmaitoa 
2 ps (à 11 g) kuivahiivaa 
1 dl sokeria 
3/4 tl suolaa 
1 rkl kardemummaa 
1 kananmuna 
n. 9 dl vehnäjauhoja 
150 g voita tai leivontamargariinia 
Täyte 
30 g voita tai leivontamargariinia 
1 rkl sokeria 
1 rkl sitruunanmehua 
1 levy (200 g) rusina‐
hasselpähkinämaitosuklaata 
1 tanko (200 g) mantelimassaa 
Pinnalle tomusokeria 
 
Lämmitä maito 42‐asteiseksi. Sekoita kuivahiiva pieneen määrään jauhoja. 
Lisää jauhoseos hyvin vatkaten maidon joukkoon. 
Sekoita joukkoon sokeri, suola, kardemumma, muna ja osa jauhoista. Lisää 
taikinaan pehmeä rasva ja alusta loput jauhot. Kohota taikina liinalla 
peitettynä lämpimässä paikassa noin 20 minuuttia. 
Sulata täytteeseen tulevaa rasvaa hieman ja sekoita joukkoon sokeri sekä 
sitruunanmehu. Rouhi suklaa karkeaksi rouheeksi. Raasta mantelimassa. 
Kumoa kohonnut taikina jauhotetulle pöydälle ja painele ilmakuplat pois. 
Kauli taikina 30 x 70 cm kokoiseksi levyksi. Sivele taikinalevy rasvaseoksella. 
Ripottele päälle suklaarouhe ja mantelimassaraaste. 

Takaisin etusivulle 
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Kääri taikinalevy rullalle pitkältä sivulta. Nosta rulla pellille leivinpaperin 
päälle. Taivuta rulla kranssin muotoon. Leikkaa kranssiin noin sentin levyisiä 
viiltoja melkein pohjaan saakka. Taivuta viipaleet vuorotellen molemmille 
puolille. Kohota kranssi peitettynä noin puoli tuntia. 
Paista leivonnaista 200‐asteisen uunin toiseksi alimmalla tasolla noin 15 
minuuttia. Ripottele jäähtyneen kranssin pinnalle reilusti tomusokeria. 
 
Homejuusto‐piparitorttu 
8 annosta 
 
Ainekset 
Pohja 
100 g voita 
1/2 dl maitoa 
4 dl fariinisokeria 
1 kananmuna 
2 tl inkivääriä 
1 tl kanelia 
1/2 tl neilikkaa 
1/2 tl kardemummaa 
1 prk (150 g)   crème fraîchea 
(ranskankerma) 
3 dl vehnäjauhoja 
2 tl leivinjauhetta 
Sinihomejuustohyytelö 
2 dl kermaa 
1 tlk (250 g) rahkaa 
75 g sinihomejuustoa 
1 dl sokeria 
5 liivatelehteä 
Koristeluun viinirypäleitä 
 
Voitele piirakkvuoka (halkaisija 30 cm). Sulata voi kattilassa ja lisää maito. 

Vatkaa fariinisokeri, muna, inkivääri, kaneli, neilikka ja kardemumma 
keskenään. Lisää voi‐maitoseos ja ranskankerma. Yhdistä jauhot ja 
leivinjauhe, lisää ne seokseen. Sekoita taikina tasaiseksi ja kaada vuokaan. 
Paista 175‐asteisen uunin keskitasolla 30‐40 minuuttia. Jäähdytä. 
Vatkaa kerma, rahka, sinihomejuusto ja sokeri vatkaimella. Anna seistä hetki. 
Liota liivatelehtiä 5 minuuttia kylmässä vedessä. Purista ylimääräinen vesi 
pois. Liuota lehdet pieneen tilkkaan kiehuvaa vettä. Lisää liuos hyvin 
sekoittaen rahka‐homejuustoseokseen. Kaada hyvin jäähtyneen pohjan 
päälle ja anna hyytyä jääkaapissa. Koristele viinirypäleillä. 
 
 
 
 
 
 
Fysioterapia  
 
Aleksandros Dimitriadis, Mob. 697‐3488095  
E‐maili alex_physio@hotmail.com  
 
Päivi Voutilainen, Puh. 2310–206096 
Melina Merkouri 33, Sikies, Thessaloniki (Bussipysäkki Foka, Bussi 28) 
Seuramme jäsenet saavat alennuksen. Terapia‐ajat vain ajanvarauksella.  
 
 
Graafinen suunnittelija 
 
Andreas Dimitriadis, Mob. 6979762145 
E‐maili andreas1701@gmail.com  
 
Kampaaja  
 
Lisa Georgopoulou, Puh. 2310‐313073  

Takaisin etusivulle 

Palveluhakemisto 

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


Tapahtumakalenteri 
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Käsintehtyä keramiikkaa ja koruja 
 
Päivi Georgopoulos, Puh. 697 4031922 
Myös tilauksia otetaan vastaan 
 
Käännöksiä ja tulkkauksia 
 
Jaana Karhunen, Mob. 694‐5435697  
E‐maili jaanakarhunen@gmail.com 
 
Käännöksiä, suomen, ruotsin ja kreikan kielen oppitunteja 
 
Outi Holopainen, Mob. 697‐9774482 
E‐maili oumasoou@hotmail.com 
 
Terveys/Kauneus 
 
Forever Living Products (Forever Living.com, L.L.C.) 
Kirsi Rosti‐Drosinaki – International Sponsoring, Suoramyynnin kasvattaja. 
http://myflpbiz.com/aloeforallkirsi, Mob: +30 6997 628019 
E‐maili aloeforallkirsi@myflpbiz.com 
 
Valokuvauksia 
 
Eleanna Breza, Mob. +306981542408 
E‐ mail eleannab@gmail.com 
 
Vuokralle tarjotaan Halkidikissa 
 
Hanioti:n keskustassa, meren rannalla, vuokrataan kalustettu  kesäasunto, 
54m2 ajaksi  1.4. – 31.10. (Vuokraus myös lyhyemmäksi ajaksi sopii). 
Asunnossa on yhdistetty olohuone‐keittiö, makuuhuone, suihku‐wc ja kaksi 
parveketta.  

Lisätietoja: Satu Vuorinen, puh. +30 2310 841136 e‐maili 
panagoudis@yahoo.gr, 
 
Neos Marmaras  –  Sithonia,  vuokrataan  täysin  kalustettu  45m²  kesäasunto 
(+pesukone). Asunto on itse kylässä, 150m lähimmälle rannalle (kiviranta) ja 
250m lähimmälle hiekkarannalle. 
Vuokraus ympäri vuoden. (Vuokraus myös lyhyemmäksi ajaksi sopii). 
Asunnoissa on yhdistetty olohuone‐ makuuhuone (liukuovilla), keittiö, suih‐
ku‐wc ja kaksi parveketta. 
Lisätietoja:    Kirsi  Rosti‐Drosinaki,  puh.  +30  2310  315588,  e‐maili 
krosti@otenet.gr 
 
 
 
 
 
Tammikuu  
19.1  Keilailukilpailut 
  Elokuvailta, päivämäärä ilmoitetaan myöhemmin 
 
Helmikuu 
  Yleiskokous, päivämäärä ilmoitetaan myöhemmin 
 
Maaliskuu 
09.03  Kuukausitapaaminen (maaliskuun ensimmäinen sunnuntai 3.3. on 

Kathari deftera joten tapaaminen siirtyy viikolla) 
 
 
 
Seuraava tiedote ilmestyy keväällä 2014. Toimitus odottaa jälleen lukijoilta 
juttuja, vinkkejä ja kommentteja tiedotteeseen. 

Takaisin etusivulle 

Tiedotteen sähköpostiosoite on tiedote@suomi‐seura.gr 
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	HYVÄÄ UUTTA VUOTTA 2014!
	Paljon on tapahtunut Suomi-Seuran ja -koulun puitteissa tänäkin vuonna ja uusia ideoita tulevalle vuodelle on jo kertynyt. 
	Kreikkaa, ja Kreikassa asuvia, koettelevasta talouskriisistä huolimatta on myös seuramme maksullisissa tapahtumissa ollut kuluvana vuonna hyvä osanotto. On ihana todeta, että mukavassa seurassa arkihuolet unohtuvat ainakin hetkeksi! 
	Elokuvaillat ovat saaneet hyvän suosion seuralaistemme kesken. Seuralla on paljon elokuvia (ja kirjoja) kirjastossa ja niitä voi tietenkin lainata kotiin jos ei ole ehtinyt elokuvailtaan niitä katsomaan.
	Seuramme johtokunta on ollut yhteydessä Thessalonikin kaupunkiin kirjaston suomalaisten kirjojen siirtämisestä kaupunginkirjaston tiloihin. Kaupungilta ollaan oltu asiaan erittäin myönteisiä ja kaupungilla onkin nyt tarkoitus tehdä johonkin kaupunginkirjastoista kansainvälinen osasto, jossa olisi mahdollisimman monesta maasta kirjoja alkuperäiskielellä. Odotammekin, toivottavasti positiivista, vastausta kaupungilta alkuvuodesta.
	Kuluvana vuonna saimme Helsingin Suomi-Seuralta apurahaa mm. seuran internetsivujen valmiiksi tekemiseen, apurahaa tälle tiedotteelle ja koulu-lehdelle, sekä Pohjois-Kreikan suomalaisten ja Istanbulin suomalaisten tapaamiseen. Lämmin kiitos Helsingin Suomi-Seuralle kaikesta tuesta!
	Uusi vuosi pyörähtää seuran puolesta käyntiin vuotuisilla keilailukilpailuilla jotka pidetään sunnuntaina 19. tammikuuta. Tätä ennen on kuitenkin myös johtokunnankokous, joka on taas avoin kaikille.
	Kreikan kriisi on myös vaikuttanut siihen että kreikkalaiset ottavat paljon yhteyttä kunniakonsulaattiin siitä, miten Suomeen voi muuttaa asumaan, mistä löytää työ- tai koulutuspaikka, miten lasten päivähoito järjestyy, jne.
	Tämä on lisännyt henkilökohtaista työtaakkaani ja olen pahoillani siitä jos en ole aina ajallaan hoitanut seuran sihteerin tehtäviä.
	Toivotan teille kaikille kaikkea hyvää, etenkin terveyttä, uudelle vuodelle 2014! Nähdään seuran tapahtumissa!
	Marko Suomalainen
	Pohjois-Kreikan kunniakonsuli
	Takaisin etusivulle
	Takaisin etusivulle
	Kesän elokuvailta
	Kesäkuun lopulla vietettiin seuramme kolmas elokuvailta. Illan elokuvaksi valittiin Janne Kuusen ohjaama elokuva Kukkia ja sidontaa (2004).
	Kukkia ja sidontaa on musta komedia pikkukaupunkilaisista. Makkaratehtailija Jyrki (Simo Routarinne) muistaa tasapuolisesti kaikkia naisia kukkalähetyksin ja luonteeltaan sopimattomin kotikäynnein. Makkaratehtailijan vaimo Gitta (Sari Siikander) yrittää katsoa sormiensa läpi miehensä heilumisia. Makkaratehtaan talouspäällikkö Kaisa (Sari Havas) rakastaa Jyrkiä intohimoisesti. Tehtaan työntekijät Ali (Kari-Pekka Toivonen) ja Osmo (Jami Hyttinen) antavat Jyrkille pikku opetuksen. Mutta tilanne karkaa käsistä.
	Jyrkin kadottua kuvioista makkaratehtaan väki joutuu selvittämään elämänsä perusteellisesti uudelleen. Alia takaisin havitteleva ex-vaimo Eve (Outi Mäenpää) ainakin yrittää ottaa tilanteesta kaiken irti.
	Mäenpää on aivan fantastinen hulttioäiti Even roolissa ja hän saikin roolistaan parhaan naispääosan Jussi-patsaan.
	Takaisin etusivulle
	Suomi-Seuran suomenkielen intensiivikurssi
	Haastattelu: Sari Silvasti-Kontos
	Tänä kesänä, 15.7-26.7, järjestettiin 40. kerran Suomi-Seuran suomenkielen intensiivikurssi Helsingissä Laajasalon opistolla 
	Kurssiin kuului 50 suomen kielen opetustunnin lisäksi myös monia luentoja mm. Suomen historiasta, CV:n tekemisestä suomalaisille työnantajille, työnhausta Suomessa, maahanmuutosta jne. 
	Iltaisin oli yhteisiä retkiä Helsingin museoihin , kuten Ateneumin Taidemuseoon, Designmuseoon jne., unohtamatta makkaran paistoa , pullan leivontaa ,uintia meressä sekä suomalaisten elokuvien katselua . 
	Seuramme jäsenen, Sari Silvasti-Kontos:n poika, Konstantinos Kontos , 23 v. Larissasta oli yksi tämän vuoden osallistujista. Hän antoi meille pienen haastattelun kokemuksistaan kurssilta. 
	1. Konstantinos , oliko kurssi sinulle mieluinen ja vastasiko se odotuksiasi?
	K: Olin todellakin tyytyväinen ja kurssi antoi minulle enemmän kun uskalsin odottaa. Kurssi oli erittäin hyvin organisoitu ja opintojen ja vapaa-ajan suhde oli hyvin tasapainotettu. 
	2. Mistäpäin maailmaa kurssilaiset olivat ? 
	K: Kirjaimellisesti ympäri maapalloa , Kanadasta, USA:sta , Australiasta , Englannista, Ranskasta, Sveitsistä, Saksasta, muutamia mainitakseni. 
	3. Kenelle suosittelisit kurssia ? 
	K: Kurssilla oli niin toisen- kuin kolmannenpolven suomalaisia sekä suomalaisten aviopuolisoita. Yhteenkuuluvaisuuden tunne oli tuntuva ja koska kaikilla oli enemmän tai vähemmän Suomitaustaa auttoi heti alusta alkaen ryhmän yhteishengen luomiseen. Ikäjakauma oli 18-55 v., mutta se ei haitannut lainkaan edellä mainitsemistani asioista johtuen.
	4. Oliko kurssin pituus (kaksi viikkoa) mielestäsi sopiva? 
	K: Suomen kielen opintojen kannalta se antoi hyvän pohjan ja sysäyksen varmasti kaikille jatkaa tulevaisuudessa lisää. Lähes kaikki jäivät vielä kurssin jälkeen Suomeen sukulaisten vieraiksi. Helsingin kesä oli varsin mielenkiintoinen tänä vuonna, olihan Helsinki World Design Capital ja myös Tall Ship Race oli samaan aikaan kaupungissa. 
	5. Sano kolme sanaa, jotka jäivät Sinulle päällimmäiseksi mieleen kurssista? 
	K: HYMY -kaikki kurssilaiset olivat iloisia, positiivisia ihmisiä 
	AURINGONPAISTE - Helsingin sää oli mitä parhain kurssin aikana 
	KULTTUURI - kurssi antoi aimoannoksen tietoa eri aloilta
	Takaisin etusivulle
	Tuomon ja Valian häät
	30. elokuuta juhlittiin Vourvouroussa Halkidikissa seuralaistemme hyvin ystävien, suomalaisen Tuomon ja kreikkalaisen Valian, häitä. Paikalla oli vieraita niin Kreikasta kuin Suomestakin, ja myös seuramme jäseniä oli kutsuttu juhlimaan tätä ihanaa päivää.
	Itse kirkon menot olivat muutaman kymmentä kilometriä Vourvourou:sta pienessä idylisessä kyläkirkossa Nikitin kylässä.
	Takaisin etusivulle
	Takaisin etusivulle
	Kakun leikkuun, morsiusvalssin ja muiden ohjelmanumeroiden jälkeen oli vuorossa vielä suomalaisten vieraiden järjestämä morsiamen ryöstä. 
	Jotta sulhanen sai morsiamen takaisin, piti hänen kertoa häävieraille kreikaksi miksi hän haluaa morsiamen takaisin. Kreikkalaiset häävieraat päättivät koska sulhanen oli tarpeeksi vakuuttava! 
	Juhlat jatkuivat pitkälle aamuyöhön!
	Onnea Tuomo ja Valia yhteiseen elämäänne!
	Takaisin etusivulle
	Kuukausitapaaminen
	Marraskuun ensimmäisenä sunnuntaina pidettiin kuukausitapaaminen Turkin konsulaatin takana sijaitsevassa Museum-nimisessa Cafe Ouzo Bar:issa. 
	Ruokaa oli todella paljon ja se oli erittäin hyvää! Illan emäntä Riina Biltekin joutuikin jo toppuuttelemaan paikan henkilökuntaa, etteivät nyt ihan kaikkia keittiön antimia kantaneet pöytäämme.
	Paikalla oli myös muutamia Suomesta kiinnostuneita kreikkalaisia.
	Ennen kuukausitapaamista samassa paikassa järjestettiin seuran johtokunnankokous, joka oli perinteiseen tapaan avoin kaikille seuran jäsenille.
	Syksyn elokuvailta
	Vuoden viimeistä elokuvailtaa vietettiin 9. marraskuuta Päivi Georgopouloksen kotona.
	Elokuva oli tällä kertaa Aku Louhimiehen Riisuttu mies.
	Riisuttu mies on Aku Louhimiehen ohjaama, 15. syyskuuta 2006 ensi-iltansa saanut elokuva. Riisuttu mies on Louhimiehen neljäs elokuva, ja sen pääosissa esiintyvät Samuli Edelmann, Matleena Kuusniemi ja Laura Malmivaara.
	Takaisin etusivulle
	Edelmann on Antti Pitkänen, turkulainen pappi, joka on naimisissa entisen piispan tyttären kanssa. Kuuliainen ja kiltti pappivaimo Tuula kannustaa miestään hakemaan avautuvaa piispan virkaa. Matka piispan saappaisiin astumiseen ajaa Antin kriisiin itsensä, valintojensa ja ihmissuhteidensa kanssa. Oman mausteensa soppaan tuo seurakunnan uusi työntekijä Vilma, joka poikkeaa perinteisen papin klaanista ja saa Antin kiinnostuksen heräämään. Kun mies joutuu asettamaan vaa’alle ystävyytensä Markku-papin kanssa ja uuden imagonsa, Antin on pakko katsoa itseään peiliin. 
	Sivuosassa oleva Mikko Kouki, joka esitti pappisystävää, voitti roolisuorituksestaan Jussi-palkinnon.
	Ilta kului mukavasti kahvittelun, rupattelun ja elokuvan merkeissä.
	Seuraava elokuvailta pidetään todennäköisesti tammikuussa.
	Suomi-koulun joulujuhlat
	Lauantaina 7.12.2013 järjestettiin perinteiset Suomi-koulun joulujuhlat, joihin oli kutsuttu myös kaikki Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran jäsenet.
	Suomi-koulun opettajan Jenni Suometsän tervetuliaissanojen jälkeen laulettiin ”Oi terve joulukuusi!” jonka jälkeen kuultiin toisen Suomi-koulun opettajan, Outi Holopaisen, lausumana Jouluevankeliumi Meän-kielellä.
	Yhteislaulun ”Lumivalkeaa” jälkeen seurasi joulunäytelmä ”Muistikirja hukassa” johon osallistuivat kaikki joulun oppilaat ja opettajat. 
	Joulupukkia odotellessa laulettiin vielä ”Joulumaa” ja tanssittiin Joulu-zumba "tuiki tuiki tähtösen" ryhmissä.
	Joulupukki saapui "Joulupukki" laulun säestämänä ja jakoi lahjat lapsille ja opettajille.
	Lopussa oli vielä kahvi- ja virvoketarjoilu
	Takaisin etusivulle
	Seuran pikkujoulut
	Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran pikkujoulujuhlat oli sovittu pidettäviksi lauantaina 7.12.2013 Cafe Bazaar:ssa Thessalonikissa. Päivä olikin ollut ”yhtä juhlaa”, sillä samana aamuna oli pidetty jo Thessalonikin Suomi-koulun joulujuhlat, joissa kävi tietenkin joulupukkikin. 
	Niinpä sinä kirpeän kylmänä joulukuisena iltana alkoi väkeä, aikuisia ja lapsia läheltä ja kaukaa, valua paikalle kello kahdeksasta lähtien seuramme sihteerin lähettämän värikkään pikkujoulukutsun innostamina. Sisällä oli jouluinen tunnelma, sillä paikka oli tietenkin koristeltu tulevien juhlapyhien hengessä.  Kutsuvieraat asettuivat pöytiin, joista alkoi kuulua iloinen ja lämminhenkinen puheensorina. 
	Kaikki toivotettiin tervetulleiksi perinteisen glögilasillisen ja pipareiden kera. Ihmiset kulkivat pöydästä toiseen juttelemassa ja vaihtamassa kuulumisia. Pian alettiin kantaa herkkuja bufettipöytään, ja paikalle kutsuttu tiskijukka viritteli tunnelmaa soittamalla suomalaista joulumusiikkia. Pitopöydästä löytyi joulukinkkua, lohta, salaattia, perunagratiinia sekä erilaisia juustoja ja hedelmiä. 
	Muutama vuosi takaperin, meillä oli ollut pikkujouluissa aina jonkinlaista ohjelmaa, me suomalaiset kun siitä niin pidämme, mutta siitä oltiin sitten luovuttu monestakin eri syystä. Tänä vuonna Sari Silvasti-Kontos:n, johdolla, järjestettiin kuitenkin arpajaiset, joissa oli muhkea palkintolista. Aika monet olivat onnekkaita, ja jotkut saivat useitakin palkintoja. 
	Vatsat pulleina ruoasta ja punaviinin lämmittäminä istuttiin ja seurusteltiin, kunnes tiskijukka halusi saada vauhtia kinttusiin ja ruoan sulamaan nopeammin, soittamalla toinen toistaan vauhdikkaampia latino- ja diskotanssikappaleita. 
	Takaisin etusivulle
	Seuramme puheenjohtajaa ei silloin pidättänyt edes skootterionnettomuudessa tärväytynyt jalka, joka oli tietenkin jo jokseenkin turrassa punaviinihuurun vaikutuksesta. Onneksi hän sai myös houkuteltua mukaansa joitakin kutsuvieraista pyörimään tarkoitusta varten varatulle tanssikorokkeelle. Tanssiminen ja seuranpito jatkuivat, kunnes vaihdettiin hitaimmille sävelille, ja pikkujouluvieraat alkoivat lähteä koteihinsa. Joululoma ei ollut sentään vielä alkanut. Työpäiviä oli vielä edessä.
	Juhlista jäi kiva maku suuhun ja hymy huulille. Pikkujoulujen tarkoitus on päästä pikkuhiljaa joulun tunnelmiin, ja siinä onnistuttiin.
	Paljon kiitoksia johtokunnan jäsenille kaikista järjestelyistä ja erityiskiitokset pikkujouluvastaavalle Päivi Georgopoulos:lle!
	Outi Holopainen, pj
	Adventtikirkko
	Rodoksen turistipappi Pertti Hell toimitti adventtijumalanpalveluksen Thessalonikissa 12. joulukuuta Evangelikirkossa.
	Kanttorina toimi Vesa Mäkeläinen.
	Paikalle oli saapunut kuusi suomalaista ja itse adventtijumalanpalveluksen ja ehtoollisen jälkeen laulettiin vielä kauneimpia joululauluja.
	Seuran johtokunta kiittää Thessalonikin Evangelikirkkoa sekä sen johtajaa herra Katsarka:a monivuotisesta yhteistyöstä ja kirkkotilojen ilmaisesta käyttämisestä.
	Takaisin etusivulle
	Suomi-koulujen opettajien koulutuspäivät pidettiin jälleen kerran Helsingissä opetushallituksen tiloissa 7. – 9. elokuuta, pääteemanaan ”Hyvin suunniteltu, puoliksi tehty!” Kuten aina, melkein joka maanosa oli edustettuna, vaikkakin meitä osanottajia oli ehkä noin parisenkymmentä vähemmän kuin edellisenä vuonna. 
	Ensimmäisen koulutuspäivän avasi opetushallituksen johtaja, Jorma Kauppinen, kertoen ylpeänä, missä ollaan menossa opetussuunnitelman perusteiden  uudistustyössä Suomessa. Tähtäimessä on tehdä Suomesta kyvykkäin oppimisen valtio vuoteen 2020 mennessä. 
	Koulutuspäiviä emännöi jälleen kerran aina energinen Paula Mattila, jolla oli meille yllätystervehdys Yhdysvalloista: Nuorisokamariorkesteri The Singing Strings, (Laulavat Joutset), joka esitti osan repertuaaristaan, saaden yleisön jalat liikkeelle pöytien alla. 
	Tunnettu kirjailija, Tittamari Marttinen, kertoi meille seikkaperäisesti, miten omia tekstejä, toisten tarinoita ja kaunokirjallisuutta yleensä voitaisiin käyttää oppimateriaalina, minkä jälkeen mentiin oppikirjan käytön haasteisiin Suomi-kouluissa Christina Alhon, Rotterdamin Suomalaisen Lauantaikoulun entisen opettajan, gradun myötä. 
	Opetusneuvos, Ulla Rönnberg, esitteli suomen ja ruotsin oppimiseen, lähinnä maahanmuuttajille tarkoitettua sivustoa, www.kotisuomessa.fi, ja muita uusia OPH:n oppimateriaaleja verkossa. Häneltä saimme kuulla myös uudesta buumista, geokätköilystä, maailmanlaajuisesta ulkoiluharrastuksesta, jossa etsitään satelliittipaikannusta hyödyntäen geokätköiksi kutsuttuja rasioita. 
	Uuden Tekstitulkin julkaisusta tiedottivat sen toimittajat Maila Eichhorn, Sari Päivärinne ja Jaana Nykänen. Järjestyksessä jo kolmas, lähinnä teini-ikäisten opetukseen tarkoitettu Tekstitulkki, pitää vanhan, todetusti toimivan ja 
	suositun muotonsa, paitsi että sen kuvat ovat nyt värilliset. Jokainen koulu sai toimittajilta lahjaksi uuden Tekstitulkin. Vanhemmat tekstitulkit ovat löydettävissä Suomi-koulujen Tuki ry:n verkkosivuilla.
	Yhteistyöjärjestöjen esittelykierroksella saatiin kuulla Suomi-Seura ry:n puheenjohtajaa, Paula Seleniusta, Suomi-koulukoordinaattoria, Maarit Hyväristä, Suomi-koulujen Tuki ry:n edustajia, puheenjohtajaa, Maila Eichhronia sekä sen sihteeriä, Anne Helttusta. Niin ikää tutustuimme myös Etäkoulu Kulkurin koulunjohtajaan, Tuija Tammelanderiin sekä Kesälukioseura ry:n toiminnanjohtajaan, Katri Yli-Viikariin.
	Takaisin etusivulle
	Sitten olikin vuorossa Suomi-koulujen Tuki ry:n vuosikokous, ja ensimmäinen koulutuspäivä huipentui illanviettoon suomalaisen runokaraoken merkeissä, Anne Helttusen ja Pirjo Sinkon emännöitsemänä. 
	Toisen koulutuspäivän aamuna opetusneuvos, Eija Kauppinen, purki oppimiskäsitystä opetussuunnitelman perusteissa, kysymyksenään miksi oppimiskäsityksellä on väliä. Hän korosti hyvinvoinnin merkitystä oppimisessa. Oppiminen on alituinen prosessi ja kiinteässä yhteydessä siihen, mitä opitaan, missä ja milloin, ja jossa oppilas on aktiivinen toimija. 
	Opetusneuvokset Leena Nissilä ja Pirjo Sinko kertoivat kieli- ja kulttuurinäkökulmasta opetussuunnitelmissa. Heidän mukaansa vieraat kielet näyttävät valtaavan yhä suurempaa alaa, suomalaisten kielivaranto näyttää kapenevan, kielitajun heikkenevän ja Suomen kielen pitävän pintansa lähinnä yliopistokielenä.  Nykyisin ei puhuttaisi enää kielitaidon eri alueista, vaan laaja-alaisesta osaamisesta, ajattelusta ja oppimisesta, kulttuurien osaamisesta ja monilukutaidosta sekä lukijoina että tuottajina. 
	Ennen lounastaukoa opetusneuvos, Erja Vitikka, toi esille myös kansaivälistä näkökulmaa opetussuunnitelmiin.
	Lounaan jälkeen vatsat pulleina mentiin sitten koulutuspäivien ”kuumaan aiheeseen”, Suomi-koulujen opetussuunnitelmasuositukseen, jonka tarvetta valaisi  ensin Helena Korpela tekemällään selvityksellä. Selvityksen tulokset ovat luettavissa OPH:n verkkosivuilla:
	www.OPH.fi/julkaisut/verkkojulkaisu/perusopetus. 
	OPS-suosituksessa painotetaan erityisesti perheen sitoutumista, jolla olisi myös sosiaalinen funktio: yhteisöllisyys. Edelleen tärkeää olisi uudenlainen arviointi tavoitteisiin katsoen. Selvitystä seurasi paneelikeksustelu Jorma Kauppisen johdolla. Panelisteina toimivat Pirjo Sinko, Leena Nissilä, Helena 
	Korpela, Maila Eichhorn, Christina Alho, ja Irmeli Hoznour sekä innokkaina keskustelun osanottajina tietysti me, opettajat.
	Toisen koulutuspäivän iltaa vietettiin Villa Kivessä, jossa juhlittiin 100 vuotta runoilija Saima Harmajan syntymästä. Illanviettoa alusti Saima Harmaja-seuran puheenjohtaja, toimittaja  Päivi Istala. Musiikista vastasivat viisihenkisen  orkesterin Uinuvan laulaja, Heta Keskinarkaus ja kitaristi Sigurdur Rögnvaldsson, tulkiten yhtyeen musiikkia riisutun kokoonpanon voimin. Heta Keskinarkauksen Saima Harmajan runoihin säveltämät herkät ja väkevät sävyt toivat huikean runoilijan tekstit käsinkosketeltavan lähelle kuulijaa. Erittäin maittava ja runsas Illallinen nautittiin siis Saima Harmajan tapaan.
	Viimeisenä koulutuspäivänä, ns. menetelmäpäivänä, osallistuttiin erilaisiin työpajoihin. Oli tarjolla taidetyöpajaa, AV-arkki-koulutusta Kiasmassa, Irmeli Hoznourin ”Korva hörössä, kieli kippurassa - toiminnallisia tapoja kielen opetuksessa” sekä improvisaatiota vapauttavana ja ryhmäyttävänä tekniikkana Soile Pietikäisen johdolla , missä teemana Mainosmies ja filmitähti. Itse osallistuin viimeksi mainittuun työpajaan, jonka koin juuri sellaisena kuin sen oli tarkoitettukin.
	Kahvitauon jälkeen Äidinkielen opettajain liiton toiminnanjohtaja, Anne Helttunen, ”vei meidät kylään” Suomen tunnetuimpien kirjailijoiden koteihin, ja unkarilainen tuntiopettaja, Réka Aarnos Helsingin yliopistosta, näytti, miten oppitunneille voi saada iloa musiikin avulla. 
	Koulutuspäivät päättyivät  perjantai-iltapäivänä, 9. elokuuta, Paula Mattilan päätössanoihin ja kakkukahveihin. 
	Tuhannet kiitokset päivien järjestäjille ja kaikille muillekin osanottajille!
	Outi Holopainen
	Thessalonikin Suomi-koulun opettaja
	Takaisin etusivulle
	Passin ja oleskeluluvan maksaminen 1.1.2014 lähtien
	Passi- ja oleskelulupamaksu maksetaan 1.1.2014 alkaen etukäteen edustuston pankkitilille. Edustustossa ei voi maksaa käteisellä, shekeillä eikä pankki- tai luottokorteilla.
	Suomen suurlähetystön pankkitiedot ovat: Embassy of Finland, Alpha Bank, IBAN GR33 0140 1940 1940 0232 0000 776.
	Viestikenttään kirjoitetaan hakijan/hakijoiden nimi ja sanan ”passihakemus” tai vastaavasti "oleskelulupahakemus". Kuitti tulee esittää passia tai oleskelulupaa anottaessa.
	Mikäli valmis passi tai oleskelulupakortti halutaan toimitettavaksi postitse, maksu kirjatusta kirjeestä on 5 euroa. Maksu suoritetaan tilille yhdessä passi- tai oleskelulupamaksun yhteydessä.
	Myös notaarintodistukset maksetaan etukäteen suurlähetystön tilille.
	Mikäli käytät sähköistä hakupalvelua oleskeluluvan hakemisessa, voit maksaa hakemuksen verkossa suomalaisen pankin verkkopankkitunnuksilla tai kansainvälisellä luottokortilla.
	Oleskelulupamaksua ei palauteta, vaikka päätös olisi kielteinen.
	Kansalaisneuvonta auttaa löytämään julkiset palvelut
	Uusi Kansalaisneuvonta-palvelu neuvoo oikean viranomaisen palveluun, auttaa sähköisessä asioinnissa ja vastaa yleisluontoisiin kysymyksiin julkisista palveluista.
	Kansalaisneuvonta auttaa kansalaista löytämään asiaa hoitavan viranomaisen ja tarjoaa tukea sähköiseen asiointiin. Kansalaisneuvonta vastaa myös yleisluontoisiin julkisia palveluita koskeviin kysymyksiin.
	Palvelussa ei ole mahdollista saada vireille viranomaisasioita, vaan se ohjaa oikean viranomaisen luokse. Kansalaisneuvonta ei myöskään välitä puheluita.
	Kansalaisneuvonnan palvelukanavia ovat puhelin, sähköposti ja sähköinen yhteydenottolomake. Puhelinneuvonta palvelee maanantaista perjantaihin kello 8-21 ja lauantaisin klo 9-15. Ajat ovat Suomen aikoja. Asiakkaita palvellaan suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.
	Puhelusta tai tekstiviestistä maksetaan operaattorin paikallisverkko-, matkapuhelin- tai tekstiviestimaksu. Itse palvelu on maksuton.
	www.kansalaisneuvonta.fi
	Pysyvästi tai toistaiseksi Kreikassa asuvien henkilöiden yhteystietojen ilmoittaminen suurlähetystölle 
	Ulkoministeriön ilmoitusjärjestelmän uusimisen jälkeen suurlähetystölle tehtävät ilmoitukset tehdään samalla verkkosivulla matkustusilmoitus.fi kuin matkailijatkin tekevät.
	Ilmoituksessa kysytään matkan alkamispäivää. Kyseiseen kohtaan voi laittaa maahanmuuttopäivän tai päivän, jolloin ilmoituksen tekee. Kun asuu maassa vakituisesti, jätetään lähtöpäivä merkitsemättä. Kun ilmoituksen tekoa jatketaan, tulee myöhemmin vastaan kohta, jossa merkitään, että asuu maassa pysyvästi.
	Ilmoituksen tehneisiin suomalaisiin saadaan tarvittaessa paremmin yhteys erilaisten kriisitilanteiden yhteydessä. Kriisitilanteita ovat esimerkiksi suuronnettomuudet, tuhoisat luonnononnettomuudet tai evakuointia vaativat tilanteet ulkomailla.
	Ulkoministeriö tai Suomen suurlähetystö ei kuitenkaan pysty takaamaan suomalaisten turvallisuutta ulkomailla. Kaikkien maassa oleskelevien turvallisuudesta ovat ensisijaisesti vastuussa maan omat viranomaiset, joiden ohjeita tulee noudattaa.
	www.matkustusilmoitus.fi
	Takaisin etusivulle
	Suomi-Seuran infopäivät 2014
	Eläkepäiviksi ulkomaille -infopäivä järjestetään perjantaina 24.1.2014 sekä
	perjantaina 26.9.2014 kello 10 – 14. Hinta: Suomi-Seuran jäsenille 50 e, muille 70 e, sis. aamupalan, tietoiskut ja Eläkepäiviksi ulkomaille -oppaan
	Paluumuuttajan infopäivä järjestetään perjantaina 15.8.2014 kello 10 - 14.
	Hinta: Suomi-Seuran jäsenille maksuton, muille 30 euroa.
	Kaikki infopäivät järjestetään Suomi-Seura ry:n tiloissa Helsingissä (Mariankatu 8, 3. krs). 
	Ota yhteyttä neuvontapalveluumme puhelimitse, sähköpostilla tai kirjeitse. Olet tervetullut myös toimistoomme, jossa voit samalla tutustua erilaisiin muuttajan oppaisiin ja infomateriaaleihin.
	Suomi-Seura ry, Mariankatu 8, 3krs, 00170 Helsinki
	p. +358-(0)9-684 1210 info@suomi-seura.fi, www.suomi-seura.fi
	Jäsenten sähköpostiosoitteet kootaan Suomi-Seuraan
	Toivomme Suomi-Seura ry:n jäseninä henkilökohtaisesti olevia jäseniä toimittavan sähköpostiosoitteensa Suomi-Seuraan ja pitävän niin sähköposti- kuin postiosoitteensa ajan tasalla rekisterissämme.
	Kokoamme jäsentemme sähköpostiosoitteet rekisteriimme, jotta voimme jatkossa tiedottaa entistä tehokkaammin ja nopeammin ajankohtaisista Suomi-Seuraa koskevista asioista ja uutisista, esimerkiksi Suomen Sillan nettilehden ilmestymisestä ja koulutustapahtumista.
	Henkilön on oltava henkilökohtaisesti Suomi-Seura ry:n jäsen. Jäsenyys jäsenenämme olevassa ulkosuomalaisyhdistyksessä tai -järjestössä ei riitä henkilökohtaiseen Suomi-Seuran jäsenyyteen.
	Sähköpostiosoitteet sekä lähettäjän nimi, osoite ja maa sekä jäsennumero lähetetään osoitteeseen info@suomi-seura.fi.
	Kotisi maailmalla -blogi
	Suomi-Seura ry:llä on nyt oma blogi, nimeltään Kotisi maailmalla. Niin ulkosuomalaiskentältä kuin Suomen kamaraltakin riittää kerrottavaa, joten tule mukaan seuraamaan asioita, tarinoita sekä tunnelmia meiltä ja muualta. Kommenttien ja terveisten jättäminen on sallittua ja varsin suotavaa!
	Blogi on osoitteessa: http://suomiseurary.wordpress.com/
	Blogiin on linkki myös Suomi-Seuran kotisivulta www.suomi-seura.fi (Blogi).
	Alueen puhemiehen tiedotuskirja, Syksy 3/2013, 6.11.2013 RL
	Etelä-Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka, 
	Lämmin tervehdys kaikille alueemme Suomi-seuroille ja - yhteisöille
	Tulevan talvikauden toiminnan suunnittelu ja toteutuskin on varmasti jo pitkällä yhdistyksissämme ja yhteisöissämme.
	Puhemiehen tehtävä on rajoittunut näihin tiedotteisiin ja osallistumisiin puhemiehistön kokouksiin Helsingissä. Marraskuun 9 pnä käyn Aurinkorannikolla ja tapaan siellä useita siellä toimivan yhdistyksen ja yhteisön edustajaa.
	Vastauksia toki sain keväällä lähettämääni tiedotuskirjeen kysymyksiin, mutta moni yhdistys jätti vastaamatta. Tunnen tämän molempiin suuntiin toimivan tiedottamisen olevan tärkeää maille kaikille.
	Kertauksen vuoksi laitan tähän uudelleen viime kirjeen kysymykset, jos ne nyt tavoittaisi uusia lukijoita.
	Takaisin etusivulle
	Muistin virkistämiseksi seuraavassa vielä ajatukseni alueellisesta raportoinnista ja tiedottamisesta.
	Alueellinen raportointi 
	Ensimmäisenä halusin tutustua alueemme jäsenyhdistyksiin, jotta voisin paremmin viedä eteenpäin seuranne paikallisia tarpeita.
	Minulla on käytettävissä yhteystiedot yhtä vaille viidestäkymmenestä yhteisöstä. Haluaisin päivittää sen, että tiedon kulku toimisi molempiin suuntiin kitkattomasti.
	Toivon, että vastaatte seuraaviin kysymyksiini:
	1. Yhdistyksen tai yhteisön nimi ja jäsenmäärä 
	2. Yhdistyksen osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja mahdollisten kotisivujen osoite.
	3. Yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot
	4. Lyhyt raportti viime vuoden toiminnasta
	5. Jos toiminnassa on ollut ongelmia, kuvaus niistä
	6. Ehdotuksia, miten alueemme puhemies voisi parhaiten palvella ja välittää asianne Ulkosuomalaisparlamentille
	Tiedotustoiminta
	1. Tiedotuskirjeet 
	Aluepuhemies ylläpitää alueellista tiedotusta lähettämällä 2-3 kertaa vuodessa sähköpostitse tiedotuskirjeen.  
	2. USP:n kotisivut
	Aluepuhemies ylläpitää tiedotustoimintaa USP:n kotisivulla. Kaikkia alueen ulkosuomalaisyhteisöjä pyydetään seuraamaan aktiivisesti näitä sivuja.
	3. Sutinat
	Suomi-seuran järjestötiedote Sutinat toimii myös tiedotuskanavana tärkeistä asioista tiedotettaessa. Sutinat on erinomainen kanava Ulkosuomalaisparlamentin kokoustiedotteille. 
	4. Facebook
	Aktiivisia kannanottoja alueelta odotetaan muista tiedotuskanavista kuten ”Facebook”.
	Ulkosuomalaisparlamentin puhemiehistön kokous Helsingissä 10-11.10.2013
	Yhteenveto Ulkosuomalaisparlamentin puhemiehistön syyskokouksesta.
	Puhemiehistö piti syyskokouksensa Helsingissä torstaina ja perjantaina 10 ja 11. 10. 2013. 
	Kokous oli uuden puhemies Jarmo Virmavirran ensimmäinen kokous sen jälkeen. kun hänet valittiin Suomi- Seuran puheenjohtajaksi huhtikuussa 2013. Suomi- Seuran puheenjohtaja toimii myös Ulkosuomalaisparlamentin puhemiehenä.
	Asialistalla oli tällä kertaa sekä tapaamisia ajankohtaisista ulkosuomalaisasioissa että sisäistä pohdintaa ulkosuomalaisparlamentin työstä ja tulevaisuudesta.
	Kirjeäänestysasiaa lähdettiin tällä kertaa edistämään eduskunnassa keskustelemalla eri eduskuntapuolueiden  ryhmänjohtajien kanssa. Oikeusministeriön kanssa on jo pitkään käyty keskusteluja hallituksen esityksestä kirjeäänestyksen sallimisesta ulkosuomalaille, mutta viime kevään keskustelujen lopputulos oli, että vaikka tahtoa projektiin olisi, rahaa ei ole.
	Vaihtoehdoksi jäi ajaa asiaa eduskunnan kautta ja näistä mahdollisuuksista keskusteltiin eduskuntapuolueiden edustajien kanssa torstaina.
	Ymmärrystä asiaan löytyi kautta linjan ja työtä jatketaan nyt ryhmäpuheenjohtajien avustuksella
	eduskunnassa syksyn aikana.
	Ulkosuomalaisparlamentti haluaa myös pitää Suomeen takaisin muuttaneiden ja muuttoa harkitsevien puolta. Suomella ei ole varaa ylläpitää esteitä ulkosuomalaisten muutolle. Paluumuuttajien haasteista ja esteistä keskusteltiin Uudenmaan liitolle raportin asiasta tehneen Heli Halla- Ahon kanssa. Vaikka paluumuuttaja törmää moneen byrokraattiseen käytäntöön, kun hän palaa Suomeen, suurimmat esteet ovat kuitenkin asennepuolella. 
	Takaisin etusivulle
	Vaikka juhlapuheissa usein puhutaan ulkomaankokemuksen tärkeydestä, moni paluumuuttaja saa liian usein kuulla ulkomaanoleskelunsa olleen haittana urallaan tai ulkomailla hankittua koulutusta ja loppututkintoa ei rinnasteta vastaaviin Suomessa suoritettuun opiskeluun tai loppututkintoon.
	Suomalainen paluumuuttaja onkin näin ollen väliinputoaja, kun on ulkomailla vietettyjen opinto- ja/tai työvuosien jälkeen vieraantunut Suomesta, mutta on kuitenkin suomenkieltä ja muitakin kieliä osaava ”suomalainen”.
	Opetusministeri Krista Kiurulle annettiin lyhyen tapaamisen aikana tietoa Suomi- koulujen rahoitustilanteesta. Painotettiin myös, että kaikki ulkosuomalaislasten ja –nuorten parissa tekevät tahot joutuvat tahtomattaan kilpailutilanteeseen keskenään, kun rahoitus on niukkaa ja epävarmaa.
	Lokakuun lopussa astuu voimaan EU:n niin sanottu  potilasdirektiivi. Suomessa direktiiviä aletaan soveltaa 1.1.2014. 
	Se tuo EU- kansalaisille mahdollisuuden hakea terveyspalveluita myös toisesta EU- maasta ja saada korvauksia aivan kuten omassa asuinmaassaan. Tästä ja muista Kelan vaikutuksesta ulkosuomalaisiin ja paluumuuttajiin, keskusteltiin Kansaneläkelaitoksen kanssa.
	Suomi- Seuran johtokunta on asettanut työryhmän, jonka tehtävänä on miettiä seuran tulevaisuutta ja toimintaa. Tämän työn yhteydessä pohdittiin myös ulkosuomalaisparlamentin tulevaisuutta ja työtapoja pitkään ja hartaasti. Ulkosuomalaisparlamentin näkökulmasta erityisen tärkeänä pidettiin jäsenjärjestöjen mukaan saaminen ja aktivoituminen parlamentin toimintaan.
	Seuraavassa sitaatti Puhemiehistön kokouksesta koskien alueemme – Etelä- Euroopan, Lähi- idän ja Afrikan kokousraporttia: 
	” Raimo Luokomaa kertoi, että Etelä- Euroopan alueella uusi YLE- vero herättää paljon närää.  Ylen Areena- nettipalvelua kritisoidaan sen palvelemattomuudesta. Luokomaa totesi myös, että Espanjan passinmyöntämiskäytäntöä ei saa muuttaa.  Terveisinä alueelta todettiin, että  Kelan korvauspäätöksissä perusteetonta erilaisuutta, joka aiheuttaa epätietoisuutta hakijoissa.
	Luokomaa kertoi myös Portugalin valtion laista, joka sallisi maahan pysyvästi muuttaville eläkeläisille     10- vuoden verovapauden tietyin edellytyksin. Anomuksesta voi saada vapautuksen verojen maksusta. Vapautus ei koske julkishallinnon maksamia eläkkeitä. Toistaiseksi tietoon ei ole tullut yhtään myönnettyä verovapautta.
	Sen sijaan Portugalin verojen kiristyminen on saanut aikaan sen, että joitain henkilöitä on siirtänyt kirjansa takaisin Suomeen, mutta silti jatkavan asumista Portugalissa ainakin puoli vuotta kalenterivuodessa.
	Hän totesikin, että alueen talouskriisin seuraamukset ja veronkiristykset eivät ole saaneet aikaan merkittävää takaisinmuuttoa käytännössä. Paperit siirtyvät ja kotipaikkakuntaa muutetaan, mutta ihmiset jäävät nauttimaan ihanteellisesta ilmastosta ja vielä edullisimmista elinkustannuksista.
	Luokomaa kertoi suunnitelmistaan vierailla suomalaisyhteisöjen luona. Tarkoitus on vierailla vielä tänä syksynä Aurinkorannikolla ja toukokuussa Italiassa  suomalaisyhteisöjä tapaamassa.
	Keskusteltiin yleisesti USP:n tunnettavuudesta ulkosuomalaisten keskuudessa. Luokomaa esitti, että USP:n  imagoa pitää nostaa ja aktiivisesti kertoa eri alueiden suomalaisille, mikä USP on.
	Myös kotimaan poliitikkoja ja virkamiehiä pitää informoida Ulkosuomalaisparlamentin roolista ja työstä.”
	Lopuksi haluan kiittää kaikkia alueemme suomalaisyhteisöjä päättyvän vuoden toimista ulkosuomalaisten hyväksi.
	Haluan myös toivottaa kaikilla Rauhallista Joulunodotusta ja Onnea ja Menestystä toiminnallenne vuonna 2014!
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	Lähde: Suomen Ateenan-instituutti
	1. PROOSAKIRJALLISUUS
	Aho Juhani: Vainottu ja muita kertomuksia (O Kατατρεγμένος και άλλα διηγήματα); käänt. L. Koukoulas, Vasiliou 1921
	Colliander Tito: Askeesin tie (O δρόμος των ασκητών); käänt. Arkkimandriitta Evsevios Vittis, Akritas, 4. painos 1983
	Härkonen, Anna-Leena: Avoimien ovien päivä (Aνοιχτές πόρτες); käänt. Suomesta Maria Martzoukou, Patakis 2001
	Joenpolvi Martti: Kaikki alennuksella (Όλα με έκπτωση); käänt. suomesta Dimosthenis Kourtovik, Kedros 1985
	Kilpi Eeva: Tamara (Tαμάρα); käänt. suomesta Dimosthenis Kourtovik, Estia 1990
	Larni Martti: Neljäs nikama eli puoskari tahtomattaan (O τέταρτος σπόνδυλος ή τσαρλατάνος χωρίς να το θέλει) ; käänt. Dionisia Bitzileki, Vivlioekdotiki
	Larni Martti: Niistä asioista ei puhuta (Για τέτοια πράγματα δεν μιλάνε); käänt. Jannis Gavriilidis, Kedros 1982 
	Linna Väinö: Tuntematon sotilas (O Άγνωστος Στρατιώτης); käänt. suomesta Maria Martzoukou - Päivi Panagopoulou, Kalendis 1995
	Meri Veijo: Vuoden 1918 tapahtumat (Tα γεγονότα του 1918); käänt. Suomesta Dimosthenis Kourtovik, Medousa 1987
	Meri Veijo: Manillaköysi (Tο σκοινί); käänt. suomesta Dimosthenis Kourtovik, Medousa 1987
	Oksanen, Sofi: Puhdistus (Κάθαρση); käänt. suomesta Maria Martzoukou , Topos 2010.
	Paasilinna, Arto: Ulvova mylläri (Πέρα από τα όρια) ; käänt. Eftixia Ahliopta, Embiria Ekdotiki
	Paasilinna, Arto: Hurmaava joukkoitsemurha (Mικρές αυτοκτονίες μεταξύ φίλων); käänt. Maria Vlachou. Embiria Ekdotiki 2005
	Rönkä Matti: Tappajan näköinen mies (Ο άνθρωπος που έμοιαζε με δολοφόνο) käänt. suomesta Maria Martzoukou, Papadopoulos 2013
	Tikkanen Märta: Miestä ei voi raiskata (O βιασμός ενός άνδρα); käänt. Georgia Kiriakakou, Nefeli 1980
	Tikkanen Märta: Sofian kirja (Tο βιβλίο της Σοφίας); käänt. ruotsista Takis Kallifatidis, Reimondos 1990 
	Tuominen Antti: Parantaja (Ο Θεραπευτής); käänt. Giorgos Mparouksis, Livanis 2013
	Waltari Mika: Sinuhe egyptiläinen (O Aιγύπτιος); käänt. Jannis Lampsas, Kaktos 1982
	Waltari Mika: Sinuhe egyptiläinen (Σινουχέ, ο Aιγύπτιος); käänt. suomesta Maria Martzoukou, Kalendis 2006 
	Waltari Mika: Johannes Angelos (O Mαύρος Άγγελος); käänt. Jannis Lampsas, Kaktos 1982
	Waltari Mika: Johannes Angelos (Ιωάννης Άγγελος); käänt. suomesta Maria Martzoukou, Kalendis 2003
	Waltari Mika: Turms, kuolematon (O Eτρούσκος); käänt. Jannis Spandonis, Kalentis 1985
	Waltari Mika: Turms, kuolematon (O Eτρούσκος); käänt. Alexandra Sotiriou, Kaktos 1990
	Waltari Mika: Turms, kuolematon (O Eτρούσκος); käänt. suomesta Maria Martzoukou, Kalendis 2011
	Waltari Mika: Mikael Hakim (O Περιπλανόμενος); käänt. Jannis Spandonis, Kalentis 1989
	Waltari Mika: Mikael Karvajalka (O Άγγελος του Bορρά); käänt.Nikolaos Hristakis, Kaktos 1989
	Waltari Mika: Mikael Hakim (O Περιπλανόμενος); käänt. Demis Bouritsa, Kaktos 1990
	Takaisin etusivulle
	Waltari Mika: Ihmiskunnan viholliset (O Pωμαίος); käänt. Alexandra Sotiriou, Kaktos 1990
	Waltari Mika: Valtakunnan salaisuus (Tο Mυστικό του Bασιλείου); käänt. Nikolaos Hristakis, Kaktos 1990
	Waltari Mika: Nuori Johannes (O Προσκυνητής); käänt. Alexandra Sotiriou, Kaktos 1992
	Waltari Mika: Tanssi yli hautojen (O λευκός τσάρος); käänt. Andreas Rikakis, Kaktos 1995
	Waltari Mika: Kuka murhasi rouva Skrofin? (Ποιος σκότωσε την κυρία Σκρουφ;) käänt. suomesta Maria Martzoukou, Kalendis 2006
	Waltari Mika : Komisario Palmun erehdys (Tο λάθος του επιθεωρητή Πάλμου); käänt. suomesta Maria Martzoukou, Kalendis 2008
	2. RUNOUS
	Kalevala. Suomalainen eepos (Kάλεβαλα, το φινλανδικό έπος); (valikoiden) käänt. suomesta Maria Martzoukou, Kastaniotis 1992, uusi painos, jossa lisää 10 laulua, Kastaniotis 2004.
	Saarikoski Pentti: Mitä tapahtuu todella? Runoja ja otteita nuoruuden päiväkirjoista (Tι συμβαίνει, αλήθεια; Ποιήματα και αποσπάσματα από το νεανικό του ημερολόγιο), (valikoiden) käänt. suomesta Maria Martzoukou, Iakinthos 1987
	Södergran Edith: Runoja (Ποιήματα); käänt. ruotsista Antonis Mistakidis (Mesevrinos), Ta tetradia tou Riga 1980
	3. LASTEN - JA NUORTENKIRJALLISUUS
	Baric, Maija: Joen laulu (To τραγούδι του ποταμού); käänt. suomesta Maria Martzoukou. Patakis 2001.
	Jansson Tove: Muumiperhe (H οικογένεια Mούμιντρολλ).; käänt. Lina Kasdagli, Metopi 1981
	Jansson Tove: Pyrstötähti Muumimaassa (Kομήτης στη χώρα των Mούμιν); käänt. Lina Kasdagli, Metopi 1981
	Jansson Tove: Muumimaan hassu kesä (Tρελό καλοκαίρι στη χώρα των Mούμιν).; käänt. Lina Kasdagli, Metopi 1982
	Kouros, Alexis: Gondwanan lapset (To πέτρινο πρόσωπο της Γκοντβάνα); käänt. suomesta Maria Martzoukou, Zevrodeilos 1999
	Kunnas Mauri: Joulupukki (Ο Άγιος Βασίλης); kääny. Filippos Mandilaras, Patakis 2008.
	Topelius Zaharias: Satuja kaukaisesta pohjolasta (Παραμύθια από τον μακρινό Bορρά); (valikoiden) käänt. Maria Martzoukou, laulujen sanat Sotiris Trivizas, Kalendis 1994
	4. ANTOLOGIAT
	Suomalaisia kertomuksia (Φινλανδικά Διηγήματα); Iho tis Elladas, 1930
	Suomi kirjoittaa (H Φιλανδία γράφει); seitsemäntoista suomalaista nykykirjoittajaa; E. Sinervo, E. Pennanen, V. Meri, M-L. Vartia, M-L. Mikkola, T. Mukka, E. Paasilinna, E. Säisä, A. Ruut, S. Turkka, E. Kilpi, A. Tuuri, M. Joenpolvi, A. Cleve, G.Bargum, T.Jansson, B. Carpelan. Valinnat - käännös suomesta ja ruotsista Dimosthenis Kourtovik. Poria 1983
	Suomalaista nykyrunoutta (Σύγχρονη φιλανδέζικη ποίηση); C. Andersson, T. Anhava, M -L. Vartia, K. Westerberg, H. Juvonen, B. Carpelan, E-L.Manner, P. Saarikoski, P. Saaritsa, G. Schreck, S. Turkka, A. Turtiainen, P. Haavikko, P. Holappa, L. Hulden. Valinnat - käännös suomesta ja ruotsista Dimosthenis Kourtovik. Plethron 1986.
	Nuoria suomalaisia runoilijoita; pieni antologia (Nέοι Φινλανδοί ποιητές. Mικρό Aνθολόγιο). T. Forsström, A. Melleri, A. Peura, P. Saaritsa, C. Westerberg, J. Vieno. Käänt. suomesta M. Martzoukou, Epsilon 1994.
	Kaksitoista suomalaista runoilijaa (Δώδεκα φινλανδοί ποιητές); Eeva Kilpi, Paavo Haavikko, Pentti Saarikoski, Pentti Saaritsa, Kirsti Simonsuuri, Caj Westerberg, Tua Forsström, Arto Melleri, Jukka Koskelainen, Riina Katajavuori, Annukka Peura, Maris Gothoni. Käänt. suomesta Maria Martzoukou, Epsilon 2002.
	Takaisin etusivulle
	Vuohenjuustopunajuuret
	6 annosta
	Ainekset
	n. 1 kg punajuuria (tuoreita)
	1 tl timjamia
	n. 1/4 tl suolaa
	1 pkt (200 g) vuohenjuustoa
	1/2 rkl juoksevaa hunajaa
	1/4 dl pinjansiemeniä
	Pese punajuuret ja keitä kypsiksi suolalla (noin 1 tl suolaa litralle vettä) maustetussa vedessä, noin 45 minuuttia. Keittoaika riippuu punajuurien koosta. Kokeile kypsyyttä tikulla.
	Kaada punajuurista vesi pois. Kuori ne kuumina. Viipaloi punajuuret voideltuun uunivuokaan. Ripottele pinnalle timjamia ja suolaa.
	Leikkaa vuohenjuusto ohuiksi viipaleiksi ja levitä punajuurien päälle. Valuta pinnalle hunajaa ja ripottele koristeeksi pinjansiemeniä.
	Kuumenna vuokaa 200 asteessa uunin toiseksi ylimmällä tasolla 10-15 minuuttia. Vuohenjuustopunajuuret sopivat tarjottavaksi kinkun kanssa tai pikkulämpimänä.
	Lohi-tuorejuustopalat
	32 palaa
	Ainekset
	300 g leipää
	100 g margariinia
	Täyte 
	1 liivatelehti + 1 rkl maitoa tai vettä
	1 pkt (150 g) kylmäsavulohta
	2 rs (à 200 g) tuorejuustoa (esim. mustapippuri tai savulohi-piparjuuri)
	n. 1/2 dl tilliä hienonnettuna
	Koristeeksi tilliä
	Hienonna leipä monitoimikoneessa leikkuuterällä. Lisää pehmeä rasva ja sekoita tasaiseksi. Painele pohjaseos tiiviiksi 30 x 20 cm kokoiseksi levyksi leivinpaperilla vuorattuun vuokaan tai tarjottimelle. Nosta pohja kylmään kovettumaan.
	Pane liivatelehti runsaaseen kylmään veteen pehmenemään noin 10 minuutiksi.
	Hienonna kylmäsavulohi. Sekoita kylmäsavulohi, tuorejuusto ja tilli keskenään.
	Kuumenna maito tai vesitilkka kattilassa tai mikrossa. Liuota vedestä puristettu liivatelehti nestetilkkaan. Sekoita liivateseos täytteen joukkoon.
	Levitä täyte pohjan päälle. Anna hyytyä jääkaapissa vähintään 4 tuntia, mielellään yön yli. Leikkaa lohilevy pieniksi suupaloiksi. Koristele tillillä.
	Julian mausteleivät
	2 kpl
	Ainekset
	Juuritaikina
	3 hapankorppua
	3 dl kädenlämpöistä vettä (n. 40 astetta)
	herneen kokoinen nokare hiivaa
	1 dl ruisjauhoja
	Takaisin etusivulle
	Taikina 
	2 dl rasvatonta piimää
	n. 25 g hiivaa
	1 dl siirappia
	1 tl pomeranssinkuorta
	1 tl fenkolia
	2 tl kuminoita
	1 1/2 tl suolaa
	2 dl ruisjauhoja
	n. 11 dl hiivaleipävehnäjauhoja
	1/2 dl rypsiöljyä
	2 dl rusinoita
	Paloittele hapankorput edellisenä iltana kuhoon. Kaada päälle haalea vesi. Anna turvota hetki. Hienonna hapankorput tasaiseksi sauvasekoittimella. Sekoita joukkoon hiiva ja ruisjauhot. Pidä kulho peitettynä lämpimässä, vedottomassa paikassa seuraavaan päivään. Lämmitä piimä kädenlämpöiseksi ja liuota siihen hiiva. Kaada seos juuritaikinan joukkoon.
	Hienonna fenkoli ja kumina huhmaressa. Lisää taikinaan siirappi. pomeranssainkuori, fenkoli, kumina ja suola. Alusta taikinaan ruisjauhot ja vähitellen hiivaleipäjauhoja. Lisää öljy ja rusinat alustamisen loppuvaiheessa. Taikina saa olla pehmeää. Peitä taikinakulho liinalla ja kohota noin 20 minuuttia.
	Kumoa kohonnut taikina jauhotetulle pöydälle. Painele taikinasta ilmakuplat pois. Jaa taikina kahteen osaan. Leivo taikinasta kaksi pitkänomaista leipää. Nosta leivät pellille leivinpaperille. Viillä terävällä veitsellä leipien pintaan vinoviillot. Peitä leivät liinalla ja kohota lämpimässä paikassa noin 30 minuuttia.
	Voitele hyvin kohonneet leivät vedellä ja ripottele pinnalle ruisjauhoja. Paista leivät 175 asteessa alimmalla tasolla noin 30 minuuttia. Tarkista vielä leipien kypsyys: kypsä leipä kumisee pohjaan naputeltaessa.
	Stollenkranssi
	30 viipaletta
	Ainekset
	2 1/2 dl kevyt -tai täysmaitoa
	2 ps (à 11 g) kuivahiivaa
	1 dl sokeria
	3/4 tl suolaa
	1 rkl kardemummaa
	1 kananmuna
	n. 9 dl vehnäjauhoja
	150 g voita tai leivontamargariinia
	Täyte
	30 g voita tai leivontamargariinia
	1 rkl sokeria
	1 rkl sitruunanmehua
	1 levy (200 g) rusina-hasselpähkinämaitosuklaata
	1 tanko (200 g) mantelimassaa
	Pinnalle tomusokeria
	Lämmitä maito 42-asteiseksi. Sekoita kuivahiiva pieneen määrään jauhoja. Lisää jauhoseos hyvin vatkaten maidon joukkoon.
	Sekoita joukkoon sokeri, suola, kardemumma, muna ja osa jauhoista. Lisää taikinaan pehmeä rasva ja alusta loput jauhot. Kohota taikina liinalla peitettynä lämpimässä paikassa noin 20 minuuttia.
	Sulata täytteeseen tulevaa rasvaa hieman ja sekoita joukkoon sokeri sekä sitruunanmehu. Rouhi suklaa karkeaksi rouheeksi. Raasta mantelimassa.
	Kumoa kohonnut taikina jauhotetulle pöydälle ja painele ilmakuplat pois. Kauli taikina 30 x 70 cm kokoiseksi levyksi. Sivele taikinalevy rasvaseoksella. Ripottele päälle suklaarouhe ja mantelimassaraaste.
	Takaisin etusivulle
	Kääri taikinalevy rullalle pitkältä sivulta. Nosta rulla pellille leivinpaperin päälle. Taivuta rulla kranssin muotoon. Leikkaa kranssiin noin sentin levyisiä viiltoja melkein pohjaan saakka. Taivuta viipaleet vuorotellen molemmille puolille. Kohota kranssi peitettynä noin puoli tuntia.
	Paista leivonnaista 200-asteisen uunin toiseksi alimmalla tasolla noin 15 minuuttia. Ripottele jäähtyneen kranssin pinnalle reilusti tomusokeria.
	Homejuusto-piparitorttu
	8 annosta
	Ainekset
	Pohja
	100 g voita
	1/2 dl maitoa
	4 dl fariinisokeria
	1 kananmuna
	2 tl inkivääriä
	1 tl kanelia
	1/2 tl neilikkaa
	1/2 tl kardemummaa
	1 prk (150 g)  crème fraîchea (ranskankerma)
	3 dl vehnäjauhoja
	2 tl leivinjauhetta
	Sinihomejuustohyytelö
	2 dl kermaa
	1 tlk (250 g) rahkaa
	75 g sinihomejuustoa
	1 dl sokeria
	5 liivatelehteä
	Koristeluun viinirypäleitä
	Voitele piirakkvuoka (halkaisija 30 cm). Sulata voi kattilassa ja lisää maito.
	Vatkaa fariinisokeri, muna, inkivääri, kaneli, neilikka ja kardemumma keskenään. Lisää voi-maitoseos ja ranskankerma. Yhdistä jauhot ja leivinjauhe, lisää ne seokseen. Sekoita taikina tasaiseksi ja kaada vuokaan.
	Paista 175-asteisen uunin keskitasolla 30-40 minuuttia. Jäähdytä.
	Vatkaa kerma, rahka, sinihomejuusto ja sokeri vatkaimella. Anna seistä hetki. Liota liivatelehtiä 5 minuuttia kylmässä vedessä. Purista ylimääräinen vesi pois. Liuota lehdet pieneen tilkkaan kiehuvaa vettä. Lisää liuos hyvin sekoittaen rahka-homejuustoseokseen. Kaada hyvin jäähtyneen pohjan päälle ja anna hyytyä jääkaapissa. Koristele viinirypäleillä.
	Fysioterapia 
	Aleksandros Dimitriadis, Mob. 697-3488095 
	E-maili alex_physio@hotmail.com 
	Päivi Voutilainen, Puh. 2310–206096
	Melina Merkouri 33, Sikies, Thessaloniki (Bussipysäkki Foka, Bussi 28)
	Seuramme jäsenet saavat alennuksen. Terapia-ajat vain ajanvarauksella. 
	Graafinen suunnittelija
	Andreas Dimitriadis, Mob. 6979762145
	E-maili andreas1701@gmail.com 
	Kampaaja 
	Lisa Georgopoulou, Puh. 2310-313073 
	Takaisin etusivulle
	Käsintehtyä keramiikkaa ja koruja
	Päivi Georgopoulos, Puh. 697 4031922
	Myös tilauksia otetaan vastaan
	Käännöksiä ja tulkkauksia
	Jaana Karhunen, Mob. 694-5435697 
	E-maili jaanakarhunen@gmail.com
	Käännöksiä, suomen, ruotsin ja kreikan kielen oppitunteja
	Outi Holopainen, Mob. 697-9774482
	E-maili oumasoou@hotmail.com
	Terveys/Kauneus
	Forever Living Products (Forever Living.com, L.L.C.)
	Kirsi Rosti-Drosinaki – International Sponsoring, Suoramyynnin kasvattaja.
	http://myflpbiz.com/aloeforallkirsi, Mob: +30 6997 628019
	E-maili aloeforallkirsi@myflpbiz.com
	Valokuvauksia
	Eleanna Breza, Mob. +306981542408
	E- mail eleannab@gmail.com
	Vuokralle tarjotaan Halkidikissa
	Hanioti:n keskustassa, meren rannalla, vuokrataan kalustettu  kesäasunto, 54m2 ajaksi  1.4. – 31.10. (Vuokraus myös lyhyemmäksi ajaksi sopii).
	Asunnossa on yhdistetty olohuone-keittiö, makuuhuone, suihku-wc ja kaksi parveketta. 
	Lisätietoja: Satu Vuorinen, puh. +30 2310 841136 e-maili panagoudis@yahoo.gr,
	Neos Marmaras – Sithonia, vuokrataan täysin kalustettu 45m² kesäasunto (+pesukone). Asunto on itse kylässä, 150m lähimmälle rannalle (kiviranta) ja 250m lähimmälle hiekkarannalle.
	Vuokraus ympäri vuoden. (Vuokraus myös lyhyemmäksi ajaksi sopii).
	Asunnoissa on yhdistetty olohuone- makuuhuone (liukuovilla), keittiö, suihku-wc ja kaksi parveketta.
	Lisätietoja:  Kirsi Rosti-Drosinaki, puh. +30 2310 315588, e-maili krosti@otenet.gr
	Tammikuu 
	19.1 Keilailukilpailut
	 Elokuvailta, päivämäärä ilmoitetaan myöhemmin
	Helmikuu
	 Yleiskokous, päivämäärä ilmoitetaan myöhemmin
	Maaliskuu
	09.03 Kuukausitapaaminen (maaliskuun ensimmäinen sunnuntai 3.3. on Kathari deftera joten tapaaminen siirtyy viikolla)
	Seuraava tiedote ilmestyy keväällä 2014. Toimitus odottaa jälleen lukijoilta juttuja, vinkkejä ja kommentteja tiedotteeseen.
	Tiedotteen sähköpostiosoite on tiedote@suomi-seura.gr
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