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Alkuvuosi ja kesä mennä hurahtivat, ja kiireisen aikataulumme johdosta tässä 
on nyt tämän vuoden ensimmäinen tiedote. 
Vaikka kaikilla on ollut kiireinen oma aikataulunsa, on meillä tänä vuonna 
ollut kiirettä seurankin kanssa. Esimerkiksi kielten juhla ja ruokafestivaalit 
sattuivat tänä vuonna samalle viikonlopulle. Se aiheutti pientä paniikkia ja 
stressiä, kunnes seuramme puheenjohtaja, Outi Holopainen, sai 
"kiinnitettyä" kreikkalaisia suomen kielen oppilaitaan seuramme Suomi ‐ 
standille kielten juhlaan. 
Paljon muitakin tapahtumia on järjestetty, vaikka joukkomme tuntuukin 
pienenevän koko ajan, ja tehtävät alkavat kerääntyä yksille ja samoille 
henkilöille. Seuran johtokuntaan ei ole ollut innokkaita uusi tulijoita, ja 
suurin osa seuran johtokunnan jäsenistä toimivat myös koulun 
vanhempainyhdistyksen jäseninä. 
Seuran johtokunnan useista yrityksistä huolimatta, se ei saa seuran 
pienilukuista jäsenkuntaa enää niin helposti mukaan eri tapahtumiin. Tämä 
lienee merkki myös siitä, että jäsenet alkavat olla väsyneitä koko ajan 
touhuamaan seuran asioiden eteen. 
Ei toki ole tarkoituskaan, että seuran toiminta väsyttäisi jäseniä.... mutta ei 
myöskään johtokuntaa. Järjestötoiminnan tulisi olla vapaaehtoista ja 
mielekästä kaikille. 
Keväällä olisi tarkoitus järjestää Kreikan suomalaisten tapaaminen samaan 
yhteyteen Kreikan ja Kyproksen Suomi‐koulujen opettajien koulutuspäivien 
kanssa. Näiden tapahtumien järjestelyt vaativat seuran jäseniltäkin apua, ja 
toivonkin, että mahdollisimman moni lähtisikin mukaan näiden tilaisuuksien 
järjestämiseen. 
Haluan kuitenkin myös kiittää jäseniämme kaikesta siitä, mitä he ovat 
seuramme eteen tehneet. Ilman teitä ei seuraamme olisi! 
 
Marko Suomalainen 
Seuran sihteeri / Suomi‐koulun rahastonhoitaja / Tiedotteen toimittaja 
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Eleanna Brezas Thessalonikissa 
 
Seuramme entinen johtokunnan jäsen ja tiedotteemme entinen 
toimittaja, Englannissa nykyään asuva, Eleanna Breza, oli käymässä 
Thessalonikissa tammikuussa. 
Perjantaina 10. tammikuuta jotkut seuramme jäsenistä tapasivat 
Eleannan Café Bazaarissa ja vaihtoivat kuulumisia! 
 
Keilailukilpailut   

 
Seuramme vuosittaiset keilailukilpailut pidettiin 19. tammikuuta. 
Kilpailemaan oli tutun tavan mukaan kutsuttu myös Suomi‐ystävät. 
Tänä vuonna 24 henkilöä mittelivät ensimmäisistä sijoista aikuisten, 
nuorten ja lasten sarjoissa. 

Tänä vuonna aikuisten sarjan voitti Thessalonikissa toimiva Turkin 
pääkonsuli, Tuğrul Biltekin, pistemäärällä 137. Toiseksi tuli Marko 
Suomalainen, pistemäärällä 125, ja kolmannen palkinnon sai Kostas 
Theodorakis, pistemäärällä 1115. 
Nuorten sarjan puolestaan voitti Arianna Suomalainen, pistemäärällä 
116, toisen palkinnon sai Anni Drosinaki, pistemäärällä 99, ja 
kolmannelle sijalle ylti Kalliopi Theodoraki, pistemäärällä 88. 
Sekä aikuisten sarjan, että nuorten sarjan voittajat, saivat palkinnoksi 
puisen kiertopalkintokeilan vuodeksi kotiin. 
Lastensarjan voitti Despina Theodoraki, pistemäärällä 114, ja jaetulle 
toiselle sijalle keilasivat Alexia Suomalainen ja Marianna Vlahou, 
pistemäärillä 82, kun taas kolmannelle sijalle ylsi Teoman Biltekin, 
pistemäärällä 70. 
Lastensarjan voittaja sai karkki‐lahjan. 
Kaikkien sarjojen kolme parasta saivat lisäksi kunniakirjan. 
 

 
 

Takaisin etusivulle 

Seuran, Suomi‐koulun ja  
jäsenten toimintaa 
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Sääntömääräinen yleiskokous 
 
Seuramme vuosittainen säännöllinen, sääntömääräinen yleiskokous 
pidettiin sunnuntaina 16.2.2014, klo. 11:00, tavernassa " Negroponte", 
Ladadikassa, Thessalonikissa. 
Pohjois‐Kreikan Suomi‐Seuran puheenjohtaja, Outi Holopainen, avasi 
kokouksen ja leikkasi ja jakoi seuran “vasilopitan” seuran jäsenille. 
Onnenkolikko löytyi Outi Holopaisen ja Marko Suomalaisen pullapalan 
välistä.  
 

 
 
Tämän jälkeen kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kirsikka Soustiel, 
sihteeriksi Marko Suomalainen ja pöytäkirjantarkastajiksi sekä 
ääntenlaskijoiksi Sari Silvasti‐Kontos ja Päivi Georgopoulos. 
Kokoukseen otti osaa 7 seuran 21 maksaneesta jäsenestä. 
Kokouksen työjärjestyksen hyväksymisen jälkeen, käytiin läpi vuoden 
2013–2014 toimintakertomus ja vuoden 2013 tilinpäätös.  
Johtokunnalle myönnettiin tili‐ ja vastuuvapaus. 

Seuraavaksi käsiteltiin seuran tulo‐ ja menoarvio vuodelle 2014. 
Seuran jäsenmaksu (€ 20,00) ja liittymismaksu (€ 30,00) päätettiin 
pitää entisellään, ja päätettiin, että jäsenmaksun viimeinen 
maksupäivä olisi 30. huhtikuuta 2014. 
Käsiteltiin toimintasuunnitelmaehdotus kaudelle 2014 ‐ 2015. Seuran 
tilaisuuksista ja tapaamisista päätettiin seuraavasti:  
i.  Tilaisuudet ja tapaamiset 

‐  Kuukausitapaamiset jatkuvat kiertoluontoisena jäsenten kesken 
– jäsenet vastaavat paikasta, kellonajasta ja tapahtumasta. 
Jäsenille ilmoitetaan viimeistään viikkoa ennen sähköpostilla. 
Kuukausitapaamiset viisi kertaa vuodessa, maalis‐, huhti‐, touko‐
, loka‐ ja marraskuussa. 
Maaliskuun kuukausitapaamisen järjestää Päivi Georgopoulos. 

‐  Kirjaston sulkijaiset kesäkaudeksi, vastuuhenkilö Päivi 
Georgopoulos. 

‐  Osallistutaan Thessalonikin kansainvälisille ruokafestivaaleille 
kesäkuussa . 

‐  Osallistutaan ns. "kielten juhlaan" Thessalonikin 
kaupungintalolla, jotka pidetään 30.5. ‐ 1.6. 

‐  Järjestetään Suomi‐koulun kevätjuhlat 15.6. 
‐  Pidetään adventtikirkko yhteistyönä Suomen Merimieskirkon 

kanssa. 
‐  Järjestetään seuran pikkujoulut marras‐/joulukuun vaihteessa. 
‐  Järjestetään Suomi‐koulun joulujuhlat. 
‐  Järjestetään seuran keilailukilpailut tammikuussa 2015. 
‐  Järjestetään seuran elokuva‐ ja karaokeiltoja. Kaikki paikat ovat 

mahdollisia, kunhan illan järjestäjä hoitaa laitteiden kuljetuksen 
paikan päälle ja niiden palautuksen. 

‐  Järjestetään syksyllä laivaristeily Thessalonikin edustalla. 
 

Takaisin etusivulle 
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‐  Istanbulin matka järjestetään loppukeväästä / alkukesästä, 
vastuuhenkilö Riina Biltekin. Helsingin Suomi‐Seuralta on saatu 
avustus, jonka lisäksi seuramme avustaa matkalle lähteviä. 

‐  Järjestetään Kreikan suomalaisten tapaaminen, vastuuhenkilö 
Sari Silvasti‐Kontos. 

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

ii.  Tiedotustoiminta 
‐  Seuran tiedote, "Venttiili", ilmestyy 3 ‐ 4 kertaa toimikauden 

aikana. Tiedotteen toimikuntana jatkavat Päivi Georgopoulos ja 
Marko Suomalainen. 

‐  mahdolliset artikkelit muissa julkaisuissa. 
iii. Apurahat 

‐  Helmikuun apurahat 
1.  Suomi‐Seuralle haetaan helmikuun apurahaa  

a.  ulkosuomalaisten kulttuuri‐ ja harrastustoimintaan, Kreikan 
suomalaisten tapaamiseen.  

b.  ulkosuomalaisille nuoriso‐ ja opiskelijajärjestöille, Pohjois‐
Kreikan suomalaisten nuorten matka‐ ja 
majoituskustannuksiin, jotta he voivat osallistua vuoden 2014 
Euroopan nuorisopääkaupungin Thessalonikin tilaisuuksiin 
seuran edustajina. 

2.  Tiedotteelle haetaan  
a.  ulkosuomalaismediaperusapurahaa Internetkuluihin. 
b.  ulkosuomalaismediaerityisapurahaa Photoshop‐ohjelman 

hankintaan ja antivirusohjelman uusimiseen. 
3.  Suomi‐koulu hakee helmikuun apurahaa koulun 20‐

vuotisjuhliin. 
‐  Syyskuun apurahat 

3.  Johtokunta päättää syyskuun apurahojen kohteet. 
4.  Suomi‐koulu päättää syyskuun apurahojen kohteet. 

 
 
 
Seuran valvovan toimikunnan jäseniksi valittiin jatkamaan Satu 
Vuorinen ja Asta Koskela‐Dimitriadou. Varajäseneksi valittiin Kirsikka 
Soustiel.  
Tämän jälkeen Suomi‐koulun opettaja, Outi Holopainen, kertoi koulun 
asioista, ja valittiin Thessalonikin ruokafestivaalien toimikunnan ja 
seuran pikkujoulutoimikunnan vastaavaksi Päivi Georgopoulos sekä ns. 
"kielten juhlan" toimikunnan vastaavaksi Outi Holopainen. 
Vuorossa oli Ulkosuomalaisparlamentin asiat, johon seuramme on 
ottanut osaa sen perustamisesta lähtien.  
‐Seuran USP‐vastaava, Marko Suomalainen, kertoi kuulumiset USP:n 
toiminnasta, ja hänet valittiin jatkamaan seuramme USP‐vastaavana. 
Tämän jälkeen käsiteltiin seuralle tulleet kolme aloitetta. 
•  Kuukausitapaamiset / aloitteen tekijä Jaana Karhunen  
Aloite: Johtokunta ei saa perua omalla päätöksellään sovittuja 
kuukausitapaamisia. 

Takaisin etusivulle 



 
Venttiili  ●  Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran tiedote  ●  Syksy  2014               

 

 

Sivu 5 

 

Päätöslauselma: Kuukausitapaamiset eivät ole seuran johtokunnan 
vastuulla. Jokaisen kuukausitapaamisen järjestäjä on 
henkilökohtaisesti vastuussa seuraavan kuukausitapaamisen 
järjestäjän löytämisestä. 
Aloitteen tekijä oli itse vastuussa lokakuun kuukausitapaamisen 
järjestäjän löytämisestä.  
Mitä tulee toimintasuunnitelman muiden kohtien toteuttamiseen, 
johtokunnalla on täysi oikeus muuttaa tai peruuttaa siinä mainittuja 
asioita sen mukaan, mitkä asioista ovat toteutettavissa ja mitkä 
eivät. Kyseessä on toimintasuunnitelma.  

•  Yleiskokouksessa sovitut tapahtumat tulevan vuoden 
toimintasuunnitelmaan / aloitteen tekijä Jaana Karhunen 
Aloite: Johtokunta antaa tietoa yleiskokouksessa sovituista 
tapahtumista aikataulun mukaan, myös siinä tapauksessa, että 
tapahtumat perutaan tai siirretään myöhäisempään ajankohtaan.  
Päätöslauselma: Johtokunta tiedottaa jatkossa seuralaisia paremmin 
toimintasuunnitelman muutoksista ja muutenkin johtokunnan 
päätöksistä.  

•  Kirjeenvaihto seuralaisten kesken / aloitteen tekijä Päivi 
Georgopoulos 
Aloite: Kirjoittaessamme seuran ja johtokunnan toiminnasta 
mielipiteitä, toivomuksia yms. siitä tulisi käydä ilmi, kuka tai ketkä 
ovat kirjoituksen takana. Siis ei "me jäsenet" yhdeltä henkilöltä, 
mainitsematta, keitä ne muut jäsenet ovat. Muussa tapauksessa vain 
oma mielipide. 
Päätöslauselma: Kirjeenvaihdossa jokainen kirjoittaa omalla nimellä 
tai mainitsemalla kaikkien samaa mieltä olevien nimet.  

Lopuksi käsiteltiin muut asiat ja seuran uudeksi jäseneksi hyväksyttiin 
Ioannis Kontos Larissasta, ja jäsenille Eleanna Breza, Aleksis Bresas, 
Lambropoulos Ioannis ja Patrikainen Riikka myönnettiin ero seurasta 
heidän omasta pyynnöstään.  

Kokouksen päätyttyä keskusteltiin vielä toukokuussa pidettävistä EU‐
vaaleista 
 
Maaliskuun kuukausitapaaminen 
 
Maaliskuun toisena sunnuntai järjestetyn johtokunnan kokouksen 
jälkeen alkoi seuramme kuukausitapaaminen. 
Sen järjesti Päivi Georgopoulos Thessalonikin keskustassa sijaitevassa 
"Simfonia" ‐ ravintolassa. 
Paikalla oli taas mukava sakki ja ilta kului mukavasti hauskaa 
pidettäessä! 
 
Huhtikuun kuukausitapaaminen 
 
Huhtikuun kuukausitapaamisen järjesti puolestaan Asta Koskela. 
Huhtikuun ensimmäisenä sunnuntaina pidetyn kuukausitapaaminen 
paikkana oli tällä kertaa taverna Panoramassa, "Katefthian sto Psito". 
Paikalla oli taas mukava joukko jäseniä ja suomiystäviä, ja ilta vierähti 
rattoisasti seurustellen ja hyvää ruokaa nautiskellen. 
 

 
 

Takaisin etusivulle 
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Tuomon ja Valian kanssa syömässä  
 
Huhtikuun lopulla Thessalonikissa olivat käymässä Oulussa asuvat 
Tuomo ja Valia ja seuralaiset, ja Suomi‐ystävät lounastivat heidän 
kanssaan Tavernassa ”Massalia”. 
Tilaisuus uusittiin, kun Tuomo ja Valia vierailivat Thessalonikissa taas 
heinäkuussa. Tällä kertaa tapaamisen paikaksi oli valittu taverna 
”Triaktis”, Thessalonikin rannalla.  
Molemmilla kerroilla ruoka oli mahtavaa, mutta seura mahtavampaa! 
 

 
 

EU‐vaalien ennakkoäänestys ja Toukokuun 
kuukausitapaaminen 
 
Thessalonikissa järjestettiin Europarlamenttivaalien ennakkoäänestys 
lauantaina 17. toukokuuta ravintolassa ”Marathos”. Kaikkiaan 14 
henkilöä kävi tällä kertaa äänestämässä Thessalonikissa, mikä oli 6 
henkilöä enemmän, kuin edellisissä Europarlamenttivaalien 
ennakkoäänestyksessä. Äänestysvilkkaus oli muutenkin Kreikassa 
asuvien suomalaisten kesken suurempaa, kuin edellisellä kerralla, ja 

vaikka tänä vuonna olikin yksi ennakkoäänestyspaikka vähemmän, 
kokonaisäänten määrässä oli 10,49% korotus. 
 
Europarlamenttivaalien ennakkoäänten määrät Kreikassa  
Paikka  Vuosi 2009  Vuosi 2014  Muutos 
Ateena  42  56  +33,33% 
Hania  22  26  +18,18% 
Kos  15  Ei äänestystä  ‐100,00% 
Rhodos  56  62  +10,71% 
Thessaloniki  8  14  +75,00% 
Yhteensä  143  158  +10,49% 
 
Toukokuun kuukausitapaaminen järjestettiin heti äänestystilaisuuden 
jälkeen samassa paikassa. Siirryimme ainoastaan ravintolan 
yläkerrasta, joka oli kokonaan varattu äänestystilaisuudelle, ulos 
syömään. Suurin osa äänestäjistä jäi myös syömään. 
Ruokailun jälkeen menimme vielä kahville ja sieltä vielä innokkaiden 
kanssa drinkille.  
Toukokuun kuukausitapaamisen järjesti Tuula Kallankari. 
 

 
 

Takaisin etusivulle 
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Kieltenjuhlat 
 
Ns. kielten juhla järjestettiin Thessalonikin 
kaupungintalon tiloissa jo toista kertaa 
30.5. – 1.6. Juhlaan osallistui pitkälti yli 
toistasataa, kahdeksaatoista eri kieltä 
edustavaa ryhmää. 
 
Seuramme suomen kielen edustus oli tänä 
vuonna pakostakin pienempi kuin 
edellisenä vuonna, koska samana 
viikonloppuna seuramme aktiivijäsenet 
osallistuivat myös kerran vuodessa 
järjestettäville ruokafestivaaleille. Ei vain 
kerta kaikkiaan pystytty repeämään kahteen paikkaan samanaikaisesti, 
vaikka kuinka oltaisiin haluttu. 
 
Silti, kuten aina, kieltenkin juhla vietiin kunnialla läpi. Pidimme 
interaktiivisen kielityöpajan, jossa verrattiin kreikan ja suomen kieltä 
toisiinsa, miettien kumpi näistä oli vaikeampi.  
Fröbelin Palikoitten musiikin innoittamana ja Thessalonikin Suomi‐
koululaisten johtamana, vedettiin yleisö mukaan zumba‐tanssiin 
suomen kielellä. Ja olihan meillä kaupungintalon pihalla standikin, 
jossa jaettiin tietoja Suomesta ja suomen kielestä sekä järjestettiin 
erilaisia, muutamia suomenkielisiä sanoja opettavia aktivitteetteja 
ohikulkeville. 
 
Kivaa oli taas tutustua muihin kieliin ja uusiin ihmisiin! Jotkut 
osanottajat olivat käyttäneet hyväkseen uskomatonta kekseliäisyyttä 
tuodakseen ihmiset lähelle toisiaan eri kielistä huolimatta!  

Ensi vuonna osallistutaan taas, jos vaan resurssit ja voimavarat 
riittävät! 
 
Outi Holopainen 
 
Ruokafestivaalit 
 
17. kerran järjestettävät ruokafestivaalit pidettiin Aretsoun rannalla 
Kalamariassa kesäkuun ensimmäisenä sunnuntaina. 
Jokainen maa tarjoili taas kotimaidensa herkkuja.  
Seuramme on ollut mukana tapahtumassa 2. vuodesta lähtien.  
Tänä  vuonna Tarjoilimme lohi‐ ja vihannespiirakkaa sekä 
korvapuusteja ja mokkapaloja. 
Ohjelma oli, kuten muinakin vuosina, musiikki‐, laulu‐,  ja 
tanssipainotteista. 
Kävijöitä oli tänä vuonna viime vuotta enemmän. 
 

 
 

Takaisin etusivulle 
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Matka Istanbuliin 
 
Pohjois‐Kreikan Suomi‐seuralaiset lensivät 
Istanbuliin 5. – 9.6. Turkin Thessalonikin konsulin 
vaimon, Riina Biltekinin johdolla. Matkalaisia oli 
kaiken kaikkiaan 18, sekä suomalaisia että heidän 
kreikkalaisia puolisoitaan.  
 

 
 

Perillä, Istanbulin keskustassa, meitä odotti itämaiseen tyyliin 
sisustettu hotelli, josta lähdettiin patikoimaan ja katselemaan 
kaupungin moninaisia nähtävyyksiä. Riina oli pitänyt huolen siitä, että 
saisimme nähdä niistä kaikista parhaimmat ja upeimmat mm. Hagia 
Sofian kirkko, Sininen moskeija  ja Top Kapin palatsi, tässä nyt vain 
muutamia mainitakseni.  Mikä kaupunki! Siihen ei kerta kaikkiaan 
voinut olla rakastumatta!  
Ohjelmassamme oli myös tavata Istanbulin suomalaisia, jotka veivät 
meidät hotellissa pidetyn tutustumistapaamisen jälkeen illemmalla 
syömään sikäläiseen ravintolaan. Turkki, ja nimenomaan Istanbul, on 
kuuluisa toinen toistaan maittavammista ruoistaan. Vieläkin tulee vesi 
kielelle, kun niitä muistelee. Itse ihastuin erityisesti 

munakoisosalaattiin, jota tilasin sitten aina uudelleen ja uudelleen joka 
aterialla. 
Matkamme oli kaikin puoli ihana ja antoisa! Istanbul on kaupunki, 
johon jokaisen ihmisen kannattaa matkustaa ainakin kerran 
elämässään, jos ei useamminkin. Suurkiitokset vielä Riinalle kaikista 
järjestelyistä! 
Pohjois‐Kreikan suomalaisten ja Istanbulin suomalaisten tapaamista 
tuki Helsingin Suomi‐Seura Ry. 
 
Outi Holopainen 
 

Georgos ja Liisa Thessalonikissa 
 

Thessalonikista Kemijärvelle aikoinaan muuttaneet, Georgos ja Liisa, 
olivat lastensa kanssa kesäloman vietossa Pohjois‐Kreikassa. 
Osa seuralaisista tapasivat heidät ruokailun merkeissä Thessalonikissa, 
tavernassa ”Massalia”. 
Iltapäivä oli rattoisa, muisteltiin paljon vanhoja ja kerrottiin 
viimeisimmät uutiset. 
 

 
 

Takaisin etusivulle 
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Outin sisko, Auli, Thessalonikissa 
 
Outi Holopaisen sisko Auli ilmaisi mielenkiintonsa tavata myös muita 
Thessalonikissa asuvia suomalaisia vieraillessaan täällä heinäkuun 
alussa. 
Näin ollen olikin taas hyvä syy kokoontua illanviettoon hyvään seuraan, 
ravintola ”Marathos”:een. 
Auli perheineen on mukana Suomen keskiaikaseura ry:n toiminnassa, 
ja Auli kertoikin innolla sen mielenkiintoisesta toiminnasta. 
Suomen keskiaikaseura ry, eli Aarnimetsän paronikunta, on 
suomalainen keskiajan ja renessanssin harrastajien yhdistys. 
 

 
 

Haastattelu Sari Silvasti‐Kontos, kuvat Rimma Lillemägi 
 
Tämänkertaisena uutena tuttavuutenamme haluaisin tutustuttaa 
teidät Rimma Lillemägi nimiseen henkilöön. Rimma on Virossa 
syntynyt, 25 vuotta Suomessa asunut ja kaksi vuotta sitten Ruotsiin 
muuttanut valokuvaaja. 
 
Rimma, miten kuvailisit itseäsi yhdellä lauseella? 
R: Olen elämää ahmiva, luontoa ja ihmisiä rakastava, ympäristölle 
avoin ja helposti innostuva ainainen pikkulapsi. 
 
Nyt vaikutat täällä Kreikassa. Milloin muutit tänne ja kuinka kauaksi 
aikaa ? 
R: Tulin elokuun alussa ja mahdollisesti olen täällä Kreikassa ainakin 
huhtikuuhun saakka. 
 

Asut siis keski‐ Kreikassa Melissoxorin kylässä, Larissan kupeessa. 
Millaisen vaikutuksen tämä alue on sinuun tehnyt ? 
R: Mahtavan vaikutuksen. Tunsin heti olevani kuin kotonani. Elämä 
täällä ei ole niin vakavaa, ja kun kaikki ei ole minuutista kiinni, voi elää 
nauttien joka solullaan. 
 

 
 

Larissan kaupunki on vain noin 8 km päässä. Millaisena paikkana olet 
sen kokenut ? 
R: Koska Melissoxori on vain pieni kylä, pyrin käymään Larissassa 
ainakin kolmesti viikossa. 
Haluan olla ihmisten ilmoilla ja tuntea elämän sykkeen. Mm. käyn 
siellä torilla joka tiistai . 
Larissan koen todellakin sinä aitona Kreikkana, jota monet muutkin 
ulkomaalaiset tästä maasta hakevat. En ole tavannut yhtään turistia, 
ja kaupunkilaiset ovat suhtautuneet minuun kuin vanhaan tuttuun. 
 

Takaisin etusivulle 

Haastateltavana: Rimma Lillemägi
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Tarkoitukseni on tehdä 
Kreikasta valokuvakirja. 

Sen aihe on vielä työn alla , mutta materiaalista ei tule olemaan 
puutetta. Tähän mennessä olen kuvannut mm. Meteorassa, Larissan 
lähiluostarissa, josta löysin myös virolaisen nunnan (siellä oli kaiken 
kaikkiaan kahdestatoista eri maasta olevia nunnia.), Platamonissa 
linnassa , Artassa vuorilla jne. 
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mm. 

Oletko ehtinyt maistella 
kreikkalaisia ruokia? Mitkä 
maut ovat jääneet parhaiten
mieleesi? 
R: Kreikkalaisesta ruoasta 
on vaikea olla pitämättä. 
Raaka‐aineet ovat tuoreita, 
hedelmät ja vihannekset 
taivaallisen makuisia. 
Tomaatit todella maistuvat 
tomaatilta jne. Pidän itse hyvin paljon ruoan laitosta, mutta olen myös 
tutustunut moniin herkkuihin mm. tavernoissa. Yksi eniten mieleen 
jäänyt on suussasulava lammas, josta nautin eräässä jo lähes 80 v. 
toimineessa perheyrityksen ravintolassa Larissassa. 
 
Olet ammatiltasi valokuvaaja. Oletko saanut mieleisiäsi kuvia näiden 
ensimmäisten viikkojen aikana? Missä olet kuvia ottanut? 
R : Olen ollut aivan mykistynyt. Ahmin joka päivä kaikkea ympärilläni 
niin silmin kuin kameralla. 
Tämä on taiteen ja visuaalisten aistien ja intohimojen maa. Monesti 
minulla herää kysymys, pystynkö välittämään kaiken sen kauneuden 
kameran linssini läpi 
muille ihmisille. Onneksi
ihmisten innostus 
FB:ssa pitämässäni 
blogissa jakamilleni 
kuville on ollut niin 
kannustavaa, että olen 
saanut siitä lisää 
voimaa. 

 
Minnepäin Kreikkaa aiot nyt lähitulevaisuudessa mennä kuvaamaan? 
R: Seuraavaksi lähden Mykonokselle, Syrokselle , Santorinille ja 
Rodokselle. Ennen niiden kuvien katselua voitte käydä kurkkaamassa 
töitäni nettisivuiltani www.rimmaphoto.com 
 

 
 

Takaisin etusivulle 

http://www.rimmaphoto.com/
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Suru ja ilo kulkevat yhdessä, ja niin nälläkin koulutuspäivillä, joita 
varjosti opetusneuvos Pirjo Singon äkillinen ja odottamaton 
kuolema muutamaa kuukautta aikaisemmin. Häntä muisteltiin 
monessakin puheessa, joka sai kaikkien silmät kyyneliin. Pirjo oli 
paljon arvostettu kolleega opetushallituksessa. Hän oli  myös 

Suomi‐koulujen puolestapuhuja ja aina yksi koulutuspäivien 
pääjärjestäjistä. Minäkin muistan hänet hyvin, erittäin älykkäänä, 
asiansa tuntevana, iloluonteisena , huumorintajuisena ja 
tarmokkaana naisena.  
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Suomi‐koulujen opettajien seminaari 
 
Suomi‐koulujen opettajien seminaari pidettiin Helsingissä 6. – 8. 
elokuuta. Osanottajia oli kaiken kaikkiaan 82 joka puolelta 
maailmaa, ja järjestäjiä 17. 
 
Koulutuspäivien ohjelma oli jälleen kerran runsas, ja säpinää riitti. 
Pääaiheena oli tietenkin valmisteilla oleva Suomi‐koulujen 
opetussuunnitelmasuositus, jonka luonnosta puitiin sekä 
esitelmien että ryhmätöiden muodossa. Viittä vaille valmis OPS‐
suositus pitäisi olla valmis tänä syksynä, jolloin sitä 
kommentoitaisiin vielä kerran. Projektin lopullinen tulos esitellään 
ensi vuoden koulutuspäivillä.  
 
Tämänvuotista seminaaria juhlisti Tove Jansson‐ juhlavuosi. 
Kävimmekin Ateneumissa katsomassa sitä koskevaa näyttelyä. 
Edellisenä päivänä, ravintola Villa Kivessä, olimme saaneet nauttia 
illallista Muumi‐mamman tapaan ja kuulleet Tove Janssonin 
elämästä elämänkerran kirjoittajalta, Tuula Karjalaiselta. Monet 
eivät ehkä olleet tienneetkään, että Tove Jansson oli ennen 
kaikkea suuri taidemaalari ja kaikissa suhteissa aikaansa edellä.  
 

Lepää rauhassa, Pirjo Sinko, ja kiitos kaikesta! 
 
Outi Holopainen 
 
 
 
 
 
Uusi suurlähettiläs ja osastosihteeri 
 
Ulkoasiainneuvos, Pauli Mäkelä, aloitti Ateenassa, Kreikassa, olevan 
suurlähetystön päällikön tehtävät 1. syyskuuta. 
Mäkelä siirtyy Ateenaan ulkoministeriön taloudellisten ulkosuhteiden 
osastolta, jossa hän työskentelee Suomen taloudellisia ulkosuhteita 
koskevista energia‐asioista vastaavana suurlähettiläänä. Aiemmin hän on 
työskennellyt ministeriössä kauppapoliittisella, oikeudellisella ja 
kehitysyhteistyöosastolla sekä Eurooppa‐osastolla muun muassa Länsi‐
Euroopan yksikön päällikkönä. 
Suomen ulkomaanedustustoissa Mäkelä on työskennellyt Marseillessa, 
Brysselissä, Caracasissa, Pariisissa, Hongkongissa pääkonsulina ja Roomassa 
kahteen otteeseen, ensin ministerineuvoksena ja myöhemmin 
suurlähettiläänä. 
Mäkelä aloitti ulkoministeriön palveluksessa vuonna 1979. 
 
Suurlähetystön osastosihteerinä aloitti kesällä Päivi Harju‐Heikkilä. Hänen 
vastuullaan on talous‐ ja tietohallinto sekä yhdessä Merja Riikosen kanssa 
konsuli‐, passi‐ ja viisumiasiat. 
 

Takaisin etusivulle 

Ateenan suurlähetystö  
tiedottaa 

Suomi‐koulujen opettajien seminaari
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Lomasankarit (Περιπέτεια Στο Αιγαίο) elokuvateattereissa 
Kreikassa 4.12.2014 ja Suomessa 31.10.2014.  
 
Lomasankarit ‐ sen piti olla ihan tavallinen lomamatka 
 
 

Suomalaisittain ainutlaatuinen 
tapaus, elokuva, ”Lomasankarit”, 
on kuvattu kokonaan Kreikassa 
suomalaisten suosimalla Kosin 
saarella. Elokuva on täynnä 
takaa‐ajoja mutkaisilla 
vuoristoteillä ja kirkkailla 
Välimeren aalloilla. Elokuvan 
harvinaisinta antia ovat lukuisat 
sukelluskohtaukset, joissa 
katsoja pääsee lomasankareiden 
mukana jopa vedenalaisiin 
luoliin.  
Lomasankarit ‐ elokuvan on 
ohjannut Taavi Vartia ja 
tuottanut Jarkko Hentula 
yhteistyössä kreikkalaisen 
tuottajan Lilette Bossin kanssa.  
Elokuvan suomalaisia 
näyttelijöitä ovat Nuutti 
Konttinen, Emil Auno, Veikka 

Vainikka, Ville Myllyrinne ja Laura Malmivaara. Muissa rooleissa nähdään 
monia Kreikan tunnetuimpia näyttelijöitä ja nuoria nousevia tähtiä. 
 
Traileri suomeksi: www.youtube.com/watch?v=IFjMLvrlivo 
ja kreikaksi www.youtube.com/watch?v=KQKyze9gVHI 
 

Sen piti olla ihan tavallinen lomamatka aurinkoisella Kosilla, mutta Tonin 
onkin pelastettava kaunis paikallinen tyttö Adriana kidnappaajien kynsistä. 
Kun käy ilmi, ettei keneenkään muuhun voi luottaa, joutuu Toni 
vastentahtoisesti tukeutumaan velipuoliensa apuun. Tarumaisen saariston 
muinaisissa maisemissa, kuumilla rannoilla, pienillä vuoristoteillä ja 
Välimeren aalloilla syöksyvät seikkailijat henkensä kaupalla uhkaavasta 
tilanteesta toiseen. 
 
Elokuvateattereissa Kreikassa 4.12.2014 ja Suomessa 31.10.2014. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Takaisin etusivulle 

http://www.youtube.com/watch?v=IFjMLvrlivo
https://www.youtube.com/watch?v=KQKyze9gVHI
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Alueen puhemiehen tiedotuskirje, Kevät 2014 
 
Lämmin ja keväinen tervehdys kaikille alueemme Suomi‐seuroille yhteisöille. 
 
Toinen toimintavuotemme on jo pitkällä ja valmistaudumme kevätkauden 
viimeisiin tilaisuuksiin seuroissamme. 
Tämän toimintavuoden aikana olen kaivannut vuorovaikutusta 
Ulkosuomalaisparlamentin ja alueemme suomalaisyhteisöjen välillä. Onhan 
Suomi‐ Seura ja sen kautta Ulkosuomalaisparlamentti jokaisen 
suomalaisyhteisöjen lähes ainoa ja merkittävin edunvalvoja.  
Olen iloinen, että moni alueemme yhteisö on lähettänyt tarkistetut 
yhteystietonsa ja useat myös toimintakertomuksensa. Niistä voi päätellä, 
että toiminta yhteisöissä on ollut aktiivista ja jäseniä palvelevaa, Toivoisin 
vuorovaikutuksen jatkuvan ja lisääntyvän.   
 
Alueellinen raportointi  
 
Edelleen  halusin tutustua alueemme jäsenyhdistyksiin, jotta voisin 
paremmin viedä eteenpäin seuranne paikallisia tarpeita.  
 
Sain viime vuoden lopulla tilaisuuden tutustua Suomalaisyhteisöjen 
toimintaan Aurinkorannikolla. 
Sain osallistua siellä toimivan Aurinkorannikon suomalaisyhteisöjen 
Neuvottelukunnan kokoukseen. 
Paikalle oli lähes kaksikymmentä eri yhteisöjen edustajaa, joiden raporteista 
sain erinomaisen kuvan aktiivisesta toiminnasta Aurinkorannikolla.. 
Kokoukseen osallistui myös Suomen uusi Espanjan suurlähettiläs Roberto 
Tanzi‐Albi. 
 
 

Minulla on käytettävissä yhteystiedot yli viidestäkymmenestä yhteisöstä. 
Haluaisin tarkistaa 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 
 
Valmistaudun parhaillaan toukokuussa 2014 pidettävään puhemiehistön 
kokoukseen Helsingissä. Toivon, että saan vastauksenne hyvissä ajoin ennen 
sitä, mieluummin huhtikuun aikana. 
 
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”. 

Takaisin etusivulle 

Suomi‐Seura ry ja  
USP tiedottavat 
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Ulkosuomalaisparlamentin puhemiehistön kokous Helsingissä 8‐9.5.2014 
 
Kokouspäivinä tapaamme useita valtakunnan vaikuttajia, jotka voivat edistää 
USP:n tavoitteita. Luvassa on mm. tapaamisia eri ministeriöiden edustajien 
kanssa. Lisäksi vierailemme YLE:ssä. Aiheina ovat tietysti mm.YLE‐ vero ja 
miten se koskee ulkosuomalaisia sekä YLEn ulkosuomalaisten palvelujen 
siirtyminen YLE Areenaan 
 
Etelä‐ Euroopan, Lähi‐ Idän ja Afrikan alue 
 
Raimo Luokomaa   Timo Sainio 
puhemies  varapuhemies 
Casa Galeria Goldra  C/Castillo del Ingles 15 
Apartado 162  Escalera 3 Bajo A 
8100‐912 Loule  29620 Torremolinos 
Portugal  Spain 
Gsm + 351 969 004 469  +34658352872 
E‐maili luokomaa@sapo.pt  E‐maili timo.sainio@evl.fi 
 
Suomi‐Seura ja USP antoivat lausunnon passilain muutoksesta 
  
Suomi‐Seura ry ja ulkosuomalaisparlamentti ovat antaneet yhteisen 
lausunnon sisäministeriölle hallituksen esityksestä passilain muuttamiseksi ja 
henkilötietojen käsittelystä. Passilain uudistuksella pyritään 
passinhakumenettelyn keventämiseen. 
Ulkosuomalaisparlamentti ja Suomi‐Seura ry. eivät näe syytä, miksi 
ulkomailla asuvan Suomen kansalaisen mahdollisuudet sähköiseen ja 
kevennettyyn passinhakumenettelyyn rajoitettaisiin. 
Suomi‐Seuran ja USP:n lausunto on osoitteessa 
www.usp.fi/ajanko/index2.php?sivu=960 
 
 
 
 

Henkilökohtaisen jäsenmaksun voi nyt maksaa kotisivullamme 
  
Henkilökohtaiseksi jäseneksemme liittyminen ja jäsenmaksusi maksaminen 
pankki‐ tai luottokortilla (Visa, Eurocard, MasterCard) onnistuu nyt Internet‐
sivuillamme. Tästä linkistä Liittyminen pääset kyseiselle sivulle. 
Jos olet jo jäsen, mainitse ”lisätietoja” ‐ kohdassa jäsennumerosi. 
Toistaiseksi järjestöt eivät voi maksaa jäsenmaksuaan kotisivumme kautta. 
Tiedotamme, kun se on mahdollista. 
Suomi‐Seura ry:n jäsenenä olevien yhdistysten ja järjestöjen jäsenet eivät ole 
henkilökohtaisesti Suomi‐Seura ry:n jäseniä. Jäsenetumme saadakseen 
henkilön on oltava henkilökohtaisesti jäsenemme. 
Jäsenmaksullanne tuette 87 vuotta jatkunutta työtämme ulkosuomalaisten 
puolesta. 
Suomi‐Seuran jäsenmaksun voi maksaa myös eri maissa asuville 
jäsensihteereillemme ja edustajillemme. Heidän tietonsa löytyvät 
nettisivuiltamme www.suomi‐seura.fi (jäsenasiat) ja Suomen Sillan 
numeroista 6/2013 ja 1/2014.  
Voitte ottaa jäsenmaksua koskevissa kysymyksissä myös yhteyttä Suomi‐
Seuraan Päivi Kukkakorpeen, paivi.kukkakorpi@suomi‐seura.fi 
 
 
Ulkoasiainministeriölle uusi konsulipalvelulaki 
  
Ulkoasiainministeriö suunnittelee muutoksia konsulipalvelulakiin. Esityksen 
lausuntokierros on jo päättynyt mutta voit käydä lukemassa esityksen 
ulkosuomalaisparlamentin sivujen kautta osoitteessa 
www.usp.fi/ajanko/index2.php?sivu=980. Samalla sivulla voit myös lukea 
ulkosuomalaisparlamentin ja Suomi‐Seura ry:n lausunnon esityksestä. Laki 
on tarkoitus tuoda eduskunnan käsiteltäväksi alkusyksyllä 2014. 
 
 
 

Takaisin etusivulle 

mailto:luokomaa@sapo.pt
mailto:timo.sainio@evl.fi
http://www.usp.fi/ajanko/index2.php?sivu=960
http://suomi-seura.fi/kauppa/index.php?route=product/product&product_id=140
http://www.suomi-seura.fi/
mailto:paivi.kukkakorpi@suomi-seura.fi
http://www.usp.fi/ajanko/index2.php?sivu=980
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Saijonmaa ,Arja: Nuori Alaston Nainen (Μια 
νέα γυναίκα αποκαλύπτεται ‐ Η συνάντηση 
με τον Μίκη); käänt. A. Konidari, Ianos 2013 
 
Eräs vuosi. Eräs kaupunki. Mies. Ja nuori 
nainen.  
Mies on kreikkalainen tunnettu säveltäjä Mikis 
Theodorakis ja nainen on Arja Saijonmaa. 
Vuosi on 1972. Arja on Pariisissa ja lähdössä 
maailmankiertueelle Mikiksen ja tämän 
muusikoiden kanssa. Hän on nuori, epävarma 
ja silmittömän rakastunut. 
Eletään ideologioiden, poliittisen musiikin ja 
vapaustaistelun aikaa. Mikis elää maanpaossa 
takanaan tuskallinen menneisyys poliittisena 
vankina Kreikassa. Hän palaa halusta luoda musiikkia, joka vapauttaisi 
ihmiset. Kun nuori Arja kohtaa kreikkalaisen mieskulttuurin, vahvat 
persoonallisuudet ja omat voimakkaat tunteensa Mikistä kohtaan, hänen on 
astuttava tuntemattomaan. 
Nuori alaston nainen on kipeä, humoristinen ja henkilökohtainen kuvaus 
vuodesta, jolloin Arja kohtasi sekä taiteilijanuransa että elämänfilosofiansa 
mullistaneen miehen. Hänen kasvutarinansa 
kautta aukeaa myös kuohuva 1970‐luku. 
 
Simukka, Salla: Punainen kuin veri (Κόκκινη 
σαν το αίμα); käänt. M. Martzoukou, 
Metaiximo 2014 
  
Olipa kerran tyttö, joka oppi pelkäämään. 

Trilleri joka pitää otteessaan kuin hyytävin pakkanen. 
Punainen kuin veri aloittaa Lumikki Anderssonista kertovan jännitystrilogian, 
jonka muut osat ovat Valkea kuin lumi jaMusta kuin eebenpuu. 
Pimiöön on ripustettu kuivumaan pestyjä viidensadan euron seteleitä. 
Ilmassa leijuu vanhan veren haju. Lumikki anderssonin periaatteena on olla 
sotkeutumatta asioihin, jotka eivät hänelle kuulu, mutta seteleiden 
löytäminen kiskaisee hänet keskelle kansainvälistä 
huumebisnessvyyhtiä.Alati kiihtyvä tapahtumien pyörre heittää Lumikin 
hengenvaarallisiin tilanteisiin, pakenemaan kylmäverisiä rikollisia ja lopulta 
salaisiin Jääkarhun juhliin. Tapahtumien taustalla talvi on kylmempi kuin 
vuosiin, ja pakkanen kurittaa Tampereen katuja. 
Punainen kuin veripitää otteessaan kuin hyytävin pakkanen. Se aloittaa 
uuden, vetävän trilleritrilogian, jonka pääosassa on vahva ja itsenäinen 
Lumikki Andersson. 
 
Lehtolainen, Leena: Ensimmäinen murhani 
(Πικρά Πάθη); käänt. M. Martzoukou, Livani 
2014 
 
Opiskelijakuoron railakkaat harjoitukset 
helsinkiläishuvilalla katkeavat, kun ykkösbasso 
Jukka Peltonen löydetään rantavedestä 
kuolleena. Tapaus on näytön paikka Maria 
Kalliolle, jonka uraa rikososaston 
ylikonstaapelina rasittaa se, että hän on sekä 
nuori että nainen ‐ ja vielä punatukkainen! 
Kuoron hilpeän julkisivun takaa löytyy katkeria 
intohimoja, eikä niiden penkomista helpota 
havainto, että joukossa on Marian vanhoja kavereita. 

Takaisin etusivulle 

Uusia käännöksiä suomalaisesta 
kirjallisuudesta 
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Kurpitsakeitto 
 

Halloween‐juhlia varten koristele lautaset hauskoilla mustasta kartongista 
leikatuilla lepakonsiivillä. 
 
Valmistusaika:45 min. Kalorit: 
205 kcal / annos 
Määrä:4 annosta 
Ainekset 
500 g kurpitsan hedelmälihaa 
(oranssia halloween‐kurpitsaa) 
1 sipuli 
 
2 valkosipulinkynttä 
2 rkl voita 
1 dl valkoviiniä 
6 dl kasvislientä 
100 gr maustamatonta tuorejuustoa 
suolaa ja valkopippuria maun mukaan 
yrttejä 
 
Valmistusohjeet: 
Poista kurpitsasta siemenet ja kuori. Paloittele kurpitsa, sipuli ja valkosipuli ja 
kuullota ne kattilassa rasvassa. Lisää viini ja keitä kannen alla 5 minuuuttia. 
Lisää vesi ja liemikuutio. Keitä hiljalleen 15 minuuttia. Soseuta keitto 
sauvasekoittimella. Sulata joukkoon tuorejuusto ja viimeistele maku suolalla 
ja valkopippurilla. Koristele keitto halutessasi tuoreilla yrteillä, esim. 
timjamilla. Tarjoa tuoreen leivän kanssa. 
 
 

Varhaiskaali‐jauhelihapaistos 
 
Varhaiskaali‐jauhelihapaistos sopii myös karppaajan arkiruuaksi. 
 
Valmistusaika:30 min. Kalorit: 365 kcal / annos 
Määrä:4 annosta 
Ainekset 
300 g jauhelihaa 
2 rkl tomaattipyreetä 
suolaa 
mustapippuria 
1 punasipuli 
2 valkosipulinkynttä 
800 g varhaiskaalia pieneksi 
silputtuna 
400 g tomaattimurskaa 
2 dl kasvislientä 
 
Valmistusohjeet: 
Ruskista jauheliha ja mausta se tomaattipyreellä, suolalla ja pippurilla. Siirrä 
sivuun odottamaan. 
Kuullota sipulit ja lisää pannulle hienonnettu kaali. Kuullota hetken aikaa. 
Lisää tomaattimurska ja kasvisliemi ja anna kuumentua. Lisää joukkoon 
jauheliha ja kuumenna.  
Tarjoile sellaisenaan, jos haluat vähähiilarisen ruoan, tai sitten riisin kanssa. 
 
Täytetty pannukakkurulla 
 
Ainekset 
2,5 dl jauhoja 
valkosipulia 
150 g juustoraastetta 
2 sipulia 

Takaisin etusivulle 

Ruokapalsta 
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min. 
s 

 

aa 
hoa 

ouhetta 

a 
tuja 

 keskenään vaahdoksi. Lisää 

 
 Kaada taikina 

ysioterapia  

Dimitriadis, Mob. 697‐3488095  

200 g kinkkusuikaleita 
3 munaa 
2‐3 rkl öljyä 
1 tl suolaa 
6 dl maitoa 
valkopippuria 
 
Valmistusohjeet: 
Sekoita maitoon jauhot, suola, öljy ja 
munat ja paista 200 C:ssa noin 30 min. 
Kuullota sillä välin sipuli ja raasta juusto. 
Kun pannari on valmis, kumoa se öljytylle leivinpaperille. Levitä sipuli(t), 
juusto ja kinkku, ja mausta. Rullaa leivinpaperin avulla, ja ripottele päälle 
vielä juustoraastetta, ja kuorruta 200 C.ssa noin 10 ‐ 15 min. 
 
Omenakakku 
 
Valmistusaika:1 t 20 
Kalorit: 390 kcal / anno
Määrä:10 annosta 
Ainekset 

neenlämpöistä150 g huo
voita 
2 dl sokeria 
2 kananmun
2 ½ dl vehnäjau
2 tl leivinjauhetta 
2 tl kanelia 

iä 1 tl inkiväär
150 g mantelir
½ dl kermaa 

setta 2 dl omenaso
2 raastettua omena
Päälle: 50 g mantelilas

Valmistusohjeet: 
oi ja sokeriVatkaa pehmeä v

munat yksitellen hyvin vatkaten. 
aikinaan kevyesti sekoitellen.Yhdistä kuivat aineet ja lisää ne t

Lisää kerma, omenasose ja raastettu omena. Sekoita varovasti.
irtopohjaiseen ja voideltuun kakkuvuokaan. Ripottele päälle mantelilastuja. 
Paista 160‐asteisessa uunissa noin 50–60 minuuttia. Jos 

nisella kannella mantelit ruskistuvat liikaa, vuoraa kakku foliolla tai siliko
loppuajaksi. Jäähdytä. Tarjoile 
huoneenlämpöisenä. 
 
 
 
 

F
 

Aleksandros 
E‐maili alex_physio@hotmail.com  
 

Päivi Voutilainen, Puh. 2310–206096 
iki (Bussipysäkki Foka, Bussi 28) 

a.  

6979762145 

Melina Merkouri 33, Sikies, Thessalon
Seuramme jäsenet saavat alennuksen. Terapia‐ajat vain ajanvarauksell
 

Graafinen suunnittelija 
 

Andreas Dimitriadis, Mob. 
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. 

 

Palveluhakemisto 



Tapahtumakalenteri 
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Käännöksiä ja tulkkauksia 
 
Jaana Karhunen, Mob. 694‐5435697  
E‐maili jaanakarhunen@gmail.com 
 
 
Käännöksiä, suomen, ruotsin ja kreikan kielen oppitunteja 
 
Outi Holopainen, Mob. 697‐9774482 
E‐maili oumasoou@hotmail.com 
 
 
Terveys/Kauneus 
 
Forever Living Products (Forever Living.com, L.L.C.) 
Kirsi Rosti‐Drosinaki – International Sponsoring, Suoramyynnin kasvattaja. 
http://myflpbiz.com/aloeforallkirsi,  
Mob: +30 6997 628019 
E‐maili aloeforallkirsi@myflpbiz.com 
 
 
Vuokralle tarjotaan Halkidikissa 
 
Neos Marmaras  –  Sithonia,  vuokrataan  täysin  kalustettu  45m²  kesäasunto 
(+pesukone). Asunto on itse kylässä, 150m lähimmälle rannalle (kiviranta) ja 
250m lähimmälle hiekkarannalle. 
Vuokraus ympäri vuoden. (Vuokraus myös lyhyemmäksi ajaksi sopii). 
Asunnoissa on yhdistetty olohuone‐ makuuhuone  (liukuovilla), keittiö, suih‐
ku‐wc ja kaksi parveketta. 
Lisätietoja:  Kirsi Rosti‐Drosinaki,  
puh. +30 2310 315588,  
E‐maili krosti@otenet.gr 
 

 
 
 
 
Lokakuu 
05.10  kuukausitapaaminen, laivaristeily suunnitteilla. Asiasta ilmoitetaan 

erikseen lähipäivinä. 
18.10  elokuvailta klo 20:00 Päivi Pulkin kotona. 
 
Marraskuu 
02.11  kuukausitapaaminen, paikka ja aika ilmoitetaan myöhemmin. 
 
Joulukuu 
  Adventtikirkko, paikka ja aika ilmoitetaan myöhemmin. 
  Pikkujoulut, paikka ja aika ilmoitetaan myöhemmin. 
 
Seuraava  tiedote  ilmestyy  talvella 2014. Toimitus odottaa  jälleen  lukijoilta 
juttuja, vinkkejä ja kommentteja tiedotteeseen. 

Takaisin etusivulle 

Tiedotteen sähköpostiosoite on tiedote@suomi‐seura.gr 
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	- Kirjaston sulkijaiset kesäkaudeksi, vastuuhenkilö Päivi Georgopoulos.
	- Osallistutaan Thessalonikin kansainvälisille ruokafestivaaleille kesäkuussa .
	- Osallistutaan ns. "kielten juhlaan" Thessalonikin kaupungintalolla, jotka pidetään 30.5. - 1.6.
	- Järjestetään Suomi-koulun kevätjuhlat 15.6.
	- Pidetään adventtikirkko yhteistyönä Suomen Merimieskirkon kanssa.
	- Järjestetään seuran pikkujoulut marras-/joulukuun vaihteessa.
	- Järjestetään Suomi-koulun joulujuhlat.
	- Järjestetään seuran keilailukilpailut tammikuussa 2015.
	- Järjestetään seuran elokuva- ja karaokeiltoja. Kaikki paikat ovat mahdollisia, kunhan illan järjestäjä hoitaa laitteiden kuljetuksen paikan päälle ja niiden palautuksen.
	- Järjestetään syksyllä laivaristeily Thessalonikin edustalla.
	Takaisin etusivulle
	- Istanbulin matka järjestetään loppukeväästä / alkukesästä, vastuuhenkilö Riina Biltekin. Helsingin Suomi-Seuralta on saatu avustus, jonka lisäksi seuramme avustaa matkalle lähteviä.
	- Järjestetään Kreikan suomalaisten tapaaminen, vastuuhenkilö Sari Silvasti-Kontos.
	- Mahdollisista lisätapahtumista voi johtokunta tai yksittäiset jäsenet tiedottaa muille jäsenille postituslistalla osoitteella jasen@suomi-seura.gr 
	ii. Tiedotustoiminta
	- Seuran tiedote, "Venttiili", ilmestyy 3 - 4 kertaa toimikauden aikana. Tiedotteen toimikuntana jatkavat Päivi Georgopoulos ja Marko Suomalainen.
	- mahdolliset artikkelit muissa julkaisuissa.
	iii. Apurahat
	- Helmikuun apurahat
	1. Suomi-Seuralle haetaan helmikuun apurahaa 
	a. ulkosuomalaisten kulttuuri- ja harrastustoimintaan, Kreikan suomalaisten tapaamiseen. 
	b. ulkosuomalaisille nuoriso- ja opiskelijajärjestöille, Pohjois-Kreikan suomalaisten nuorten matka- ja majoituskustannuksiin, jotta he voivat osallistua vuoden 2014 Euroopan nuorisopääkaupungin Thessalonikin tilaisuuksiin seuran edustajina.
	2. Tiedotteelle haetaan 
	a. ulkosuomalaismediaperusapurahaa Internetkuluihin.
	b. ulkosuomalaismediaerityisapurahaa Photoshop-ohjelman hankintaan ja antivirusohjelman uusimiseen.
	3. Suomi-koulu hakee helmikuun apurahaa koulun 20-vuotisjuhliin.
	- Syyskuun apurahat
	3. Johtokunta päättää syyskuun apurahojen kohteet.
	4. Suomi-koulu päättää syyskuun apurahojen kohteet.
	Seuran valvovan toimikunnan jäseniksi valittiin jatkamaan Satu Vuorinen ja Asta Koskela-Dimitriadou. Varajäseneksi valittiin Kirsikka Soustiel. 
	Tämän jälkeen Suomi-koulun opettaja, Outi Holopainen, kertoi koulun asioista, ja valittiin Thessalonikin ruokafestivaalien toimikunnan ja seuran pikkujoulutoimikunnan vastaavaksi Päivi Georgopoulos sekä ns. "kielten juhlan" toimikunnan vastaavaksi Outi Holopainen.
	Vuorossa oli Ulkosuomalaisparlamentin asiat, johon seuramme on ottanut osaa sen perustamisesta lähtien. 
	-Seuran USP-vastaava, Marko Suomalainen, kertoi kuulumiset USP:n toiminnasta, ja hänet valittiin jatkamaan seuramme USP-vastaavana.
	Tämän jälkeen käsiteltiin seuralle tulleet kolme aloitetta.
	• Kuukausitapaamiset / aloitteen tekijä Jaana Karhunen 
	Aloite: Johtokunta ei saa perua omalla päätöksellään sovittuja kuukausitapaamisia.
	Takaisin etusivulle
	Päätöslauselma: Kuukausitapaamiset eivät ole seuran johtokunnan vastuulla. Jokaisen kuukausitapaamisen järjestäjä on henkilökohtaisesti vastuussa seuraavan kuukausitapaamisen järjestäjän löytämisestä.
	Aloitteen tekijä oli itse vastuussa lokakuun kuukausitapaamisen järjestäjän löytämisestä. 
	Mitä tulee toimintasuunnitelman muiden kohtien toteuttamiseen, johtokunnalla on täysi oikeus muuttaa tai peruuttaa siinä mainittuja asioita sen mukaan, mitkä asioista ovat toteutettavissa ja mitkä eivät. Kyseessä on toimintasuunnitelma. 
	• Yleiskokouksessa sovitut tapahtumat tulevan vuoden toimintasuunnitelmaan / aloitteen tekijä Jaana Karhunen
	Aloite: Johtokunta antaa tietoa yleiskokouksessa sovituista tapahtumista aikataulun mukaan, myös siinä tapauksessa, että tapahtumat perutaan tai siirretään myöhäisempään ajankohtaan. 
	Päätöslauselma: Johtokunta tiedottaa jatkossa seuralaisia paremmin toimintasuunnitelman muutoksista ja muutenkin johtokunnan päätöksistä. 
	• Kirjeenvaihto seuralaisten kesken / aloitteen tekijä Päivi Georgopoulos
	Aloite: Kirjoittaessamme seuran ja johtokunnan toiminnasta mielipiteitä, toivomuksia yms. siitä tulisi käydä ilmi, kuka tai ketkä ovat kirjoituksen takana. Siis ei "me jäsenet" yhdeltä henkilöltä, mainitsematta, keitä ne muut jäsenet ovat. Muussa tapauksessa vain oma mielipide.
	Päätöslauselma: Kirjeenvaihdossa jokainen kirjoittaa omalla nimellä tai mainitsemalla kaikkien samaa mieltä olevien nimet. 
	Lopuksi käsiteltiin muut asiat ja seuran uudeksi jäseneksi hyväksyttiin Ioannis Kontos Larissasta, ja jäsenille Eleanna Breza, Aleksis Bresas, Lambropoulos Ioannis ja Patrikainen Riikka myönnettiin ero seurasta heidän omasta pyynnöstään. 
	Kokouksen päätyttyä keskusteltiin vielä toukokuussa pidettävistä EU-vaaleista
	Maaliskuun kuukausitapaaminen
	Maaliskuun toisena sunnuntai järjestetyn johtokunnan kokouksen jälkeen alkoi seuramme kuukausitapaaminen.
	Sen järjesti Päivi Georgopoulos Thessalonikin keskustassa sijaitevassa "Simfonia" - ravintolassa.
	Paikalla oli taas mukava sakki ja ilta kului mukavasti hauskaa pidettäessä!
	Huhtikuun kuukausitapaaminen
	Huhtikuun kuukausitapaamisen järjesti puolestaan Asta Koskela. Huhtikuun ensimmäisenä sunnuntaina pidetyn kuukausitapaaminen paikkana oli tällä kertaa taverna Panoramassa, "Katefthian sto Psito".
	Paikalla oli taas mukava joukko jäseniä ja suomiystäviä, ja ilta vierähti rattoisasti seurustellen ja hyvää ruokaa nautiskellen.
	Takaisin etusivulle
	Tuomon ja Valian kanssa syömässä 
	Huhtikuun lopulla Thessalonikissa olivat käymässä Oulussa asuvat Tuomo ja Valia ja seuralaiset, ja Suomi-ystävät lounastivat heidän kanssaan Tavernassa ”Massalia”.
	Tilaisuus uusittiin, kun Tuomo ja Valia vierailivat Thessalonikissa taas heinäkuussa. Tällä kertaa tapaamisen paikaksi oli valittu taverna ”Triaktis”, Thessalonikin rannalla. 
	Molemmilla kerroilla ruoka oli mahtavaa, mutta seura mahtavampaa!
	EU-vaalien ennakkoäänestys ja Toukokuun kuukausitapaaminen
	Thessalonikissa järjestettiin Europarlamenttivaalien ennakkoäänestys lauantaina 17. toukokuuta ravintolassa ”Marathos”. Kaikkiaan 14 henkilöä kävi tällä kertaa äänestämässä Thessalonikissa, mikä oli 6 henkilöä enemmän, kuin edellisissä Europarlamenttivaalien ennakkoäänestyksessä. Äänestysvilkkaus oli muutenkin Kreikassa asuvien suomalaisten kesken suurempaa, kuin edellisellä kerralla, ja vaikka tänä vuonna olikin yksi ennakkoäänestyspaikka vähemmän, kokonaisäänten määrässä oli 10,49% korotus.
	Europarlamenttivaalien ennakkoäänten määrät Kreikassa 
	Paikka Vuosi 2009 Vuosi 2014 Muutos
	Ateena 42 56 +33,33%
	Hania 22 26 +18,18%
	Kos 15 Ei äänestystä -100,00%
	Rhodos 56 62 +10,71%
	Thessaloniki 8 14 +75,00%
	Yhteensä 143 158 +10,49%
	Toukokuun kuukausitapaaminen järjestettiin heti äänestystilaisuuden jälkeen samassa paikassa. Siirryimme ainoastaan ravintolan yläkerrasta, joka oli kokonaan varattu äänestystilaisuudelle, ulos syömään. Suurin osa äänestäjistä jäi myös syömään.
	Ruokailun jälkeen menimme vielä kahville ja sieltä vielä innokkaiden kanssa drinkille. 
	Toukokuun kuukausitapaamisen järjesti Tuula Kallankari.
	Takaisin etusivulle
	Kieltenjuhlat
	Ns. kielten juhla järjestettiin Thessalonikin kaupungintalon tiloissa jo toista kertaa 30.5. – 1.6. Juhlaan osallistui pitkälti yli toistasataa, kahdeksaatoista eri kieltä edustavaa ryhmää.
	Seuramme suomen kielen edustus oli tänä vuonna pakostakin pienempi kuin edellisenä vuonna, koska samana viikonloppuna seuramme aktiivijäsenet osallistuivat myös kerran vuodessa järjestettäville ruokafestivaaleille. Ei vain kerta kaikkiaan pystytty repeämään kahteen paikkaan samanaikaisesti, vaikka kuinka oltaisiin haluttu.
	Silti, kuten aina, kieltenkin juhla vietiin kunnialla läpi. Pidimme interaktiivisen kielityöpajan, jossa verrattiin kreikan ja suomen kieltä toisiinsa, miettien kumpi näistä oli vaikeampi. 
	Fröbelin Palikoitten musiikin innoittamana ja Thessalonikin Suomi-koululaisten johtamana, vedettiin yleisö mukaan zumba-tanssiin suomen kielellä. Ja olihan meillä kaupungintalon pihalla standikin, jossa jaettiin tietoja Suomesta ja suomen kielestä sekä järjestettiin erilaisia, muutamia suomenkielisiä sanoja opettavia aktivitteetteja ohikulkeville.
	Kivaa oli taas tutustua muihin kieliin ja uusiin ihmisiin! Jotkut osanottajat olivat käyttäneet hyväkseen uskomatonta kekseliäisyyttä tuodakseen ihmiset lähelle toisiaan eri kielistä huolimatta! 
	Ensi vuonna osallistutaan taas, jos vaan resurssit ja voimavarat riittävät!
	Outi Holopainen
	Ruokafestivaalit
	17. kerran järjestettävät ruokafestivaalit pidettiin Aretsoun rannalla Kalamariassa kesäkuun ensimmäisenä sunnuntaina.
	Jokainen maa tarjoili taas kotimaidensa herkkuja. 
	Seuramme on ollut mukana tapahtumassa 2. vuodesta lähtien. 
	Tänä  vuonna Tarjoilimme lohi- ja vihannespiirakkaa sekä korvapuusteja ja mokkapaloja.
	Ohjelma oli, kuten muinakin vuosina, musiikki-, laulu-,  ja tanssipainotteista.
	Kävijöitä oli tänä vuonna viime vuotta enemmän.
	Takaisin etusivulle
	Matka Istanbuliin
	Pohjois-Kreikan Suomi-seuralaiset lensivät Istanbuliin 5. – 9.6. Turkin Thessalonikin konsulin vaimon, Riina Biltekinin johdolla. Matkalaisia oli kaiken kaikkiaan 18, sekä suomalaisia että heidän kreikkalaisia puolisoitaan. 
	Perillä, Istanbulin keskustassa, meitä odotti itämaiseen tyyliin sisustettu hotelli, josta lähdettiin patikoimaan ja katselemaan kaupungin moninaisia nähtävyyksiä. Riina oli pitänyt huolen siitä, että saisimme nähdä niistä kaikista parhaimmat ja upeimmat mm. Hagia Sofian kirkko, Sininen moskeija  ja Top Kapin palatsi, tässä nyt vain muutamia mainitakseni.  Mikä kaupunki! Siihen ei kerta kaikkiaan voinut olla rakastumatta! 
	Ohjelmassamme oli myös tavata Istanbulin suomalaisia, jotka veivät meidät hotellissa pidetyn tutustumistapaamisen jälkeen illemmalla syömään sikäläiseen ravintolaan. Turkki, ja nimenomaan Istanbul, on kuuluisa toinen toistaan maittavammista ruoistaan. Vieläkin tulee vesi kielelle, kun niitä muistelee. Itse ihastuin erityisesti munakoisosalaattiin, jota tilasin sitten aina uudelleen ja uudelleen joka aterialla.
	Matkamme oli kaikin puoli ihana ja antoisa! Istanbul on kaupunki, johon jokaisen ihmisen kannattaa matkustaa ainakin kerran elämässään, jos ei useamminkin. Suurkiitokset vielä Riinalle kaikista järjestelyistä!
	Pohjois-Kreikan suomalaisten ja Istanbulin suomalaisten tapaamista tuki Helsingin Suomi-Seura Ry.
	Outi Holopainen
	Georgos ja Liisa Thessalonikissa
	Thessalonikista Kemijärvelle aikoinaan muuttaneet, Georgos ja Liisa, olivat lastensa kanssa kesäloman vietossa Pohjois-Kreikassa.
	Osa seuralaisista tapasivat heidät ruokailun merkeissä Thessalonikissa, tavernassa ”Massalia”.
	Iltapäivä oli rattoisa, muisteltiin paljon vanhoja ja kerrottiin viimeisimmät uutiset.
	Takaisin etusivulle
	Outin sisko, Auli, Thessalonikissa
	Outi Holopaisen sisko Auli ilmaisi mielenkiintonsa tavata myös muita Thessalonikissa asuvia suomalaisia vieraillessaan täällä heinäkuun alussa.
	Näin ollen olikin taas hyvä syy kokoontua illanviettoon hyvään seuraan, ravintola ”Marathos”:een.
	Auli perheineen on mukana Suomen keskiaikaseura ry:n toiminnassa, ja Auli kertoikin innolla sen mielenkiintoisesta toiminnasta.
	Suomen keskiaikaseura ry, eli Aarnimetsän paronikunta, on suomalainen keskiajan ja renessanssin harrastajien yhdistys.
	Haastattelu Sari Silvasti-Kontos, kuvat Rimma Lillemägi
	Tämänkertaisena uutena tuttavuutenamme haluaisin tutustuttaa teidät Rimma Lillemägi nimiseen henkilöön. Rimma on Virossa syntynyt, 25 vuotta Suomessa asunut ja kaksi vuotta sitten Ruotsiin muuttanut valokuvaaja.
	Rimma, miten kuvailisit itseäsi yhdellä lauseella?
	R: Olen elämää ahmiva, luontoa ja ihmisiä rakastava, ympäristölle avoin ja helposti innostuva ainainen pikkulapsi.
	Nyt vaikutat täällä Kreikassa. Milloin muutit tänne ja kuinka kauaksi aikaa ?
	R: Tulin elokuun alussa ja mahdollisesti olen täällä Kreikassa ainakin huhtikuuhun saakka.
	Asut siis keski- Kreikassa Melissoxorin kylässä, Larissan kupeessa. Millaisen vaikutuksen tämä alue on sinuun tehnyt ?
	R: Mahtavan vaikutuksen. Tunsin heti olevani kuin kotonani. Elämä täällä ei ole niin vakavaa, ja kun kaikki ei ole minuutista kiinni, voi elää nauttien joka solullaan.
	Larissan kaupunki on vain noin 8 km päässä. Millaisena paikkana olet sen kokenut ?
	R: Koska Melissoxori on vain pieni kylä, pyrin käymään Larissassa ainakin kolmesti viikossa.
	Haluan olla ihmisten ilmoilla ja tuntea elämän sykkeen. Mm. käyn siellä torilla joka tiistai .
	Larissan koen todellakin sinä aitona Kreikkana, jota monet muutkin ulkomaalaiset tästä maasta hakevat. En ole tavannut yhtään turistia, ja kaupunkilaiset ovat suhtautuneet minuun kuin vanhaan tuttuun.
	Takaisin etusivulle
	Oletko ehtinyt maistella kreikkalaisia ruokia? Mitkä maut ovat jääneet parhaiten mieleesi?
	R: Kreikkalaisesta ruoasta on vaikea olla pitämättä. Raaka-aineet ovat tuoreita, hedelmät ja vihannekset taivaallisen makuisia. Tomaatit todella maistuvat tomaatilta jne. Pidän itse hyvin paljon ruoan laitosta, mutta olen myös tutustunut moniin herkkuihin mm. tavernoissa. Yksi eniten mieleen jäänyt on suussasulava lammas, josta nautin eräässä jo lähes 80 v. toimineessa perheyrityksen ravintolassa Larissassa.
	Olet ammatiltasi valokuvaaja. Oletko saanut mieleisiäsi kuvia näiden ensimmäisten viikkojen aikana? Missä olet kuvia ottanut?
	R : Olen ollut aivan mykistynyt. Ahmin joka päivä kaikkea ympärilläni niin silmin kuin kameralla.
	Tämä on taiteen ja visuaalisten aistien ja intohimojen maa. Monesti minulla herää kysymys, pystynkö välittämään kaiken sen kauneuden kameran linssini läpi muille ihmisille. Onneksi ihmisten innostus mm. FB:ssa pitämässäni blogissa jakamilleni kuville on ollut niin kannustavaa, että olen saanut siitä lisää voimaa.
	Tarkoitukseni on tehdä Kreikasta valokuvakirja. Sen aihe on vielä työn alla , mutta materiaalista ei tule olemaan puutetta. Tähän mennessä olen kuvannut mm. Meteorassa, Larissan lähiluostarissa, josta löysin myös virolaisen nunnan (siellä oli kaiken kaikkiaan kahdestatoista eri maasta olevia nunnia.), Platamonissa linnassa , Artassa vuorilla jne.
	Minnepäin Kreikkaa aiot nyt lähitulevaisuudessa mennä kuvaamaan?
	R: Seuraavaksi lähden Mykonokselle, Syrokselle , Santorinille ja Rodokselle. Ennen niiden kuvien katselua voitte käydä kurkkaamassa töitäni nettisivuiltani www.rimmaphoto.com
	Takaisin etusivulle
	Suomi-koulujen opettajien seminaari
	Suomi-koulujen opettajien seminaari pidettiin Helsingissä 6. – 8. elokuuta. Osanottajia oli kaiken kaikkiaan 82 joka puolelta maailmaa, ja järjestäjiä 17.
	Koulutuspäivien ohjelma oli jälleen kerran runsas, ja säpinää riitti. Pääaiheena oli tietenkin valmisteilla oleva Suomi-koulujen opetussuunnitelmasuositus, jonka luonnosta puitiin sekä esitelmien että ryhmätöiden muodossa. Viittä vaille valmis OPS-suositus pitäisi olla valmis tänä syksynä, jolloin sitä kommentoitaisiin vielä kerran. Projektin lopullinen tulos esitellään ensi vuoden koulutuspäivillä. 
	Tämänvuotista seminaaria juhlisti Tove Jansson- juhlavuosi. Kävimmekin Ateneumissa katsomassa sitä koskevaa näyttelyä. Edellisenä päivänä, ravintola Villa Kivessä, olimme saaneet nauttia illallista Muumi-mamman tapaan ja kuulleet Tove Janssonin elämästä elämänkerran kirjoittajalta, Tuula Karjalaiselta. Monet eivät ehkä olleet tienneetkään, että Tove Jansson oli ennen kaikkea suuri taidemaalari ja kaikissa suhteissa aikaansa edellä. 
	Suru ja ilo kulkevat yhdessä, ja niin nälläkin koulutuspäivillä, joita varjosti opetusneuvos Pirjo Singon äkillinen ja odottamaton kuolema muutamaa kuukautta aikaisemmin. Häntä muisteltiin monessakin puheessa, joka sai kaikkien silmät kyyneliin. Pirjo oli paljon arvostettu kolleega opetushallituksessa. Hän oli  myös Suomi-koulujen puolestapuhuja ja aina yksi koulutuspäivien pääjärjestäjistä. Minäkin muistan hänet hyvin, erittäin älykkäänä, asiansa tuntevana, iloluonteisena , huumorintajuisena ja tarmokkaana naisena. 
	Lepää rauhassa, Pirjo Sinko, ja kiitos kaikesta!
	Outi Holopainen
	Uusi suurlähettiläs ja osastosihteeri
	Ulkoasiainneuvos, Pauli Mäkelä, aloitti Ateenassa, Kreikassa, olevan suurlähetystön päällikön tehtävät 1. syyskuuta.
	Mäkelä siirtyy Ateenaan ulkoministeriön taloudellisten ulkosuhteiden osastolta, jossa hän työskentelee Suomen taloudellisia ulkosuhteita koskevista energia-asioista vastaavana suurlähettiläänä. Aiemmin hän on työskennellyt ministeriössä kauppapoliittisella, oikeudellisella ja kehitysyhteistyöosastolla sekä Eurooppa-osastolla muun muassa Länsi-Euroopan yksikön päällikkönä.
	Suomen ulkomaanedustustoissa Mäkelä on työskennellyt Marseillessa, Brysselissä, Caracasissa, Pariisissa, Hongkongissa pääkonsulina ja Roomassa kahteen otteeseen, ensin ministerineuvoksena ja myöhemmin suurlähettiläänä.
	Mäkelä aloitti ulkoministeriön palveluksessa vuonna 1979.
	Suurlähetystön osastosihteerinä aloitti kesällä Päivi Harju-Heikkilä. Hänen vastuullaan on talous- ja tietohallinto sekä yhdessä Merja Riikosen kanssa konsuli-, passi- ja viisumiasiat.
	Takaisin etusivulle
	Lomasankarit (Περιπέτεια Στο Αιγαίο) elokuvateattereissa Kreikassa 4.12.2014 ja Suomessa 31.10.2014. 
	Lomasankarit - sen piti olla ihan tavallinen lomamatka
	Suomalaisittain ainutlaatuinen tapaus, elokuva, ”Lomasankarit”, on kuvattu kokonaan Kreikassa suomalaisten suosimalla Kosin saarella. Elokuva on täynnä takaa-ajoja mutkaisilla vuoristoteillä ja kirkkailla Välimeren aalloilla. Elokuvan harvinaisinta antia ovat lukuisat sukelluskohtaukset, joissa katsoja pääsee lomasankareiden mukana jopa vedenalaisiin luoliin. 
	Lomasankarit - elokuvan on ohjannut Taavi Vartia ja tuottanut Jarkko Hentula yhteistyössä kreikkalaisen tuottajan Lilette Bossin kanssa. 
	Elokuvan suomalaisia näyttelijöitä ovat Nuutti Konttinen, Emil Auno, Veikka Vainikka, Ville Myllyrinne ja Laura Malmivaara. Muissa rooleissa nähdään monia Kreikan tunnetuimpia näyttelijöitä ja nuoria nousevia tähtiä.
	Traileri suomeksi: www.youtube.com/watch?v=IFjMLvrlivo
	ja kreikaksi www.youtube.com/watch?v=KQKyze9gVHI
	Sen piti olla ihan tavallinen lomamatka aurinkoisella Kosilla, mutta Tonin onkin pelastettava kaunis paikallinen tyttö Adriana kidnappaajien kynsistä. Kun käy ilmi, ettei keneenkään muuhun voi luottaa, joutuu Toni vastentahtoisesti tukeutumaan velipuoliensa apuun. Tarumaisen saariston muinaisissa maisemissa, kuumilla rannoilla, pienillä vuoristoteillä ja Välimeren aalloilla syöksyvät seikkailijat henkensä kaupalla uhkaavasta tilanteesta toiseen.
	Elokuvateattereissa Kreikassa 4.12.2014 ja Suomessa 31.10.2014.
	Takaisin etusivulle
	Alueen puhemiehen tiedotuskirje, Kevät 2014
	Lämmin ja keväinen tervehdys kaikille alueemme Suomi-seuroille yhteisöille.
	Toinen toimintavuotemme on jo pitkällä ja valmistaudumme kevätkauden viimeisiin tilaisuuksiin seuroissamme.
	Tämän toimintavuoden aikana olen kaivannut vuorovaikutusta Ulkosuomalaisparlamentin ja alueemme suomalaisyhteisöjen välillä. Onhan Suomi- Seura ja sen kautta Ulkosuomalaisparlamentti jokaisen suomalaisyhteisöjen lähes ainoa ja merkittävin edunvalvoja. 
	Olen iloinen, että moni alueemme yhteisö on lähettänyt tarkistetut yhteystietonsa ja useat myös toimintakertomuksensa. Niistä voi päätellä, että toiminta yhteisöissä on ollut aktiivista ja jäseniä palvelevaa, Toivoisin vuorovaikutuksen jatkuvan ja lisääntyvän.  
	Alueellinen raportointi 
	Edelleen  halusin tutustua alueemme jäsenyhdistyksiin, jotta voisin paremmin viedä eteenpäin seuranne paikallisia tarpeita. 
	Sain viime vuoden lopulla tilaisuuden tutustua Suomalaisyhteisöjen toimintaan Aurinkorannikolla.
	Sain osallistua siellä toimivan Aurinkorannikon suomalaisyhteisöjen Neuvottelukunnan kokoukseen.
	Paikalle oli lähes kaksikymmentä eri yhteisöjen edustajaa, joiden raporteista sain erinomaisen kuvan aktiivisesta toiminnasta Aurinkorannikolla.. Kokoukseen osallistui myös Suomen uusi Espanjan suurlähettiläs Roberto Tanzi-Albi.
	Minulla on käytettävissä yhteystiedot yli viidestäkymmenestä yhteisöstä. Haluaisin tarkistaa 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
	Valmistaudun parhaillaan toukokuussa 2014 pidettävään puhemiehistön kokoukseen Helsingissä. Toivon, että saan vastauksenne hyvissä ajoin ennen sitä, mieluummin huhtikuun aikana.
	Tiedotustoiminta 
	1. Tiedotuskirjeet Aluepuhemies ylläpitää alueellista tiedotusta lähettämällä 2-3 kertaa vuodessa sähköpostitse tiedotuskirjeen.
	2. USP:n kotisivutAluepuhemies ylläpitää tiedotustoimintaa USP:n kotisivulla. Kaikkia alueen ulkosuomalaisyhteisöjä pyydetään seuraamaan aktiivisesti näitä sivuja.
	3. SutinatSuomi-seuran järjestötiedote Sutinat toimii myös tiedotuskanavana tärkeistä asioista tiedotettaessa. Sutinat on erinomainen kanava Ulkosuomalaisparlamentin kokoustiedotteille. 
	4. FacebookAktiivisia kannanottoja alueelta odotetaan muista tiedotuskanavista kuten ”Facebook”.
	Takaisin etusivulle
	Ulkosuomalaisparlamentin puhemiehistön kokous Helsingissä 8-9.5.2014
	Kokouspäivinä tapaamme useita valtakunnan vaikuttajia, jotka voivat edistää USP:n tavoitteita. Luvassa on mm. tapaamisia eri ministeriöiden edustajien kanssa. Lisäksi vierailemme YLE:ssä. Aiheina ovat tietysti mm.YLE- vero ja miten se koskee ulkosuomalaisia sekä YLEn ulkosuomalaisten palvelujen siirtyminen YLE Areenaan
	Etelä- Euroopan, Lähi- Idän ja Afrikan alue
	Raimo Luokomaa  Timo Sainio
	puhemies varapuhemies
	Casa Galeria Goldra C/Castillo del Ingles 15
	Apartado 162 Escalera 3 Bajo A
	8100-912 Loule 29620 Torremolinos
	Portugal Spain
	Gsm + 351 969 004 469 +34658352872
	E-maili luokomaa@sapo.pt E-maili timo.sainio@evl.fi
	Suomi-Seura ja USP antoivat lausunnon passilain muutoksesta
	Suomi-Seura ry ja ulkosuomalaisparlamentti ovat antaneet yhteisen lausunnon sisäministeriölle hallituksen esityksestä passilain muuttamiseksi ja henkilötietojen käsittelystä. Passilain uudistuksella pyritään passinhakumenettelyn keventämiseen.
	Ulkosuomalaisparlamentti ja Suomi-Seura ry. eivät näe syytä, miksi ulkomailla asuvan Suomen kansalaisen mahdollisuudet sähköiseen ja kevennettyyn passinhakumenettelyyn rajoitettaisiin.
	Suomi-Seuran ja USP:n lausunto on osoitteessa www.usp.fi/ajanko/index2.php?sivu=960
	Henkilökohtaisen jäsenmaksun voi nyt maksaa kotisivullamme
	Henkilökohtaiseksi jäseneksemme liittyminen ja jäsenmaksusi maksaminen pankki- tai luottokortilla (Visa, Eurocard, MasterCard) onnistuu nyt Internet-sivuillamme. Tästä linkistä Liittyminen pääset kyseiselle sivulle.
	Jos olet jo jäsen, mainitse ”lisätietoja” - kohdassa jäsennumerosi.
	Toistaiseksi järjestöt eivät voi maksaa jäsenmaksuaan kotisivumme kautta. Tiedotamme, kun se on mahdollista.
	Suomi-Seura ry:n jäsenenä olevien yhdistysten ja järjestöjen jäsenet eivät ole henkilökohtaisesti Suomi-Seura ry:n jäseniä. Jäsenetumme saadakseen henkilön on oltava henkilökohtaisesti jäsenemme.
	Jäsenmaksullanne tuette 87 vuotta jatkunutta työtämme ulkosuomalaisten puolesta.
	Suomi-Seuran jäsenmaksun voi maksaa myös eri maissa asuville jäsensihteereillemme ja edustajillemme. Heidän tietonsa löytyvät nettisivuiltamme www.suomi-seura.fi (jäsenasiat) ja Suomen Sillan numeroista 6/2013 ja 1/2014. 
	Voitte ottaa jäsenmaksua koskevissa kysymyksissä myös yhteyttä Suomi-Seuraan Päivi Kukkakorpeen, paivi.kukkakorpi@suomi-seura.fi
	Ulkoasiainministeriölle uusi konsulipalvelulaki
	Ulkoasiainministeriö suunnittelee muutoksia konsulipalvelulakiin. Esityksen lausuntokierros on jo päättynyt mutta voit käydä lukemassa esityksen ulkosuomalaisparlamentin sivujen kautta osoitteessa www.usp.fi/ajanko/index2.php?sivu=980. Samalla sivulla voit myös lukea ulkosuomalaisparlamentin ja Suomi-Seura ry:n lausunnon esityksestä. Laki on tarkoitus tuoda eduskunnan käsiteltäväksi alkusyksyllä 2014.
	Takaisin etusivulle
	Saijonmaa ,Arja: Nuori Alaston Nainen (Μια νέα γυναίκα αποκαλύπτεται - Η συνάντηση με τον Μίκη); käänt. A. Konidari, Ianos 2013
	Eräs vuosi. Eräs kaupunki. Mies. Ja nuori nainen. 
	Mies on kreikkalainen tunnettu säveltäjä Mikis Theodorakis ja nainen on Arja Saijonmaa. Vuosi on 1972. Arja on Pariisissa ja lähdössä maailmankiertueelle Mikiksen ja tämän muusikoiden kanssa. Hän on nuori, epävarma ja silmittömän rakastunut.
	Eletään ideologioiden, poliittisen musiikin ja vapaustaistelun aikaa. Mikis elää maanpaossa takanaan tuskallinen menneisyys poliittisena vankina Kreikassa. Hän palaa halusta luoda musiikkia, joka vapauttaisi ihmiset. Kun nuori Arja kohtaa kreikkalaisen mieskulttuurin, vahvat persoonallisuudet ja omat voimakkaat tunteensa Mikistä kohtaan, hänen on astuttava tuntemattomaan.
	Nuori alaston nainen on kipeä, humoristinen ja henkilökohtainen kuvaus vuodesta, jolloin Arja kohtasi sekä taiteilijanuransa että elämänfilosofiansa mullistaneen miehen. Hänen kasvutarinansa kautta aukeaa myös kuohuva 1970-luku.
	Simukka, Salla: Punainen kuin veri (Κόκκινη σαν το αίμα); käänt. M. Martzoukou, Metaiximo 2014
	Olipa kerran tyttö, joka oppi pelkäämään.
	Trilleri joka pitää otteessaan kuin hyytävin pakkanen.
	Punainen kuin veri aloittaa Lumikki Anderssonista kertovan jännitystrilogian, jonka muut osat ovat Valkea kuin lumi jaMusta kuin eebenpuu.
	Pimiöön on ripustettu kuivumaan pestyjä viidensadan euron seteleitä. Ilmassa leijuu vanhan veren haju. Lumikki anderssonin periaatteena on olla sotkeutumatta asioihin, jotka eivät hänelle kuulu, mutta seteleiden löytäminen kiskaisee hänet keskelle kansainvälistä huumebisnessvyyhtiä.Alati kiihtyvä tapahtumien pyörre heittää Lumikin hengenvaarallisiin tilanteisiin, pakenemaan kylmäverisiä rikollisia ja lopulta salaisiin Jääkarhun juhliin. Tapahtumien taustalla talvi on kylmempi kuin vuosiin, ja pakkanen kurittaa Tampereen katuja.
	Punainen kuin veripitää otteessaan kuin hyytävin pakkanen. Se aloittaa uuden, vetävän trilleritrilogian, jonka pääosassa on vahva ja itsenäinen Lumikki Andersson.
	Lehtolainen, Leena: Ensimmäinen murhani (Πικρά Πάθη); käänt. M. Martzoukou, Livani 2014
	Opiskelijakuoron railakkaat harjoitukset helsinkiläishuvilalla katkeavat, kun ykkösbasso Jukka Peltonen löydetään rantavedestä kuolleena. Tapaus on näytön paikka Maria Kalliolle, jonka uraa rikososaston ylikonstaapelina rasittaa se, että hän on sekä nuori että nainen - ja vielä punatukkainen! Kuoron hilpeän julkisivun takaa löytyy katkeria intohimoja, eikä niiden penkomista helpota havainto, että joukossa on Marian vanhoja kavereita.
	Takaisin etusivulle
	Kurpitsakeitto
	Halloween-juhlia varten koristele lautaset hauskoilla mustasta kartongista leikatuilla lepakonsiivillä.
	Valmistusaika:45 min. Kalorit: 205 kcal / annos
	Määrä:4 annosta
	Ainekset
	500 g kurpitsan hedelmälihaa (oranssia halloween-kurpitsaa)
	1 sipuli
	2 valkosipulinkynttä
	2 rkl voita
	1 dl valkoviiniä
	6 dl kasvislientä
	100 gr maustamatonta tuorejuustoa
	suolaa ja valkopippuria maun mukaan
	yrttejä
	Valmistusohjeet:
	Poista kurpitsasta siemenet ja kuori. Paloittele kurpitsa, sipuli ja valkosipuli ja kuullota ne kattilassa rasvassa. Lisää viini ja keitä kannen alla 5 minuuuttia. Lisää vesi ja liemikuutio. Keitä hiljalleen 15 minuuttia. Soseuta keitto sauvasekoittimella. Sulata joukkoon tuorejuusto ja viimeistele maku suolalla ja valkopippurilla. Koristele keitto halutessasi tuoreilla yrteillä, esim. timjamilla. Tarjoa tuoreen leivän kanssa.
	Varhaiskaali-jauhelihapaistos
	Varhaiskaali-jauhelihapaistos sopii myös karppaajan arkiruuaksi.
	Valmistusaika:30 min. Kalorit: 365 kcal / annos
	Määrä:4 annosta
	Ainekset
	300 g jauhelihaa
	2 rkl tomaattipyreetä
	suolaa
	mustapippuria
	1 punasipuli
	2 valkosipulinkynttä
	800 g varhaiskaalia pieneksi silputtuna
	400 g tomaattimurskaa
	2 dl kasvislientä
	Valmistusohjeet:
	Ruskista jauheliha ja mausta se tomaattipyreellä, suolalla ja pippurilla. Siirrä sivuun odottamaan.
	Kuullota sipulit ja lisää pannulle hienonnettu kaali. Kuullota hetken aikaa. Lisää tomaattimurska ja kasvisliemi ja anna kuumentua. Lisää joukkoon jauheliha ja kuumenna. 
	Tarjoile sellaisenaan, jos haluat vähähiilarisen ruoan, tai sitten riisin kanssa.
	Täytetty pannukakkurulla
	Ainekset
	2,5 dl jauhoja
	valkosipulia
	150 g juustoraastetta
	2 sipulia
	Takaisin etusivulle
	200 g kinkkusuikaleita
	3 munaa
	2-3 rkl öljyä
	1 tl suolaa
	6 dl maitoa
	valkopippuria
	Valmistusohjeet:
	Sekoita maitoon jauhot, suola, öljy ja munat ja paista 200 C:ssa noin 30 min.
	Kuullota sillä välin sipuli ja raasta juusto.
	Kun pannari on valmis, kumoa se öljytylle leivinpaperille. Levitä sipuli(t), juusto ja kinkku, ja mausta. Rullaa leivinpaperin avulla, ja ripottele päälle vielä juustoraastetta, ja kuorruta 200 C.ssa noin 10 - 15 min.
	Omenakakku
	Valmistusaika:1 t 20 min. Kalorit: 390 kcal / annos
	Määrä:10 annosta
	Ainekset
	150 g huoneenlämpöistä voita
	2 dl sokeria
	2 kananmunaa
	2 ½ dl vehnäjauhoa
	2 tl leivinjauhetta
	2 tl kanelia
	1 tl inkivääriä
	150 g mantelirouhetta
	½ dl kermaa
	2 dl omenasosetta
	2 raastettua omenaa
	Päälle: 50 g mantelilastuja
	Valmistusohjeet:
	Vatkaa pehmeä voi ja sokeri keskenään vaahdoksi. Lisää
	munat yksitellen hyvin vatkaten.
	Yhdistä kuivat aineet ja lisää ne taikinaan kevyesti sekoitellen.
	Lisää kerma, omenasose ja raastettu omena. Sekoita varovasti. Kaada taikina irtopohjaiseen ja voideltuun kakkuvuokaan. Ripottele päälle mantelilastuja.
	Paista 160-asteisessa uunissa noin 50–60 minuuttia. Jos
	mantelit ruskistuvat liikaa, vuoraa kakku foliolla tai silikonisella kannella loppuajaksi. Jäähdytä. Tarjoile
	huoneenlämpöisenä.
	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 
	Käsintehtyä keramiikkaa ja koruja
	Päivi Georgopoulos, Puh. 697 4031922
	Myös tilauksia otetaan vastaan.
	Takaisin etusivulle
	Käännöksiä ja tulkkauksia
	Jaana Karhunen, Mob. 694-5435697 
	E-maili jaanakarhunen@gmail.com
	Käännöksiä, suomen, ruotsin ja kreikan kielen oppitunteja
	Outi Holopainen, Mob. 697-9774482
	E-maili oumasoou@hotmail.com
	Terveys/Kauneus
	Forever Living Products (Forever Living.com, L.L.C.)
	Kirsi Rosti-Drosinaki – International Sponsoring, Suoramyynnin kasvattaja.
	http://myflpbiz.com/aloeforallkirsi, 
	Mob: +30 6997 628019
	E-maili aloeforallkirsi@myflpbiz.com
	Vuokralle tarjotaan Halkidikissa
	Neos Marmaras – Sithonia, vuokrataan täysin kalustettu 45m² kesäasunto (+pesukone). Asunto on itse kylässä, 150m lähimmälle rannalle (kiviranta) ja 250m lähimmälle hiekkarannalle.
	Vuokraus ympäri vuoden. (Vuokraus myös lyhyemmäksi ajaksi sopii).
	Asunnoissa on yhdistetty olohuone- makuuhuone (liukuovilla), keittiö, suihku-wc ja kaksi parveketta.
	Lisätietoja:  Kirsi Rosti-Drosinaki, 
	puh. +30 2310 315588, 
	E-maili krosti@otenet.gr
	Lokakuu
	05.10 kuukausitapaaminen, laivaristeily suunnitteilla. Asiasta ilmoitetaan erikseen lähipäivinä.
	18.10 elokuvailta klo 20:00 Päivi Pulkin kotona.
	Marraskuu
	02.11 kuukausitapaaminen, paikka ja aika ilmoitetaan myöhemmin.
	Joulukuu
	 Adventtikirkko, paikka ja aika ilmoitetaan myöhemmin.
	 Pikkujoulut, paikka ja aika ilmoitetaan myöhemmin.
	Seuraava tiedote ilmestyy talvella 2014. Toimitus odottaa jälleen lukijoilta juttuja, vinkkejä ja kommentteja tiedotteeseen.
	Tiedotteen sähköpostiosoite on tiedote@suomi-seura.gr
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