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Kreikan ja Kyproksen Suomi-koulujen seminaari ja
suomalaisten tapaaminen 2017
Kreikan ja Kyproksen Suomi-koulujen seminaari ja suomalaisten tapaaminen
pidetään 17. – 19. maaliskuuta Chaniassa Kreetalla. Chanian Suomi-koulun
opettajat ja Chanian suomalaiset olivat suostuneet ottamaan viestikapulan
vastaan Thessalonikissa samaisissa, pari vuotta sitten järjestetyissä
”tärskyissä”.
Seminaariohjelma on jo kaikille asianomaisille lähetetty, ja meitä opettajia ja
muita suomalaisia odotellaan jo malttamattomina Kreetan Chaniassa.
Toivomme mahdollisimman monen pääsevän seminaariin ja tapaamiseen,
joka täällä Thessalonikissa koettiin todella virkistäväksi ja meitä Kreikan ja
Kyproksen ulkosuomalaisia yhdistäväksi ja josta nyt sitten ollaan tekemässä
perinne.
Chanian suomalaisten lisäksi seuramme tulee tiedottamaan asiasta sekä
Facebook:ssa että Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran uusilla nettisivuilla
www.suomi-seura.gr.
Aika moni meistä onkin jo hankkinut lippunsa ja ottanut myös vaarin
mahdollisuudesta tutustua paremmin Chaniaan ja yleensä Kreetaan, jonka
nähtävyyksiä ei ehtisi yhden viikonlopun aikana koluamaan.
Kaikki joukolla mukaan Chaniaan!
Outi Holopainen, seuran pj
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Ulkosuomalaisyhteisöillä on aikaa jättää aloitteita aina 16.3.2017 asti.
Toivon teille kaikille mahtavaa uutta vuotta ja nähdään viimeistään
Chaniassa!

Hyvää Uutta Vuotta!
Marko Suomalainen
Vuosi vaihtuu pian, ja edessämme on Suomen 100-vuotisjuhlat!
Miellä on taas ollut ihana vuosi seuralaisten kesken! Olemme tehneet
taas paljon! Kiitos teille kaikille! Sekä teille, jotka olette järjestäneet
tapahtumia, että teille, jotka olette olleet mukana! Ilman teitä
seuraamme ei olisi!
Katse uuteen vuoteen…. Suomen 100-vuotisjuhlan lisäksi tulossa on
Kreikan ja Kyproksen Suomi-koulujen seminaari ja suomalaisten
tapaaminen Chaniassa Kreetalla, ja toivomme todella suurta osanottoa
kaikilta Kreikan ja Kyproksen suomalaisilta!
Muutama vuosi sitten teimme Thessalonikissa aloitteen olla enemmän
yhteistyössä kaikkien täällä asuvien suomalaisten kanssa. Vastaanotto
oli mahtava! Vaikka paikalle eivät päässeet kaikki halukkaat, viestit
olivat kannustavia: ”´Kiitos tästä aloitteesta”
Meillä on samat juuret ja ”samat taustat” ja olemme asettuneet näihin
uusiin asuinmaihimme jokainen oman tarinamme kautta. Pidetään silti
yhteyttä, meillä on paljon yhteistä!
Suomi täyttää ensi vuonna 100-v., Helsingin Suomi-Seura 90-v. sekä
Ulkosuomalaisparlamentti 20v. Onnittelut näin etukäteen kaikille!
Ulkosuomalaisparlamentin yhdeksäs istunto, 20-vuotisjuhlaistunto
pidetään Helsingissä 16-17.6.2017, ja ne, jotka ovat halukkaita
lähtemään istuntoon tarkkailijoina, voivat ilmoittautua seuran
johtokunnalle.
Jos olet Kreikassa tai Kyproksella asuva suomalainen, tule mukaan
miettimään meitä ulkosuomalaisia koskevia aloitteita Facebook
ryhmään "Aloitehautomo".
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Siellä täällä tapahtuu
Lokakuun kuukausitapaaminen – Syysretki Volokseen
1.10-2.10.2016
Pitkään suunniteltu retkemme toteutui vihdoinkin tänä syksynä. Siitä tuli
yhdistetty seuramme kuukausitapaaminen sekä Thessalonikin Suomikoululaisten tapaaminen Ateenan seudun Suomi-koululaisten kanssa.
Samalla meillä oli ilo tavata myös Ateenan suomalaisia ja tutustua Thessalian
maanmiehiin (jotka ovat tietty kaikki naisia).
Pikkubussi starttasi jo aamutuimaan Thessalonikista mukanaan iloinen
joukko seuralaisia. Ensimmäinen pysähdys oli Platamonissa, josta mukaan
tuli uusi, seuran toiminnasta kiinnostunut ja jo täällä monia vuosia asunut,
Ragni Kampeta.
Allekirjoittanut hyppäsi kyytiin Larissasta.

No, minne muualle voisi mennä kuin tsipourolle, kun Voloksesta on kyse?
Ajoimme suoraan Anavroksen rannalle, jossa tuttu Nikos oli valmistanut
meille runsaat mezeet rantatavernassaan. Meitä oli siellä odottamassa myös
seuramme jäsen, Sari Rautio perheineen ja Voloksen suomalaisia. Pian jo
nauru raikui ja jutusta ei ollut tulla loppua. Oli kuitenkin lähdettävä
seuraavaan etappiimme Neos Anchialokseen.

Majoittauduttuamme hotelliin, menimme tapaamaan Ateenalaisia, Suomikoululaiset erikseen ja me, hieman vanhemmat erikseen hotellin
kokoustilaan. Esittäydyttyämme jokainen muutamalla sanalla, olimme heti
kuin vanhoja tuttuja kaikki. Kuka on sanonut, että suomalaiset ovat hiljainen
ja sisäänpäin kääntynyt kansa? No, me Kreikan suomalaiset emme ainakaan
ole sellaisia.
Takaisin etusivulle
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Ateenan Suomi-koulun edustaja, Mia Vizantinidis, ja Thessalonikin Suomikoulun opettaja ja seuramme puheenjohtaja, Outi Holopainen, pitivät meille
puheet ja valottivat monia tärkeitä asiota.

Ilma oli niin kaunis ja aurinkoinen, että iltapäiväkahvit rannalla oli miltei
välttämättömyys. Kuka sitä nyt nukkumaan oli tullut? Sen jälkeen
suuntasimme jälleen Volokseen ja sen rantabulevardille. Kävely rantakadulla
huvipursia katsellen myöhäisen iltapäivän auringossa rentoutti kummasti.

Voloslainen Heidi Stathaki toimi meille paikallisoppaana ja tutustuimme
muun muassa rantakadun päässä joka vuonna järjestettäviin kädentaitojen
ja paikallisten tuotteiden ekologianäyttelyyn. Ilta oli vielä nuori ja
kaupungissa oli runsaasti herkkuja tarjolla. Niinpä osa meni vielä tsipourolle,
osa pizzalle ja osa drinkille.
Sunnuntaiaamuna, syötyämme aamiaisen, ajoimme Ano Lexonian asemalle
lähteäksemme vanhalla historiallisella junalla Pilion vuorelle. Sympaattinen
juna aloitti ensimmäiset matkansa jo vuonna 1896.
Matka kesti n. 1.5 tuntia ja teimme myös pienen pysähdyksen Ano Gatsean
asemalla.

Takaisin etusivulle
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Päätepysäkki oli Mileas. Pienen patikoinnin jälkeen saavuimme kylän
toriaukiolle. Kävimme tutustumassa kirkkoon, joka oli ensimmäisen kerran
käytössä jo v. 1743!
Paikallinen opasti meitä kirkossa sen seinä – ja kattomaalausten saloihin.

Kameria käytettiin runsaasti, sillä maisemat olivat henkeäsalpaavan kauniit.
Pilion vuori on tunnettu vehreydestään ja näkymät Pagasitiko lahdelle myös
vakuuttavat. Moutzouris, kuten junaa kutsutaan, kulkee 20 kilometriä
tunnissa, joten saimme katsella rauhassa rotkoja, tunneleita ja monia siltoja,
jotka ylitimme.

Ennen ruokailua muutamat meistä menimme Heidin opastuksella ihanaan
pieneen kahvilaan ja nautimme fantastisia kotileivonnaisia jazzmusiikin
soidessa taustalla.
Kipinkapin sitten syömään platian tavernaan, jossa meitä odotti runsas
valikoima paikallisia herkkuja – kokkoras krasatos, spetzofai, fasolia gigantes,
pites, xilopites se pilino ja runsaasti erilaisia salaatteja jne. Ei ihme, että
mytologiassa sanotaan tämän Kentavrosten vuoren olleen Olympos-vuoren
12 jumalan kesänviettopaikka!
Suomalaisia kun ollaan, joimme vielä kahvit katsellen viimeisen kerran
mahtavia maisemia. Paluumatka kohti Thessalonikia alkoi. Toivottavasti
kaikki olivat monia kokemuksia rikkaampia! Voimme alkaa taas suunnitella
uutta retkeä, sillä matkaseura ainakin oli mitä parhain. Ehdotuksia?
Sari Silvasti-Kontos, seuran varapj
Takaisin etusivulle
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Marraskuun kuukausitapaaminen

keksinyt näppärän keinon opettaa meidät soittamaan kanteletta ja sitraa
alta aikayksikön. Ylpeinä saavutuksestamme me sitten esittelimme
soittotaitojamme adventtimessun jälkeisessä joululaulutuokiossa.
Papin pitämä adventtimessu oli jälleen kerran hyvin lämmin ja koskettava.
Joulun sanoman myötä alkoi jo tuntua hiukan joululta, vaikka adventtiaika
olikin vasta alkamassa eivätkä maiset ajatukset ja paineet vielä oikein
halunneet väistyä joulurauhan tieltä . Lopuksi juotiin mielestäni vähän liian
nopeat kirkkokahvit, sillä oli otettu jo varaslähtö kanteleensoitto-oppitunnin
ja adventtimessun välissä.

Marraskuun kuukausitapaaminen vietettiin Voloksen retkeä muistellen
”Volos” – ouzerissa Thessalonikissa. Tapahtuman emäntänä oli Satu
Vuorinen, ja paikalle oli tullut suuri joukko seuralaisia.
Iltapäivä meni liiankin nopeasti hyvässä seurassa, muistellen ihanaa Voloksen
matkaamme sekä nauttiessamme hyvää ruokaa ja juomaa.

Kanteleensoitto-oppitunti ja adventtimessu
Turistipappi, Heikki Järvinen, ja turistikanttori, Margaret Vainio, saapuivat
Thessalonikiin pitääkseen meille kanteleensoitto-oppitunnin ja
adventtimessun vapaan evankelisen kirkon tiloissa Pileassa 27. Marraskuuta.
Väkeä oli paikalla kiitettävästi.
Kanteleet oli saatu lahjoituksena Suomesta, Suomi-100-juhlavuoden
kunniaksi. Kanttori Margaret, oli musiikki-ihmisenä ja hyvänä pedagogina

Mitähän se pappikin meidän porukasta oikein tuumasi, vaikka rempseänä ja
suvaitsevana ihmisenä olikin antanut meille luvan kahvisteluun ennen
adventtimessua?
Outi Holopainen, seuran pj

Takaisin etusivulle
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Seuran pikkujoulut
Taas tänäkin vuonna vietimme pikkujouluja Cafe Bazaarissa Thessalonikin
keskustassa.

Kirios Babis oli loihtinut koristein ja valoin lämpimän tunnelman, jota
lisäsivät suomalaiset joululaulut. Glögi, kinkut, rosollit sun muut maistuivat
ja Sari Silvastin järjestämät arpajaiset olivat illan kohokohta. Onnellisten
voittajien huudahdukset kaikuivat salissa.

Lopuksi piti Marko tietokilpailun, voittajia oli kolme pöytäryhmää, jotka
jakoivat palkinnon. Juhlat jatkuivat seurustelun merkeissä.

Thessalonikin Suomi-koulun joulujuhlat
Thessalonikin Suomi-koulun joulujuhlat pidettiin tänä vuonna
poikkeuksellisesti jo perjantai-iltana 16. joulukuuta.
Juhlaväen keräännyttyä paikalle, alettiin yhdessä järjestellä paikkoja
juhlakuntoon. Kun kaikki oli valmista, kannettiin sisään kuusi, jota
tervehdittiin laulamalla iki-ihana ”Oi terve joulukuusi”.
Takaisin etusivulle
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Erillisenä juhlanumerona oli kuusen koristelu, ja oppilaat, pienet ja suuret,
ripustivat innokkaina kuusen täyteen erikokoisia ja erivärisiä joulupalloja, ja
sitten: ”Joulupuu OLI rakennettu”.

Sillä aikaa olivat jotkut juhlaväestä jo nähneet joulupukin ulkona
tiirailemassa sisään juhlasalin ikkunasta. Joulupukille oli luvattu laulaa, jotta
hän sitten varmasti tulisi taas meidänkin kouluun. Varmistaaksemme asian,
päätimme laulaa hänelle kaksi laulua: ”Pukki ovella kolkuttaa” ja ”Joulupukki,
Joulupukki”. Juhlaväen pienimmillä olikin sitten jännät paikat, kun joulupukki
koputti kuin koputtikin ovelle ja astui sisään lahjasäkkeineen. Jokainen lapsi
sai taas lahjansa tänäkin vuonna, ja kun joulupukilta oli kysytty kuulumiset,
hänen oli jo pakko lähteä ilahduttamaan muitakin maailman lapsia. Kiitos
joulupukki!!!

Joulun sanomaa edelsi ”Enkeli taivaan”, ja Maria-opettajan luettua
jouluevankeliumin, sopikin laulaa ”Jouluyö, Juhlayö”, jonka kaikki
kansainvälisenä joululauluna tunsivatkin.
Ei koulun juhlia ilman muutamaa runoa, ja niinpä Awendela ja Alexia
reippaina oppilaina lausuivat oman joulurunonsa ja saivat siitä hyvin
ansaidut aplodit. Sitten oli jo aika alkaa riehaannuttaa tunnelmaa ja
nostattaa koko juhlaväki yhteiseen ”Tonttujumppaan”, johon kaikki hyvin
mielellään osallistuivatkin. Hiki nousi pintaan ja posket punertuivat yli kolmeminuuttisesta koitoksesta, joten toista kertaa ei sitten enää suostuttu
jumppaa vetämään.

Näin oli joulujuhlan ns. virallinen ohjelmaosio ohi, ja juhlasalista siirryttiin
toiseen luokkahuoneeseen, jossa meitä odotti yhteinen jouluateria.
Thessalonikin Suomi-koulu toivottaa kaikille oikein hyvää joulua ja onnellista
uutta vuotta!
Outi Holopainen, opettaja
Takaisin etusivulle
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Takaisin etusivulle
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Ateenan suurlähetystö
tiedottaa
Ateenan suurlähetystö myöntää henkilökortteja
1.1.2017 alkaen
Suurlähetystössä myönnetään vuoden 2017 alusta tavallisia,
matkustusoikeuden sisältäviä henkilökortteja. Alaikäinen voi saada
matkustusoikeuden sisältävän henkilökortin, jos hänen huoltajiltaan
saadaan suostumus.
Henkilökorttihakemus jätetään passihakemuksen tavoin
henkilökohtaisesti suurlähetystöön. Hakemukseen tarvitaan valokuva,
mutta siihen ei liitetä sormenjälkiä. Kortin hinta, 90 €, maksetaan
etukäteen suurlähetystön pankkitilille samalla tavalla kuin passimaksu.
Kortti on voimassa 5 vuotta. Lisätietoja www.finland.gr

Ennakkoäänestäminen ulkomailla Suomen
kuntavaaleissa
Ennakkoäänestys toimitetaan Ateenan suurlähetystössä 29.3.1.4.2017. Vaalipäivä Suomessa on sunnuntai 9.4.2017. Kuntavaaleissa
äänioikeutettuja ovat ne, joilla on Suomessa kotikunta. Lisätietoja
lähempänä ennakkoäänestystä www.finland.gr

Suomalaisia esiintyjiä keväällä
Tarja Turunen esiintyy sunnuntaina 5. helmikuuta Ateenassa Fuzz
Clubilla ja maanantaina 6. helmikuuta Thessalonikissa Principal Club
Theaterissa.
http://www.finland.gr/public/default.aspx?contentid=355857&nodeid
=31957&contentlan=1&culture=fi-FI
Apocalyptica saapuu Ateenaan soittamaan livenä Metallicaa
perjantaina 7. huhtikuuta 2017 Gazi Music Halliin.
http://www.finland.gr/public/default.aspx?contentid=355860&nodeid
=31957&contentlan=1&culture=fi-FI

Suomi100 - Yhdessä
Suomi 100 juhlavuoden teema on Yhdessä. Juhlavuosi ylläpitää
Suomen vahvuuksia, tasa-arvoa ja demokratiaa, sekä antaa
mahdollisuuden ymmärtää mennyttä, kokea tapahtumatäyteinen
vuosi yhdessä ja luoda suuntaa Suomen tulevaisuuteen.
Takaisin etusivulle
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Sukupolvemme merkittävintä juhlaa juhlitaan vuoden aikana lukuisissa
eri tilaisuuksissa sekä Suomessa, että maan rajojen ulkopuolella.
Tapahtumatarjontaa voi seurata suurlähetystön verkkosivuilla
www.finland.gr olevasta Suomifinland100.fi-sivujen kalenterista.

Suomi-Seura ry ja
USP tiedottavat

Samaan aikaan, tai viimeistään 4.5.2017, on istuntoon ilmoittautuneiden
yhteisöjen henkilöedustajien ja tarkkailijoiden ilmoittauduttava mukaan
myös henkilökohtaisesti. Jokainen äänivaltainen edustaja ja yhteisön
tarkkailija täyttää itse tai heille täytetään oma 'Harmaa lomake'.
Istuntokutsukirjeessä on mukana yksi Harmaa lomake. Lisää voi pyytää
sihteeristöltä, tai tulostaa tästä alta. Näin sihteeristö saa tietää järjestöjen
äänivaltaisten edustajien ja virallisten tarkkailijoidenkin nimet, sekä heidän
valiokunta- ja istunnon oheisohjelma-valintansa. Henkilön ilmoittautuminen:
http://www.usp.fi/tiedosto/2017_Ilmoittautuminen_henkilot_personlig_an
malan_rep_registration.pdf

Ulkosuomalaisparlamentin 9. täysistunto, 16.-17.6.2017

Aloite istuntoon

Ulkosuomalaisparlamentin (USP) yhdeksäs täysistunto ja samalla USP:n 20vuotisjuhlaistunto kokoontuu Helsingissä 16.-17. kesäkuuta 2017 Helsingin
yliopiston päärakennuksen upeassa juhlasalissa. Ulkosuomalaisten
yhteisöjen edustajat työskentelevät ensimmäisenä istuntopäivänä myös
useammassa valiokunnassa viereisissä auditorioissa, muokaten
päätöslauselmaehdotuksia täysistunnon käsiteltäviksi.

Ulkosuomalaisyhteisöillä on aikaa jättää sihteeristölle aloitteita aina
16.3.2017 asti eli viimeistään kolme kuukautta ennen istuntoa. Aloite on
aloitelomakkeelle tai vapaamuotoisesti kirjallisesti kirjoitettu yhteisön
ehdotus parlamentti-istunnon päätöslauselmaksi.

Istuntoon kutsuttiin 16.12.2016 maapostilla lähetettävällä kirjeellä kaikki
ulkosuomalaisyhteisöt jotka ovat mukana USP:n toiminnassa vahvistettuaan
eli ratifioituaan USP:n säännöt - tällä hetkellä 511 ulkosuomalaisyhteisöä.
Istuntoon ilmoittautuminen
Yhteisöt
Ulkosuomalaisyhteisöillä on aikaa ilmoittautua mukaan 16.3.2017 asti eli
viimeistään kolme kuukautta ennen istuntoa. Tämä tehdään kutsukirjeessä
tulevalla 'Keltaisella lomakkeella'. Sen voi ladata tästäkin:
http://www.usp.fi/tiedosto/2017_Ilmoittautuminen_yhteiso_samfund_org_
registration.pdf

Aloitteesta käy ilmi aloitteen tekijäyhteisö, aloitteen otsikko, lyhyt
ehdotusteksti päätöslauselmaksi ja aloitteen perustelut, kuten aloitteeseen
johtaneet tekijät, tavoitteet ja tarkoitus. Kuten järjestön oma istuntoilmoittautuminen 'Keltaisella lomakkeella', vahvistetaan aloitekin aina
allekirjoituksella.
Aloitelomake yleisneuvoineen löytyy TÄSTÄ. Mitä aiemmin aloitteet
lähetetään sihteeristöön, sitä paremmin ehditään tehdä aloitteen
kehittämistä, oikeellisuutta ja viimeistelyä koskeva taustatyö jotta aloite saa
istunnossa parhaan mahdollisen käsittelyn.

Takaisin etusivulle

Henkilön ilmoittautuminen
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Eläkepäiviksi ulkomaille -infopäivä 10.3.2017 klo 10 - 14
Infopäivänä Suomi-Seuran neuvontapalvelu on avoinna eläkepäiviksi
ulkomaille muuttaville ja muuttoa suunnitteleville.
Päivän ohjelmassa luentoja pysyvään sekä väliaikaiseen ulkomailla
asumiseen liittyvissä kysymyksissä.
Luennot:
klo 10.15 Sosiaaliturva ulkomailla asumisen tai väliaikaisen oleskelun aikana
klo 11.30 Verosopimusten vaikutus eläkkeiden verotukseen
Tilaisuudessa on mahdollisuus saada henkilökohtaista neuvontaa ja tutustua
Suomi-Seuran kokoamiin oppaisiin ja materiaaleihin.
Tilaisuuden hinta: Suomi-Seuran jäsenille 50e, muilla 70e.
Ilmoittautumiset:
https://www.webropolsurveys.com/S/EA04975213147421.par

Paluumuuttaneiden keskustelutilaisuus 21.4.2017
Tilaisuus Suomi-Seuran paluumuuttajien infopäiviin osallistuneille sekä
asiasta kiinnostuneille kokoontua keskustelemaan ja jakamaan
kokemuksiaan Suomeen muuttoon liittyvistä kysymyksistä.
Osallistujilla on myös mahdollisuus keskustella henkilökohtaisesti
paluumuuttoon liittyvistä ongelmistaan Suomi-Seuran neuvojien kanssa.
Tilaisuus on maksuton.
Ilmoittautumiset:
https://www.webropolsurveys.com/S/AE5CA627151E38B5.par

Ruokapalsta
Juhlapyhien mässäilyjen jälkeen on ehkä aika kohdistaa katse aurinkoon ja
kevään tulemiseen sekä vahvistaa terveyttä tuoreilla hedelmillä ja
vihanneksilla.
Käynti "laikilla" (hedelmä-vihannestori) on elämys sinänsä. Torimyyjien
huudot, pöydillä mahtava tarjonta - vihannesten ja hedelmien väriloisto,
tuoksut liikkuvasta souvlakigrillistä ovat Kreikkaa parhaimmillaan.
Terveellisen aamiaisen tai välipalan voit valmistaa vuodenajan hedelmistä ja
vihanneksista. Vihreä smoothie voi jopa auttaa pitämään flunssan loitolla.
Pataattikeitto ja perunarieska ovat helppotekoisia ja kevyitä.
Punajuuri Aurajuustovuoka - nyt kun punajuuret ovat parhaimmillaan.
Aurajuuston sijasta sopii esim. tanskalainen Bluecheese, jota löytyy
useimmista marketeista.
Ja omenapiirakka sopii juhlaan ja arkeen vaikka " kafedakin" kera .

Bataattisosekeitto
Raaka-aineet
n. 700 g bataattia
2 sipulia
1 hapokas omena
1 porkkana
1,2 l kana- tai kasvislientä
mustapippuria myllystä, ripaus chiliä
2 valkosipulin kynttä
persiljaa koristeluun
lautaselle paahdettuja kurpitsansiemeniä
Takaisin etusivulle
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Ohjeet
Kuori ja paloittele bataatti, sipulit, omena ja porkkana. Kuullota ne
öljyssä nopeasti. Lisää liemi ja anna hiljalleen kiehua pehmeiksi.
Soseuta sauvasekoittimella, mausta ja tarkista maku. Persiljasilppua
koristeeksi. Voit vielä paahtaa pannulla kurpitsansiemeniä ja lisätä
lautaselle.
Tarjoillaan tuoreen leivän tai sämpylöiden kanssa.
Perunarieska
Raaka-aineet
3 dl perunamuusia
1 tl suolaa
1 muna
2-3 dl ohra- tai vehnäjauhoja

Ohjeet
Laita uuni lämpenemään 275°.
Vaivaa kylmään perunamuusiin suola, munat ja jauhot. Vaivaa vain sen
verran, että taikina tuntuu sopivan pehmeältä levitettäväksi, älä tee
taikinasta sitkeää.
Levitä taikina pellille ja pistele se haarukalla ja paista uunin keskiosassa
n. 8 min., kunnes pintaan on ilmestynyt tummia laikkuja.

Takaisin etusivulle
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Vihersmoothie: Terveydeksi
2 annosta

Raasta kuorittu inkivääri raastimen isolla terällä tai toiseksi isolla.
Puolita omena, jätä kuoret ja paloittele se.
Huuhdo varsiselleriä ja paloittele se.
Kuori tuorekurkku ja paloittele se.
Kuori appelsiini ja paloittele se mehuineen blenderin kannuun.
Kuori ja paloittele kiivi.
Lisää pinaatti appelsiinin joukkoon ja lisää muutkin ainekset.
Lisää hunajaa jos haluat, minä en sitä laittanut nyt.
Pyöräytä blenderillä kaikki hienoksi keskenään ja nauti.
Kaurainen omenapiirakka
8 annosta

Raaka-aineet
25 g Inkiväärinjuurta kuorittuna
1/2 omenaa
50 g lehtiselleriä
100 g tuorekurkkua
1 appelsiini
1 kiivi
50-100 g pinaattia pakasteena tai tuoretta
1-2 tl hunajaa

Ohjeet
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Palveluhakemisto

Raaka-aineet
100 g voita
1 kananmuna
1½ dl kaurahiutaleita
½ dl sokeria
1½ dl vehnäjauhoja
1 tl leivinjauhetta
---3 omenaa
Muruseos:

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.

50 g voita
½ dl sokeria
1 tl vanilliinisokeria
1½ dl kaurahiutaleita

Graafinen suunnittelija

Ohjeet

Käsintehtyä keramiikkaa ja koruja

Sekoita keskenään pehmeä voi, muna, sokeria, hiutaleet, vehnäjauho
ja leivinjauhe. Painele taikina voideltuun pyöreään piirakkavuokaan
jauhojen avulla. Kuori ja viipaloi omenat ja levitä ne tasaisesti taikinan
päälle.
Sulata voi ja sekoita joukkoon sokerit ja hiutaleet. Ripottele seos
tasaisesti omenoiden päälle.
Paista piirakkaa 200 asteessa n. 25 min

Päivi Georgopoulos, Puh. 697 4031922
Myös tilauksia otetaan vastaan.

Tarjoile vaniljakastikkeen tai -jäätelön kera.
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Andreas Dimitriadis, Mob. 6979762145
E-maili andreas1701@gmail.com

Käännöksiä, suomen, ruotsin ja kreikan kielen
oppitunteja
Outi Holopainen, Mob. 697-9774482
E-maili oumasoou@hotmail.com
Takaisin etusivulle
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Tapahtumakalenteri

Tammikuu

Keilailukilpailut

Helmikuu

Yleiskokous

Maaliskuu

Kuukausitapaaminen, kuukauden ensimmäisenä
viikonloppuna
Kreikan ja Kyproksen Suomi-koulujen seminaari ja
suomalaisten tapaaminen 17 - 19.3 Hania, Kreeta

Huhtikuu

Kuukausitapaaminen, kuukauden ensimmäisenä
viikonloppuna
Elokuvailta

Toukokuu

Kuukausitapaaminen, kuukauden ensimmäisenä
viikonloppuna

Kesäkuu

Ruokafestivaalit Food for Good

Tulevista tapahtumista, tapaamispaikoista, -ajoista sekä mahdollisista
muutoksista ilmoitetaan vielä erikseen.

Seuraava tiedote ilmestyy alkukesästä 2017. Toimitus odottaa jälleen
lukijoilta juttuja, vinkkejä ja kommentteja tiedotteeseen.
Tiedotteen sähköpostiosoite on tiedote@suomi-seura.gr
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