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Pääkirjoitus

Tiedotetta toimittavat

Kirkkohäistä ja muista
On siitä aikaa vierähtänyt, varmaan yli 30 vuotta, kun viimeksi olin
suomalaisissa kirkkohäissä. Mutta nyt vihdoin meidän perhettä odottavat
heinäkuun lopulla oikein kunnolliset kirkkohäät kotipaikkakunnalla.

Tuli myös mieleen oma hääkokemukseni Tukholman kaupungintalolla
toukokuussa vuonna 1986 – väärinymmärryksen takia menimme ensin
raatihuoneelle, joka oli kiinni, koska oli lauantai, saimme kuulla. Sieltä
juoksimme hippulat vinkuen kaupungintalolle ja vähältä piti, että
kerkesimme – kaksi todistajaa juoksi kanssamme.
Onneksi ei ollut häämekkoa, olisi se ollut näky, kun juoksee häävehkeissä
Tukholman kaduilla! Hyvin lyhyen vihkimisen jälkeen menimme ulos
lounaalle, kreikkalaiseen tavernaan tietysti. Loppu hyvin, kaikki hyvin.

Marko
Suomalainen

Päivi
Georgopoulos

Veljentytär solmii seppeleen valittunsa kanssa ja sitten seuraavat bileet
morsiamen kotona. Sulhasen äiti on pitojenlaittaja, joten ei tarvitse ulkoistaa
sitäkään osaa. Ja mikä parasta: tulee nähtyä kaikki sukulaiset kerralla eikä
tarvitse vierailla jokaisen luona erikseen kahvitettavana.
Toivottavasti säät meitä suosivat; mutta satoi tai paistoi, hyttysistä seuraa
kyllä riittää, kun on metsän siimes ja järvi lähellä.

Tässä numerossa kirjoittavat myös

Rauni
Puurunen

Outi
Holopainen

Sari
Silvasti-Kontos

Toivotan kaikille seuran jäsenille rentouttavaa kesää ja paljon iloisia
tapahtumia, hää- ja muita sellaisia.
Rauni Puurunen
Johtokunnan jäsen
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Siellä täällä tapahtuu
Keilailukilpailut
Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran 15. vuosittaiset keilailukilpailut pidettiin
tammikuun 15. klo. 11:00 Ten Pin Bowling keilailuhallissa.

Yleiskokous
Pohjois-Kreikan säännöllinen ja sääntömääräinen yleiskokous pidettiin 19.2.
2017, klo 11:00 alkaen kahvio-teehuoneessa "RITZ" Thessalonikin
keskustassa. Kokouksen alussa jaetun, perinteisen "vasilopitan" sisältämä
onnenkolikko, löytyi Asta Koskelan lautaselta.

Aamupäivä vierähti mukavasti hyvässä seurassa ja aikuisten voittajaksi
selviytyi Tuomo Einola pisteillä 113, toiseksi sijoittui Angelos Brilakis pisteillä
103 ja kolmanneksi Outi Holopainen pisteillä 99.

Vastaavasti nuorten voittajaksi selviytyi Marianna Vlachou pisteillä 102,
toiseksi sijoittui Savvas Kitiasvili pisteillä 100 ja kolmanneksi Alexia
Suomalainen pisteillä 79.
Kilpailujen jälkeen suurin osa osallistujista lähti vielä syömään yhdessä.
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c.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Tuomo Einola, sihteeriksi Päivi
Voutilainen ja pöytäkirjantarkastajiksi Asta Koskela ja Satu Vuorinen sekä
ääntenlaskijoiksi Ioannis Psitillis ja Aggelos Brilakis.
Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Seuran 27
jäsenmaksun maksaneesta jäsenestä oli paikalla 12.
Seuraavaksi hyväksyttiin kokouksen työjärjestys ja käsiteltiin
sääntömääräiset asiat:
a. Käsiteltiin vuoden 2016–2017 toimintakertomus. Toimintakertomukseen
tuli lisättäväksi pakolaisten avustuspäivätempaus 17.4., jolloin
jäsenemme tekivät ruokapaketteja jaettaviksi pakolaisille. Järjestettiin
myös vaate-, elintarvike- ja käyttötarvikekeräys pakolaisleireille ja –
keskuksiin.
b. Käsiteltiin vuoden 2016 tilinpäätös ja siitä keskusteltiin.
Satu Vuorinen ja Asta Koskela-Dimitriadou olivat valvovan toimikunnan
jäseninä tarkastaneet seuran tilikirjat ja tilinpäätös hyväksyttiin heidän
taholtaan.
Johtokunnalle myönnettiin tili- ja vastuuvapaus.
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Käsiteltiin seuran tulo- ja menoarvio vuodelle 2017. Seuran jäsenmaksu
(€ 20,00) ja liittymismaksu (€ 30,00) päätettiin pitää entisellään, ja
päätettiin, että jäsenmaksun viimeinen maksupäivä on 30. huhtikuuta
2017.
d. Käsiteltiin toimintasuunnitelmaehdotus kaudelle 2017 - 2018. 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 marraskuun ensimmäisenä viikonloppuna. Maaliskuun
kuukausitapaamisen järjestää Sarianna Nikkola.
- Kirjaston sulkijaiset kesäkaudeksi. Vastuuhenkilönä Päivi
Georgopoulos
- Osallistutaan Thessalonikin kansainvälisille ruokafestivaaleille
kesäkuussa.
- Osallistutaan ns. ”Kielten juhlaan” Thessalonikin kaupungintalolla
touko-kesäkuussa, jos saadaan tarpeeksi järjestäjiä.
- Järjestetään Suomi-koulun kevätjuhlia korvaava ulkoilupäivä.
- Pidetään adventtikirkko yhteistyössä Suomen Merimieskirkon kanssa
- Järjestetään seuran pikkujoulut marras-/joulukuun vaihteessa
- Järjestetään Suomi-koulun joulujuhlat
- Järjestetään seuran keilailukilpailut tammikuussa 2018.
- Järjestetään seuran elokuva- ja karaokeiltoja.
- Päätettiin, että ei järjestetä laivaristeilyä Thessalonikin edustalla,
vaan sen sijaan järjestettäisiin matka Firenzeen tutustumaan Italiassa
asuviin suomalaisiin ja heidän toimintaansa. Ajankohdasta
keskustellaan myöhemmin.
- Mahdollisista lisätapahtumista voi johtokunta tai yksittäiset jäsenet
tiedottaa muille jäsenille postituslistalla osoitteella jasen@suomiseura.gr sekä Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran fb-sivuilla.
Takaisin etusivulle
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e.

f.

ii. Tiedotustoiminta
- Seuran tiedote "Venttiili" ilmestyy 2 - 3 kertaa toimikauden aikana.
Μahdolliset artikkelit muissa julkaisuissa
iii. Apurahat
- Helmikuun apurahat
1. Suomi-Seuralle haetaan helmikuun apurahaa
a. Naurujoogatilaisuudelle
b. Firenzen matkaan, jonka tarkoituksena on tutustua Italian
suomalaisiin.
2. Tiedotteelle:
a. Ulkosuomalaismediaperusapurahaa tiedotteelle Internet kuluihin
ja koululehdelle painatuskuluihin
b. Ulkosuomalaismediaerityisapurahaa tiedotteelle: Tiedotteen
tekijät päättävät apurahakohteesta.
3. Suomi-koululle, joka miettii vielä helmikuun apurahan kohdetta ja
päättää siitä myöhemmin.
4. Erityisapurahaa ulkosuomalaisille nuoriso- ja opiskelijajärjestöille.
Rahaa haetaan nuorten seminaaripäivää varten. Aiheesta ja
ajankohdasta päätetään myöhemmin. (Lisäys 26.2.2017: Tätä
apurahaa ei ole enää jaossa.)
- Syyskuun apurahat
1. Johtokunta päättää syyskuun apurahojen kohteet. Seuralaiset voivat
lähettää ehdotuksiaan johtokunnalle.
2. Suomi-koulu päättää syyskuun apurahojen kohteet Suomi-koululle.
Valittiin seuralle uusi johtokunta:
i. Puheenjohtaja Outi Holopainen
ii. Varapuheenjohtaja Sari Silvasti-Kontos
iii. Sihteeri Marko Suomalainen
iv. Rahastonhoitaja Päivi Georgopoulos
v. Jäsen Rauni Puurunen
vi. Varajäsen Kirsikka Soustiel
Seuran valvovan toimikunnan jäseninä jatkavat Satu Vuorinen ja Asta
Koskela-Dimitriadou. Varajäseneksi valittiin Tuomo Einola.
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Suomi-koulun opettaja Outi Holopainen kertoi koulun asioista, jonka jälkeen
päätettiin, että seuran tiedotteen toimikuntana jatkavat Päivi Georgopoulos
ja Marko Suomalainen.
Thessalonikin ruokafestivaalien toimikunnan vastaaviksi valittiin Kirsikka
Soustiel ja Päivi Georgopoulos, seuran pikkujoulutoimikunnan vastaavaksi
Aggelos Brilakis ja kielten juhlan toimikunnan vastaavaksi Outi Holopainen.
Seuran USP-vastaavana jatkaa Marko Suomalainen ja seura maksaa hänen
matkansa USP:n täysistuntoon kesäkuussa 2017.
Aloitteista on käyty keskustelua FB:n sivuilla ”Aloitehautomo”, joista yksi on
yhteisaloite muiden ulkosuomalaisyhdistysten kanssa koskien
kesälukioseuran ulkosuomalaisnuorten ja –lasten kesäleiriavustusta.

Takaisin etusivulle
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Aloitteita seuramme yleiskokoukseen oli tullut käsiteltäviksi kolme
kappaletta ja kaikki Sarianna Nikkolalta.
1.

2.
3.

Ehdotus kutsua Jan Holmberg luennoimaan. Seuramme
varapuheenjohtaja, Sari Silvasti-Kontos informoi yleiskokousta, että
johtokunta olikin jo pannut toimeen luennon järjestämisen. Järjestetään
siis SOME-luento 8.4.
Ehdotus naurujoogatilaisuuden järjestämisestä. Vastuuhenkilöksi
valittiin Sarianna Nikkola.
Suomi 100-vuotisitsenäisyyspäiväjuhlaan liittyen Sarianna Nikkola on
tarjoutunut pianistiksi, jos sinne halutaan elävää musiikkia. Sarianna on
myös tarjoutunut esittämään vetämään yhteislaulua sekä esittämään
yksinlaulua. Huhtikuussa selviää juhlien organisaatio.

Lopuksi keskusteltiin muista asioista ja esille tuli asia seuran pöytäkirjojen
kääntämisestä. Kääntämiseen osallistuvat ne, jotka siihen pystyvät ja joilla on
siihen aikaa. Ketään ei siihen pakoteta. Pöytäkirjoista käännetään pelkästään
olennaiset asiat.
Lisäksi keskusteltiin Suomi-100-tapahtumien järjestämisestä. Outi
Holopainen on ideoinut asiasta seuran uusien nettisivujen foorumissa. Yksi
Outin ehdotuksista on esim. Thessalonikin rantakadulla järjestettävä
galluppi, jossa kyseltäisiin kreikkalaisten Suomi-tietoutta. Ehdotusta
kannatettiin. Lisäideoita toivottiin kirjattavan foorumiin osoitteessa
www.suomi-seura.gr.
Seuran puheenjohtaja, Outi Holopainen kiitti seuralaisten luottamuksesta ja
totesi, että ilmapiiri seurassamme on todella positiivinen, ja toivotti kaikille
jäsenille ja seurallemme samanlaista jatkoa.
Yleiskokouksen jälkeen käytiin lounastamassa Ladadikan alueella ouzerissa
"Boukia boukia", jossa mukana myös perheenjäseniä ja suomalaisia Erasmusopiskelijoita.

Maaliskuun kuukausitapaaminen
Kuukausitapaaminen taverna Nostoksessa 5.3.2017
Keväinen iltapäivä tervehti valollaan ja lämmöllään. Mieli oli iloinen, olihan
edessä maittava ateria, tunnetusti laadukkaita herkkuja Nostoksen tyyliin.
Bonuksena mahdollisuus tavata talon oma Kissa, Babis.
Meitä seuralaisia kertyikin paikalle pitkä pöydällinen, nuorin osallistuja
vieläpä lastenvaunuissa matkaten! Lisäksi paikalle saapuivat kaksi
suomalaista erasmus-opiskelijaa, Melissa ja Tuomas. Siinä aterioidessamme
taverna täyttyi pikkuhiljaa, kunnes oli tupaten täynnä.
Babis - kissa katsoi parhaaksi vetäytyä omaan rauhaansa reunimmaisen
baarijakkaran päälle ikkunan ääreen ottamaan nokkaunet. Kävin sitä siellä
silittämässä, tuntuipa tuo muistavan vanhan ystävän!

Takaisin etusivulle

Venttiili ● Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran tiedote ● Kesä 2017

Sivu 5

Nyt tätä kirjoittaessani asia on edennyt siihen asti, että parhaillaan ovat
käynnissä neuvottelut Πρότυπο Κέντρο Γυμναστικής - nimisen kuntosalin
kanssa, mahdollisesta tilavuokrasta meille vaikkapa kerran viikossa.
Nähtäväksi jää mikä on lopullinen tilaratkaisu ja kuinka innostuksemme
kantaa, itse odotan jo malttamattomasti ensimmäistä tanssituntia. Asiaan
palataan tarkemmin opettajan Suomen loman jälkeen.
Kaikki tanssihaluiset, ilmaisettehan kiinnostuksenne Outille!
Sarianna Nikkola

Kreikan ja Kyproksen suomalaisten tapaaminen ja Suomikoulujen opettajien seminaari
Viikonloppuretki Chaniaan Kreetalle

Satu Vuorinen, Asta Koskela ja Marko Suomalainen

Aika vierähti nopeaan, kuten se näissä tapaamisissa tuppaa, viini oli
maittavaa ja juttua riitti. Pikkuhiljaa joukko sitten pieneni, yhden ja toisen
lähtiessä kohti kotia ja muita askareita.
Lounas jatkui kuitenkin vielä pitkälle iltaan, meidän viiden sitkeimmän sissin
kesken. Kukapa nyt Nostoksesta ja hyvästä seurasta haluaisi lähteä, ellei ole
töitä tai muita akuutteja velvoitteita odottamassa?
Siispä kun maittava ateria oli nautittu jälkiruokaa myöten, tilasimme lisää
viiniä, ja jatkoimme seurustelun merkeissä. Aiheena oli mm. tulevan Kreetan
matkan pohdiskelu ja moni muu asia maan ja taivaan väliltä.
Sitten jossain vaiheessa tuli puheeksi tanssi, ja kun selvää oli, että
joukossamme istui monta tanssia taitava osaaja, syntyikin idea, että alamme
yhdessä tanssimaan, opettajana Outi!
Mahdollisesti alkaisimme kreikkalaisista tansseista, jotka kaikkia kiinnostivat.
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Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran ja Thessalonikin Suomi-koulun Thessalonikissa
järjestämän, hienosti onnistuneen, yhdistetyn Kreikan ja Kyproksen
suomalaisten tapaamisen ja Kreikan ja Kyproksen Suomi-koulujen opettajien
seminaarin jälkeen oli kreetalaisten vuoro järjestää tänä vuonna
samanlainen tapahtuma 17.-19. maaliskuuta Chaniassa.
Meitä oli täältä Thessalonikistakin kivan kokoinen sakki, vaikka viime hetken
haaverit olivatkin sitä vähän verottaneet.
Meille opettajille oli laadittu oma seminaariohjelma erikseen itse
suomalaisten tapaamisesta, mutta mukaan mahtui hyvin myös kaikkien
yhteisiä tapaamisia Chanian opastetun kaupunkikierroksen, kanteleensoittooppitunnin, jumalanpalveluksen kuoroineen ja yhteisten, ihanien ja
railakkaiden tavernailtojen merkeissä. Joillakin piisasi viini-illallisten jälkeen
vielä voimia jatkoillekin.

Takaisin etusivulle
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Opettajien seminaari alkoi perjantaina Suomen Chanian kunniakonsulin
Inge-Maj Tsontos:in avauksella ja Suomi-koulujen tuki ry:n puheenjohtajan,
Veera Toivosen, johdatuksella keskusteluun vastikään luodun Suomikoulujen opetussuunnitelmasuosituksesta. Keskustelu oli erittäin
hedelmällinen. Saatiin todeta meillä opettajilla olevan samanlaisia ongelmia,
ja saimme toinen toisiltamme tukea ja ideoita niiden kohtaamiseen ja
vinkkejä uusiin toimintamalleihin.
Lounastauon jälkeen saimme syventyä kasvatustieteiden tohtorin ja
erityispedagogiikan dosentin, Raimo Lindhin, mielikuvaoppimisen
pedagogiikkaan, mikä oli todella mielenkiintoinen ja innostava uusi kokemus.
Mielikuvaoppimisen pedagogiikan ideana on kytkeä jo ennen opittu ja
koettu uuteen, käyttämällä apuna mahdollisimman monta erilaista
toimintaa, aisteja ja liikuntaa. Kaikki tämä sen jälkeen, kun oppilaan aivot on
ensin saatettu määrättyyn frekvenssitilaan musiikin avulla, jolloin hän on
rentoutuneessa tilassa. On tutkittu ja todistettu, että aivotoiminnan
määrätty frekvenssitaajuus edesauttaa oppimista. Taajuuden ei saisi olla
liian nopeaa, mutta ei myöskään liian hidasta. Tällaisella pedagogisella
metodilla on Lindhin mukaan saavutetty hyviä oppimistuloksia myös
vaikeiden, ongelmallisten ja oppimishäiriöitä omaavienkien oppilaiden
opetuksessa. Itse Raimo Lindhiä lainaten: ”Mielikuvaoppiminen on
kokonaisvaltainen näkemys oppimisesta. Se vaalii kaikkien aistien sisäisiä
mielikuvavirtauksia ja niihin pohjaavia älykkyyksiä sekä suotuisaa
emotionaalista tilaa. Musiikkia käytetään murtamaan oppimisen esteitä ja
virkistämään havaintoja ja mielikuvitusta. Henkiset ja fyysiset
rentoutumisharjoitukset lisäävät keskittymiskykyä ja avaavat väyliä
muisteihin. Muistien toiminnat monipuolistuvat aiheeseen liittyvillä oman
kokemuksen, elämyksen ja ymmärryksen kautta kulkevilla taiteen ja tieteen
aktivoinneilla, joissa kielellinen ilmaisu on tärkeä osa.”

Takaisin etusivulle
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Toisena, ja viimeisenä seminaaripäivänä, pantiin mielikuvapedagogiikka
purkkiin, ja lounastauon jälkeen koulutuspäivät jatkuivat Jussi Wahlgrenin
tarinapajalla. Kaikki osaavat tarinoida, kun siihen annetaan mahdollisuus, oli
Jussin opetuksen sanoma. Lopuksi saimme opiskella kanteleensoiton alkeita
kanttori Margaret Vainion johdolla.
Siinäkin taas näki, miten tuloksia saadaan oikeilla metodeilla ja innostavalla
opetuksella.

Minulle itselleni aivan uusi alue, oli älykäs robotiikka sen kaikessa
laajuudessaan.
Toki tiedämme kaikki joitain robotiikan perusasioita, mutta suuri yllätys
olivat ne osa-alueet, joissa sitä käytetään esim. sairaaloissa.

Oli ihanaa tavata taas jo tutuksi tulleita Kreikan ja Kyproksen suomalaisia ja
tutustua myös uusiin sellaisiin. Kovin paljonhan meitä ei täällä ole, ja yhä
useampi palaa kotimaahan, mutta kyllä meitä on täällä hieno porukka!
Tuhannet kiitokset Chanialaisille hienoista järjestelyistä,
vieraanvaraisuudesta ja mahtavista koulutuspäivistä! Seuraavaksi taitaa olla
ateenalaisten vuoro vuonna 2019.
Outi Holopainen, pj

SOME-seminaari ja huhtikuun kuukausitapaaminen
Sosiaalinen media – seminaari
Lauantaina 8.4.2017 Thessalonikissa Hotelli Anatoliassa
Saimme jo toisen kerran perehtyä porukalla Jan Holmbergin luennoimaan
seminaariin. Tällä kertaa aiheena oli SOME eli sosiaalinen media. Me, jotka
olimme ottaneet osaa ensimmäiseen seminaariin, osasimme odottaa
hauskaa ja innostavaa päivää. Niinhän se sitten olikin, kuten aavistimme,
innostava, mukavan rento ja kuitenkin tietorikas.
Muutamia asioita mainitakseni Jan opasti meitä Facebookin, Twitterin ja
Instagrammin saloihin.
Tietty myös some-etiketti ja someraivo olivat opintolistalla. Kuinka tärkeää
onkaan olla perillä asioista, jotka tuntuvat itsestään selviltä, mutta kätkevät
sisälleen monia, uusia ulottuvuuksia.

Jan Holmberg

Hotelli Anatolia oli järjestänyt meille runsaan ja maittavan lounas buffet –
tarjoilun. Yritimme saada pöydän tyhjäksi, mutta se oli liian suuri haaste.
Takaisin etusivulle
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Varmasti onnistumme kokoontumaan vielä
kerran, ei kaksi ilman kolmatta, Janin
luennolle. Sen verran voin paljastaa, että aivan
uusi aihe on työn alla.
Nyt vaan sitten te kaikki, jotka olette olleet
paikalla sekä myös te, jotka ette vielä ole
päässeet osallistumaan, olkaa tarkkaavaisia ja
seuratkaa seuramme ilmoituksia.
Suurkiitos myös uusille osallistujille kauempaa,
eli mukanamme olivat Anneli Vampoula ja
Heidi Stathaki Voloksesta sekä Ragni Gampeta
Platamonista.
Mukavan ja informatiivisen päivän päätteeksi
saimme todistukset käteemme ja lähdimme
porukalla....

eli pulina ja pulputus jatkuivat seminaarin jälkeen hyvän ruoan ja juoman
kanssa Sebrico – mesedopoliossa. Sinne olivat tervetulleita, kuten aina, myös
aviopuolisot ja muut Suomen ystävät.
Tuskinpa kukaan enää väittää suomalaisten olevan hiljaisia ja puhumattomia
tavatessaan. Eivät ainakaan he, jotka ovat nähneet meidän seuralaisten
olevan porukalla yhdessä. Jos ette usko, tulkaa seuraavaan
kuukausitapaamiseen todistamaan väitteeni todeksi.
Sari Silvasti-Kontos

Toukokuun kuukausitapaaminen ja lätkämatsi
Toukokuun kuukausitapaaminen järjestettiin sunnuntaina 7.5. ravintola
Esperantossa.

Huhtikuun kuukausitapaamiseen – Sebrico:n

Outi Holopainen, Valia Tzirini-Einola, Tuomo Einola, Päivi Voutilainen, Päivi Georgopoulos ja
Asta Koskela

Paikalla oli pieni porukka, mutta se ei menoa haitannut, ja juttua riitti taas
tuttuun tapaan.
Takaisin etusivulle
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Iltapäivä sujahtikin nopeasti, ja oli aika siirtyä jatkoille kannustamaan leijonia
ja seuraamaan jääkiekon MM-kisojen Suomi-Ranska ottelua. Pelin edetessä
katsomoon ilmestyikin mukavasti lisää väkeä, ja vaikka urheilullinen
lopputulos ei ihan paras mahdollinen ollutkaan, oli tunnelma katossa.
Tuomo Einola

Monikielisyyden juhla
26. – 28. toukokuuta Pohjois-Kreikan Suomi-Seura osallistui jo kolmannen
kerran ns. monikielisyyden juhlaan Thessalonikin kaupungintalolla.

edustavien kansanryhmien rauhanomaista yhteistyötä. Samalla me
suomalaiset saimme myös mainion tilaisuuden juhlistaa 100 vuotta
täyttävää Suomea ja tehdä sitä enemmän tunnetuksi.
Niinpä Suomella oli standi, jossa jaettiin tietolehtisiä Suomesta ja suomen
kielestä sekä ohjattiin vierailijoita tekemään hauskoja ja opettavia tietovisoja
Suomesta ja suomen kielestä. Lisäksi vierailijat saivat pukea pahvinukkeja
kartonkivaatteilla, joissa luki kyseessä olevien vaatteiden nimet suomeksi.
Huomasimme iloksemme, että ihmiset olivat todella kiinnostuneita
maastamme ja sen kielestä. Moni olikin jo käynyt tai oli aikeissaan käydä
Suomessa. Toiset olivat kiinnostuneita työmahdollisuuksista tai jatkoopiskelusta siellä.
Kielten juhlassa oli paljon ohjelmaa: Monilla muillakin mailla oli standeja.
Kaupungintalon sisätiloissa oli järjestetty erilaisia, vierailijoita mukaansa
tempaavia kielityöpajoja ja hienoja näyttelyitä. Pihalla, ja myöhemmin
sisätiloissa sateen yllätettyä, oli upeita tanssi- ja lauluesityksiä. Siellä
maatamme edusti Sarianna Nikkola lauluesityksellä ”Uskalla”, joka oli hänen
ikioma sävellyksensä.
Videoesitys on nähtävillä seuran YouTube-kanavalla
https://www.youtube.com/user/pksuomiseura
Rättiväsyneitä oltiin monituntisesta standilla seisomisesta ja leukapieletkin
olivat hiukan puuduksissa kolmipäiväisestä porinasta ihmisten kanssa, mutta
hauskaa oli!

Outi Holopainen ja Marko Suomalainen

Kolmipäiväisen tapahtuman ideana oli tuoda esille kaupungissa puhuttuja
kieliä ja tutustuttaa niihin sen asukkaita, edesauttaen siten eri kieliryhmiä
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Erityiskiitokset osallistumisesta ja avusta Marko Suomalaiselle, Sarianna
Nikkolalle, sisar Reimanille, sisar Koposelle sekä vanhin Rantaniemelle,
Stefanos Bozos:lle, Melissa Pettersille, Päivi Voutilaiselle ja Maria-Eirini
Karafillille!
Outi Holopainen, pj
Takaisin etusivulle
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Ruokafestivaalit ˮFood for Goodˮ 2017
Vuotuiset ruokafestivaalit Aretsoun rannalla Kalamariassa jo 20:tta kertaa.
Säätiedotukset lupasivat sadetta ja kokkasimme hieman huolestunein mielin.
Pientä kuuroa lukuun ottamatta ilma oli kuitenkin hyvä ja vierailijoita oli
ajoittain tungokseen asti.

ottamaan juhlaa nimilleen, joten juhlan virallinen järjestäjä oli Paidiko Horio
Faliro, jolle meni myös koko tämänvuotinen voitto, € 16 000, suurin koko
20:n vuoden aikana.
Sponsoreista mainittakoon esim. Massoutis 3000 € ja Vergina lahjoitti oluet
baariin.
Festivaalien johtohenkilö, Anna Avdi, jää 20:n vuoden uurastuksen jälkeen
"eläkkeelle” toimestaan. Millä tavalla ja kenen johdolla toiminta jatkuu, on
vielä epäselvää.

Me suomalaiset myimme noin 140 annosta, ja ruokalistamme oli seuraavanlainen:
Lohipiirakka, täytetyt letut, pannukakkurulla, voileipäkakku ja mokkapalat.

Ulkosuomalaisparlamentin 9. täysistunto

Laulua, musiikkia ja tanssia esitettiin lavalla ja ilta päättyi maiden edustajien
laulukuoron esittämään T. Mikroutsikon ”Thalassa” lauluun ja ilotulitukseen.

Ulkosuomalaisparlamentti kokoontui 20-vuotisjuhlaistuntoon 16.-17.6. 2017
Helsingin yliopiston juhlasalissa. Istuntoon osallistui 165
ulkosuomalaisyhteisöä 21 eri maasta, lähettäen 193 edustajaa ja 74
tarkkailijaa.

Päivi Voutilainen, Outi Holopainen, Sarianna Nikkola ja Päivi Georgopoulos

Food for Good on viimeiset 3 vuotta toiminut IWOG-naisjärjestön alaisena
puuttuvan AFM-veronumeron vuoksi. Tänä vuonna IWOG ei pystynyt
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Marko Suomalainen ja Sari Silvasti-Kontos Kreikasta sekä Katia Brunetto Italiasta
Takaisin etusivulle
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Eniten osallistujia tuli Ruotsista (31 yhteisöä, 42 edustajaa ja 12 tarkkailijaa),
Yhdysvalloista (25 yhteisöä, 27 edustajaa ja 15 tarkkailijaa) ja Saksasta (22
yhteisöä, 22 edustajaa, 9 tarkkailijaa), mutta edustajia olivat lähettäneet
myös pienemmät suomalaisyhteisöt esimerkiksi Thaimaasta ja Turkista.
Kaikin puolin suurin alue-edustus oli ulkosuomalaisparlamentin KeskiEuroopan alueelta, josta istuntoon osallistui 45 yhteisöä 7 eri maasta,
lähettäen 51 edustajaa ja 27 tarkkailijaa.

Tämän jälkeen pidettiin vielä Välimeren, Afrikan ja Lähi-idän alueen
aluekokous. Aluekokouksessa valittiin alueemme puheenjohtajaksi Katia
Brunetto Italiasta sekä hänen varahenkilökseen seuramme sihteeri, Marko
Suomalainen.

Istunnon käsiteltäväksi jätettiin 55 aloitetta. Lisäksi yksi aloite lähetettiin
istunnosta kulttuurivaliokuntaan. Istunnossa oli 9 valiokuntaa: poliittisten ja
virallisten asioiden valiokunta (4 aloitetta), opinto- ja koulutusvaliokunta I (5
aloitetta) ja II (6 aloitetta), kansalaisuusvaliokunta (11 aloitetta),
seniorivaliokunta (6 aloitetta), sosiaalivaliokunta (5 aloitetta),
kulttuurivaliokunta (5 aloitetta), talous- ja tiedotusvaliokunta (5 aloitetta)
sekä sääntövaliokunta (9 aloitetta).
Istunnossa hyväksyttiin yhteensä 56 päätöslauselmaa.
14. kesäkuuta iltapäivällä pidettiin puhemiehistön täysistuntoa valmisteleva
kokous ja sen jälkeen cocktailtilaisuus Suomi 100 Maailmalla-konsertin
esiintyjille.

Alueemme puheenjohtaja, Katia Brunetto sekä hänen
varahenkilönsä, Marko Suomalainen.
Suomi 100 Maailmalla-konsertin esiintyjiä.
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15. kesäkuuta istuntoa edeltävänä päivänä osallistujille tarjottiin
oheisohjelmaa aamusta alkaen: avajaisjuhlajumalanpalvelus
Vanhassakirkossa, Senioriseminaari ja Suomi-kouluseminaari.
Illalla klo 18-20:30 USP:n sihteeristö, Suomi-Seura ry, järjesti Helsingin
Musiikkitalossa upean Suomi 100 Maailmalla-konsertin.
Näin juhlaistunto nivoutui osaksi ulkosuomalaisten Suomen kansallisen 100vuotisjuhlavuoden Suomi 100 Maailmalla -ohjelmaa.

Oma kunniakirja tullaan lähettämään kaikille maailmalla toimiville Suomikouluille.
Samassa yhteydessä ulkosuomalaisparlamentin edustajia tapasi presidentti
Sauli Niinistön.
Pohjois-Kreikan Suomi-Seura ja Thessalonikin Suomi-koulu halusivat muistaa
eläkkeelle jäänyttä Helsingin Suomi-Seuran toiminnanjohtajaa, Paula
Seleniusta pienellä lahjalla, siitä mahtavasta työstä, jota hän on
ulkosuomalaisten eteen tehnyt yli 20 vuoden ajan.

Suomi-Seura ry:n johtokunnan myöntämän Vuoden ulkosuomalainen tunnustuksen maailmalla toimiville Suomi-kouluille jakoi tasavallan
presidentin puoliso, Jenni Haukio Kultarannassa 15.6.2017 ja sen vastaanotti
USP:n varapuhemies, Katia Brunetto Italiasta.

Marko Suomalainen ja Paula Selenius
Tasavallan presidentin puoliso, Jenni Haukio, USP:n puhemies, Jarmo Virmavirta sekä USP:n
varapuhemies, Katia Brunetto. Kuva Matti Porre - Tasavallan presidentin kanslia
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Niinpä täysistunnon ensimmäisenä päivänä Marko Suomalainen kiitti Paula
Seleniusta pitämässään puheessa ja sen jälkeen hän ja Sari Silvasti-Kontos
luovuttivat Paulalle kreikkalaisen Folli Follie – korufirman ranneketjun.
16. kesäkuuta ensimmäisen istuntopäivän iltana Helsingin kaupunki järjesti
osallistujille vastaanoton istunnon kunniaksi. Kaupungintalolla isännöi uusi
Helsingin pormestari, Jan Vapaavuori ja siellä kuultiin Sibelius-tulkinnoistaan
tunnettujen sellisti, Jussi Makkosen ja pianisti, Nazig Azezianin esittämänä
mm. erittäin harvinainen sello-pianosovitus Finlandiasta, jonka
esitysoikeudet on saatu Jean Sibeliuksen perikunnalta.

esitys ja lähetettiin videon välityksellä juhannusterveiset Suomeen. Esitetty
runo oli Eino Leinon "Rauha", jonka lausui Sarianna Nikkola.
Videoesitys on nähtävillä seuran YouTube-kanavalla
https://www.youtube.com/user/pksuomiseura
Ilta oli lämminhenkinen ja yhdisti hienosti Suomen ja Kreikan hetkeksi kumpikin maa oli intensiivisesti läsnä, ja se tuntui syvällä sydämessä.
Sarianna Nikkola

Riitta ja Sari Thessalonikissa

Lisätietoja www.usp.fi

Juhannusillallinen
Juhannuspäivän illalliselle kokoonnuttiin Astan ja Sadun kutsumana Triaktis tavernaan aivan meren ääreen, aaltojen loiskeeseen ja tumman yötaivaan
alle.

Tuomo Einola, Asta Koskela, Satu Vuorinen, Rauni Puurunen ja Sarianna Nikkola

Alussa seuralaisten lisäksi paikalla oli myös muutama Thessalonikissa
työskentelevä mormoni-nuori. Illan aikana kuultiin myös runonlausunta-
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Tänäkin vuonna, heinäkuun alussa, Thessalonikin suomalaisia kokoontui
illastamaan entisten Thessalonikin suomalaisten, Riitta Douhaniariksen ja
Sari Asimogloun kanssa, jotka olivat täällä kesälomalla. Iltaa vietetiin Ouzeri
Triaktis-ravintolassa ja se vierähti todella nopeasti vanhojen tuttujen kanssa.

Päivi Voutilainen, Outi Holopainen, Marko Suomalainen, Riitta Douhaniaris, Sari Asimoglou
ja Jaana Karhunen
Takaisin etusivulle
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Rantagalluppitempaus
Seuramme helmikuun yleiskokouksessa oli suunniteltu järjestää ns.
rantagalluppitempaus Valkoisen tornin lähistöllä Thessalonikissa. Tempaus
oli osa seuramme Suomi 100- juhlavuoden aikana järjestämistä
tapahtumista, ja sen tarkoituksena oli saada selville, mitä kreikkalaiset
tietävät maastamme ja samalla tuoda sitä tunnetummaksi.
Suunnitelmasta tehtiin totta pehmeän lämpimänä kesäiltana, 20.
heinäkuuta, jolloin Päivi Voutilainen, Sarianna Nikkola ja minä
haastattelimme rantakadulla hengailevia nuoria ja aikuisia.
Ihmiset olivat todella kiinnostuneita aiheesta ja vastasivat innolla
kysymyksiimme, joista tietenkin kreikkalaiseen tapaan seurasi lisäkysymyksiä
Suomesta ja suomalaisista. Jotkut tiesivät maastamme jonkin verran, toiset
aika vähän, ja ne, jotka eivät siitä juurikaan tienneet, arvailivat innokkaasti
oikeita vastauksia. Yksi ainut seurue taisi vastata oikein kaikkiin heille
tehtyihin kysymyksiin, tosin joihinkin arvaten.
Aiomme julkaista gallupin tulokset myöhemmin jossakin muodossa.
Sanottakoon kuitenkin jo nyt, että kaikki tiesivät Suomessa olevan enemmän
järviä kuin saaria. Kukaan ei tainnut ihan oikeasti tietää, että suomalaiset
eivät ole skandinaaveja. Tässä olikin sitten selittäminen, että miten niin. Ihan
ensimmäiseksi ihmisiltä tiedusteltiin, mitä heille tulee mieleen sanasta
”Finlandia”. Arvattavasti ylimääräisenä ykkösenä saatiin vastaus: ”Kylmää”,
muttei Joulupukkikaan jäänyt kauas kärkipäästä.
Rantagalluppitempaus oli mahdottoman positiivinen ja hauska kokemus!
Taidammepas tehdä syksymmällä uuden sellaisen! Kaikki mukaan!
Päivi Voutilainen, Outi Holopainen ja Sarianna Nikkola

Outi Holopainen, pj
Takaisin etusivulle
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Ateenan suurlähetystö
tiedottaa
www.finland.gr, Ajankohtaista, 12.5.2017

Netas on tehnyt työtään suomalaisten traktoreiden myynnissä ja myynnin
edistämisessä lähes viidenkymmenen vuoden ajan poikkeuksellisen
pitkäjänteisesti. Hänen ansiostaan Kreikassa on jopa kylä, jonka kaikki
traktorit ovat Valtroja. Netaksen johtamistapaa ja yhteistyötaitoja
arvostetaan laajalti ja hän on aktiivinen toimija erityisesti Pohjois-Kreikan
alueella.

Tasavallan presidentti on myöntänyt Kreikan kansalaiselle, Ioannis Netakselle
Suomen Leijonan ritarikunnan ritarimerkin.

Suomen uusi kunniakonsuli Rhodoksella

Suomalainen kunniamerkki Kreikan kansalaiselle

www.finland.gr, Ajankohtaista, 1.6.2017

Akis D. Dimitriadis on nimitetty Suomen uudeksi kunniakonsuliksi Rhodoksen
saarella.

Kunniamerkin Netakselle luovutti hänen 80-vuotisjuhlissaan 26.4.2017
Suomen Thessalonikin kunniakonsuli, Marko Suomalainen. Paikalla olivat
myös Valtran nykyinen toimitusjohtaja, Jari Rautjärvi sekä entinen
toimitusjohtaja, Risto Rautjärvi puolisonsa kanssa.
Ioannis Netaksen johtama perheyritys Karintis-Netas S.A. on vanhin
toiminnassa oleva Valtran (traktorit) maahantuojayritys. Tällä hetkellä Netas
on eläkkeellä, mutta toimii edelleen aktiivisesti yrityksessä hallituksen
puheenjohtajana.
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Akis D. Dimitriadis, kuva Nicolas Nancy nnanev.com
Takaisin etusivulle
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Kunniakonsulaatin toimialueeseen kuuluu lisäksi Symi, Tilos, Halki, Karpathos
ja Kastellorizo. Dimitriadis on ammatiltaan asianajaja. Kunniakonsulitoiminta
kulkee suvussa, sillä Dimitriadisin isä toimi aikanaan Iso-Britannian
kunniakonsulina.
Toukokuun alkupuolella kunniakonsuli Dimitriadis järjesti vastaanoton
Rhodoksella nimityksensä kunniaksi. Tilaisuuteen osallistui kunniakonsulille
tärkeitä yhteistyökontakteja, viranomaisia sekä suomalaisyhteisön edustajia.
Tilaisuus oli samalla Suomi100 –juhlavuositapahtuma.

Yleisimmin apua tarvitaan passin katoamisen tai muun matkustusasiakirjoja
koskevan ongelman vuoksi tai sairaustapauksissa.
Edellisestä asiakaskyselystä on kulunut lähes kymmenen vuotta. Sinä aikana
konsuli- ja kriisipalveluiden tehtäväkenttä on huomattavasti laajentunut ja
monipuolistunut. Suomalaiset tekevät vuosittain kymmenen miljoonaa
ulkomaanmatkaa. Matkailun lisäännyttyä myös UM:n asiakaskontaktit ovat
lisääntyneet ja tapaukset ovat muuttuneet aiempaa monimutkaisemmiksi.

Suomella on Kreikassa yhteensä kuusi kunniakonsulia. Rhodoksen ohella
muut kunniakonsulaatit sijaitsevat Haniassa, Heraklionissa, Kosilla,
Patraksella ja Thessalonikissa. Lisäksi Suomella on yksi kunniakonsulaatti
Tiranassa, Albaniassa.

Vuosina 2015 ja 2016 kaikkien Suomen ulkomaanedustustojen päivystys
siirrettiin Helsinkiin perustettuun päivystyskeskukseen. UM:n
päivystyskeskus vastaanottaa puheluita ympärivuorokautisesti, ja sinne tuli
viime vuoden aikana useita tuhansia yhteydenottoja. Kokemusten kerryttyä
on tarpeen arvioida myös päivystyskeskuksen asiakaspalvelua.

Ulkoministeriö selvittää asiakkaiden tyytyväisyyttä
konsuli- ja matkustuspalveluihinsa

Lisätietoa: yksikönpäällikkö Juha Savolainen, puh. +358 295 351 508 sekä
tiiminvetäjä (kriisi- ja avustustilanteet) Antti Putkonen, puh. +358 295 350
126.

www.finland.gr, Ajankohtaista, 6.7.2017

Ulkoministeriö selvittää asiakkaiden tyytyväisyyttä konsuli- ja
matkustusturvallisuuspalveluihinsa. Asiakaskyselyn tarkoituksena on antaa
asiakkaille mahdollisuus arvioida ministeriössä ja
ulkomaanedustustoissa saamaansa asiakaspalvelua sekä selvittää
ulkoministeriön tarjoamien, matkustusturvallisuuteen liittyvien palveluiden
tunnettuuta. Samalla mitataan matkustusturvallisuusviestinnän onnistumista
ja kartoitetaan kehittämiskohteita.

Ulkoministeriön sähköpostiosoitteet ovat muotoa
etunimi.sukunimi@formin.fi
Tästä linkistä voit vastata Konsuli- ja matkustusturvallisuuspalveluiden
asiakaskyselyyn

Uusi konsuli aloittaa lähetystössä 1.8.
Uusi konsuli, Eili Andersson, aloittaa Ateenan suurlähetystössä 1.8.2017

Konsulipalveluja ovat muun muassa avustaminen pidätys- tai
vangitsemistilanteissa, apu rikoksen uhriksi tai vakavaan onnettomuuteen
joutuneelle sekä hätämatkustusasiakirjojen myöntäminen.
Ulkoministeriön suurlähetystöissä ja konsulaateissa kirjattiin vuonna 2016
noin 55 000 konsuli- ja avustustapausta.
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Toivotamme hänet tervetulleeksi ja kiitämme Päivi Harju-Heikkilää
mahtavasta yhteistyöstä ja toivottaa hänelle menestystä uusissa tehtävissä.

Takaisin etusivulle
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Suomi-Seura ry ja
USP tiedottavat

Helsingin Suomi-Seura sai uuden ilmeen – Tutustu uusiin
kotisivuihimme
Suomi-Seura ry:n juhlavuoden (90 v) merkeissä Suomi-Seuran uudet kotisivut
julkaistiin juhlaviikolla 14.6.2017. Ruotsin- ja englanninkieliset sivut ovat
vielä työn alla ja julkaistaan syksyllä.
Käy tutustumassa uuteen ilmeeseemme osoitteessa www.suomi-seura.fi

Vuoden ulkosuomalainen 2017 –tunnustus Suomikouluille luovutettiin Kultarannassa
Suomi-Seura ry:n johtokunta on myöntänyt Vuoden ulkosuomalainen 2017 tunnustuksen maailmalla toimiville Suomi-kouluille. Vuoden
ulkosuomalainen -tunnustuksen jakoi tasavallan presidentin puoliso Jenni
Haukio Kultarannassa 15.6.2017. Samassa yhteydessä
ulkosuomalaisparlamentin edustajia tapasi presidentti Sauli Niinistön.
Suomi-kouluja on noin 140 (40 maassa) ja niissä opiskelee yli 4 000
ulkosuomalaislastan ja –nuorta. Suomi-Seura on valinnut vuodesta 1993
lähtien Vuoden ulkosuomalaisen.
Lue lisää tilaisuudesta: www.tpk.fi / Tiedotteet ja uutiset / 15.6.2017
Ulkosuomalaisparlamentti Kultarannassa – Suomi-kouluille Vuoden
ulkosuomalainen -tunnustus

Suomi-koulujen opettajien koulutuspäivät Helsingissä 1.
– 2.8.2017
Suomea juhlitaan tänä vuonna eri puolilla maailmaa. Juhlimme myös Suomikouluja ja luomme katseemme niin menneeseen kuin tulevaankin. Suomikouluilla on uljas historia, mutta ne ovat myös vahvasti tätä päivää. Mitä
tulevaisuus tuo Suomi-kouluille tullessaan –sitäkin opettajat pohtivat
koulutuspäivillä elokuussa.
Ilmoittautuminen koulutuspäiville on päättynyt, mutta peruutuspaikkoja voi
kysellä maarit.hyvarinen@suomi-seura.fi tai puhelimitse +358-(0)9-684 121
38.

Ulkosuomalaisten Suomi 100 – vastaanotto Helsingissä
Tervetuloa ulkosuomalaisten Suomi 100 -vastaanotolle ja kakkukahveille
Aika: torstaina 3.8.2017 klo 14 – 16
Paikka: Helsingin kaupungintalon juhlasaliin (Pohjoisesplanadi 11–13,
Helsinki).
Ohjelmassa on Suomen valtion ja Helsingin kaupungin edustajien
tervehdyspuheet, musiikkia ja tapaamisia Suomen ystävien kanssa eri
puolilta maailmaa. Vietetään yhdessä suomalainen juhlahetki.
Ilmoittautumiset oheisen linkin kautta 30.7.2017 mennessä.
https://response.questback.com/valtioneuvostonkanslia/suomifinland100
Tapahtuman järjestävät Suomi 100 –hanke (valtioneuvoston kanslia) ja
Helsingin kaupunki
Takaisin etusivulle
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Kirja-arvostelu: Hoitajana mielenterveys- ja
päihdetyössä
HOITAJANA MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖSSÄ
JAN HOLMBERG
Edita Publishing
Otavan kirjapaino Oy
Keuruu 2016
Kuten tekijä kirjan alkulehdillä toteaa, teos on
mielenterveys- ja päihdetyön oppikirja. Samalla se
on kuitenkin kiitettävän, yllättävänkin laaja, tiivis ja
monipuolinen tietopaketti aiheesta jokaiselle
kiinnostuneelle, tiesipä aiheesta edeltä käsin
vähän, paljon tai ei juuri mitään.
Se onkin erinomainen oppikirja jokaiselle, joka
haluaa ymmärtää paremmin sekä
mielenterveyteen että päihteiden käyttöön liittyviä
useita eri tekijöitä.
Yleisellä tasolla voitaneen sanoa, että mieleltään terveellä ihmisellä ei ole
päihdeongelmia. Hänellä ei ole tarvetta turruttaa itseään ja tunteitaan.
Toisaalta, kuten kirjassa todetaan, ei voida aina varmuudella sanoa, kumpi
on ensin, päihde- vaiko mielenterveysongelma.
Toisekseen, onhan olemassa myös vakavasti mieleltään häiriintyneitä
henkilöitä ilman mitään päihdeongelmia.
Kirjan sisältö on jaettu viiteen kappaleeseen, joissa jokaisessa omat
teemansa.
Ensimmäisessä kappaleessa käsitellään mielenterveys- ja päihdeongelmia
ilmiönä, toisessa käydään läpi eri näkökulmia mielenterveys- ja
päihdetyöhön. Kolmannessa tutkitaan hoitosuhteen luonnetta, neljännessä
käsitellään eri ikäisiä asiakkaita ja viidennessä hoitotyötä ammattina.
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Selkeä kappalejako auttaa lukijaa hahmottamaan koko sitä laajaa kenttää,
jolla mielenterveys- ja päihdetyössä ammatikseen toimivat pelaavat. Se
myös tekee kirjan helppolukuiseksi, sillä lukija voi halutessaan uppoutua
mihin tahansa osioon sen mukaan, mikä on juuri hänelle kiinnostavaa tuona
nimenomaisena hetkenä.
Itsekin hoitotyötä tehneenä koen erityisen kiinnostavaksi kolmannen
kappaleen, joka käsittelee hoitosuhdetta hoitajan ja asiakkaan välillä.
Kirjassa todetaan: on tärkeää pyrkiä siihen, että hoitotyöntekijän ja
hoidettavan vuorovaikutussuhde on luja, turvallinen ja luottamuksellinen.
Kirja tarjoaa hyviä neuvoja siihen, kuinka tällainen toimiva
vuorovaikutussuhde saadaan syntymään, sekä antaa näkökulmia siihen, mitä
kyseinen määrittely tarkoittaa. Tämä on kullanarvoista tietoa kelle tahansa
hoitajalle, sillä ilman luottamuksen elementtiä ei ole hyviä tuloksia. Ellei
hoidettava koe voivansa luottaa hoitajaan, hän ei luonnollisesti myöskään
koe olevansa riittävän turvassa emotionaalisesti voidakseen täysin avautua
hoitajalle.
Hoitajan on tiedettävä, mitä tekee, hänen on osattava kävellä sillä ohuella
langalla, jossa hän rinnalla kulkien rohkaisee hoidettavaa kohtaamaan tämän
omaa sisintä, kuitenkin niin, ettei vaadi mitään, ei pyri pakottamaan
hoidettavaa tai ottamaan askelia tämän puolesta. Hyvä hoitaja tietää, että
hoidettava itse tekee työn, hoitajan ollessa kuin ”matkasauva” vaikeassa
kohdassa tietä. Hoitaja ei kuitenkaan saa olla liian pehmeä, sillä on tilanteita,
joissa hoitajan on uskallettava olla luja ja ikään kuin ”tyrkätä hoidettava alas
rotkon reunalta, jotta tämä avaa siipensä ja ymmärtää osaavansa lentää
itse.”
Kappaleessa kolme käydäänkin yksityiskohtaisesti läpi hoitosuhteen eri
vaiheita alusta loppuun. Jokainen vuorovaikutussuhde on luonnollisesti
uniikki ja omanlaisensa.
Takaisin etusivulle
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Kirja muistuttaa myös hoitajalle tuikitarpeellisesta kyvystä tunnistaa omat
rajansa hoitajana. Ei ole häpeä olla ottamatta vastaan asiakasta, jollei koe
olevansa riittävän kyvykäs tätä hoitamaan. Se on tervettä omien rajojen ja
kykyjen tuntemista, tunnustamista ja kunnioittamista.
Kirjassa ovat kattavasti esillä myös väkivaltaan ja etiikkaan liittyvät
tuikitärkeät kysymykset. Asioita ei ole esitetty vain pintaraapaisuna, vaan
huolellisesti pureskellusti ja jäsennellysti tavalla, joka sekä antaa lukijalle
tietoa, että auttaa tämän omaa ajatusprosessia näiden haastavien teemojen
edessä.
Erityisenä plussana koen kirjassa olevat lukuisat käytännöt ohjeet ja
esimerkit siitä, kuinka toimia erilaisissa tilanteissa. Esimerkiksi väkivallan
uhkaa hoitotyössä käsitellään luvussa viisi Hoitotyö ammattina. Nämä ohjeet
ovat mielestäni joiltain osin sovellettavissa mihin tahansa tilanteeseen, jossa
ihminen kokee ilmassa väkivallan uhkaa, ei pelkästään hoitotyötilanteeseen.
Tässä taas yksi hyvä esimerkki siitä, miten kirja toimii oppaana
laajemmallekin yleisölle kuin vain hoitotyötä tekeville. Se sisältää alusta
loppuun tiedon ja taidon helmiä, joita jokainen voi niin halutessaan oppia ja
omaksua.
Koska tietomäärä kirjassa on valtava, uskon sen tarjoavan jotain uutta myös
kokeneemmalle hoitotyön tekijälle, joko uutta tietoa taikka uusia näkökulmia
ja oivalluksia.
Jos jotain lisäisin kyseiseen teokseen, se voisi kulkea otsikon
”medikalisoitunut yhteiskunta” alla. Itseäni on jo useamman vuoden
ihmetyttänyt ja hirvittänyt se vauhti, jolla kaikenlainen turruttavien aineiden
väärinkäyttö, mukaan lukien lääkkeet, on pikku hiljaa muuttunut yhä
hyväksyttävämmäksi ja jokapäiväisemmäksi ilmiöksi. ”Kuka nyt ei jotakin
nappia popsisi?” Alkaa olla jo aika lailla todellisuutta se, että ihminen, joka ei
syö mitään lääkkeitä, on harvinainen. Missä kulkee raja terveen ja
epäterveen lääkkeiden nauttimisen välillä? Esimerkiksi esiintyvien
taiteilijoiden joukossa ei ole harvinaista ”nauttia” jännitystä hälventävää
lääkettä ennen esitystä. Kysehän ei ole mitättömästä asiasta, sillä lääkkeiden
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aiheuttamien sivuvaikutusten
lisäksi myös lääkkeisiin voi kehittyä
riippuvuussuhde. ”Voin ihan hyvin,
ei mulla ole sitä masennusta enää,
kun otan tätä nappia kahdesti
päivässä ja yhtä toista kerran
viikossa”, sanoo joku.
Mutta onko tämä terveyttä? Onko
tällainen mieli terve?
Lopuksi, koen tämänkaltaisen
kirjallisuuden äärettömän
tarpeelliseksi. Ei vain heille, jotka
työkseen hoitotyötä tekevät, vaan
ihan jokaiselle meistä. Meillä
kaikilla on hyvin todennäköisesti
lähellämme ihmisiä, jotka kärsivät
mielenterveys- ja/tai
päihdeongelmista. Kirja tarjoaa
helposti omaksuttavassa muodossa
esitettyä tietoa, mahdollisia polkuja ulos sekä mielenterveysongelmista että
päihdehelvetistä avaten ymmärrystä sen suhteen, miten monisäikeisestä
asiasta ylipäätään on kyse. Voisi sanoa, että kirja auttaa synnyttämään
lukijassa oikeanlaista nöyryyttä tämän kooltaan valtavan suuren teeman
edessä, ja kyllä, hoitotyöntekijän näkökulmasta katsoessani, ainakin minua
se innostaa olemaan entistä parempi hoitotyöntekijä tulevaisuudessa.
Kirja löytyykin jatkossa myös omasta kirjahyllystäni.
Sarianna Nikkola

Takaisin etusivulle
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Ruokapalsta
Pähkinäiset pavut
Pavusta syntyy helppo ja maukas lisuke lihalle ja kalalle. Voit käyttää myös
pakastepapuja tuoreiden sijasta.

Ohjeet
Huuhtele pavut ja poista kannat. Kiehauta paistinpannulla noin 1 1/2 dl vettä
ja lisää pavut. Anna papujen kypsyä kannen alla höyryssä 4 minuuttia. Poista
kansi ja anna veden höyrystyä pois. Lisää pannulle öljyt ja paista kunnes
pavut saavat hieman väriä. Siirrä pannu syrjään, mausta hienonnetulla
valkosipulinkynnellä ja pippurilla. Rouhi suolapähkinät ja ripottele papujen
joukkoon.

Kananmunakastike
Tarjoa kananmunakastiketta uusien perunoiden, kalan ja kasvisten kanssa.

Ainekset (4 annosta)
250 g
2 tl
2 tl
1
ripaus
1 dl

vihreitä papuja
seesamiöljyä
rypsiöljyä
valkosipulinkynsi
rouhittua mustapippuria
suolapähkinöitä

Ainekset (4 annosta)
3
5 rkl
3 rkl
0,5 l
0,5 tl
1 dl

kananmunaa
(60 g) margariinia
vehnäjauhoja
maitoa
suolaa
ruohosipulia/tilliä hienonnettuna
Takaisin etusivulle

Venttiili ● Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran tiedote ● Kesä 2017

Sivu 21

Ohjeet

Ainekset (12 kappaletta)

Keitä kananmunat koviksi (8 min). Jäähdytä kylmässä vedessä ja kuori.
Hienonna munat haarukalla tai silppua munaleikkurilla.
Sulata rasva paksupohjaisessa kattilassa ja sekoita joukkoon jauhot.
Kuumenna sekoitellen, kunnes seos kiehahtaa. Älä ruskista.
Lisää maito vähitellen koko ajan vatkaten. Anna hautua 10 minuuttia välillä
sekoittaen. Mausta suolalla. Hienonna yrtit ja lisää ne kastikkeeseen
kananmunasilpun kanssa.
Vinkki: Voit tehdä kastikkeen myös ilman rasvaa. Sekoita jauhot 2 dl:aan
kylmää maitoa ja vatkaa suuruste vähitellen kiehuvaan maitoon. Valmista
kuten edellä.

2
kypsää banaania
3
kananmunaa
1 dl
kookosjuomaa tai -maitoa
2 rkl kookoshiutaleita
1 tl
vaniljasokeria
Paistamiseen öljyä
Koristeluun tomusokeria

Banaani-kookosletut
Banaaniletut ovat nopea, gluteeniton välipala, johon voi hyödyntää ylikypsät
banaanit.

Ohjeet
Kuori ja soseuta banaanit kulhossa haarukalla tai sauvasekoittimella. Lisää
munat, kookosjuoma ja -hiutaleet sekä vaniljasokeri. Sekoita tasaiseksi.
Kuumenna nokare rasvaa ohukaispannulla ja valuta seosta pannulle. Paista
lettuja miedolla lämmöllä ensin noin 5 minuuttia toiselta puolelta, käännä ja
paista toiselta puolelta kauniin ruskeiksi. Koristele halutessasi tomusokerilla.
Tarjoile esim. marjojen kera.

Vesimeloni-omenajuoma
Vesimelonista syntyy omenan kanssa limetillä ja mintulla maustettu raikas
juoma.
Ainekset (4 annosta)
1 kg
1
4
3 rkl

vesimelonia
omena
limettiä
hienonnettua tuoretta minttua
Takaisin etusivulle

Venttiili ● Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran tiedote ● Kesä 2017

Sivu 22

Ainekset
(8 kappaletta)
250 g
2
2 dl
2 dl

litteitä paraquayo-persikoita
mintunoksaa
alkoholitonta kuohuviiniä
Pommac-limonadia

Ohjeet
Paloittele vesimeloni ja poista kuoret. Nosta hedelmälihat tehosekoittimeen.
Kuori ja halkaise omena. Poista siemenkota ja paloittele tehosekoittimeen.
Purista joukkoon limetin mehut ja lisää mintun lehdet. Aja tasaiseksi
juomaksi.

Kuohuviini-persikkamehujäät
Itse tehty mehujää virkistää helteellä ja toimii grilliaterian kevyenä ja
raikkaana jälkiruokana.

Ohjeet
Halkaise persikat, poista kivi ja viipaloi hedelmät. Irrota mintun lehdet.
Jaa persikat ja mintunlehdet mehujäämuotteihin. Sekoita kuohuviini ja
limonadi isossa kannussa. Kaada muotteihin. Lisää jäätelötikut ja pakasta
vähintään 4 tuntia tai yön yli.
Takaisin etusivulle
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Palveluhakemisto
Fysioterapia
Aleksandros Dimitriadis, Mob. 697 3488095
E-maili alex_physio@hotmail.com
Päivi Voutilainen, Puh. 2310 206096
Melina Merkouri 33, Sikies, Thessaloniki (Bussipysäkki Foka, Bussi 28)
Seuramme jäsenet saavat alennuksen. Terapia-ajat vain ajanvarauksella.

Tapahtumakalenteri
Syksyn tapahtumat alkavat Suomi Koulun alkamisella syyskuun puolen välin
jälkeen ja jatkuu seuraavasti:
Lokakuun kuukausitapaaminen
Marraskuun kuukausitapaaminen
Adventtikirkko marras-joulukuun vaihteen tienoilla
Seuran pikkujoulut joulukuun alussa
Koulun joulujuhlat joulukuun puolessa välissä
Elokuvia ja karaokea koitamme myös sisällyttää syysohjelmaan.
Paikoista ja ajoista tiedotamme lähempänä ajankohtaa.

Graafinen suunnittelija
Andreas Dimitriadis, Mob. 697 9762145
E-maili andreas1701@gmail.com

Käsintehtyä keramiikkaa ja koruja
Päivi Georgopoulos, Puh. 697 4031922
Myös tilauksia otetaan vastaan.

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

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