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Pääkirjoitus
Ikään kuin kesä olisi jo lopuillaan, vaikka sitä vielä jäljellä onkin, sillä
tämä kesä on ollut tähän asti todella merkillinen säiden suhteen. Olen
asunut Kreikassa jo 30 vuotta ja sitä ennen matkustanut joka kesä
Ruotsista Kreikkaan kahdeksan vuoden ajan, enkä ole koskaan
aiemmin nähnyt näin epävakaista kesäsäätä. On satanut harva se
päivä, ja ensimmäistä kertaa on ruohokin pysynyt suht’ koht’ vihreänä.
Tänä kesänä en ole myöskään käynyt rannalla vielä yhtään ainutta
kertaa, mutta siitä en voi syyttää pelkästään ilmoja.
Kesä tuntuu myöskin olevan lopullaan siksi, koska kesämatka Suomeen
on jo tehty, ja työt, sekä muut velvollisuudet, alkavat jälleen painaa
päälle.
Suomen matka oli tietenkin virkistävä, kuten aina, vaikka kelit olivat
yllättävästi sielläkin Kreikan kuumien kesien kaltaiset. Lämpömittari on
nimittäin heilunut Suomessakin 30 asteen hujakoilla aina Lappiin
saakka miltei koko kesän. Tällä kertaa minun ei todellakaan tarvinnut
totutella Kreikan kuumuuteen kotiin tultuani.
On ihmeellistä, kuinka Suomen luonto yllättää minut yhä uudelleen
kauneudellaan ja puhtaudellaan. Siellä ollessani istun hiljaa, katsellen
piikkisuoria, korkeita petäjiä, valkorunkoisia koivuja ja sinisiä vesiä.
Kesällä nautin kesäöiden valosta ja rauhasta ja talvella valkoisesta
lumesta ja sinisestä hämärästä. Kuulostaa kai melko nostalgiselta,
mutta ei se oikeastaan sitä ole. Suomessa on paljon asioita, joita
ikävöin, ihmisistä puhumattakaan, mutta ennen kaikkia kaipaan
Suomessa vallitsevaa hiljaisuutta ja kiireettömyyttä. Nimenomaan
nämä auttavat minua lepäämään ja antavat minulle voimaa.
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No, vielä tässä on kuitenkin aikaa miettiä, mitä seuran uusi toimikausi
tuo tullessaan. Johtokunta palaa kesälomaltaan syyskuun alussa,
Suomi-koulu avaa ovensa syyskuun puolivälissä, minkä jälkeen aletaan
hommiin toden teolla.
Kyllä se loma tekee aina terää. Nyt olen taas saanut uutta puhtia ja
minusta on kivaa aloittaa toiminta sekä seurassa että Suomi-koulussa,
eritoten nyt, kun yhä useammat ihmiset ovat alkaneet ottaa
enemmän osaa toimintaan, vaikka ns. ydinseuramme onkin
pienentynyt pienentymistään. Suomi-koulumme oppilasluku on
päinvastoin suurentunut, tuomalla uusia vanhempia uusine tuulineen
mukaan toimintaan. Hyvältä näyttää!
Ihanaa on myös todeta, kuinka porukoissamme kaikki järjestyy ja
tapahtuu yhteen hiileen puhaltamalla, ja kuinka kaikista asioista
voidaan keskustella ja sopia. Tämä on yksi seuramme vahvuuksista.
Ehkä tämä on juuri se, joka tekee seurastamme, sanoisinko, melko
ainutlaatuisen. Olemme tietenkin ihmisinä erilaisia omine
mielipiteinemme, mutta osaamme kunnioittaa toistemme erilaisuutta
ja siten toimia yhdessä, sulassa sovussa, saaden aikaan uskomattoman
paljon, monesti jopa enemmän kuin isommissa seuroissa.
Odotan siis innolla syksyä ja uutta toimikautta. Siihen saakka toivotan
kaikille oikein hyvää kesän jatkoa!
Outi Holopainen, puheenjohtaja
Takaisin etusivulle
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Tiedotetta toimittavat

Päivi
Georgopoulos

Pätykikökin oli nyt sitten lähdössä pois?! Uutinen oli meille todella
ikävä ja kipeä. Pätyhän oli ollut seurassamme iät ja ajat ja aina mukana
kaikessa! Olimme menettämässä seuramme aina niin toimeliaan, ja
positiivisesti ajattelevan ilopillerin.

Outi
Holopainen

Sari
Silvasti-Kontos

Rauni
Puurunen

Marko
Suomalainen

Siellä täällä tapahtuu
Päivi Voutilaisen läksiäiset
”Päty”, oikealta nimeltään Päivi Voutilianen, oli päättänyt pitkän
pohdinnan jälkeen muuttaa Suomeen, ja olla siellä töissä aina
eläkeikään saakka. Kreikan pitkäaikainen lama oli tehnyt tehtävänsä, ja
hänen, siihen saakka niin menestyksekkään, fysioterapian laitoksen
oveen oli pakko laittaa säppi. Lisäksi hänen molemmat tyttärensä
olivat aikoinaan kulkeutuneet Suomeen opiskelujen merkeissä ja
jääneet sinne, ainakin toistaiseksi.
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Hän teki mielestäni todella rohkean päätöksen, mikä kuvaa täysin
tuntemaani Pätyä. Minuun itseeni hänen lähtönsä koski erityisesti, sillä
hän on ollut minulle erityisen rakas. Olemme olleet todella hyviä
ystäviä aina siitä saakka, kun itse muutin Kreikkaan. Olemme jakaneet
ilot ja surut patikkaretkillämme Olympos-vuorelle ja muuallekin. Olen
varma, että Päty on ollut rakas monille muillekin meidän
seurassamme.
Pätyä ei tietenkään olisi päästetty menemään ilman läksiäisiä.
Tuumasta toimeen. Otin yhteyttä hänen ns. toiseen perheeseensä
täällä Kreikassa, nimittäin Lefkochorissa sijaitsevaan hevostilaan, ja
eräänlaista villin lännen kaupunkia pitävään perheeseen. Heillä on
myös perheen isän, Apostolos:n pitämä saluuna Kalamariassa.
Nyt piti toimia niin, ettei Päty saisi hajua asiasta. Sovin perheen äidin,
Fofon kanssa, että hän veisi Pätyn jollakin verukkeella saluunaan
viettämään kanssaan lauantai-iltaa 13. tammikuuta, ja varasin meille
sieltä pöydän isolle porukalle. Me seuralaiset olimme hankkineet
Pätylle hänenlaisensa kaulakorun, ei siis mitään suurikokoista tai
prameaa, vaan pienen, hopeisen, onnea tuottavan granaattiomenan.
Kutsuin mukaan koko konkkaronkan. Kaikki oli valmista.
Kuinkas ollakaan Päty sitten soitti kutsuakseen minut läksiäisiinsä,
jotka hän aikoi järjestää toisella puolella kaupunkia, lähellä kotiansa.
Takaisin etusivulle
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Kyllä minulla oli täysi työ muuttaa hänen mielensä ja taivuttaa hänet
pitämään läksiäisensä jo sopimassani paikassa ja jo kaavailemanani
iltana! Minua naurattikin ihan hirveästi, kun väittelimme asiasta
puhelimessa. Onneksi hän antoi myöten!
Saluuna oli tupaten täynnä väkeä. Olin pyytänyt Fofoa kutsumaan
paikalle myös Pätyn hevostilalla tuntemia ystäviä ja tuttuja. Olut virtasi
ja tunnelma oli riemukas, vaikka Päty olikin lähdössä pois, sillä hän
vakuutti käyvänsä meitä katsomassa suht’ koht’ säännöllisesti, eikä hän
kai ole kuitenkaan, toivon mukaan, jäämässä Suomeen
loppuelämäkseen.
Mene ja tiedä! Elämähän tuo tullessaan kaikenlaisia muutoksia, jopa
yllätyksiäkin, ja joskus on tehtävä päätöksiä, joita ei ehkä niin
haluaisikaan tehdä. Kreikkalaisilla on kuitenkin sanonta, joka mielestäni
pätee: ”Kathe empodio se kalo”, joka vapaasti käännettynä tarkoittaisi:
”Jokainen vastoinkäyminen elämässä johtaa johonkin hyvään”.
Naamakirjapostauksia seuraten olemme saaneet tietää, että sinulla on
siellä kotimaassa hyvä työpaikka ja asunto ja olet viihtynyt oikein
hyvin! En itse asiassa olisi odottanutkaan muunlaisia uutisia! Bravo
Päty!
Toivottavasti nähdään pian!
Outi Holopainen

Takaisin etusivulle
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Keilailukilpailut 2018

Yleiskokous

Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran 16. vuosittaiset keilailukilpailut pidettiin
tammikuun 28. päivä, klo. 10:30 alkaen Ten Pin Bowling keilailuhallissa,
Kalamariassa.

Pohjois‐Kreikan Suomi‐Seuran säännöllinen, sääntömääräinen
yleiskokous pidettiin sunnuntaina 11. helmikuuta, alkaen klo. 10:30,
kalaravintolassa Triaktis.

Tänä vuonna pelattiin vain aikuistensarjassa, ja voittajaksi selviytyi
edellisen vuoden voittaja, Tuomo Einola, pisteillä 127. Toiseksi tuli
Rauni Puurunen, pisteillä 103 ja kolmanneksi Jannis Psitillis, pisteillä
94.

Aamupäivä vierähti mukavasti hyvässä seurassa ja kilpailujen jälkeen
jotkut osallistujista lähti vielä syömään yhdessä.
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Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran puheenjohtaja Outi Holopainen avasi
kokouksen sekä leikkasi ja jakoi “vasilopitan” seuran jäsenille.
Onnenlantin sisältämä pullapala osui Marko Suomalaiselle, joka sai
lahjaksi tulevan vuoden jäsenmaksun.

Takaisin etusivulle
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Yleiskokouksen puheenjohtajaksi valittiin Sarianna Nikkola, sihteeriksi
Marko Suomalainen ja pöytäkirjantarkastajiksi Outi Holopainen ja
Rauni Puurunen sekä ääntenlaskijoiksi Asta Koskela ja Satu Vuorinen.

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Seuran 26 jäsenmaksun maksaneesta jäsenestä oli paikalla 9.
Tämän jälkeen hyväksyttiin kokouksen työjärjestys sekä käsiteltiin
sääntömääräiset asiat:
a. Käsiteltiin vuoden 2017–2018 toimintakertomus.
Toimintakertomukseen tehtiin muutama pieni korjaus: 1) Kohta 7
Yhteistyö: Korjaus: Presidentinvaalien ennakkoäänestyksen
päivämäärään. 2) Kohta 8 USP: Lisäys: Koulun edustajana Sari
Silvasti-Kontos. 3) Kohta 12 Lahjoitukset: Lisäys: € 20 evankeliselle
kirkolle.
b. Käsiteltiin vuoden 2017 tilinpäätös ja siitä keskusteltiin.

c. Satu Vuorinen ja Asta Koskela-Dimitriadou olivat valvovan
toimikunnan jäseninä tarkastaneet seuran tilikirjat ja tilinpäätös
hyväksyttiin heidän taholtaan.
Johtokunnalle myönnettiin tili- ja vastuuvapaus.
d. Käsiteltiin seuran tulo- ja menoarvio vuodelle 2018. Seuran
liittymismaksusta € 30,00 ja jäsenmaksusta € 20,00 päätettiin, että
liittymismaksu maksetaan sinä vuonna, kun uusi jäsen liittyy
seuraan ja jäsenmaksu seuraavasta vuodesta lähtien. Päätettiin,
että jäsenmaksun viimeinen maksupäivä on 30. huhtikuuta 2018.
Johtokunnan pitää lähettää muistutus jäsenmaksun viimeisestä
eräpäivästä ja uudestaan eräpäivän jälkeen.
Ne jäsenet, jotka eivät ole maksaneet jäsenmaksua ko. vuonna,
eivät saa seuran tilaisuuksista jäsenalennusta.
e. Käsiteltiin toimintasuunnitelmaehdotus kaudelle 2018 - 2019.
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 Outi Holopainen.
- Puutarhajuhlat. Vastuuhenkilönä Päivi Georgopoulos
- Osallistutaan Thessalonikin kansainvälisille
ruokafestivaaleille kesäkuussa, jos tapahtuma yleensä
järjestetään.
- Osallistutaan ns. ”Kielten juhlaan” Thessalonikin
kaupungintalolla touko-kesäkuussa, jos saadaan tarpeeksi
järjestäjiä.
- Järjestetään Suomi-koulun kevätjuhlat

Takaisin etusivulle
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ii.
iii.

- Pidetään adventtikirkko yhteistyössä Suomen
Merimieskirkon kanssa
- Järjestetään seuran pikkujoulut marras-/joulukuun
vaihteessa
- Järjestetään Suomi-koulun joulujuhlat
- Järjestetään seuran keilailukilpailut tammikuussa 2019
- Järjestetään seuran elokuva- ja karaokeiltoja.
- Päätettiin, että mahdollisuuksien mukaan järjestetään
naurujooga- tilaisuus ja retki jollekin Kreikan saarelle.
- Mahdollisista lisätapahtumista voivat joko johtokunta tai
yksittäiset jäsenet tiedottavat muille jäsenille postituslistalla
osoitteella jasen@suomi-seura.gr sekä Pohjois-Kreikan
Suomi-Seuran fb-ryhmässä.
Tiedotustoiminta
- Seuran tiedote "Venttiili" ilmestyy 2 - 3 kertaa toimikauden
aikana. Μahdolliset artikkelit muissa julkaisuissa
Apurahat
- Helmikuun apurahat
- Seuran apurahat: Sari Silvasti-Kontos ehdotti eräänlaisen
käsityön tekoa, jonka tekemiseksi haettaisiin apurahoja sekä
materiaali- että tilakustannuksiin. Käsityö lahjoitettaisiin
sitten seuran nimissä johonkin kohteeseen Suomessa.
Lisäksi seuran, koulun ja tiedotteen helmikuun
apurahahakemuksista päätettiin, että jäsenet miettivät
muitakin apurahakohteita, ja ilmoittavat Markolle
viimeistään 22.2., jotta Marko voi tehdä
apurahahakemukset ennen ulkomaanmatkaansa.
- Syyskuun apurahat
1. Johtokunta päättää syyskuun apurahojen kohteet.
Seuralaiset voivat lähettää ehdotuksiaan johtokunnalle.
2. Suomi-koulu päättää syyskuun apurahojen kohteet
Suomi-koululle.
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f.

Seuran valvovan toimikunnan jäseninä jatkavat Satu Vuorinen ja
Asta Koskela-Dimitriadou. Varajäseneksi valittiin Tuomo Einola.

Seuraavaksi Suomi-koulun opettaja Outi Holopainen kertoi koulun
asioista. Kouluun on tulossa uusia oppilaita sekä palaamassa vanhoja
oppilaita.
Lisäksi päätettiin, että tiedotteen toimikunta on tästä eteenpäin
seuran koko johtokunta.
Valittiin Thessalonikin ruokafestivaalien toimikunnan vastaaviksi Päivi
Georgopoulos ja Rauni Puurunen, seuran pikkujoulutoimikunnan
vastaavaksi Päivi Georgopoulos ja kielten juhlan toimikunnan
vastaavaksi Outi Holopainen.
Seuraavaksi käsiteltiin Ulkosuomalaisparlamentin asiat. Seuran USPvastaavana jatkaa Marko Suomalainen, joka myös informoi kesän 2017
USP istunnosta seuran jäseniä.
Aloitteita oli tullut kokouksen käsiteltäviksi kaksi kappaletta.
1. Ehdotus naurujoogatilaisuuden järjestämisestä. Vastuuhenkilöksi
valittiin Sarianna Nikkola, joka lupasi ottaa selvää tapahtuman
kustannuksista. Asiaa käsitellään uudestaan, kun kustannuksista
on saatu tietoa.
2. Angelos Brilakiksen aloite retkestä jollekin Kreikan saarelle sai
kannatusta, ja päätettiin, että se yritetään toteuttaa.
Lopuksi käsiteltiin muut asiat
Sari Silvasti-Kontos kertoi jonkun seuran jäsenistä toivoneen, että
seuralaisille olisi enemmän hyötyä seuran jäsenyydestä. Päätettiin
jatkaa vanhaa perinnettä, että seuran jäsenille on kaikissa
tilaisuuksissa halvempi osanottomaksu kuin ei- jäsenille.
Takaisin etusivulle
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Edellisenä vuonna se oli unohtunut toteuttaa muutamissa
tilaisuuksissa.
Outi Holopainen kertoi, että Suomi-100-itsenäisyyspäivän tilaisuuden
järjestämisestä oli koitunut Marko Suomalaiselle € 500,00 ylimääräisiä
kuluja. Outi ehdotti äänestettäväksi kolmea eri vaihtoehtoa:
i. Seura ei korvaa siitä mitään
ii. Seura korvaa kuluista € 200,00
iii. Seura korvaa kuluista tänä vuonna € 200,00 ja loput tulevina
vuosina, seuran varojen mukaan
Yleiskokous päätyi äänestyksen jälkeen yksimielisesti kolmannen
vaihtoehdon kannalle, eli Markolle korvataan kuluista tänä vuonna €
200,00 ja loput tulevina vuosina, seuran varojen mukaan.
Yleiskokouksen osallistujat jäivät kokouksen jälkeen lounastamaan
samaan paikkaan, ja ruokailuun osallistui myös muita Thessalonikin
suomalaisia sekä heidän puolisoitaan. Paikalla oli myös Pirjo VainioStefanis miehensä kanssa Rodokselta, jotka olivat vierailulla
Thessalonikissa, sekä Ragni Kapeta Platamonasta.

Maaliskuun kuukausitapaaminen
Seuramme maaliskuun kuukausitapaaminen pidettiin 4.3.
”tsipuropaikassa” nimeltään ”O Volos”. Päivä oli lupaava, sillä se sattui
olemaan kevään ensimmäinen aurinkoinen ja lämmin päivä.
Odotimme siis istuvamme ulkona auringonpaisteessa nauttien
voloslaisista ”mezeistä”, koska olin varannut meille pöydän hyvissä
ajoin. Pettymykseksemme meille oli sen sijaan katettu suuri,
neliskulmainen pöytä kosteisiin ja koleisiin sisätiloihin. Kun sitten
kyselimme syytä sekaannukseen, saimme aika epämääräisiä
vastauksia. Uskoisin, että ulkona varaamamme pöytä olikin annettu ns.
kanta-asiakkaille tai sitten joillekin ohikulkeville, jotka halusivat nauttia
ateriastaan ulkona ihanassa kevätsäässä ja siten ehkä innostua
paikasta tullakseen uudelleen. Olin lievästi sanottuna ärsyyntynyt.
Meitä oli iso seurue. Pitkälti yli toistakymmentä henkeä. Mukana oli
myös muutama Suomi-ystävä. Ruoka oli todella maittavaa, kuten aina.
Perinteiseen voloslaiseen tapaan jokaista tsipuropulloa kohden tuotiin
viisi lautasellista mezeitä. Kivaa meillä tietenkin jälleen kerran oli, ja
juttua riitti.
Lopuksi saimme kuitenkin vielä uuden ”kylmän suihkun”. Meille ei
enää tarjottukaan jälkiruokaa, koska se oli jo ehtinyt loppua.
Tarjoilijoilla oli myös menneet laskut sekaisin, sillä meiltä veloitettiin
myös mezeistä, jotka oli unohdettu tuoda pöytään.
Toisaalta ymmärrän tämän, koska paikka oli tupaten täynnä väkeä, ja
tarjoilijat saivat juosta pää kolmantena jalkana täyttääkseen kaikkien
asiakkaiden toiveet.

Takaisin etusivulle

Venttiili ● Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran tiedote ● Kesä 2018

Sivu 8

Toisaalta meille jäi kuitenkin paha maku suuhun, enkä tiedä,
menemmekö samaan paikkaan enää koskaan uudelleen.
Jotkut lähtivät siitä sitten vielä kahville, nauttimaan kevätauringosta
Thessalonikin aina niin kauniilla rantakadulla. Kuulin, että oli mennyt
melko myöhään...

Ohjelmassa oli aluksi Dimitris Mitropouloksen sekä illan
kapellimestarinakin toimineen, Thessalonikin Kaupunginorkesteria,
solisteja sekä kuoroa johtaneen, Mikhalis Oikonomoun säveltämää
musiikkia. Sen jälkeen seurasi Mozartin Requiem.

Huhtikuun kuukausitapaaminen

Jännittyneenä astelin itsekin lavan yläparrelle laulamaan, olenhan yksi
altto-äänistä kuuluisan Thessalonikin Sekakuoron ”Mairi
Konstantinidou” riveissä. Aina kun paikalla on yleisön lisäksi myös
televisiokameran silmä, jännitys on hieman tavanomaista suurempi.
Yleisön reaktiosta päätellen illan esitys onnistui kuitenkin kiitettävästi!

Aloitimme huhtikuun kuukausitapaamisen pääsiäishenkisellä
konsertilla klo 19:00 Thessalonikin Konserttitalolla. Muutama innokas
seuran jäsen oli tullut paikalle musiikista nauttimaan, mikä ilahdutti
minua suuresti.

Sen jälkeen olikin sitten mukava hymyillä ja siirtyä läheiseen,
”Arkhegonos”-ravintolaan viettämään loppuiltaa yhdessä paikalle
jääneiden, sekä myöhemmin joukkoon liittyneiden seuralaisten
kesken.

Outi Holopainen

Takaisin etusivulle
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Osanottajajoukko oli pienehkö, mutta nautimme ilolla talon
herkullisista antimista viinin ja oluen kera, ja kuten usein tapahtuu,
mielestäni ilta päättyi, jälleen kerran, aivan turhan aikaisin ;-) !
Sarianna Nikkola

Toukokuun kuukausitapaaminen
Toukokuun kuukausitapaaminen pidettiin ”Märkä kissa” (Bρεγμένη
Γάτα) nimisessä ravintolassa, osoitteessa Apollonos 4, Kato Toumpa.
Oli Sunnuntai-päivä, 6. toukokuuta.

Iiris Mäenpää Thessalonikissa

Minuakin ihan jännitti, kun paikka oli uusi minulle. Jo kaukaa näin, että
paikka oli miellyttävä.

Entisenä Erasmuslaisena Thessalonikissa muutama vuosi sitten
oleskellut, vähemmistökieltä Inarin saamea puhuva ja opettava, Iiris
Mäenpää, vieraili kaupungissa, ja meillä oli ilo tavata hänet
illanistujaisissa kalaravintolassa ”Triaktis” 21. huhtikuuta.

Olin ensimmäisenä paikalla, ja kohta tulikin Satu ja Jaana ja meidän
uusi ystävä, Linda, ja kohta muutkin ystävät. Meitä oli kaikkiaan
kymmenen ja ihan kiva porukka.

Maisteltiin erilaisia ”Märän kissan” antimia, ja viinistäkään ei ollut
pulaa. Jälkiruoka maistui meille kaikille. Vatsat kylläisenä kiittäen
lähdimme kotiin.
Ilta oli lämminhenkinen ja railakas, kuten aina.
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Kuudes monikielisyyden juhla Thessalonikissa
18. - 20. toukokuuta järjestettiin Thessalonikin satama-alueella jo
kuudetta kertaa ns. monikielisyyden juhla, johon seuramme osallistui
viidettä kertaa. Tähän asti juhla oli aina järjestetty Thessalonikin
kaupungintalon tiloissa, mikä ei mielestäni ollut ollut paras ratkaisu,
ainakaan tilojen suhteen, vaikka paikka olikin keskeisempi kuin
kauempana sijaitseva satama. Satamassa oli kuitenkin paljon
enemmän ja hyvin varustettuja esiintymistiloja.

tapahtuvaan tiedottamiseen. Siellä olisi nimittäin voinut olla paljon
enemmän väkeä ja paljon useammat olisivat voineet hyötyä runsaasta
tapahtumatarjonnasta. Tiedotus olisi siis voitu järjestää paljon
tehokkaammin. Esim. kaupungille ja esikaupunkialueille olisi voitu
levittää julisteita, sataman sisäänkäynnin yläpuolelle olisi voitu laittaa
edes jonkinlainen banderolli ja esiintymispaikkojen oviin olisi voitu
kiinnittää niissä esitettävät ohjelmat. Kaikesta puuttui mielestäni
kunnon suunnittelu ja järjestys. Koko tapahtuma muistutti minusta
jonkinlaista nopeasti vapaaehtoisvoimin yhteen kyhättyä sekamelskaa.
Olisin myös toivonut, että ihmiset, ja erityisesti ”meidän porukka”, olisi
tiedottanut tapahtumasta eteen päin omille tahoilleen, vaikka ei itse
olisikaan päässyt paikalle. Olimme nimittäin nähneet vaivaa ja
antaneet aikaa Suomen ja suomen kielen edustamisen
suunnittelemiseen, tekemiseen ja toteuttamiseen, eikä joihinkin
järjestämistämme tapahtumista tullut ristin sielua!
Juhlan ohjelma kokonaisuudessaan oli kuitenkin erittäin runsas. Siellä
oli mielenkiintoisia esitelmiä, ja työpajoja sekä lapsille että aikuisille,
hienoja tanssi- ja lauluesityksiä eri maista ja eri kielillä monivärisine
kansallispukuineen, innostavia keskusteluja kielestä ja pluralismin
merkityksestä sekä tietenkin eri maita ja kieliä edustavia kojuja, joista
useimmista sai paljonkin uutta tietoa.
Suomi, suomen kieli ja seuramme olivat hyvin edustettuina tässäkin
monikielisyyden juhlassa. Meilläkin oli koju, jossa tiedotettiin
Suomesta ja suomen kielestä, lauluesitys, esitelmä suomen kielestä ja
kielityöpajat sekä lapsille että aikuisille.

Uskaltaisin kuitenkin valittaa tapahtuman huonosta tiedottamisesta,
sillä emme voi, mielestäni ainakaan vielä, luottaa pelkästään
sosiaaliseen mediaan tai muunlaiseen tietoverkoston kautta
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Kansainväliset ruokafestivaalit
Osallistuimme jälleen kerran tuttuun tapaan ruokafestareihin
Aretsulla, Kalamariassa sunnuntaina 10. kesäkuuta. Osallistuneita
maita oli tänä vuonna 26, ja järjestäjänä toimi toista kertaa ”Elliniko
Paidiko Horio”(Kreikkalainen lasten kylä), joka on ottanut tapahtuman
hoitoonsa IWOG:ilta (International Womens Organisation of Greece).

Erityiskiitokset kuuluvat Marko Suomalaiselle, Sarianna Nikkolalle,
Valia Tzirinille, Tuomo Einolalle, Vivi Mavridoulle ja hänen ystävälleen
Panagiotalle, Rauni Puuruselle, Dinos Brilakis:lle sekä Sanna
Laaksoselle.
Outi Holopainen
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Puhdasta tuloa kertyi lähes € 20.000, raha, joka on varmasti tervetullut
lisä järjestäjälle, joka tekee tärkeää työtä antamalla sitä tarvitseville
lapsille turvallisen kotiympäristön ja kasvutilan.
Asta ja Satu tulivat koristelemaan tarjoilustandimme jo hyvissä ajoin
etukäteen, minkä he tekivätkin todella hienosti. Itse tulin paikalle n. klo
19:00, ja parkkipaikkaa oli jo todella vaikea löytää. Parkkeerasin lopulta
huvipuiston viereen ja kannoin tavarat sieltä. Ei tullut mieleen soittaa
Sadulle tai Astalle, että olisivat tulleet ottamaan tavarat autosta
sisäänkäynnin edessä. No, kun ei ole järkeä, niin on jalkoja!
Tänä vuonna valmistimme lohipiirakkaa (Outi ja Marko), sienilettuja
(Rauni ja Linda) ja voileipäkakkua (Rauni). Kaikki valmistamamme
menivät hyvin kaupaksi; Harmi vain, ettei Päivi voinut osallistua,
hänenhän piti valmistaa lohivoileipäkakkua. Ehkä meidän kannattaa
ensi vuonna satsata enemmän voileipäkakkuihin. Ne ovat todella
suosittuja.

Tuttuun tapaan oli järjestetty myös ohjelmaa. Katselin lavalla tanssivia
tyttöjä, kun jonotin (pitkään) juomapuolella, mutta en voinut
valitettavasti jäädä pidemmäksi aikaa. Koko päivän keittiössä
seisominen sai selän todella kipeäksi, ja niin jouduin lähtemään ennen
aikojani kotiin.
Festarit jatkuivat tietysti vielä lähtöni jälkeenkin aina puoleen yöhön
asti.
Rauni Puurunen

Juhannusillallinen
Juhannusta juhlittiin tänäkin vuonna Astan ja Sadun kutsumana
”Triaktis” - tavernassa meren äärellä.

Jo heti kello 20:00 jälkeen ilmestyivät ensimmäiset asiakkaat paikalle.
Monet kiersivät ensin kojut, tutkien, mitä kussakin oli tarjolla, ennen
kuin päättivät, mistä hankkisivat ruoka-annoksen. Illan alkupuolella
tämä onnistui vielä hyvin, mutta myöhemmin, väentungoksen myötä,
joka kojulla joutui jonottamaan pitkään, että sai haluamansa annoksen.
Kerrankin ilmat suosivat tapahtumaa. Ei ollut liian lämmintä/kuumaa,
kuten monena vuonna on ollut, eikä sade/ukkonen haitannut
tapahtumaa. Illan edetessä kävin tutustumassa muiden maiden
antimiin. Toisaalta harmi, ettei lipulla saa kuin 4 annosta, mutta en olisi
varmaan voinut enempää syödäkään. Kummastutti vähän, miten
annoskoot vaihtelivat maittai. Jossain sain todella hyvänkokoisen
annoksen ja toiset olivat taas hyvin pihejä. Hyvä, että näki, että jotain
sai lautaselle!
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Ilta oli taaskin lämminhenkinen, ja se vierähti nopeasti hyvässä
seurassa ja maukkaan ruoan ja viinin merkeissä. Paikalla olivat myös
entiset thessalonikilaiset, Liisa Kelloniemi ja Giorgos Apostolakis.

Ateenan suurlähetystö
tiedottaa

Riitta ja Sari Thessalonikissa

Matkustusilmoitus kannattaa

Tiistaina 24. heinäkuuta tavattiin taas ”Triaktis” - tavernassa meren
äärellä, kun entiset Thessalonikilaiset, Riitta Douhaniaris ja Sari
Asimoglou olivat Pohjois-Kreikassa kesälomalla.

Attikan metsäpalojen yhteydessä huomattiin taas, kuinka tärkeää on
tehdä matkustusilmoitus. Kriisin alkaessa Kreikkaan oli tehnyt
matkustusilmoituksen 850 henkeä, pari päivää myöhemmin luku oli yli
1200. Matkustusilmoituksen tehneet saivat ajankohtaisia viestejä
suoraan matkapuhelimeen ja sähköpostiinsa. Some-keskustelussa on
näkynyt avointa hehkutusta, kuinka hyvin palvelu toimii ja kuinka
helppo sitä on päivittää, kun on kerran rekisteröitynyt.
Www.matkustusilmoitus.fi on nimestään huolimatta tarkoitettu myös
pysyvästi ulkomailla asuville. Sitä kautta voi antaa myös
suostumuksen, että suurlähetystö voi lähettää viestejä muissakin kuin
kriisitilanteissa esim. kulttuuritapahtumista tai itsenäisyysjuhlista.
Varsinkin tiukentuneiden EU-henkilötietosäädösten aikana
suurlähetystö ei voi pitää mitään epävirallisia
pöytälaatikkojakelulistoja.

Passin uusiminen - käytä ajanvarausjärjestelmää
Oli ihana tavata vanhoja tuttuja sekä uusia ihmisiä. Riitan, Sarin ja
Thessalonikin suomalaisten lisäksi paikalla oli myös Päivi
Georgopouloun sisko, Tuula Ruotsista.
Ilta meni niin rattoisasti keskustellen ja nauraen, että unohtui ottaa
ryhmäkuva!!!
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Toukokuussa suurlähetystössä otettiin käyttöön ajanvarausjärjestelmä.
Asiakkaita palvellaan passi-, henkilökortti-, oleskelulupa- ja muissa
konsuliasioissa vain ajanvarauksella ma-pe klo 9:00 – 12:00.
Tapaamisaika varataan sähköisestä ajanvarausjärjestelmästä . Näin
haluamme varmistaa, että pystymme palvelemaan asiakkaitamme
varmuudella ja luottamuksellisesti.
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Henkilöstömuutoksia suurlähetystössä
Maaliskuun alusta Anna Dimas aloitti suurlähettilään virka-asunnossa
taloudenhoitajana ja kokkina.
Elokuun alusta edustuston päällikön sijainen, eli
suurlähetystön "kakkosmies", Antti Vaaras
palasi ulkoministeriöön Helsinkiin ja hänen
seuraajakseen saapui Sampo Saarinen Kiovan
suurlähetystöstä.
Toukokuun puolivälistä elokuun puoliväliin
suurlähetystössä oli korkeakouluharjoittelijana
Pirita Tuikka ja syksyn harjoittelijaksi saapuu
Nina-Maria Heinonen.

Infopäivän vetäjänä toimii Suomi-Seuran seniorineuvoja Helena
Balash.
Aika: perjantai 17.8.2018 klo 10 - 14
Paikka: Suomi-Seuran toimisto, Mariankatu 8, 3 krs., Helsinki.
Tilaisuus on Suomi-Seuran jäsenille maksuton (muille 30 euroa).
Ilmoittautumiset 13.8. mennessä puh. +358 9 684 1210 tai
sähköpostitse info@suomi-seura.fi

Senioripaluumuuttajan opas
Sampo Saarinen

Suomi-Seura ry ja
USP tiedottavat
Paluumuuttajan infopäivä
Suunnitteletko paluuta Suomeen? Tule kuulemaan ja keskustelemaan
miten paluumuuton saa sujumaan jouhevasti!
Tilaisuuden aikana käydään läpi paluumuuttoon liittyviä keskeisiä
aiheita, kuten viranomaisilmoitukset Suomessa ja entisessä
asuinmaassa, sosiaaliturva, sairausvakuutus, terveydenhuolto, verotus,
eläkkeet, asunto, muuttotavarat, auton ja/tai lemmikin kanssa muutto,
työnhaku, opiskelu, lasten koulunkäynti jne.
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Suomi-Seuran senioripaluumuuttajan oppaan tiedot on päivitetty
heinäkuussa 2018. Opas (pdf) avautuu klikkaamalla tästä.
Tiesitkö, että Suomi-Seuran seniorineuvonta opastaa ja neuvoo, jos
olet:
• paluumuuttaja tai suunnittelet
paluumuuttoa Suomeen
eläkepäiviksesi
• olet ollut jossain vaiheessa töissä
ulkomailla ja saat nyt eläketuloa
sieltä
• suunnittelemassa eläkepäivien
viettoa ulkomailla
• olet maailmalla asuva
seniorisuomalainen

Takaisin etusivulle
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Kallimarmaroksen unohtumaton konsertti
Viime kesänä elettiin läpi jotain todella ainutlaatuista, jotain, mitä ei
ole koskaan aiemmin tapahtunut Kreikassa. Ateenaan,
Kallimarmaroksen valkealle marmoriselle stadionille kokoontui
19.6.2017 suuri joukko musiikin rakastajia ja nimenomaan
kreikkalaisen musiikin.

yleisöä. Stadion oli viimeistä marmoripenkkiä myöten täynnä. 50 000
ihmistä oli tullut elämään todeksi tätä iltaa!
Seisoessani paikallani kuoron toisella rivillä tunsin, kuinka joka soluni
kirkui pakahduttavaa tunnetta, kiitollisuutta siitä, että saan olla osana
sitä joukkoa, joka luo todeksi tämän kaiken. Mikä kunnia, miten
siunattu olinkaan! No niin, taas se tapahtui. Kyynel kihosi silmään.
Vaikka tästä on kulunut jo vuosi, yhä edelleen, liikutus kohoaa
rinnasta, kun eläydyn tuohon iltaan. Ehkä se on hyvä niin. Ehkä se
kertoo jotain oleellista, vaikkapa sen, että olen edelleen syvästi
tunteva ja herkkä ihminen, joka kykenee nauttimaan täysin siemauksin
elämän kauneudesta. Kaikki taide tässä maailmassa on jotain, joka
syvästi ravitsee ihmisen mieltä, sydäntä ja sielua, ja jota tulisi siksi olla
enemmässä määrin, esimerkiksi eri koulutuslaitosten ohjelmissa sekä
myös ihmisten jokapäiväisessä elämässä.
Mutta palaan hieman taaksepäin. Palaan siihen, miten kaikki rakentui
kokoon, yhden pienen kuorolaisen näkökulmasta. Kaikki alkoi tietenkin
harjoituksista, joita pidettiin lukuisia. Kreikkalaisille ohjelmisto oli
suureksi osaksi tuttua, lukuun ottamatta ihan nuorimpia kuorolaisia,
joille osa kappaleista oli oudompia. Itselleni lähes koko materiaali oli
uutta, muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. Mutta oli kuin olisin
tuntenut sen musiikin aina.

Tumma yötaivas oli sakeana sähköä, jännitystä, teräksistä
keskittymistä, odotusta ja pidäteltyjä kyyneleitä. Orkesteri loihti
ilmoille illan ensimmäiset sävelet. Oli alkamassa kauan odotettu
konsertti Mikis Theodorakiksen kunniaksi, ainutlaatuinen
mammuttiviritelmä, johon osallistui Panagis Barbatiksen johtama
Mandoliini-orkesteri, tuhannen laulajan kokoinen kuoro sekä solisteja,
unohtamatta täysillä sieluineen ja sydämineen mukana elänyttä
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Runot, joihin osa musiikista oli sävelletty, olivat osaltaan tuttuja toki,
olenhan myös suuri runouden rakastaja, filologi ja kreikkalaisen
runouden kääntäjä. Ne runot syttyivät eloon sisimmässäni nyt aivan
uudella tavalla. Ne ikään kuin pureutuivat luiden ytimiin saakka, tulivat
osaksi vertani ja lihaani. Ne synnyttivät minutkin uudelleen.
Takaisin etusivulle
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Ohjelmisto oli laajahko, ja oli paljon opeteltavaa, mutta kun jotain
tekee palavan innon vallassa, se sujuu ja tulostakin syntyy, joskus
nopeaan, joskus pidemmän kaavan mukaan ja laajemman mutkan
kautta. Se ei milloinkaan haittaa, vaan ehkä jopa päinvastoin: Onhan
tärkeää katsella ympärilleen, nauttia maisemista ja ennen kaikkea - olla
matkalla.
Sitten lopulta koitti suuri päivä, ja matka kohti Ateenaa alkoi.
Kuoromme (Thessalonikin Sekakuoro ”Mairi Konstantinidou”) starttasi
bussilla Thessalonikista edellisen päivän aamulla varhain, ehtiäksemme
vielä samana päivänä pidettäviin yhteisharjoituksiin stadionilla.
Tunnelma oli korkealla. Jokainen varmasti tunsi sisuksissaan hetken
ainutlaatuisuuden: Tämä on jotain, mikä ei koskaan tule toistumaan.

Thessalonikin Sekakuoro ”Mairi Konstantinidou”
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Meillä on valtava vastuu ja kunnia hoitaa tämä keikka niin, että siitä jää
vahva jälki jokaiseen kuulijaan.
Majoittauduimme ja läksimme kohti stadionia. Wau!! Oli ensireaktioni,
nähdessäni valtavat, valkeat marmorirappuset, jotka hohtivat sinisen
taivaan alla. Muutama muu kuoro oli jo paikalla ja liityimme joukkoon.
Harjoiteltiin ensin ryhmittymistä, riveissä ja jonoissa liikkumista, oman
paikan hakemista: mille riveille sopraanot, altot, tenorit ja bassot. Kuka
johtaa, mistä ja minne vie ja minä hetkenä.
Jokaiselle laulajalle annettiin keltainen paperiranneke, jossa oli
kirjattuna numerolla kunkin kuorolaisen oma paikka. Jaettiin myös
pikkuriikkisiä, mustia otsavalaisimia, joita sitten kiinnittelivät kuka
mihinkin, silmälaseihin, puvun kauluksiin, nuottikansion reunaan.
Illallahan olisi pimeää, ja nuotteja ei näkisi lukea. Valitettavasti valoja
ei riittänyt ihan jokaiselle laulajalle, vaikka piti. Niinhän se aina menee.
Joka konsertissa on jotain yllättävää; aina säädetään ja sovitellaan, ja
sitten lopuksi, tehdään se, mitä voidaan, sillä, mitä nyt on käsillä. Se on
elämää, ja tämän kyseisen konsertin organisoimisessa oli ilman muuta
aivan valtavan suuri työ. Sovittiin, että joka kolmas laulaja saa valon.

Takaisin etusivulle
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Tässä kaikessa meni tietenkin aikaa, mikä on ymmärrettävää, kun
täytyy saada tuhatpäinen joukko toimimaan yhtenä elimenä. Helle
poltti ja usein oli jano. Vesipulloja oli onneksi jaossa! Mutta vähitellen
päivä kallistui iltaa kohti, ja ilma alkoi viiletä. Sitten alkoi jopa palella,
oltiinhan jo ehditty myöhäiseen iltaan. Jostain syystä stadioni muuttui
hyytävän kylmäksi paikaksi.

taiteilijaelämä. Treenit siis vedettiin loppuun, ja keskiyön tiimoilla
vihdoin viimein ne julistettiin loppuneiksi. Takana oli täysi työpäivä.

Ajatuksissa oli pieni tauonpoikanen. Se olisi nyt paikallaan, tuumi
meistä moni. Se olikin suunnitteilla kuulemma, mutta sitten sattui
teknisiä ongelmia valaistuslaitteiden kanssa, ja niiden kuntoon
saaminen vei aikaa ja söi sen aiotun taukomme loppujen lopuksi.
Oltiin jo aika pitkällä harjoitusten ohjelmassa. Nyt olisi pian vuorossa
ääniin, laitteisiin, soittimiin ja itse laulamiseen liittyvät treenit. ”Tauko, tauko, pidetään jo se tauko!”, huudettiin sieltä täältä
suurkuoron riveistä. Mutta orkesterin johtaja ilmoittikin: ”Hei kuulkaa,
nyt kun saatiin vihdoin viimein nämä valot toimimaan kuten pitää, niin
eiköhän vedetä treeni loppuun nyt samaa tahtia ilman taukoja.
Kyllähän me jaksetaan vai mitä?!” Se oli hieman musertava ilmoitus.
Itsekin olin rättiväsynyt. Jalkoja puudutti tuntikausia kestänyt ympäri
stadionia tallustelu ja paikallaan tököttäminen, ja nälkäkin oli,
palelusta puhumattakaan.
Mitä sitä kieltämään, huippuluokan taide-elämysten tuottaminen on
usein työlästä ja vaatii aina veronsa sekä erinäköisiä uhrauksia. Se
kuuluu asiaan. Sitä kiroaa silloin, kun väsyttää, miettii, että mihin
kaikkeen sitä taas on päänsä pistänytkin, se turhauttaa, kun on nälkä ja
sattuu jalkaan, ja sitten sille nauraa onnellisena, viinilasin äärellä
kuumassa samettisessa yössä, kun kaikki on ohi, kun sielu on täynnä
sitä käsittämätöntä laulun tuomaa onnen eliksiiriä, sitä mahtavaa
ryhmätunnetta, iloa ja onnea onnistumisesta! Sellaista se on,
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Thessalonikin Sekakuoro ”Mairi Konstantinidou”. Kuva: Natassa Kyriatzi

Itse konsertti-ilta menikin sitten jonkinlaisessa huumaavassa usvassa,
en osaa sitä paremmin selittää. Samanaikaisesti koko keho ja mieli
laserin tarkkana, syvässä keskittymisen tilassa, bongaten sävelet
ilmassa, liittyen joukkoon juuri sopivalla volyymilla ja sopivassa
kohdassa, osana valtavaa, kuin yhtenä keuhkona hengittävää
olemusta. Se oli suorastaan maagista, yhtään tässä liioittelematta.
Kappale seurasi toistaan, ja joka sekunti tuntui sydämessä, jokainen
lausuttu sana, ja se ambulanssin pillin vihellys juuri ennen illan
ensimmäistä kappaletta - kaikki se, on tiukasti sinetöityneenä syvälle
sydämeeni, ikuisiksi ajoiksi.
Takaisin etusivulle
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Erityisenä kohokohtana haluan mainita hetken, kun konsertin aivan
loppupuolella, Mikis Theodorakis pyysi päästä lavalle. Hänet kärrättiin
sinne pyörätuolissaan. Olihan tämä Kreikan elävä legenda jo yli 90vuotias. Yleisö huusi, hurrasi, itki, kuoro ja orkesteri mukana. Kahden
ystävän tukemana Mikis ponnistautui ylös seisomaan.
Hän kääntyi kohti yleisöä, ja kohotti kätensä. Se oli mestarin tervehdys ja
kuin viimeinen, sanaton viesti rakastamalleen kansalle: ”Nouskaa! Teissä
on Voima!” Sitten Mikis istuutui, ja halusi johtaa meitä, siinä lavalla,
pyörätuolissa istuen. Olin laulaessa jo niellyt jokusen litran kyyneleitä
hienovaraisesti pitkin iltaa, mutta nyt niitä ei enää käynyt nieleminen.
Seferiksen sävelletyn runon, ”Arnisi:n” ensitahdit syttyivät yössä, ja me
laulajat ja orkesteri kokosimme itsemme illan tähtihetkeä varten. Jokaisen
stadionilla olijan sielu oli liekeissä, sen tunsi. Koskapa paikkani oli toisella
rivillä lavalta päin, näin läheltä Mikiksen valkeat hiuskiehkurat, kun hän
johti meitä keskittyneesti. Näin nuo kaksi kättä, joissa asuu niin valtava
voima. Sydämeni oli niin täynnä, että viimein se ei enää kestänyt. Jokin
virtasi yli. Lauloin ensimmäisen säkeistön vahvalla, mutta värisevällä
äänellä.
Toisen säkeistön aikana murtuivat viimeisetkin padot ja yksinkertaisesti
vain seisoin paikallani kyynelten valuessa vuolaina pitkin poskiani. Pala
kurkussani esti laulamisen. Onneksi oltiin maaliviivalla!
Kappaleen loppuessa jokin myös Mikiksen sydämessä tulvi yli. Viimeisten
sävelten vielä soidessa ilmassa, mestari nosti kädet kasvoilleen ja vaipui
kaksin kerroin. Stadion huusi, itki ja lauloi mukana. Päätän raporttini
tähän ja tunnustan, että taas valuvat, tätä kirjoittaessani, kyyneleet pitkin
poskia.
Kiitos vielä kaikille teille, jotka olitte paikalla tuona iltana. Ja kiitos myös
kaikille teille, jotka lukemalla tämän tarinan, tulitte osaksi tuota iltaa!
Toivon, että onnistuin välittämään edes pienen pirskahduksen siitä
valtavasta energialatauksesta, jonka tuona iltana Ateenassa koimme.
Sarianna Nikkola
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Ruokapalsta
Pinaatti-kikhernecurry

4 annosta, Valmistusaika 30 - 60 min
Raaka-aineet
2 tlk
kikherneitä (yht. 800g)
4 kpl tomaatti
2 tl
tomaattisose
1 kpl iso punasipuli
2-3 kpl punainen chili
300 g pakastepinaatti
1 tl
kurkuma
2 tl
juustokumina

Takaisin etusivulle
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ripaus kardemummaa
ripaus neilikkaa
1 kpl kanelitanko
2 kpl valkosipulinkynsi
tuoretta inkivääriä
Ohjeet
Kuumenna tilkka öljyä wokkipannulla ja lisää silputtu punasipuli. Paista
hetki ja lisää murskattu valkosipuli, pala raastettua inkivääriä, silputtu
chili ja kanelitanko. Paista kunnes sipuli alkaa kypsyä.
Lisää juustokumina, kurkuma, kardemumma, neilikka ja sekoita
pikaisesti. Lisää paloitellut tomaatit ja tomaattisose, sekoita ja keitä
hiljalleen n. 5 minuuttia.
Huuhtele kikherneet ja lisää joukkoon. Lisää myös n. 3dl vettä. Sekoita
ja anna porista pienellä lämmöllä n. 10min.
Lisää lopuksi pakastepinaatti, nosta lämpöä ja sekoita kunnes pinaatti
on sulanut ja sekoittunut. Poista kanelitanko ja mausta suolalla.
Nauta-Briejuustopihviä
4 annosta, Valmistusaika 15 - 30 min
Raaka-aineet
800 g naudanjauhelihaa
1/2
sipuli
100 g brie-juustoa
Tuoretta persiljaa
Kuivattua chiliä
Suolaa
Mustepippuria
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Ohjeet
Pilko sipuli hyvin pieneksi. Sekoita kulhossa käsillä jauheliha, sipuli,
persilja ja mausteet.
Lisää sekaan pieniä juusto nipistyksiä ja sekoita/purista käsillä koko
massa oikein kunnolla.
Muotoile samankokoisia pihviä ja paista kuumalla aaltopannulla tai
grillissä. Paista muutama minuutti molempia puoli mutta varoen ettei
pihvit kuivu.
Nauti vaikka raikkaalla bulgur-salaatilla jossa paljon persiljaa! :)
Takaisin etusivulle
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Vesimeloni-mozzarellasalaatti

Huuhdo kirsikkatomaatit. Hienonna basilika.
Levitä vesimeloni, tomaatit, mozzarellapalat ja basilika lehtien päälle.
Sekoita salaattikastikeainekset yhdessä ja kaada salaatin päälle.

Omppumurupiirakka

6 annosta, Valmistusaika Alle 15 min

Raaka-aineet
1½ dl voisulaa
1 dl
sokeria
1
kanamuna
2½ dl vehnäjauhoja
1/4 tl kanelia
½ tl
inkivääriä
2-3
hapahkoa omenaa

Raaka-aineet
2
erilaista salaattia
250 g vesimelonia
1 rasia kirsikkatomaattia
250 g mozzarellapaloja
1
basilika ruukku
Kastike:
1/2 dl öljyä
1 rkl hunajaa
1/4 tl rouhittua mustapippuria
Ohjeet
Huuhtele kuivaa ja revi salaatit laakeaan vatiin.
Kuori ja paloittele vesimeloni. Jos omistat palloraudan, sillä tulee
kauniita pyöreitä paloja.
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Muruseos:
1 dl
sokeria
½ dl
voisulaa
1,25 dl vehnäjauhoja
1 tl
vaniljasokeria
Ohjeet
Sekoita sulavoi ja sokeri, lisää muna, sekoita kuivat aineet ja lisää ne
seokseen.
Vuoraa vuoka leivinpaperilla tai voitele, pistä taikina siihen ja tasoita.
Leikkaa omenat viipaleiksi ja asettele piirakan päälle. Muruseokseen
sekoita sokeri ja sulavoi sitten lisäät jauhot ja vaniljasokeri, sekoita
murumaiseksi ja lisää omenaviipaleiden päälle. Paista uunissa 200
asteessa n 30-35 min.

Palveluhakemisto

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

Tapahtumakalenteri
Syyskuussa pikkuhiljaa palataan taas rutiineihin.
Suomikoulu avaa ovensa syyslukukaudelle.
Kuukausitapaaminen lokakuussa ja marraskuussa.
Ja joulukuussa on sekä seuran että koulun joulujuhlat ja
adventtikirkko.
Tulevien tapahtumien ajat ja paikat ilmoitetaan myöhemmin, kuten myös
mahdolliset muut tapahtumat, esim. elokuva- ja karaokeillat jne.

Fysioterapia
Aleksandros Dimitriadis, Mob. 697 3488095
E-maili alex_physio@hotmail.com

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.
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Seuraava tiedote ilmestyy talvella 2018. Toimitus odottaa jälleen lukijoilta juttuja, vinkkejä ja kommentteja tiedotteeseen.
Tiedotteen sähköpostiosoite on tiedote@suomi-seura.gr
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