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Sivu 1 

 
 
 

 
Vuosi lähestyy taas loppuaan ja joulu onkin jo ovella. 
 
Seuran toiminta on taas ollut mukavan vilkasta ja osanotto 
tapahtumiin kiitettävä. Uusi vuosi lähtee käyntiin tammikuun 
keilailukilpailuilla ja helmikuun alussa on vuorossa seuran yleiskokous, 
jota varten voitte vuoden loppuun mennessä lähettää aloitteita seuran 
toimintaa koskien. 
 
Seuraavat eduskuntavaalit järjestetään Suomessa 14.4.2019 ja 
ennakkoäänestys ulkomailla 3.-6.4.2019. Tarkemmat päivämäärät ja 
kellonajat eri ennakkoäänestyspisteiden aukioloajoista julkaistaan 
keväällä. Lisätietoja nettisivuilta www.vaalit.fi. 
 
Kirjeäänestyksen voimaan tulo vuoden 2019 eduskuntavaaleissa oli 
varmaan tämän vuoden yksi suurimmista ilon ja puheen aiheista 
ainakin ulkosuomalaisten keskuudessa.  
Kiitos tästä Ulkosuomalaisparlamentin ja Helsingin Suomi-Seura ry:n! 
Helsingin Suomi-Seura ry on maailmalla asuvien suomalaisten järjestö, 
ja meidän ulkosuomalaisten kannattaakin tukea sen toimintaa 
liittymällä sen jäseneksi. 
 
Tässä tiedotteessa on lisätietoja siitä, miten toimia, jos haluaa 
ennakkoäänestää kirjeitse. Haluan kuitenkin muistuttaa, että myös 
Thessalonikin kunniakonsulaatissa voitte ennakkoäänestää vuoden 
2019 eduskuntavaaleissa!  
Lisätietoja kirjeäänestyksestä myös www.vaalit.fi/kirjeaanestys. 
 
 

 
 
Ihmetystä puolestaan tänä vuonna on aiheuttanut lakiesitys Suomessa 
koskien kaksoiskansalaisten Suomen kansalaisuuden menettämisestä 
tietyissä vakavissa rikoksissa. Esityksessä ehdotetaan, että valtion 
elintärkeitä etuja vakavasti vaarantavaan rikokseen syyllistynyt henkilö 
voisi menettää Suomen kansalaisuuden, jos hänellä olisi myös jonkin 
toisen valtion kansalaisuus sekä riittävästi tosiasiallisia siteitä toiseen 
kansalaisuusvaltioonsa. 
 
Sisäministeriön pyytämissä lausunnoissa terrorismin ehkäisyä 
kannatettiin, kun taas arvosteltiin sitä, että esitys asettaa eri valtioiden 
kansalaisia eri asemaan keskenään. Sitä, että vain kaksoiskansalaiset 
voisivat menettää kansalaisuuden valtion elintärkeitä etuja vakavasti 
vaarantavien rikosten perusteella, pidettiin yhdenvertaisuuden 
kannalta ongelmallisena siitä huolimatta, että taustalla on 
kansalaisuudettomuuden kielto, joka seuraa Suomen perustuslaista ja 
Suomea sitovista kansainvälisistä sopimuksista.  
 

Takaisin etusivulle 

Pääkirjoitus Inge-Maj Lassfolk-Tsontoksen 
muistoa kunnioittaen 

 
Suomen kunniakonsuli Haniassa Kreetalla, 
Hanian suomalaiset – yhdistyksen 
pitkäaikainen puheenjohtaja, rakas 
ystävämme, Inge-Maj, nukkui pois 
jouluaattona 2018.  
 
Muistotilaisuus Haniassa pidettiin lauantaina 
29. joulukuuta Agios Lukas-kirkossa. 
Inge-Maj tullaan myöhemmin hautaamaan 
Suomeen, mikä oli hänen toiveensa. 

https://vaalit.fi/etusivu
http://www.usp.fi/
https://suomi-seura.fi/fi/
https://suomi-seura.fi/jasenedut/
http://www.vaalit.fi/kirjeaanestys
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Sivu 2 

Etnisten suhteiden neuvottelukunta lausui jäsenjärjestöjensä 
esittämien näkemysten johdosta, että lakiesitystä ei pidä ollenkaan 
tehdä. Esitetty muutos aiheuttaisi käytännössä kaksoisrangaistuksen 
niiden kohdalla, joilla on kaksoiskansalaisuus. 
 
Suomi-Seura ry ja ulkosuomalaisparlamentti viittasivat lausunnossaan 
Suomi Seura ry:n johtokunnan julkilausumaan, (13.2.2017), ja 
totesivat, että nykyinen kansalaisuuslaki palvelee hyvin Suomea 
kansainvälistyvässä ympäristössä. 
 
Suomi-Seura ry ja ulkosuomalaisparlamentti painottavat, että missään 
ei ole esitetty tai tutkittu, että kansalaisuuden menettämisen vaara 
ehkäisisi vakavaa rikollisuutta saatikka terrorismia. Euroopan 
kokemukset terrorismista eivät tue kaksoiskansalaisten asettamista 
riskiryhmään. 
Hallituksen esitys on kaksoiskansalaisia syrjivä ja siten perustuslain 
vastainen. 
 
Lisäksi Suomi-Seura ry ja ulkosuomalaisparlamentti toteavat, että 
kaksoiskansalaisten asettaminen eriarvoiseen, heikompaan asemaan, 
on omiaan horjuttamaan luottamusta, yhteenkuuluvaisuutta ja 
lojaliteettia Suomen yhteiskuntaan ja toimii siis turvallisuutta 
pikemminkin heikentävästi kuin vahvistavasti. 
 
Kokonaisuudessaan sisäasianministeriön lausuntotiivistelmä 
”kansalaisuuden menettäminen” on luettavissa täältä. 
 
Toivotan teille kaikille oikein Rauhallista Joulua ja Hyvää Uutta Vuotta 
2019! 
 
Marko Suomalainen 
kunniakonsuli 

 
 
 
Päty Thessalonikissa 
 

Seuramme jäsen, vuoden 2018 alussa takaisin Suomeen muuttanut , 
Päivi ”Päty” Voutilainen vieraili elo-syyskuussa Thessalonikissa. 
 

Varsinainen syy Kreikan matkaan oli tällä kertaa hänen, myös 
Suomessa asuvan, tyttärensä häät, jotka pidetiin Halkidikissa. 
 

Samalla siis loisto tilaisuus tavata! Tapaaminen sovittiin pidettäväksi 
häiden jälkeen, jotta Pätylläkin olisi kaikki stressi häähumusta ohi ja 
hän voisi nauttia tapaamisesta. 
 

Tapaamisen Päty järjesti Brusco Mezé Bar:issa yläkaupungissa. Paikalle 
pääsi mukavan iso porukka ja iltaa istuttiin syöden, juoden ja 
seurustellen. 
 

 
Samalle päivälle osui myös Asta Koskelan syntymäpäivä, jota sitten 
juhlistettiin myös illan aikana! 

Takaisin etusivulle 

Siellä täällä tapahtuu 

https://api.hankeikkuna.fi/asiakirjat/f7997cc3-8e20-4998-8bb6-4f308371e483/a90abbd8-9157-4ad8-ad63-391a9cbac789/YHTEENVETO_20181018094009.pdf?fbclid=IwAR1lqn04dNLpmd5XCWvhZfubP_4R2AhIZnf0sIdTcdm5lBwAHhAulPXfokM
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Haluatko Sinäkin olla osa maailmanlaajuista suomalaisverkostoa? 
 

 
 

Suomi-Seura ry on maailmalla asuvien suomalaisten asiantuntija- ja palvelujärjestö,  
jolla on sekä henkilö- että yhdistysjäseniä ympäri maailmaa.  

Olemme suomalaisten tukena maailmalla arjessa ja juhlassa 90 vuoden kokemuksella.  
 

Suomi-Seura ry tarjoaa Sinulle  
Neuvontaa • Koulutusta • Tiedotusta • Suomen Silta -lehti • Edunvalvontaa 

Hyviä jäsenetuja • Suomi-tuotteita 

Suomi-Seura toimii myös ulkosuomalaisparlamentin sihteeristönä. Lue lisää: www.usp.fi  
 

Tervetuloa mukaan toimintaamme! 
Lue lisää kotisivuiltamme: www.suomi-seura.fi  

 

 
Mariankatu 8 

00170 Helsinki, Finland 
+358 (0)9 684 1210 
info@suomi-seura.fi  

Takaisin etusivulle

http://www.usp.fi/
http://www.suomi-seura.fi/
mailto:info@suomi-seura.fi
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Lokakuun kuukausitapaaminen 
 
Muutin Kreikkaan vuosi sitten ja olin tutustunut Suomi-Seuran jäseniin 
jo ennen sitä, jotta muuton tuoma jännittyneisyys vähentyisi.  
On pakko myöntää, että tietäen, että täällä on muitakin suomalaisia, 
olo oli rauhoittuneempi, mutta kun olin viimeisillä raskaana, se toi 
asiaan enemmän paineita.  
 
Pääsin osallistumaan kuukausitapaamisiin muutaman kerran ennen 
kuin tuli oma vuoroni sellaisen järjestämiseen.  
 
Olin huomannut, että pää-asia oli, että ihmisillä riitti ruokaa ja juomaa, 
koska ryhmän henki on kuin kaikki olisivat perheen jäseniä. 
 
Kälyni oli aikaisemmin suositellut minulle Apirotan tavernaa, kun 
ystäväni kävi vierailulla. Tavernassa on viihtyisä puutarha, jossa on 
paljon tilaa asiakkaille. Minua ainoastaan mietitytti, että kun syksyn 
ensimmäinen tapaaminen oli lokakuussa, olisiko ulkona tarpeeksi 
lämmintä istua. Noh, mehän olemme Suomesta, niin kyllähän me 
tarkenemme istua vähän alle 20 asteen lämpötilassa ulkona!  
 
Samalla, kun pohdin tätä, kuulin, että Outi Holopainen täyttäisi 
pyöreitä (kuusi ja nolla) viikko tapaamisen jälkeen. Outin yllätykseksi 
saimme järjestettyä hänelle synttäriyllätyksenä kakun sekä lahjan 
ryhmän jäseniltä. Ja ilmeestä päätellen Outi oli yllättynyt ja lahja oli 
hänelle mieleinen.  
 
Ryhmän iloksi tapaamiseen osallistui meidän kanssa lounaalle myös 
kaksi uutta jäsentä: Tomi Nieminen sekä hänen vaimonsa Litsa ja Harri 
Haapio sekä hänen puolisonsa Nikoletta. Kaikki ottivat  
 

heidät hyvin mielin vastaan, varsinkin Marko ja Tuomo, koska nyt 
seurassa on enemmän miespuolisia jäseniä!  
 

 
 
Lounaalla ruokaa riitti sekä juomaa virtasi. Ihmiset tutustuivat uusiin 
jäseniin ja ruoan lopuksi juhlistimme Outia herkullisen 
mansikkasynttärikakun voimin. Lauloimme hänelle paljon onnea ja 
Outi puhalsi "kynttilän".  
 
Muutamat jäsenet nauttivat puutarhan antimista sen verran, että kun 
päivä vaihtui iltaan, söimme myös illallista! 
 
Sanna Laaksonen 

Takaisin etusivulle 
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Marraskuun kuukausitapaaminen 
 
Seuramme ns. marraskuun kuukausitapaaminen pidettiin 4. 
marraskuuta ”Ralentanto”-ravintolassa. Tällä kertaa keräännyttiin 
melko poikkeuksellisesti keskipäiväaterian merkeissä, koska oltiin 
päätetty pitää sekä johtokunnan kokous, että kuukausitapaaminen 
samaan syssyyn. Tällainen järjestely on yleensäkin  ilman muuta 
suotavaa kahdestakin eri syystä. Ensinnäkin seuramme 
varapuheenjohtajalla, Sari Silvasti-Kontos:lla on aivan liian pitkä matka 
tulla moneen kertaan Thessalonikiin aina Larissasta asti. Toiseksi 
seurallamme on niin paljon toimintaa, että ihmisillä ei ole aikaa 
useampana päivänä järjestettyihin rientoihin saman kuun aikana.  
 

 
 
Jouheasti menneen johtokunnan kokouksen jälkeen istuttiin loppujen 
lopuksi aika pienellä porukalla rempseätyylisessä ”Ralentanto:ssa”. 

Aika moni oli sittenkin estynyt tulemaan paikalle. Kuten sanottua: 
Nykyihmisen aika on kortilla! 
 
Ravintolan palvelu oli ystävällistä, ruoka oli maukasta, mutta annokset 
mielestäni hiukan pienenlaiset hintoihin verrattuna. Olimme saaneet 
tietää, että paikan omistaja sattui olemaan erään Thessalonikin 
suomalaisen, Kalle Ristikartanon  vaimon hyvä ystävä, joten käytyäni 
häntä tervehtimässä ja jututtamassa, meille tarjottiin vielä yksi kierros 
viiniä ja olutta, ties monen jo aikaisemman kierroksen jälkeen. 
Seurasta tuli tietenkin sitä menoa kahta hilpeämpi ja kovaäänisempi. 
Mutta kylläpäs oli kiva taas kokoontua, vaihtaa kuulumisia ja nauraa 
räkättää yhdessä kaiken maailman jutuille! 
 
Outi Holopainen 
puheenjohtaja 
 

”Dementia Friends” luento 
 
Olen koulutukseltani lähihoitaja Suomesta. Englannissa opiskelin 
mielisairaanhoitajaksi sekä tein BA Business Management-tutkinnon.  
 
Viimeiset 5 vuotta olen työskennellyt hoivakodissa Dementia Nurse 
Manager:na. Olen ollut töissä vanhainkodeissa vuodesta 2002 lähtien 
ja tukenut monia ihmisiä, joilla on ollut jonkinlainen muistisairaus. 
Olen ollut Dementia Champion jo muutaman vuoden ja järjestänyt 
monia informaatiotilaisuuksia Englannissa työpaikallani sekä 
ystävilleni.  
 
Kun sain mahdollisuuden päästä pitämään tilaisuutta täällä Kreikassa, 
olin todella innoissani.  
 

Takaisin etusivulle 
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Kreikassa muistisairaiden hoito on niin sanotusti taka-alalla ja 
muistisairauksista ei pahemmin puhuta. Yleisin kommentti, jonka olen 
kuullut mieheltäni ja hänen perheeltään on, että muistisairaat ovat 
"sekaisin/hulluja" .  
 

 
 
Kreikassa on yli 200.000 dementiaa sairastavaa ihmistä. Lisäksi 
Alzheimer Hellas arvioi, että yli 50.000 ihmistä sairastaa dementiaa 
ilman itse diagnoosia. 
 
Olen huomannut, että hoito- ja työskentelytavat ihmisten kanssa ovat 
kehittyneet Englannissa parempaan suuntaan vuosien varrella ja 
ihmisiä kohdellaan yksilöinä.  
Tätä ei aina pääse tapahtumaan. Syinä ovat usein resurssit sekä jopa 
koulutuksen puute. 
 
Siksi on tärkeää, että ihmiset ottaisivat hetken kiireisestä päivästään ja 
pysähtyisivät miettimään, miten he kohtaavat sekä kohtelevat 
kanssaihmisiään. Tämä on eritoten tärkeää, jos kohdattavalla ihmisellä 
on jokin sairaus eikä hän pysty käsittelemään asioita selkeästi. 
 
Meidän on ymmärrettävä, että vaikka ihminen, jolla on muistissa 
ongelmia, unohtaisi mitä olet hänelle sanonut, hän tulee aina  

muistamaan, miltä hänestä tuntui, kun hänelle puhuttiin.  
 
On hienoa, että Dementia Friends-ohjelma on perustettu Englannissa 
ja tämä on nyt levinnyt ympäri Eurooppaa ja Japania, Amerikkaa 
unohtamatta! Yksistään Englannissa on jo yli 2 miljoonaa Dementia 
Friends:iä! 
 

 
Thessalonikin Dementia-tiedotustilaisuus oli 14.11. pääkirjastossa. 
Kiitos siitä kuuluu Marko Suomalaiselle, joka oli päässyt varaamaan  
 

Takaisin etusivulle 

Kuvassa vasemmalta: Rauni Puurunen, Frederik Skovby Larsen, psykologi Elina 
Karathanasi, Outi Holopainen, professori Magda Tsolaki, Marko Suomalainen ja Sanna 
Laaksonen. 
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tilan meille. Hän oli myös onnistunut kutsumaan Professori Tsolakin, 
joka on Kreikan Alzheimer-liiton perustaja, sekä AHEPA-sairaalaan 1. 
neurologian osaston johtaja.  
 
Kaikki osallistujat tuntuivat kiinnostuneilta asiasta sekä ottivat osaa 
ryhmäkeskusteluihin.  
 
Jälkeenpäin sovimme Professori Tsolakin kanssa, että pitäisin saman 
tiedotustilaisuuden Alzheimer-liiton päiväkeskuksessa 3.12. sekä 
AHEPA-sairaalassa lääkäreille ja lääketieteen opiskelijoille 5.12.  
 
Nämä molemmat tilaisuudet menivät todella hyvin, ja olin positiivisesti 
yllättynyt, että osallistujia oli yhteensä n. 50 ihmistä!  
 
Olen saanut  myös tietää, että tämä ohjelma käännetään ensi vuonna 
Kreikaksi!  
 
Suomessa Muistiliitto aloitti syyskuussa saman ohjelman nimellä 
Muistikummit ja heitä on nyt joulukuussa n. 2500 ihmistä!  
 
Kävin myös Ateenan Scandinavian kirkolla pitämässä tämän 
tilaisuuden, ja siellä osallistujia oli jopa 17! Kiitos kuuluu Jaana 
Karhuselle sekä Mari Hiloselle. 
 
Olemme sopineet Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran kanssa, että pidän 
seuraavan tilaisuuden suomeksi alkuvuodesta. 
 
Lisätietoja löytyy näiltä sivuilta: 
www.muistikummit.fi  
www.dementiafriends.org.uk  
HTTPS://YouTu.be/kkvyGrOElfA  
www.alzheimer-hellas.gr  
 
Sanna Laaksonen 

Adventtikirkko 
 

Jo perinteeksi muodostunut adventtikirkkomessu pidettiin 
Thessalonikin evankelisessa kirkossa, Pilean alueella lauantaina 
iltapäivällä 24. marraskuuta. Turistipappi, Heikki Järvinen, vaimonsa 
Riitan, ja kanttori, Margaret Vainion kanssa, oli lentänyt varta vasten 
meidän vuoksemme Thessalonikiin asti luodakseen meille joulun 
tunnelmaa. Paikalla oli onneksi kiitettävästi väkeä pientä 
suomalaisyhteisöämme ajatellen. Ikähaitarikin oli hyvin edustettuna: 
Kaikista nuorin taisi olla n. vuoden ikäinen pikkutyttö, ja vanhimmat 
olivat Thessalonikiin jo yli kolmekymmentä vuotta sitten muuttaneita 
suomalaisrouvia.  
 

 
 

Takaisin etusivulle 

http://www.muistikummit.fi/
http://www.dementiafriends.org.uk/
https://youtu.be/kkvyGrOElfA
http://www.alzheimer-hellas.gr/
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Kirjastotonttu, Outi Holopainen, oli ollut myös ”kiltti lapsi” 

Tilaisuus oli lämminhenkinen, kotoisa ja aito, eikä huumoriakaan 
puuttunut tämän papin jutteluista ennen ja jälkeen itse liturgian. 
Rukouksien ja supistetun adventtimessukaavan lomassa, lauloimme 
kauneimpia joululauluja jälleen kerran tippa silmässä. Taisimme laulaa 
kaikki laulut papin tuomasta ”Kauneimmat joululaulut”-vihkosesta.  
”Tulkoon joulu”, oli yksi poisnukkuneen isäni lempilauluista, jota piti 
laulaa perheessämme joka joulu yhdessä eri äänissä. Samaa laulua 
pyysin laulettavaksi nytkin. On tunnustettava, etten pystynyt 
laulamaan sitä loppuun, sillä niin vahvat muistot siitä tulvi mieleeni.  
 

Messu huipentui pyhään ehtoolliseen, jonka jälkeen kynnelle 
kykenevät lähtivät vielä kirkkokahveille porisemaan hiukan 
maallisemmista asioista. Ikäväksemme saimme kuulla, että tämä taisi 
olla saman pappis-ruustinna-kanttoriporukan viimeinen 
adventtimessureissu Thessalonikiin, koska heidän työsuhteensa on 
päättymäisillään täällä Kreikassa. 
 
Kaunis kiitos kauniista messusta ja kivasta seurasta ja muutenkin ihan 
kaikesta Heikki, Riitta ja Margaret! 
 

Outi Holopainen, pj 
 
Thessaloniki Suomi-koulun joulujuhlat 
 
Joulujuhla pidettiin lauantaina 15.12. Suomi-koulun juhlasalissa. 
Paikalla olivat kaikki koulun oppilaat sisaruksineen, vanhempineen ja 
myös isovanhempia oli mukana. Juhlan järjestelyistä ja ohjelmasta 
huolehtivat opettajat yhdessä oppilaiden kanssa. 
 
Juhla alkoi perinteisellä suomalaisella juhlaohjelmalla, yhteislaululla. 
Lasten kestosuosikki ”Petteri Punakuono” ilahdutti juhlaväkeä ja lapset 
saivat halutessaan päähänsä iloisesti helisevät poronsarvetkin.   

Takaisin etusivulle 
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Sitten oli näytelmän vuoro. Tänäkin vuonna 
näytelmän sankareita olivat Joulupukki, 
Joulupukin muori, tontut ja pukin apulaiset sekä 
esitystä eteenpäin vievä kertoja. Tällä kertaa 
Joulupukin päätonttu oli sairastunut pahimman 
joulukiireen keskellä eikä Korvatunturin väki 
millään riittänyt kaikkiin töihin. Päätettiin siis 
palkata kiireesti lisäapua. Ja halukkaita riitti! Kaikkein pienimmistä 
isompiinkin apureihin virtasi Joulupukin pajalle kukin tarjoutuen 
erilaisiin tehtäviin. Olipa mukana väkeä jopa hauskanpitoon ja 
tanssiinkin, jotta joulutyöt sujuisivat mukavasti! Joulumuorille jäi 
lopulta tehtäväksi vain puuronkeitto. Joulutyöt tulivat kaikki tehtyä 
ajallaan, kun jokainen osasi auttaa jossain. Jälleen oli joulu pelastettu! 
 
Näytelmän jälkeen jatkettiin ”Joulupukin töissä” samannimisen laulun 
säestämänä. Lapset koristelivat juhlasalin joulukuusen. Menevän 
laulun tahdissa tuli vähän tanssittuakin. 
 
Sitten rauhoituttiin kauniiseen ja tunnelmalliseen yhteislauluun 
”Joulumaa”. Kun ääni oli saatu hyvin auki, oli hyvä jatkaa heti perään 
laululla ”Joulupukki”. Ja niin tänäkin vuonna juhlan odotetuin vieras 
saatiin paikalle.  
 
Joulupukki tuli tervehtimään Suomi-koulun lapsia Korvatunturilta asti. 
Ensin vaihdettiin kuulumiset, kyseltiin miten matka oli mennyt ja 
millainen vuosi kullakin oli takana. Sitten päästiin taas töihin! Lahjoja 
oli Joulupukilla mukana iso säkillinen ja lapsia riitti apulaisiksi niiden 
jakoon. Lahjansaajat kiittivät kauniisti, antoivat haleja ja jotkut 
rohkenivat syliinkin. Loppuun laulettiin Pukille kiitoslaulu. Ystävämme 
Joulupukki on varmasti tervetullut ensi vuonnakin meidän kouluun! 
 

Juhlaohjelman jälkeen oli vielä vuorossa kahvihetki. Juhlijat ja 
järjestäjät olivat tuoneet suolaista ja makeaa herkuteltavaa ja 
virvokkeita mukanaan. Oli ihana istahtaa juttelemaan lämpimässä 
tunnelmassa ja hyvässä seurassa. Hyvän joulun toivotusten 
saattelemina koulun väki jäi joululomalle. Tammikuussa jatketaan! 
 
Kiitos juhlaan osallistuneille! Iso kiitos myös kaikille Suomi-koulun 
toiminnan tukijoille! Teemme tärkeää työtä, joka on myös hauskaa!!! 
 
Jenni Suometsä 
Kahden koululaisen äiti, opettaja ja Vanhempainyhdistyksen 
puheenjohtaja 
 

Pikkujoulut 
Kuvat Ioannis Psitillis 
 
Jokavuotisiin seuramme pikkujouluihin  oli  tänäkin vuonna  saapunut  
sankka joukko seuralaisia niin Thessalonikista kuin sen ulkopuoleltakin. 
Tällä kertaa juhlijoita oli niin Ateenasta, Larissasta, Agiasta,  
Platamonista kuin Voloksestakin. 
 
Paikkana oli tuttu, Cafe Bazaar, jonka  jouluinen pöytä oli jälleen 
kerran runsas ja herkullinen kinkkuineen ja muine herkkuineen. Uskon, 
että tällainen tilaisuus on juuri se, josta ulkomailla asuvat saavat 
potkun joulunalusaikaan. Joulun makuja, tuoksuja, musiikkia, ja kun 
ympärillä on samoista asioista nauttivia henkilöitä, se auttaa 
tunnelmaan pääsyyn kummasti.  
 
Ateenan Merimieskirkon edustaja, Mari Hilonen, toi meille 
tervehdyksen pääkaupungista. Sarianna Nikkola puolestaan hoiti 
musiikkipuolen esittäen sekä yksinlaulua että meitä muita laulattaen. 
 

Takaisin etusivulle 
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Ohjelmaan kuului tänäkin vuonna arpajaiset, jonka lahjaluettelo oli 
pidempi kuin koskaan aiemmin. Seuramme matkakassa sai mukavasti 
lisää roposia ja juhlijat hieman jännitystä iltaan. Lähes kaikki lähtivät  
voittopakettien kanssa kotiin.  
 
Pikkujoulujen arpajaisia 
tukivat mm.: 
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Niin monelta paikalla olijalta kuulin, että pikkujoulut ovat heille vuoden 
ykkösjuttu seuramme tapaamislistassa, joten ensi vuonna  on varmasti ilo 
järjestää uudet pikkujoulut. 
 
Onnellista Uutta Vuotta kaikille seuralaisille!  
 
Sari Silvasti Kontos 

Ihmisenä Idomenissa 
 
On vierähtänyt kaksi ja puoli vuotta siitä, kun Idomenin pakolaisleiri suljettiin 
ja siellä silloin, keväällä 2016, olleet lähes 15000 pakolaista sijoitettiin 
toisille, vastaperustetuille leireille. Ajattelin luoda pienen katsauksen noihin 
aikoihin, muistella, miltä tuntui kokea ihmisten hätä niin silmästä silmään. Se 
oli mullistavaa. Se oli koko sisintä iäksi järkyttävää. Se oli ravistelevaa. Se sai 
miettimään koko omaa elämää ja sen valintoja uudelleen, omia unelmia ja 
suunnitelmia - sitä, mikä on sitten loppujen lopuksi tärkeintä työtä minulle 
tässä maailmassa? Vapaaehtoisen avustajan työ leirillä, vaikkakin vain 
satunnaisesti yhtenä, joskus kahtena päivänä viikossa, mutta kuitenkin 
jatkuvasti usean kuukauden ajan, jätti jotain pysyvästi minussa rikki. Jotain, 
jota en ole ainakaan vielä tähän päivään mennessä saanut ehjäksi. Jokin 
kollektiivinen syyllisyys ei ole hellittänyt. Ja samalla olen tajunnut, miten 
äärettömän kiitollinen voin olla kokemuksistani leirillä, sillä ne myös kuin 
synnyttivät minut uudelleen. 
 

 
Refugee Movement of Thessaloniki and Eidomeni 

Takaisin etusivulle 
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Refugee Movement of Thessaloniki starttasi pakettiautollaan leirille 
joka päivä mukanaan muutama ydinihminen ja sitten meitä 
satunnaisempia auttajia. Matka kesti parisen tuntia, leirillä viivyttiin 7-
8 tuntia ja takaisin Thessalonikiin palattiin usein vasta myöhään 
iltasella. Tammikuussaa 2016 leiri oli vielä ”pieni”. Alussa pakolaisia oli 
noin 2000, määrän kuitenkin kasvaessa koko ajan. Rajat aukaistiin aina 
muutaman tunnin välein. Tuli viesti, että nyt saa 300 ihmistä ylittää 
rajan, ja niin lähti hiljainen, paleleva kulkue eteenpäin. Kuuma, 
ylimakea tee, jota kattilakaupalla keitimme, otettiin lämpimästi 
vastaan, samoin jakamamme pikkuleivät ja mitä nyt kulloinkin oli 
mukaan jaettavaksi saatu. Pari avustajista myös kierteli leirillä 
jakamassa vaippoja pienille lapsille, joskus sukkia, ja leirillä toimi 
erikseen ns. vaate-teltta, josta pakolaiset voivat hakea vaatteita 
tarpeidensa mukaan. Tämä olikin yksi haastavimmista ”työpisteistä” 
leirillä, sillä yhteisen kielen puute teki vaikeaksi ymmärtää, mitä kukin 
halusi tai tarvitsi. Mutta miten sydämiämme ilahduttivatkaan ne 
runsaat vaatesäkit, joita ihmiset olivat leirille lahjoittaneet, eteenpäin 
jaettavaksi! Enkä unohda iloa, en kiitollisuutta miehen silmissä, joka sai 
kuivat kengät entisten läpimärkien, pilalle menneiden tilalle. 
 
Pakolaisten määrän yhä kasvaessa, leirille tuoduissa suurissa, 
lämmitetyissä teltoissa ei enää millään riittänyt tilaa kaikille, ja ihmiset 
joutuivat yöpymään joko taivasalla, tai pienissä kylmissä teltoissa. Oli 
eräskin teltta, jonka edessä oli pyörätuoli. Sisällä asusti kaksi vanhusta. 
Kun sateet välillä jatkuivat päivästä toiseen, koko maa muuttui 
mutavelliksi, teltoissa yskittiin, sairastettiin, itkettiin. Oli eräskin 
nainen, jota joku uutiskanavakin haastatteli, 115-vuotias, kepin kanssa 
ylväästi siellä savessa kävelemässä. Ja käsittämättömintä oli se, miten 
vielä, kaiken sen kurjuuden keskellä, oli niin paljon ihmisiä, jotka vielä 
osasivat hymyillä meille avustustyöntekijöille. Oli lapsia, jotka leikkivät, 
juoksivat, nauroivat. Pakolaisten määrän yhä kasvaessa ilmapiiri leirillä 
kuitenkin kiristyi, poliisin otteet kovenivat rajan molemmin puolin. 

Huhuttiin, että raja olisi suljettu. Turhautuneet pakolaiset yrittivät 
salaa läpi. Vastaan tuli eräänä iltana hiljainen mies, käsi otsalla, pää 
verta valuen, häntä oli lyöty. Vein hänet lääkärin teltalle, jossa MSF: n 
työntekijä loi minuun lämpimän katseen, sanoi hiljaa ”kiitos”. Heillä oli 
siellä kädet täynnä työtä, tupa täynnä kylmästä ilmasta ja huonosta 
hygieniasta sairastuneita ihmisiä, pahoinpideltyjä ihmisiä. Kaaos. Kun 
leirillä lopulta alkoi olla 12000 ihmistä, ruokajonoissa syntyi tappeluja, 
ruokaa kun ei yksinkertaisesti riittänyt enää kaikille. Ihmisiä yritti 
lopulta rajan läpi väkisin, ja heidän päällensä ammuttiin kyynelkaasua. 
Se oli käsittämätöntä. Ammuttiin myrkkykaasuja vaarattomien, 
aseettomien ihmisten päälle, miesten, naisten, lasten, vanhusten. En 
vieläkään pysty sitä julmuutta käsittämään. 
 

 
Kuva Sarianna Nikkola 
 
Open Colours Kitchen - järjestö Thessalonikista keskittyi jakamaan 
ruokaa, toisinaan olin heidänkin apunaan. Valmistettiin makaronia,  
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riisiä, se oli kuin tehdastyötä: joku keitti, toinen purkitti, toinen lisäsi 
pussiin leipäpalan, toinen haarukan, yksi sulki pussit ja toinen jakoi ne. 
Useat eri järjestöt ja organisaatiot jakoivat ruokaa, se ei silti vain 
riittänyt. Oli hirvittävän vaikea todistaa sitä tilannetta. Palani kurkussa 
kasvoi viikko viikolta, ja samalla koin, etten voi jäädä pois. Raja alkoi 
tulla vahvasti vastaan eräänä iltana, kun kaikki ruokamme oli jo jaettu, 
parakki suljettu, autoa pakattiin kotiinpaluuta varten, ja kun mistään ei 
vaan meinannut tulla yhtään mitään. Ovelle tulvi yhä uusia ja uusia 
pakolaisia, jotka kertoivat etteivät olleet syöneet koko päivänä mitään, 
seisseet jonossa vaan, ja he olivat ymmärrettävästi väsyneitä, vihaisia, 
epätoivoisia. Kukapa ei olisi? Silti he useimmiten ymmärsivät ja 
säilyttivät kohteliaan käytöksenä ja malttinsa. Mutta joskus maltti meni 
siellä jokaiselta, mukaan lukien avustustyöntekijöiltä, jotka myös olivat 
väsyneitä, mitään ei ollut enää jaettavaksi, ja haluttiin lähteä kotiin. 
 

 
Kuva Sarianna Nikkola 
 
Muistan, miten avustajatoveri tuona iltana huusi minulle: ”Sarianna 
tämän viivan yli et päästä ketään, et ketään, pystytkö pitelemään 
niitä…??” ja sitten, kun vihdoin saatiin auto        lähtökuntoon, 

yritimme luikkia sinne - eräs pieni tyttö tarrasikin käteeni eikä laskenut 
irti. Käännyin ja hän katsoi suoraan silmiini, sanoi hiljaa, selvällä 
englannilla: ”I’m hungry”. Hajosin siihen paikkaan. En tiennyt, mitä 
tehdä, eihän meillä ollut antaa mitään enää. Kerroin sen tytölle, mutta 
hän ei uskonut, hän vain katsoi minua niin kuin katsotaan sitä, jonka 
tiedetään valehtelevan. Eikä hän laskenut irti kädestäni. En kestänyt 
sitä, ja sanoin hänelle, ”wait”, ja ryntäsin takaisin, avasin suurella 
vaivalla suljetun parakin ovet. Joku raivostui. En välittänyt. Ne tytön 
silmät ohjasivat jokaista liikettäni. Joku tuli parakkiin, sanoin, että 
jotain on nyt pakko löytää tuolle lapselle, pakko, pakko!! Ja löytyihän 
sieltä, kaksi appelsiinia. Vein ne tytölle, joka otti ne vastaan, mutta 
näin pettymyksen läikähdyksen hänen silmissään. Hän oli tietenkin 
nähnyt muiden syövän makaronia tai soppaa, odotti saavansa samaa. 
Mutta ainakin tämä oli ensiapu. Uni ei tullut silmääni monena yönä 
tämän kohtaamisen jälkeen. Näen myös ne silmät edelleen, ne jäivät 
minuun. 
 

 
Kuva Sarianna Nikkola 

Takaisin etusivulle 



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

 

 
 

Sivu 15 

Lopulta leirillä oli jo noin 15000 pakolaista, ja sitten tuli vahvistettu, 
virallinen tieto, että raja on suljettu. Tämä järkyttävä uutinen johti 
ymmärrettävästi entistä suurempaan kaaokseen ja humanitaariseen 
hätään, ja pian leiri määrättiinkin tyhjennettäväksi ja pakolaiset 
siirrettäviksi muihin paikkoihin eri puolille Kreikkaa. ”This is Europe?” 
Are you serious?”, miten usein nämä lauseet kuulinkaan. Pakolaisten 
järkytys oli aitoa. Heillä oli ollut toisenlainen kuva siitä, mikä on 
sivistynyt, moderni Eurooppa. Pystyin vain toteamaan, että olen yhtä 
sydänjuuriani järkyttynyt kuin hekin. Sanoin myös, että uskon kyllä, 
että suurin osa Euroopassa asuvista tavallisista ihmistä ei ole tässä 
mukana, että heillä on sydän auki, että tämä julmuus on harjoitetun 
politiikan ja hallitusten yhteispeliä. Niin haluan edelleen uskoa. En olisi 
koskaan osannut kuvitella, että tulisin eläessäni todistamaan tämän 
tasoista kylmyyttä ja kovuutta Euroopan maaperällä. Että 
ihmisoikeuksia ei sittenkään ole oikeasti olemassa, ei kaikille. Että 
kaikki ihmiset eivät olekaan pelastamisen arvoisia, ettei jokaisen henki 
olekaan pyhä. 
 
Löytyykö Euroopan omatunto vielä? Kysymys onkin ilmiselvästi 
elinaikani suurin koetinkivi. Kaikesta koetusta huolimatta, suosittelen 
lämpimästi vapaaehtoistyötä pakolaisten parissa, saarella, 
mantereella, missä vaan, paikkoja on mistä valita. Ehkäpä onkin niin, 
että jonkin meissä kuuluukin särkyä, mene tiedä. Ehkä se on se ainoa 
metodi tässä maailmassa, mikä saa ihmisen nöyrtymään, näkemään 
syvemmälle, pysähtymään isompien kysymysten äärelle, näkemään 
lähimmäisen, sellaisena kuin ihminen näkee ihmisen: että sinä olet 
minä ja minä olen sinä. Sinun nälkäsi on minun nälkäni, sinun tuskasi 
on minun tuskani, sinun menetyksesi on minun menetykseni. Meitä on 
loppujen lopuksi vain yksi suuri Olento tällä kauniilla planeetalla. 
 
Sarianna Nikkola  
18.12.2018 

 
 
 
 

Ennakkoäänestykset vuonna 2019 
 
Suurlähetystö on esittänyt, että eduskuntavaalien ennakkoäänestys 
järjestettäisiin Thessalonikissa 5.-6.4. ja Ateenassa 3.-6.4. Ja että 
eurovaalien ja mahdollisten maakuntavaalien ennakkoäänestys 
järjestettäisiin Thessalonikissa 17.-18.5. ja Ateenassa 15.-18.5.  
 
Ennakkoäänestyspaikoiksi on esitetty lisäksi Haniaa ja Rodosta. 
Lopulliset äänestyspaikat ja -ajat vahvistetaan myöhemmin asetuksella 
ja ilmoitetaan suurlähetystön verkkosivuilla ja some-kanavissa.  
 
Eduskuntavaaleissa on ensimmäistä kertaa mahdollista äänestää myös 
kirjeitse, mistä lisätietoa ensi vuoden puolella suurlähetystön 
verkkosivuilla ja some-kanavissa sekä www.vaalit.fi.  
 

Yhteystiedot suurlähetystölle matkustustiedotteella  
 
Euroopan unionissa alettiin soveltaa uutta yleistä tietosuoja-asetusta 
(EU 679/2016) 25.5.2018 alkaen. Asetus toi tullessaan uusia sääntöjä 
ja velvoitteita, joiden avulla henkilötietojen suojaa ja samalla 
yksityisyyttä vahvistetaan. Yleinen tietosuoja-asetus asettaa 
vaatimuksia mm. henkilö- ja yhteystietojen käsittelylle, keräämiselle, 
minimoinnille, täsmällisyydelle sekä tiedon elinkaaren hallinnalle. 
 
Jotta suurlähetystö voi jatkossakin lähettää suomalaisille tiedotteita 
tapahtumista, tarvitsemme siihen luvan. Suosittelemme lämpimästi 
Ulkoministeriön matkustusilmoituksen www.matkustusilmoitus.fi  
 

Takaisin etusivulle 

Ateenan suurlähetystö  
tiedottaa 

http://www.finland.gr/
https://vaalit.fi/etusivu
http://www.matkustusilmoitus.fi/
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tekemistä, sillä kyseinen järjestelmä on tarkoitettu matkailijoiden 
lisäksi myös maassa vakituisesti tai toistaiseksi asuvia varten. 
  
Jos olet jo tehnyt matkustusilmoituksen ja antanut tiedotusluvan 
uutiskirjeiden, kutsujen ja muiden tiedotteiden lähettämiseen, tämä 
lupa riittää (niin kauan kuin matkustusilmoitus on voimassa).  
  
Henkilövaihdoksia suurlähetystössä  
  
Suurlähettilään sijaisena aloitti 1. elokuuta Sampo Saarinen, josta 
erillinen esittely.  
  
Suurlähetystössä on toiminut harjoittelijana syyskuun puolivälistä 
joulukuun puoliväliin Nina-Maria Heinonen Itä-Suomen yliopistosta.  
  
Haemme kahta uutta harjoittelijaa myös ensi vuodelle, joten jos 
lähipiirissäsi on kiinnostusta, kannattaa seurata suurlähetystön 
viestintää. 
 
Suomen suurlähetystön uusi kakkonen esittäytyy 
 
Γειά σας!  
 
Aloitin työt Suomen suurlähetystössä Ateenassa elokuun alussa 
kuluvana armon vuonna. Tehtävänäni on toimia edustuston päällikön 
sijaisena, eli niin sanottuna kakkosvirkamiehenä.  
 
Toimenkuvani kirjo on laaja ja ulottuu mm. hallinnollisista tehtävistä 
henkilöstöasioihin, Kreikan EU-politiikasta muuttoliikeasioihin ja 
kriisivalmiuden suunnittelusta edustuston johtamiseen suurlähettilään 
ollessa poissa. 

Kreikan lisäksi pääsen 
kartuttamaan myös Albanian 
politiikan ja yhteiskunnan 
tuntemustani, sillä Albanian 
seuranta kuuluu 
suurlähetystömme vastuulle. 
Tiranassa kävinkin jo ilokseni 
kertaalleen syksyn aikana. 
 
Perheeseeni kuuluu vaimo ja 7-
vuotiaat kaksospojat. Olen 
työskennellyt 
ulkoasiainministeriön 
palveluksessa vuodesta 2013. 
Vuosina 2015–2018 olimme 
komennuksella Kiovassa, jossa 
toimin poliittisia asioita 
hoitavana ykkössihteerinä. 
Seurasin erityisesti Itä-Ukrainan 
sotaa ja Ukrainassa meneillään olleita uudistuksia. Ennen 
ulkoministeriöuraani toimin puolustusvoimissa analyytikkona. 
 
Asemamaan vaihtaminen ajoittain on osa ulkoministeriön urakiertoa, 
ja onkin hienoa päästä tekemään uusi aluevaltaus juuri Kreikkaan.  
 
Mielikuvissani ennen Kreikkaan muuttoa olivat yhden aikaisemman 
käynnin perusteella erityisesti saaret, vuoret, lämpö ja hyvä ruoka. 
Näin on edelleen. Ihmiset ovat ystävällisiä, urheilu tuntuu mukavalta 
ulkona marraskuussakin, perhe viihtyy, ruoka on hyvää ja sitä on 
riittävästi. 
 

Takaisin etusivulle 

Sampo Saarinen 
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Kreikan kielen opiskelu on aloitettu ja sitä jatketaan.  
 
Vapaa-ajalla ohjelmassani on usein pyöräilyä, uimista ja perheen 
kanssa tutustumista Kreikkaan, jossa nähtävää riittääkin. Lempipaikaksi 
on jo muodostunut kotimme lähistöllä sijaitseva Imittos-vuori, jonka 
rinteille voi vuodattaa huolensa ja kuntonsa ja tämän jälkeen ihailla 
eteen levittäytyvää huikeaa maisemaa, jossa Ateena asettuu 
paikoilleen vuorten ja meren lomaan ja silmä kantaa lahdella 
odottaviin rahtilaivoihin asti. 
 
Τα λέμε, 
 
Sampo Saarinen 
 
Lisää Sampon ja muiden suurlähetystön työntekijöiden kokemuksia ja 
ajatuksia Kreikasta voi lukea suurlähetystön blogista osoitteesta 
https://blogit.ulkoministerio.fi/ateena/ 
 

 
 
 
 

Suomi-Seura ry:n avustukset  
Suomi-Seura jakaa kerran vuodessa avustuksia 
ulkosuomalaisyhteisöille sekä ulkosuomalaismedialle ja 
ulkosuomalaisyhteisöille tiedotukseen. Avustukset maksetaan opetus- 
ja kulttuuriministeriön myöntämästä määrärahasta 
 
Hakemukset tulee toimittaa Suomi-Seuraan 28.2.2019 mennessä. 
Avustushakemukset ulkosuomalaisyhteisöille täältä ja 
ulkosuomalaismedialle täältä. 
 

Myönnetyt avustukset tulee käyttää vuoden 2019 aikana. Avustuksia ei 
myönnetä jälkikäteen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tietoa kirjeäänestyksestä 
 
Kirjeäänestys on ensimmäistä kertaa käytössä uutena 
ennakkoäänestystapana huhtikuun 2019 eduskuntavaaleissa. 
Vaihtoehtoisesti voit vanhaan tapaan käydä ennakkoäänestämässä 
Suomen edustustossa tai konsulaatissa.  
 
Katso lisätietoja seuraavalla sivulla. 

Takaisin etusivulle 

Suomi-Seura ry ja  
USP tiedottavat 

https://blogit.ulkoministerio.fi/ateena/
https://suomi-seura.fi/avustukset-ulkosuomalaisjarjestoille/
https://suomi-seura.fi/palvelut-ulkosuomalaismedialle/
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PL 168, 60101 Seinäjoki, Finland

JOS ÄÄNESTÄT KIRJEITSE, TOIMI NÄIN:

1 Tilaa kirjeäänestysmateriaali
Tilaa kirjeäänestysmateriaali hyvissä ajoin oikeusministeriön tilauspalvelusta osoitteessa 
www.vaalit.fi/kirjeaanestys. Tilauspalvelu avataan 14. tammikuuta 2019. 
Asiakaspalvelu auttaa tarvittaessa puh. +358 (0) 295 150 030 (auki arkisin klo 8-16 
Suomen aikaa), kirjeaanestys@vaalit.fi

2 Selvitä vaalipiirisi ja 
ehdokkaan numero 

3 Äänestä

4 Postita kirjeääni Suomeen

Saat ilmoituskortin äänioikeudesta Suomen väestötieto-järjestelmään merkittyyn osoitteeseen, 
joka on tiedossa 51 päivää ennen vaaleja. Voit äänestää myös ilman ilmoituskorttia. Ilmoituskortti 
kertoo oikean keskusvaalilauta-kunnan osoitteen, johon lähetät kirjeäänesi.

Postita kirjeäänesi ajoissa! Olet itse vastuussa siitä, että kirjeäänesi ehtii perille Suomeen oikealle 
keskusvaalilauta-kunnalle viimeistään 12.4.2019 klo 19. Tämän jälkeen saapuneita ääniä ei oteta 
huomioon. Kirjettä ei saa postittaa Suomesta.

Kirjeäänestämisessä tarvitset kaksi täysi-ikäistä todistajaa. Kirjeäänestysmateriaali sisältää 
tarkemmat ohjeet.

4 • 2018   SUOMEN
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Keisarinnan Lohikeitto 
 

 
 
6 annosta, valmistusaika 15 - 30 min 
 
Raaka-aineet 
500 g kirjolohifilee 
2 kpl sipulia silputtuna 
4 kpl valkosipulin kynttä silputtuna 
1 rkl voita 
2 kpl maustekurkkua kuutioituna 
1 kpl porkkana suikaleina 
4 kpl kiinteää perunaa reiluina suikaleina 

1 rkl hunajaa (ei liikaa) 
1-2 rkl sitruunamehua (itse laitan 1/2 sitruunan mehun) 
3 kasvisliemikuutiota 
1 kalaliemikuutio 
4 dl kuohukermaa 
1 l vettä 
mustapippuria myllystä ja tuoretta tilliä reilusti 
1 tl kalamaustetta 
 
Ohjeet 
 
Kuullota voissa kevyesti sipulit, porkkanat ja perunat. Lisää vesi ja 
liemikuutiot. Kiehauta ja lisää maustekurkut, hunaja, mausteet, 
sitruunamehu ja kerma. Anna hiljalleen kiehua 10 -15 min. (kokeile kasvisten 
kypsyyttä, älä anna kiehua mössöksi). Poista lohesta isommat ruodot ja 
nahka, leikkaa sormen levyisiksi suikaleiksi, lisää keittoon ja anna hautua 
hiljalleen hetki ennen tarjoilua (n. 10 min. virran voit jo katkaista). Lisää 
lopuksi tillisilppu. Tarkista maku, pitäisi olla makean kirpeähköä... 
 

Jauheliha-porkkanapiirakka 
 
8 annosta 
 
Raaka-aineet 
1 rkl öljyä 
1 pkt lihapullia 
270 g taikinaa 
2 kpl kananmunaa 
3 kpl porkkanaa 
5 kpl persiljanoksaa 
100 ml kermaa 
50 g pekonikuutioita 
200 ml vettä 
400 g jauhelihaa 

Takaisin etusivulle 

Ruokapalsta 
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Ohjeet 
 
1.Esilämmitä uuni 200°C 
2.Pese persilja ja paloittele se. Pese porkkanat, kuori ne ja paloittele ne 
karkeasti. 
3.Lämmitä öljy paistinpannussa. Ruskista jauheliha ja pekonikuutiot 
pannulla. Lisää paloitellut porkkanat ja ruskista niitä n.2 minuuttia. 
4.Lisää vesi ja kerma. Sekoita mukaan Maggi Mix-lihapulla-ainekset ja 
kiehauta. Lisää persilja ja anna sen jälkeen seoksen jäähtyä hetki. 
5.Peitä 26cm astia taikinalla. Sekoita kananmunat täytteeseen ja levitä 
taikinan päälle. Paista uunissa noin 30 minuuttia. 
 

Tomaattiset Leipätikut 
 
Raaka-aineet 
100 g aurinkokuivattuja tomaatteja purkissa 

1-2 valkosipulinkynttä 
4 dl vehnäjauhoja 
2 tl leivinjauhetta 
1/2 tl suolaa 
2 dl kylmää vettä 
2 rkl öljyä 
1 tl oreganoa (kuivattuna) 
 

 
 

Ohjeet 
 
Valuta tomaateista pois liika neste ja hakkaa ne ihan hienoksi. Kuori 
valkosipulin kynnet ja hienonna nekin. 
Sekoita kuivat aineet keskenään ja lisää joukkoon valkosipuli ja tomaatti. 
Lisää oregano. 
Lisää lopuksi kylmä vesi taikinaan ja öljy. Sekoita nopeasti taikinaksi. 
Painele taikina leivinpaperin päälle suorakaiteen muotoiseksi levyksi. (20* 
30cm). Jaa taikina taikinapyörällä poikittain pitkiksi tikuiksi. 
Paista heti 225 astetta uunin keskiosassa n. 15 min. Irrottele kypsät 
leipätikut toisistaan. 

Takaisin etusivulle 
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Maailman paras pannukakku 
 

 
 
4 annosta, valmistusaika 30 - 60 min 
 
Raaka-aineet 
4 dl vehnäjauhoja 
1 ½ dl sokeria 
1 tl leivinjauhetta 
1 tl suolaa 
1 tl vaniljasokeria 
8 dl maitoa 
2 kananmunaa 
100 g sulatettua margariinia 
 
Ohjeet 
Sekoita kuivat aineet. Lisää maito, munat sekä sulatettu, jäähtynyt 
margariini. 

Kaada taikina leivinpaperille uunipellille ja paista 200-225 asteessa n. ½ 
tuntia. 
 
Laskiaispullat 
 
Raaka-aineet 
5 dl maitoa 
50 g hiivaa 
2 dl sokeria 
2 tl suolaa 
2 tl kardemummaa 
200 g voita sulatettuna 
12 dl vehnäjauhoja  
vadelmahilloa tai mansikkahilloa 
kermavaahtoa 
Värillistä raesokeria 
muna 
 

 
 

Takaisin etusivulle 
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Ohjeet 
 
Alusta hyvä taikina: Lämmitä maito haaleaksi ja murenna hiiva siihen. Lisää 
sokeri, suola ja kardemumma (munan voi laittaa tai jättää pois). 
Lisää vehnäjauhoja vatkaten reippaasti. Alusta taikina notkeaksi ja lisää 
lopuksi sulatettu voi. 
Nyt alusta taikina kiinteäksi ja reunoilta hyvin irtoavaksi, kohota liinan alla 
45min. 
Leivo pullia ja anna taas kohota. Voitele pullat ja ripota päälle raesokeria. 
Paista 225 asteessa kymmenisen minuuttia. 
Anna jäähtyä ja leikkaa lakki sahateräveitsellä. Laita vatkattua kermaa ja 
sitten vadelmahilloa ja lakki päälle. 
 

 
 
 

Suomen, kreikan ja ruotsin kielen oppitunteja. 
Epävirallisia käännöksiä: Suomi, kreikka, englanti ja 
ruotsi.  
 
Outi Holopainen, Mob. 697 9774482 
E-maili oumasoou@hotmail.com 
 

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

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

Homeopatiaa, energiahoitoja sekä homeopatian 
itsehoitokursseja  
Käännöksiä: Suomi - kreikka - englanti 
Kreikan ja suomen kielen tunteja 
Pianonsoiton opetusta 
Musiikkikeikkoja piano / kitara ja laulu 
 
Sarianna Nikkola, Mob. 698 3627539 
E-mail: sunnicole69@hotmail.com  
 
Käsintehtyä keramiikkaa ja koruja 
 
Päivi Georgopoulos, Puh. 697 4031922 
Myös tilauksia otetaan vastaan. 
 
 
 
 
 
 
Tammikuu Keilailukilpailut 
Helmikuu Yleiskokous 
Maaliskuu Kuukausitapaaminen 

Kreikan ja Kyproksen suomalaisten tapaaminen ja 
Suomi-koulujen seminaari Ateenassa 15 – 17. 3 

Huhtikuu Kuukausitapaaminen 
Toukokuu Kuukausitapaaminen 
Kesäkuu 7. Monikielisyyden juhla 
 Ruokafestivaalit Food for Good 
 

Takaisin etusivulle 

Palveluhakemisto 

Tapahtumakalenteri 
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	Sisäministeriön pyytämissä lausunnoissa terrorismin ehkäisyä kannatettiin, kun taas arvosteltiin sitä, että esitys asettaa eri valtioiden kansalaisia eri asemaan keskenään. Sitä, että vain kaksoiskansalaiset voisivat menettää kansalaisuuden valtion el...
	Takaisin etusivulle
	Takaisin etusivulle
	Takaisin etusivulle
	heidät hyvin mielin vastaan, varsinkin Marko ja Tuomo, koska nyt seurassa on enemmän miespuolisia jäseniä!
	Takaisin etusivulle
	Jouheasti menneen johtokunnan kokouksen jälkeen istuttiin loppujen lopuksi aika pienellä porukalla rempseätyylisessä ”Ralentanto:ssa”. Aika moni oli sittenkin estynyt tulemaan paikalle. Kuten sanottua: Nykyihmisen aika on kortilla!
	Takaisin etusivulle
	Thessalonikin Dementia-tiedotustilaisuus oli 14.11. pääkirjastossa. Kiitos siitä kuuluu Marko Suomalaiselle, joka oli päässyt varaamaan
	Takaisin etusivulle
	Takaisin etusivulle
	Takaisin etusivulle
	Kuvat Ioannis Psitillis
	Jokavuotisiin seuramme pikkujouluihin  oli  tänäkin vuonna  saapunut  sankka joukko seuralaisia niin Thessalonikista kuin sen ulkopuoleltakin. Tällä kertaa juhlijoita oli niin Ateenasta, Larissasta, Agiasta,  Platamonista kuin Voloksestakin.
	Paikkana oli tuttu, Cafe Bazaar, jonka  jouluinen pöytä oli jälleen kerran runsas ja herkullinen kinkkuineen ja muine herkkuineen. Uskon, että tällainen tilaisuus on juuri se, josta ulkomailla asuvat saavat potkun joulunalusaikaan. Joulun makuja, tuok...
	Ateenan Merimieskirkon edustaja, Mari Hilonen, toi meille tervehdyksen pääkaupungista. Sarianna Nikkola puolestaan hoiti musiikkipuolen esittäen sekä yksinlaulua että meitä muita laulattaen.
	Takaisin etusivulle
	Ohjelmaan kuului tänäkin vuonna arpajaiset, jonka lahjaluettelo oli pidempi kuin koskaan aiemmin. Seuramme matkakassa sai mukavasti lisää roposia ja juhlijat hieman jännitystä iltaan. Lähes kaikki lähtivät  voittopakettien kanssa kotiin.
	Pikkujoulujen arpajaisia tukivat mm.:
	Takaisin etusivulle
	Niin monelta paikalla olijalta kuulin, että pikkujoulut ovat heille vuoden ykkösjuttu seuramme tapaamislistassa, joten ensi vuonna  on varmasti ilo järjestää uudet pikkujoulut.
	Onnellista Uutta Vuotta kaikille seuralaisille!
	Sari Silvasti Kontos
	Ihmisenä Idomenissa
	On vierähtänyt kaksi ja puoli vuotta siitä, kun Idomenin pakolaisleiri suljettiin ja siellä silloin, keväällä 2016, olleet lähes 15000 pakolaista sijoitettiin toisille, vastaperustetuille leireille. Ajattelin luoda pienen katsauksen noihin aikoihin, m...
	Refugee Movement of Thessaloniki and Eidomeni
	Takaisin etusivulle
	Refugee Movement of Thessaloniki starttasi pakettiautollaan leirille joka päivä mukanaan muutama ydinihminen ja sitten meitä satunnaisempia auttajia. Matka kesti parisen tuntia, leirillä viivyttiin 7-8 tuntia ja takaisin Thessalonikiin palattiin usei...
	Pakolaisten määrän yhä kasvaessa, leirille tuoduissa suurissa, lämmitetyissä teltoissa ei enää millään riittänyt tilaa kaikille, ja ihmiset joutuivat yöpymään joko taivasalla, tai pienissä kylmissä teltoissa. Oli eräskin teltta, jonka edessä oli pyörä...
	Kuva Sarianna Nikkola
	Open Colours Kitchen - järjestö Thessalonikista keskittyi jakamaan ruokaa, toisinaan olin heidänkin apunaan. Valmistettiin makaronia,
	Takaisin etusivulle
	riisiä, se oli kuin tehdastyötä: joku keitti, toinen purkitti, toinen lisäsi pussiin leipäpalan, toinen haarukan, yksi sulki pussit ja toinen jakoi ne. Useat eri järjestöt ja organisaatiot jakoivat ruokaa, se ei silti vain riittänyt. Oli hirvittävän ...
	Kuva Sarianna Nikkola
	Muistan, miten avustajatoveri tuona iltana huusi minulle: ”Sarianna tämän viivan yli et päästä ketään, et ketään, pystytkö pitelemään niitä…??” ja sitten, kun vihdoin saatiin auto        lähtökuntoon, yritimme luikkia sinne - eräs pieni tyttö tarrasik...
	Kuva Sarianna Nikkola
	Takaisin etusivulle
	Lopulta leirillä oli jo noin 15000 pakolaista, ja sitten tuli vahvistettu, virallinen tieto, että raja on suljettu. Tämä järkyttävä uutinen johti ymmärrettävästi entistä suurempaan kaaokseen ja humanitaariseen hätään, ja pian leiri määrättiinkin tyhj...
	Löytyykö Euroopan omatunto vielä? Kysymys onkin ilmiselvästi elinaikani suurin koetinkivi. Kaikesta koetusta huolimatta, suosittelen lämpimästi vapaaehtoistyötä pakolaisten parissa, saarella, mantereella, missä vaan, paikkoja on mistä valita. Ehkäpä o...
	Sarianna Nikkola
	18.12.2018
	Takaisin etusivulle
	Suomen suurlähetystön uusi kakkonen esittäytyy
	Γειά σας!
	Aloitin työt Suomen suurlähetystössä Ateenassa elokuun alussa kuluvana armon vuonna. Tehtävänäni on toimia edustuston päällikön sijaisena, eli niin sanottuna kakkosvirkamiehenä.
	Toimenkuvani kirjo on laaja ja ulottuu mm. hallinnollisista tehtävistä henkilöstöasioihin, Kreikan EU-politiikasta muuttoliikeasioihin ja kriisivalmiuden suunnittelusta edustuston johtamiseen suurlähettilään ollessa poissa.
	Kreikan lisäksi pääsen kartuttamaan myös Albanian politiikan ja yhteiskunnan tuntemustani, sillä Albanian seuranta kuuluu suurlähetystömme vastuulle. Tiranassa kävinkin jo ilokseni kertaalleen syksyn aikana.
	Perheeseeni kuuluu vaimo ja 7-vuotiaat kaksospojat. Olen työskennellyt ulkoasiainministeriön palveluksessa vuodesta 2013. Vuosina 2015–2018 olimme komennuksella Kiovassa, jossa toimin poliittisia asioita hoitavana ykkössihteerinä. Seurasin erityisesti...
	Asemamaan vaihtaminen ajoittain on osa ulkoministeriön urakiertoa, ja onkin hienoa päästä tekemään uusi aluevaltaus juuri Kreikkaan.
	Mielikuvissani ennen Kreikkaan muuttoa olivat yhden aikaisemman käynnin perusteella erityisesti saaret, vuoret, lämpö ja hyvä ruoka. Näin on edelleen. Ihmiset ovat ystävällisiä, urheilu tuntuu mukavalta ulkona marraskuussakin, perhe viihtyy, ruoka on ...
	Takaisin etusivulle
	Kreikan kielen opiskelu on aloitettu ja sitä jatketaan.
	Vapaa-ajalla ohjelmassani on usein pyöräilyä, uimista ja perheen kanssa tutustumista Kreikkaan, jossa nähtävää riittääkin. Lempipaikaksi on jo muodostunut kotimme lähistöllä sijaitseva Imittos-vuori, jonka rinteille voi vuodattaa huolensa ja kuntonsa ...
	Τα λέμε,
	Sampo Saarinen
	Lisää Sampon ja muiden suurlähetystön työntekijöiden kokemuksia ja ajatuksia Kreikasta voi lukea suurlähetystön blogista osoitteesta https://blogit.ulkoministerio.fi/ateena/
	Suomi-Seura ry:n avustukset
	Suomi-Seura jakaa kerran vuodessa avustuksia ulkosuomalaisyhteisöille sekä ulkosuomalaismedialle ja ulkosuomalaisyhteisöille tiedotukseen. Avustukset maksetaan opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämästä määrärahasta
	Hakemukset tulee toimittaa Suomi-Seuraan 28.2.2019 mennessä.
	Avustushakemukset ulkosuomalaisyhteisöille täältä ja ulkosuomalaismedialle täältä.
	Myönnetyt avustukset tulee käyttää vuoden 2019 aikana. Avustuksia ei myönnetä jälkikäteen.
	Tietoa kirjeäänestyksestä
	Kirjeäänestys on ensimmäistä kertaa käytössä uutena ennakkoäänestystapana huhtikuun 2019 eduskuntavaaleissa. Vaihtoehtoisesti voit vanhaan tapaan käydä ennakkoäänestämässä Suomen edustustossa tai konsulaatissa.
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