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Pääkirjoitus
Hei kaikki seuralaiset ja seuramme ystävät,
tätä kirjoittaessani on juuri alkanut Suomen EU-puheenjohtajuuskausi
ja ehkä juuri siksi tulee seurattua enemmänkin EU:n uutisia.

Kevään ja kesän aikana olemme voineet seurata myös vaalihulinaa
molemmissa kotimaassamme. Oliko taas vain katteettomia lupauksia
vai onko mahdollista vihdoinkin yrittää puhaltaa yhteen hiileen niin
kansojen kuin Euroopan unioninkin sisällä? Vaikea kysymys
vastattavaksi. Aika näyttää ja toivo kuolee viimeiseksi.

Niin kutsutut kansallismieliset europarlamentaarikot protestoivat
kuunnellen istuen EU:n hymnin viimeisessä istunnossa. Heidän
tavoitteenaan on purkaa EU.

Nykyään äänestäessäni ajattelen lähinnä lasteni tulevaisuutta. Tunnen
sen suuremmaksi velvollisuudekseni kuin oman hyvinvointini ajattelun.
Elämme aikaa, jossa viimeinen sukupolvi, ehkä ensimmäistä kertaa
sotien jälkeen, tulee elämään vaikeamman elämän kuin edellinen.

Samaiseen protestiin osallistuivat myös Britannian Brexit parlamentaarikot kääntämällä selkänsä. Ei voinut olla ajattelematta,
onko se taas raha, joka ratkaisee. Brexit- vääntöäkin on tehty pian
kolme vuotta. Riidellään joka asiasta, vastustetaan perusarvoja ja
kuitenkaan ei erota. Kyllä sen niin täytyy siis olla, raha kelpaa, siksi
ollaan mukana.

Tänä vuonna juhlitaan myös Suomen ja Kreikan diplomaattisuhteiden
100 v taivalta. Vielä tuoreessa muistissa on Suomi 100 - juhlavuosi. On
hienoa ja tärkeää, että muistamme ja juhlimme menneisyyden
tapahtumia, mutta uskon, että nyt on korkea aika kääriä hihat ylös ja
alkaa ahertaa toden teolla tulevaisuutta varten.

Suomi kyllä osaa juhlia omalla, persoonallisella tavallaan tätä Suomen
EU - puheenjohtajakauden alkua, mm. 8.7.2019 oli ns. Kesäpäivä
Töölönlahdella ja siellä vietettiin puistojuhlia. Tarjolla oli esim.
taidetyöpajoja, puistojumppaa, vihdantekonäytöksiä, päivätansseja,
Helsinki Cup -pelejä ja piknik- vilteillä hengailua, jonne sai ostaa myös
piknik korin.
Upea idea on Plastic Mama - ympäristötaideteos, joka on tehty
roskista. Hienoa, että halutaan viedä koko Eurooppaan Suomen
osaamista ja herkkyyttä ympäristönsuojeluasioissa.

Se ei onnistu populaarisia lupauksia antaen, ei selkäänsä kääntämällä
eikä vain riidellen. Ottakaamme opiksi historiasta kaikki se mikä on
hyväksi ja alkakaamme luomaan uutta, niin kauan kuin se on vielä
mahdollista.
Hyvää hellekesää meille kaikille toivoen ja terveisiä Helsingin 14 asteen
koleudesta lähettäen.
Sari Silvasti- Kontos
Varapuheenjohtaja
Takaisin etusivulle
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Siellä täällä tapahtuu
Päty Thessalonikissa
Marathos ravintolassa Ladadikassa istuttiin iltaa taas tammikuun
alussa, kun Päivi Voutilainen oli käymässä Thessalonikissa.
Paikalle oli taas saapunut kiitettävä määrä seuramme jäseniä sekä
paikkakunnalla vierailevia suomalaisia.
Rattoisa ilta vierähti todella nopeasti hyvän ruoan, juoman ja seuran
puitteissa, mutta se loppui aivan liian lyhyeen!

Keilailukilpailut
Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran 17. vuosittaiset keilailukilpailut pidettiin
sunnuntaina 13. tammikuuta "Ten Pin Bowling" keilailuhallissa,
Kalamariassa.
Kilpailun voitti Angelos Brilakis, pistemäärällä 112, toiseksi tuli Marko
Suomalainen, pistemäärällä 110 ja kolmanneksi Outi Holopainen,
pistemäärällä 109. Angelos voitti palkintokeilan kolmannen kerran,
joten hän sai sen omakseen.
Tänä vuonna järjestettiin ainoastaan aikuisten sarja.
Takaisin etusivulle
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Tapaaminen Sari Kullbergin kanssa
Muutama Thessalonikin suomalainen illasti helsinkiläisen, Kreikan
ystävän, aikoinaan pari vuotta Ateenassa asuneen, Sari Kullbergin
kanssa kalaravintola Triaktiksessa, 9. helmikuuta.
Vaikka tapasimme Sarin ensimmäistä kertaa, tuntui heti alusta kuin
olisimme aina tunteneet toisemme. Sari osoittautui iloiseksi,
positiiviseksi, humoristiseksi, avoimeksi, empaattiseksi ja rempseäksi
ihmiseksi, jonka toivoisimme erittäin mielellämme saavamme mukaan
porukoihimme tänne Pohjois-Kreikkaan. Ja vaikka hän ei koskaan
tänne muuttaisikaan, niin tapaamme hänet varmasti aina, kun siihen
vain tarjoituu tilaisuus.
Ilta meni aivan liian nopeasti, kuten aina silloin, kun on oikein hauskaa.
Keilailukilpailun jälkeen siirryttiin ruokailemaan "Nea Klimataria"
ravintolaan Kalamariaan.

Outi Holopainen

Yleiskokous
Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran säännöllinen sääntömääräinen
yleiskokous pidettiin sunnuntaina 17. helmikuuta klo. 10:30 alkaen
Triaktis tavernassa. Kokouksessa oli läsnä 12 seuran jäsentä Suomesta
ja Kreikasta sekä 2 tarkkailijaa.
Suomi-Seuran puheenjohtaja Outi Holopainen avasi kokouksen sekä
leikkasi ja jakoi “vasilopitan” seuran jäsenille. Onnenlantin sisältämä
pullapala osui Outi Holopaiselle itselleen, ja hän sai lahjaksi tulevan
vuoden jäsenmaksun.
Takaisin etusivulle
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Yleiskokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jari Liimatta, sihteeriksi
Marko Suomalainen ja pöytäkirjantarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi
Outi Holopainen ja Sari Silvasti-Kontos.
Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Seuran 37 jäsenmaksun maksaneesta jäsenestä oli paikalla 12.
Kokouskutsussa mainitussa ensimmäisen päivämäärän
yleiskokouksessa, 10. helmikuuta, oli paikalla vain 5 jäsentä, joten
yleiskokous peruuntui ja se järjestettiin samassa paikassa ja samaan
aikaan viikon päästä, 17. helmikuuta, jolloin yleiskokous oli
päätösvaltainen riippumatta paikalla olevien jäsenten määrästä.
Seuraavaksi hyväksyttiin kokouksen työjärjestys, jonka jälkeen
käsiteltiin sääntömääräiset asiat:
a) Käsiteltiin vuoden 2018–2019 toimintakertomus.
Toimintakertomukseen tehtiin muutama pieni korjaus, jonka
jälkeen se hyväksyttiin.
b) Käsiteltiin vuoden 2018 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.
c) Käsiteltiin seuran tulo- ja menoarvio vuodelle 2019. 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 2019.
Johtokunnan pitää lähettää muistutus jäsenmaksun viimeisestä
eräpäivästä ja, jos tarpeen, vielä kerran eräpäivän jälkeen.
d) Ne jäsenet, jotka eivät ole maksaneet jäsenmaksua ko. vuonna,
eivät saa seuran tilaisuuksista jäsenalennusta.

Takaisin etusivulle
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e) Käsiteltiin toimintasuunnitelmaehdotus kaudelle 2019 - 2020.
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.
Huhtikuun kuukausitapahtumana on Kosin matka ja toukokuun
kuukusitapaamisen järjestävät Sari Silvasti-Kontos ja Ragni
Kapetas Neos Panteleimonassa.
- Pyritään järjestämään puutarhajuhlat, vastuuhenkilönä Päivi
Georgopoulos
- Osallistutaan Thessalonikin kansainvälisille ruokafestivaaleille
kesäkuussa, jos tapahtuma yleensä järjestetään.
- Osallistutaan ns. ”Kielten juhlaan” Thessalonikin satama alueella
kesäkuussa, jos saadaan tarpeeksi järjestäjiä.
- Järjestetään Suomi-koulun kevätjuhlat
- Pidetään adventtikirkko yhteistyössä Suomen Merimieskirkon
kanssa
- Järjestetään seuran pikkujoulut marras-/joulukuun vaihteessa
- Järjestetään Suomi-koulun joulujuhlat
- Järjestetään seuran keilailukilpailut tammikuussa 2020
- Järjestetään seuran elokuva- ja karaokeiltoja.
- Päätettiin, että järjestetään Ateenan ja Thessalonikin
suomalaisten tapaaminen ja jokin retki.
- Mahdollisista lisätapahtumista voivat joko johtokunta tai
yksittäiset jäsenet tiedottaa muille postituslistalla oleville
jäsenille osoitteella jasen@suomi-seura.gr sekä Pohjois-Kreikan
Suomi-Seuran Facebook ryhmässä.
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ii. Tiedotustoiminta
- Seuran tiedote "Venttiili" ilmestyy 2 kertaa toimikauden aikana.
Mahdolliset artikkelit muissa julkaisuissa
iii. Apurahat (haettavissa kerran vuodessa, helmikuun loppuun
mennessä)
- Seuran apurahat: Uusi järjestelmäkamera varastetun tilalle,
saunan rakentaminen vanhaan asuntovaunuun, 5 suomalaisen
kansallispuvun hankinta, Suomi-rekvisiitan hankinta, Laptop,
Ateenan suomalaisten tapaaminen, normaalikokoinen Suomen
lippu, kirjaston hyllyjä, Suomi-seuran banneri.
- Seuran tiedote: Tietokoneohjelmien uusiminen, uusi tietokone,
kopiokoneen korjaus, ulkoinen kovalevy.
- Lisäksi seuran, koulun ja tiedotteen helmikuun
apurahahakemuksista päätettiin, että jäsenet miettivät muitakin
apurahakohteita, ja ilmoittavat Markolle viimeistään 25.2., jotta
Marko voi tehdä apurahahakemukset ennen kuun loppua.
f) Valittiin seuran johtokunnan jäsenet nimellisesti joka tehtävään:
i. puheenjohtaja Outi Holopainen
ii. Varapuheenjohtaja Sari Silvasti-Kontos
iii. Rahastonhoitaja Päivi Georgopoulos iv. Sihteeri Marko
Suomalainen
v. Jäsen Rauni Puurunen
vi. Varajäsen Kirsikka Soustiel
g. Seuran valvovan toimikunnan jäseninä jatkavat Satu Vuorinen ja
Asta Koskela-Dimitriadou. Varajäseneksi valittiin Jari Liimatta.
Tämän jälkeen Suomi-koulun opettaja Outi Holopainen kertoi koulun
asioista.
Takaisin etusivulle
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Seuraavaksi valittiin Thessalonikin ruokafestivaalien toimikunnan
vastaaviksi Rauni Puurunen, seuran pikkujoulutoimikunnan vastaavaksi
Päivi Georgopoulos ja kielten juhlan toimikunnan vastaavaksi Outi
Holopainen ja Paraskevi (Vivi) Mavridou.
Päätettiin, että seuran USP-vastaavana jatkaa Marko Suomalainen,
jonka jälkeen Marko informoi tulevasta kesän 2020 USP istunnosta.

b) Marko Suomalainen ehdotti ulkosuomalaisparlamenttiin kahta
aloitetta:
i. Sähköinen tunnistautuminen helposti myös ulkosuomalaisille.
Tällä hetkellä on oltava suomalaisen pankin tunnukset tai
henkilökortti sirukortilla ja tietokoneessa sirukortin lukija.
Esimerkkinä Kreikan sähköinen tunnistautuminen, joka tehdään
veroviraston tunnuksilla. Suomessa asiaa voisi hoitaa esim.
väestörekisterikeskus.
ii. 21-vuotiaan ilmoitus kansalaisuuden säilyttämisestä
poistettava. => Pohjoismaan kansalaisia ilmoitus ei koske.
Päätettiin, että Marko tutkii ja laatii aloitteet mahdollisimman
lopullisiin muotoihin ennen ensi vuoden yleiskokousta.
Lopuksi Outi Holopainen muistutti osallistujia vastaamaan laadittuun
kyselyyn seuran toiminnasta, ja puheenjohtaja päätti kokouksen klo.
12:28.
Tämän jälkeen osa kokousväestä jäi lounastamaan Triaktis Tavernaan.

Riitta Thessalonikissa
Ihana helmikuinen ystävien illanvietto Marathos-ouzerissa Ladadikassa
oli naurua tulvillaan. Siinä käytiin läpi monenlaiset joulunvietot, lasten
kuulumiset, eläkepäivien vietot ja jopa puupilli- ja
maahanmuuttoasiat!
Aloitteita oli tullut kokouksen käsiteltäviksi kolme kappaletta.
a) Ehdotus Timeless Body – seminaarin järjestämisestä.
Vastuuhenkilöksi valittiin Outi Holopainen, joka ottaa selvää
tapahtuman kustannuksista ja mahdollisesta ajankohdasta. Asiasta
lähetetään jäsenille kysely sen jälkeen, kun näistä on saatu tietoa.
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Tässä pieni lainaus Victoria Hislopin Thessalonikiin sijoittuvasta
koskettavasta Elämänlanka -kirjasta, jonka juuri sain luettua
kyynelsilmin loppuun:
Takaisin etusivulle
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Maaliskuun kuukausitapaaminen
”Millaista olisi muuttaa pysyvästi Thessalonikiin? Se oli paikka, missä
ihmisiä tungeksi kaduilla aamusta iltaan, missä jokaisella katukivellä,
ikivanhalla, modernilla kiillotetulla tai haljenneella, oli pitkä historia ja
missä ihmiset johtelivat toisiaan sydämellisesti ja lämpimästi.

Seuramme maaliskuun kuukausitapaamisen järjesti kohtalaisen uusi,
mutta hyvin energinen ja toimelias jäsen, Jari Liimatta. Tilaisuus oli
keskipäiväateria ravintola Chalarossa, Kalamariassa. Paikalla oli aika
liuta väkeä. Mukana oli myös n. vuoden ikäinen pikku herra Miltos, niin
ikään suhteellisen uuden jäsenen, mutta myös erittäin aktiivisen,
Sanna Laaksosen esikoinen.
Entisestä, lähinnä kanaruokavoittoisesta paikasta, oli tehty melkein
gourmet-ravintola.
Hyvää ruokaa siellä yhäti tarjoiltiin, juomasta puhumattakaan.
Ruokailun aikana pikku-Miltos innostui maistelemaan sitruunaa, ja
kohta kaikki saivat nauraa hänen ilmeilleen. Jossakin vaiheessa hän
kyllästyi seurueeseensa, ja niin erikoiskummitäti, Outi, joutui viemään
hänet bongailemaan lokkeja ja muita vesilintuja läheiselle
merenrannalle. Oli kaunis ja aurinkoinen päivä.
Outi Holopainen

Todennäköisesti kaupunki tulisi aina kohtaamaan vastoinkäymisiä,
mutta se olisi myös varmasti aina tulvillaan värejä ja elämää, musiikkia
ja tarinoita.”
Aurinkoisiin jälleennäkemisiin,
Riitta Douhaniaris
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Kreikan ja Kyproksen Suomi-koulujen opettajien
seminaari
Kreikan ja Kyproksen Suomi-koulujen opettajien seminaari pidettiin 16.
– 17. maaliskuuta Acropolis Select-hotellin tiloissa, lähellä Akropolin
kukkulaa Ateenassa.
Takaisin etusivulle
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Seuraavaksi Juha Telkkinen esitteli kuulijakunnalle ”Moomin language
School”-sovellusta, jota oltiinkin jo kokeiltu Ateenan Suomi-koulussa
hyvin tuloksin. Sovellus on tarkoitettu 3-10-vuotiaille, lähinnä suomea
vieraana kielenä opiskeleville lapsille.
Kahvitauon jälkeen monitittelinen kouluttaja, Jan Holmberg, kertoi
meille opettajien työssä jaksamisesta. Yllättävää oli, että aihetta ei ole
vielä tutkittu, vaikka asia on ollut tapetilla jo useita vuosia. Jan kehotti
meitä kuuntelemaan omaa kehoamme ja ottamaan aikaa
säännölliseen lepohetkeen, jotta välttyisimme palamasta loppuun.
Lounaan jälkeen meillä oli tilaisuus vapaamuotoiseen keskusteluun ja
ajatusten vaihtoon.
Koulutuspäivät avasi Suomen Ateenan suurlähettiläs, Juha pyykkö,
jonka jälkeen meille puhui merimieskirkon edustaja, Mari Hilonen.

Sunnuntaiaamuna, koulutuspäivien viimeisenä aiheena oli
liikuntapedagogiikka ja oppiminen, jota veti lastentarhanopettaja Sari
Linna. Sarilta saatiin monta hyvää ideaa siihen, miten liikunnallisilla
Takaisin etusivulle

Venttiili ● Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran tiedote ● Kesä 2019

Sivu 8

leikeillä ja toiminnoilla voidaan saada ihmeitä aikaan, ja oppiminen
tapahtuu mielekkäästi ja huomaamatta.
Seminaari oli järjestetty Kreikan ja Kyproksen suomalaisten tapaamisen
yhteyteen, joten osa päivien ohjelmasta täyttyi kaikkien yhteisillä
tapaamisilla ja tutustumisella Ateenan nähtävyyksiin.

Päivä alkoi kokoontumisella hotelli Acropolis Select aulassa, josta
lähdettiin kävellen Suomen Ateenan-instituuttiin. Instituuttiin
tutkijaopettaja Antti Lampinen kertoo meille instituutin toiminnasta.
Tämän jälkeen eripuolilta Kreikkaa ja Kyprosta tulleiden SuomiSeurojen edustajat kertoivat kuulumisiaan.

Kiitämme lämpimästi koulutuspäivien järjestäjiä!
Outi Holopainen

Kreikan ja Kyproksen suomalaisten tapaaminen
Ateenassa
Kreikan ja Kyproksen Suomi-koulujen opettajien seminaarin
yhteydessä järjestettiin kolmatta kertaa myös Kreikan ja Kyproksen
suomalaisten tapaaminen.
Perjantaina tavattiin jo illallisen merkeissä, vaikka varsinainen ohjelma
alkoikin lauantaina 16 maaliskuuta.

Takaisin etusivulle
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Tämän jälkeen Ulkosuomalaisparlamentin (USP) varapuheenjohtaja
Katia Brunetto, Italiasta, kertoi USPn uutisia sekä kertoi sen
toiminnasta.

Seuraavana vuorossa oli vierailu Ateenan Merimieskirkolla, jossa
nautittiin pullakahvit ja tutustuttiin toisiimme paremmin.
Aamupäivän ohjelma päättyi tavernalounaaseen.

Iltapäivällä vuorossa oli suomeksi opastettu Ateenan kävelykierros ja
tutustuminen Niarchoksen uuteen kulttuurikeskukseen.
Kreikan ja Kyproksen suomalaisten tapaamisen päätti illallinen
tavernassa Akropolis – kukkulan juurella.
Kiitos vielä kerran tapahtuma järjestäjille mahtavasta viikonlopusta!
Marko Suomalainen
Takaisin etusivulle
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Kosin matka
Seuralaisten matka Kosille 5.4-7.4.2019

Hyvä ystäväni ja ammattiopas Anna Holopainen, johdatti meidät
kävellen Kosin kaupungin kujilla ja aukioilla niin paikan historiaan kuin
nykypäiväänkin. Loppuilta oli vapaa ja suurin osa vietti sen eri
tavernoissa paikallisia herkkuja nauttien.

Jo pitkään oli ollut suunnitteilla retki jollekin Kreikan saarelle. Lopulta
päädyimme tekemään sen Hippokrateen saarelle, Kosille.
Varasin lennot Astra Airlinesilta ja lähdimme matkaan
perjantaiaamuna. Jo lentokentällä joukkomme, johon kuului 20
henkeä, ikäjakaumalla vauvasta vaariin, oli positiivisella mielellä
matkaan lähdössä.

Saavuimme lentokentälle iltapäivällä, jossa meitä odotti bussi, jolla
menimme hotellille.
Saatuamme huoneet ensimmäiset ehtivät jo saunaan ja uima -altaalle
ennen alkuillan kaupunkikierrosta.

Lauantaina syötyämme runsaan ja maukkaan aamiaisen hotellilla,
lähdimme bussilla saarikierrokselle. Vaikka säiden jumalat eivät olleet
puolellamme, emme antaneet sen matkaamme pilata. Ensimmäinen
pysähdys oli nykylääketieteen isälle, Hippokratikselle ja hänen työlleen
omistetulla Instituutilla. Siellä asiaansa hyvin omistautunut opas
perehdytti meidät elävästi kaikkiin uskomattomiin lääketieteellisiin
saavutuksiin, joihin Hippokrates aikoinaan pääsi. Instituutti toimii sen
innokkaiden ystävien voimin. He kokoontuvat sinne lauantaiaamuisin.
Eräs heistä lausui meille lopuksi mieleenpainuvasti Hippokrateen valan
vanhalla kreikankielellä ja saimme kokea maagisen tunnelman.
Seuraavaksi oli pikainen pysähdys Asklepionilla, maailman
ensimmäisellä sairaala-alueella, johtuen sateesta.

Takaisin etusivulle
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Tämän jälkeen matka jatkui kohti saaren länsipäätä ja Kefaloksen
kylää. Ensin pysähdyimme hunajavalmistamolla, jossa perehdyimme
hunajantuotannon saloihin ja pääsimme ostamaan ensimmäiset
tuliaiset runsaasta valikoimasta erilaisia tuotteita, joihin hunajaa on
käytetty.
Suomalaiset kun ovat reissussa niin ilman kahvitaukoa ei matka etene.
Nautimme kupposet kuumaa vanhaan tuulimyllyyn rakennetussa
kahvilassa. Matka jatkui edelleen Zian vuoristokylään, jossa meitä
odotti erilaisia herkkuja notkuva pöytä ja karahvit maukasta viiniä.
Saarikierroksemme lopussa pysähdyimme vielä viinitilalla, jossa
näimme viininviljelyksessä käytettyjä välineitä. Tietty lopuksi
maistelimme viinejä ja jatkoimme tuliaisostoksiamme.

Lauantai-iltana tapasimme paikallisia Kosin suomalaisia illallisen
merkeissä. Oli mukavaa ja antoisaa tavata monia, jotka ovat olleet
monille vain some-tuttavuuksia, silmästä silmään. Puheensorina ja
lasien kilinä jatkui myöhään yölle.
Sunnuntaiaamuna monet kiertelivät Kosin kaupungissa, toiset
nauttivat hotellin Span mainioista hieronnoista ja kasvohoidoista ja osa
suuntasi, no minnepä muualle kuin jälleen saunaan.
Bussimatkalla kohti lentokenttää ja paluumatkaa iltapäivällä monet jo
kyselivät minne mennään seuraavaksi. Olisikohan se ollut merkki siitä,
että meillä kaikilla oli antoisa viikonloppu kurjasta ilmasta huolimatta?
Sari Silvasti- Kontos

Muistikummit – luento
Seuramme jäsen Sanna Laaksonen (Dementia Champion, Dementia
Nurse Manager) järjesti Muistikummit - tiedotustilaisuuden
Thessalonikin Kunniakonsulaatissa sunnuntaina 21. huhtikuuta.
Sama tilaisuus on pidetty aikaisemmin englanniksi (Dementia Friends)
marraskuussa 2018.
Tilaisuudessa opimme lisää dementiasta ja keinoja, joilla voimme
auttaa dementiaa sairastavia.
Kreikassa on yli 200.000 ihmistä, joilla on dementia. Lisäksi Alzheimer
Hellas arvioi, että yli 50.000 ihmistä sairastaa dementiaa ilman itse
diagnoosia.

Takaisin etusivulle
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Sariannan kissan, Orfeuksen, pakenemaan sohvan päällyspeiton
suojaan.
Onneksi olkoon vielä kerran, Sarianna!

Monikielisyyden juhlat
13.-19. toukokuuta pidettiin 7. monikielisyyden juhlat, jotka
huipentuivat Thessalonikin kaupungintalon tiloissa järjestettyihin
monipuolisiin ja monikielisiin tapahtumiin.

Lisätietoja Muistikummeista suomeksi www.muistikummit.fi
Tiedotustilaisuus järjestettiin yhteistyössä Pohjois-Kreikan SuomiSeuran ja Suomen Thessalonikin kunniakonsulaatin kanssa.

Toukokuun kuukausitapaaminen
Sarianna Nikkola piti seuramme ns. toukokuun kuukausitapaamisen
kakkukahvien merkeissä 5. toukokuuta kotonansa Thessalonikissa,
juhlistaakseen samalla valmistumistaan filosofian maisteriksi
pääaineenaan kreikan kieli ja kirjallisuus.
Paikalla oli pientä ja suurta väkeä, joka kestityksen jälkeen innostui
laulamaan kauniita, rakkaita, suomalaisia ja ulkomaisia lauluja, saaden
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Seuramme otti osaa juhliin jo 6:tta kertaa. Suomea ja suomen kieltä
edustivat Suomi-koju, liikunnallinen kielityöpaja lapsille, Zumba-tuokio
suomeksi ja Suomen Ateenan suurlähettiläs, Juha Pyykkö, piti puheen
Suomen opetusjärjestelmästä.
Tapahtumassa oli jälleen kerran tarjolla mielenkiintoisia esitelmiä ja
luentoja, kielityöpajoja, sekä laulu- ja tanssiesityksiä eri kielillä ja eri
kieliryhmien esittäminä.
Tapahtumassa luennoin myös Suomen suurlähettiläs Juha Pyykkö,
aiheena Suomen koulutusjärjestelmä.

jotka pitivät Suomen lippua korkealla aina silloin, kun en itse
kielityöpajoiltani ehtinyt paikalle!
Tuhannet kiitokset myös kielineroille Pekka Kämäräiselle, Simo
Haavistolle ja Georgos Apostolakis:lle hienoista ideoista Suomea ja
suomen kieltä koskevien kysymyskaavakkeiden uusimisille!
Nyt on saatu muuten taas uutta puhtia, ja meillä on jo uusia ideoita
Suomen ja suomen kielen esille tuomiseksi ensi vuotta varten.
Outi Holopainen

Thessalonikin kansainväliset ruokafestivaalit
Tänä vuonna ruokafestivaalit olivat sunnuntai iltana 2. kesäkuuta
tuttuun tapaan Plaz Aretsoulla, Kalamariassa. Tilaisuuteen osallistui 29
maata eri puolilta maapalloa.
Päivä oli aika ukkostäytteinen ja paikoitellen satoi rankasti vettä, jopa
pari tuntia ennen festivaalien alkua. Onneksi sadeukkoskuurot eivät
haitanneet myöhemmin illalla, joten porukkaa alkoi tulla paikalle
normaaliin tapaan, ehkä vähän myöhemmin vain, kun sateen pelko
alkoi väistyä.
Suomi pöytä laitettiin koreaksi kolmella erilaisella voileipäkakulla
(lohi/kinkku/vegaani), lohipiirakalla ja kinkkujuusto letuilla sekä paikan
päällä grillatuilla lihapullilla ja perunoilla. Ja täytyy sanoa, että
pöytämme oli todella värikäs ja näyttävä! Tarjottavat menivät myös
hyvin kaupaksi ja saimme ennätysmäärän annoksia myytyä.
Lämpimät kiitokset Vivi Mavridou:lle ja hänen ystävälleen Paschalialle,
Rauni Puuruselle, Dinos ja Angelos Brilakis:lle, Stefanos Bozos:lle, Jari
Liimatalle, Marko Suomalaiselle, Tuomo Einolalle sekä Valia Tzirinille,
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Festareiden tuotto meni kokonaisuudessaan Elliniko Paidiko Horio
Filiro; illan aikana myytiin 1450 pääsylippua. Puhdasta tuottoa oli heille
noin € 20.000 joka on todella iso summa.

Takaisin etusivulle
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Juhannusillanvietto
Tänä vuonna kokoonnuimme viettämään juhannusta meidän
pihallemme juhannuspäivän iltana. Vähän toistakymmentä henkilöä
saapui auringon laskettua ja illan pimetessä. Päivän helle muuttui
jotensakin siedettäväksi.

Pari päivää festareiden jälkeen oli mahdollisuus mennä tutustumaan
Elliniko Paidiko Horio tiloihin Filirossa. Valitettavasti emme voineet
osallistua tähän, mutta alla olevista YouTube linkeistä voitte katsoa
sekä festari illan tapahtumia että Filiro vierailusta:
https://www.youtube.com/user/kukura64/videos?view=0&sort=dd&s
helf_id=1&view_as=subscriber
https://www.youtube.com/watch?v=aR37X0njctU&t=22s
https://www.youtube.com/watch?v=2xIOzY9pa_Q&t=336s
Tässä osallistujat: Asta, Jari, Marko, Outi, Päivi, Rauni, Satu ja Tina
Ensi vuonna taas joukolla mukaan!
Rauni Puurunen
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Illallispöydän antimet, voileipäkakku, salaatit, karjalanpiirakat,
mansikkatorttu yms. olivat seuralaisten aikaansaannoksia.
Ilta kului hauskasti ruoan ja seurustelun merkeissä.
Tässäpä idea jokavuotiseksi tapahtumaksi.
Päivi Georgopoulos

Takaisin etusivulle
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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
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Ateenan suurlähetystö
tiedottaa
Suomi Euroopan Unionin neuvoston puheenjohtajana

Suomi toimii Euroopan Unionin neuvoston puheenjohtajana kuluvan
vuoden jälkimmäisen puoliskon. Puheenjohtajuutemme osuu ajallisesti
haastavaan ajankohtaan: Euroopan parlamentin toukokuisten vaalien
jälkeen EU on sisäisesti siirtymässä institutionaalisesti uuteen
vaiheeseen mm. uuden komission myötä. Globaalilla pelikentällä EU:ta
ja sen puheenjohtajamaata ovat vastassa isot yhteiset haasteet.
Suomen juuri työnsä aloittanut uusi hallitus hyväksyy kansallisen
puheenjohtajuusohjelmamme, jonka pääpiirteet suurlähettiläs Juha
Pyykkö esittelee Ateenassa 1.7. nuorisolle ja tiedotusvälineille
järjestettävässä tilaisuudessa. Loppuvuoden aikana suurlähettiläs
Pyykkö isännöi kuukausittain EU-maiden Ateenan-suurlähettiläiden
kokouksen, jossa kunniavieraana on Kreikan valtakunnantason
poliitikkoja. Puheenjohtajuuskauden aikana suurlähetystö järjestää
myös konsuliasioiden hoitoon liittyviä EU-kokouksia.

Suomen ja Kreikan diplomaattisuhteet 100 -vuotta
Suomen ja Kreikan välisten diplomaattisuhteiden solmimisesta tulee
kuluneeksi sata vuotta. Kreikka tunnusti Suomen 5.1.1918 ja
diplomaattisuhteet solmittiin 1919. Vuoden aikana haluamme nostaa
esille eri vuosikymmeniltä ihmisiä ja tapahtumia, jotka ovat olleet
merkkipaaluja maidemme välisten suhteiden kehityksessä.
Juhlistamme vuotta erityisesti sosiaalisessa mediassa.

Suunnitteletko matkaa ulkomaille?
Löydät tarvittaessa kaikkien Suomen suurlähetystöjen ja muiden
edustustojen yhteystiedot sekä tietoa maittain ulkoministeriön
www.finlandabroad.fi -palvelusta. Matkustusilmoituksen voit tehdä
näppärästi verkossa tai tekstiviestillä https://um.fi/matkustusilmoitus

Takaisin etusivulle
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Suomi-Seura ry ja
USP tiedottavat
Ulkosuomalaisparlamentin 10. istunto 11.-12.6.2020
Ulkosuomalaisparlamentin 10. istunto kokoontuu Finlandia-talossa
Helsingissä torstaina ja perjantaina 11.-12. kesäkuuta 2020.
Tervetuloa mukaan kaikki USP:n säännöt vahvistaneet eli toiminnassa
mukana olevat ulkosuomalaisyhteisöt! Yhteisöt saavat lähettää yhden
äänivaltaisen edustajan ja tarkkailijoita. Yli 500 jäsenen yhteisöt saavat
lähettää kaksi edustajaa, ja yli 1000 jäsenen yhteisöt kolme.
Kutsut istuntoon lähetetään joulukuun 2019 alussa toimintaa
seuraaville ulkosuomalaisyhteisöille ensisijaisesti sähköpostitse. Onhan
yhteisönne USP-yhteyssähköposti tiedossamme?
Jokaisella USP:n toimintaa seuraavalla yhteisöllä on oikeus jättää
aloitteita istunnon käsiteltäväksi. Aloitteet koskevat ulkosuomalaisille
tärkeitä parannettavia tai muutettavia asioita.
Istunnon hyväksymät päätöslauselmat välitetään Suomen
pääministerin kansliasta lausuntokierrokselle valtioneuvostoon.
Istuntojen välillä USP:n puhemiehistö ja puhemies Markus Aaltonen
edistävät päätöslauselmia, USP:n sihteeristön Suomi-Seura ry:n tuella,
käyden niistä dialogia päättäjien kuten lainsäätäjien ja viranomaisten
kanssa. USP tarjoaa ulkosuomalaisille yhteisöille yhteistyöfoorumin ja
keskustelukanavan Suomen ja ulkosuomalaisten välillä.

Ulkosuomalainen yhteisönne ehtii mukaan vuoden 2020 istuntoon
ratifioimalla USP:n säännöt 11.3.2020 mennessä. Se on myös
istuntoon jätettävien aloitteiden viimeinen jättöpäivä. Jos yhteisösi ei
ole vielä mukana USP:ssa, niin nyt kannattaa tulla mukaan!
Aluekokoukset voidaan pitää kaksipäiväistä istuntoa edeltävänä
päivänä keskiviikkona 10.6.2020. Niissä maailman kahdeksan USPaluetta valitsevat oman edustajansa eli varapuhemiehen parlamentin
puhemiehistöön.
Istunnon oheisohjelmiin kuuluu keskiviikkona 10.6. klo 12
avajaismessu, jossa saarnaa ulkosuomalaisten oma piispa, Oulun piispa
Jukka Keskitalo.
Istunnon päättyessä perjantai-iltapäivänä voi nauttia
syntymäpäiväänsä juhlivan pääkaupungin Helsinki-päivän tarjonnasta.
Muut istunnon oheisohjelmatiedot päivittyvät myöhemmin.
*** Ratifioimalla USP:n säännöt pääsee ulkosuomalainen yhteisönne
tai järjestönne mukaan seuraamaan parlamentin toimintaa ja voi
lähettää istuntoon edustajansa, sekä aloitteita istunnon käsiteltäväksi
päätöslauselmiksi. Parlamenttisihteeri kertoo mielellään lisää:
info@usp.fi ja +358 (0)9 6841 210.

Markus Aaltonen on Suomi-Seuran uusi puheenjohtaja
Suomi-Seura ry sai uuden puheenjohtajan ja hallituksen torstaina 25.4.
pidetyssä vuosikokouksessa. Uudeksi puheenjohtajaksi valittiin
valtiopäiväneuvos Markus Aaltonen. Aaltonen on toiminut
aikaisemmin Suomi-Seuran varapuheenjohtajana.

Takaisin etusivulle
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Hallitus valitsee keskuudestaan kaksi varapuheenjohtajaa. Valinta
tapahtuu hallituksen järjestäytymiskokouksessa.
Vuosikokouksessa hyväksyttiin vuoden 2018 kertomus toiminnasta ja
tilinpäätös sekä vuoden 2019 toimintasuunnitelma ja talousarvio.
Kokouksessa Suomi-Seuran jäsenjärjestöjen edustajia antoi
tervehdyksensä uudelle puheenjohtajalle ja hallitukselle sekä kiitokset
kautensa päättäneelle puheenjohtajalle ja johtokunnalle.
Pohjois-Kreikan Suomi-Seuraa edusti kokouksessa seuramme jäsen
Riitta Douhaniaris.

Temppelin varjossa – Päivi Arvosen valokuvia Intiasta
Suomi-Seurassa 30.8.2019 saakka
Päivi Arvonen on vapaa toimittaja ja valokuvaaja, joka on erikoistunut
muun muassa ihmisoikeuskysymyksiin, uskontoihin, kulttuureihin,
kehitysyhteistyöhön ja matkailuun.
Arvonen asui Egyptissä vuosina 2004–2016 ja hän on työskennellyt
Euroopan maiden lisäksi useissa Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan maissa
sekä Australiassa, Uudessa-Seelannissa, Thaimaassa ja Intiassa.

Vuosikokouksessa sovellettiin ensimmäistä kertaa Suomi-Seuran uusia
sääntöjä, joiden mukaisesti Suomi-Seuralla on johtokunnan sijasta
hallitus. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja kahdeksan jäsentä.
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Intiassa Arvonen on perehtynyt erityisesti kehitysyhteistyöhankkeisiin
niin maaseudulla kuin Mumbain slummeissa, naisten asemaan,
kastittomien elämään sekä hindujen pyhimpään kaupunkiin
Varanasiin. Arvonen on vieraillut vuodesta 2007 lähtien lähes puolessa
Intian 29 osavaltiosta. Intiassa Arvonen on ollut kahdesti
Takaisin etusivulle
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Ulkoministeriön toimittajien matka-apurahan osarahoituksella ja muut
matkat ovat olleet omakustanteisia työmatkoja. Koulutukseltaan
Arvonen on teologian maisteri ja uskontotieteilijä.
”Näyttelyn kuvat ovat kaleidoskooppimainen kurkistus kokemuksiini
Intiassa, jossa minua viehättää erityisesti arjessa monin tavoin näkyvä
ikivanha kulttuuriperinne. Mieluisimmat kuvauskohteeni Intiassa ovat
pyhät miehet eli sadhut, apinat sekä vapaana kaduilla kulkevat
lehmät”, Arvonen kertoo.
Näyttelyvieraiden luettavissa on Arvosen Intiasta kirjoittamia ja
kuvittamia artikkeleja, joita ovat julkaisseet mm. Lännen media,
Keskisuomalainen, Helsingin sanomat, MTV -Uutiset verkkosivusto,
sekä aikakausi-, yritys- ja ammattilehdet kuten Käsi Kädessä (nykyinen
Tunne & Mieli), Pro-ammattiliiton lehti, Blue Wings ja Matkaopas)
Paikka: Suomi-Seura ry, Mariankatu 8, 3. krs, 00170 Helsinki
Päivi Arvosen Intia-valokuvanäyttely 30.8. saakka Suomi-Seurassa
toimiston aukioloaikoina arkisin klo 9.00-15.00. Vapaa pääsy.
Arvosen kuvia Instagramissa: www.instagram.com/paiviarvonen
Päivi Arvosen verkkosivut: www.timantti-idea.net

Suomi-koulujen opettajien koulutuspäivät
Suomi-koulujen opettajien koulutuspäivät järjestetään Helsingissä
31.7.-1.8.2019 Opetushallituksen tiloissa (Hakaniemenranta 6).
Koulutuspäivien kantavana teemana ovat koulutuksen, tasa-arvon ja
kestävän kehityksen kysymykset, joiden innoittajana toimii tänä
vuonna 175 vuotta täyttävä Minna Canth.
Takaisin etusivulle
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Koulutuspäivien ohjelmassa on kiinnostavia luentoja sekä
käytännönläheisiä työpajoja. Koulutus on kaksipäiväinen.
Koulutuspäiville osallistuminen edellyttää mukanaoloa koko ohjelman
ajan. Tutustu koulutuspäivien ohjelmaan .

sosiaaliturva, sairausvakuutus, terveydenhuolto, verotus, asunto,
muuttotavarat, auton ja/tai lemmikin kanssa muutto, työnhaku,
eläkkeet, opiskelu, lasten koulunkäynti jne. Tilaisuudessa on
mahdollisuus saada myös henkilökohtaista neuvontaa.

Koulutus on opettajille maksuton. Matkan, majoituksen ja lounaat
osallistujat kustantavat itse. Kahvit ja illanvieton tarjoilut ovat
osallistujille maksuttomia.
Ilmoittaudu koulutuspäiville sähköisellä lomakkeella:
https://link.webropolsurveys.com/EP/0F73BA4E2EA85ACE
Lisätietoa koulutuspäivistä: maarit.hyvarinen@suomi-seura.fi tai +358(0)9-684 121 38.
Huom. Ilmoittautuminen on sitova. Peruuttamatta jääneestä
ilmoittautumisesta veloitamme 50 euroa.
Seloste Suomi-koulujen koulutuspäiville ilmoittautumislomakkeen
henkilötietojen käsittelytoimista

Paluumuuttajan infopäivä 16.8.2019
Perjantai 16.8.2019 klo 10 – 14

Suunnitteletko paluuta Suomeen?
Mietitkö miten viranomaisasiat ja käytännön muuttojärjestelyt olisi
hyvä hoitaa?
Tule kuulemaan miten paluumuuton saa sujumaan jouhevasti!
Infopäivän aikana paluumuuttoon liittyvät kysymykset selkenevät, kun
käymme yhdessä läpi esimerkiksi seuraavia aiheita:
viranomaisilmoitukset Suomessa ja entisessä asuinmaassa,
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Paluumuuttajan infopäivä järjestetään Suomi-Seuran toimistolla,
Mariankatu 8, 3 krs., 00170 Helsinki.
Tilaisuus on Suomi-Seuran jäsenille maksuton. Ei-jäsenten
infopäivämaksu on 30 euroa. Ilmoittautumiset etukäteen.
Lisätietoa ja ilmoittautumiset tilaisuuksiin:
Suomi-Seuran neuvontapalvelu:
info@suomi-seura.fi
p. +358 – (0)9 – 684 1210
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Ruokapalsta
Sitruunaöljyssä Grillatut Vihannes-Kanavartaat

1/2 tl chiliä
1 tl
oreganoa
Suolaa
Puu tai metallisia varrastikkuja
Ohjeet
Aivan raikas ja maukas ruoka oikeaan kesäiseen grillihetkeen!!!
Pese ja pilko kaikki vihannekset (ei liian ohuita siivuja). Pilko myös makkarat
ja kananrintafileet paloiksi. Aseta varrastikkuihin niin että liha ja vihannekset
ovat vuorotelleen ja sulje vartaan kirsikkatomaateilla.
Purista kulhoon sitruunan mehu ja raasta kuori. Lisää oregano, chili, suola ja
oliiviöljy.
Grillaa vartaat ja kasta ne useasti runsaalla öljyllä (käytä vaikka
elintarvikesutia).
Tarjoile kuumana raikkaan salaatin kera!

Sieni-pekonipiirakka
8 annosta | Valmistusaika 1,5 - 2 h
4 annosta | Valmistusaika 30 - 60 min
Raaka-aineet
Vartaat:
1 kpl kesäkurpitsa
1 kpl punainen paprika
2-4 kpl isoa herkkusientä
400 g kananrintafileitä
4 kpl isoa makkaraa (mieluimmin savustettuna)
Kirsikkatomaatteja
Sitruunaöljy:
1 kpl sitruuna
5 rkl oliiviöljyä
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Raaka-aineet
Täyte:
n. 300 g sieniä; Kantarelli tai suppilovahvero tai herkkusieni
170 g
pekonia
1
sipuli
2 prk
tuorejuustoa; Maustamaton tai kantarellituorejuustoa
1 dl
kermaa
1
kananmuna
n. 4 rkl persiljaa
Pohja:
125 g
voita
3 dl
vehnäjauhoja
0,5 dl
kaurahiutaleita
4 rkl
vettä

Takaisin etusivulle
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Herkullinen kesäkurpitsakeitto

Ohjeet
Laita uuni lämpenemään: 200 astetta
Pohjan valmistus:
- Nypi voi, jauhot ja kaurahiutaleet murumaiseksi seokseksi.
- Lisää vesi ja sekoita tasaiseksi.
- Laita taikina jääkaappiin, noin 15 min.
~ Tässä välissä voit aloitella täytteen tekemistä ~
- Kauli taikina levyksi ja vuoraa sillä vuoka.
- Pistele haarukalla ja paista 200 asteessa noin 10min.
Täytteen valmistus:
- Pilko sienet oman maun mukaiseen kokoon.
- Paloittele pekoni ja sipuli.
- Paista sienet kuivalla pannulla, jotta enin neste haihtuu. Siirrä lautaselle.
- Paista paloiteltu pekoni ja sipuli pannulla.
- Sekoita kulhossa tuorejuusto, kerma ja kananmuna tasaiseksi.
- Halutessasi voit maustaa mielesi mukaan.
Piirakan valmistus:
- Levitä sienet ja pekonisipuli seos piirakkapohjalle.
- Kaada tuorejuustoseos päälle.
- Paista uunin alatasolla, 200 astetta ja noin 25-30 minuuttia
- KORISTELE: Tuoreella persilja silpulla
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4 annosta | Valmistusaika 30 - 60 min
Raaka-aineet
2
sipulia
1-2
valkosipulin kynttä
25 g voita
1 rkl vehnäjauhoja
4 dl
kasvislientä
300 g paloiteltua kesäkurpitsa
1,5 dl kuohukermaa
0,5 dl sherryä
0,5 dl valkoviiniä
0,5 dl tillisilppua
ripaus mustapippuria myllystä
ripaus sokeria
smetanaa ja basilikan lehtiä koristeluun
suolaa
Takaisin etusivulle
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Ohjeet
Silppua sipulit ja valkosipulit. Kuullota nopeasti voissa padassa. Lisää
joukkoon vehnäjauhot, hetken aikaa sekoitellen. Kaada joukkoon kasvisliemi
ja kesäkurpitsat. Anna hiljalleen kiehua, kunnes kurpitsat ovat pehmenneet.
Soseuta keitto. Lisää kerma, sherry sekä valkoviini. Anna vielä hiljalleen
kiehua 5 min. Lisää tillisilppu sekoittaen. Mausta. Tarkista maku. Nosta
lautaselle ja koristele smetanalla ja basilikan lehdillä.
Kerman voi halutessa korvata esim. tuorejuustolla tai koskenlaskija
sulatejuustolla.

Tuhansien Värien Grilli Salaatti
Raaka-aineet
1 kpl jäävuorisalaatti
1 kpl punasalaatti
50 g rucolaa
1 kpl punainen tai keltainen (tai molemmat) paprika
1 kpl kesäkurpitsa
1/2 kpl munakoiso
Kirsikka tomaatteja
2-3 kpl herkkusientä
Suolaa
Pippuria
Oliiviöljyä
Salaattipähkinä Mix (Pähkinää, auringonkukan ja kurpitsan siemeniä)
Ripaus Balsamico Etikkaa
200 g tuoretta mozzarellaa tai pieniä mozzarella palleroita.
Ohjeet
Tosi raikas ja kevyt salaatti. Tässä yhdistetään kylmä ja rapea salaatti,
grillattujen lämpimien kausi vihanneksien kanssa. Kaiken kruunaa ihana
tuore mozzarella! Herkkua!
Leikkaa palaoiksi tai siivuiksi vihannekset ja mausta suolalla, pippurilla ja
öljyllä.
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Grillaa grillillä muutaman minuutin tai paista uunissa noin 30min 170'.
Leikkaa salaatit ja siirrä kulhoon.
Lisää sekaan mozzarella, grillatut vihannekset ja pähkinät.
Ripottele lopuksi vähän Balsamico-etikkaa.

Banaanikookoslettuset
2 annosta
Raaka-aineet
2 rkl maitorahkaa
2 kpl kananmunia
4 tl
kookosjauhetta
1-2 tl psylliumjauhetta
1
banaani soseutettuna
ripaus kanelia
1/2
omenaa
loraus juoksevaa hunajaa
voita

Takaisin etusivulle
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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
Ohjeet
Vatkaa kaikki ainekset yhteen ja anna Psylliumin turvota hetken, paista
voissa lettupannulla.
Tarjoaisin itse näitä marjojen kera, myöskin vatkattu kerma sopii hyvin
kaveriksi.
Gluteenitonta ja sopii hyvin myös 5:2 dieetille, hunajaa eli sokeria saa laittaa
omantunnon mukaan, tai jättää poiskin.

Sarianna Nikkola, Mob. 698 3627539
E-mail: sunnicole69@hotmail.com
Käsintehtyä keramiikkaa ja koruja
Päivi Georgopoulos, Puh. 697 4031922
Myös tilauksia otetaan vastaan.

Tapahtumakalenteri

Palveluhakemisto
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

•
•
•
•
•

Elokuun loppuun on suunnitteilla rapujuhlat.
Syyskuussa alkaa Suomi-koulu
Lokakuun ensimmäisenä sunnuntaina syksyn ensimmäinen
kuukausitapaaminen.
Marraskuussa kuukausitapaaminen ja adventtikirkko.
Joulukuussa seuran ja koulun joulujuhlat.

Aika ja paikka ilmoitetaan jokaiseen tapahtumaan erikseen
myöhemmin. Kuten myös jos ilmaantuu
muita tapahtumia.
Takaisin etusivulle
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