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PÄÄKIRJOITUS
Näin vuoden ensimmäisen pääkirjoituksen aiheita miettiessä tulee ensinnäkin
mieleen kysymys: Mistä oli vuosi 2021 tehty?
Eittämättä ainakin koronaviruksen jatkoerästä. Lääketiede toi onneksi viime
vuonna meille mahdollisuuden rokotusten myötä elää edes hieman parempaa,
niin sanottua uutta normaalia elämää, verrattuna pelonsekaiseen edelliseen
vuoteen.
Epävarmuus tulevasta, sekä pelko omasta tai läheisten sairastumisesta, jopa
poismenosta, oli vieläkin tietty läsnä. Monelta korona vei työt moneksi
kuukaudeksi ja tulot pienenivät huomattavasti. Toisille, kuten sairaaloiden
hoitohenkilökunnalle, se taas toi liikaakin uuvuttavaa ja stressaavaa työtä.
Aina, kun elämä tuo jotain pahaa, se antaa myös hieman hyvääkin.
Moni meistä on oivaltanut, että on parasta elää tässä ja nyt, nauttia elämästä ja
olla aidosti kiitollinen, kun saa olla terve.
Olemme oppineet varmasti myös pysähtymään ja ymmärtämään, että kaikki
elämässämme ei olekaan itsestään selvää. Meidän on opittava elämään tuon
kavalan viruksen kanssa vielä jonkun aikaa, olemaan vastuullisia kansalaisia ja
huolehtimaan niin omasta kuin yhteisestä terveydentilasta, olkoon se sitten
maskien käyttöä, tarkkaa käsihygieniaa, rokotuksia tms.

Vuodelta 2021 muistiimme jäi myös vuoden 2020 Tokion olympialaiset, jotka
järjestettiin siis vuotta myöhemmin. Siinäpä tuleville sukupolville
kompakysymys tietokilpailuihin.
Menneenä vuonna teimme aikamoisen digiloikan. Opimme käyttämään erilaisia
verkkokokousohjelmia kuten Zoom:a ja Teams:ä. Etätyö tuli kuvioihin mukaan
heillekin, jotka eivät olleet sitä aiemmin tehneet. Hyvänä puolena tuli vapaaajan lisääntyminen, kun ei tarvinnut siirtyä paikasta toiseen. Kuitenkin uusi
todellisuus on vaatinut järjestelyjä ja organisointia ajankäytössä niin työn, kuin
henkilökohtaisen ajan kanssa. Meille kahvikissoille löytyi uusi tuttavuus,
virtuaalikahvit. Siitäkään emme olisi osanneet uneksia aiemmin.
Aina vuoden alussa tehdään lupauksia ja asetetaan toiveita.
Minun lupaukseni on pitää jatkossakin mieleni positiivisena ja ottaa asiat
vastaan reaalisesti, mitä sitten on tulossakin.
Toiveenani on, että rokotekriittiset tutkivat tarkemmin tietolähteensä ja
uskovat ainoastaan aitoihin, lääketieteellisiin lähteisiin.
Pidetään pää pystyssä ja huolehditaan lähimmäisistämme myös tänä vuonna.
Sari Silvasti-Kontos

Tiedotetta toimittavat

Toivoa täytyy, että maiden taloudet kestävät myös tarvittavan kauan.
Koronalaskua maksamaan jää jatkuvasti vähemmän ja vähemmän ihmisiä.
Nyt on keskityttävä tasapainoilemaan suurten terveydenhuollon kustannusten
kanssa, mitä ei vuoden loppupuolella tullut energiakriisi yhtään auta.

Päivi
Georgopoulos
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UUSIA KIRJOJA KIRJASTOSSA
Seuramme on saanut seuraavat lahjoituskirjat Suomi-Seura ry:ltä.
Kirjat, viimeisiltä 3 vuodelta, ovat lainattavissa seuramme kirjastosta
Päivi Georgopouloun kotoa. Sovithan etukäteen ajan, kun menet
lainaamaan kirjoja.
Muut kirjat ovat lainattavissa Thessalonikin kaupungin
keskuskirjastosta.
Katso kaikki lainattavissa olevat kirjat seuran sivuilta, kohdasta kirjasto
Vallasrouva
Pirjo Tuominen
Rosa Balck -sarja 2
Rakastetun Opettajattaren
itsenäinen jatko-osa!
Rosa Örn on kypsään ikään ehtinyt
nainen, leski ja vapaaherratar. Nyt
on hänen lastensa vuoro valloittaa
maailma ja sydämet. Mutta
kohtalo puuttuu peliin.
Vallasrouva jatkaa suursuosion
saavuttaneesta Opettajattaresta
tutun Rosan tarinaa. Vanha
kartano palaa poroksi ja uuden
Kotkankallion rakentaminen alkaa,
eikä leskirouva Rosa Örnillä ole aikaa haikailuun. Hän ei ole enää nuori
opettajatar vaan varakas, itsenäinen vallasrouva, joka haluaa kouluttaa
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niin omat lapsensa kuin kaksi kasvattiaankin ajan parhaaseen tyyliin.
Se merkitsee opintoja ulkomailla ja etenkin tyttölapsille kamppailua
kivisellä uralla. Myös rakkaus koettelee Akilan nuoria, eivätkä sen liekit
armahda vapaaherratartakaan. 1800-luvun jälkipuoliskolla Suomi ja
Eurooppa elävät rauhan ja vahvan talouskasvun sekä kiihkeän
teollistumisen aikaa. Opintiet avautuvat vähitellen myös naisille ja
monenlaiset uudet opinahjot saavat alkunsa.
Tulirinta
Anna Kortelainen
Romaani Erik Edelfeltistä
Paluu Virginie! -teoksen
maailmaan: Albert Edelfeltin
nuorena kuolleen pojan
hätkähdyttävä tarina.
Taidemaalari Albert Edelfeltin
ainoalla avioliitossa syntyneellä
pojalla Erikillä oli raskas salaisuus –
sekä yllättävä tapa hyvittää
menneisyyden tekoja.
Eletään 1900-luvun ensimmäistä
vuosikymmentä. Venäläisten
sortotoimet kiristävät ilmapiiriä
Helsingissä, ja suurmiesisänsä menettänyt Erik Edelfelt matkaa EteläRanskaan. Keuhkotuberkuloosista toipuva parikymppinen älykkö
asettuu Montpellier’n perinteikkääseen yliopistokaupunkiin ja alkaa
opiskella filosofiaa, sosiologiaa ja kokeellista sielutiedettä.

Takaisin etusivulle
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Kolme vuotta myöhemmin Erik kuolee kaukana kotoaan ja läheisistään,
ja hänen mukanaan suku sammuu. Mutta jäljelle jää ihmisiä, jotka
tietävät, miten Erik oli aikonut muuttaa maailmaa.

Tommi Kinnusen odotetussa romaanissa ollaan keskellä avaraa
erämaata, tien päällä, vapaana suljetuista huoneista, joissa oli tilaa
vain miesten myrskyäville tunteille.

Tulirinta on muutaman johtolangan varaan punottu valistunut arvaus
Erik Edelfeltin viimeisistä elinvuosista. Se on mielikuvitusmatka
lahjakkaan mutta ristiriitojen repimän nuorukaisen maailmaan,
aatteen paloon ja valppaaseen mieleen.

Ei kertonut katuvansa on vaikuttava romaani pelosta ja luopumisesta,
mutta myös naurusta ja silloin tällöin tuikkivasta yhteenkuuluvuuden
tunteesta.

Ei kertonut katuvansa
Tommi Kinnunen
Jokaiseen risteykseen on itse kuviteltava
tienviitat.
Tommi Kinnusen vavahduttava uutuus.
Alkukesällä 1945 viisi naista lähtee
norjalaiselta vankileiriltä kotimatkalle läpi
poltetun Lapin. Naiset eivät kysele toisiltaan,
miksi lähtivät saksalaisten matkaan. Kaikki
eivät ymmärrä sitä itsekään.
Toinen maailmansota on loppumassa, ja se
mikä oli hyväksyttyä vielä eilen, on tänään muuttunut taas kielletyksi.
Millaisilta poikkeusaikana tehdyt valinnat vaikuttavat rauhanajan
valossa? Millaisia ovat hetket, joina peruuttamattomia päätöksiä
tehdään? Millaista on palata takaisin tietäen, että kukaan ei halua
ottaa vastaan?

”Irene ei muistanut, milloin viimeksi olisi poikennut tieltä. Olihan hän
lapsena, nuorena tyttönäkin kulkenut metsien halki ja oikaissut
laitumien poikki, mutta sitten oli tapahtunut jotakin, joka oli sen
lopettanut.”
"Kinnunen, Suomen Ferrante. -- Tommi Kinnunen on kirjoittanut
jälleen koukuttavan lukuromaanin."Helsingin Sanomat
"Ei kertonut katuvansa on koskettava jännitysromaani, jossa vahvat
naiset astuvan esiin ilman selittelyjä. Tarina on karun ja kauniin liki
täydellinen liitto."Maaseudun Tulevaisuus
"Kinnusen romaanissa onkin äärimmäisen kiinnostavaa, miten se
menee saksalaismorsiamiin liitetyn kuvaston läpi ja tekee siitä
monimuotoisen. Samalla romaani on rankkaa luettavaa, jännittävää
tapahtumista ja koskettavaa kerrontaa, jossa ajoittain esiintyy karheaa
naurua." Turun Sanomat
"Kinnusen toistaiseksi paras,"Kotiliesi,"Usko parempaan huomiseen ja
inhimillisempään, rakastavaan maailmaan on Kinnusen romaanin
sydämessä roihuava liekki."
Takaisin etusivulle
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Perintö
Nina Wähä
Uuden ajan Vittulajänkä perheromaanien tuleva klassikko
”Pirullisesta pimeydestä,
dieselinkatkusta, suomalaisista riidoista
ja vakavista kommunikaatio-ongelmista
huolimatta kirja herätti minussa heti
halun muuttaa Tornionlaaksoon.”—
Dagens Nyheter
Kun Anni huomaa olevansa raskaana,
hän palaa vastahakoisesti
Tornionjokilaaksoon, maatilalle, jossa varttui. Siellä ei puhuta ruotsia
eikä suomea vaan jotain kolmatta kieltä, jotain omaa – meänkieltä.
Perheeseen kuuluu isä ja äiti ja kaksitoista lasta (tai neljätoista,
riippuen laskentatavasta). Kukaan ei ole erityisen innoissaan Annin
paluusta, innostuminen ei vain kuulu perheen tyyliin. Pentti-isä on
hallinnut perhettään jo vuosia despootin ottein, ja nyt Siiri-äiti vihdoin
päättää, että kaikella on rajansa. August-ehdokkaanakin ollut hulvaton
Perintö on elämässä raivokkaasti roikkuva perhetarina, jossa jokainen
perheenjäsen kirjoitetaan taiten oman elämänsä päähenkilöksi.

Toinen mies
Raija Oranen
Häntä pidettiin kylmänä miehenä, mutta
hänen rakkautensa kesti kovimmatkin
koetukset.
Risto Ryti ei etsinyt valta-asemaa, valta
etsi hänet. Hän uskoi, että asiat ovat
hoidettavissa ja teki parhaansa. Suomen
Pankin johtaja ja talvisodan ajan
pääministeri nousi presidentiksi
jatkosodan lähestyessä – ja joutui
mahdottomaan tilanteeseen.
Hänet tuomittiin kuritushuoneeseen syyllisenä sotaan, jonka muut
aloittivat. Syyllisenä rauhan estämiseen, vaikka antautumisen hinta
olisi ollut kansallinen tuhoutuminen. Rakastetun kertojan
vaikuttavassa romaanissa puheenvuoron saa historian solmukohdassa
uhrautunut mies.
Presidenttisarjan kuudes osa antaa kaunokirjalliset kasvot Risto Rytille.

Takaisin etusivulle
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Bolla
Pajtim Statovci
Kansainvälisen tähtikirjailijan lumoava
romaani sokeasta rakkaudesta, sodasta,
kodittomuudesta ja kaipauksesta.
Arsimilla on vaimo, mutta kun hän tapaa
Pristinan yliopistolla lääketiedettä
opiskelevan Milošin, hän ei voi kuin ottaa
tavaransa ja seurata.

Takaisin etusivulle

Heidän välilleen syttyy kiihkeä suhde, joka
jatkuu, kunnes sota ajaa Arsimin perheineen maanpakoon. Kun Arsim
vuosia myöhemmin palaa yksin sodan runnomaan Pristinaan, alkaa
epätoivoinen etsintä. Mitä Milošille, ja mitä heille, oikein tapahtui?
Yhtä aikaa ajaton ja ajankohtainen teos häikäisee kiihkeydellään,
fyysisyydellään sekä huimaavalla kielellisellä kauneudellaan. Samalla se
on armoton avioliittokuvaus sekä hurja kertomus ihmisestä
oikeuskoneiston hampaissa.
Kissani Jugoslavia
Lahjakkaan nuoren kirjoittajan maaginen esikoisromaani juuriltaan
revitystä perheestä, mahdottomasta rakkaudesta, kuolemanpelosta ja
kauniista kissasta.
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Tyttö varttuu Jugoslavian maaseudulla,
missä naisen arvo mitataan työnteossa ja
kyvyssä miellyttää miestä. Häiden jälkeen
hänen asemastaan ei ole epäilystäkään.
Kun koko liittovaltio hajoaa perheen
ympäriltä, elämää uudessa kotimaassa
alkavat hallita pelko ja häpeä.
Hänen poikansa kasvaa kylmään maahan,
missä muualta tullutta käsketään
tyytymään vähään ja olemaan kiitollinen.
Hän ostaa itselleen kuningasboan, ja
baarista löytyvä oikukas kissa johdattaa hänet vavisuttavalle matkalle
menneisyyden kerroksiin.
Sotaleski
Enni Mustonen
Suomen kohtalonvuodet koettelevat Ida
Erikssonin perhettä – rakastettu sarja
jatkuu Hellekesänä 1939 Kirsti Eriksson
matkustaa kymmenvuotiaan tyttärensä
Vienan kanssa Laatokan rannalle
tapaamaan miestään Iivoa, joka on
lähtenyt vapaaehtoisena linnoitustöihin
Karjalan kannakselle.
Vaikka muut vähättelevät sodan uhkaa,
Ida tuntee nahoissaan, että ankarat ajat
ovat tulossa.
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Marraskuun viimeisen päivän aamuna pommikoneet ilmestyvät
Helsingin taivaalle. Kansakunnan eloonjäämistaistelu tempaa Kirstin
ompelukoneen äärestä Finlandia Uutistoimistoon ranskan kielen
tulkiksi. Idan huvilasta tulee jälleen naisten, lasten ja vanhusten
turvapaikka, mutta miten käy Iivon ja kaksospoikien siellä jossakin?
Karhuryhmä
Heidi Holmavuo
Poliisin erikoisjoukko kovissa paikoissa
Valmiusyksikkö Karhu on
erikoiskoulutettu toimimaan rankoissa
olosuhteissa pankkiryöstöistä
panttivankitilanteisiin. Entinen
karhuryhmäläinen Harri Gustafsberg
kuvaa yksikön toimintaa ensimmäistä
kertaa ja kertoo koukuttavasti myös
ihmismielen pimeästä puolesta.
Tulisiipi
JP Koskinen
Vuoden kotimainen kaunokirja 2020-ehdokas
Vuoden 2019 Savonia-kirjallisuuspalkinnon voittaja
Kaunokirjallisuuden Finlandia-palkintoehdokas 2019
Syvä ja kuulaan kaunis romaani pojasta, joka tahtoo lentää.
Suuren laman runtelemassa Amerikassa suomalaistaustainen perhe
kuulee huhuja Neuvosto-Karjalaan rakennettavasta työväen
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paratiisista. He jättävät kaiken taakseen ja matkaavat Atlantin yli
paremman tulevaisuuden tähden. Kaiken
keskellä on perheen poika Kaarle ja
unelma vapaudesta. Neuvostoliitossa
hänestä kasvaa mies, jonka lentäminen
ja rakkaus pelastavat.
"Historian faktat ja erilaiset mahdolliset
faktat lomittuvat fiktioon herkullisesti.
Kun jättiläisvaltion huolella vaalittu ja
viljelty propaganda törmää raadollisen
karmeaan todellisuuteen, on lopputulos
usein absurdi. Siitä Koskinen ottaa kaiken
irti." – Kirsin kirjanurkka
"Koskinen kuvaa liikuttavan realistisesti pienen pojan ajatuksia
aikuisten maailmassa. Hän ei aliarvioi lapsen kykyä ymmärtää, mutta
onnistuu samalla pitämään kiinni pikkupojan uskottavasta
näkökulmasta." – Hämeen Sanomat
"Vaikuttava, runsas ja antoisa teos, jonka lukemisen jälkeen jää tunne,
etten ehtinyt saada kaikkea irti, vaan kirja pitäisi lukea heti uudestaan.
Ja tiedättekö mitä - niin minä tein. Eikä taida anti olla vieläkään
loppuun ammennettu. Tulisiipi ei suostu vieläkään laskeutumaan!" –
Kulttuuri kukoistaa -blogi
"Koskinen kuljettelee tarinaa vaivattomasti dramaattisten käänteiden
läpi halki vuosikymmenten. Kerronta on mukaansatempaavaa ja
amerikansuomalaisten omintakeinen fingliska on mainio lisämauste.
Takaisin etusivulle
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Puhtaan lukunautinnon ohella romaani tarjoaa monenlaisia
historiallisia näkymiä, edellä mainittujen lisäksi kurkistetaan
esimerkiksi Amerikan alkuperäiskansojen elämään ja myös Petroskoin
raitilta löytyy herkullisia sivuhenkilöitä. Tämän koneen kyytiin
kannattaa nousta!" – Kirjaluotsi
"Tulisiipi on vetävä ja kertakaikkisen mainio lukukokemus. Tarina vie
mukanaan, herättää tunteita ja sekoittaa kiehtovasti fiktiota ja
historiallisia faktoja. Lopetuskin on senlaatuinen, että se jää
kutkuttelemaan lukijan mielikuvitusta juuri sopivasti." – Kirjakaapin
kummitus -blogi
Inhimillisiä kohtaamisia
Maaret Kallio
Uskaltaisitko olla ihmisenä itsellesi?
Maaret Kallion teos Inhimillisiä
kohtaamisia pysäyttää mielemme
olennaisen äärelle. Miten osaisimme
kommunikoida ihmisten kanssa niin,
että todella kohtaamme heidät?
Läheisyyden tarpeemme on meissä
jatkuvasti läsnä, ja tulee koetelluksi
jokaisessa kohtaamisessa. Jos emme
ole aidosti läsnä kohtaamisissamme, emme saa sitä mitä tarvitsemme:
viesti ei mene perille, emme itse tule kuulluksi, nähdyksi tai
kosketetuksi.
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Lempeällä ja lujalla otteellaan Maaret Kallio osoittaa inhimillisyyden
tärkeyden. Kun uskallamme kohdata itsemme ja toisemme
inhimillisinä ihmisinä, saamme kosketuksen aidosti syvään ja hyvään
elämään.
Nykypäivän kiireessä mielemme ei asetu kohtaamisten tasolle, vaan
sitä pitää osata tyynnytellä. Kohdatessamme toisemme aidosti
annamme tilaa sekä omalle että toisen epätäydellisyydelle. Inhimillisiä
kohtaamisia auttaa meitä havainnoimaan omaa arkeamme.
Syventymällä itsemme ja toisten kohtaamiseen voimme tulla
paremmin kuulluiksi omana itsenämme.
Kirja auttaa löytämään sovinnollisemman suhteen oman mielemme ja
ihmissuhteittemme kanssa. Maaret Kallio on psykoterapeutti ja
kysytty luennoitsija. Hänen edellinen teoksensa Lujasti lempeä on
myynyt yli 15 000 kappaletta, ja oli
ilmestymisvuonnaan eniten myytyjen
tietoteosten joukossa.
Pintaremontti
Miika Nousiainen
Riemastuttava komedia hyvinvointiihmisten pahoinvoinnista – hautajaisista
häihin.
Sami Heinonen tuntee sukulaisten katseet
niskassaan isänsä hautajaisissa – ”eikö tuo
vieläkään ole löytänyt kumppania?”
Takaisin etusivulle
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Sami on etsinyt elämänsä naista pitkään, epätoivoisesti ja keinoja
kaihtamatta. Haaveellinen kela tulevaisuudesta pyörii hänen päässään.
Harmittavasti Samilla on ilmiömäinen kyky saada ihmissuhteensa
sekaisin. Soppa syntyy jo Tinder-profiilista. Pian hän saa myös
rikollisjengin peräänsä, ja joutuu piileskelemään ystävänsä asunnossa.

Kissojen maailmanhistoria
Petri Pietiläinen

Nousiainen kuvaa valloittavasti yksinäistä Samia, ripustautuvaa äitiä,
lapsettomuudesta kärsivää sisarta. Perhettä, jonka on viimein
kohdattava hiertävät asiat.

Kissasta on tullut 2000-luvun suosituin
lemmikkieläin. Tie rakastetuksi
lemmikiksi on ollut pitkä ja mutkainen.

Koirien maailmanhistoria
Petri Pietiläinen

Kissojen maailmanhistoria paljastaa syyt
sekä kissavihaan että kissarakkauteen.
Miten afrikanvillikissasta tuli sylissä
kehräävä kotikissa? Historiansa aikana
kissat on liitetty yön jumalattariin, niitä
on vainottu ja hyödynnetty
viljavarastojen vartijoina. Monista on
tullut lopulta maailmankuuluja.

Miksi monien uskontojen piirissä on
suhtauduttu koiriin väheksyvästi? Miten
koirat osoittautuivat elintärkeiksi
maailmansodissa? Kuinka moni tähtikuvio
on nimetty koiran mukaan? Mitä tekivät
parantajakoirat?
Koirien maailmanhistoria kertoo tarinan
koiran ja ihmisen pitkästä yhteisestä
menneisyydestä. Jo esihistorialliselta
ajalta alkanut ihmisten ja koirien liitto jatkuu edelleen, ja monessa
asiassa emme tulisi lainkaan toimeen ilman nelijalkaisia ystäviämme.
Teoksessa juoksutetaan esiin myös lauma koirakuuluisuuksia: Punaisen
Paronin Moritz, Tristanin Isoldelle rakkautensa merkiksi lahjoittama
Äkä-Hammas, Isaac Newtonin painovoimateorian polttanut Diamond,
avaruuden valloittanut Laika sekä moni muu haukkuja.
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Kissan osa ihmisen kumppanina on ollut vuosituhansien aikana
vaihteleva ja koskettavakin. Kissa ei ole kuitenkaan koskaan
menettänyt itsenäistä ja salaperäistä luonnettaan.
Filosofian lisensiaatti ja palkittu tietokirjailija Petri Pietiläinen on
kirjoittanut teokset Koirien maailmanhistoria (2013) ja Koirien Suomi
(2014). Pietiläinen tunnustautuu kissaihmiseksi.
Takaisin etusivulle
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SIELLÄ TÄÄLLÄ TAPAHTUU
Avioliittotesti
Veera Nieminen
Aino tapaa Jussin, se on rakkautta ensi
silmäyksellä.

SEURAN YLEISKOKOUS 2021
Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran säännöllinen sääntömääräinen
yleiskokous pidettiin digitaalisesti Zoom-ohjelman kautta 14.
helmikuuta 2021, klo 10:30 alkaen.

Aino muuttaa Itä-Suomesta LänsiSuomeen Jussin perheen maatilalle.
Samassa talossa asuvat myös Jussin isä,
setä ja veli.
Elämä neljän miehen kodissa ei
kuitenkaan ole helppoa. Miksi kukaan ei
puhu mitään? Tai jos joku puhuu, Aino ei
ymmärrä.
Miten Aino pärjää maatilalla miesten kanssa? Kestääkö Ainon ja Jussin
rakkaus? Tämä on avioliittotesti.
Veera Niemisen Avioliittotesti on lempeän humoristinen tarina
salamarakkaudesta, maataloudesta ja ihmissuhteiden mutkikkuudesta.
Avioliittotesti on selkomukautus Veera Niemisen kirjasta
Avioliittosimulaattori. Mukautuksen on tehnyt Johanna Kartio.

Takaisin etusivulle
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Tässä kokouksen tapahtumat:
Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran puheenjohtaja, Outi Holopainen, avasi
kokouksen.
Perinteisen “Vasilopitan” leikkaamisen sijaan järjestettiin arvonta,
jonka voittajana Sari Silvasti-Kontos ”sai onnenlantin”, ja näin ollen hän
sai lahjaksi tulevan vuoden jäsenmaksun.
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Sari Silvasti-Kontos, sihteeriksi
Marko Suomalainen ja pöytäkirjantarkastajiksi Outi Holopainen ja
Rauni Puurunen sekä ääntenlaskijoiksi Päivi Georgopoulos ja Anne
Mannil.
Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Seuran 41 jäsenmaksun maksaneesta jäsenestä oli paikalla 6.
Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys.
Käsiteltiin sääntömääräiset asiat:
a. Käsiteltiin vuoden 2020–2021 toimintakertomus ja se
vahvistettiin, seuraavin muutoksin: Korjataan yleiskokouksen
päivämääräksi tämä päivä ja Päivi Georgopouloun pyynnöstä
kaikista asiakirjoista poistetaan hänen aikaisempi toinen
sukunimensä Pulkki.
b. Käsiteltiin vuoden 2020 tilinpäätös ja se vahvistettiin.
c. Satu Vuorinen ja Asta Koskela-Dimitriadou olivat valvovan
toimikunnan jäseninä tarkastaneet seuran tilikirjat, ja
yleiskokous hyväksyi tilinpäätöksen heidän lausuntonsa
perusteella.
Johtokunnalle myönnettiin tili- ja vastuuvapaus.

Venttiili ● Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran tiedote ● Talvi 2021

d. Käsiteltiin seuran tulo- ja menoarvio vuodelle 2021 ja se
vahvistettiin seuraavin muutoksin: Korjataan edellisen kauden
siirron päivämäärä vuodesta 2019, vuodeksi 2020.
Seuran liittymis- ja jäsenmaksuista päätettiin seuraavaa:
Liittymismaksua ei peritä, jäsenmaksu on € 20,00
ensimmäisestä vuodesta alkaen.
Toisen polven suomalaisten ilmaista jäsenyyttä jatketaan
vuoden 2021 loppuun. Johtokunta miettii, miten toisen polven
suomalaiset voitaisiin aktivoida seuran toimintaan.
Jäsenmaksun viimeinen maksupäivä on 30. huhtikuuta 2021.
Viime vuoden päätös jää voimaan: Ne jäsenet, jotka eivät ole
maksaneet jäsenmaksua ko. vuonna, eivät saa seuran
tilaisuuksista jäsenalennusta.
e. Käsiteltiin toimintasuunnitelmaehdotus kaudelle 2021. Seuran
tilaisuuksista ja tapaamisista, jotka pidetään
Koronavirusepidemian sen salliessa, päätettiin seuraavasti:
i. Tilaisuudet ja tapaamiset
- Kuukausitapaamiset viisi kertaa vuodessa: maalis-, huhti, touko-, loka- ja marraskuun ensimmäisenä
viikonloppuna jatkuvat kiertoluontoisena jäsenten
kesken. Tapaamisen järjestäjä vastaa paikasta,
kellonajasta ja tapahtumasta. Jäsenille ilmoitetaan
viimeistään viikkoa ennen sähköpostilla. Maaliskuun
kuukausitapaamisen järjestää Marko Suomalainen, ja se
pidetään elokuvaillan merkeissä.
- Järjestetään vuoden 2021 aikana seuran 20-vuotisjuhlat
- Puutarhajuhlat kesällä.
- Osallistutaan Thessalonikin kansainvälisille
ruokafestivaaleille kesäkuussa, jos tapahtuma
järjestetään.

Takaisin etusivulle

Sivu 10

- Osallistutaan ns. ”Monikielisyyden juhlaan” Thessalonikin
kaupungintalolla touko-kesäkuussa, jos tapahtuma
järjestetään. Tapahtumaan pyritään hankkimaan
kansikuvat suomalaisista kirjoista, ja mahdollisesti pieni
selostus kirjoista, jotka on käännetty kreikaksi.
- Järjestetään Suomi-koulun kevätjuhlat.
- Järjestetään tietokonekurssit. Asia jää johtokunnan
hoidettavaksi.
- Pidetään adventtikirkko yhteistyössä Suomen
Merimieskirkon kanssa.
- Järjestetään seuran pikkujoulut marras-/joulukuun
vaihteessa.
- Järjestetään Suomi-koulun joulujuhlat.
- Järjestetään seuran keilailukilpailut tammikuussa 2022.
- Järjestetään seuran elokuva- ja karaokeiltoja
mahdollisuuksien mukaan.
- Mahdollisista lisätapahtumista voivat, joko johtokunta tai
yksittäiset jäsenet, tiedottaa muille jäsenille osoitteella
jasen@suomi-seura.gr sekä Pohjois-Kreikan SuomiSeuran FB-ryhmässä.
ii. Tiedotustoiminta
- Seuran tiedote "Venttiili" ilmestyy 1–2 kertaa
toimikauden aikana. Mahdolliset artikkelit muissa
julkaisuissa.

-

-

Tiedotteelle haetaan apurahaa Internet-kuluille sekä
lehden toimittajien kuluille.
Lähetämme muistutuksen seuran jäsenille, jotta he
lähettäisivät Marko Suomalaiselle muita mahdollisia
apurahakohteita pikimmiten, jotta Marko voi ne
sisältää helmikuun loppuun mennessä jätettävään
apuraha-anomukseen. Lisäksi johtokunta miettii muita
apurahakohteita.
Suomi-koulu päättää itse apurahojen kohteet.

f. Valittiin seuran johtokunta kaudeksi 2021–2023:
Puheenjohtaja Outi Holopainen, varapuheenjohtaja Sari
Silvasti-Kontos, rahastonhoitaja Päivi Georgopoulos, sihteeri
Marko Suomalainen, jäsen Rauni Puurunen ja varajäsen Anna
Mannil.
g. Seuran valvovan toimikunnan jäseniksi kaudelle 2021–2022
valittiin Satu Vuorinen ja Asta Koskela-Dimitriadou sekä
varajäseneksi valittiin Sanna Laaksonen.
Outi Holopainen kertoi Suomi-koulun toiminnasta, joka on viime
kaudella jouduttu pääosin pitämään etänä.
Valittiin Thessalonikin ruokafestivaalien toimikunnan vastaavaksi
Rauni Puurunen, seuran pikkujoulutoimikunnan vastaavaksi Päivi
Georgopoulos ja Monikielisyyden juhlan toimikunnan vastaavaksi
Outi Holopainen.

iii. Apuraha anomukset Helsingin Suomi-seuralta
Keskusteltiin apuraha-anomuksista:
- Haetaan apurahaa suomalaisten kreikaksi käännettyjen
kirjojen hankintaan, seuramme kirjastoon.
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Käsiteltiin Ulkosuomalaisparlamentin asiat. Päätettiin että:
- Seuran USP-vastaavana jatkaa Marko Suomalainen.
- USP tulevissa aluevaaleissa 2021 seuran puheenjohtaja, Outi
Holopainen, ehdottaa Marko Suomalaista USP:n alueemme
puheenjohtajaksi. Markolle annettiin vapaus olla
ilmoittautumatta ehdokkaaksi, jos hän katsoo, ettei työnsä
vuoksi ehdi hoitaa tehtävää.

tuodut vangit, punaiset teatterinäyttelijät, välttävät teloituksen, mikäli
kehittävät saksalaista komentajaa hauskuuttavan näytelmän.

Aloitteita ei ollut tullut määräaikaan mennessä.
Yleiskokouksen osanottajilla ei ollut muita asioita, joten
puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12:30.
Kiitämme lämpimästi kaikkia kokoukseen osallistuneita.
Outi Holopainen, pj

MAALISKUUN KUUKAUSITAPAAMINEN
Maaliskuun kuukausitapaaminen
järjestettiin virtuaalisesti elokuvaillan
merkeissä.
Illan järjestäjänä toimi Marko
Suomalainen.
Saimme nauttia Heikki Kujanpään
ohjaamasta elokuvasta, "Suomen
hauskin mies", vuodelta 2018, joka
kertoo Suomen sisällissodan
aikaisesta punavankileiristä, jonne
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HUHTIKUUN KUUKAUSITAPAAMINEN
Seuramme jäsen, Aggelos Brilakis, järjesti
virtuaalisen elokuvaillan 4. huhtikuuta.
Silloin katsoimme tunnetun ja palkitun
elokuvaohjaajan, Aki Kaurismäen elokuvan
"Toivon tuolla puolen", vuodelta 2017, joka
kertoo syyrialaisesta pakolaisesta ja
suomalaisesta kauppamatkustajasta.
Takaisin etusivulle
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TOUKOKUUN KUUKAUSITAPAAMINEN
Kun yleiset liikkumisrajoitukset olivat rauenneet, ja päätettiin uskaltaa
järjestää pitkästä aikaa lähitapaaminen, lähetti seuramme
rahastonhoitaja, Päivi Georgopoulou, kutsun jo perinteisiksi
vakiintuneisiin puutarhajuhliin takapihalleen. Kaikkien pettymykseksi,
juhlat jouduttiin kuitenkin perumaan tapaamisia koskevien
henkilömäärärajoituksien vuoksi.
Jotkut meistä olivat kuitenkin jo ehtineet asennoitua odotettuun
tapaamiseen ja muutenkin täysin suivaantuneita koko Covidtilanteeseen, joten päätettiin olla antamatta periksi, ja järjestää
tapaaminen tavalla tai toisella, vaikkapa ihan pienellä porukalla.
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Niinpä ilo oli ylimmillään, kun päästiin vihdoin ja viimein, n. vuoden
tauon jälkeen, tapaamaan kasvotusten tsipouradikossa nimeltä
"Volos". Meitä taisi olla viisi, mutta se ei syömistä, juomista eikä
juttelua hidastanut. ”Mezeet” tulivat ja menivät tsipouroineen
voloslaiseen tapaan, ja meillä oli tosi kiva ilta!
Outi Holopainen, pj

ULKOSUOMALAISPARLAMENTIN 10. TÄYSISTUNTO
Ulkosuomalaisparlamentin 10. täysistunto pidettiin digitaalisesti 11.12. kesäkuuta. Osallistuin istuntoon ensimmäistä kertaa, ja täytyy
sanoa, että se oli aikamoinen kokemus. Olin aina ollut sitä mieltä, että
Ulkosuomalaisparlamentissa tehdään tärkeää työtä, mutta nyt vasta
silmäni avautuivat ihan oikeasti!

Takaisin etusivulle
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Osallistuin tietystikin valiokuntaan, jossa valmisteltiin Suomi-koulua
koskevia päätöslauselmia, koska olin aikoinani ollut Thessalonikin
Suomi-koulun perustajajäseniä, sittemmin toiminut
vanhempainyhdistyksen puheenjohtajana ja nyt sitten opettajana jo
monen monta vuotta. Lisäksi olen toiminut Pohjois-Kreikan SuomiSeuran puheenjohtajana jo vuodesta 2011.
Marko Suomalainen, entisenä seuramme puheenjohtajana, ja
sittemmin Thessalonikin kunniakonsulina sekä seuramme USPedustajana, on hoitanut hommat erinomaisesti, mistä kielii jo hänen
uusi ”pestinsä” alueemme puhemiehenä. Tästä syystä en ollut
aikaisemmin katsonut osallisuuttani niin tarpeelliseksi, enkä ollut itse
ilmoittautunut mukaan täysistuntoon pienenkin esteen ilmaannuttua.

Valiokuntatyö oli todella mielenkiintoista. Aloitteiden
päätöslauselmien sananmuotoa viilattiin ja höylättiin useampaan
kertaan, jotta asia, jota haluttiin viedä eteenpäin, otettaisiin vakavasti,
sitä ei otettaisi väärin, sille saataisiin vastakaikua, ja että sille tehtäisiin
jotakin. Mietittiin jopa, pitäisikö jo monena vuonna käytetyn sanan
”toivoisimme” sijasta, käyttää jo sanaa ”vaatisimme” jne. Monet
aloitteista olivat nimittäin roikkuneet täysistunnosta toiseen useampia
vuosia.
Vaikka monissa valiokunnissa oli tehty työtä edeltä päin monta tuntia
ns. yli ajan, silti täysistunnossa oli vieläkin tehtävä uusia muutoksia
päätöslauselmiin.
Ymmärrän täysin, että täysistunnossa ei voitu jaaritella liikaa eikä
venyttää sitä turhan pitkään, mutta välistä tuntui, että joistakin
asioista päätettiin turhan nopeasti, ikään kuin läpi huudolla. Varsinkin
silloin, kun päätöslauselman sananmuotoa tai sanomaa vastusti
useampi kuin yksi, olisi mielestäni joka kerta voitu hyvin nopeasti
äänestää eikä antaa esim. valiokunnan puheenjohtajan päättää
asiasta.
Näin sanoen tarkoituksenani ei ole missään nimessä astua kenenkään
varpaille, vaan uskoisin, että siten olisi kaikilla tullut varma käsitys siitä,
että kaikki tapahtui demokraattisessa hengessä, kuten tarkoituksena
on aina ollutkin.

Osa ulkosuomalaisparlamentin uudesta puhemiehistöstä

Kokemukseni istunnosta oli kuitenkin niin vaikuttava, että teen tästä
lähtien kaikkeni ollakseni mukana joka kerta.
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Kaiken kaikkiaan minulle kokemus toi palavan halun tiedottaa vieläkin
enemmän Ulkosuomalaisparlamentista, sen toiminnasta ja
saavutuksista. Oli aivan mahtavaa, että oltiin saatu myös nuoria
ulkosuomalaisia mukaan toimintaan, ja tähän tulisi mielestäni satsata
yhä enemmän ja enemmän.
Lopuksi lämpimät kiitokset kaikille tilaisuuden järjestäjille ja vetäjille,
jotka olivat ilmi selvästi nähneet suurta vaivaa ja viettäneet takuulla
monta ylimääräistä tuntia, tehdäkseen istunnosta niin suurenmoisen
kokemuksen.
Outi Holopainen, pj

Seuramme vakiojäsenet, Asta Koskela-Dimitriadou ja Satu Vuorinen,
päättivät kutsua taas kerran porukan koolle viettämään juhannusta
Thermaikos-lahden rannalla sijaitsevaan "Triaktis"-ravintolaan 26.
kesäkuuta.
Paikalle saapui kymmenhenkinen seurue nauttimaan meren antimista
ja upeasta auringonlaskusta.
Jotkut meistä oli ensimmäistä kertaa karanteenin jälkeen porukalla
ulkona syömässä. Niinpä tuntui todella mahtavalta istua ihanassa
seurassa meren äärellä.

PÄTY THESSALONIKISSA

JUHANNUSJUHLAT

Takaisin etusivulle
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Seuramme, Suomeen useampi vuosi sitten muuttanut jäsen, Päivi
”Päty” Voutilainen, oli elokuussa käymässä miehensä Theodoroksen
kanssa Thessalonikissa. Ja heti oli pakko järjestää tapaaminen.
Se pidettiin Thessalonikin yläkaupungin Brusco-Meze Bar:ssa.
Valitettavasti ajankohta ei useimmille sopinut, mutta meillä muilla oli
hauskaa! Muisteltiin vanhoja ja kerrottiin kuulumisia!

Lauantaina 18.9.2021 juhlimme Kreikassa Thessalonikissa oloamme:
Satu 45 vuotta, Asta 40 vuotta, Triaktis-ravintolassa, rakkaitten
ystävien seurassa. Thessalonikista on tullut toinen kotimaa, jossa
viihdymme, ja tätä Kreikan maata olemme oppineet rakastamaan.

Meillä on aina niin hauskaa Pätyn, (entinen jatkotoimikunnan
puheenjohtaja), kanssa, että odotamme innolla Pätyn ja Theodoroksen
seuraavaaThessalonikin vierailua!

ASTA 40- JA SATU 45-VUOTTA KREIKASSA

Kiitos ystävät kuluneista vuosista.
Satu ja Asta.
Takaisin etusivulle
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MARJUT THESSALONIKISSA & LOKAKUUN KUUKAUSITAPAAMINEN
Pitkäaikainen thessalonikilainen, seuramme entinen jäsen ja tämän
tiedotteen toinen alkuperäisistä ja pitkäaikaisista toimittajista, Marjut
Katoniemi-Kutsuridis vieraili taas syksyllä toisessa kotikaupungissaan
Thessalonikissa.

Hyvä ruoka, mahtava seura ja ihana syksyinen kreikkalainen ilta! Voiko
sen parempaa olla!

RIITTA THESSALONIKISSA

Ajankohta oli otollinen, ja seuran lokakuun kuukausitapaaminen sattui
juuri sopivaan kohtaan, 3. lokakuuta.

Valitettavasti Koronavirus verotti myös tämän tapaamisen osanottoa,
ja paikalle saapui vain muutamia suomalaisia.
Ilta vierähti mukavasti vanhoja muistellessa ja tuoreimpien
kuulumisien vaihdossa.

Seuramme pitkäaikainen jäsen, Thessalonikin Suomi-koulun äiti, Riitta
Douhaniaris vieraili Thessalonikissa lokakuussa.
Meidän onneksemme hänellä oli aikaa tavata myös meitä 25.
lokakuuta.

Takaisin etusivulle
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Kyllä oli kivaa nähdä Riittaa pitkästä aikaa!

Paikalle saatiin houkuteltua myös vähän tuoreempiakin PohjoisKreikan suomalaisia, kun Kreetalta Thessalonikiin jokin aika sitten
muuttaneet Marko ja Emmi sulostuttivat seuraamme läsnäolollaan.
Tulokkaat otettiinkin avosylin vastaan, ja juttua piisasi yömyöhään
saakka. Olikin oikein lystiä nähdä pitkästä aikaa kaikkia paikalle
saapuneita, omasta kuukausitapaamiseen osallistumisesta olikin jo
ehtinyt vierähtää ihan luvattoman pitkä aika.

MARRASKUUN KUUKAUSITAPAAMINEN

Tuomo Einola

Marraskuun kuukausitapaaminen järjestettiin sunnuntaina 7.11.
ravintola Apirotanissa. Sää oli mitä suosiollisin, ja saimmekin nauttia
ravintolan herkullisista antimista ulkosalla istuen miellyttävän
lämpimässä syyssäässä.

SEURAN 20-VUOTISJUHLAT PIKKUJOULUTUNNELMISSA

Tapaaminen oli syyrialaisessa ravintolassa nimeltään "Massaya".
Meitä ei ollut kuin neljä, Riitta mukaan luettuna, mutta pienessä
seurassa pystyivät kaikki ottamaan osaa samaan keskusteluun.

Pandemia oli tehnyt tehtävänsä, ja niinpä seuramme 20-vuotisjuhlat
jouduttiin pitämään etänä Zoom:ssa, sunnuntaina 12. joulukuuta. Koska
näihin aikoihin oli aina pidetty myös pikkujoulut, päätettiin ”tappaa” kaksi
kärpästä yhdellä iskulla ja pitää nekin samaan syssyyn.
Juhlat aloitettiin kunnioittavasti ”Maamme”-laululla, jonka jälkeen
läsnäolijat saivat esitellä itsensä lyhyesti. On pakko sanoa, että oltiin aika
pettyneitä siitä, että paikalla oli vain 14 henkilöä, joista 6 eivät olleet edes
seuran jäseniä. Olisi todellakin hyvä saada tietää, mistä se johtui, vaikka
varmasti syitä heikkoon osanottoon voi olla useitakin. No, juhliin osallistujat
pitivät niitä todella hauskoina ja onnistuneina, ja se oli kiva palkkio lukuisien
tuntien ahertamiselle näin tärkeiden juhlien järjestämiseksi.
Esittäytymiskierroksen jälkeen seuran entinen puheenjohtaja, Marko
Suomalainen, kertoi muutostaan Thessalonikiin Kreikkaan syksyllä 1995 ja
siitä, miten oli tavannut ensimmäistä kertaa täällä asuvia muita suomalaisia
alkuvuodesta 1996: Tapaamisessa oli ollut 30 suomalaista naista ja Marko!
Samassa tapaamisessa Markosta oli tullut myös silloisen, epävirallisena
toimineen Thessalonikin Suomi-Seuran puheenjohtaja.

Takaisin etusivulle
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”Meillä oli paljon tapaamisia ja ohjelmaa jo silloin, ja olemme olleet
Ulkosuomalaisparlamentin toiminnassa mukana sen perustamisesta asti,
vuodesta 1997. Suomen eduskuntavaalien ennakkoäänestys järjestettiin
Thessalonikissa ensimmäistä kertaa 1999, ja sen jälkeen olemme järjestäneet
kaikki Suomen eduskunta- ja presidentinvaalien ennakkoäänestykset täällä”.
Suomi-koulu aloitti Thessalonikissa toimintansa jo vuonna 1994. Koululla oli
1990-luvun lopussa vaikeuksia aloittaa kouluvuosi Kalamarian kunnan
koulussa, koska rehtori ei antanut lupaa toimia, ennen kuin virallinen lupa
tulisi kaupungilta. Tämä lupa saatiin vuosittain aina loka- marraskuun aikana
ja niinpä toiminta siltä lukukaudelta olisi ollut vaarassa.
”Apua pyydettiin suurlähetystöstä, ja silloinen suurlähettiläs, Ole Norrback,
tulikin Thessalonikiin ja vieraili rehtorin ja kaupunginjohtajan luona. Koulu sai
heti aloittaa toimintansa.
Seura virallistettiinkin Kreikassa toimivaksi seuraksi 1.4.2001, juuri tukemaan
koulun toimintaa, sillä seurahan toimi loistavasti ilman virallistamistakin”.
Seuralle laadittiin säännöt niiden sääntöjen pohjalta, jotka olimme saaneet
Rodoksen ja Ateenan Suomi-Seuroilta, ja seuran perustamispöytäkirjan
allekirjoitti 24 Pohjois-Kreikan suomalaista.
Samana vuonna, 2001, alkoi ilmestyä myös seuramme tiedote, ”Venttiili”,
alkuvuosina 4 kertaa vuodessa, ja nykyään 1–2 kertaa vuodessa.
”On ollut minulle suuri kunnia, kun olen saanut toimia sekä epävirallisen, että
virallisen seuramme puheenjohtajana vuosina 1996–2012 ja sen jälkeen
johtokunnassa sihteerinä aina tähän päivään asti, sekä tiedotteemme,
”Venttiilin”, yhtenä toimittajana alusta asti.
Uutta verta ja ajatusmaailmaa kuitenkin tarvitaan seuran toimintaan, ja
toivotankin kaikki halukkaat mukaan johtokunnan toimintaan.”

Sitten seuran nykyinen, hänkin jo kohta kymmenen vuotta toiminut
puheenjohtaja, Outi Holopainen, kertoi seuramme ns. nykypäivästä:
”Vuosittaisia, seuran järjestämiä tapahtumia on useita, kuten esim.
kuukausitapaamiset 5 kertaa vuodessa, keilailukilpailut, adventtikirkko tai
jokin muunlainen jouluhartaus ja pikkujoulut. Osallistumme myös
vuosittaisille, hyväntekeväisyyshengessä järjestettäville ruokafestivaaleille,
monikielisyyden juhlaan, jossa tuodaan monin tavoin esille Thessalonikissa
puhuttavien kielien runsaus ja rikkaus.
Olemme tehneet useita, sekä Kreikan sisäisiä, että ulkomaille kohdistuvia
retkiä ja matkoja tavataksemme muita ulkosuomalaisia.
Tämän kaiken lisäksi pyrimme järjestämään muita tapaamisia, kuten esim.
puutarhajuhlia, juhannusjuhlia, ja aina, kun joku jo Suomeen palannut
seuran jäsen tulee käymään, niin silloin tavataan takuulla tavernaillan
merkeissä.
Mutta, kuten jo mainittiin, COVID on sotkenut suunnitelmiamme pahan
kerran jo kahden vuoden ajan, joten monet, sekä seuran, että ulkopuolisten
tahojen järjestämät tapahtumat, ovat joko jääneet täysin pitämättä tai
sitten ne ovat siirtyneet nettiin.
Ehkä suurin suomalaisyhteisömme saavutuksista on Suomi-koulu, jonka
perustamisesta tulee täyteen jo kohta 30 vuotta.”
Tässä kohtaa olikin jouhevaa antaa puheenvuoro Suomeen palanneelle,
todella aktiiviselle seuran jäsenelle, yhdelle Suomi-koulun perustajajäsenistä
ja sen ensimmäiselle, monivuotiselle opettajalle, Riitta Douhaniaris:lle:
”Suomi-koulun perustaminen oli ratkaiseva juttu minun elämässä, koska
siinä vaiheessa minulla oli jo kaksi lasta, 5-vuotias Eleni ja 2½-vuotias Mikis.
Olin kuullut opaskavereiltani, että Rodoksella toimi lähes 100-oppilainen
Suomi-koulu. Siitä sitten rupesin kartoittamaan, että onko Thessalonikissa
kiinnostuneita perheitä, jotta tällainen saataisiin perustettua.
Takaisin etusivulle
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Ja niin sitten saatiin kokoon ne tarvittavat 12, tai meillä taisi olla silloin 14
oppilasta ja kaksi ryhmää. Sitten löydettiin tilat sattumalta, muistaakseni
Marjutin kautta. Se oli jonkin lapsipsykologin tila, joka oli vapaana
viikonloppuisin. Siellä oltiin sunnuntaisin ja pidettiin koulua, ehkä n.
ensimmäiset kaksi kuukautta, kunnes päästiin Kalamarian koululle, jossa kai
edelleenkin toimitte.
Ensiksi siis koottiin vanhemmat yhteen ja päätettiin, että näin tehdään, ja
mietittiin, että mistä opettaja. Lupauduin sitten olemaan aluksi opettajana,
jos ei ketään muita löytyisi, koska olin silloin äitiyslomalla Aurinkomatkoilta.
Niinpä päätin kokeilla, jotta saataisiin homma alkuun, ja siinä vierähtikin
sitten kokonaiset 13 vuotta.
Koulu kasvoi, oppilaita tuli enemmän, ryhmiä oli jossakin vaiheessa jopa
neljä, ja opettajia oli kolme, Simo, Sari ja minä. Koulussa tehtiin
kaikennäköistä. Kun järjestettiin ensimmäisen kerran joulujuhlat, kotoa
haalittiin kuusi ja vaikka mitä tilbehööriä, jotta saataisiin jonkinlainen
koristus. Oppilaat olivat kuitenkin aina innokkaita esiintymään. Se oli kyllä
kivaa aikaa, ja monta vuotta vierähti. Siitä olen iloinen, että koulu
edelleenkin toimii”, päätti Riitta.

kommenteista”, joita kuuli kollegoiltaan, kun kaksi päivää aikaisemmin
Suomi-Seura ry:n pikkujouluissa oli kertonut, että ottaisi osaa seuramme 20vuotisjuhliin.
”Teillä on erityinen paikka meidän Suomi-Seuralaisten sydämessä, ja olemme
todella kiitollisia siitä yhteistyöstä, jota meillä on ollut näiden vuosien
varrella”.
Tina kertoi sanoista, joilla hänen kollegansa olivat kuvanneet seuraamme ja
toimintaamme: ”Erittäin aktiivinen seura, monipuolista toimintaa, innostava
ja innovatiivinen, sisua ja sitkeyttä on tarvittu, ilo on tehdä yhteistyötä”.
Tina oli käynyt läpi seuramme historiaa, mm. vanhojen Venttiili-tiedotteiden
kautta. ”Venttiili on meille kaikille tuttu, muistan sen alkuajat hyvin, ja
mielestäni se on todella kattava, hieno ja informatiivinen tiedote. Hienoa,
että olette tehneet sitäkin”.
Lisäksi Tina muisteli muita tärkeitä asioita, joista puhuttiin vuonna 2001.
Mm. Euro-valuutta, kaksoiskansalaisuuslaki, Suomen työvoimapula ja
työperäinen maahanmuutto.

Tähän väliin pantiin soimaan Ulkosuomalaisten suurkuoron, ensimmäistä
kertaa virtuaalisessa Suomi-kylässä kesällä esitetty, iki-ihana kappale,
”Sininen ja valkoinen”. Se oli mahtavaa kuultavaa. Toivotamme kuorolle
onnea ja menestystä jatkossakin. Sattumalta mukana juhlissamme olikin pari
kuorolaista: Minna Pirilä Chaniasta ja Katriina Mevorah Ateenasta.

”Normaalitoimintanne lisäksi, olette tehneet myös hyväntekeväisyyttä, mm.
vuoden 2016 Pakolaisaputempaus osoittaa, että olette venyneet moneen
suuntaan, ja olette olleet ajan hermoilla. Yhteisötoiminta vaatii sitoutumista
ja vahvaa tahtoa, ja nämä ovat olleet teidän menestystarinanne takana. 20Vuotta on todella hieno saavutus, onnittelut vielä kerran”, lisäsi Tina.

Yhteislaulun, ”Kulkuset, kulkuset” jälkeen Suomi-Seura ry:n
toiminnanjohtaja, Tina Strandberg, toivotti onnea 20-vuotiaalle, viralliselle
seurallemme, ja oli iloinen kuullessaan, että seuramme oli toiminut
epävirallisesti jo vuosia aikaisemmin.

Pikkujouluun kuuluu tietysti myös jonkun sortin aikuisviihdettä. Tänä vuonna
järjestimme elokuvamusiikkivisan. Valitsimme vuosien varrelta soitettaviksi
10 kappaletta tunnetuista elokuvista. Tämä oli helppo järjestää myös
etätapaamisessa YouTube-playlist:n avulla. Valikoimassa oli yksi
suomalainen ja yksi kreikkalainen elokuva.

Tina välitti parhaimmat onnittelut koko Suomi-Seura ry:n henkilökunnan
puolesta, ja kertoi siitä ”puheen määrästä ja positiivisista
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Muut olivat muita tunnettuja kansainvälisiä elokuvia, alkaen 1960- luvulta
aina nykypäivään saakka, ottaen tietysti huomioon myös yleisön
ikäjakautuma.
Täytyy myöntää, että elokuvatietoista porukka oli. Vain parissa kappaleessa
oli annettava lisävinkkiä, jotta elokuvan nimi löytyi. Joistakin kappaleista ehti
tulla vain ensi säkeet, ja heti joku hihkaisi oikean elokuvan nimen. Joistakin
muista ehdotettiin hyvin samantyyppistä elokuvaa, joten kaukana ei oltu
sielläkään. Pääasia oli, että pantiin muistinystyröitä liikkeelle, ja jos ei
tiennyt, mistä elokuvasta musiikki oli, niin ainakin tämän visan jälkeen tiesi.
Elokuvamusiikkivisa oli johtokunnan jäsenen, Rauni Puurusen, järjestämä ja
ohjaama.

Lopuksi, kuten aina jouluisissa juhlissa on tapana, joulupukki tulla tupsahti
paikalle ”Joulupukki, joulupukki”-laulun saattamana. Ystävälliseen tapaansa
joulupukki otti huomioon kaikki läsnäolijat, suuret ja pienet, rupatellen ja
kysellen kaikenlaista.

Seuraava etappi on seuran 30-vuotisjuhlat. Saa nähdä, vieläkö silloin ollaan
pystyssä. Aktiivijäsenten porukka alkaa ”vaarallisesti” vanhentua ja väsyäkin.
Toivoisimme kipeästi nuorempien sukupolvien ottavan meiltä vastaan
viestikapulan, tuoden siihen siten uutta verta ja tuulta. Sitten voisimme
todellakin hurrata.
Yksi tämänvuotisten pikkujoulujen ohjelmanumeroista oli
joulukoristekilpailu. Kilpailijoita oli kuusi, ja voittajaksi selviytyi Rauni
Puurunen äänestyksen perusteella.
Hänen koristeensa oli kaunis, kävyistä käsintehty tonttuasetelma iloisine
päähineineen.
Voittajalle on lähetetty suomalainen kirja palkinnoksi.
Joulukoristekilpailun järjesti ja juonsi seuran varapuheenjohtaja, Sari SilvastiKontos.
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Outi Holopainen, Rauni Puurunen, Sari Silvasti-Kontos ja Marko Suomalainen
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SUOMI-KOULUN UUTISIA

jännityksen jälkeen joululeivonnaiset, kahvit ja virvokkeet menivät
makoisiin suihin.

Thessalonikin Suomi-koulun syyslukukausi aloitettiin retkellä rannalla
sijaitsevaan leikkipaikkaan, jossa kokeiltiin koululle vasta hankittuja
ulkopelejä. Leikkipaikkaan saapuneet, koulun ulkopuolisetkin lapset,
otettiin mukaan leikkiin, kun he olivat jo aikansa katselleet
innostuneina touhujamme.

Kevätlukukausi aloitettiin vasta sen viikon lauantaina, kun täkäläiset
koulut avasivat ovensa joulupyhien jälkeen. Onneksi Covid-viruksen ns.
”Omikron”-variantti ei ole, ainakaan vielä, pannut salpaa koulun oven
suulle.

Syksyn varsinaisia oppitunteja jouduttiin pitämään pari kertaa koulun
puheenjohtajan, Sanna Laaksosen, kotona, koska Covid-tilanteen
tiukennettua käytäntöjä, meillä ei ollut heti pääsyä tiloihin, joissa
normaalisti operoimme.

Outi Holopainen, opettaja

ATEENAN SUURLÄHETYSTÖ TIEDOTTAA

Ymmärrettävistä syistä ratkaisu ei ollut paras mahdollinen, mutta
kiitämme Sannaa lämpimästi ystävällisyydestä ja uhrautuvaisuudesta.
Onneksi ainakin tässä suhteessa, Kreikassa pelataan melko paljon
suhteilla, joten saimme kuin saimmekin melko pian luvan jatkaa koulun
pitoa, kun Thessalonikin kunniakonsuli, Marko Suomalainen, soitti pari
puhelua päättäville elimille.
Sittemmin pidettiin oppitunteja joka lauantai aina joulujuhliin saakka.
Pelkästään yksi koulukerta taisi jäädä väliin Covid-tartunnan vuoksi.
Perinteisissä joulujuhlissa oppilaat saivat ensin koristella kuusen, minkä
jälkeen sille laulettiin. Joulurunot, Petteri Punakuono-piirileikki ja
joululaulut menivät kivasti muutaman kerran harjoittelun jälkeen. Oli
hienoa, että juhlissa oli aika paljon väkeä, vaikka koulumme onkin
pieni. Sinne oli kutsuttu ukit ja mummitkin. Juhlat päättyivät kaikkien
lempparin, joulupukin, vierailuun. Joulupukki jututti lapsia tovin, lahjat
jaettiin ja pukin sylissä istuttiin toisten ottaessa valokuvia. Kaiken
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SUURLÄHETYSTÖN ASIAKASPALVELUSSA PIENIÄ MUUTOKSIA
Vuoden 2022 alusta palvelemme maanantaista perjantaihin klo 09.00–12.00.
Asiakaspalveluaika koskee sekä puhelintiedusteluja että asiakaskäyntejä.
Tapaamisaika käyntiä varten varataan sähköisestä ajanvarausjärjestelmästä
Suurlähetystö on ottanut käyttöön vain konsuliasioille tarkoitetun
sähköpostilaatikon. Tiedusteluita passeista, oleskeluluvista,
notaaritodistuksista ja muista konsuliasioista voi lähettää sähköpostilla
osoitteeseen: consulate.ate@formin.fi.

Takaisin etusivulle
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Otathan meihin ensisijaisesti yhteyttä sähköpostitse. Vastaamme
tiedusteluihin mahdollisimman pian.
Huomioithan, että koronapandemian aikana suurlähetystössä asioidessa
tulee käyttää kasvomaskia.

VUODEN 2022 ALUSTA PASSIEN JA HENKILÖKORTTIEN HINNAT
NOUSIVAT
Ulkoministeriön asetusmuutoksella muutettiin edustustoissa myönnettävien
passien ja henkilökorttien maksuja. Passin hinta ei enää vastannut sen
omakustannusarvoa. Lain mukaan perittävän maksun tulee vastata
suoritteen tuottamisesta valtiolle aiheutuvien kokonaiskustannusten
määrää. Passien maksuja korotettiin kustannusvastaavuuden
parantamiseksi.
Henkilökorttien maksujen korotukset johtuvat siitä, että Euroopan Unionin
ID-asetuksen johdosta henkilökorttilakiin on tehty täydentäviä muutoksia.
1.1.2022 alkaen passi maksaa € 175, henkilökortti € 96. Mikäli henkilökortin
anoo samaan aikaan passin kanssa, hinta on € 64. Passin lähetyskulut
kirjattuna kirjeenä ovat € 7.

UUSI ÄÄNI SUURLÄHETYSTÖN KESKUKSESSA
Jotkut tarkkakorvaiset ovat jo mahdollisesti huomanneetkin, että nykyisin
puhelimeemme vastaa ihan uusi ääni. Sen takana on Alexandros Souflas,
joka aloitti suurlähetystössä marraskuun puolessa välissä. Alex puhuu
kreikan lisäksi erinomaista suomea ja englantia ja on siten oiva vahvistus
tiimissämme.
Muitakin henkilömuutoksia viime vuosi toi tullessaan: kesällä saimme myös
uuden edustuston päällikön sijaisen; Katja Karppinen saapui Kreikkaan
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Australiasta elokuussa. Konsuli Eili Andersson siirtyi uusiin tehtäviin
Tallinnaan elokuussa ja hänen tilalleen tuli Maija Miettinen-Timko
Bagdadista. Merja Riikonen on edelleen edustustossa hoitamassa
konsuliasioita pitkällä kokemuksella ja suurella sydämellä.
Suurlähetystön henkilökunta toivottaa Venttiilin lukijoille hyvää alkanutta
vuotta 2022. Meidän kaikkien hartain toive varmaankin on, että tänä vuonna
koronavirus kukistuu ja pääsemme vihdoin elämään normaalia elämää. Sitä
odotellessa, pysykää terveinä ja turvassa!

SUOMI-SEURA RY JA USP TIEDOTTAVAT
MUISTA PÄIVITTÄÄ OMAT HENKILÖTIETOSI
Pidä tietosi väestötietojärjestelmässä ajan tasalla. Suomen kansalainen
voi tarkistaa väestörekisteritietonsa kerran vuodessa maksutta. Korjaa
ja tarkista tiedot Digi- ja väestötietovirastoon (DVV). Kun ulkomailla
asuvan Suomen kansalaisen osoitetiedot ovat ajan tasalla
väestötietojärjestelmässä, myös ilmoitus kansalaisuuden
menettämisen uhasta voidaan toimittaa. Nuori Suomen kansalainen,
jolla on myös jonkin vieraan valtion kansalaisuus, saattaa menettää
Suomen kansalaisuuden 22 vuotta täytettyään. Kansalaisuuden
säilyttämiseksi tulee tehdä ilmoitus 18–21 vuotiaana DVV:oon

PERINTÖWEBINAARITALLEENTEET YOUTUBE KANAVALLAMME
Oletko kiinnostunut perintö-oikeudesta, testamentin laatimisesta ja
perintöverotuksesta, mutta menikö järjestämämme webinaarit ohi? Ei
hätää, voit katsella tallenteet Suomi-Seura ry:n YouTube kanavalta.
Takaisin etusivulle
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UUSI SUOMEN ULKOSUOMALAISSTRATEGIA HUOMIOI ENTISTÄ
PAREMMIN ULKOMAILLA ASUVIEN SUOMALAISTEN TARPEET
Ulkosuomalaisstrategialla
luodaan kansainvälisesti
osallistavaa Suomea, joka
palvelee kansalaisiaan
sujuvasti ajasta ja paikasta
riippumatta, tukee
suomalaista identiteettiä ja
kulttuuria ulkomailla, on
houkutteleva kohde paluumuutolle ja ottaa ulkosuomalaiset mukaan
elinvoimaisen maan rakentamiseen. Hankkeesta vastasi Sisäministeriö.
Strategian valmisteluun on osallistunut useita ministeriöitä, SuomiSeura ry ja Siirtolaisuusinstituutti.
Lue lisää

AJANKOHTAISTA SOSIAALITURVA- JA ELÄKEASIOISSA

• Eläketurvakeskus on kehittänyt ulkomaanpalvelujen osastoaan.
• Suomi verottaa Espanjassa asuvan työeläkettä vuoden 2022
alusta.
• Brexit ja eläkeoikeudet.
• Ruotsin uusi ansiosidonnaisen eläkkeen lisä maksuun ja
takuueläkkeen maksaminen jatkuu.
• Korotuksia eläkkeisiin ja perhe-eläkeuudistus 1.1.2022 alkaen.
• Suomen ja Japanin välinen sosiaaliturvasopimus voimaan
1.2.2022.
Lue lisää
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MYYTTIEN MATKASSA PELOPONNESOKSELLA
Kirjoittanut Marjut Katoniemi-Kutsuridis

Peloponnesos käännettynä suomeksi tarkoittaa Pelopsin saarta
(Pelops + nisos). Keskiajalla niemimaata kutsuttiin myös Moria-nimellä,
koska lintuperspektiivistä katsottuna niemimaa muistuttaa
mulperipuun lehteä.
Peloponnesos koostuu seitsemästä maakunnasta: Akhaia, Arkadia,
Argolis, Elis, Korinthia, Lakonia ja Messenia, jotka ovat kaikki peräisin
jo antiikin ajalta.
Peloponnesos on yleisesti kalkkikivikallioista vuoristoa. Niemimaan
korkeimmat vuoret ovat Taÿǵ etos (2 407 m), Kyllíni (Zíreia, 2 376 m) ja
Aroánia (Chelmós, 2 355 m). Vuorten välissä on myös suuria laaksoja ja
rannikoilta löytyy laajempia tasankoja ja upeita rantoja. Rannikolla on
myös menestyneitä satamakaupunkeja, kuten Patras, Kórinthos ja
Kalamáta.
Peloponnesos on kaikessa monipuolisuudessaan aivan uskomattoman
upea matkakohde. Kumpuileva maasto vuorijonoineen, loputtomat
appelsiinilehdot, vihreät oliivipuumetsät, uneliaat pikkukylät, upeat
uimarannat ja mahtava kulttuuriperintö tarjoavat jokaiselle
matkailijalle ainutlaatuisia kokemuksia.
Kreikassa on 18 UNESCO:n maailmanperintöluettelon kohdetta. Niistä
kuusi sijaitsee Peloponnesoksen alueella. Ensimmäinen luetteloon
lisätty oli Bassain Apollon Epikuroksen temppeli v. 1986.
Takaisin etusivulle
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6.Olympian arkeologinen alue, 900-luvulta eaa. lähtien, Olympian
Zeuksen ja Heran kulttipaikka on rakennettu Alfeios-joen varrelle
niemimaan länsiosaan.

Kyltti Opympian arkeologinen museo

Maaginen antiikin teatteri Epidavros

1.Apollon Epikuroksen temppeli Bassaissa, 400-luvulta eaa.
2.Asklepioksen pyhäkkö Epidauroksessa, 300-luvulta eaa.
3.Mykene, mykeneläinen korkeakulttuuri kukoisti 1400-luvulta 1100luvulle eaa.
4.Tiryns linnoitus, 1400-1100-luvuilla eaa.
5.Mystras, arkeologinen alue, bysanttilaisaikainen 1200-luvulla
rakennettu Taygetos-vuoren kukkulalle

Peloponnesoksen niemimaa sijaitsee Kreikan eteläosassa käsittäen 21
410 neliökilometrin kokoisen alueen. Ensimmäinen myytti liittyy
alueen nimeen, sillä kreikkalainen taruhenkilö Pelops on avain tähän
tarinaan. Tantalos, Pelopsin isä, oli Fryygian kuningas – kerrotaan, että
eräänä päivänä hän päätti kokeilla, olivatko häneen luonaan vierailevat
jumalat tosiaan kaikkitietäviä. Tantalos oli valmis karmeaan
kokeiluunsa ja hän surmautti pikkupoikansa Pelopsin ja asetteli lihat
ruokapöytään jumalia varten. Tantalos joutui ilmi välittömästi; vain
hedelmällisyyden jumalatar Demeter, joka sattui olemaan
hajamielinen tällöin, haukkasi pienen palasen tarjotusta lihasta.
Ylijumala Zeus kutsui Pelopsin heti takaisin elämään ja asetti palasen
norsunluuta pojan olkapäähän sille paikalle, josta Demeter oli syönyt.
Myyttien mukaan norsunluulla oli erikoisia ominaisuuksia, sillä
kerrotaan, että kaikki sairaudet paranivat norsunluuta kosketettaessa.

Takaisin etusivulle
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Antiikin Olympia - Ylijumala Zeukselle omistettu temppeli, josta enää yksi pylväs pystyssä

Päätykolmio veistokset Oinomaos ja Pelops

Pelops kasvoi onnellisesti Fryygiassa ja eräänä kauniina päivänä hän
saapui Peloponnesokselle Elis-maakuntaan. Tämän seudun Myrtiloskuninkaaalle oli ennustettu, että hän saisi surmansa vävypoikansa
kautta ja tästä syystä hän oli varautunut hyvissä ajoin vaaroihin.
Myrtilos oli erittäin taitava kilpa-ajaja ja hän toitotti joka suuntaan,
että jokaisen hänen tytärtään kosivan tulisi voittaa kilpa-ajossa hänet
saadakseen tyttärensä käden omakseen. Mikäli kosija jäi tappiolle
koitoksessa niin hän pääsi hengestään. Useita kosijoita oli jo ehditty
toimittaa pois päiviltä, kunnes Pelops saapui ja ilmottautui
ehdokkaaksi.
Olympian antiikin stadion
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Viekas Pelops suostutteli ennen kilpa-ajoa kuninkaan tallirengin
asettamaan murtuneen akselin herransa vaunuihin. Ovela juoni
onnistui, kuningas ajoi kilvassa nurin ja sai surmansa – aivan kuten
hänelle oli ennustettu! Pelops meni naimisiin kuninkaan tyttären
kanssa. Tallirenki ilmaantui sitten häiden jälkeen vaatimaan
palkkiotaan, mutta Pelops löi rengin kuoliaaksi. Tämä petos on
perimmäinen syy kaikkiin niihin onnettomuuksiin, joita kätkeytyy
myöhemmin Pelopsin suvun tarinaan.
Seuraavana haluaisin esitellä pikkuruisen Vastan kylän, Megalopolin
kunnassa, Arkadian maakunnan alueella. Kylä sijaitsee vuorenrinteessä
noin 850 metrin korkeudella merenpinnasta.
Vastas tunnetaan erityisesti Pyhän Theodoran ´´ihmekirkosta´´.

Lähtekäämme retkelle Arkadian maakunnan pikkuruiseen kylän
nimeltä Vastas. Kylässä asustaa alle 200 henkilöä ja kylän keskellä
kumpuilevaa, vihreää tammimetsää, virtaa Haradrou-joki. Tiettävästi
tammi-metsän keskellä rakennettiin noin 1200-luvulla pieni ,
bysanttilainen rakennus, jota alettiin kutsua Pyhän Theodoran kirkoksi.
Kreikan alueella on tuhansia kirkkoja, mutta erityiseksi tämän Vastan
kylässä sijaitsevan kirkon tekee seuraava seikka, että pienen (4 metriä
x 5 metriä) kooltaan olevan rakennuksen katolla kasvaa kokonaista 17
vaahteraa, joiden pituus yltää miltei 30 metriin. Pieni kirkko kätkee
myyttisesti vaahteroiden juuret rakennuksen seiniin ja katsojan on
vaikea havaita puiden juuria kirkon sisätiloissa, saati kirkon katolla.
Ilmeisesti jostain merkillisestä syystä pieni kirkko kestää painavien
vaahteroiden painon ja kirkon seinät ovat kestäneet puiden painoa
vuosisatojen ajan. Erikoista, mutta todellista!
Eräs myytti kulkee kansan suussa, jotta Pyhä Theodora surmattiin
paikalla, johon kirkko on rakennettu noin 1200-luvulla. Kristillinen
perinne viittaa siihen, että vaahteroiden tarkka lukumäärä 17, vastaa
tarkasti Theodoran ikää, jolloin hänet surmattiin. Tiedetään, että 1100luvulla Vastan kylän läheisyydessä riehuivat pahantahtoiset
varasjoukot ja suojatakseen omaa kyläänsä ja sen asukkaita urhea
neito, nimeltä Theodora tekeytyi salaa valeasuun pukeutumalla
miehen asuun ja taisteli miesten rinnalla rosvojoukkioita vastaan.

Pyhän Theodoran Kirkko
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Valitettavasti eräässä näissä taisteluissa rohkea Theodora-neito, vain
17-vuoden ikäinen, sai surmansa ja ennen kuolemaansa hän ehti
lausua seuraavat sanat: ”Antakaa kehoni muuttua kirkoksi, vereni
muuttua joeksi ja pitkät hiukseni kasvaa metsäksi.”

Takaisin etusivulle
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Kyläläiset arvostivat nuoren Theodoran suurta uhrausta kylänsä
puolesta ja näin he rakensivat kirkon, joka kantaa Pyhän Theodoran
nimeä. Bysanttilainen kirkko on erittäin arvostettu Arkadian alueella ja
monet pyhiinvaeltajat vierailevat kirkossa vuosittain. Ortodoksisen
kalenterin mukaan pyhimystä juhlitaan vuosittain 11.syyskuuta.
Suosittelen jokaiselle vierailua Vastan kylässä ja käyntiä Pyhän
Theodoran kirkolla!
Korintin kanava ja sen lyhyt historia
Korintin kanava on 6,35 kilometriä pitkä ja syvä kanava, joka kulkee
viivasuorasti Kreikan mantereen sekä Peloponnesoksen niemimaan
yhdistävän Korintin kannaksen poikki. Kanava yhdistää toisiinsa
Korintinlahden lännessä ja Saroninlahden idässä. Kanava valmistui v.
1893 ja sitä oli suunniteltu jo antiikin ajalta saakka, ja sitä edelsi 600luvulla eaa. rakennettu Diolkos, eli kivetty
laivojen vetotie, jota pitkin voitiin siirtää pieniä aluksia maitse
kannaksen yli. Näin vältettiin pitkä ja osin vaarallinen kiertomatka n.
700 kilometriä Peloponnesoksen niemimaan eteläosan Malean niemen
ympäri.
Myytin mukaan keisari Nero aloitti kanavan rakennustyöt v.67 jaa. Ja
hän ilmoitti asiasta yleisölle kyseisen vuoden Isthmian kisoissa.
Kerrotan, että Nero aloitti rakennustyöt lyömällä ensimmäisen iskun
kultaisella hakullaan ja kantamalla ensimmäisen korillisen maata
selässään, jonka jälkeen 6000 orjaa jatkoi työtä. Työt kuitenkin
keskeytyivät Neron kuoltua vain kolmen kuukauden kuluttua.

Korintin kanava
Takaisin etusivulle
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Moninaisten vaiheiden ja rakennustöiden jälkeen kannakselta oli saatu
poistettua 12 miljoonaa kuutiometriä maata ja kanavan seinämien
korkeus oli huimat 80 metriä. Kanavan leveys on maanpinnan tasolla
noin 24,6 metriä ja vastaavasti vedenpinnan tasolla noin 21,3 metriä –
vettä kanavassa on noin 7,5 – 8 metrin syvyydeltä ja veden virtauksen
suunta kanavassa vaihtuu noin kuuden tunnin välein.

arkeologinen alue sijaitsee nykyisessä Nemean kunnassa noin 25
kilometriä lounaaseen Korinthoksesta. Kuten muillakin antiikin
pyhäköillä myös Nemealla ja sen kisoilla on keskenään myyttinen
yhteys. Kreikkalaisessa mytologiassa on Nemean kisojen alkuperästä
kaksi varsin erilaista kertomusta.

Korintin kanava on poikkeuksellinen taidonnäyte 1800-luvun
rakennustyöksi. Kapeudesta ja mataluudesta johtuen kanava on
osoittautunut aivan liian ahtaaksi nykyaikaiselle laivaliikenteelle.
Nykyisin kanavaa käyttävätkin lähinnä pienet rahtialukset ja
risteilylaivat, ja siitä on muodostunut suosittu matkailunähtävyys.
Kanavan yli kulkee silloilla Ateenasta Peloponnesokselle johtava
moottoritie sekä rautatie. Näiden lisäksi kanavan yli kulkee kolme
muuta siltaa autoliikenteelle, vanha rautatiesilta sekä yksi kevyen
liikenteen silta. Kanavan itäisen ja läntisen suun yli johtavat
ainutlaatuiset mekaaniset sillat, jotka eivät tavallisten laskusiltojen
tavoin tee tilaa laivoille nousemalla ylös vaan laskeutumalla kanavan
pohjaan.
Nemean alue
Nemean alue on ollut asuttu viimeistään varhaisella neoliittisella
kaudella noin 6000–5000 eaa.
Paikka on ollut asuttu myös mykeneläisellä kaudella 1500–1100luvuilla eaa.
Nemea oli antiikin aikainen Zeukselle omistettu pyhäkköalue Argoliin
maakunnassa Peloponnesoksella, joka sijaitsee laaksossa noin 333
metrin korkeudella merenpinnasta. Nemean
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Nemean arkeologinen museo

Väkivahvan Herakleen kerrotaan ensimmäisenä urotyönään
surmanneen paljain käsin Nemean leijonan ja kiitokseksi voitostaan
omistaneen pyhäkön ja kisat isälleen ylijumala Zeukselle.
Takaisin etusivulle
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Toisessa tarinassa Nemean kisat saivat alkunsa seisemän sotapäällikön
etsiessä Nemean kaivoa, kun taistelu oli kesken Thebaa vastaan.
Nemean kuningas, Lykurgos oli antanut Hypsipylelle tehtäväksi
poikansa Ofelteen kasvattamisen ja tarinan mukaan Hypsipyle lupautui
näyttämään sotapäälliköille lähteen sijainnin, mutta samalla hän laski
pojan maahan sylistään. Paikalle osunut käärme kuristi lapsosen
hengiltä hoitajan ollessa poissa. Sotapäälliköiden palattua takaisin, he
päättivät yksissä tuumin järjestää lapsen kunniaksi hautajaiskisat, josta
Nemean kisojen perinteen kerrotaan saaneen
alkunsa.

Nemean kisat saivat alkunsa arkaaisella kaudella. Ne olivat alun perin
paikalliset ja vuonna 573 eaa. kisoista muodostui yhdet
panhelleenisistä kisoista. 500-luvulla eaa. paikalle rakennettiin
ensimmäinen Zeuksen temppeli, mutta joka tuhoutui jo seuraavalla
vuosisadalla. Noin vuonna 330 eaa. paikalle rakennettiin Makedonian
valtaapitävien rahoituksella uusi Zeuksen temppeli, Nemean stadion
sekä lukuisia muita rakennuksia. Temppelin koko oli noin 42 x 22
metriä ja se edusti doorilaista tyyliä. Zeuksen temppelin pylväistä on
säilynyt kolme pystyssä ja entisöintitöiden jälkeen muutama lisää.
Loput ovat kaatuneina nähtävillä Nemean arkeologisen museoalueen
suojissa.
Nemean stadion sijaitsee pienen kävelymatkan etäisyydellä Zeuksen
temppelistä ja stadionin juoksuradan pituus on 178 metriä. Katsojat,
joita stadionille mahtui noin 30 000 – 40 000, seisoivat tai istuivat
katsomorinteessä paljaalla maalla. Stadioniin kuului urheilijoiden
pukeutumistila (apodyterion), jossa oli peristyyli- eli pylväspiha. Sieltä
johti noin 36 metriä pitkä holvattu käytävä suoraan portille, josta
kilpailijat astelivat kisaamaan stadionille.
Yksi Kreikan merkittävimpiä viininviljelyalueita on Nemea
Peloponnesoksella. Agiorgitiko – rypäle on ylivoimaisesti viljellyin
tumma lajike Kreikassa ja se on täältä kotoisin. Agiorgitikosta
käytetään myös nimeä ’’Pyhän Yrjön rypäle’’. Edelleen Nemean alueen
agiorgitiko-viinit tunnetaan myös nimellä Herakleen veri.

Antiikin Nemean stadioni
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Puolijumalana tunnettu taruhahmo Herakles tappoi Nemean aluetta
terrorisoineen leijonan ja kerrotaan, että Herakles sai voimia tähän
ensimmäiseen urotyöhönsä juuri tästä Nemeassa vaalitusta viinistä.

Ylijumala Zeukselle omistettu temppeli

Erään toisen myytin mukaan kuningas Agamemnon olisi nauttinut tätä
nemealaista juomaa Troijan sodan vuosina – kunniakas Agamemnon
hallitsi aikoinaan korkeakulttuurin kehtoa Mykeneä, Argoliksen
maakunnassa. Menean viini on ollut antiikin ajoista miltei kaikkien
huulilla!
Antiikin Nemean stadionin holvikäytävä
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Mikäli olet kiinnostunut Peloponnesoksen viineistä ja viinitiloista, niin
suosittelen lämmöllä tutustumaan alueen erilaisiin viinireitteihin.
Kotisivulta löytyy lisää tietoa: www.peloponnesewineroads.com

komentajan, eversti Fabvier’ in ainakin kerran. Lyhyessä ajassa hän
kohosi majuriksi ja hänet nimitettiin eversti Fabviier’ in adjutantiksi.

Filhelleeni – suomalainen Kreikan ystävä
Kuluvana vuonna Kreikka on viettänyt 200-vuotista taivaltaan
itsenäisenä valtiona. Vuonna 1821 alkoi ottomaanien miehittämässä
Kreikassa vapaussota, jonka lähtölaukaus alkoi Peloponnesokselta.
Patraksen arkkipiispa Germanos julisti Agia Lavran luostarin kappelissa
Marian ilmestymispäivän juhlassa alkaneeksi taistelun ottomaaneja
vastaan. Kerrotaan, että luostarissa nostettiin Kreikan kansannousun
lippu salkoon. Luostari sijaitsee Kalavrytan kunnassa Achaian
maakunnan alueella.
Ottomaanit olivat vallanneet Kreikan jo 1400-luvun alkupuolella, ja
kreikkalaisissa kasvoi ajan mittaan vahva pyrkimys päästä pois
valloittajien ikeestä. 1820-luvulla kreikkalaisten kärsivällisyys
valtaapitäviin ottomaaneihin alkoi loppua ja kleftijoukot alkoivat tehdä
iskuja miehittäjiään vastaan. Vapaussota sai tukijoita ulkomailta ja
vähitellen maahan alkoi saapua ulkomaisia filhelleenejä auttamaan
taistelussa.
Eräs näistä vapaustaistelijoista oli Raahessa vuonna 1797 syntynyt
August Maximillian Myhrberg. August oli siis ruotsinkielinen
suomalainen, joka nousi vahvaan sankarimaineeseen Kreikan
vapaussodassa. Koska Myhrbergin nimi oli vaikeasti lausuttava,
kutsuttiin häntä nimellä Murat Bey ja hänen muistonsa säilyi toiseen
maailmaansotaan asti.
Myhrberg taisteli eri puolilla Kreikkaa. Hän erottui muista taistelijoista
rohkeutensa suhteen, loukkaantui kerran ja pelasti yksikön
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Muistolaatta Nafplionissa

Sodan päätyttyä Myhrberg palasi Nafplioniin, joka oli silloinen Kreikan
pääkaupunki. Hänet nimitettiin kaupungin suojelemiseksi rakennetun
Palamideen linnoituksen komendantiksi vuonna 1829. Hän säilytti
komendantin arvon v.1831 alkuun saakka, jolloin hän lähti pois
Kreikasta.
Kulttuuriministeri Stefan Wallin on paljastanut 19.5.2007 August M.
Myhrbergin muistolaatan Nafplionin vanhassa kaupungissa.
Takaisin etusivulle
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Muistolaatta on helppo löytää Nafplionin kaupungista, sillä se sijaitsee
pienessä puistossa aivan Palamidi linnoituksen juurella. Puiston
kulmasta kohoavat 900 porrasta ylös Palamidi linnoitukseen. Pientä
puistoa vastapäätä on julkisen liikenteen päätepysäköintialue.

RUOKAPALSTA
LINSSI-KESÄKURPITSAVUOKA
8 annosta
2 sipulia
3 valkosipulinkynttä
2 porkkanaa
1 iso kourallinen basilikaa
3 dl kuivattuja punaisia linssejä
500 g kesäkurpitsaa (Välttele isoja yksilöitä; niiden sisälle kasvaneet
siemenet tekevät höyläämisestä usein vaikeaa, ellei mahdotonta.)
2 rkl öljyä
500 g tomaattimurskaa
5 dl vettä
1 tl suolaa
0,25 tl mustapippuria jauhettuna
2-3 dl raastettua voimakasta juustoa
1 dl auringonkukansiemeniä (Minulta nämä pääsivät unohtumaan,
mutta ne tuovat pinnalle varmasti mukavaa rapeutta.)

Nafplionin tykit

Lähteet:
Paavo Castren, Leena Pietilä-Castren: Antiikin käsikirja
Philip Wilkinsson: Myytit & Legendat Ensyklopedia
Alf Henrikson: Antiikin tarinoita 1-2
Kreikan valtion matkailutoimiston kotisivut www.visit.gr
UNESCO.Org – Maailman perintöluettelo
Suomen Ateenan Suurlähetystön kotisivut
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Kuori ja hienonna sipulit ja valkosipulinkynnet. Kuori ja raasta
porkkanat karkeaksi raasteeksi. Huuhtele ja hienonna basilika
varsineen. Huuhtele linssejä lävikössä niin kauan, että vesi muuttuu
kirkkaaksi.
Siivuta kesäkurpitsa pitkittäin ohuiksi, mahdollisimman leveiksi
suikaleiksi juustohöylällä.
Takaisin etusivulle
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Peitä uunivuoan pohja ohuella kerroksella linssikastiketta ja lado päälle
kesäkurpitsasuikaleita yhteen kerrokseen, aivan kuten tekisit lasagnea.
Toista niin kauan, että kaikki kesäkurpitsasuikaleet ja kastike on
käytetty. Viimeiseksi tulee kerros linssikastiketta. Ripottele päälle
juustoraaste ja auringonkukansiemenet.
Paista linssi-kesäkurpitsavuokaa 200-asteisessa uunissa, kunnes juusto
on kullankeltaista, noin puoli tuntia. Anna vuoan vetäytyä hetki ennen
tarjoamista.

KAALIPYÖRYKÄT – LAISKAN KAALIKÄÄRYLEET

Kuumenna öljy kattilassa ja lisää sipuli. Kuullota sekoitellen muutama
minuutti ja lisää sitten raastetut porkkanat. Paista niitä keskilämmöllä
viitisen minuuttia välillä sekoitellen.
Lisää tomaattimurska, vesi (mittaa vesi ja kaada se
tomaattimurskapurkkiin ja sitten kattilaan), valkosipuli, basilika ja
linssit kattilaan. Keitä kastiketta keskilämmöllä noin puoli tuntia,
kunnes linssit ovat kypsiä. Lisää tilkka vettä, jos kastike uhkaa palaa
pohjaan. Mausta suolalla ja pippurilla. Kastike saa olla voimakkaan
makuista ja jämäkkää, koska kesäkurpitsoista irtoaa uunissa nestettä.

500 g valkokaalia
1 kpl sipuli
1 rkl rypsiöljyä
400 g nauta-sikajauhelihaa
150 g ranskankermaa
1/2 dl puuroriisiä
3 kpl kananmunaa
1 1/2 tl suolaa
1/2 tl mustapippuria
2 tl meiramia
1/2 dl siirappia
1/2 dl korppujauhoja
2 1/2 dl lihalientä
Leikkaa kaali ohuiksi suikaleiksi ja silppua sipuli. Paista hetki
paistinpannulla öljyssä, kunnes kaali on hieman pehmennyt ja saanut
väriä.
Takaisin etusivulle
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Kaada kaali ja sipuli
kulhoon ja anna jäähtyä
hieman. Lisää joukkoon
jauheliha, ranskankerma,
puuroriisi, kananmunat ja
sekoita. Mausta seos
suolalla, mustapippurilla,
meiramilla ja siirapilla.
Lisää lopuksi korppujauhot
ja sekoita tasaiseksi.
Muotoile massasta 12
pyörykkää voideltuun
uunivuokaan ja paista 200asteisessa uunissa 30
minuuttia. Kaada
pyöryköiden päälle
lihaliemi ja jatka
paistamista vielä tunnin
ajan.

PAAHDETTU KIKHERNESALAATTI
2 prk (à 290 g) käyttövalmiita kikherneitä
300 g ruusukaaleja
4 porkkanaa
2 punaista paprikaa
½ dl oliiviöljyä
1 tl suolaa

Kastike
½ dl sitruunamehua
1 dl oliiviöljyä
2 rkl dijontäysjyväsinappia
1 rkl sokeria
½ tl suolaa
¼ tl mustapippuria
Yrttiseos
1 sitruuna (kuori)
1 ruukku lehtipersiljaa
½ ruukku minttua
Laita uuni kuumenemaan 225 asteeseen.
Huuhtele kikherneet siivilässä kylmällä vedellä. Valuta huolellisesti ja
kippaa hetkeksi puhtaalle keittiöpyyhkeelle kuivumaan. Halkaise
ruusukaalit ja leikkaa porkkanat ja paprikat reiluiksi suupaloiksi. Nosta
kikherneet ja kasvikset leivinpaperin päälle uunipellille.
Mausta seos oliiviöljyllä ja suolalla. Paahda uunissa 25 minuuttia tai
kunnes kikherneet ovat rapeita ja kasvikset kauniin ruskeiksi
paahtuneita.
Kasvisten paahtuessa, raasta yrttiseokseen tulevan sitruunan keltainen
kuoriosa hienoksi raasteeksi. Jätä se odottamaan.
Tee kastike. Purista sitruunasta ½ desiä mehua. Sekoita kastikkeen
aineet kulhossa tasaiseksi.
Tee yrttiseos. Hienonna yritit ja sekoita ne sitruunankuoriraasteen
joukkoon.

Takaisin etusivulle
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Viimeistely
appelsiinilohkoja
kinuskikastiketta (tai kondensoitua karamellisoitua maitoa)
pistaasipähkinää

Sekoita kastike ja yrttiseos paahdettujen kasvisten ja kikherneiden
joukkoon. Tarjoa salaatti lämpimänä hyvän leivän kanssa.

APPELSIINI-MASCARPONEVAAHTO
1 dl kuohukermaa
150 g kinuskikastiketta (tai kondensoitua karamellisoitua maitoa)
250 g mascarpone tuorejuustoa
1 appelsiinin mehu ja raastettu keltainen kuori
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Vatkaa keskenään kerma, kinuskikastike sekä mascarpone. Lisää
appelsiinin kuori sekä mehu, ja jatka vatkaamista sähkövatkaimella
noin 5-10 minuuttia, kunnes seos alkaa sakeutua. Annostele vaahto
jälkiruokakulhoihin, ja laita kulhot jääkaappiin noin tunnin ajaksi, jotta
vaahdon rakenne tasaantuu.
Viimeistele kalvottomilla appelsiininlohkoilla, kinuskikastikkeella ja
pistaasirouheella.
Takaisin etusivulle
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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
Graafinen suunnittelija
Andreas Dimitriadis, Mob. 697 9762145
E-maili andreas1701@gmail.com

Kevätkaudelle 2022

Tämän vuoden lähitapaamiset, ainakin alkuvuodesta, eivät taida
onnistua, mutta siitä ilmoitetaan erikseen kunkin tapaamisen kutsussa.
Tammikuun keilailukilpailut eivät etänä onnistu, joten ne peruuntuvat
tai siirtyvät myöhempään.
Helmikuu:
Maaliskuu:
Huhtikuu:
Toukokuu:
Kesäkuu:

Seuran Yleiskokous.
Kuukausitapaaminen
Kuukausitapaaminen
Kuukausitapaaminen
Food for Good ruokafestivaalit, juhannusjuhlat

Paikka ja aika ilmoitetaan lähempänä tapahtumaa.

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: kreetalainen@gmail.com
Käsintehtyä keramiikkaa ja koruja
Päivi Georgopoulos, Puh. 697 4031922
Myös tilauksia otetaan vastaan.
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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.suomi-seura.fi/usp-etusivu/

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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