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HELSINGIN SUOMI-KREIKKA YHDISTYS
ΦΙΝΛΑΝΔΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΛΣΙΝΚΙ

HALLItuS 2016

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΤΟΥ 2016
Aili Lamminen, puheenjohtaja
040 533 5513, allulamminen@gmail.com
KANSIKuVA:
Kreikan Tukholmanmatkailutoimiston edustajat
Stavroula Skaltsi (vas.)
ja Alexandra Sarantidi
tapasivat tuhansia suomalaisia tammikuun Matka
2016 -messuilla Helsingin
Messukeskuksessa.
Kuva Eero Nokela.
LEHDEN JuLKAISIJA:
Helsingin Suomi-Kreikka
yhdistys ry
VIEStINtÄtOIMIKuNtA:
Eero Nokela ja
Marjukka Lehtinen
tAIttO JA PAINAtuS:
Print Line Helsinki Oy
www.printline.fi
KuVItuSKuVAt:
Print Line ja Pixhill
AINEIStO SEuRAAVAAN
JÄSENLEHtEEN 2/2016
viimeistään maanantaina
11.4.2016 mennessä
joko yhdistyksen toimistoon
tai sähköpostilla
suomi.kreikka@welho.com
tai eero.nokela@kolumbus.fi
Lehti 2/2016 ilmestyy
toukokuussa 2016.
PANKKIYHtEYS:
Nordea 200138-44140
IBAN: FI89 2001 3800 0441 40
BIC: NDEAFIHH
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Kimon Papadopoulos, varapuheenjohtaja
040 568 5611, info@berghyddan.fi
HALLItUKSEn VARSInAISEt JÄSEnEt 2015
Pirkko Drakos, toimistonhoitaja
050 594 2860, pirkko-liisa.drakos@elisanet.fi
Raila Järveläinen, varasihteeri
040 500 3489, raila.jarvelainen@elisanet.fi
Liisa Kylmälä
040 772 8350, liisa.kylmala2@gmail.com
Meri-Sofia Lakopoulos
040 461 9145, meri-sofialakopoulos@hotmail.com
Irmeli Lasarenko
044 257 8428, irmelilasarenko@gmail.com
Marjukka Lehtinen, sihteeri ja jäsenasioiden hoitaja
050 582 1464, marjukka.lehtinen@bastu.net
Minna Maja, rahastonhoitaja
040 508 5759, minna.maja@kolumbus.fi
Eero nokela, jäsenlehden toimittaja
050 553 5681, eero.nokela@kolumbus.fi
HALLItUKSEn YLEISVARAJÄSEnEt 2015
Soile Hartikainen
0400 509 239, soile.hartikainen@diginia.fi
Marjatta Hjorth
040 515 1339, smhjorth@gmail.com

tOIMIStO, Inkoonkatu 7, 00510 Helsinki
Puh. 040 542 9495 tai sihteeri 050 582 1464
Sähköposti: suomi.kreikka@welho.com
Jos haluat tulla toimistoon ostoksille, sovi siitä
jonkun hallituksen jäsenen kanssa.
www.helsinginsuomikreikkayhdistys.ﬁ

talvinen tervehdys
yhdistyksemme jäsenet!

V

uoden alussa moni meistä katselee ja miettii
hieman tarkemmin asioita. Palautan kaikille mieleen, mitä sääntömme sanovat yhdistyksemme
tarkoituksesta.
Yhdistyksen tarkoitus on lisätä Kreikan ja sen kansan tuntemusta sekä levittää tietoa antiikin ja erityisesti tämän
päivän Kreikan sivistyksestä, historiasta, yhteiskunnasta
ja taloudesta. Yhdistys on poliittisesti ja uskonnollisesti
sitoutumaton.
Ihan hyviä asioita kaikki, eikö vaan?
Sääntömme ja toimintamme antavat laajasti mahdollisuuksia erilaisten tapahtumien ja aktiviteettien
toteuttamiseen. Jo huhtikuun 13. päivänä jäsenillä on
erinomainen tilaisuus kuulla kirjailija ja filosofi nikos
Kazantsakisista (1883–1957) ja hänen tuotannostaan
ja elämästään. Tilaisuus järjestetään juuri varmistuneen
tiedon mukaan Helsingin yliopiston tarjoamassa tilassa
klo 16–18, mutta missä salissa, sen tästä ainutlaatuisesta ja korkeatasoisesta luennosta kerromme tuonnempana nettisivuillamme ja ilmoitamme sähköpostitse
jäsenille. Tervetuloa joukolla mukaan!
Jo ennen tuota Kazantsakis-tilaisuutta meillä on tarjota
perinteinen matkailuilta, siitä tarkemmin sivulla 14.
Seuraava jäsenlehti ilmestyy toukokuussa. Sen yhteydessä tulee jäsenkortti, jolla saa hyviä etuja ja alennuksia
yhteistyökumppaneiltamme. Käyttäkää niitä, näin edut
säilyvät käytettävissänne ja saatte helposti vastiketta
jäsenmaksullenne.
Muutakin mukavaa ja kiinnostavaa on suunnitteilla. Niistä
lisää nettisivuiltamme ja seuraavassa jäsenlehdessä. Yhdistys on nyt myös Facebookissa, käykääpä katsomassa.
Oletteko huomanneet, miten uusia kohteita Kreikkaan
on tulossa kesällä? Siispä sinne!
Allu Lamminen
puheenjohtaja
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Kreikkaa
matkailijoille
Suunnitteletko matkaa Kreikkaan
tai Kyprokselle kesällä?
Helsingin Suomi-Kreikka Yhdistys
järjestää matkailukreikan kurssin tiistaisin ajalla 1.3. – 3.5.2016 klo 19.30–21.00
eli yhteensä kymmenen kertaa.
Tutustumme kreikan kieleen sanojen
ja lauseiden avulla, jotka ovat erityisesti
matkailijalle tarpeellisia. Kurssille tultaessa
ei tarvitse osata kreikan aakkosia, vaan
kurssilla opiskelemme myös aakkosia ja
äänteitä tarpeen mukaan. Kurssilla käytetään opettajan omaa materiaalia.
Opetuskerrat ovat: tiistaisin 1.3., 8.3.,
15.3., 22.3., 29.3., 5.4., 12.4., 19.4., 26.4.
ja 3.5.2016.

1.3.–19.4 opetusta on klo 19.30–
21.00 ja kahdella viimeisellä kerralla klo
18.45–21.00.
Opetuspaikkana on yhdistyksen toimisto Inkoonkatu 7 Alppilassa.
Kurssin hinta on 150 euroa.
Opettajana toimii Soile Hartikainen.
Ilmoittautumiset ja tiedustelut sähköpostilla soile.hartikainen@diginia.fi tai
puhelimitse 0400 509 239.

Kreikan kielikurssit Helsingin Suomi-Kreikka
yhdistyksessä keväällä 2016
Maanantaisin kokoontuvat ryhmät:
Kreikka 4: klo 16.00 – 17.30. Oppikirja
on Ellinika A, sekä Kreikan kertausta:
klo 17.30 – 19.00
Oppikirja on myös Ellinika A (kappaleesta 12 eteenpäin), sekä Kreikka 2:
klo 19.00 – 20.30 Oppikirja on Oriste.
Tiistaisin kokoontuvat ryhmät:
Kreikka 8: klo 16.30 – 18.00.
Oppikirja on Ellinika B sekä Kreikka 3:
klo 18.00 – 19.30. Oppikirja on Oriste.
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Kurssipaikkana on yhdistyksen toimisto, Inkoonkatu 7 Alppilassa.
Opettajana toimii Soile Hartikainen.
Ilmoittautumiset ja tiedustelut sähköpostilla soile.hartikainen@diginia.fi tai
puhelimitse 0400 509 239.

Tervetuloa!

Kos

Ampavris Family Apartments

Taas pääsee
Ampavrisiin
– kotoisaan
ja monien
kaipaamaan
paikkaan!
Jorgos & Eleni

Kaunein aika Kreetalla
alkaa juuri!

www.housekastri.net
Soita Raila +358 40 500 3489
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Kreikasta kiinnostuneita riitti välillä tungokseen saakka yhdistysten liiton ja
Helsingin yhdistyksen yhteisellä osastolla. Tässä päivystysvuorossa liiton
puheenjohtaja Yrjö Viinikka ja kielenopettaja Soile Hartikainen.

Kreikan-matkasta ei tingitä!
Alkuvuoden rutistus
yhdistyksemme joukoilta
oli jälleen osallistuminen
Matkamessuille yhteisosastona
Suomi-Kreikka-yhdistysten
liiton kanssa. Messuilta haettiin
jälleen ideoita kesän Kreikanmatkaa varten. Kreetalaisten
panos oli jälleen ilahduttavaa
luokkaa.
Matkamessunälkään oli
tarjolla jälleen tunnettuja
Gavrielides Foodsin herkkuja,
joita sai ostaa myös mukaan.
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O

sastomme sijaitsi ystävyysseurojen osastolla, joka tänä
vuonna oli mukavasti väljempi
kuin viime vuonna. Käytävillä oli tilaa
liikkua ja pysähdellä, mikä varsinkin
ruuhkaisina aikoina lauantaina ja sunnuntaina oli tosi tarpeen. Käytävillä oli
tilaa jopa tanssahdella kreikkalaisittain,
siis ex tempore.
Messujen tämänvuotinen kävijämäärä oli hieman pienempi kuin vuosi
sitten: pakkasesta ja lumisateesta
huolimatta lähes 67 000 kävijää tuli
hakemaan ideoita ja inspiraatiota matkoillensa. TNS Gallupin tekemän kävijätutkimuksen mukaan tänäkin vuonna
matkustetaan entiseen tahtiin. Jos
jostain tingitään niin ei ainakaan matkailuista! Matka Euroopan kohteisiin
oli haaveissa 69 %:lla haastatelluista. Tavalla tai toisella toiminnallisten
matkojen tai jonkin teeman ympärille
rakennettujen matkojen kysyntä jatkaa
kasvuaan, mikä näkyi osastollamme
vierailleitten kysymyksissäkin.
Päivystys sujui osastollamme jo
rutiinilla. Flunssakaudesta huolimatta
kaikki päivystäjät pääsivät paikalle
sovitusti, ja kyselijöitä riitti välillä ruuhkaksi asti. Yhdistyksen toiminnasta
oltiin kiinnostuneita ylipäänsä, mutta
myös jäsenyyden myötä saatavat edut
kiinnostivat. Tulemmekin vastaisuu-

Finnairin Airbus A350 -laajarunkolentokoneen business-luokan tuoli kiinnosti
messu-yleisöä. Se liukuu täyteen
makuuasentoon ja yksityisyys on
sataprosenttinen. Tuolia esittelemässä
lentoemäntä Hanna Kela-Sjöberg.

dessa keräämään sivuillemme vinkkejä
Kreikkaan ja kreikkalaisuuteen liittyvistä
tapahtumista, tilaisuuksista, konserteista,
uusista tavernoista, kahviloista jne.
Juhlavuotemme 2017 alkaa taas Matkamessuilla 19.–22.1.2017. Sinne toivoisin vinkkejä osaston koristelusta ja
muusta mukavasta oheistoiminnasta,
jotta saadaan juhlavuosi oikein räväkästi
käyntiin. Kaunis kiitos kaikille päivystäjille
ja pystyttäjille!
Kreikan Tukholmanmatkailutoimiston
johtaja Stavroula Skaltsi
(vas.) ja Alexandra
Sarantidi jaksoivat
vastata suomalaisten
mitä ihmeellisimpiin
kysymyksiin. Jo tutuilla
saarilla on alkavana
kesäkautena tarjolla
uusia kyliä.

Teksti Raila Järveläinen
Kuvat Eero Nokela
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Kreikan vetovoima
kestää
Suomen matkatoimistoalan liiton kokoama lentäen tehtyjen
valmismatkojen tilasto viime vuodelta vahvistaa jo tutuksi
käyneen faktan: Kreikka on kesän ehdoton ykkönen ja sen
suosio kestää taantumankin aikana.
Se on koko vuoden kakkonen.

T

op 10:tä johtaa odotetusti Espanja: 225 942 matkustajaa (vuonna
2014 284 894); kakkosena Kreikka
(156 270, ed. vuonna 183 707), sitten
turkki (105 611, v. 2014 120 975), 4. thaimaa (50 640, v. 2014 55 747), 5. Italia
(22 891, v. 2014 21 109), 6. Portugali/Madeira/Azorit (19 217, 25 223), 7. Kypros
(15 383, 20 556), 8. Kroatia (12 786, ei top
10:ssä ed. vuonna), 9. Arabiemiirikunnat
(11 983, 9 225), ja 10. Itävalta (11 685,
13 040).
Monilla suosikkikohteilla on selvää
laskua, mutta pitää muistaa, että näissä
luvuissa eivät näy ne matkustajat, jotka
räätälöivät itse matkansa, ts. ostavat
8

lennot ja hotellimajoituksen netistä käyttämättä matkatoimistoa tai matkanjärjestäjää. Niinpä esimerkiksi Espanjan valtion
matkailutoimisto ilmoittaa todelliseksi
suomalaisten määräksi (yöpymisten mukaan) vuonna 2014 peräti 682 876 kävijää,
ja viime vuonna marraskuun loppuun
mennessä 630 597.
Viime kesänä monet matkanjärjestäjät
supistivat tuotantoaan edellisen, hyvän
Suomen kesän innoittamina, mutta kuinkas sitten kävikään: viileä kesä täytti koneet, mutta lisälentosarjoja ei voitu järjestää.
Eero nokela
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Y

hdistyksellämme on mielestäni
hieno jäsenlehti, mutta sillä ei ole
selkeää nimeä! Niinpä julistamme
nyt nimikilpailun, eli keksi lehdelle nimi.
Sen pitää olla lyhyt ja ytimekäs, suomalainen tai kreikkalainen, sellainen, joka
kertoo mistä on kysymys. Saa se olla
kauniskin, runollinen – tai sitten arkinen,
kunhan se on suuhun sopiva ja helposti
mieleen jäävä.
Hallitus käsittelee nimiehdotukset
kevään kokouksissa ja kertoo tulokset
seuraavassa, toukokuussa ilmestyvässä jäsenlehdessä. Voittaneen nimen
ehdottanut saa palkinnoksi Kreetalla
toista kotiaan pitävän Merja TuominenGialitakin upean kirjan Koko kylän pidot
(Kreetanmaku.fi).
Nyt kaikki joukolla keksimään lehdelle
hyvä nimi. Lähetä ehdotuksesi osoitteella
suomi.kreikka@welho.com tai postikortilla osoitteeseen Helsingin SuomiKreikka-yhdistys, Inkoonkatu 7, 00510
Helsinki. Aikaa ehdotusten lähettämiselle
on 22. helmikuuta saakka.
Eero Nokela

Jäsenedut voimassa seuraavissa yrityksissä • Jäsenedut voimassa seuraavissa yrityksissä • Jäsenedut voimassa seuraavissa yrityksissä
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www.berghyddan.fi
Vanhankaupungintie 3, 00560 Hki
Kimon Papadopoulos, puh. 040 568 5611
Etu: Juhlatilaisuuksiin 25 % alennus tilavuokrasta

Kauppakeskus Kamppi,
Hki, puh. 09 664 047
Etu: Kahvi ja halva tai baklava
veloituksetta tilattaessa pääruoka
à la carte -listalta. Etu vain
www.minos.fi jäsenille jäsenkorttia vastaan.

www.ravintolathalassa.fi

Herttoniemessä
Neitojenranta 2
00810 Hki
puh. 09 7273 5800

Etu: 20 % alennus à la carte -listan pääruoista
(ei lounasmenusta)

Ludviginkatu 3-5
00130 Hki
puh. 010 320 4410
varaukset@elgreco.fi

www.elgreco.fi

Etu: El Grecon halva ja kahvi veloituksetta
à la carte -listalta tilattaessa. Etu jäsenille jäsenkorttia vastaan.

www.salonjoseph.eu

Kaisaniemenk. 4
00100 Hki
puh. 044 948 2661

Etu: 20 % alennus normaalihintaisista
kampaamo- ja parturipalveluista

PL 1, 00561 Hki
puh. 010 320 2690

(ma-pe klo 12–15)
info@matkapaletti.fi
Etu: MatkaPaletin Kreikan-matkoista 50 euron
alennus/jäsen. Ryhmänkerääjälle ilmainen matka
kun osallistujia on vähintään 12.

www.matkapaletti.fi

Kosmos Design
Kapteeninkatu 7
00140 Hki
puh. 046 635 3326

avoinna 10 – 18, la 10 – 15
Etu: Tuotteista 10 %:n alennus jäsenille jäsenkorttia vastaan.
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Hanian suomalaisten kuoro virittää
joulutunnelmaan.

Rethymnonin suomikoululaiset
esiintyvät.

Joulun odotusta Hanian suomalaist
Raila Järveläinen kertoo erilaisesta joulukuusta ”toisessa
kodissaan” Haniassa. Siihen kuului muun muassa oliivien,
Kreetan kullan poimintaa. ”Joulujuhlassa lasten riemukas
tekeminen toi varmasti ilon jokaiseen sydämeen”, hän kirjoittaa.

K

utsu oliivinpoimintaan osui tänä
vuonna joulukuun alkuun. Säät
suosivat, ja oli tosi mukavaa havaita, että aurinko ON edelleen olemassa
ja sellaisenkin värin kuin vihreä vielä tunnistaa. Harjoittelimme oliivinpoimintaa
ensin muutaman päivän ystäviemme
palstalla ennen kuin poimintakaravaani
päätyi meidän tontillemme. Konttorityöläisen ruoto kiitti ja kumarsi kun savotta
oli ohi, mutta niinpä sitten toimitimme
puristamolle 334 kg oliiveja.
Oliivien poiminta näytti olevan ehdottomasti suosituin joulukuisista harrastuksista Plataniaksen alueella. Kaikkialla
palstoilla oli iloinen tekemisen meininki ja
lava-autot täysine kuormineen suuntasivat
illoin kohti puristamoita, jotka yötä päivää
erottelivat marjoista tuota Kreetan kultaa.
Poimintaan tuli ansaittu tauko lauantaina 5. joulukuuta. Silloin järjestettiin
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Hanian ja Rethymnonin Suomi-koulujen
ja suomalaisten yhteinen joulu- ja itsenäisyyspäiväjuhla. Tänä vuonna tapasimme
Rethymnonin lähellä Loutran kylässä,
Taverna Hovolissa, jonne iloinen bussilastillinen Hanian suomalaisia matkasi.
Aurinkoinen sää suosi, ja glögi- ja piparitarjoilu hoitui ulkosalla monien iloisten
jälleennäkemisten merkeissä.
Joulujuhlan tähtinä lapset
Juhlan aloitti Sibeliuksen Finlandia, joka
osin hukkui iloisen rupattelun alle. Finlandian jälkeen Rethymnonin suomalaisten puheenjohta Teija Kiviranta toivotti
meidät tervetulleiksi ja luki tasavallan
presidentin itsenäisyyspäivän tervehdyksen ulkosuomalaisille. Opettaja Maarit
Saloranta Rethymnonin Suomi-koulusta

en seurassa
5-vuotias
Lucia-neito
selviytyi
tehtävästään
mainiosti.

esittäytyi, esitti oman tervehdyksensä ja
luki jouluevankeliumin.
Hanian suomalaisten kuoron musiikkitervehdyksen jälkeen päästiin jouluaterialle. Pitopöydästä löytyi niin suomalaisia
laatikoita ja rosollia kuin kreikkalaisiakin
herkkuja. Pääruoka tarjoiltiin pöytään,
possua tietenkin tai kalaa vaihtoehtona.
Ruokailun jälkeen Suomi-koulujen
oppilaat pääsivät esiintymään ja näin
saimme nauttia Hanian koulun aivan liikuttavasta Lucia-esityksestä, riemukkaista
joulutarinoista ja lasten keräämistä jouluisista vitseistä. Rethymnonin koululaisten
kirjoittama ja esittämä joulunäytelmä oli
aivan riemukasta katsottavaa, tekemisen
riemua parhaimmillaan.
Kahvin ja jälkiruoan jälkeen jaksoimme
mainiosti laulaa muutaman ikivihreän
joululaulun yhdessä. Tilaisuus oli iloinen,
erittäin lämminhenkinen ja hyvin toteu-

tettu. Pääesiintyjien eli lasten riemukas
tekeminen toi varmasti ilon jokaisen sydämeen.
Jouluista tunnelmaa jatkettiin vielä
seuraavana keskiviikkona, kun hanialaisten perinteinen joulujumalanpalvelus
pidettiin Halepan katolisessa kappelissa.
Heikki Järvinen ja kanttori Margaret
Vainio saapuivat vartavasten Rodokselta,
kuten tapoihin kuuluu. Kreetalla ei omaa
luterilaista miehitystä olekaan. Väkijoukko
oli pieni, mutta tilaisuus lämminhenkinen,
ja eloa normaalipalvelukseen toi Hanian
suomalaisten kuoron rytmittämä palvelus. Palveluksen päätteeksi istuimme
vielä hetken Taverna Petrassa iltapalalla,
luonnollisesti.

Teksti ja kuvat Raila Järveläinen
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Paluu
muistojen
Haniaan
Yhdistyksen kunniajäsen
Christina Walli matkusti
muistojensa Kreetalle,
monille niin tuttuun
Haniaan. Kylläpä se oli
muuttunut, mutta vielä
hän löysi jotain tuttuakin,
kuten kauppahallin ja
Venetsialaisen sataman.
12

E

nsimmäisenä mieleeni tulee vuonna 1570 rakennettu Venetsialainen
satama. Se on varmaan kaikkien
Haniassa käyneiden ensimmäinen kohde,
ja sen ympärillä oleva vanha kaupunki
kapeine kujineen. Pienet puodit ja romanttiset tavernat, niitä riittää joka kujalla.
Vanhan kaupungin keskeisin rakennus
on v. 1913 rakennettu kauppahalli. Sen ristin muotoon rakennetussa neljässä (siivessä) osassa käy huiske, kun perheenäidit
käyvät ostamassa päivän ruokatarvikkeet.

molemmat 2 x 2 m. Hän kutsui sisään
ja kertoi olevansa leipuri ja tekemässä
filloa, tuota ohuen ohutta paperimaista
lehtitaikinaa, joka kätkee sisäänsä vaikkapa juustoa, pinaattia tai manteli-hunajasokeri-sisuksen, jota baklavaksi kutsutaan.
Levitettyään ja venytettyään taikinan
pöydän reunojen yli, hän asettaa sen päälle ison pellavakankaan. Ja niin alkaa seuraavan kerroksen tekeminen.
Fillo-kerroksia tulee useita sillä pöytiä
on kaksi. Taas hän sekoittaa raaka-aineet,
vesi, öljy ja vehnäjauhot. Lukuisia ovat
ne metrit, joita kertyy pöytiä kierrellessä
aamupäivän aikana.
Kun fillolevyt ovat valmiit, ne leikataan
suorakaiteen muotoisiksi paloiksi, kääritään rullalle ja pannaan hyllylle odottamaan
ostajia. Öljyn ansiosta levyt eivät kuivu
eivätkä kovetu ja pysyvät notkeina.

Ensimmäisenä ovat vihannes- ja hedelmäkauppiaat, sitten kala- ja lihakauppiaat. Viimeisenä mausteet, viini, juusto
ja turisteille suunnatut tuotteet.
Kauppahallin takana Tsuderon kadulla
on pieniä kauppoja ja muutama kahvila.
Katua kulkiessani huomasin avonaisen
oven, joka johti kuin kauppaan, mutta mitä
tekikään mies sisällä. Ovelta katsottuna
hän sijasi isoa vuodetta. Uteliaisuuteni
heräsi, ja koska ovi oli auki, kysyin mitä
hän tekee. Sisällä oli kaksi isoa pöytää,

25 vuotta myöhemmin
Hania on muuttunut. Autot ovat vallanneet jokaisen vapaana olleen neliön.
Turistimassat vyöryvät kujia pitkin. Entiset pienet puodit ovat nyt näyttäviä
kauppoja seinän kokoisine näyteikkunoineen. Katukauppias myy selfie-keppejä,
nykyaikaa. Kaupallisuus kaatuu päälle.
Vanhat rakennukset rapistuvat ja monet
niistä ovat käyttökiellossa. Kauan sitten
niissäkin asuttiin. Jotain sentään on 
13



jäljellä tutusta vanhasta: kauppahalli. Ja
sen takana Tsuderon katu 59:ssä leipuri
Jorgos Kontaxakis (kuvassa), joka on
nyt yli 70-vuotias. Hän seisoo leipomonsa
ulkopuolella ja tervehtii ohikulkevia tuttuja,
vuosikymmenien takaa.
Toinen työpöydistä on poistettu ja
sen paikalla on nyt pöytä ja kaksi tuolia.
Tuttavat kun joskus haluavat parantaa tätä
maailmaa vähän pitempäänkin. Toivotan
hyviä eläkevuosia.
teksti ja kuvat Christina Walli

tervetuloa kevään matkailuiltaan

Kuva Eero Nokela

P
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erinteinen, keväinen matkailuilta
järjestetään jälleen yhteistyössä
Aurinkomatkojen kanssa. Kohdepäällikkö Maria Widell (kuvassa) kertoo
Kreikan uutuuksista, kuten Rodoksella
ja Kreetalla järjestettävistä Hyvän olon
-matkoista ja Crossnature-tunneista. Matkailuilta pidetään yhdistyksen toimistossa, Helsingin Alppilassa, Inkoonkatu
7 (raitiovainut 2/3 ja 9) keskiviikkona,
maaliskuun 30. päivänä klo 17.
Tervetuloa joukolla kuulemaan, kysymään ja keskustelemaan Kreikan-matkoista. Yhdistyksen toimistosta voit ostaa
samalla vinyyli- ja cd-levyjä edulliseen
hintaan sekä joulun menestystuotetta,
kreikkalaisia hienosaippuoita (kts. jäsenlehti 4/2015 sivu 19). Tarjoilua varten
muista ilmoittautua ennakkoon yhdistyksen sihteerille.

lyhyesti • lyhyesti • lyhyesti

✓

Ensi kesänä Kreikkaan
Aegean Airlinesin viime kesänä aloittamat
lennot Helsingistä Ateenaan ja takaisin
jatkuvat tulevana kesänä ajalla 8.3.–28.10.
maanantaisin ja perjantaisin. Myös Finnair
lentää Ateenaan, mutta vain kuumimman
kesäsesongin ajan 19.6.–14.8. Lähdöt
täältä ke- ja su-iltaisin, paluulennot Helsingissä to- ja ma-aamuyöllä. Norwegian
lentää Ateenaan la 2.4.–18.6., 21.6.–13.8.
ti ja la, ja 20.8.–29.10. la. Finnair ja useat
ulkomaiset tilauslentoyhtiöt lentävät suoraan yli kymmenelle saarelle.

viime syksynä ilmestyneen lehden yhdistysten suoralinkistä: http://issuu.com/
kaijak/docs/fillellinas_autumn_2015.

✓

Kaksi uutta kunniajäsentä
Yhdistys sai viime syyskokouksessa kaksi
uutta kunniajäsentä. He ovat yhdistyksen

✓

Kazantsakis-ilta huhtikuussa
Iloinen uutinen kreikkalaisrunoilija ja -filosofi Nikos Kazantsakisin (1883–1957)
ystäville: Yhdistys järjestää torstaina,
huhtikuun 13. päivänä klo 16–19 Kazantzakis-luentoillan. Tilaisuus pidetään
Helsingin yliopiston tarjoamassa tilassa
myöhemmin ilmoitettavassa paikassa.
Tarkista sali ja sen sijainti yhdistyksen
kotisivulta tai Facebookista lähempänä
ajankohtaa. Kaikki joukolla mukaan tähän
ainutlaatuiseen tilaisuuteen.

✓

Jäsenkortti seuraavassa lehdessä
Viime vuoden jäsenmaksunsa maksaneiden jäsenkortti on voimassa toukokuun
alkuun. Seuraavasta jäsenlehdestä voivat
tämänvuotisen jäsenmaksunsa maksaneet leikata talteen uuden jäsenkortin,
jonka voimassaoloaika on toukokuu 2016
– toukokuu 2017.

✓

Filellinas verkkoon
Suomi-Kreikka-yhdistysten liiton julkaisema Fillellinas-lehti ilmestyy jatkossa vain
verkkoversiona. Voitte käydä lukemassa

pitkäaikainen sihteeri ja jäsenasioiden
hoitaja Marjukka Lehtinen ja jäsenlehden
vastaava toimittaja Eero Nokela.
Kuva Kimon Papadopoulos.

✓

Kreikkalaismusiikin ilta kesäkuussa
Laittakaa jo nyt ylös kalentereihinne:
toivottu kreikkalaismusiikin ilta Hakasalmen Huvilalla Helsingissä sunnuntaina,
kesäkuun 5. päivänä. Tilaisuudesta tarkemmin seuraavassa jäsenlehdessä, joka
ilmestyy toukokuussa.
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KUtSU
Helsingin Suomi-Kreikka yhdistys ry

YHDiStYKSEN
KEVÄtKOKOUKSEEN
torstaina 28.4.2016 klo 18.00

Helsingin Suomi-Kreikka yhdistys ry:n
sääntömääräinen kevätkokous
yhdistyksen toimistossa Inkoonkatu 7, Helsinki

Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen 12. §:ssä mainitut asiat:
1.
2.

3.
4.
5.

Kokouksen avaus.
Valitaan kokouksen puheenjohtaja,
sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
ja kaksi ääntenlaskijaa. Kokouksen
puheenjohtajana voi toimia
yhdistyksen ulkopuolinen henkilö.
Todetaan kokouksen laillisuus
ja päätösvaltaisuus
Hyväksytään kokouksen työjärjestys
Esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajan
lausunto

6.

7.

Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
myöntämisestä hallitukselle ja
muille vastuuvelvollisille
Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Asiat, jotka halutaan kevätkokouksen
käsiteltäviksi on jäsenen ilmoitettava
hallitukselle kirjallisesti vähintään neljä
viikkoa ennen kokousta.

tervetuloa!
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Hallitus

