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Aito kreikkalainen
puutarha

• Eleftherios Gavrielides – menestyneen miehen tarina
• Toivottu kreikkamusiikki-ilta 26.10. – tee pöytävaraus heti!
• Suomen Zorbas Ossi Ahlapuro, 80 • Sofia Lakos Helsinkioppaana kreikkalaisille • Kesäkurpitsapallerot Irmelin tapaan
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K

un kyselemme jäseniltämme,
mitä toiveita heillä olisi, lähes
aina toivotaan kreikkalaista musiikkia. Nyt sitä on tarjolla lokakuussa!

Lokakuun 26. päivä järjestämme Berghyddanissa illanvieton, jossa useat Suomessa
asuvat kreikkalaiset yhtyeet soittavat. Totta kai myös syömme Kimonin laittamaa
maukasta ruokaa ja jännitämme arpajaisia, jospa onni suosisi tällä kertaa.
Tervetuloa viettämään iloista iltaa yhdessä. Tässä lehdessä annamme sivulla 9
tarkemmat ilmoittautumisohjeet, miten toimia, ja muistakaa ottakaa ystävänne
mukaan.
Tätä kirjoittaessani eletään aikoja, jolloin selviää, mitä tapahtumia yhdistys järjestää
alkavana syyskautena. Toivottavasti suunnittelemamme tapahtumat piristävät teitä
pimenevissä syksyn illoissa.
Kirjoitin edellisessä lehdessä toiveen, että ottaisimme edesmenneen kunniajäsenemme Christina Wallin perintönä aktiivisen osallistumisen ohjelmiimme,
myös syyskokoukseen. Siitä myös lehdessä tarkemmin. Syyskouksessa tehdään
tärkeät päätökset tulevalle vuodelle, olette jokainen tervetulleet vaikuttamaan
vuoteen 2020.
Kun olen viettänyt kauniin kesän helteineen, tuulineen, viileine päivineen ja
leppoisine tunnelmineen, on kiva aloittaa syksy kanssanne. Onneksi pääsen vielä
piipahtamaan Kreikassakin parin vuoden tauon jälkeen. Samanlaisia tunnelmia
toivon teille, hyvät jäsenemme. Yhdessä tekeminen ja yhdessä oleminen on
yhdistystoiminnan parasta antia meille jokaiselle.

Hyvää alkusyksyä!
Allu Lamminen
puheenjohtaja
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Insinööri, kielenopettaja, elintarvikemaahantuoja

Eleftherios
Gavrielidesin
huikea tarina

"Jouduin perustamaan
kreikkalaisten elintarvikkeiden maahantuontiyrityksen kun
tilanne karkasi käsistä.
Tuotteita eivät ostaneet
vain oppilaani, vaan ne
löysivät tiensä myös
kauppojen hyllyille ja
ravintoloihin", Eleftherios
Gavrielides kertoo.
Yrityksen toimitilat
sijaitsevat Vantaalla.
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Suomeen kotiutunut kyproslainen insinööri ”joutui”
kielenopettajaksi, teki sanakirjan, aloitti oppilaiden
vaatimuksesta kreikkalaisherkkujen maahantuonnin,
järjesti konsertteja ja toimi konsulttina.
Menestyvän Gavrielides Foodsin perustaja kertoo
nyt itse miten sattuma johdatti hänet tilanteesta toiseen.

O

len kotoisin Larnakasta, Kyprokselta.
18-vuotiaana lähdin Englantiin opiskelemaan ja suoritin loppututkinnon rakennus- ja yhdyskuntatekniikasta Lontoon
yliopistossa vuonna 1967. Palasin Kyprokselle, jossa työskentelin ensin insinöörinä
maatalousministeriössä ja myöhemmin
kaupungininsinöörinä Larnakassa.
Vuonna 1975 lähdin Saudi-Arabiaan,
jossa oli tuolloin meneillään suuria rakennusprojekteja. Suomeen tulin marraskuussa 1977 avioiduttuani vaimoni Ullan
kanssa.
Aluksi oli todella vaikeaa löytää Suomesta työtä insinöörinä. Jos joku rakennusyritys vastasi hakemukseeni, tarjottu
työ oli Lähi-Idässä, Suomen ulkopuolella.

Halusin kuitenkin työskennellä Suomessa,
sillä tänne halusin perustaa perheen.
Samalla kun hain töitä, aloin opiskella
Helsingin yliopistossa suomen kieltä siltä
varalta, että jäisin Suomeen, ja arabiaa
mahdollista Lähi-Itään paluutani ajatellen.
Yliopistossa tapasin siellä työskentelevän kielitieteilijän, tohtori Kim Schneiderin, joka pyysi minua auttamaan kreikan
opinnoissaan. Vastasin, etten ole varma
kykenisinkö opettamaan häntä. Vuosia
olin rakentanut lähinnä teitä ja siltoja.
Subjektit, objektit ja predikaatit olivat jo
taka-alalla. Hän vastasi minun puhuvan
kieltä ja osaavan selittää englanniksi kreikan kielen vivahteet. Hän oli vakuuttunut
kyvystäni auttaa.
Helsingin Suomi–
Kreikka-yhdistys on ollut
vuosikymmenet lähellä
liikemies Eleftherios
Gavrielidesin sydäntä.
Kuva 70-vuotisjuhlatilaisuudesta talvella
2013, jolloin kunniajäsen
Gavrielidesille luovutettiin
yhdistyksen seinälevyke,
vas. Kyproksen Suomensuurlähettiläs Filippos
Kritiotis, puheenjohtaja Aili
Lamminen, päivänsankari,
varapuheenjohtaja
Kimon Papadopoulos ja
silloinen Kreikan Suomensuurlähettiläs Hristos
Kontovounísios.
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Christina Walli
tutustutti yhdistykseen
Näin aloitin yhden mielenkiintoisimmista
ajanjaksoista elämässäni. Tohtori Schneider opetti minua näkemään sanat ja kielen
täysin uudella tavalla. Kuten hän osoitti,
jokaisella sanalla on oma tarinansa, ja
useimmiten ne ovat saaneet alkunsa mytologiasta. Huomasin, miten sanoja on johdettu toisista ja kuinka ne ovat levinneet
kielestä toiseen.
Myöhemmin tohtori Schneider kysyi,
miksi en opeta kreikkaa kouluissa. Sanoin,
etten usko kykeneväni siihen. Oli eri asia
opettaa kielitieteilijää kuin aloittelijaa. Hänen vastauksensa oli: ”Selitä heille kuten
selität minullekin. Voin soittaa Helsingin
ruotsinkieliseen työväenopistoon, jos haluat.” Näin tapahtui ja opetin siellä monta
vuotta useita luokkia.
Yksi oppilaistani opistossa oli Christina Walli. Tunnin loputtua hän tuli luokseni
ja kysyi: ”Haluaisitko opettaa myös Suomi–Kreikka-yhdistyksessä?” Pian minulla
oli niin paljon luokkia kuin vain kykenin
hoitamaan.
Koska ei ollut olemassa kreikan oppikirjoja, kirjoitin omat aineistot ja jaoin niitä
oppilailleni tunneilla. Tekstien kopiointiin
ja jakamiseen oppilaille joka tunnilla meni
paljon aikaa.
Ensimmäisen lukuvuoden jälkeen istuin alas kirjoittamaan kaiken materiaalin,
jota kuvittelin tarvitsevani 1–2 vuoden
aikana. Aikomuksenani oli jakaa koko
materiaali jo lukuvuoden alussa.
Kerroin aikomukseni tohtori Schneiderille. Kysyin häneltä, voisiko hän käydä
läpi kaikki muistiinpanoiksi kutsumani
aineistot. Oppisivatko oppilaat niistä?
Muistiinpanoista
kreikan sanakirjoiksi
Seuraavan kerran tavatessamme tohtori
Schneider sanoi: ”Kävin läpi antamasi
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aineistot. Eivät ne ole muistiinpanoja, ne
ovat kirja. Painata ja myy se.” Se täyttää
tyhjän aukon, kuten hän sanoi. Tein kuten
hän ehdotti ja myin tuhansia kirjoja.
Huomasin oppilaideni kysyvän jatkuvasti oppikirjan sanojen merkityksiä.
Päätin lisätä kirjani toiseen painokseen
sanaston. Yllätyksekseni useimmat oppilaani ostivat myös toisen painoksen.
Selvisi, että se oli ainoa kreikka–suomisanasto Suomessa.
Kerroin tohtori Schneiderille tämän ja
aikomukseni kirjoittaa laajempi sanasto,
johon lisäisin muitakin yleisiä sanoja. Hän
ehdotti, että voisimme tehdä sen yhdessä.
Emme kuitenkaan päässeet yksimielisyyteen siitä, mitkä sanat pitäisi jättää pois.
Noin kymmenen vuoden uurastuksen tuloksena oli kaksi täysikokoista sanakirjaa,
markkinoiden ensimmäiset suomi–kreikka- ja kreikka–suomi-sanakirjat.
Lukuvuoden lopulla päätimme oppilaitteni kanssa järjestää Kreikka-illan.
Silloin tajusin, ettei Suomen kaupoista
yksinkertaisesti löydy mitään kreikkalaisia
elintarvikkeita. En ollut löytänyt aikaisemminkaan, mutta luulin etsineeni vääristä
paikoista.
Kreikkalaisten elintarvikkeiden
maahantuojaksi
Silloin oppilaani puoliksi leikillään, puoliksi tosissaan sanoivat: ”Miksi sinä et
toisi niitä Suomeen, me ostaisimme ja
kertoisimme ystävillemme myös.” Näin
tein, aluksi hyvin varovaisesti. Mutta pian
tilanne karkasi käsistä. Tuotteita eivät ostaneet vain oppilaani, vaan ne löysivät tiensä
myös kauppojen hyllyille ja ravintoloihin.
Kun niitä ei aikaisemmin ollut tarjolla missään, pian niitä oli käytännössä kaikissa
kaupoissa. Sivutyön sivutyöksi tarkoitettu
toiminta olikin pian muodostunut päätyöksi monelle henkilölle.
Ensin lopetin työt insinöörinä. Sen
jälkeen vähitellen opettamisen. Ryhdyin

Kyproslaiselle insinöörille olisi riittänyt
töitä Lähi-Idässä, mutta avioiduttuaan
hän halusi perustaa perheen Suomeen.
Tässä Elefherios Gavrielides vaimonsa
Ullan kanssa Sardiniassa.
Tyttäret Maria ja Nasia messumatkalla
Ateenassa. Perheyritykset työllistävät
lähes 40 henkilöä. Gavrielides
Foodsin taverna on tuttu näky
jokavuotisilla Matka-messuilla
Pasilan Messukeskuksessa.
Eleftherios Gavrielides
neljän lapsenlapsensa
kanssa.

palkkaamaan ihmisiä töihin. Maahantuontiyritys oli perustettu.
Matka tähän päivään on ollut vaativa,
mutta myös antoisa ja mielenkiintoinen.
Tarjotessani messuilla maistiaisiksi ensimmäisiä kreikkalaisia oliiveja Suomessa,
kysyi asiakas: ”Mitä marjoja nämä ovat?”
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Tervetuloa lokakuun iloiseen

musiikkimatineaan!

Jäsenistömme toiveita on kuultu, ja nyt se tapahtuu:
Koko ilta hienoa elävää kreikkalaista musiikkia Vanhankaupunginlahden tutussa Berghyddanissa lauantaina,
lokakuun 26. päivänä. Tartu heti puhelimeen ja varaa paikkasi.
Tiedossa on musiikin ja tanssin lisäksi maistuvaa ruokaa
ja mega-arpajaiset hienoine palkintoineen.

Lauantai 26.10.2019

Illalliskorttien, arpojen ja viinikuponkien
myynti alkaa klo 17.

"Olen saanut paljon apua
työntekijöiltämme, ystäviltämme
ja perheeltäni", myöntää
menestymisestään kiitollisena
Elefherios Gavrielides.

Esitellessäni ensimmäisiä halloumi-juustonäytteitä keskusliikkeissä, he ihmettelivät:
”Siis mitä tämä nyt on, haloo.., halluu..?”
Tästä on aikaa!
Yritys kasvoi nopeasti. Noin 20 vuotta
myöhemmin ostimme elintarviketeollisuusyritys Ca-Sa Välimeren herkut, joka
sekin kasvaa nopeasti.
Nykyään Gavrielides Foods tuo maahan noin 500 nimikettä yhdeksästä maasta, ja Välimeren herkut valmistaa lähes
200 erilaista tuotetta: kastikkeita, tzatzikia,
hummusta, marinoituja oliiveja jne. Gavrielides Foods työllistää 28 ja Välimeren
herkut 11 henkilöä. Molemmat tyttäreni,
Nasia ja Maria, sekä vävyni Thomas
Maksimow työskentelevät maahantuontiyrityksen palveluksessa. Välimeren herkkuja pyörittää toinen vävyni Petri Klemetti.
Nykyään myymme suurimman osan
tuotteista omalla tuotemerkillämme Filos,
joka on vaimoni Ullan keksimä.
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Berghyddan

Vanhankaupungintie 3, 00560 Helsinki

Konsuliksi ja
konserttienjärjestäjäksi
Vuosien mittaan yritys on ollut mukana
monissa tapahtumissa. Kokonaan tai osittain olimme vastuussa mm. konserteista,
joissa esiintyivät Hadjidakis, Dalaras ja
Domna Samiou. Minut myös nimitettiin Kyproksen kunniavarakonsuliksi ja
myöhemmin konsuliksi, joten yrityksen
tiloissa toimi 27 vuoden ajan Kyproksen
konsulaatti.
Yksin en olisi tähän kaikkeen pystynyt.
Olen saanut paljon apua monilta. Siitä
sydämellinen kiitos työntekijöillemme,
ystävillemme ja perheelleni!

Teksti Eleftherios Gavrielides
Kuvat perhealbumista

Ilmoittautuminen:
viimeistään pe 18.10.
yhdistyksen sihteerille
Irmeli Lasarenkolle
(p. 044 257 8428 tai
irmelilasarenko@
gmail.com).
Illalliskortti:
35 e, sisältäen
noutopöytäillallisen ja
musiikkimatineaohjelman. Maksu
yhdistyksen tilille
(ohjeet pöytävarauksen
yhteydessä).
Arpajaiset:
Arpoja voi ostaa alkuillan aikana, runsaat
palkinnot arvotaan
musiikin lomassa.

Ohjelma:

Klo 18 vieraiden saavuttua kreikkalainen
buffet-illallinen noutopöydästä. Esiintymislavalla nähdään useita orkestereita
ja solisteja, illallisen jälkeen myös tanssilattia kutsuu.

Esiintyjät ja tanssimusiikki:
Pentara-yhtye soittaa Eero Heimolinnan johdolla
1930-luvun tavernoiden ja huumeluolien buzukimusiikkia. Ohjelmassa rakastetuimpien säveltäjien Vamvakarisin, Skarvelisin, Tsitsanisin ja Deliasin lauluja.
Hrysa Panayotopoulou & Rebetinkatu-duo.
ANTAMA-yhtye.

•
•
•

Rebetika-klubilta tuttu
Pentara keskittyy
rakastettuun
buzukimusiikkiin.
Tiedossa on huikeita
tunnelmia, tervetuloa
joukolla mukaan!
Konserteista ja Sibeliusakatemiasta tuttu Hrysa
Panayotopoulou (kesk.)
esiintyy ja tahdittaa
tansseja Rebetinkatuduon säestämänä.

Arpajaispalkintoja voi tuoda yhdistyksen toimistoon (sovi aika sihteerin kanssa). Palkintoina
mm. risteilylahjakortteja, kreikkalaistuotteita,
kirjoja, leivonnaisia ja lahjaesineitä.
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Pensasaidan takana Vartiokylässä lymyää

Aito kreikkalainen
puutarha

Tuuhea pensasaita pientaloalueella Helsingin Vartiokylässä
kätkee yllätyksen: pienen ja kompaktin kreikkalaisen
puutarhan. Isäntäväki, Antero ja Raili Ivanoff, voi olla
syystäkin ylpeä.

V

arsinainen ”puutarhuri” Antero
Ivanoff taputtaa hellästi viiniköynnöksensä muhkeaa, mutkittelevaa runkoa.
Viiniä se on tuottanut jo monena kesänä
kymmeniä litroja.
”Viime kesä oli lämmin niin, että rypäleitä tuli paljon, ja valmistin siitä lähemmäs
50 litraa viiniä”, Ivanoff myhäilee. (Olisiko
parjatulla ilmastomuutoksella tällaisia
positiivisiakin vaikutuksia?)
Joillakin kasveilla on toki talvehtimisongelmia. Muutamia, ruukuissa kasvavia
Ivanoffit siirtävätkin sisään talveksi.
Kreikkalaisia piirteitä
Mutta mikä tekee puutarhasta kreikkalaisen? Muhkeakaan viiniköynnös ei siihen
varmasti yksin riitä?
10
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Välimeren kasveja
Muhkearunkoisen viiniköynnöksen lisäksi
monet muutkin puutarhan kasvit näyttävät
välimerellisiltä: oliivipuu, appelsiinipuu,
mandariinipuu, sitruunapuu…mutta löytyy joukosta myös tutummat omena- ja
luumupuu.
”Kaikkia pitää hoitaa, ja varsinkin viiniköynnöksiä pitää leikellä ja harventaa jatkuvasti”, Antero Ivanoff toteaa.
Koristekasvejakin pieneen puutarhaan
mahtuu: ”Tässä on oleanteri ja tuossa
kiinanruusuja, minun lempikasvejani”,
hän esittelee.
Kissa ja sininen väri
Viiniköynnöstä on jatkuvasti hoidettava ja leikattava, Antero Ivanoff selostaa.

Myös pihan pieni
mandariinipuu tuottaa satoa.

Kiinanruusu
kuuluu Ivanoffien
lempikukkiin.
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Maljakko on matkamuisto Pargasta.

”Ei”, Antero Ivanoff myöntää, ja vie
vieraansa pienelle kierrokselle.
Ensiksi silmään osuvat värikkäät mosaiikit pihan laatoituksessa pienessä pöydässä ja tuolien selkänojissa. Pöytää on jo
ajan hammas (tai Suomen talvi!) koetellut.
Ivanoff on uusinut murentuneita mosaiikkeja parhaansa mukaan. Aivan samanlaisia
ei enää löydä, mutta lopputulos näyttää
silti hyvältä. Samalla pieni pyöreä pöytä
ja tuolit ovat saaneet Kreikalle tyypillistä
ajan patinaa.
Myös valkoiseksi maalatut puunrungot
pistävät puutarhassa silmään. Sellaisia
ei täällä Suomessa juurikaan näe. Ehkä
kannattaisi, kun kuulee Antero Ivanoffin
perustelut:
”Puunrungot Kreikassa ja muualla
Välimeren maissa kalkitaan, jotta niiden
kuori ei halkeilisi. Kuorihan suojaa puuta
esimerkiksi erilaisilta hyönteisiltä.”
Auttaisikohan se myös suomalaisia
kasveja? Jään miettimään omia pihapuitani: koivuja ja pihlajia, joiden tuohi on
vuosien varrella halkeillut, ja saan tuon
tuosta keräillä maasta kuolleita oksia.

Kreikalle tyypillistä on myös sininen väri
aidoissa ja ikkunanpielissä. Väri toistuu
myös pienissä, koristeellisissa ”ikkunoissa”, joita Ivanoff on rakennellut ja taiteillut
puiden lomaan aitaan.
Taiteilijan ”vikaa” Ivanoffissa on muutenkin, sillä sisällä talossa on lukemattomia herkkäsävyisiä akvarelleja, joista
useimmissa toistuvat Kreikan välimerelliset maisemat.
Entä kissa? En muista itse nähneeni
yhtään kreikkalaista puutarhaa, jossa ei
olisi ainakin yhtä kissaa kiehnäämässä
jaloissa.
Antero Ivanoff hymyilee ja osoittaa
puuta, josta roikkuu valjaissa pieni pehmokissa, mutta löytyy ”tiluksilta” aitokin
kissa: Topi-kissan silmät hehkuvat hämmästyksestä, kun isäntä vie vieraansa saunaan. Siellä, ylhäällä lauteilla hämärässä
on suomalaisen maatiaiskissan mukava
ja lämmin torkkua päiväuniaan.
Korfulta alkuinnostus
Ihastuttava, pieni puutarha herättää joukon kysymyksiä: mistä innostus Kreikkaan ja kimmoke kreikkalaisen puutarhan
13



Helsingin Suomi–Kreikka-yhdistys ry

KUTSU

Pieni sininen ikkuna Kreikkaan.

kun venäläisperäinen nimi herätti kysymyksiä, se riitti. Jatkossa matkat
suuntautuivat eri puolille Kreikkaa,
sillä Korfu oli tehnyt vaikutuksen.
Antero Ivanoff on opiskellut maan
kieltäkin, omien sanojensa mukaan
sen verran, että sillä pärjää. Matkojen
varrella on samalla karttunut myös
kreikkalaisten ystävien määrä sekä
Kreikassa että koti-Suomessa.
”Kun pidimme 50-vuotisjuhlat,
kreikkalainen Dimitrios oli täällä
laulamassa”, Antero Ivanoff kertoo.
Kreikka, aina Kreikka!

rakentamiseen keskelle suomalaista pientaloaluetta?
”Tein ensimmäisen etelän-matkani
yksivuotiaan Jarkko-poikamme kanssa
Dubrovnikiin vuonna 1974, mutta Antero
oli silloin sitä mieltä, että hän ei lähde
Suomen kesästä minnekään, vaan lähti
mieluummin ystävänsä kanssa Lappiin
hyttysten syötäväksi”, Raili Ivanoff nauraa ja jatkaa: ”Vuonna 1977 lähdimme
4-vuotiaan Jarkon kanssa ensimmäiselle
yhteiselle Välimeren-matkallemme Korfulle, ja siitä alkoi rakkaus Kreikkaan. Pari
vuotta ennen Korfua olimme käyneet
Bulgariassa, ja Balkan Airlines oli kyllä
ikimuistettava. Poikamme oli silloin 2-vuotias ja meille oli varattu paikat koneen
etuosasta, missä oli myös lentoemäntien
röyhyttelypaikka!”
Kun vielä virkaintoinen maahantulovirkailija klo 4 aamuyöllä perille saavuttaessa
alkoi kuulustella, mistä olemme kotoisin,
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Kreikka on häntä kiinnostanut aina:
”Sehän on ollut sivistyksen kehto,
siellä on harjoitettu tähtitiedettä ja
matematiikkaa, siellä ovat syntyneet
monet tarinat ja myytit Odysseuksesta alkaen.”
Kun lapset olivat pieniä, Kreikkaan piti mennä koulujen loma-aikoina eli
kuumimpaan aikaan kesäisin, mutta viime
vuosina Ivanoffit ovat matkanneet sinne
mieluiten keväällä tai syksyllä omatoimisesti kaikilla mahdollisilla kulkuneuvoilla
lukuun ottamatta henkilöautoa, koska
kummallakaan ei ole ajokorttia. Lukemattomat saaret samoin kuin mantereen
kohteet on nähty.
”Tämän kevään matka suuntautui
Thessalonikin kautta Pelionin niemimaalle
ihastuttavaan Afissoksen pikkukylään,
jossa vietimme kreikkalaisten pääsiäistä
ja vappua. Voloksesta jatkoimme laivalla
Skopelokselle ja sieltä edelleen Evialle,
josta bussilla Ateenaan ja paluu kotiin”,
Raili Ivanoff kertoo.
Nuppineuloja Kreikan kartalle on kertynyt melkoinen määrä, mutta vielä on
paljon näkemättä.
Teksti ja kuvat Marja-Liisa Kinturi

YHDISTYKSEN
SYYSKOKOUKSEEN

torstaina 14.11.2019 klo 18.00
Helsingin Suomi–Kreikka-yhdistys ry:n sääntömääräinen syyskokous
yhdistyksen toimistossa Inkoonkatu 7, Helsinki
Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen 12. §:ssä mainitut asiat:
1. Kokouksen avaus.
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja,
sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
ja kaksi ääntenlaskijaa. Kokouksen
puheenjohtajana voi toimia
yhdistyksen ulkopuolinen henkilö.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja
päätösvaltaisuus.
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma,
liittymis- ja jäsenmaksujen
suuruudet sekä talousarvio
seuraavalle tilikaudelle.

6. Valitaan hallituksen varapuheenjohtaja
kahdeksi vuodeksi (2020–2021)
sekä hallituksen varsinaiset jäsenet
erovuoroisten tilalle kolmeksi
vuodeksi (2020–2022).
Valitaan kaksi varajäsentä vuodeksi.
7. Valitaan toiminnantarkastaja ja
varatoiminnantarkastaja.
8. Käsitellään muut kokouskutsussa
mainitut asiat.
9. Kokouksen päättäminen.

Asiat, mitkä halutaan syyskokouksen käsiteltäväksi, on jäsenen ilmoitettava
hallitukselle kirjallisesti vähintään neljä viikkoa ennen kokousta.
Ilmoittautumiset kokoukseen yhdistyksen sihteerille sähköpostiosoitteella
irmelilasarenko@gmail.com viimeistään maanantaina 11.11.
Jos sinulla ei ole sähköpostia, voit soittaa kenelle tahansa hallituksen
jäsenelle (kts. sivu 2) ja ilmoittautua kokoukseen, kiitos.
Viininmaistajaiset syyskokouksen jälkeen alkaen klo 18.30.
Tervetuloa, muista ilmoittautua sihteerille (kts. yllä).

Tervetuloa!
Hallitus

Illan tähti

Hiilityö
Mirtosin rannasta,
Kreeta

Illan tähti iskee minulle silmää
verhojen välistä
ja minä jään ihastuneena ihmettelemään
miksi avaruuden asukas
vaivautuu valovuosien takaa
maan eläjän ikkunaan.
Liisa Järvinen
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Kreikkalainen tanssiryhmä
senaatintorilla.

Helsinki-oppaana
kreikkalaisille
Kun vuonna 2006 tein ensimmäisen
opastuksen kreikkalaisille
matkailijoille, jännitin valtavasti.
Olin opetellut kreikan kielellä koko
joukon termejä, joita suomeksikaan
en ollut täysin ymmärtänyt, kirjoittaa
Helsinki-oppaana toimiva Sofia Lakos.

L

istassa uusista sanoja oli muun muuassa suurruhtinas, valtioneuvosto, bruttokansantuote. Niin ja jusurum (γιουσουρούμ).
Olin kuullut, että tämä sana voisi olla hyvä
vastine kirpputorille (sen sijaan, että sanoisi
käytettyjen tavaroiden tori).
Muistaisinko nuo? Kun ensimmäinen opastuskeikan päivä koitti, olin hyvin hermostunut.
Olin herännyt jo aikaisin aamulla viideltä lukemaan. Oli kylmä jouluaatonaatto muistaakseni.
Jotkut sanat eivät kuitenkaan tulleet mieleeni opastuksessa. Jäin jumiin, ja matkanjohtaja joutui ottamaan mikrofonin joksikin aikaa
haltuunsa ja kertomaan ne asiat, joita en saanut
sanotuksi tai muistanut. Olimme sopineet,
etten kertoisi toimivani ensimmäistä kertaa

Sofia (vas.) oli opastanut
yli kymmenen vuotta sitten ryhmää,
jossa Natassa oli ollut myös mukana.
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kreikkalaisten oppaana. Olinhan opastanut suomen- ja
englanninkielisille aiemmin.
Onneksi matkailijat olivat
leppoisan oloisia. Oli heillä
huumorintajuakin. Esimerkiksi silloin kuin menimme
Hietalahden kirpputorin ohi ja esittelin
paikan Helsingin jusurumina. Jusurum oli
kääntynyt vahingossa muotoon jusumur.
Jusumur sai naurut aikaan.
Vahingossa kerroin opastuksen lopussa vielä ihan itse, että kyseessä oli ensimmäinen kerta oppaana. Matkanjohtaja ei
vaikuttanut yhtään ilahtuneelta, kuten
arvata saattaa.
Suomen historia tutuksi
Pikku hiljaa vuosien mittaan totuin vetämään turistiopastuksia kreikaksi. Yhdessä kreikkalaisten kanssa on koettu
Suomen historian vaiheita, Helsinkiä,
sen nähtävyyksiä, mutta on koettu myös
luontoa niin bussin ikkunasta nähtynä kuin
luonnon keskellä. On naurettu, laulettu
kreikkalaisia lauluja yhdessä ja joskus
suomalaistakin kansanlaulua harjoiteltu.
Luulen, että olen joskus jopa oppinut
kreikkaa matkailijoilta.
Ovathan he joskus jopa korjanneet lausumistani, mistä olen kiitollinen nykyään.
Nuorempana minua nolostutti asia.
Opiskelin oppaan ammattitutkintoon
valmistavassa koulutuksessa Ida Adultassa vuosina 2005–2006. Tein Helsinkioppaan näyttötutkinnon loka-maraskuussa
2006. Samalla vuosikurssilla oli myös Camilla, joka opastaa kreikkalaisia niin ikään.
Mutta nimenomaan kreikkalaisten oppaaksi minut koulutti Takis (Panagiotis)
Alexandrou, ikään kuin nimensä mukaisesti Alexandriasta kotoisin oleva Egyptin

kreikkalainen, joka on asunut Suomessa
vuodesta 1969.
Montako vuotta olet toiminut
matkailualalla, Takis?
“Melkein koko elämäni. Aluksi matkatoimiston ja hotellin myyntitoimiston
edustajana Kreikassa ja sitten Suomessa
ollessani matkanjohtajana ja paikallisoppaana. Oppaan ammatin opin kantapään
kautta. Olin 27-vuotias kun aloitin.”
Kreikkalaiset haluavat pitää hauskaa
Mitkä asiat kokemuksesi mukaan
kiinnostavat kreikkalaisia?
“Yleensä kreikkalaiset haluavat pitää
hauskaa ja lomailla kunnolla. Heidän täytyy tuntea, että he saavat viettää vapaaaikaa.” Takiksen mielestä on hyvä, ettei
opastettavia kuormita liialla historialla.
He eivät ole oppilaita, oppaan tehtävä on
tehdä juttu mielenkiintoisesti.
“Historian tapahtumat pitää kertoa
niin jännällä tavalla, että matkailijaa alkaa
kiinnostaa. Se on oppaan tehtävä”, Takis
painottaa.
Takikselle on jäänyt mieleen intialainen
ryhmä, jonka hän vei Porvooseen. Matkalla hän kertoi Suomen historiasta. Eräs
intialainen tuli sanomaan, että “tapa miten
kerrot on kuin se olisi satu”.
“Kreikkalaisten ryhmä ei ole koskaan
homogeeninen. 30 henkilöä, ja meillä on
joukko hyvin erilaisia henkilöitä. Kreikkalai17



Resepti Irmeli Lasarenko

nen on vilkas ja siksi on tärkeä, että opas
tekee jutusta mielenkiintoisen”, Takis
sanoo. Hänen mielestään Suomen historia
on mielenkiintoinen.
Kalevala yhdistää
Suomessa kiinnostaa myös luonto, järjestelmällisyys ja johdonmukaisuus.
Se heijastuu ihmisten käyttäytymiseen ja siihen, miten he ovat kehittäneet
lakinsa ja yhteiskuntansa. Yksi suomalaisia
ja kreikkalaisia yhdistävä tekijä on Kalevala, josta hän käyttää nimitystä Homeroksen syntylapsi.
Lönnrot valitsi Homeroksesta mielestään tärkeät kohdat. Suomalainen haluavat
tehdä asiat oikein eikä noin vain, Takis korostaa. “Suomalainen on valikoinut sen
mikä on maailmalla tuttua, ja sen täytyy
olla oikein.” Takis on löytänyt monia
elementtejä, jotka ovat samoja Iliadassa
ja Kalevalassa. Yllättäen Kalevalan tapah-

tumat ovat hänelle tutumpia kuin minulle.
Yksi syy miksi halusin aikoinaan oppaaksi oli se, että tarjoutuisi mahdollisuus
olla tekemisissä kreikkalaisten kanssa. On
nostalgista nähdä samoja matkanjohtajia
uudestaan. Joitakuita heistä näkee lähes
vuosittain.
Harvoin käy niin että samoja matkailijoita tulisi opastettua kahdesti. Kuitenkin
kerran on käynyt niinkin. Nimittäin viime
loppiaisaaton aattona opastuksen yhteydessä eräs matkailija kysyi, että olenko
ollut kauan oppaana.
Kerran kävi ilmi, että olin opastanut yli
kymmenen vuotta sitten ryhmää, jossa
eräs nainen, Natassa, ja hänen äitinsä
Sultanakin olivat olleet mukana.
Tänä kesänä pääsin opastamaan kreikkalaisia kahdesti. Aikaisempina vuosina
minulla on ollut hieman enemmän kreikkalaisten opastuksia.
Teksti Sofia Lakos

Kielikurssit Helsingin Suomi–Kreikkayhdistyksessä syksyllä 2019
Yksilölliset kreikan kielen kielitunnit
alkavat jälleen 2.9.2019.
Maanantaisin
kokoontuvat ryhmät: Kreikka 6–7: klo
16.15–17.45 (Oppikirja Ellinika A kappaleesta 17) sekä Kreikkaa kerraten ja täydentäen: klo 17.45–19.15 (Oppikirja Ellinika B kappaleesta 6).
Uusi kreikan alkeiskurssi alkaa vasta maanantaina 16.9.19 klo 19.15 – 20.45!
Ryhmä alkaa aivan alkeista eli aakkosista. Oppikirja on Ellinika A, jonka voi
ostaa opettajalta tarvittaessa.

Tiistaisin
kokoontuvat ryhmät alkaen 3.9.19: Kreikka ET alkaen: klo 16.00–17.30. (Pitkälle
ehtineiden ryhmä, taitotaso B2.)
Oppikirja on Ellinika Γ (jos ilmestynyt
syksyyn mennessä) sekä Kreikka 4: klo
17.30–19.00 (jatkuu kappaleesta 8) että
Kreikka 2: klo 19.00–20.30 (jatkuu kappaleen 4 lopusta).
Oppikirja on Ellinika A. Opettaja auttaa
tarvittaessa kirjojen hankinnassa.

Kurssipaikkana on yhdistyksen toimisto Inkoonkatu 7 Alppilassa.
Kurssien hinta on 155 euroa syksyltä ja kertoja on 12.
Opettajana toimii Soile Hartikainen. Ilmoittautumiset ja tiedustelut
sähköpostilla soile.hartikainen@diginia.fi tai puhelimitse 0400 509 239.
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Tervetuloa mukaan!
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Kesäkurpitsapallerot
(4 hengelle)

300g
1
3–4

kiinteitä kesäkurpitsoja, suolaa
sipuli
korppua (vaaleita) korppujauhoiksi
hienonnettuna tai
n. 1 ½ dl korppujauhetta
n. 50g
kefalotirijuustoa raastettuna
(tai emmentalia)
1
kananmuna
½ nippua sileälehtistä persiljaa silputtuna
1 oksa
tuoretta minttua silputtuna
valkopippuria myllystä jauhettuna,
tarv. lisää suolaa
öljyä uppopaistamiseen
Voit sekoittaa joukkoon myös pari perunaa soseena

1. Huuhdo kesäkurpitsat ja raasta hienoksi. Sekoita raasteeseen suola ja anna mehustua
noin 10 min. Valuta lävikössä.
2. Kuori ja raasta sipuli, lisää kurpitsaraasteen joukkoon
3. Lisää loput ainekset ja sekoita taikina tasaiseksi. Jos taikina jää kuivaksi,
lisää hiukan vettä tai viiniä
4. Pyörittele taikinasta palleroita jauhotetuin käsin ja paista kypsiksi kuumassa
oliiviöljy-rypsiöljyseoksessa tai auringonkukkaöljyssä.

Kesä jatkuu Kreetalla,
tule kokemaan se!

www.housekastri.net
Soita Raila +358 40 500 3489
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Onnea
Ossi Ahlapuro
– Suomen Zorbas

”Ääni on yhä käyntikortti”, otsikoi Hesari syntymäpäivähaastattelun komeasti.
Totta joka sana. Pehmeän miehekkäällä
äänellään Ossi on tehnyt töitä pian 60
vuotta. Jokainen meistä tunnistaa sen
taatusti. Hän kertoo kiittävänsä yläkertaa
kaiken aikaa siitä, että ääni toimii yhä.
Teatterista kaikki alkoi; ensin revyyteatteri Punainen mylly, sitten Teatteri
Jurkka ja Kotkan kaupunginteatteri. Sitten

Kreikka toinen kotimaa
Ossi pitää oikeutetusti Kreikkaa toisena
kotimaanaan, ja ihmekös tuo, hän on laulanut siellä yli 60 kertaa. Harmittaa vieläkin,
kun en voinut jäädä kuuntelemaan häntä
kesällä 2013 Aurinkomatkojen juhliessa
toimintansa 50-vuotispäivää, piti lentää
takaisin kotiin. Paikka oli tietysti Ellin
boxi Rodoksella. ”Olen laulanut siellä 36
kertaa”, Ossi ynnäsi syntymäpäivänään.
Olin nimittänyt Ossin Suomen Zorbakseksi aikoinaan Seurassa, ja sitten
kävi niin, että vuonna 2010 sain kutsun
Varkauden teatteriin, missä Ahlapuro
vihdoin nousi lavalle ikonisena Alexis Zorbaksena. Ei muuta kuin auto alle ja nokka
kohti Varkautta.
Rooli oli Ossin unelmien täyttymys,
ja koko esitys huokui innokkuutta, vaikkei
lava ollut suuren suuri ja Suomen Zorbas
Ossi oli ainoa ammattinäyttelijä. Hyvin
se meni.
Ossi on menossa lomalle Rodokselle;
syyskuun 13. päivästä aina lokakuun kuudenteen hänet tapaa Rodoksella, varmasti
myös Ellissä, mutta vain vieraana. Jos
olet kiinnostunut saamaan hänen tamperelaiselle Rock Recordsille levyttämänsä
tupla-cd:n, kerro siitä minulle. Tuottajalla
on levyjä vielä varastossa.
Ja nyt: Ossin levy taas soimaan. Opaa!

Kuten Hesarinsa
heinäkuun 18. päivänä
lukeneet tietävät,
täytti Suomen Zorbakseksi
nimittämäni Ossi Ahlapuro
komeat 80 vuotta.
Mies ja ääni voivat hyvin,
onnittelumme
Kreikan ystävälle!

H

än on tuttu niin teatterista, äänilevyiltä, laulukeikoilta, mainoksista, dubbauksista, tv:stä, radiosta ja vierailuistaan
rakastamassaan Rodoksessa vuosittain.
Päästäkseni lehden teon tunnelmaan
olen soittanut nyt päiväkaudet hänen aikoinaan tekemäänsä cd-levyä Jassu. Se on
ihanan kotikutoinen, taustalla soi kaihoisa
buzuki, mukana on muutama käännösbiisi
(mm. Ego kai esi, Telos ta lathi, Kokkino
garifalo, Imerologio monaksias), ja kitarabuzukitaituri Taisto Wesslinin sävellyksiä.
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Muita kotimaisia sävelnikkareita ovat
Sakari Warsell, Jarmo Jylhä ja Raimo
Roiha. Kappaleet kertovat myös Kreikan
saarista (Kos ja Kalymnos) ja tietysti rakkaudesta.
Ossi kertoo levyn takakannessa miten
hän aluksi matkusti Kreikkaan kuten mihin
tahansa aurinkokohteeseen kunnes tajusi
mikä maa Kreikka on ja millaisia sen ihmiset, löysi musiikin ja maan karun kauneuden. ”Minun laulujeni Kreikka sykkii, taistelee ja rakastaa, se elää!” hän summaa.

tulivat elokuvat, televisio ja radioteatteri,
missä hän teki 36-vuotisen uran. Rakkaimmaksi radiotyökseen Ahlapuro mainitsee
miespääosan James Joycen Odysseuksessa vuodelta 1982. Ossi antoi äänensä
myös Aristokattien kulkukissalle, kiitoksia
siitä tuli jopa Disneyn pääkonttorista!
”Notre Damen kellonsoittaja -elokuvan
Frollona hän lauloi myös haastavia soolonumeroita”, HS kirjoittaa.

Ellin boxissa Rodoksella Ossi Ahlapuro
esiintyi Aurinkomatkojen juhlassa.

Teksti Eero Nokela
Kuva Jassu-cd:n kannesta
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Alaston
todellisuus
On nimiä ja sävelmiä, joihin liittyy
niin lähtemätön kokemus, ettei
niitä voi koskaan kuulla ilman
että erityinen muistikuva on
äkkiä terävänä läsnä.
Sellainen nimi minulla on Paros,
kirjoittaa kunniajäsenemme
Rauni Vornanen.

E

lettiin 1970-luvun loppua ja olin Ateenassa yhyttänyt vanhat matkatoverini, sisarukset Jussin ja Helenan. Oli
jo päätetty lähteä yhdessä tutustumaan
Santoriniin, jonne oli juuri valmistunut uusi
satama, riittävä suurtenkin alusten päästä
laituriin. Vanhassa satamassa ne joutuivat
jäämään redille, josta matkustajat tuotiin
veneillä maihin.
Kun ruvettiin hankkimaan laivalippuja,
suunnitelmiin tuli muutos. Mukaan tulisivat vanha ystävä Timos ja tämän meille
tuntematon ystävä Leonidas, emmekä
menisikään heti Santorinille vaan Parokselle, koska sieltä oli tullut yhteydenotto
parilta Jussin amerikkalaiselta tutulta.
Sovittiin, että mennään Santorinille sitten
sieltä.
Niin tultiin Parokselle, ja vastassa
olivat Linda ja Michael. He ilmoittivat,
22

ettemme me tänne Parikiaan jää vaan
jatkamme Nausaan. Linda kertoi bussiasemaa kohti kävellessämme, että voivoi
kun saarella on juuri pystytetty kaikkialle
alastomana uinti kielletty -kylttejä. ”Onpa
harmin paikka”, nauroi Jussi ja me mukana.
Nausan kalastajakylässä vastassa oli
englantilainen Sally, joka piti siellä matkamuistokauppaa. Emme tainneet niinä
päivinä nähdä siellä asiakkaita.
Paroksen matkailu oli vielä vauvantossuissa. Kylä tuntui viihtyisältä, uimapaikka
oli sileää kalliota melkein kuin kotona Suomessa; muualla Kreikassa en sellaista olekaan kokenut. Lounaalle mentäessä minun
oli ihan pakko kipittää aallonmurtajan päähän katsomaan, mitä luki pienen kappelin
seinään kiinnitetyssä kyltissä: Mustekalojen
paiskominen seinää vasten kielletty.
Illan suussa hiilillä paahtuvan musteka-

lan tuoksu (elämäni parhaita!) houkutteli
meidät pitkäksi toviksi pieneen uzeríhin.
Nokkahuilun
säestyksellä aallokkoon
Parin päivän kuluttua kokosimme uimakamppeet sekä evästä ja lähdimme aamiaisen jälkeen uimaretkelle. Michael oli
tilannut eräältä kalastajalta meille venekyydin jonnekin saaren toiselle puolen, jossa
olisi yksinäinen uimapaikka, Mies hakisi
sitten viiden korvissa meidät takaisin.
Niin sitä rantauduttiin lupaavan näköiseen poukamaan, jonka noin sadan
metrin kannas erotti avoimesta merestä.
Kun vene oli puksuttanut pois näkyvistä,
Linda, Sally ja Michael riisuutuivat riemukasta vauhtia, mutta uimapukuja heillä ei
ollut matkassa. Meillä ne olivat jo valmiiksi vaatteiden alla. Ja tottakai me ne
pidimmekin. Me saunakansalaisethan
emme kauheasti hätkähdä alastomuutta,

mutta sille on aikansa ja paikkansa. Nyt
kyllä tunsimme aikamoista myötähäpeää
kreikkalaisten ystävien takia.
Kamera oli mukana, mutta enpä sitä
ottanut kertaakaan esille. En silloin, kun
alaston kolmikko marssi Sallyn nokkahuilun säestyksellä peräkanaa kannaksen
toiselle puolen, jossa oli reipas aallokko,
enkä silloinkaan, kun sitten istuimme hiekalla piirissä nauttimassa lounaseväitä.
Onneksi kolmikko syötyä palasi sinne mieleisempään rantaan. Olisikohan siinä sittenkin ollut pikkuisen hienovaraisuutta?
Neljän päivän kuluttua minä jatkoin
Santorinille, kun matkakaverini päättivät,
että Nausassa on NIIN mukavaa. Heidän
tappionsa, saatoin sitten todeta, kun jälleen tapasimme Ateenassa ja selostin
runsaat elämykseni. Heille ei paljon kerrottavaa ollut kertynyt. Ei edes uutta nakuretkeä.
Teksti Rauni Vornanen
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Vuokrattavana
2

Loma-asunto 52 m Ateenan Rivieralla,
Ateenaan 40 Km.
Alk. 300 e/viikko.
Puh. 050-585 8985
www.liemola.com
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Antiparos

Jäsenedut
ovat voimassa
seuraavissa yrityksissä:

www.berghyddan.fi

Luolan jyhkeä sisäänkäynti ja kappeli.

– Paroksen pikkuserkku
Aivan Paroksen saaren
kupeessa sijaitsee sen
pikkuserkku Antiparos.
Saari on kokemisenarvoinen
päiväretken kohde Paroksella
lomaileville tai myös
pitemmälle omatoimilomalle.

Antiparos on söpö
pieni saari vartin
lauttamatkan päässä
Paroksesta länteen.
Hienohiekkaisia,
ruuhkattomia rantoja
on ympäri saarta,
sata metriä syvä
luola sijaitsee saaren
kaakkoisosassa
(stalactites cave).
Postikorttikuva
Marmatakis
Brothers.

S

aari on lyhyen laivamatkan tai bussi- ja lauttamatkan päässä Paroksen
pääkaupungista. Laivat ja bussit lähtevät
Parakian satamasta. Ateenasta lennetään
nykyisin potkurikoneilla Parokselle, kenttä
sijaitsee saaren Antiparoksen puoleisella
rannalla näköyhteyden päässä, ja matkaa
lautalle on vain kilometri.
Antiparoksen pääkaupunki Chora on
pieni, ja kävellen saat sen helposti haltuun.
Kaupunki muodostuu pienistä kujista ja
yhdestä kävelykadusta, joka on saaren

pääkatu. Sen varrella on useita ravintoloita
ja kahviloita. Kadun varrella sijaitsee myös
useita vaate- ja käsityökauppoja, joista
voi hankkia muun muassa paikallisten
tekemiä tuotteita. Antiparos mainitaankin
usein kreikkalaisten taiteilijoiden ja käsityöläisten saareksi. Tietysti kaupunkiin
kuuluu pieni satama-alue ravintoloineen
ja kahviloineen.
Saaren venetsialainen linnoitus on kaupungin keskustassa. Aikoinaan se oli merirosvojen pääkohde saarella. Linnoitus
rakennettiin 1440-luvulla suojaamaan saaren asukkaita. Nykyisin se on osin raunioina, mutta kohoaa kaupungin keskustassa
asuintalojen kekellä.
Saaren nähtävyyksiin kuuluu myös
Antiparoksen luola lyhyen matkan päässä
kaupungista. Tällä luonnonihmeellä on
pitkä historia. Se on toiminut saarelaisten
pakopaikkana Aleksanteri Suuren valloitusten aikana ja sitä on myös käytetty
myöhemmin jumalien palvontapaikkana.
Luolan 411 rappuaskelmaa johtavat 100
metrin syvyyteen.
Kaupungin läheisyydessä on myös
useita hienohiekkaisia uimarantoja kirkkaine vesineen, joten siellä voi viettää
myös rentouttavan rantaloman kiireettä.
Tunnelma on leppoisa, hintataso huomattavan edullinen verrattuna esimerkiksi
Santoriniin tai Mykonokseen.

Vanhankaupungintie 3
00560 Helsinki
Kimon Papadopoulos
puh. 040 568 5611

Etu:

Juhlatilaisuuksiin
25 % alennus tilavuokrasta

www.salonjoseph.fi
Kaisaniemenkatu 4
00100 Helsinki
puh. 044 948 2661

Etu:

20 % alennus normaalihintaisista kampaamo- ja
parturipalveluista

Teksti Ari Kuhmonen
Kuvat Eero Nokela
Lisätietoja mm.:
https://www.greeka.com/cyclades/antiparos/
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Toimittanut Eero Nokela
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Kaksi kreikkalaisravintolaa
lopettanut
Kaksi suosittua, korkeatasoista kreikkalaisravintolaa, Ludviginkadulla sijainnut El Greco ja Kampin
keskuksen Minos ovat sulkeneet ovensa. Molempien ravintoloiden omistajat ovat jo ansaitussa
eläkeiässä. Minoksen pitkäaikainen ravintoloitsija
Manos Kiriazis on saamani tiedon mukaan muuttanut vaimonsa kanssa Ateenaan. Brahenkentän
Zorbas jatkaa suosion huipulla, se vetää asiakkaita
ilta illan perään, kuten herttoniemeläinen Thalassakin. Molemmat ravintolat suosittelevat tekemään
pöytävarauksen. Osoitteessa Uudenmaankatu
19–21 sijaitseva Café Tino jatkaa lounaskahvilana.

Jäsenmaksu maksatta
– lehden tulo loppuu!
Tämä on viimeinen lehti niille kymmenille, jotka eivät ole maksaneet tämän
vuoden jäsenmaksuaan. Olet saanut
jäsenmaksulaskun elokuussa, maksa se
pikimmiten, kiitos.

Syyskokous ja
viininmaistajaiset
14. marraskuuta
Huomaa syyskokouskutsu tässä
lehdessä, ilmoittaudu saman tien.
Syyskokous pidetään yhdistyksen
toimistossa marraskuun 14. päivä
alkaen klo 17.30. Kokouksen jälkeen
pääsemme maistelemaan
jälleen ajankohtaisia kreikkalaisia viinejä. Viininmaistajaiset alkavat klo 18.30.
Ilmoittautuminen
etukäteen, kiitos.
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Christina wallin kuva
puuttui kannesta
Kuten monet ehkä huomasivatkin, Jassu
2:n kannessa piti olla tekstin vieressä kuva
edesmenneestä Christina Wallista. Kuva
oli siinä vielä silloin kun tarkistin taiton ja
vedokset, mutta koska painotekniikka(kin)
on ihmeellistä, kuva hävisi, ja painetussa
lehdessä sitä ei enää ollut. Pahoittelemme
tapahtunutta.

Tutustuminen
Korresin myymälään
joulukuussa
Järjestämme hyvissä ajoin ennen joulua jäsenillan Korresin Lasipalatsin myymälässä, tarkemmin seuraavassa lehdessä. Tule tekemään edullisia lahjalöytöjä
samalla kun tutustut monipuoliseen valikoimaan. Muista tuntuva jäsenetu ja shoppaile jo tänään!

SUODATTAMATON
EXTRA VIRGIN
OLIIVIÖLJY
Oliiviöljyä
luonnollisimmillaan
- suodattamaton öljy
sisältää hieman oliivin
hedelmälihaa.
Ravinteikas ja
sisältää runsaasti
E-vitamiiniä
(15ml annos sisältää
53,7% päivän
saantisuosituksesta).
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Kattavin
valikoima
Kreikan
lomia!

TULOSSA UUSIA KOHTEITA KESÄLLE 2020

Suloinen Symi | Tunnelmallinen Ios | Luontomatkaajan Zagoria

KOKO LOMAVALIKOIMA & VARAUKSET:
Puh. 09 6154 7400 | apollomatkat.fi
Lomamyymälä: Kaivokatu 10 C, Helsinki
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