1/2018 numero 83

➢
➢
➢
➢
➢

Kreikkaan talvella?
Matkamessuilla
Kielikursseja Kreikassa
Tampereen Suomi-Kreikka yhdistys 40v
Arvo Allosen stipendi

1

Sisältö:
Sisältö:

PUHEENJOHTAJALTA

Juhlat jatkuvat
Kuluvan vuoden kevättalvi tullaan varmaankin vielä pitkään muistamaan eteläiseen Suomeen asti ulottuneesta paksusta lumipeitteestä
ja auringonpaisteisista hankikeleistä, jotka saivat monet harvemminkin hiihtäneet kaivamaan liukkaat suksensa esille. Myös liiton toiminta
on käynnistynyt tänä keväänä luistavasti.
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Aloitimme tammikuussa Matkamessut upealla paikalla Kreikan valtion matkailutoimiston vieraana. Helmikuussa pidettiin liittokokous
Tampereella ja juhlittiin Tampereen yhdistyksen 40. toimintavuotta täpötäydessä Ravintola Frencell & Pihassa. Maaliskuussa vuorostaan
Kaakkois-Suomen Kreikanystävät viettivät yhdistyksen 25-vuotisjuhlia
Haminassa. Huhtikuussa liitto on mukana Hyvinkään kirjaston
Kreikka-viikoilla ja toukokuussa Kazantzakis-illan järjestelyissä 11.5.
Syksy taas aloitetaan Kreikan Ystävien 40-vuotisjuhlilla 8.9. Kuopiossa. Tällaiset tilaisuudet ovat yhdistyksille hyvin merkittäviä, koska
silloin saadaan vanhoja ja uusia aktiiveja sekä yhteistyökumppaneita
mukavasti samojen pöytien ääreen. Toiminnalle saadaan näin myös
jatkuvuutta.
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Tästä syystä joudumme pitämään ylimääräisen liittokokouksen syksyllä, parhaiten varmaankin Kuopion juhlan yhteydessä, jolloin oli jo
ajateltukin pitää liittohallituksen kokous.
Käytännössä liittokokouksen pitäminen hallituksen kokouksen jatkeeksi hyväksymään seuraavan vuoden alustavat suunnitelmat ei ole
kovin järisyttävä muutos. Mutta tämä edellyttää luonnollisesti myös tärkeimpien tapahtumien valmistelua yhdistyksissä jo kevään tai kesän aikana, mikäli niille halutaan liiton tukea.

Yrjö Viinikka
2

Julkaisija:

Toimitus :
Kaija Kivikoski (K.K.)
Yrjö
Viinikka:(Y.V.)
Toimitus
Mikko
Piironen (K.K.)
(M.P.)
Kaija Kivikoski
Yrjö Viinikka (Y.V.)
Hiekkakivenkuja 3
01700 Vantaa, Finland
Yhteystiedot:
Tel.
+358 40 8313930
Hiekkakivenkuja
3
kaija.kivikoski(at)kolumbus.fi
01700 Vantaa, Finland
Tel. +358 40 8313930

Ilmoitushinnat:
kaija.kivikoski(at)kolumbus.fi
1 sivu sopimuksen mukaan
½
sivua 150 €
Ilmoitushinnat:
¼
sivuasopimuksen
100 €
1 sivu
mukaan
½ sivua 150 €
ISSN:
1799-4306
¼ sivua
100 €
ISSN-L 1799-4306
ISSN: 1799-4306

Painopaikka:
ISSN-L 1799-4306

Painojussit Oy
Terästie
26, 04220 Kerava
Painopaikka:
Painojussit Oy

Liiton
Terästiekotisivu:
26, 04220 Kerava
www.skyl.fi
Liiton kotisivu:
www.skyl.fi

Kreikkaan talvella?
Matkamessuilla istahdin rupattelemaan Kreikan matkailutoimiston uuden iskulauseen sanomasta Aurinkomatkojen edustajien ja kreikkalaisten kanssa. Tavoitteena on luonnollisesti laajentaa Kreikan kesäajan turistihuippuja varhaisempaan kevääseen ja myöhäisempään syksyyn - ja
mikäpä ettei sitten myös talveen.
Ajatus ei ole todellakaan mikään uusi. Kreikanystävät ovat näin toimineet iät ja ajat. Kulttuuritarjonta on talvella monipuolista, kevät ja syksy ovat
myös esimerkiksi erinomaista vaellusaikaa. Sateen
sattuessa liikutaan sitten vaikka sateessa.
Kesähuipun ulkopuoliset reissut ovat kuitenkin olleet
pääasiassa yksittäisten kulkijoiden tai pienten ryhmien omatoimimatkoja. Luonnollisesti antoisia, mutta
usein hankalien yhteyksien vuoksi myös vaativia. Paketteja ei juuri ole ollut tarjolla. Kerron tässä joitakin
omia kokemuksia Kreikasta talvella.

Tammikuusta huolimatta kaikki historialliset nähtävyydet olivat avoinna ja sään pysytellessä kauniina
myös miellyttävästi tutustuttavissa. Ensimmäisenä
päivänä piti luonnollisesti päästä Akropoliille.

Ateena tammikuussa

Ryhmässä mukana oli sekä suomalainen että paikallinen opas ja kymmenkunta suomalaista matkailijaa. Eka kerta täälläkin oli vaikuttava elämys.

Karyatidit Akropoliilla.

Olen tehnyt ensimmäisen matkani Kreikkaan
tammikuussa 1980-luvun alkupuolella. Finnairilla oli
silloin talvisinkin suora yhteys Ateenaan ja Aurinkomatkat hyödynsi tätä viemällä sinne pieniä ryhmiä.
Tai ei lento aivan suora ollut. Siinä oli välilasku silloisen Itä-Berliinin Schönefeldin kentälle. Menomatkalla kerrottiin, että kaikkien matkustajien on poistuttava koneesta välilaskun ajaksi. Todellisuudessa istuimme koko ajan koneessa, mutta paluumatkalla
meidät todella vietiin terminaaliin - valitettavasti. Kun
kone oli jo lähdössä kohti Helsinkiä kiitoradan
päässä, lentoemot laskivat matkustajia moneen kertaan. Ja yksi puuttui. Pian näimmekin Wartburgin
syöksyvän kentälle hälytysvalot vilkkuen. Perässä
tuli bussi, joka toi eksyneen lampaan koneeseen. Oli
poika unohtunut kaljatiskille, kun siellä ei ollut oikein
muutakaan tekemistä.

Opas kertoi myös varoittavan esimerkin edellisen
ryhmän vierailusta. Mukana ollut jo hieman ikääntynyt mies oli koppaissut maasta marmorin kappaleen
ja rupesi jakamaan sitä matkamuistoiksi kumppaneilleen. Luonnollisesti vartijat iskivät kouransa välittömästi kulttuurituholaiseen, joka joutui pidätetyksi.
Hän pääsi kuitenkin takuita vastaan vapaalle jalalle,
kun ryhmä oli kerännyt tarvittavat varat ja mies lennätettiin maan rajojen ulkopuolelle ensimmäisellä
mahdollisella koneella.

Kun laskeuduimme Ateenan vanhalle lentokentälle, aurinko paistoi ja lämpöä oli 17 astetta. Yöllä oli
toki viileämpää, mutta hotelli Hermeksen patterit säilyttivät kuitenkin kohtuullisen lämmön. Illalla Vasilin
lampaankyljykset maistuivat taivaallisilta ja pääsin
ensimmäisen kerran maistamaan myös retsinaa.

Apollon temppelin rauniot Delfoissa.

Ryhmäämme pyöriteltiin myös Delfoissa ihailemassa stadionia, museota, maailman napaa, jossa
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idästä ja lännestä lähteneet Zeuksen kotkat olivat
kohdanneet. Kuulimme luonnollisesti myös kaiken
Delfoin oraakkelista.

Paluumatkalla pysähdyimme vielä raamatussakin
mainitussa antiikin Korintissa. Ateenan museot tarjosivat myös palveluitaan. Ohjelmassamme olivat
Arkeologinen museo, Bysantin museo ja Kansallismuseo.

Kaikissa paikoissa olimme ainoa suomalainen
ryhmä. Lisäksi paikalle oli tullut myös japanilaisia turisteja. Monesti onkin todettu, että suomalaisilla ja japanilaisilla on paljon yhteistä, kuten nyt outo tapa tutustua Kreikan antiikin aarteisiin keskellä talvea.

Teatterinautinnot edellyttäisivät tavallisesti melko
hyvää kreikankielen taitoa, mutta silloin tällöin esitetään myös kansainvälisesti tunnettuja näytelmiä.
Meille osui Shakespearen Othello, jonka esitys oli
juuri ollut Turussa, joten sitä pystyi hyvin seuraamaan. Kovin oli erilainen – kreikkalaiset eivät mieltäneet Othelloa oikein sankariksi. Väliajalla tapasin
vielä Olavi Ahosen uudelleen. Häneltä oli Akropolilla
lopahtanut filmi ja lupasin lähettää hänelle omia kuviani, mistä hän oli hyvin tyytyväinen.

Kolmas retki tehtiin Peloponnesokselle. Kävimme
Epidauroksen teatterissa, jossa ei talvella ollut esityksiä, mutta mukanamme oli näyttelijä Olavi Ahonen. Hän pääsi lausumaan Leinoa esiintymisareenan keskipisteessä ja muut siten testaamaan teatterin hämmästyttävää akustiikkaa.
Ihmettelyn kohteina oli myös Mykene, jonka linnavuorelle kiivetessä syntyi jopa vähän tungosta. Pireukseen oli nimittäin saapunut neuvostoliittolainen
risteilijä, joiden matkustajia tuotiin busseilla samoille
paikoille kuin meitäkin.

Ateenassa eivät illan ilot lopu, siellä kun on
Plaka. Ryhmä kävi sielläkin perehtymässä kreikkalaiseen musiikkiin, ruokiin, juomiin ja tansseihin. Jouduin jopa mukaan napatanssijaksi. Muuten ilta sujui
rattoisasti.

Matka Helsinki-Vantaalta Thessalonikiin Budapestin kautta vaati yhden työpäivän (lähtö 8:45, perillä 16:00). Mutta ilta sujui mukavasti paikallisten ystävien kanssa Taverna 1901:ssä.

Naussan karnevaalit 10.2.–17.2.2010

Marko ja Jaana tulivat seuraamme.

Ihmettelyä Thessalonikin Aristoteleen aukiolla.

Thessalonikista pääsi Naussaan bussilla parissa
tunnissa. Myös nämä karnevaalit vetävät puoleensa
sen verran paljon matkailijoita, että jouduimme majoittumaan muutaman kilometrin verran kaupungin
ulkopuolella sijaitsevaan kylpylähotelliin. Lauantaina
kävimme jo katsomassa, miten kaupunki valmistautui karnevaaleihin.

Kreikan talvessa karnevaaliaika on varsinainen
elämys. Turistien parhaiten tuntemat karnevaalit lienevät Patraksessa, mutta niitä on lähes jokaisessa
kylässä. Päätimme käydä katsomassa paastoon laskeutumista Pohjois-Kreikassa, viinintuotannostaan
kuuluisassa Naussassa, jonka karnevaalit ovat vielä
säilyneet hyvin alkuperäisen kreikkalaisina.
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Löysimme ravintolan, jonne pian saapui mustalaisorkesteri soittamaan raikuvia rytmejään. Paikallista viiniä, ruokaa, musiikkia ja tanssiakin oli tarjolla.

Varsinainen karnevaalirieha alkoi sunnuntaina,
kun pormestari antoi luvan tanssin alkuun ja karnevaalikulkueen liikkeellelähtöön. Tanssiesitykset olivat loistavia. Mukana oli myös nuoria, ryhmän vetäjänä arviolta 12-vuotias mestaritanssija.

Mustalaisoresteri

Paluumatkalla jouduimme rämpimään räntäsateessa hotellille. Mutta onneksi talosta löytyi varsinainen harvinaisuus Kreikassa: kunnollisesti lämmitetty
suomalainen Harvian kiukaalla varustettu sauna,
joka nyt tuli todella tarpeeseen.

Pormestari antoi luvan…

Rieha oli levinnyt jo koko kaupunkiin: kaikkialla oli musiikkia, tanssia ja karnevaaliasuja.
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Maanantaina palasimme bussilla Thessalonikiin.
Olimme ajatelleet mennä junalla sieltä Ateenaan.
Mutta bussiterminaalissa meille selvisi, että matkalla
oli tapahtunut maanvyörymä, joka oli katkaissut rautatien Ateenaan. Niinpä kaikki Pohjois-Kreikan bussit
oli koottu kuljettamaan ihmisiä etelään. Saimme
kaksi viimeistä paikkaa.
Maanvyörymä oli katkaissut myös Ateenaan vievän valtatien, joten saimme nauttia 80 kilometriä
pienten vuoristoteiden näkymistä ennen Larissaa.
Koska oli puhdas maanantai, matkalla näkyi paljon
ihmisiä leijoja lennättämässä.
Bussimatka kesti seitsemisen tuntia, mutta siinä
oli toki yksi melko pitkä taukokin.

Kreikan hiihtokeskuksia

Pohjois-Kreikassa on myös useita hiihtokeskuksia, jotka ovat vuosittain laskettelijoiden ahkerassa käytössä. Kreikka on siis paljon muutakin
kuin aurinkorantoja.
Tarkemmat tiedot laskettelurinteistä, niiden
palveluista ja asiakkaiden arvioista löytyvät netistä:
http://www.skiresort.info/best-ski-resorts/greece/

Näimme lumisia maisemia sekä Naussassa (yläkuva)
että Olympos-vuorella (alla).

Ateenan kukkaloistoa

Ateenassa oli kuitenkin jälleen aurinkoista ja kukat kukkivat. Kävimme vielä tutkimassa uuden ja
upean Akropolin museon, vierailtiin Suomen Ateenan instituutissa ja tavattiin Suomi-koulun aktiiveja
uuteen paikkaan muuttaneella merimieskirkolla.

Aegean pääsi kuitenkin lähtemään ja me heidän mukanaan laskeutumaan oikealle kentälle sumun vähän
hälvettyä.
Myös Malevin pieni potkurikone pääsi lähtemään
Thessalonikista Budapestiin ja sieltä sitten jo isomman koneen kyydissä kotia kohti jälleen monta kokemusta rikkaampana.

Lopuksi yritimme päästä lentäen takaisin Thessalonikiin. Sumu oli sankkaa Egeanmerellä ja Olympic
Airwaysin lento peruttu, mutta vähän myöhemmin
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Rodos 5.11.- 17.11.2010
Rodoslainen ystävämme oli Suomessa vieraillessaan kertonut, että saattaisi tarvita apua oliivien poiminnassa syksyllä. Kun lomat järjestyivät, niin lähdimme viettämään synttäreitä varsinaiselle Helioksen saarelle.
Lensimme jälleen Budapestin kautta Ateenaan ja
sieltä Rodokselle. Vuokrasimme auton ja ajelimme
kohti kaupunkia. Ilta oli jo pimentynyt ja kaupunki
näytti aavemaisen hiljaiselta. Hotellimmekin oli vähän hakusessa. Löysimme sen sentään. Respassa
oli suomalainen Sirkka ja kun avasin huoneessa television, siellä alkoivat kotoisasti MTV:n kympin uutiset.

Suomi-koulun kerho koolla

Rodoksen Afrodite

Nyt oli aikaa ja sopiva sää myös vierailla Rodoksen
arkeologisessa museossa. Koska laivat Symille kulkivat, kävimme siellä vielä täydentämässä rusketustamme tasaisemmaksi. Saarilla siis kesäinen rantaelämä saattaa jatkua vielä hyvinkin marraskuun puolelle ja alkaa uudestaan usein jo pääsiäisenä.

Oliivit eivät olleet vielä kypsyneet poimittavaksi.

Oliivien kannalta valitettavasti syksy oli ollut
kuuma ja kuiva, joten ne eivät olleet vielä aikoihinkaan poimittavissa. Mutta meille sopi hyvin, että sää
jatkui kauniina ja lämpöäkin oli 25 astetta, joten saatoimme retkeillä ja uida aivan normaaliin kesäiseen
tapaan. Kiertelimme saarella ja teimme välillä pitkiä
kävelyretkiä.

Kreikka tarjoaa siis monenlaisia mahdollisuuksia
myös kesäsesongin ulkopuolella. Varsinkin Ateenassa ja Thessalonikissa on talviaikaan monipuolista
kulttuuritarjontaa. Museot ja arkeologiset alueet ovat
yleensä avoinna. Kesällä täpötäydet lomasaaret voivat myös olla mukava elämys hiljaisena kautena.
Säähän täytyy vain osata suhtautua, vaikka monissa
taloissa lämmitys saattaa tuntua vähän puutteelliselta. Matkoja rajoittavat luonnollisesti myös lomaajat. Ympärivuotiset suorat lentoyhteydet edellyttäisivät riittävää ja tasaista kysyntää. Monet yhdistykset
ja pienet matkanjärjestäjät ovat kyllä ansiokkaasti jo
tarjonneet Kreikan monipuoliseen kulttuuriin ja luontoon liittyviä matkoja ympäri vuoden. Tällaisten matkojen soisi yleistyvän tulevina vuosina.

Saari oli muuten jo hiljentynyt talven viettoon,
paitsi parina päivänä, jolloin risteilijöitä vieraili Rodoksella. Silloin vanhassa kaupungissa kävi jälleen
vilske. Myös viikonloput olivat vilkkaita, jolloin paikalliset yrittivät unohtaa finanssikriisin ja lähtivät vähän
juhlimaan.
Kaupungissa oli toki muutama kahvila ja taverna
avoinna, mutta maaseudulla palvelut oli jo pääasiassa suljettu talvikaudeksi. Saimme kutsun kertomaan Suomi-koulun kerholle, mitä Kreikan ystävyysseurat Suomessa puuhaavat. Samalla kuulimme
myös, miten saarella elävät suomalaiset elävät.

Teksti ja kuvat
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Yrjö Viinikka

Matkamessuilla Kreikan matkailutoimiston vieraana

Kreikan, Kyproksen ja Gavrielides Foodin osastot

Johtaja Pavlos Mourmas keskustelemassa Eero
Nokelan kanssa Kreikan matkailusta.

Alexandra Sarantidis Tukholman toimistosta

Odottelimme melkoisella jännityksellä tämänvuotisten matkamessujen alkamista, koska Kreikan valtion matkailutoimisto oli kutsunut liiton jäsenyhdistyksineen vieraaksi heidän näyttelyalueelleen. Paikka olikin loistava: vieressä olivat
sekä Gavrielidesin herkut että Kyproksen matkailutoimiston alue. Esillä oli kreikkalaisuutta todella
monipuolisesti. Yhtenäinen alue veti puoleensa
sekä kokeneita Kreikankävijöitä että Hellaan matkakohteisiin ensi kertaa lähdössä olevia matkalaisia.
Tapasimme myös Kreikan uuden suurlähettilään,
Georgios Ayfantisin (toinen oikealta).
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Olimme saaneet päivystäjiä toisena järjestäjänä toimineen Helsingin yhdistyksen lisäksi Porista, Tampereelta ja Turusta.
Kaikki olivat useasti vierailleet Kreikassa.
Osa oli myös toiminut siellä oppaina ja monet taas asuneet maassa pitkään. Asiantuntemusta siis oli ja kaikki tietämys annettiin
auliisti kyselijöitten käyttöön. Välillä kyselijöitä riittikin ihan ruuhkaksi asti.
Kreikankielen opettaja Soile Hartikainen ja
Kreeta-kirjojen kirjoittaja Merja TuominenGialitaki osastollamme.

Messukeskus oli tarjonnut käyttöömme
suuren Inspiration Stage -näyttämön. Suomen Helleenien tanssiryhmä oli valmistellut näyttävän esityksen kreikkalaisia kansantansseja: Gkainta, Maleviziotis, Baiduska,
Hasapiko Politiko, Zeibekiko ja ZonaradikosTsestos.
Viimeistä sijaa myöten täynnä olevassa
katsomossa syntyi mahtava tunne, kun tanssiesitysten taustalla näytettiin upeita kuvia
Kreikasta.
Suomi-Kreikka yhdistykset saivat jälleen
näyttävästi huomiota osakseen. Lämpöiset
kiitokset Kreikan Matkailutoimiston Pavlos
Mourmasille ja Alexandra Sarantidisille,
kaikille osastolla ahkeroineille päivystäjille
sekä Eleftherios Gavrielidesille maittavista
Teksti ja kuvavälipaloista, joiden avulla jaksoimme hymyillä pitkätkin messupäivämme.

Avainluvut MATKA 2018
69 137 kävijää, joista:
- 19 213 rekisteröitynyttä matkailualan
ammattilaista ja näytteilleasettajan
edustajaa
- 49 924 yleisökävijää
914 näytteilleasettajayritystä 84 maasta

Helleenien tanssiryhmä esiintyi loistavasti isolla näyttämöllä.

Teksti ja kuvat:
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Yrjö Viinikka

Juhlat ohi – elämä jatkuu hyvillä mielin
Martina Villa

Juhlaväkeä Ravintola Frenckell & Pihassa

’'Väsynyt mutta onnellinen' – se oli tunne
sisälläni, kun puolen yön jälkeen lauantain ja
sunnuntain välisenä yönä saavuin kotiin. 24.2.
Tampereen Suomi-Kreikka yhdistys juhlisti 40
vuotta kestänyttä toimintaansa. Melko korkea ikä
yhdistykselle – tai ystävyysseuralle mikä nimi
ehkä paremminkin kertoo kaikkea sitä mitä
vuosien ja vuosikymmenien varrella on tehty.

Tietysti yksi parhaita Kreikasta tulleista
vaikutteista on kreikkalainen RUOKA – sen saimme
todistaa taas myös juhlassamme, jossa kreikkalaiset
vaikutteet näkyivät koko menussa.
Tyytyväinen massutus kuului joka pöydästä ja
kukaan ei mussuttanut mistään. Valinta juhlapaikaksi
oli siis oikea. Juhlapaikan koristelussa auttoi jonkin
verran edellisen vuoden Suomi 100-juhlallisuudet –
sinivalkoiset serpentiinit ja ilmapallot loivat
tunnelmaa, joka sopi sekä Suomen että Kreikan lipun
väreihin.

’Oi niitä aikoja’ lauloi jo Päivi Paunu aikoinaan.
Kun yhdistys Tampereelle perustettiin, oli tarkoitus
jakaa kokemuksia ja tunnelmia siitä 'Kreikkahulluudesta', joka tarttui Kreikassa lomaansa
viettäneisiin yksi toisensa jälkeen. Tampereen
kreikkalaisravintola Antika tuli erityisen tutuksi
kaikille suomalaisille suositusta 'Tankki täyteen' tvohjelmasta ja komisario Reinikaisesta.
Yhdistyksen jäsenmäärä oli aikoinaan pitkälti yli
300. Jäsenmäärä on vähentynyt, nuoriso hyödyntää
somea. Enää ei tehdä yhteisiä ryhmämatkoja eikä
järjestetä kyläjuhlia ympäri Pirkanmaata niin kuin
aikaisemmin.
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”Kreikka ei jätä ketään kylmäksi”

Yrjö osoitti, että onnittelupuheen ei tarvitse olla
perinteinen ja yksinkertainen voi myös muistella menneitä.

Kyriakos ja Kimmo vauhdissa

Duo Sirtakin Kimmon buzuki elävöitti
tunnelmaa ja tuttuakin tutummat sävelet
saivat mukana olevat taputtamaan tahtia
useammankin
kerran.
Kreikkalaisen
Kyriakoksen vetämä letka pöytien välissä
antoi aidon kreikkalaisjuhlan tuntua.
Porin tyttöjen Pirjon, Annen ja Paulan
tanssit
kauniissa
kreikkalaispuvuissaan
aiheuttivat kutinaa muidenkin jalkapohjissa.

Porilaisten tanssiryhmä esiintyy

Niin kuin jo juhlan alussa sanoin, mielestäni
parhaiten omaa tunnelmaani kuvasi presidentti
Niinistön sanat: uudelleenvalintansa jälkeen hän
muistutti, että mandaatti uuteen kauteen tuo
vastuuta ja velvollisuuksia, jotta kaiken voi
toteuttaa yhtä hyvin ja vielä paremmin kuin
aikaisemmin.
Tampereella oli aina aikaisemminkin ollut hyvät
juhlat, joten vastuu ja velvollisuus onnistua oli suuri
mutta me teimme sen! Juhlat onnistuivat ja
kymmenien ihmisten halaukset ja kiitokset juhlan
lopussa todistivat, että kaikki meni hyvin. Haastetta
Kuopioon, Poriin, Pietarsaareen....
Kiitos muistamisista ja onnitteluista ja kiitos
kaikille mukana olleille – te teitte illasta todellisen
ISON JUHLAN.

Pekan malja! Yhdistyksemme täytti siis 40 vuotta varapuheenjohtajamme Pekka vähän enemmän...
Yhdistys onnitteli.

Halauksin
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Martina

Kielikursseja Kreikassa
Hilkka Hirvonen
Kreikassa on useita kielikouluja, jotka järjestävät kreikan kielen kursseja.
Kursseja on etenkin kesäisin eri saarilla ja talvisin pääasiassa Ateenassa.
Olen ollut useita kertoja kielikursseilla ja tässä kerron kokemuksistani
muutamia. Näiden kurssien ansiosta olen saavuttanut tankero-tason kielitaidon, jolla suunnilleen pärjään Kreikassa. Olen saanut uusia ystäviä ja
paljon kokemuksia, jotka olisivat muuten jääneet kokematta. Laitan loppuun kielikoulujen verkkosivujen osoitteita, joten halukkaat voivat katsella
sieltä kuvia ja etsiä lisätietoja.

Ikarian centre 2007
erikseen tehtäväksi mennä kylälle ja keskustella
Despinan äidin kanssa. Kävelin Despinan kanssa kylälle ja matkalla hän yritti opettaa minulle kasvien nimiä. Tästä tehtävästä pidin.

Tämä oli kahden viikon kurssi pääsiäisen aikaan.
Ajattelin etukäteen, että siellä tutustutaan pääsiäisenviettoon ja vähän siinä sivussa opiskellaan.
Luulin siis lepsulle kurssille meneväni, mutta sehän
oli kovempi nykäys kuin uskoisikaan. Opiskelusta vähän taukoa pitäneenä alku oli minulle hankalaa,
mutta jo toisella viikolla alkoi sujua. Kielioppi meillä
suomalaisilla on hyvin hallussa. Paikka oli ylhäällä
vuoren rinteellä keskellä ei mitään. Kilometrin
päässä oli pikkukylä, jossa oli kauppa ja kahvila. Näkymät koululta olivat huikeat, mutta tie alaspäin kapea ja mutkainen. Koululla oli opetustilojen ja keittiön
lisäksi majoitustiloja, jotka riittivät hyvin, kun oppilaita
ei ollut monta. Lisäksi paikalla oli kaksi muuten vain
lomailijaa, opettaja/omistaja Mihalis ja kyläläinen
Despina muutaman tunnin päivässä siivoamassa ja
ruokaa laittamassa. Despina laittoi keittoa lounaaksi
ja muuten kokkailimme itse illalla ja maksoimme yhdessä ruokatarvikkeet ja vuokra-auton.

Tuntien lisäksi katselimme dioja Ikarialta ja elokuvia.Toisina päivinä teimme retkiä eri puolille Ikariaa,
mm. pulahdimme kuumaan lähteeseen. Tietenkin
lauloimme ja luimme runoja, kävimme kyläjuhlassa ja
vietimme pääsiäistä traditioiden mukaan.
Despinan suvun kanssa teimme pääsiäisvalmistelut ja myös vietimme pääsiäistä. Pääsiäisviikon maanantaina leivoimme pikkuleipiä Despinan veljen kotona. Torstaina maalasimme kananmunia. Pitkäperjantaina kävimme katsomassa, kun lapset koristelivat kirkkoa ja illalla seurasimme kirkonmenoja rantakylässä, Evdiloksessa, ja kävelimme isosta kirkosta
pieneen kirkkoon saatossa.
Lauantaina retkeltä palattuamme menimme Despinan suvun pariin valmistamaan majiritsa-keittoa.
Puolen yön aikaan kävelimme sinne uudelleen kirkosta kynttilät palaen. Söimme keittoa ja muita herkkuja. Ei se keitto niin pahaa ollut kuin sanotaan,
mutta en kuitenkaan lisää ottanut. Ruokailun jälkeen
tanssittiin ja viiden aikaan sytytimme kynttilät uudelleen ja palasimme koululle autolla palavien kynttilöiden kanssa. Sunnuntaina valmistimme pääsiäisaterian omalla porukalla ja hyvää siitä tulikin. Seuraavalla viikolla kutsuimme kiitokseksi Despinan suvun
syömään. Espanjalainen Jose Louis valmisti paellaa
ja minäkin kelpasin hämmentelemään kattiloita.

Mihalis on hyvä ja vaativa opettaja. Sillä kertaa
siellä ei ollut muita opettajia. Tunteja oli neljä päivässä virallisesti, mutta mielestäni sain opetusta jossain muodossa ainakin tuplamäärän. Minun ryhmässäni oli kaksi muuta opiskelijaa. Onneksi tunnit olivat
pääasiassa aamupäivällä, joten aikaa jäi muuhunkin.
Tosin tehtäviä annettiin niin paljon, ettei kukaan ehtinyt niitä kaikkia tehdä. Mihaliksella on tapana antaa
ainakin yksi tosi vaikea tehtävä. Sillä kertaa hän oli
kutsunut koululle taiteilijan, jonka kanssa meidän
olisi pitänyt keskustella Turkin ja Kreikan välisistä
suhteista, taiteesta ja ympäristönsuojelusta. Se oli
meistä kaikista todella vaikeaa! Minulle hän antoi
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Ikarian centre 2013

Ikarian koulutie. Kuva Martine Billiez.

Monta vuotta mietin, että pitäisi lähteä Ikarialle uuTällä kertaa meille annettiin tehtäväksi jutella jondelleen ja lopulta innostuin, kun yksi tuttava kyseli mi- kun paikallisen kanssa ja kysellä millaista elämä oli
nulta kurssista.
sota-aikana. Sitten viimeisenä iltana jokainen piti esiMatkustelin Ikarialle hitaasti Leroksen ja Samok- tyksen. Ajattelin, että kävelen kilometrin matkan kysen kautta. Mihalis haki minut Agios Kiriakoksesta lään etsiäkseni sieltä jonkun juttukaverin. Kylään
samalla, kun haki muita oppilaita lentokentältä. Jylhiä päästyäni en nähnyt siellä ketään. Istuin kirkon vieja karuja ovat Ikarian maisemat. Koulu oli siellä enti- ressä ja mietin, etten voi tätä tehtävää tehdä, kun ei
sellä paikalla keskellä ei mitään, mutta heti huoma- täällä ole ristin sielua. Eikös vain silloin kirkon vierestä
sin, että asiat ovat muuttuneet. Olin toivonut tapaa- metsästä tuli yksi rouva täyden marja-astian (karhunvani Despinan, mutta hän ei ollut enää työssä kou- vatukka) kanssa. Hän tuli istumaan viereeni ja siinä rululla. Mihalis kertoi, että Despinan äiti on huonossa pateltiin ja syötiin marjoja. Sain tarpeeksi aineistoa esikunnossa, enkä sitten heitä tavannut ollenkaan. On- tykseeni. Minun ryhmässäni oli kolme oppilasta ja
neksi Mihaliksen äiti kävi koululla ja juttelin vähän hä- kaikki suurin piirtein samalla tasolla, joten oppitunnit
nen kanssaan. Ruokapöytään käydessämme rouva menivät mukavasti.
ilmoitti, että haluaa viereensä tämän naisen, joka puTeimme retkiä, kuten edelliselläkin kerralla. Kähuu kreikkaa – siis minut!
vimme kyläjuhlassa, lauloimme, katsoimme elokuvia
Koulun rakennukset olivat rapistuneet. Asunnon ja laittelimme ruokia. Välillä tanssittiin. Näiden kahovet olivat vinossa ja muutakin rempallaan. Oppilaita den viikon aikana oli minun ja ranskalaisen Bibin synon niin vähän, että tulot eivät riitä mihinkään ylimää- tymäpäivät, joten niitä juhlittiin. Minä heräsin aamuiräiseen. Nykyään osa kursseista pidetäänkin Ev- sin aikaisemmin kuin muut ja todella rakastin näitä
diloksessa. Nyt työssä oli kaksi muutakin opettajaa. omia aamuhetkiäni. Keittelin pannullisen kahvia valTäytyy sanoa, että opetuksen taso näillä kursseilla miiksi toisille ja istuin ulkona kahvia juoden ja maiseon hyvä. Ystävystyin opettaja-Marian kanssa ja hän mia ihaillen. Kissaemo kävi paikalla aika usein ja pakävi myöhemmin vierailulla Suomessa luonani ja rina viimeisenä aamuna se toi kolme pentuaan minua
tapaamaan. En ole koskaan aikaisemmin nähnyt niin
myös ostin häneltä tunteja Skypen välityksellä.
kauniin värisiä kissanpentuja.
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Hellenic Culture Centre, 2014

Kurssipaikkana Hotelli Zaira, Skala Loutron, Lesvos

Retkistä erityisesti mieleeni on jäänyt matka Petraan,
jossa on naisten yhteistyöjärjestö. Heidän tavernassaan söimme huippuhyvää ruokaa. Ηeillä on myös
majoitusta ja myynnissä erilaisia maataloustuotteita.
Sinne haluaisin mennä uudelleen.

Tämän koulun kesäkurssilla olin vuonna 2014 kesäkuussa Lesvoksella. Silloin sattui olemaan todellinen
helleaalto. Matkustin Lesvokselle lentäen Ateenasta
ja vietin ensin pari päivää kaupungissa. Kurssipaikka
oli pienessä kylässä, nimeltään Skala Loutron, noin
kymmenen kilometriä pääkaupungista. Siellä oli hotelli, jossa asuimme ja opiskelimme, sekä muutama
kauppa ja taverna. Kylä oli niin hiljainen, etten onnistunut sieltä löytämään juttukavereita. Siinä mielessä
paikka ei ollut sopiva.

Tätä koulua voin suositella. Heidän kurssinsa ovat
nykyisin Santorinilla.

Tunteja oli neljä päivässä ja täälläkin opettajat olivat ammattilaisia. Minun ryhmässäni oli viisi oppilasta. Mielestäni juuri sopivasti ja taso oli minulle
hyvä. Olen huomannut sen, että pidemmällä opinnoissa oleville sopivan tasoryhmän löytyminen on
vaikeaa, koska ylempiin ryhmiin ei ole tungosta, eikä
yhtä ihmistä haluta opettaa erikseen. Vieressäni istui
italialainen Sabrina, jonka kanssa kirjoittelemme
edelleen tiiviisti. Hän oli luonani käymässä tammikuussa. Puhuimme kaksi viikkoa kreikkaa ja naurua
riitti.
Täälläkin teimme retkiä ja iltaisin oli ruokailua tavernassa ja jotain ohjelmaa. Minulla oli mukanani suomalaisen tanssimusiikin CD ja yhtenä iltana opetin
kävelyhumppaa.

Näkymä satamaan, Skala Loutron, Lesvos (Kuva Y.V.)
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Alexandria Institute 2015
Halusin koetella kielitaitoani ja käydä kampaajalla
leikkauttamassa hiukseni. Hotellin johtajatar vei minut kampaamoon. Siellä työskenteli noin seitsemänkymppinen alun perin Jordaniasta kotoisin oleva
mies. Hän pesi ja leikkasi hiukseni. Jotenkin tuntui,
kuin kaikki olisi tapahtunut hidastetussa filmissä. Hän
sanoi, että kun on kunnolla leikattu, niin ei tarvitse
laitella eikä käyttää hiuskiinteitä. Ja oikeassa hän olikin! Paras leikkaus ikinä! Joimme lopuksi kahvia ja
rupattelimme. Hän lupasi pestä hiukseni ilmaiseksi,
jos tulen uudelleen toisena päivänä, muttei tullut
mentyä.

Olin tämän koulun mukana kahden viikon kesäkurssilla Androksella. Andros on hyvä paikka siinä
mielessä, että matka lentokentältä bussilla Rafinaan
ja laivalla eteenpäin ei kestä kovin kauan.
Kursseille oli ilmoittautunut kymmenkunta oppilasta, joista puolet meni alkeisryhmään. Sitten oli tarjolla hieman ylemmän tason ryhmä ja kolmas ryhmä,
jossa oppilaat lukivat ja tulkitsivat kirjaa. En halunnut
ylimpään ryhmään, koska puhuminen on se, missä
kaipaan harjoitusta. Siispä menin keskiryhmään,
joka oli minulle aivan liian helppo. Kanssani oli kaksi
muuta oppilasta - italialainen nainen, joka hölötti jatkuvalla syötöllä toisista välittämättä ja suomalainen
mies. Tämä oli ainoa kerta näillä kursseilla, kun opettaja ei mielestäni ollut ammattilainen. Opettaja sanoi
minulle, että minun pitää katkaista italialaisnaisen
puhe, mutta minä vain ajattelin: ”Sori vaan, mutta se
en ole minä, joka on täällä työssä.” Kadehdin toisia
ryhmiä, joilla oli paremmat vetäjät. Tällä kurssilla en
oppinut mitään muuta kuin kärsivällisyyttä.

Androksella söimme hyvin. Pikaiset lounaat nautimme hotellin kahvilassa tai lähitavernassa. Batsin
kylään matkaa oli noin pari kilometriä. Siellä on
useita hyviä ruokapaikkoja. Ryhmässä oli mukana
englantilainen kulinaristi, joka aina etukäteen etsi
parhaan ruokapaikan ja sinne mentiin illalla. Erityisesti kalat olivat tuoreita ja hyvin laitettuja.

Omilo

Tämän koulun omistaja Andreas muistuttaa paljon
Ikarian Mihalista. Andreaksella oli kunnianhimoisena
tavoitteena näytelmän esittäminen viimeisenä iltana.
Näytelmä oli Theseus ja Minotauros. Harjoituksia oli
lähes joka päivä, ensin lukuharjoituksia ja sitten näyttelemistä. En ollut pääosassa, enkä edes sivuosassa, koska olin lukija. Olisin varmaan ollut kuiskaaja, mutta kukaan ei oppinut vuorosanojaan ulkoa.
Näyttelijöillä oli paperit käsissään. Viimeisenä iltana
esitimme näytelmän hotellin henkilökunnalle ja vieraille. Yhdessä kohtauksessa lakanaan kietoutunut
epätoivoinen sankari rojahti muurin päältä alas niin
uskottavasti, että yleisö halusi tulla auttamaan. Suosio oli siis taattu!

Lopuksi haluan mainita tämän koulun, joka on suurin
ja ammattimaisemmin hoidettu kuin muut. Koulun talous on vakaalla pohjalla. Sillä on kolme vakinaisesti
palkattua opettajaa ja toimintaa on ympäri vuoden.
Oppilaita on ainakin kesäkursseilla niin paljon, että
kaikki pääsevät oman tasonsa mukaiseen ryhmään.
Olin minä tämänkin koulun kolmen viikon kesäkurssilla, mutta siitä on jo aikaa. Vuonna 2016 olin Ateenassa helmikuussa ja ostin 10 yksityistuntia, jotka olivat koulun tiloissa Maroussin kaupunginosassa.
Opettaja oli yksi parhaista, mitä minulla on ollut.
Kolme vuotta sitten Omilo järjesti kirjoituskilpailun,
jossa kirjoitukseni sijoittui kolmen parhaan joukkoon.
Jos vielä innostun lähtemään kielikurssille, niin todennäköisesti valitsen tämän koulun, vaikka kurssit
ovat ehkä hieman kalliimpia kuin muilla. Useimmiten
yksin matkustavana kurssit ovat antaneet minulle
seuraa ja toimintaa loman ajaksi.

Vaikka kurssi oli pettymys, niin sitä ei ollut Androksen saari. Yhtenä päivänä lähdimme vuorilla olevaan luostariin ja pääkaupunkiin kahdella autolla.
Mainitsemani italialaisnainen ajoi toista autoa. Hän
sanoi tietävänsä reitin luostariin. Vähän matkaa ylöspäin ajettuamme hän totesi, ettei bensa riitä, joten
jouduimme palaamaan huoltamolle. Toinen auto oli
mennyt menojaan ja me tietysti eksyimme ja harhailimme pitkän ajan, ennen kuin luostari tuli vastaan.
Androksen kaupunkiin tutustumiseen ei ollut tarpeeksi aikaa.

Tunnit Kreikassa ovat täynnä tapahtumia, puhumista, parityöskentelyä, ryhmätyöskentelyä, joten
aika ei käy pitkäksi. Tehtävien kanssa ei jäädä nyhräämään, vaan mennään eteenpäin. Kielioppiakin
on, mutta puhumaan oppiminen on tärkeämpää.
Kannattaa kokeilla, jos on kielestä kiinnostunut.

Hilkka Hirvonen, Leppävirta
www.ikariancentre.com, www.hcc.edu.gr/, www.alexandria-institute.com, www.omilo.com
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Keski-Savolainen rento matkailuilta
Keski-Savon Kreikanystävät on koko viisivuotisen toimintansa ajan pyrkinyt omalta osaltaan
edistämään matkailua Kreikkaan. Jokavuotisia
matkailuiltoja on järjestetty vuodesta 2016 lähtien kevättalvella matkakuumeen ollessa voimakkaimmillaan. Aiemminkin Kreikan matkailua on
tuotu esiin tapahtumissa ja vuosittain on tiedotettu Helsingin Matkamessuista.
Helmikuisen pakkasen paukkuessa yli kahdenkymmenen asteen kannetaan ruokatarvikkeita, arpajaispalkintoja ja atk-vehkeitä Varkauden toimihenkilöt
Pron suureen toimistotilaan Varkauden Kauppakadulla matkailuiltaa varten.

Saimme kuulla kattavan tietoiskun kylän kauniista
auringonlaskuista, herkullista ruokaa tarjoavista tavernoista, ostosmahdollisuuksista, tapahtumista,
niemen molemmin puolin olevista kahdesta rannasta
ja paljon muusta. Pääsimme myös käymään retkellä
mm. Elafonissin kahluurannalla ja jylhissä Samarian rotkon maisemissa.

Tila saadaan kuntoon ja lopuksi haetaan vielä lisäjakkaroita toimistohuoneesta. Matkailuiltaan on tulossa 22 henkilöä. Suurin osa on jäseniä, mutta joku
ei jäsenkin on ilmoittautunut mukaan. Eräs jäsenistämme tulee varta vasten matkailuiltaa varten kaukaa Alajärveltä saakka.

Tässä vaiheessa alkaakin jo matkailtalaisten katse
vilkuilla kohti sivupöydälle katettuja ruokia ja viinejä.
Siispä καλή όρεξη ja syömään. Tarjolla on kreikkalaista salaattia, tsatsikia, leipää ja feta-pinaattipiiraita. Kaikki pöydän antimet ovat itse tehtyjä. Tarjolla
on myös puna- ja valkoviiniä sekä kivennäisvettä.

Osallistujien saavuttua Mikko aloittaa illan ohjelman kertomalla siitä, kuinka matkustaa Kreikkaan.
Tilausmatkojen järjestäjiä on tällä kertaa listalla kymmenen. Suurimmilla on tarjolla kymmenittäin kohteita
Kreikassa, pienemmillä vain muutama. Omatoimisestikin pääsee muutaman lentoyhtiön koneilla, joillakin jopa suoralla lennolla.

Puheen sorina yltyy ja tunnelma vapautuu entisestään ja Dalarasin musiikki taustalla luo lisää fiilistä.
Moni kertoo omista matkakokemuksistaan ja näin
saadaan kohdevinkkejä toinen toisiltamme.

Käydään läpi myös tärkeimmät matkalla muistettavat asiat. Joillekin tuli uutena asiana tämän vuoden
alussa Kreikan parlamentin päättämä suoraan hotellille maksettava hotellivero.

Ruokailun loppuvaiheessa Mikko heijastelee lisää
kreikankuvia valkokankaalle ja kertoo muutamasta
mielenkiintoisesta matkakohteesta. Iltaan osallistujat
saavat pienen maistiaisen Antiparoksesta ja sen tippukiviluolasta, jossa yhdessä kivessä sanotaan olevan kaiverrus: ”Täällä luoja itse juhli keskellä yötä
1673”.

Matkakertomusosuuden aloitti Sorvojan Tiina.
Hän kertoi kauniista, vuoren rinteeseen rakennetusta
Pargasta ja upeista rannoista. Hänellä oli kosolti
upeita kuvia ja saimme kuulla myös Pargan ympäristöön järjestettävistä retkistä. Saimme tietoa mm. Meteoran vuorista ja siellä sijaitsevista luostareista
sekä Acheron-joesta. Näin selvisi myös Akilleen
kantapään arvoitus.
Mikko kertoi tarinan yhden päivän matkasta
vuokra-autolla Karpathoksen saarella. Maisemat
ovat karut mutta kauniit ja tiet kiemuraisia. Othoksessa koulun rehtori soitti museossa lyyraa ja kylän
pappi paketoi kaupassa viiniostokset. Mikäli hulluksi
haluaa tulla voi mennä juomaan Pylesin kirkon alta
tulevaa lähdevettä! Minna Heikkinen vei meidät
Kreetan saaren lounaisosan pieneen kauniiseen Paleochoran kylään ja sen leppoisaan elämänmenoon.
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Vapaa jutustelu jatkuu hetkisen ja pian on arpajaisten aika. Arpapöytään on saatu ihan kiva määrä
palkintoja. Mikko alkaa myydä tyhjiä paperilappuja
kympin kappale. Arpajaisten pääpalkintona on Norwegianin matkalahjakortti, joka ostetaan arpamyynnin mukaan. Arpoja myydäänkin kahdensadan euron edestä ja lahjakortti arvotaan ensimmäisenä,
kun kaikki arvat ovat vielä mukana.
Palkinnot vaihtavat
omistajaansa ja kaikki
arvan ostaneet voittavat jotakin. Lopuksi
julkistetaan matkalahjakortin voittaja. Lapussa on nimi Riitta
Haukijärvi. Onnea
Riitalle!

Karpathokselta kuullaan aikanaan Euroopan
kauneimmaksi rannaksi valitusta Apella Bachista
sekä perinteikkäästä Olympoksen kylästä. Ihmeteltävänä on myös Mikon Olympoksesta ostamat kylän
miehen kansantanssijan käsin tehdyt ylhäältä leveät
tanssihousut.

Kreikkalainen musiikki soi edelleen kutsuvasti. Harmi vaan
ettei ole tilaa tanssahdella. Ilta jatkuu vielä
jonkin aikaa mukavan
yhdessäolon ja jutustelun merkeissä.

Kefaloniassa käydään soutelemassa veneellä
Samin lähellä olevalla Melissanin luolajärvellä jota
reunustaa tippukivet ja jossa ylhäällä näkyy taivas
vain muutaman kymmenen metrin aukosta.Luomme
myös katsauksen Meteoran sokeritoppavuoriin ja
luostareihin. Kreikan entisessä pääkaupungissa
Nafplionissa kuljemme sen vanhoja kujia ja kiipeämme satoja portaita ylös Palamidin linnaan ja
ihastelemme kaupungin yli avautuvia maisemia.

Teksti ja kuvat:

Mikko Piironen

Tulehan katsomaan, onko ruoho vihreämpää aidan toisella puolella!

www.housekastri.net / info@housekastri.net / Raila +358 40 5003489 / blogejamme: www.kreetanmaku.fi
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Kreikka-viikot Hyvinkään pääkirjastossa 16.4. – 28.4.2018
Järjestäjät:
Hyvinkään kaupunginkirjasto yhdessä Suomi-Kreikka yhdistysten liiton ja Helsingin Suomi-Kreikka yhdistyksen kanssa

Ma 16.4.
Synopsis-valokuvanäyttelyn avajaiset klo 18 (tämä näyttely on esillä 5.5. asti)
Kirjasto esittelee kreikkalaista kirjallisuutta
Esillä on myös Kreikan matkakuvia, matkailuesitteitä sekä Suomi-Kreikka yhdistysten jäsenlehtiä ja tiedotteita sekä kreikkalaisten lasten piirustuksia
Näyttelyt ja esitteet ovat esillä Kreikka-viikkojen ajan 28.4. asti

Ti 17.4.
Kirjaston satutunnilla klo 18 teemana on Kreikka ja lapsille luetaan kreikkalaisia satuja

To 19.4.
Eero Nokela: Kreikan matkailuilta klo 18 - 19

La 21.4.
Pentara-yhtyeen konsertti ”Rebetika – alamaailman lauluja”, klo 13 – 14. Vapaa pääsy, ohjelmat 2,00 €,
sekä Eero Heimolinna: Tarinaa rebetika-musiikin synnystä
Kreikkalaisten tanssien esityksiä

Ma 23.4.
Soile Hartikainen: Kreikan kielen esittely klo 18 - 19

Ke 25.4.
Lukumatka Kreetalle klo 18. Etukäteen luettavat kirjat ovat
Kazantzakis, Nikos: Kerro minulle Zorbas ja
Tuominen-Gialitaki, Merja: Koko kylän pidot - elämänmenoa kreetalaisittain

Hyvinkään kaupunginkirjasto

Avoinna

Torikatu 5 (käyntiosoite)
Kirjastopolku 2 (postiosoite)
05800 Hyvinkään kaupunki
019 4592427 / 040 1544135
sari.piironen@hyvinkaa.fi

ma – to klo 9 – 20
pe 9 – 18
la 10 – 15
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ARVO ALLOSEN STIPENDI
HAKUAIKA PÄÄTTYY 30.6.2018
Suomi-Kreikka yhdistysten liiton ensimmäinen puheenjohtaja oli Arvo Allonen, joka toimi puheenjohtajana kuusi vuotta.
Suomi-Kreikka yhdistysten liitto ry jakaa vuosittain Arvo Allosen muistoa kantavasta rahastosta stipendejä liiton sääntöjen mukaiseen toimintaan.

Vuoden 2018 stipendin hakeminen
Suomi-Kreikka yhdistysten liitto ry julistaa haettavaksi Arvo Allosen muistorahaston stipendin vuodelle 2018, arvoltaan 1000 euroa.
Stipenditoimikunta voi myös esittää stipendin jakamista useamman hakijan kesken. Arvo Allosen muistorahaston tarkoituksena on jakaa stipendejä liiton sääntöjen mukaiseen koulutukseen, tutkimukseen,
kursseihin ja opintomatkoihin sekä kreikkalaisen kulttuurin maissa että kotimaassa.
Liiton tarkoituksena on toimia jäsenyhdistyksiensä yhdyssiteenä ja lisätä Kreikan maan ja kansan tuntemusta sekä levittää tietoa antiikin ja tämän päivän Kreikan sivistyksestä, historiasta ja yhteiskunnasta. Rahaston sääntöjen mukaan stipendin hakeminen on mahdollista kaikille Kreikan kulttuurista
kiinnostuneille. Hakijalta ei edellytetä Suomi-Kreikka yhdistysten liitto ry:n jäsenyhdistyksen jäsenyyttä.
Vapaamuotoiset hakemukset, joista käyvät ilmi hakijan taustatiedot (CV mukaan lukien) sekä stipendin
tarkka käyttötarkoitus ja -aika, tulee toimittaa 30.6.2018 mennessä osoitteella:
Kaija Kivikoski, Hiekkakivenkuja 3, 01700 Vantaa
Kuoreen lisäksi merkintä: ”Arvo Allosen muistorahaston stipendi”
Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.
Stipenditoimikunta tekee hakemusten perusteella liittohallitukselle esityksen stipendin saajasta tai
saajista. Stipendin saajan vahvistaa Suomi-Kreikka yhdistysten liitto ry:n liittohallitus syyskokouksessaan.
Asiaa koskevat tiedustelut:
Kaija Kivikoski,
email: kaija.kivikoski(at)kolumbus.fi,
puh. 040-8313930

19

Kuopiossa juhlitaan syyskuussa
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Liittohallituksen päätöksiä Tampereella 24.2.2018
Tiedotus
•
•
•
•

Liitto julkaisee Filellinas-jäsenlehteä 2 numeroa vuodessa. Lehdet julkaistaan pääasiallisesti verkkolehtenä.
Liiton kotisivuja (http://www.skyl.fi) käytetään tehokkaasti tiedotukseen.
Liitto tiedottaa tapahtumista myös Facebookissa.
Liitto toimittaa jäsenyhdistyksilleen sähköpostitiedotteita.

Arvo Allosen muistorahasto
•
•

Muistorahastosta jaetaan vuonna 2018 1000 euron apuraha. Hakuaikaa on aikaistettu päättyväksi
30.6. 2018
Stipenditoimikunta jatkaa nykyisessä kokoonpanossaan. Puheenjohtajana toimii Kaija Kivikoski
Vantaalta ja jäseninä Hanneleena Hieta Turusta ja Marjut Katoniemi-Kutsuridis Helsingistä.

Vuoden 2018 toimintaa
•
•
•

•
•
•

•

Liitto on osallistunut Matka 2018 -messuille 18. - 1.1.2018 Kreikan valtion matkailutoimiston alueella
yhdessä Helsingin yhdistyksen kanssa. Myös muista yhdistyksistä saatiin esittelijöitä mukaan.
Päätöstä opetus- ja kulttuuriministeriön avustuksesta vuodelle 2018 ei ole saatu kokoukseen mennessä, joten liittokokous valtuutti hallituksen tekemään varojen käyttösuunnitelman, kun päätös on
saatu.
Hanialaisen Viglatores-tanssiryhmän vierailua varten on haettu avustusta Kreikan valtion matkailutoimistolta ja se on mukana myös vuoden 2018 valtionapuhakemuksessa. Tanssiryhmä (12 tanssijaa
ja 4 muusikkoa) esiintyisi ja opettaisi kreetalaisia tansseja kolmena päivänä Kaustisen kansanmusiikkifestivaalilla. Kansanmusiikkifestivaali voi kustantaa majoituksen Kaustisella sekä matkat Suomessa. Lisäksi on rahoitettava lennot. Kaustisen lisäksi ryhmä voi esiintyä myös muilla paikkakunnilla.
Mikäli rahoitus ei riitä, voidaan myös harkita edullisempia vaihtoehtoja.
Liitto tukee Tampereen ja Kuopion yhdistysten 40-vuotistapahtumia
Liitto tukee kreikkalaisen musiikin konserttitapahtumia, mm. 26.-27.10.2018 Hrisoula Kehagioglun ja viiden kreikkalaisen naismuusikon Purpura-orkesterin kreikkalaisen musiikin konserttia
Helsingissä.
Liitto tukee jäsenyhdistyksiensä kanssa kreikkalaiseen kulttuuriin liittyviä näyttely-, elokuva- ja
muita kulttuuritapahtumia, mm. 11.5.2018 toteutettavaa Kazantzákis-elokuva- ja esitelmätilaisuuta. Lisäksi voidaan tukea kulttuurivaihtoa Kreikan ja Kyproksen kanssa sekä esitelmöitsijöiden,
tanssinopettajien ja muusikoiden matkakuluja.
Liitto järjestää yhdessä Helsingin yhdistyksen kanssa Kreikka-viikot 16.-28.4.2018 Hyvinkään kaupunginkirjastossa, johon sisältyy mm. Pentara-yhtyeen konsertti, kreikkalaisia tansseja, Kreikan valokuvataiteen historiaa käsittelevä ”Synopsis-näyttely”, Suomi-Kreikka yhdistysten toimintaa sekä
Kreikan matkailun esittelyä.

Kokoukset
•
•

Liittokokous on pidetty 24.2.2018 Tampereella. Liittohallitus kokoontui ennen liittokokousta, sekä
pitää tarvittaessa sähköposti- ja videokokouksia. Syyskokous pidetään Kuopiossa 8.9.2018. Samassa yhteydessä pidetään tarvittaessa myös ylimääräinen liittokokous.
Vuoden 2019 liittokokous pidetään Porissa myöhemmin päätettävänä ajankohtana.

Jäsenmaksut
•

Jäsenmaksut pysyvät entisinä: 1,50 € yhdistyksen henkilöjäsentä kohti sekä yli 300 jäsenen osalta
0,75 €. Kannatusjäsenen jäsenmaksu on 15 €, johon sisältyy painettu Filellinas-lehden vuosikerta kotiin postitettuna.
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Jäsenyhdistykset
Suomi-Kreikka yhdistysten liitto on perustettu vuonna 1980.Vuonna 2018 liittoon kuuluu 16 jäsenyhdistystä, joilla on
yhteensä noin 1400 jäsentä.
HELSINGIN SUOMI-KREIKKA YHDISTYS ry
Inkoonkatu 7, 00510 Helsinki
Puheenjohtaja: Aili Lamminen
 040 533 5513, allulamminen@gmail.com,
http://www.helsinginsuomikreikkayhdistys.fi

LÄNSI-POHJAN SUOMI-KREIKKA
YHDISTYS ry, Kemi
Puheenjohtaja: Pekka Kinnunen,
 040 593 1705, pekka.ok(at)jippii.fi

JOENSUUN KREIKAN YSTÄVÄT ry
Puheenjohtaja: Katri Palpatzis
katripalpa(at)gmail.com
Ritva Lihavainen, ritvalihavainen(at)gmail.com,
 0405183625

MELTEMIA, KREIKAN KULTTUURIN
HARRASTAJAT ry, Vaasa
Puheenjohtaja: Paula P. Isaksen
 0400 568 385, paula.isaksen(at)gmail.com
NAPAPIIRIN KREIKAN YSTÄVÄT ry, Rovaniemi
Puheenjohtaja: Kai Leinonen
 0407216614
kai.leinonen@pp1.inet.fi

KAAKKOIS-SUOMEN KREIKANYSTÄVÄT ry,
Hamina
Puheenjohtaja: Jorma Miinalainen
 0500 910 605, jorma.miinalainen(at)pp.inet.fi
http://www.kaakkoissuomenkreikka.net

PIETARSAAREN KREIKAN YSTÄVÄT ry
Puheenjohtaja: Matti Antila
 040 551 4766, mhi.antila(at)gmail.com
http://www.pietarsaarenkreikanystavat.fi

KARELIA-KREIKKA LAPPEENRANTA ry
Puheenjohtaja: Eila Lindqvist
Eila1lindqvist(at)gmail.com

PORIN SUOMI-KREIKKA YHDISTYS ry
Puheenjohtaja: Pirjo Koskinen
 040 507 6199, pirjo.koskinen25(at)outlook.com
http://www.porinsuomikreikkary.net

KESKI-SAVON KREIKANYSTÄVÄT ry,
Varkaus
Puheenjohtaja: Jarmo Harju,
 0500 508 935, jarmo.harju (at) pp.inet.fi
http://www.savonkreikka.com

RAUMAN SEUDUN SUOMI-KREIKKA YHDISTYS ry
Jari Vuoristo
 050 059 0828
jari.vuoristo(at)hotmail.com

KOUVOLAN SEUDUN SUOMI-KREIKKA
YHDISTYS ry
Puheenjohtaja:
yhdistys.kouvolankreikka(at)gmail.com


TAMPEREEN SUOMI-KREIKKA YHDISTYS ry
Puheenjohtaja: Martina Villa
 040 556 6323
pj.tresuomikreikka(at)gmail.com
http://www.tresuomikreikka.net

KREIKAN YSTÄVÄT ry, Kuopio
Puheenjohtaja: Jussi Partanen
 040 841 2724, info(at)kreikanystavat.fi
http://www.kreikanystavat.fi

TURUN SUOMI-KREIKKA SEURA ry
Puheenjohtaja: Jukka Heiskanen
 050 573 8040
jukka.heiskanen(at)kolumbus.fi
http://turunsuomikreikkaseurary.blogspot.fi

LAHDEN SUOMI-KREIKKA YHDISTYS ry
Puheenjohtaja: Seija Nieminen
 03 751 4509

Vuonna 2018 Tampereen Suomi-Kreikka yhdistys on juhlinut 40. toimintavuottaan 24.2., KaakkoisSuomen Kreikanystävät. 25. toimintavuottaan 24.3. ja Kreikan Ystävät Kuopiossa juhlivat 40. toimintavuottaan 8.9. Liitto onnittelee juhlivia yhdistyksiä!
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Liittohallitus v. 2018
Puheenjohtaja: Yrjö Viinikka
Helsingin Suomi-Kreikka yhdistys
Hiekkakivenkuja 3, 01700 Vantaa
 040 098 1698, viinikka(at)utu.fi

”Laiva kuvaa Kreikan vuosituhantista kulttuuria, ihmiset purjeena liittoa sekä sitä, että yhteistoiminnalla asiat liikkuvat eteenpäin.”
Liitto toimii jäsenyhdistystensä yhdyssiteenä. Tavoitteena on lisätä
Kreikan maan ja kansan tuntemusta sekä syventää tietämystä niin antiikin kuin nykyajankin Kreikan kulttuurista, historiasta ja yhteiskunnasta. Liitto on epäpoliittinen eikä näin ollen ota poliittista kantaa.
Liitto tuo erilaisia kulttuuritapahtumia Kreikasta, tiedottaa mahdollisimman kattavasti Kreikkaa koskevista tapahtumista kotisivuillaan
sekä sosiaalisen median eri muodoilla perinteisen tiedotus- ja julkaisutoiminnan lisäksi, järjestää seminaareja ja kursseja, edistää kreikan
kielen ja antiikin kulttuurin opetusta sekä avustaa yhteydenpidossa
Suomen ja Kreikan viranomaisiin. Liitto voi avustaa jäsenyhdistyksiensä tapahtumia.
Liiton varsinaisiksi jäseniksi voivat päästä paikalliset rekisteröidyt Kreikan ystävyysyhdistykset, jotka liittohallitus hyväksyy jäseniksi. Lisäksi
liitolla voi olla tukijäseniä.
Liiton johdon muodostavat liittokokous ja liittohallitus. Päätäntävaltaa
käyttää liittokokous ja toimeenpanovaltaa liittohallitus.

Varapuheenjohtaja: Matti Kontio
Turun Suomi-Kreikka seura
Sammonojantie 13 C 10,
13500 Hämeenlinna,
 050 5985574
matti.kontio@saunalahti.fi
Sihteeri: Marita Jurva
.
Keski-Savon
Kreikanystävät
Juvantie 56 as 1, 51900 Juva
 050 340 6720,
.
marita.jurva(at)elisanet.fi
Taloudenhoitaja: Pirjo Koskinen
Porin Suomi-Kreikka yhdistys
Sommelontie 39, 28300 Pori
 040 507 6199,
pirjo.koskinen25(at)outlook.com
Tiedottaja ja Filellinas-lehden
toimittaja: Kaija Kivikoski
Helsingin Suomi-Kreikka yhdistys
Hiekkakivenkuja 3, 01700 Vantaa
 040 831 3930,
kaija.kivikoski(at)kolumbus.fi
Jäsenet: (suluissa varajäsen)

Vuoden 2017 jäsenmaksut yhdistyksille ovat: 1,50 € yhdistyksen
henkilöjäseneltä sekä yli 300 jäsenen osalta 0,75 €. Kannatusjäsenen jäsenmaksu on 15 €, johon sisältyy painettu Fillelinas-lehden
vuosikerta kotiin postitettuna.

Matti Antila,
Pietarsaaren Kreikan Ystävät
 040 551 4766
(Paula Isaksen, Vaasa)
Jukka Heiskanen
Turun Suomi-Kreikka seura
 050 573 8040
(Martina Villa, Tampere)
Aili Lamminen
Helsingin Suomi-Kreikka yhdistys
 040 533 5513
(Irmeli Lasarenko, Helsinki)
Mikko Piironen
Keski-Savo Kreikanystävät
 050 543 1691
(Arja Kalaitsidis, Kuopio)
Jorma Miinalainen
Kaakkois-Suomen Kreikanystävät
 0500 910 605
(Yrjö Määttänen, Kouvola)
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