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Vetovastuun vaihdos
SKYL:n liittokokous Pietarsaaressa ja Pietarsaaren Kreikan
Ystävien 30-vuotisjuhla 12.10. ovat monien tuoreessa muistissa.
Ilahduttavan monet teistä olitte paikalla. Juhla oli todella onnistunut ja antoisa. Historiikki, jonka kuulimme, oli vertaansa vailla
ja todiste siitä, kuinka pieni yhdistys kasvoi ja kehittyi vaikeuksienkin kautta elinvoimaiseksi ja aktiiviseksi yhteisöksi! Hyvää
jatkoa Pietarsaari!
Aktiivista syksyä ja vireää toimintakautta toivotan myös kaikille
muillekin jäsenyhdistyksille aloittaessamme SKYL:n juhlavuotta.
Liittomme on saavuttamassa 40 vuoden kunnioitettavan iän. Liittomme 40-vuotisjuhlaa tulemme viettämään 10.10.2020 Turun
Odd Fellow-talolla. Turun Suomi-Kreikka seura juhlii samana
päivänä 45:ttä toimintavuottaan. Merkitkääpä kalentereihinne ja
tiedottakaa jäsenille!
Tässä samalla haluan esittäytyä teille kaikille aloitettuani
SKYL:n hallituksen puheenjohtajana 12.10.2019. Kiitän luottamuksesta ja pyrin toimimaan, kuten edeltäjäni Yrjö Viinikka,
Suomi-Kreikka ystävyyden, kulttuurivaihdon ja keskinäisen tuntemuksen lisäämisen saralla.
Haasteita riittää tästä eteenpäinkin! Teidän toimintanne, uusiutumisenne ja jäsenhankinnan aktiivinen hoito takaavat, että
myös tulevia ”pyöreitä vuosia” pääsemme juhlimaan iloisin ja
kreikkalaisin mielin.
Vetovastuu on siirtynyt allekirjoittaneelle. Tulen kuitenkin jatkossa kuuluttamaan yhdessä tekemisen perään arvostaen
edeltäjältäni ja teiltä jokaiselta saamaani rakentavaa tukea ja yhteen hiileen puhaltamista.
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Greek Rhythms Kaustisella

Kansantanssit ja kansanmusiikki ovat erinomaisia
kulttuurivaihdon ilmentymiä. Näin pääsemme kokemaan vanhoja perinteitä, saamme kosketuksen vieraidemme tapakulttuuriin ja voimme myös ihailla
upeita kansallisasuja. Suomessa on ollut kiinnostusta kreikkalaisiin tansseihin jo 1970-luvulta alkaen.
Täällä on vieraillut tanssinopettajia ja eri puolella
maatamme on syntynyt tanssiryhmiä. Liitolla on jo
muutaman vuoden ajan ollut toimintasuunnitelmassaan tuoda kreikkalaisten tanssien ryhmä Kaustisen
kansanmusiikkijuhlille. Tämä voitiin toteuttaa kuluvana vuotena.

kuitenkin Nikosiassa Kyproksella asuvan Georgina
Kyrrisin, joka johtaa siellä kreikkaista ja kyproslaista
tanssiperinnettä ylläpitävää Greek Rhythms -tanssiopistoa. Täältä löytyi apuja: kolme kyproslaista
tanssijaa oli heti valmiina tulemaan ja myöhemmin ilmoittautui vielä kolme lisää, jotka olivat jo selvillä tiukasta budjetistamme ja ilmoittivat olevansa valmiita
maksamaan lentonsa itse. Lisäksi Kreetalta saatiin
mukaan tanssija-tanssinopettaja sekä yksi tanssija.
Mutta sitten Kaustisen festivaalien ohjelmajohtaja
ilmoitti, että Kansanmusiikkifestivaalin periaatteiden
mukaisesti tanssiryhmällä tulee aina olla mukana
tansseja säestäviä muusikoita, nauhoitettua musiikkia voisi käyttää vain tanssinopetuksessa. Tässä vaiheessa päätimme, että valmisteluja voidaan jatkaa
vain, jos tanssijat ja muusikot suostuvat tulemaan ilman palkkioita. Kaksi nuorta poikaa löytyikin Kreetalta (soittiminaan liira ja lauto)
sekä Helsingistä luutunsoittaja
ja myöhemmin vielä rumpalikin.

Aluksi oli tavoitteena viedä Suomen Helleenien
tanssiryhmä Kaustiselle täydennettynä vierailevalla
tanssinopettajalla ja ehkä muutamalla tanssijalla.
Mutta heinäkuussa vain kaksi tanssijaa oli valmiina
lähtemään kansanmusiikkijuhlille. He tunsivat

Näin meillä olikin koossa jo
näyttävä iskujoukko: 11 tanssijaa Kyprokselta, Kreetalta ja
Suomesta, sekä neljä muusikkoa.
Vieraat saapuivat yölennoilla
perjantaina 5.7. Helsinkiin. Majoittumisen jälkeen kaikki kerääntyivät
tervetuliaistilaisuuteen.

Vihdoinkin perillä ja kunnollinen illallinen Ravintola White Ladyssä. Jamas!
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Lauantaina 6.8. pidimme pitkät harjoitukset Pukinmäen nuorisotalossa. Oli hämmästyttävää nähdä,
miten nopeasti Euroopan eri puolilta tulleet tanssijat
löysivät yhteiset askeleet. Tämän jälkeen en edes
enää ihmetellyt, miten toisilleen tuntemattomat muusikot soittivat yhdessä kuin olisivat koko ikänsä sitä
tehneet.

Ryhmällä oli myös toiset harjoitukset sunnuntaina
Viikissä, mutta ne voitiin lopettaa aiottua aikaisemmin. Ammattilaiset osaavat toimia yhdessä ällistyttävän nopeasti.
Ravintola Roze Järvenpäästä oli kutsunut muusikot esiintymään ravintolan 10-vuotisjuhlassa. Tanssiryhmä pääsi mukaan menoon.

Yhteiset askeleet ja sävelet löytyivät harjoituksissa.

Juhlaa Ravintola Rozessa

Maanantaina 8.7. pääosa ryhmästä matkusti junalla Helsingistä Kokkolaan ja edelleen
bussilla Kaustiselle. Festivaali maksoi esiintyjille yhdensuuntaisen junamatkan ja majoituksen, sekä kaikille aamiaiset ja päivittäisen aterian. Suomessa asuvat maksoivat kuitenkin
itse matkansa ja majoituksensa.
Kaustisen Kansanmusiikkifestivaali on
maailmanluokan elämys: viikon aikana jopa
40 000 katsojaa pääsee ihmettelemään eri
puolilta maailmaa tulleita soittajia ja tanssijoita.
Tarjontaa on todella paljon – lähes vuorokauden ympäri.
Tanssiryhmän upeat puvut herättivät huomiota.
Mukana kuvassa on kaksi opastakin.
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Tanssiryhmämme esiintyi
näyttävästi sekä maanantaina että tiistaina kansainvälisen kansantanssin konserteissa festivaalin päälavalla,
Keskipohjanmaaareenalla, sekä keskiviikkona
vierailun
päättäneessä kansantanssikonsertissa Kaustinen-salissa.
Muusikot soittivat myös
yötansseissa.

Esityksen jälkeen ryhmää tuli tervehtimään pari ystävää Kuopiosta.

Ryhmän
tanssinopettajat, Ioannis
Zacharioudakis ja Georgina Kyrris, antoivat yhdessä tanssijoiden kanssa myös
erittäin suosittua opetusta kreikkalaisissa
tansseissa kahtena festivaalipäivänä.
Tanssitilaa piti jatkuvasti suurentaa, kun
yhä uusia tanssijoita ilmestyi jatkuvasti
mukaan.
Rekvisiitta tanssinopetusta varten on jo valmiina.

Innokkaita tanssioppilaita Kaustisella.
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Yösoitto Trokan pubissa jatkui sitten vielä nuotiotulilla.

Pro Kaustinen ry:n puheenjohtaja Ira Korkala ojensi
Georgina Kyrrisille diplomin muistoksi osallistumisesta Kaustisen Kansanmusiikkifestivaalille.

Viimeinen esitys Kaustinen-salissa. Opa!

Yhteinen matkamme Kaustiselle oli kaikkien vaikeuksien jälkeen jokaiselle osallistujalle erittäin antoisa. Todella taitavat
tanssijat ja muusikot saivat yleisön jälleen kerran kiinnostumaan kreikkalaisista kansantansseista.
Tanssien opetusta kannattaa
siis jälleen jatkaa. Liiton erityisenä tavoitteena on ollut osoittaa rahoittajille, että näinkin laaja
ja vaativa projekti pystytään kunnialla toteuttamaan. Uskomme,
että tällä on vaikutusta myös tulevissa rahoituspäätöksissä.
Rhythms ja muusikot – jäähyväismaljat odottavat.

6

Pietarsaaren Kreikanystävät ry 30 vuotta
Jakobstads Greklandsvänner rf 30 år

Vietimme 30-vuotisjuhlaamme Pietarsaaren Kaupunginhotellissa 12. lokakuuta 2019. SuomiKreikka yhdistysten liiton jäsenyhdistysten edustajat pitivät liittohallituksen ja liittokokouksen
hotellin tiloissa päivällä. Hotellissa majoittuivat myös pitkämatkalaiset.
Väkeä alkoi kerääntyä hyvissä ajoin juhlasaliin.
Juhlijoille tarjottiin tuloaulassa ilmoittautumisen
yhteydessä alkudrinkkinä ouzot. Illan musiikista
vastaava Souvlaki Orchestra oli saapunut jo
aiemmin ja soittajat virittelivät soittimiaan ja muita
laitteitaan taustalla.
Jännittävä odotuksen hetki meille, jotka
järjestelyistä vastasimme. Sitä niin toivoo hartaasti,
että kaikki sujuu hyvin. Ja sujuuhan se, kun on
samanhenkistä porukkaa kokoontunut yhteen.

Sali oli koristeltu Kreikan lipuin ja kukkasin,
pöydät katettu ja somistettu sini-valkovärein.
Juhlakansa saapui ja drinkkinsä saivat,
tuulahduksen Kreikkaa mukanaan toivat.
Paikat pöydistä pikkuhiljaa täyttyi.
Tuttuja tavattiin, sinäkin täällä, juttua riitti.

Matti ja Ulla-Maj mikit haltuunsa ottivat,
tervetulleeksi meidät kaikki toivottivat – jamas!
Juhlapuhe kakskielinen saliin kaikui, kreikaksikin
välillä puhe taipui, aplodeja yleisöltä hauskaan
kohtaan raikui. Yhdistyksen perustamisesta väelle
kerrottiin, myöskin toimintaa vuosien varrelta
valotettiin.
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Tämän jälkeen ruokailulla ilta jatkui,
Kreikan herkkuja noutopöytä notkui.
Sopivaa suuhun löytyi kulhoista ja vadeista,
nautti jokainen Kreikan mauista tutuista.
Baarista ruokajuomaa noutaa sai,
tuttuja nekin monelle kai.

Orkesteri soittimensa kuntoon oli viritellyt,
vatsansa myös täyteen nautiskellut.
Soitto alkoi hymnillä tutulla (Kaimos),
meille niin omalla jutulla.

Siitäpä sitten tanssit käyntiin saatiin.
Monet kuviot osaamista vaatii.
Vaan kaikki letkassa kykynsä tanssiin toivat
ja tunnelman kreikkalaisen loivat.
Sisaryhdistysten tervehdykset välillä kuultiin.
Lahjat mainiot Pietarsaareen saatiin.
Arpoja myytiin ja ostettiin toivossa voiton,
Tämä kaikki välissä tanssin, soiton.
Kakkukahvit juhlan kunniaksi vielä tarjottiin.
Arvontakin hyvissä ajoissa suoritettiin.
Pääpalkinto (matkalahjakortti) Kaijalle päätyi,
matkaa Kreikkaan hänen siis miettiä täytyy.
Musiikki ja tanssi – siitä me yli puolenyön nautittiin.
Kaimos vielä yhteisesti laulettiin.
Illan päätteeksi kalinihtaa toivoteltiin.
Tuhannet kiitokset juhlaväelle Helsingistä,
Turusta, Kouvolasta, Haminasta, Porista, Vaasasta,
Uusikaarlepyystä sekä Pietarsaaren oman
yhdistyksen jäsenille. Juhlasta jäi hyvät muistot
meille. Kiitos myös illan orkesteri Souvlakin jäsenille
- Ilias, Matti, Eija, Rauli, Edi, Jari ja Kristian.
Tapaamisiin seuraavaan kertaan, missä sitten
juhlitaankaan!

Teksti:

Seija Mäenpää
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Suihkuseurapiirien ja paparazzien maisemissa
Ensimmäiseksi läksin Perigiali-Beach –pensionaatin uimarannalle huuhtomaan matkapölyt pois.
Illalla oli tervetuliaistilaisuus hotellimme baarissa,
jossa meille tarjottiin lasillinen ouzoa. Meillä oli mahdollisuus samalla ilmoittautua saarikierrokselle,
jonne huonetoverini ja minä ilmoittauduimme.

Oli lauantaiaamu 21. toukokuuta vuonna 1994, kun
olin saanut hieman täytettä tyhjään vatsaani ja siirryin turva- ja passintarkastuksen jälkeen jo kansainväliselle alueelle odottelemaan ensimmäistä kuulutusta Finnairin lennolle AY1791 Santorini/Preveza.
Matkan aikana tuli muisteltua, miten lapsena olin
aikakauslehdistä lukenut upporikkaan laivanvarustaja Aristoles Onassiksen edesottamuksista, jotka
olivat ”keltaisen lehdistön” todellisia herkkupaloja.
Nyt olin matkalla lähelle hänen lomaparatiisiansa.
Ylitimme Peloponnesoksen niemimaan, ennen kuin
valmistauduimme laskeutumaan Prevezaan. Kone
joutui huomattavassa määrin hiljentämään vauhtia
kiitoradalla, joka oli aika lyhyt ja liian kovalla vauhdilla
voi sukeltaa jopa Joonian mereen. Tälle samalle lentokentälle laivanvarustajamiljardööri Aristoteles
Onassis saapui omalla yksityiskoneellaan ja jatkoi
matkaansa helikopterillaan Skorpios-saarelle.

Lefkaksen itäisellä rannalla meri on aivan peilityyni,
koska vastakkaisella rannalla kohoavat Manner-Kreikan vuoret ja saaren keskiosa on hyvin vuoristoista
aluetta. Näin saaren itärannikko on tuulilta suojassa.
Lopulta päivä alkoi kallistua iltaan. Oli koottava tavarat ja lähdettävä takaisin hotelliin. Siellä kävin pitkäkseni ottamaan nokkaunet. Herättyäni näin, että huonetoverini oli palannut. Lähdimme illan hämärtyessä
kävelemään Nidrin kylän satamaan, jonne turistit ja
kylän asukkaat suuntaavat iltakävelynsä. Löysimme
erään viehättävän tavernan, jonne menimme nauttimaan kreikkalaisen keittiön herkkuja paikallisen viinin kera. Kreikkalainen lihapata ja viini maistuivat hyviltä raittiissa ulkoilmassa nautittuna.

Tulomuodollisuuksien jälkeen siirryimme ulkoovelle, jonka edessä odotti meitä Finnmatkojen vihreävalkopukuinen opas. Niin lähdimme liikkeelle
kohti Nidrin ja Perigialin kyliä Lefkaksen saarella.
Maisemat toisensa jälkeen vilahtivat ohitsemme ja
samalla sain ihailla joonialaista arkkitehtuuria, joka
näyttää saaneensa vaikutteita Italiasta. Talot olivat
loivasti taitekattoisia ja päällystetty punaisilla tiilillä.
Ikkunanpielet ja ovet eivät olleet maalattu sinisiksi
vaan valkoiseksi. Jatkoimme matkaa Perigialin kylään. Bussi pysähtyi maantien varteen, josta Nostoshotelliin menevien täytyi oppaan perässä kulkea sata
metriä vuoren rinnettä ylöspäin, kunnes saavuimme
hotellin vastaanottoon

Seuraavana aamuna puhelinherätyksen jälkeen
pukeuduimme ja menimme aamiaiselle. Kun teet oli
juotu ja sämpylät syöty, lähdimme kävelemään rantatien varressa olevalle bussipysäkille, joka toimi hotellimme retkipysäkkinä. Bussin ovi avautui ja oppaamme tuli ulos suorittamaan nimenhuudon. Minulle hän sanoi: ”Hellemekkoni on liian paljastava,
kun menemme käymään luostarissa.” Vastasin hänelle: ”Minulla on T-paita kassissani.” Kun oli varmistettu, että kaikki olivat mukana, lähdimme jatkamaan
matkaamme kohti Lefkadan kaupunkia, joka oli ensimmäinen pysähdyspaikkamme. Juomatauon jälkeen retkemme jatkui kohti Faneromenin luostaria.

Retkelle lähdössä

Faneromenin luostari
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Bussimme pysähtyi portin eteen ja astuimme ulos.
Kävelimme oppaamme perässä portista sisälle.

Kohta jatkoimme matkaamme pienten vuoristokylien halki saaren etelärannikollasijaitsevaan Vassilikin kylään, joka on ollut aikaisemmin pieni vaatimaton kalastajakylä. Turismi on sielläkin syrjäyttämässä
entisen perinteisen elinkeinon. Koska etelärannikolla
aallot eivät ole pelottavan korkeita eikä lahti taida olla
milloinkaan aivan peilityyni, kylästä on tullut oikein
surfaajien paratiisi. Sinne suuntaavat monet turistit
surfilautojensa kanssa lomanviettoon. Lisäksi rannalla on mahdollisuus vuokratakin surfilautoja. Pysähdyimme kylän keskustaan, missä meillä oli kalasataman kahviloissa juomatauko.

Luostari oli kovin pieni ja kautta aikain veljestön jäsenten määräkin on ollut pieni, koska siellä oli keljat
eli asuinkammiot vain kymmenelle munkille. Sillä
hetkellä luostarissa oli vain kaksi munkkia, joista toinen oli ulkoseinän puhdistustöissä. Toista emme
nähneetkään. Pienempiä luostareita uhkaa Kreikassa jo sulkeminen. Tämäkin luostari saattoi olla
jonkun isomman luostarin sivuluostari eli skiitta.
Luostarin kirkossa riitti kävijöitä, koska vainajien pöydällä paloi muutama tuohuskin. Meillekin annettiin jokaiselle käteemme yksi tuohus, jotka panimme palamaan vainajien pöydälle voidaksemme kunnioittaa
kaikkien ortodoksivainajien muistoa.

Jatkoimme matkaamme Vlihon lahden rantaa pitkin seuraavaan pysähdyspaikkaamme Nidrin kylän
keskustaan, jossa sieltä tulleet retkeilijät jäivät pois
bussista. Loput jatkoivat matkaa Perigialin kylään.
Poistuimme bussista retkipysäkillämme kiitettyämme
opasta ja annettuamme kuljettajalle juomarahaa.
Vielä oli pari sataa metriä kiivettävä vuorenrinnettä
pitkin, ennen kuin pääsimme hotellihuoneeseemme,
jonne päästyämme lähdin vielä iltauinnille PerigialiBeach -pensionaatin uimarannalle.

Kohta palasimme takaisin bussiin jatkamaan matkaamme Agios Nikitaksen kylään. Puolen tunnin
ajomatkan jälkeen saavuimme tähän pieneen viehättävään kalastajakylään, missä meidän oli tarkoitus
lounastaa eräässä kylätavernassa, joka oli tyypillinen
valkeaksi kalkittu yksikerroksinen, joonialaista arkkitehtuuria noudattava rakennus. Lounaaksi söimme
lihavarrasta ja litran karahveja saaren omaa punaviiniä. Karahvit eivät olleet lasista tehtyjä, vaan ne olivat
pikemminkin isoja alumiinimukeja. Nautimme lounasta verannalla, raittiissa ulkoilmassa.

Keskiviikko kului rantalomailun merkeissä, mutta
torstai oli taas toivoa täynnä. Kukapa ei olisi sitä
täynnä, kun tietää pääsevänsä kokemaan ja näkemään uusia asioita. Aamiaisen jälkeen läksimme kävelemään Nidrin satamaan osallistuaksemme retkelle Kefallonian saarelle. Kävelimme vuorenrinnettä alaspäin rantatielle. Yht’äkkiä takaapäin tuli
auto, jota ajoi nuorehko kreikkalainen nainen, joka oli
ja on kenties vieläkin Borsalino Travelsin työntekijä.
Hän tunsi meidät nähtyään meidät maanantaina Borsalino Travelsin toimistossa. Pääsimme hänen kyydissään satamaan asti.

Agios Nikitaksen kylä on aikaisemmin saanut elantonsa kalastuksesta, mutta turismi on nyt sillekin kylälle tuonut uuden elinkeinon. Muutamia vuosia sitten
Finnmatkoilla oli ollut sielläkin lomahuoneistoja. Sinä
vuonna silläkin matkatoimistolla oli lomahuoneistoja
ja hotelleja vain Nidrin ja Perigialin kylissä. Uimaranta oli hienohiekkainen ranta, joka ei ole aina aivan
peilityyni, koska se sijaitsee saaren länsirannikolla,
siellä missä Joonian meren korkeat aallot huuhtovat
kylän rantaa. Iltaelämä oli siihen aikaan hyvin niukkaa. Oli vain muutama taverna, mihin voi mennä illanviettoon.

Me kiitimme kyydistä ja jäimme sataman puistonpenkille odottamaan, kunnes Daily-Cruises –laivan
miehistö päästäisi kaikki retkelle osallistujat laivaan
sisälle. Kello yhdeksän köydet irrotettiin laiturista,
laskusilta otettiin sisälle, moottorit käynnistyivät ja
potkurit alkoivat pyöriä. Vähitellen laiva irtaantui laiturista alkaakseen kyntämisen Joonian merellä. Kauempana merellä ilmestyi delfiinejä laivamme viereen.
Siinä ne tekivät välillä yksitellen ja joskus ryhmässä
voltteja ilmassa. Saimme olla retkellämme myös
luonnonmukaisessa delfinaariossa.
Kauan ei kestänyt, kun Fiscardon majakka Kefallonian saarella tuli näkyviin. Pian tämän jälkeen laiva
laski maihin Fiscardon satamaan. Kun laiva oli kiinni
laiturissa, ankkurit pohjassa ja laskusilta paikallaan,
kävelimme satamalaiturille ja edelleen kohti meitä
odottavaa bussia. Sama bussi oli tuonut mukanaan

Juomatauko Vassilikin satamassa
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Kefalloniassa lomaa viettäviä turisteja, jotka lähtivät
samalla laivalla, millä tulimme.

dellä kokeilla, kun jouduin askartelemaan kameran
kanssa, että sain otetuksi yhden kuvan. Kaloja enkä
muitakaan vedeneläviä nähnyt uiskentelevan luolajärvessä. Kierrettyämme tällä erikoisella järvellä palasimme laiturille.
Täältä kävelimme bussille, joka jatkoi kulkuansa
kohti Drongaratin tippukiviluolia. Matkalla sinne ihailimme saaren kauneimpia vuoristomaisemia. Perille
saavuttuamme astuimme bussista ulos. Suurin osa
matkustajista meni sisälle tippukiviluolaan, jonne
pääsi sisäänpääsymaksua vastaan. Huonetoverini ja
eräs englantilainen pariskunta jäivät minun lisäkseni
luolan ulkopuolelle. Ei ollut mitään halua maksaa
pääsymaksua, kun siellä käynnit eivät olleet mitään
uutta. Olinhan jo vuosia sitten käynyt Euroopan suurimmassa tippukiviluolassa Postojnassa, silloisessa
Jugoslaviassa, nykyisessä Sloveniassa.

Fiscardon majakka Kefallonian saarella

Pian lähdimme liikkeelle suuntana ensimmäinen
pysähdyspaikka Assoksen kylä. Pysähdyimme vain
jaloittelemaan kylän korkeimmalle kohdalle, mistä
käsin ihailimme alhaalla olevaa kylän kapeinta kohtaa, kahden merenlahden välissä olevaa kannasta.
Ylhäällä vuorenhuipulla oli myös pieni kauppa, josta
kävimme ostamassa virvokkeita ja pientä purtavaa.

Oppaamme Donnakin jäi ulkopuolelle tarinoimaan
kanssamme. Ei kestänyt kuin tunti, kun ihmisiä alkoi
tulla ulos luolan uumenista ja matkamme jatkui kohti
saaren pääkaupunkia Argostolia. Mennessämme
ohitimme monta viehättävää kylää kirkkoineen, kunnes saavuimme perille pääkaupungin keskustaan.
Tämä 40 000 asukkaan kaupunki tuhoutui melkein
kokonaan vuonna 1953 sattuneessa maanjäristyksessä ja sen mukana kaikki kulttuurihistorialliset rakennukset. Joitakin säästyneitä esineitä voi vielä löytää kaupungin arkeologisessa museossa. Kaupunki
näyttää arkkitehtuuriltaan hyvin nykyaikaiselta. Erittäin viehättävä näky on pääkatu, jota reunustavat
palmu- ja oleanteripuut. Kaupungin keskuspuistossa
kukkivat alppiruusut, jotka ovatkin jalostettuja ja vähän isompiakin kuin luonnonvaraiset. Argostolissa
meillä oli kaksi tuntia aikaa vapaa-ajan viettoon ja
lounastaukoon. Löysin huonetoverini kanssa erään
viehättävän pienen tavernan, jossa lounastimme.
Ruoaksi söimme kreikkalaisia lihapyöryköitä, juomaksi tilasimme vain vesipullon. Aterian jälkeen kirjoittelimme kotimaahan postikortteja, joita olimme ostaneet postimerkkien kera ravintolan lähellä olevasta
paperikaupasta. Kortit me heitimme lähimpään postilaatikkoon, joka taidettiin tyhjentää kerran viikossa
tai kuukaudessa. Ainakin sieltä postin kulku Suomeen oli hitaampaa kuin Lefkakselta, koska olin ollut
jo pari viikkoa kotimaassani, kun Kefalloniasta tulleet
kortit saapuivat perille.

Pienen ranskalaisen visiitin jälkeen jatkoimme matkaamme Melissanin luolajärvelle, joka on syntynyt
karstivajoamien seurauksena. Bussimme pysähtyi
luolan suulle ja astuimme ulos kävelläksemme luolassa olevalle laiturille, jonka päässä veneet odottivat
meitä viedäkseen meidät pienelle souturetkelle järvelle. Veneet olivat melko isoja ja jokaiseen veneeseen mahtui kymmenen henkeä. Ihmettelin, kun
hento kreikkalaisnuorukainen jaksoi soutaa mukanaan kymmenen aikuista ihmistä. Niin sitä lähdimme
liikkeelle syvemmälle luolaan. Luonto oli muovannut
luolan kattoon valtavan ison valoaukon, ettei
soudeltu aivan pilkkopimeässä luolassa. Vesi oli aivan kristallinkirkasta, mutten tänäkään päivänä tiedä,
oliko vesi kuumaa vai kylmää. En ehtinyt edes kä-

Fiscardon satamassa meillä oli tilaisuus juomataukoon, koska Daily-Cruises -laivaa ei vielä näkynytkään. Siinä ison auringonvarjon alla istuessamme ja
pöydän ääressa tekemässä nestetankkaustamme
Daily-Cruises -laiva ilmestyi näkyviin. Kun laskusilta
oli paikoillaan, alkoi laivasta marssia ulos Lefkas-

Soutelua Melissanin luolajärvellä
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Skorpios -retken osanottajia, jotka suuntasivat kulkunsa samaan bussiin, jolla me olimme tulleet. Heillä
oli vielä matkaa hotelleihinsa. Kun viimeinenkin matkustaja oli poistunut laivasta, oli meidän vuoromme
astua tilalle. Kauan ei tarvinnut odottaa siirtymistä
laivan sisä- ja ulkokannelle. Pian me kaikki olimme
löytäneet istuinpaikkamme. Olimme päässeet Joonian meren laulaville laineille.

Vähän matkan päässä olivat helikoptereiden laskeutumispaikat, jonne Aristoteles Onassis saapui
omalla helikopterillaan Prevezasta. Samalla sivuutimme sataman, jonne huvipursi ”Christina” laski maihin. Nyt oli satama-altaassa rantautuneena vain pari
isohkoa moottorivenettä, joilla saaren työntekijät kävivät noutamassa tarvikkeita muualta.
Yksi kuuluisimmista lomanviettäjistä saarella oli
mm. kreikkalaissyntyinen amerikkalainen oopperadiiva Maria Callas. Vähän sivummalla oli pieni kappeli, jonka kryptassa itse Onassis sekä hänen lapsensa Alexander ja Christina, avioliitosta Athina Livanoun kanssa, nukkuvat viime untansa. Tässä samassa kappelissa raharuhtinas vietti häitänsä Yhdysvaltain entisen presidentin lesken Jacqueline
Kennedyn kanssa vuonna 1968. Vieressä olevassa
tavernassa hääjuhlallisuudet jatkuivat, kuten Kreikassa on tapana, pikkutunneille saakka.

Laivan sisäkannella oli pieni baari, jossa oli tarjolla
kaikenlaisia virvokkeita. Kävin sielläkin juomassa lasillisen ouzoa, että olisi lämpimämpi olo ulkokannella
istuessa ja katsellessa taas delfiinien ”sirkustemppuja”. Kohta lähestyimme Skorpios-saarta, laivanvarustajamiljardöörin Aristoteles Onassiksen lomaparatiisia. Ensimmäisenä palvelijoiden asunnot vilahtivat ohitsemme ja seuraavaksi sen kuuluisa uimaranta, jolta itse laivanvarustaja on paennut kuumuutta pakoon Joonian meren aaltoihin. Siltä rannalta monet paparazzit ovat ottaneet kuvia Lefkaksen saarelta käsin. Sillä kohtaa, jossa laivamme kynti
merta, paparazzit sukeltelivat vedenkestävine kameroineen ottaakseen kenties vedenalaisia kuvia miljardöörin puolisosta Jacquelinesta. Rannalla oli pukukopit vaatteiden vaihtoa varten, koska huvilalta oli
rannalle jonkinlainen kävelymatka.

Sinne jäi taaksemme Skorpios-saari ja vielä ohitimme Madourin saaren, jonka omistajista tunnetaan kreikkalainen kirjailija Aristotelis Valaoritis ja
hänen jälkeläisensä, myöskin kirjailija Ioannis
(Nanos) Valaoritis. Suvun huvila on aivan meren
rannassa ja monet laivamatkustajat saavat ihailla
sitä laivan kannelta. Pian Daily-Cruises -laiva laski
maihin Nidrin satamaan.

Pian oli näkyvissämme Alexander Onassiksen
huvila. Huvila muistutti seuramatkojen bungalowia.
En tiedä, kuka siinä huvilassa on hänen jälkeensä lomaillut. Lopulta Aristoteles Onassiksen oma huvila
tuli näköpiiriimme. Huvila muistutti hyvin paljon kreikkalaista perhehotellia ja oli suurimmaksi osaksi havupuiden peitossa suojassa paparazzeilta.

Aamulla puhelin herätti minut varhain syvästä
unesta ehtiäkseni Porto Katsikin retkelle. Aamupesun jälkeen tempasin kassini mennäkseni aamiaiselle. Olinkin ainoa ja ensimmäinen aamiaiselle tulija. Nautin aamiaisen ja saatuani vatsani täyteen läh-

Aristoteles Onassiksen huvila ja saaren satama

12

din kävelemään jälleen kohti Nidrin satamaa, jossa
laiva odottikin jo retkelle lähtijöitä. Tämä laiva oli kuin
kopio antiikinaikaisesta kreikkalaisesta laivasta. Purjeet ja airot vain puuttuivat, koska laiva liikkui eteenpäin polttomoottorilla. Tuli mieleen ne historian tunnit, jolloin luimme Odysseuksen harharetkistä, jotka
tehtiin samanlaisella laivalla.

topäisten korkeiden aaltojen keskellä.
Tunnin kuluttua saapumisesta oli taas kahlattava ja
kiivettävä portaita pitkin laivaan takaisin. Saaren etelärannalla, erään lahden pohjukassa, Sivotan kylässä, meillä oli lounastauko sataman tavernassa.
Ruokapöydässä vaihdoin muiden suomalaisten
kanssa lomakuulumisia. Sain kuulla, että Kreetan
maanjäristyksen jälkijäristyksiä oli ollut myös Lefkaksella. Kostas- ja Ifigeneia-lomahuoneistojen asukkaat olivat heränneet yöllä siihen, että kattolamput
olivat huojuneet ja huonekaluja siirtynyt toiselle puolelle huonetta. Ruokailun jälkeen seilasimme Meganissin saarelle, jossa kävimme katsomassa Papanikolin luolan suuta ja kävimme juomatauolla
Spartohorin kylässä. Pienen nestetankkauksen jälkeen jatkoimme seilaamista Skorpios-saarelle, jonka
sataman lähellä olevalle autiorannalle pysähdyimme
lyhyelle uimatauolle. Minäkin sain painaa jalanjälkeni
Skorpioksen santaan, vaikka aallot ja syyssateet
ovat huuhtoneet ne pois.

Kello 11.00 laiva lähti kyntämään merta jättäen jälkeensä peilityyneen merenpintaan pienen kuplivan
vanan. Saaren etelärannikolla tyyni vedenpinta
muuttui pieniksi laineiksi puhumattakaan sitten, kun
olimme ohittaneet saaren eteläisimmän kärjen jyrkän
kallionkielekkeen, jolta tarun mukaan antiikin kreikkalainen naisrunoilija Sapfo kuuluu onnettoman rakkauden seurauksena hypänneen mereen. Laineet
muuttuivat isoiksi vaahtopäisiksi aalloiksi. Laiva keinui sinne tänne, mutta onneksi seilasimme mahdollisimman lähellä rantaa.
Ei kestänyt kauan, kun Porto Katsiki alkoi häämöttää edessämme. Se oli pieni vaaleahiekkainen rantakaistale turkoosinsinisen meren ja äkkijyrkän vuorenseinämän välissä. Mitään laituria ei ollut ja laivan
miehistön oli laskettava ankkurit pohjaan kymmenen
metrin päässä rantaviivasta ja jokainen joutui laivan
takaosasta laskeutumaan metalliportaita pitkin mereen ja kahlaamaan polvia myöten rantaan annettuaan sitä ennen jalkineensa laivapojalle, joka heitti ne
rantahietikolle. Sinne lensivät minunkin lenkkitossuni, joiden sisällä olivat nilkkasukkani. Rannalta johtivat kiviset portaat ylös vuorenjyrkänteelle, jonne
osa kiipesi ihailemaan Porto Katsikin jylhiä maisemia. Minä kuuluin niihin, jotka kävivät uimassa vaah-

Tällä matkalla koin erilaisempia asioita kuin aikaisemmilla Kreikan matkoilla. Nyt en saanut kovin paljon tutustua antiikin historiaan. Pikemminkin tutustuin
nykyajan ”Kroisosten” elämään. Koska Lefkaksella
turismi oli silloin melko uutta, hintataso oli alhaisempi
kuin Kosilla, Samoksella ja Kreetalla. Paikkakunnalta
toiselle joutui liikkumaan taksilla, kun bussit kulkivat
miten sattuivat. Harvalla uimarannalla oli suihkuja ja
muutkin rantapalvelut puutteellisia. Viides Kreikan
matka oli takanapäin ja sen olin viettänyt suihkuseurapiirien ja paparazzien entisissä maisemissa, jotka
ovat nyt tavallisia lomanviettopaikkoja.

Odysseia-laiva Porto Katsikiin

Kuvat ja teksti:

Vaahtopäisiä aaltoja Porto Katsikissa

Liisa Kylmälä
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Syksyn juhlia
Tavernailta Turussa 19.10.2019
Sali oli saatu täyteen juhlijoita. Ruoka oli kreikkalaisen maittavaa. Tanssilattialla oli ensin Sundmanien ja Tanssija Karan upeita esityksistä, jonka jälkeen se täyttyi muistakin innokkaista tanssijoista.

Pirkko ja Gusten Sundmanin taidokas esitys.

Jaakko Kara ja Fili vauhdissa

Kimmo Hyyppä soittaa ja Jukka Heiskanen laulaa

Suomen Helleenien 10-vuotisjuhla
28.9.2019
Suomen kreikkalaisten yhdistys aktivoitiin uudelleen kymmenen vuotta sitten ja toimii nykyisin kreikkalaisten yhdyssiteenä, antaa mm. kielenopetusta lapsille ja järjestää kreikkalaisten tanssien kursseja.
10-vuotisjuhlassa nautittiin rebetika-musiikista, Kimonin
erinomaisesta ateriasta ja luonnollisesti tanssittiin.

Yhdistyksen aktiivjt ryhmäkuvassa Berghyddaissa.

14

Helsingin yhdistyksen rebetika-ilta 26.10.2019

Sali täyttyi vähitellen konserttivieraista. Järjestäjien iloksi Berghyddan tulikin aivan täyteen kreikkalaisen musiikin ystäviä. Mikä parasta, mukana oli nyt runsaasti myös uusia
kasvoja. Ateria nautittiin ja hyväksi jälleen havaittiin.
Kreikkalaisten tanssien taituruutta esittivät
Helleenien tanssiryhmä sekä Jaakko Kara.
Yleisökin lämpeni tanssimaan vaihtuvien
orkestereiden tahdissa myöhäiseen iltaan
asti.
Arpajaisvoittoja oli runsaasti, mutta ne
kasautuivat sattumoisin hyvin paljon samoille
henkilöille.
Ilta oli hyvin onnistunut ja tällaisia musiikkiiltoja saadaan varmaan jatkossakin vielä
nähdä.

Antama-yhtye viihdyttää

Hrysa Panayotopoulou ja Rebetinkatu-duo

Pentara- yhtye
Helleenien tanssiryhmä vauhdissa
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Porin yhdistyksen pikkujoulu 23.11.2019
Paikkana on: Ravintola KLUBI Eteläranta 10, Pori
▪
▪
▪
▪
▪

Kreikkalainen illallisbuffet
Duo Sirtaki
Tanssin ja laulun iloa
Tanssiryhmä Nefeli
Arpajaiset

Lämpimästi tervetuloa! Ειστε καλοδεχούμενοι!

Ja siellä kaikilla oli niin mukavaa. Musiikki soi, tanssilattia täyttyi ja ruoka maistui.

Duo Sirtaki ja kuoro

Juhla-ateria oli katettu

Kakos tunnelmoi busukilla

Porin tanssiryhmä Nefeli ja Zonaradikos-tanssi

16

Liittohallituksen päätöksiä 12.10.2019
Avustusanomusten käsittely
Helsingin Suomi-Kreikka yhdistys on anonut avustusta 26.10.2019 järjestettävän musiikkitapahtuman kuluihin. Päätettiin myöntää 330 € muusikoiden aterioihin, jonka ravintola laskuttaa liitolta.

Arvo Allosen muistorahasto
Hyväksyttiin stipenditoimikunnan esitys myöntää vuoden 2019 stipendi, 1000 €, maisteri Riikka Pulkkiselle
kreikkalaisen nykyrunouden antologian suunnitteluun ja suomentamiseen.
Päätettiin esittää liittokokoukselle muutosta rahaston käyttöön siten, että rahastoa voidaan käyttää myös
perustelluista syistä merkittävien kulttuuritapahtumien rahoittamiseen.
Esitettiin liittokokoukselle, että Kaustisen kansanmusiikkifestivaalille vuonna 2019 osallistuneen tanssiryhmän ja soittajien kustannuksia korvataan Arvo Allosen muistorahastosta 1500 eurolla.
Päätettiin, että muistorahaston stipendin suuruus on 1000 euroa vuonna 2020.

Liittokokoukselle esitettävät asiat
Hyväksyttiin toimintasuunnitelma vuodeksi 2020. Merkittävin tapahtuma on liiton 40-vuotisjuhla, joka pidetään 10.10.2020 Turussa yhdessä Turun Suomi-Kreikka seuran 45-vuotisjuhlan kanssa.
Hyväksyttiin talousarvio vuodeksi 2020. Jäsenmaksut säilyvät samoina kuin vuonna 2019: 1,5 €/jäsen 300
jäseneen asti sekä 0,75 €/jäsen 300 jäsenen ylittävältä osalta. Kannatusjäsenen jäsenmaksu on 15 €/vuosi.
Opetus- ja kulttuuriministeriöltä anottavan toiminta-avustuksen suuruus vuodeksi 2020 on 6500 €.

Filellinas-lehti
Lehden syysnumero 2/2019 toimitetaan mahdollisimman pienin kustannuksin pääasiassa verkkolehtenä.
Päätettiin, että juhlavuonna Filellinas-lehtien sijasta julkaistaan juhlakirja. Lisäksi julkaistaan tarpeellinen
määrä tiedotteita jaettavaksi sähköisesti jäsenyhdistyksille ja yhteistyökumppaneille.

Liittohallituksen seuraavat kokoukset
Hallitus kokoontuu seuraavan kerran 1.2.2020 Helsingin yhdistyksen toimiston tiloissa, jolloin käsitellään
vuoden 2019 toimintakertomus ja tilinpäätös sekä valmistellaan juhlavuoden tapahtumia.
Toinen kokous pidetään 10.10.2020 Turussa ennen liittokokousta, jolloin valmistellaan mm. vuoden 2021
toimintasuunnitelma, talousarvio ja opetus- ja kulttuuriministeriön avustushakemus.
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Jäsenyhdistykset
Suomi-Kreikka yhdistysten liitto on perustettu vuonna 1980.Vuonna 2019 liittoon kuuluu 14 jäsenyhdistystä,
joilla on yhteensä noin 1273 jäsentä.

HELSINGIN SUOMI-KREIKKA YHDISTYS ry
Inkoonkatu 7, 00510 Helsinki
Puheenjohtaja: Aili Lamminen
 040 533 5513, allulamminen(at)gmail.com,
http://www.helsinginsuomikreikkayhdistys.fi

MELTEMIA, KREIKAN KULTTUURIN
HARRASTAJAT ry, Vaasa
Puheenjohtaja: Paula P. Isaksen
 0400 568 385, paula.isaksen(at)gmail.com

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

NAPAPIIRIN KREIKAN YSTÄVÄT ry, Rovaniemi
Puheenjohtaja: Kai Leinonen
 0407216614
kai.leinonen@pp1.inet.fi
PIETARSAAREN KREIKAN YSTÄVÄT ry
Puheenjohtaja: Matti Antila
 040 551 4766, mhi.antila(at)gmail.com
http://www.pietarsaarenkreikanystavat.fi

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

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

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

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

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

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

KOUVOLAN SEUDUN SUOMI-KREIKKA
YHDISTYS ry
Puheenjohtaja: Yrjö Määttänen
 050 413 0820
http://kouvolankreikka.fi/

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

KREIKAN YSTÄVÄT ry, Kuopio
Puheenjohtaja: Jussi Partanen
 040 841 2724, info(at)kreikanystavat.fi
http://www.kreikanystavat.fi
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”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.
Vuoden 2020 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.

Liittohallitus v. 2020
Puheenjohtaja: Jukka Heiskanen,
Turun Suomi-Kreikka seura,
Brahenkatu 18b A 10, 20100 Turku
 050 573 8040, jukka.heiskanen(at)kolumbus.fi

Muut jäsenet: (suluissa varajäsen)
Matti Antila, Pietarsaaren Kreikan Ystävät,
 040 551 4766, mhi.antila(at)gmail.com
(Paula Isaksen, Vaasa)

Varapuheenjohtaja: Yrjö Viinikka,
Helsingin Suomi-Kreikka yhdistys
Hiekkakivenkuja 3, 01700 Vantaa,
 040 098 1698, viinikka(at)utu.fi

Martina Villa, Tampereen Suomi-Kreikka yhdistys
 040 556 6323, pj(at)tresuomikreikka.net
(Antti Suominen, Turku)

Sihteeri: Marita Jurva
Keski-Savon Kreikanystävät
Juvantie 56 as 1, 51900 Juva
 050 340 6720, marita.jurva(at)elisanet.fi

Aili Lamminen, Helsingin Suomi-Kreikka yhdistys
 040 533 5513, allulamminen(at)gmail.com,
(Irmeli Lasarenko, Helsinki)
Terttu Rönkkö, Kreikan ystävät, Kuopio
 040 7284738,
(Mikko Piironen, Keski-Savo Kreikanystävät)

Taloudenhoitaja: Pirjo Koskinen,
Porin Suomi-Kreikka yhdistys
Sommelontie 39, 28300 Pori
 040 507 6199, pirjo.koskinen25(at)outlook.com

Yrjö Määttänen,
Kouvolan seudun Suomi-Kreikka yhdistys,
 050 413 0820, http://kouvolankreikka.fi/
(Jorma Miinalainen, Hamina)

Tiedottaja ja Filellinas-lehden toimittaja:
Kaija Kivikoski, Helsingin Suomi-Kreikka yhdistys
Hiekkakivenkuja 3, 01700 Vantaa
 040 831 3930, kaija.kivikoski(at)kolumbus.fi
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ARVO ALLOSEN STIPENDI
HAKUAIKA PÄÄTTYY 30.6.2020

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 2020 stipendin hakeminen
Suomi-Kreikka yhdistysten liitto ry julistaa haettavaksi Arvo Allosen muistorahaston stipendin vuodelle 2020, 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 30.6.2020 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 10.10.2020
Asiaa koskevat tiedustelut:
Kaija Kivikoski
Email: kaija.kivikoski(at)kolumbus.fi
Puh. 040 8313930
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