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40-vuotias Suomi-Kreikka 

yhdistysten liitto ry 

Pitelet kädessäsi Filellinas-lehden 40-vuotisjuhlajulkaisua, 
johon on pyydettyinä saatu joukko kiinnostavia artikkeleita liit-
tyen Kreikkaan. Valokuvat elävöittävät artikkeleita ja puhuvat 
usein enemmän kuin sanat. Kiitokset kaikille kirjoittajille! Olette 
uhranneet arvokasta aikaanne tänä korona-pandemian kevää-
nä 2020.  

Suomi-Kreikka yhdistysten liitto ry:llä on 15 jäsenyhdistystä. 
Määrä on laskenut merkittävästi parin vuosikymmenen aikana. 
Vastaavasti henkilöjäsenten määrä yhdistyksissä on laskenut 
nykyiseen 1500:aan. Toisaalta Kreikka oli vuonna 2019 suo-
malaisten suosituin matkailukohde.   

Roolimme tunnettuuden lisääjänä matkailurintamalla on eit-
tämättä vähentynyt. Ilmiö on yleinen eikä siis koske ainoastaan 
ystävyysseuratoimintaa Suomi-Kreikka-akselilla. Nykyisin ihmi-
set suosivat omatoimimatkoja ja hankkivat kaiken tarvitseman-
sa tiedon kohteistaan itse internetistä. Tiedontarjonta on valtai-
saa ja sen haku on entistä asiakasystävällisempää.   

Astuessamme toimintamme seuraavalle vuosikymmenelle 
haastetta piisaa. Yhteistyö on entistä tärkeämpää yhdistysten 
kesken ja liiton ja yhdistysten välillä. Onkin ollut jo nähtävissä 
yhteistoimintaa mm. tanssin- ja kielenopetuksen alueilla. Sa-
manlaista yhteen hiileen puhaltamista toivoisi ilmenevän myös 
esim. ruokakurssien suhteen.   

Haluan kiittää opetusministeriötä, Kreikan suurlähetystöä, 
Kyproksen tasavallan suurlähetystöä ja muita yhteistyökump-
paneitamme, jotka ovat toimintaamme avustaneet.   

 
Suomi-Kreikka yhdistysten liitto ry:n liittohallituksen puolesta  

Jukka Heiskanen 
Puheenjohtaja    

Liiton yhteystiedot: 

Jukka Heiskanen 

Brahenkatu 18b A 10 

20100 Turku 

Tel. +358 50 573 8040 

Liiton kotisivu: 

http://www.skyl.fi 

Liitto Facebookissa: 

https://www.facebook.com/SuomiKreikka/ 

Liiton uudistetut säännöt: 

http://skyl.fi/yhteystiedot-ja-hallitus/liiton-saannot/ 

Liiton tilinumero: 820047-10191423 
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Vuosi sitten olin jo tekemässä alustavia valmis-
teluja matkustaa lokakuussa Pietarsaareen SKYLn 
sääntömääräisiin kokouksiin ja samalla Pietarsaa-
ren yhdistyksen 30-vuotisjuhlaan.   

  
Turusta Pietarsaareen matkustin junalla ja bus-

silla 11.10.2019 vaimoni Eijan kanssa kahvitellen 
ja kokouspapereita läpikäyden. Illallinen asuin- ja 
kokouspaikassamme, Pietarsaaren Kaupunginho-
tellissa ja levollinen oleilu rauhallisen pikkukaupun-
gin ytimessä loivat hyvän perustan seuraavan päi-
vän kokouksille.    

  
Päivän päätteeksi 12.10.2019 saatoin todeta 

tulleeni valituksi Suomi-Kreikka yhdistysten liiton 
puheenjohtajaksi. Iltajuhlassa kuulimme ja koimme 
pirteän Pietarsaaren Kreikan ystävien 30vuotisen 
historian vaiheista, mikä osaltaan antoi esimakua 
siitä, miten tärkeää lähi- ja valtakunnallinen yhteis-
työ on ja tulee olemaan liittomme ja sen yhdistys-
ten tulevinakin vuosina ja vuosikymmeninä. Katse 
suuntautui jo toimintakauteen 2020 kotiyhdistyk-
sessäni Turussa ja 15:n yhdistyksen liitossamme. 
Lokakuussa 2020 juhlisimme 45- ja 40-vuotiaita!    

  
Koti- ja opiskelukaupunkini on Kuopio, jossa 

kaksi vuotta sitten saimme olla juhlistamassa  Kuo-
pion Kreikan ystävien 30-vuotista toimintaa, juhla-
paikkana upea Peräniemen Kasino.   Muutin Kuo-
piosta Turkuun 1987, joten en ehtinyt paikan pääl-
lä olla todistamassa paikallisyhdistyksen syntyä.   

  
Kuopion yhdistyksen perustamista ja itseäni yh-

distää kuitenkin ensimmäinen Kreetan matkani 
samaisena vuonna 1988 vaimoni ja poikamme Mi-
kan kanssa. Tuo Kreetan matka Iraklionin kautta 
Hersonissokseen oli eräänlainen ”startteri” sittem-
min lähes vuosittain uusille matkoille Kreikan saa-
rille ja erityisesti Kreetalle. Vuodesta 2005 matkoja 
Kreikkaan on suuntautunut vuosittain 2, viime vuo-
sina 3, kun Ateenasta on tullut toinen koulukau-
punkini.   

  
Pikkupoikana 1960-luvulla minulla oli kovakanti-

nen karttakirja, jossa olivat maailman maiden kar-
tat ja silloisten itsenäisten valtioiden liput ja tär-
keimmät tiedot (asukasluku, hallitusmuodot, pää-
kaupunki, elinkeinot jne). Muistan hyvin, miten mi-
nua jostakin syystä kiinnostivat hallitusmuodot ja 
mieleeni on jäänyt juuri Kreikka, kuningaskunta 
(Vasileion tis Hellas).  Oliko nimi enne? Nomen est 
omen!    

  
Seuraavalla vuosikymmenellä oli Kaija Kivikos-

ken televisiossa vetämä kreikankielen kurssi ehdo-
ton suosikkini. Paitsi kaunis kieli, myös opettaja 
Kaijan rauhallinen, vakuuttava ja armahtava ole-

mus teki vaikutuksen kielestä jo silloin piilokiinnos-
tuneeseen!    

  
Vuodesta 2005 tiivistyi suhteeni Kreikkaan ja 

kreikkalaisiin monien yksittäisten asioiden, jopa 
sattumien kautta. Tyttäremme Minna tuli hyvin 
usein matkoille mukaan poikamme saavutettua 
täysi-ikäisyyden.    

  
Syksyllä 2005 olin mielestäni loman tarpeessa 

aloitettuani yrittäjänä helmikuussa ja työskennel-
tyäni kirjaimellisesti joka päivä apteekissani Nau-
vossa. Vuosien mittaan muuten  Nauvosta tuli mi-
nulle läheinen ja rakas, jossa aina kesällä oli läm-
mintä, ihmisiä ja elämää. Nauvo saikin omassa 
”kartastossani” nimen ”Suomen Kreeta” ja sitähän 
se on saari mannermaan eteläpuolella!    

  
Alusta alkaen kiinnostuin kreetalaisten tuttavieni 

ja ystävieni kanssa myös kielestä, joskin Kreetan 
murteella on omat erityispiirteensä. Onneksi en 
tätä aluksi tiedostanut, vaan antauduin kielen oppi-
miseen käytännössä joka tilanteessa, kun ihmisten 
kanssa olin tekemisissä kylässäni Plataniaksessa 
tai Hanian ja muiden paikkojen vierailuilla. Viimei-
nen päivä oli aina kuin hautajaiset, niin vaikea oli 
kotimaahan paluun vääjäämättömyys.    

  

Puheenjohtaja esitta ytyy 
 
Jukka Heiskanen   
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Aloin kartuttaa myös kirjastoani kreikkalaisilla 
lastenkirjoilla ja vuodesta 2007 alkaen jo muillakin, 
kuten oppikirjat. Vuoden 2007 syksyllä menin kie-
len alkeiskurssille Turun työväenopistoon, opetta-
jamme Nikos Filoras oli/on mukaansa tempaava, 
”arvaamaton” ja vaativakin.    

  
Muutama vuosi sitten, kun kielitaito oli kehittynyt 

eri keinoin musiikki mukaan lukien, osallistuin Ni-
kon kurssille ”Nykykreikkaa edistyneille” samassa 
oppilaitoksessa. Jatkoa olen jäänyt odottamaan 
tuolle syventävälle opintojaksolle.    

  
Kesällä 2015 nostin siipeni ja lensin Ateenaan 

koulunpenkille. Ihastuin kaupunkiin ja kouluumme 
hyvin nopeasti. Koulumme ”Αλέξανδρος Μεγας” on 
kielen ja kulttuurin opinahjo, mikä on auttanut tu-
tustumaan paitsi Ateenaan myös laajemminkin 
kulttuuriin. Opettajat ja rehtori luovat innostavan 
ilmapiirin heti alussa ja tasoerot eivät ole esteenä 
opiskeluun tässä koulussa. Pienimmät ryhmät ovat 
kahden oppilaan luokkia omalla opettajalla.    

  
Vuonna 2017 rehtori Karkanias pyysi minua ot-

tamaan tehtäväkseni kreikka-englanti fraasikirjan 
kääntämisen suomeksi  ”kotitehtävänä” kuultuaan, 
että meillä Turussa on 15 oppilaan yksityinen opin-
topiiri. Palkkioksi käännöstyöstä tulisimme saa-
maan 2 viikon opintojakson kukin tasonsa mukaan 
Ateenan koulussamme. Ryhdyimme Turussa ryh-
mässä töihin ja etenimme Ateenan koulu silmis-
sämme välkkyen. Sitten keväällä 2019 Kreikan 
pääsiäisen aikaan olimme koulun penkillä Atee-
nassa. Tutustuimme lisäksi koulun vetämin ryhmin 
museoihin ja iltaelämään musiikki- ja ravintolapai-
koissa.     

Tänä kesänä fraasikirjamme tuli ulos ateenalai-
sesta painotalosta ja on saatavana netti- ja kirja-
kaupan kautta, mutta myös jäsenille ryhmätilauk-
sena.    

  
Vielä ei ole varmaa matkustanko tänä vuonna 

ollenkaan Kreikkaan. Jos, niin loka-marraskuussa  
Ateenaan ja kouluun kertaamaan B2- ja C1-
taitotasoja nykykreikassa (=Β2 και Γ1).  

   
  Nyt, kun olen jäänyt eläkkeelle apteekista, 

aikaa on jäämässä käytettäväksi muuhun. Tulen 
sitä käyttämään tai elämään entistä lähempänä 
perhettäni ja 4:ää lastenlasta ja omistautumaan 
myös asiallemme SKYL:ssa ja paikallisesti.   

  
Leimansa ensimmäiselle puheenjohtajuusvuo-

delleni on lyönyt koronapandemia jopa estäen ko-
koontumisiamme ja häiriten täten jo suunniteltua 
toimintaamme.  Elämme muuttuneessa maailmas-
sa, johon meidän on sopeutuminen.    

  
Etäkokoukset ovat tulleet työtavaksemme, mut-

ta pyrimme välittömyyteen ja kreikkalaisempaan 
yhdessäoloon ja kulttuurinvaihtoonkin heti, kun 
turvallisuus terveyden jatkuvuuden näkökulmasta 
on palautunut.    

  
Haluan esittää erityiskiitokset edeltäjilleni Yrjö 

Viinikalle ja Kaija Kivikoskelle saamastani tuesta 
suullisessa ja kirjallisessa muodossa, kuten myös 
tapaamisissamme lounaalla tai kahvilla!    

  
 

Afrodite Kreikkalainen Taverna 
Hämeenkatu 9, 20500 Turku, 040 6411167 
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  Kaikkialla pohditaan, miten voimakkaasti ja 
millä tavalla maailma on muuttuakseen covid-19 –
pandemian myötä. Mikä on se kuuluisa uusi nor-
maali? Suomi-Kreikka –yhdistysten liiton viettäes-
sä kunnioitettavia 40-vuotisjuhliaan on hieno mah-
dollisuus ja syytä tarkastella Suomen ja Kreikan 
kahdenvälisten suhteiden perusteita ja tulevia nä-
kymiä. Uudessa normaalissa tai ilman – maidem-
me välillä on paljon yhteistä ja yhteistyömahdolli-
suuksia, jotka kantavat tulevaisuuteen. 

Suomen ja Kreikan kahdenvälisten suhteiden 
perustaa on hienoa määrittää suomalaisten va-
paustaistelijoiden osallistumiseen Kreikan itsenäi-
syyssotaan lähes 200 vuotta sitten. Vuonna 2021 
Kreikka juhliikin 200-vuotista itsenäisyyttään. 
Vuonna 2019 Suomi oli Kreikan vapaustaisteluun 
liittyen Mesolongin kaupungin historiallisten juhlalli-
suuksien kunniamaa – varsin osuvasti samana 
vuonna, jolloin maat juhlivat 100-vuotisia diplo-
maattisuhteitaan. 

Jo noista historiallisista ajoista lähtien Suomen 
ja Kreikan yhteiskunnilla on ollut sama perusta – 
demokratian, ihmisoikeuksien kunnioittamisen se-
kä oikeusvaltion periaatteet. On hienoa, että Suo-
mella on historiallisia siteitä demokratian kehtoon! 
Pieninä maina näkemyksemme kansainvälisen 
yhteistyöjärjestelmän merkityksestä ovat olleet pit-
kälti samansuuntaisia. 

Viime vuosikymmeninä maidemme väliset suh-
teet ovat osaltaan rakentuneet molempien maiden 
EU-jäsenyyden perustalle. Yhteiskuntiemme ja 
talouksiemme eroavaisuuksista johtuen EU-
poliittiset näkemykset Suomen ja Kreikan välillä 
ovat joiltain osin poikenneet toisistaan. Viime vuo-
sikymmenen aikana Suomen ja Kreikan välistä 
virallista yhteistyötä ja yhteydenpitoa sävyttivät 
erityisesti kaksi kehityskulkua: Kreikan talouskriisi 
ja siitä toipuminen sekä Eurooppaan suuntautunut 
muuttoliike.  

Suomessa Kreikan talouden toipumista tiukan 
taloudenpidon vuosista on seurattu kiinnostuksella 
ja kannustuksella. Yhteiskunnallisesti, sosiaalisesti 
ja taloudellisesti repivistäkin kysymyksenasette-
luista huolimatta kahdenvälinen suhteemme katsoi 
tulevaisuuteen. Suomi on pitänyt tärkeänä, että 
Kreikka jatkaa taloutensa uudistamista kestävällä 
tavalla ja kestävältä pohjalta. 

Koko Eurooppa heräsi viime vuosikymmenen 
puolivälissä valtaisaan muuttoliikeaaltoon. Kreikka 
EU:n eteläisenä ulkorajamaana oli alusta lähtien 
kovan paineen alla ja on peräänkuuluttanut eu-
rooppalaista solidaarisuutta – vastuunkantoa ja 
taakanjakoa. Kreikka ja kreikkalaiset ovat viime 

vuosina osoittaneet ihailtavaa vieraanvaraisuutta 
ja venymistä tilanteessa, jossa kestävä yleiseu-
rooppalainen vastaus muuttoliikkeeseen on vielä 
täsmentymässä. Näiden haastavien vuosien aika-
na Suomi piti tärkeänä osoittaa solidaarisuutta ja 
otti vastaan turvapaikanhakijoita Kreikasta EU:n 
sisäisten siirtojen mekanismin puitteissa. Suomi on 
halunnut lievittää erityisesti yksinolevien alaikäis-
ten turvapaikanhakijoiden ahdinkoa vastaanotta-
malla heitä Kreikasta. 

Covid-19 –pandemia on ainakin jollain tavalla 
mullistamassa koko maailmaamme ja sitä kansain-
välistä yhteistyöjärjestelmää, jonka nimeen sekä 
Suomi että Kreikka vannovat. Monet asiat var-
maan muuttuvat – mutta eivät kaikki. Vaikka kai-
ken muutoksen ohjailu ei ole käsissämme, paljon 
voimme kuitenkin vaikuttaa siihen, mikä se uusi 
normaali on. Vielä enemmän voimme siihen vai-
kuttaa, kun teemme sen yhdessä. 

Suurvaltasuhteiden jännitteisyyden lisääntymi-
nen alleviivaa varsinkin pienille maille tärkeän mo-
nenkeskisen yhteistyöjärjestelmän merkitystä. Täs-
sä tilanteessa Suomi ja Kreikka voivat olla yhteis-
tuumin vahvistamassa yhtäältä EU:n sisäistä yhte-
näisyyttä ja toisaalta ulkoista vahvuutta. EU:n ar-
voilla varustetulle kansainväliselle toimijalle on 
käynnissä olevissa maailmanpolitiikan ja –talouden 
kehityskuluissa tilausta. Koska pandemian haaste 
koskettaa koko maailmaa, koko maailma on pidet-
tävä mukana sen selättämisessä. Globaali solidaa-
risuus on suoraan kunkin maan omassa intressis-
sä. 

Vaikka muutos, jonka läpi nyt elämme, luo epä-
varmuutta, se myös synnyttää pohjaa uudelle tuo-
reelle yhteistyölle. EU ja sen jäsenmaat ovat käyn-
nistämässä elpymistä pandemian aiheuttamasta 
kriisistä tulevaisuuden askelmerkein. EU:n talouk-
sien toipumisen ytimessä ovat entistä vahvempi 
panostaminen ympäristöllisesti ja myös sosiaali-
sesti kestävään taloudelliseen toimintaan, yhteis-
kuntien ja talouksien digitalisaatio sekä lisääntyvät 
investoinnit tutkimukseen ja tuotekehitykseen. Täs-
sä kaikessa on hyödyntämätöntä pohjaa myös 
Suomen ja Kreikan välisten suhteiden kehittämi-
selle. 

Jo ennen covid-19 –pandemiaa Kreikka oli otta-
massa tärkeitä askelia ilmastonmuutoksen vastai-
sessa taistelussa. Suomi taloudellisesti, sosiaali-
sesti ja ympäristöllisesti kestävän kehityksen tie-
tynlaisena edelläkävijänä on erinomaisessa ase-
massa jakamaan kokemuksiaan ja tekemään kes-
tävän kehityksen yhteistyötä Kreikan kanssa. Nä-
mä toisiaan täydentävyydet avaavat maidemme 

Uuden edessa : Suomen ja Kreikan va liset suhteet  
maailman muuttuessa 

Juha Pyykkö 
Suurlähettiläs 
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välille myös business-mahdollisuuksia, joita tulisi 
pyrkiä hyödyntämään. Kestävän kehityksen ja kier-
totalouden lisäksi myös digitalisaatio, alustatalous 
ja tekoälyn hyödyntäminen ovat mahdollisia yhteis-
työalueita. Ajankohtainen kenttä on myös tervey-
denhuollon ratkaisuihin ja varsinkin terveysteknolo-
gioihin ja –materiaaleihin liittyvä suomalaisosaami-
nen. Koulutus pysyy yhteistyömahdollisuuksien 
keskiössä. 

Valtioiden väliset suhteet ovat loppujen lopuksi 
ihmisten välistä inhimillistä kanssakäymistä: viralli-
sia suhteita ylläpidetään ja kehitetään viran-
omaisyhteyksin, mikä on yhteistyöjärjestelmien 
kannalta tärkeää. Näiden virallisten yhteyksien 
merkitys ei ole kuitenkaan vain niissä itsessään 
vaan siinä, miten ne voivat mahdollistaa ja pohjus-
taa kansalaisten välistä yhteydenpitoa ja keski-
näistä ymmärrystä kaikilla elämän aloilla. Tässä 

mielessä Suomi-Kreikka –yhdistyksillä on ollut ja 
on valtaisa merkitys maidemme välisten yhteyk-
sien kehittämisessä. Kun maailma tuntuu moni-
mutkaistuvan, kansainvälisen yhteistyön ja ihmis-
ten välisten kansainvälisten yhteyksien merkitys 
vain korostuu. Vain näin syntyy keskinäistä ym-
märrystä. 

Tällä mullistusten aikakaudella haluan onnitella 
Suomi-Kreikka –yhdistysten liittoa ja sen jäsenyh-
distyksiä siitä mittaamattoman arvokkaasta työstä, 
jota liitto ja yhdistykset tekevät Suomen ja Kreikan 
välisten kaikenlaisten yhteyksien ja keskinäisen 
ymmärryksen ja kunnioituksen vahvistamiseksi. 
Työllänne täydennätte arvokkaalla tavalla Suomen 
Ateenan-suurlähetystön työtä maidemme välisten 
suhteiden kehittämiseksi. 

Kesäkuussa 2020 Ateenassa 

Kreikka juhlii vuonna 2021 näyttävästi kaikkialla 
maailmassa 200-vuotista modernia Kreikkaa. Pää-
ministeri Mitsotakis nimitti tänä kesänä juhlavuo-
den toimintaa organisoivan järjestelytoimikunnan 
puheenjohtajaksi Gianna Angelopoulou-
Daskalakin. Hän toimi myös Ateenassa vuonna 
2004 järjestettyjen olympialaisten järjestelytoimi-
kunnan puheenjohtajana ja on yksi vaikutusvaltai-
simmista kreikkalaisista liikenaisista.  

Kreikan vapaussota ottomaaneja vastaan alkoi 
vuonna 1821 ja jatkui aina vuoteen 1829. Vaikka 
taisteluja oli käyty jo aiemmin, vapaussota katso-
taan alkaneeksi 25.3.1821, jolloin Patraksen piispa 
Jermanós (1771 Dimitsána–1826 Mesolóngi), sivii-
linimeltään Geórgios Gkózias (Γεώργιος Γκόζιας) 
nosti kapinalipun Agía Lávran luostarin salkoon 
julistaen itsenäisyystaistelun alkaneeksi. Siksi 25. 
maaliskuuta vietetään Kreikan kansallispäivää.  

  

Suomessakin on tarkoitus järjestää erilaisia ta-
pahtumia. Kreikka on Matka 2021-messujen part-
nerimaa. Messut järjestetään Helsingin messukes-
kuksessa 21.–23.5.2021. Myös muuta ohjelmaa on 
varmaankin ensi vuonna suunnitteilla ystävyysyh-
distyspaikkakunnilla. Nähtäväksi jää, voidaanko 
live-tapahtumia juuri pitää silloin.  

Liitto tiedottaa omalla Fb-seinällään (https://

www.facebook.com/SuomiKreikka) tulevista tapah-

tumista.  

Kreikka2021-kampanjan virallinen sivusto englan-

niksi ja kreikaksi: https://www.greece2021.gr/en/  

Sivustolta löytyy paljon tietoa Kreikan historiasta ja 

kulttuurista:  

https://www.greece2021.gr/en/the-four-pillars/the-

impact-of-1821-in-greece-and-around-the 

world.html  

Kreikka 2021 -projekti: 200 vuotta Kreikan vapausso-

dan alkamisesta ja modernin Kreikan syntyvaiheista  
Kaija Kivikoski  
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Kreikka – monen suomalaisen suosikkimaa  
Fredrik Sunde, Kreikan kunniakonsuli 

Meidän useimpien suomalaisten ensimmäinen, 
ja joillekin varmaan ainoa, kontakti Kreikkaan on 
tullut sinne tehdyn lomamatkan kautta. Kreikka on 
jo vuosikymmeniä ollut yksi  suosituimmista suo-
malaisten lomakohteista ja vaikka Kaukoidän mat-
kat ovat yleistyneet, niin Kreikka on hyvin pitänyt 
pintansa tässä kovenevassa kilpailussa.  

Myös omalta osaltani Kreikka tuli ensi kertaa 
tutuksi lomamatkalla. Kesällä 1986 teimme vai-
mon kanssa matkan Kreetalle, jota seurasi seu-
raavana vuonna matka Kosille. Perheen kasvaes-
sa teimme sitten montakin matkaa, yleensä lap-
siystävällisiin kohteisiin jollekin saarelle.  

Kun lapset olivat varttuneet aloimme taas tehdä 
matkoja vaimon kanssa kahdestaan. Olimme käy-
neet enimmäkseen saarilla ja halusimme oppia 
tuntemaan myös manner-Kreikan. Päätimme läh-
teä vuokra-autolla tutustumaan maahan, vaikka 
paikallinen liikennekulttuuri hiukan arveluttikin. Nyt 
tämä konsepti onkin toistunut jo toistakymmentä 
kertaa, eikä ajaminen ole ollut yhtään vaikeampaa 
kuin Suomessakaan. Yleensä hakeudumme muu-
tamaksi päiväksi alueelle, jossa emme ole aikai-
semmin käyneet, ja sitten ajamme Peloponnesok-
selle Tolon pieneen kylään, jossa yövyimme en-
simmäisellä autoretkellämme. Ihastuimme heti tä-
hän kylään, ja nykyään meidät tunnetaan jo kau-
poissa ja ravintoloissa. Hotellinomistaja osaa jo 
varata suosikkihuoneemme meille.  

On varmaan helpompi nimetä eroja kuin yhtä-
läisyyksiä Suomen ja Kreikan tai suomalaisten ja 
kreikkalaisten välillä. Yksi yhteinen tekijä on: mo-
lempien maiden sijainti on idän ja lännen kulttuurin 
rajapinnassa. Kreikan osalta tässä kulkee myös 
eri uskontojen raja. Molemmilla mailla on naapuri-
na selvästi suurempi maa, jota johtaa näennäisen 
demokraattisesti valittu johtaja. Ehkä tästä syystä, 
ovat molemmat maat hakeneet liittolaisia lännestä. 
Suomi liittyi EU:hun ja Kreikka sekä EU:hun että 
NATO:on.  

Kreikka on viime vuosina konkreettisesti koke-
nut em. rajan, kun Syyriasta, Irakista ja Afganista-
nista ja monesta muusta epävakaasta maasta on 
lähtenyt pakolaisia hakemaan turvallisempaa ja 
parempaa elämää Euroopasta. Turkki on käyttänyt 
pakolaisia painostuskeinona, ja aina kun porttia 
Eurooppaan on avattu raolleen, niin Kreikka on 
joutunut torjumaan mutta myös ottamaan vastaan 
pakolaisvirran. Tämä tietenkin rasittaa Kreikan ja 
Turkin välisiä, välillä hyvinkin kireitä suhteita.  

Koronakriisi ei luonnollisestikaan ohittanut 
Kreikkaa jälkiä jättämättä. Suomen tavoin maassa 
otettiin melko varhaisessa vaiheessa tiukat toi-
menpiteet käyttöön ja sairastuneiden määrä jäi 
selvästi pienemmäksi kuin monessa muussa   

maassa. Kesäkuussa on rajat taas avattu turisteil-
le, myös Suomesta tuleville.  

Vuoden 2008 finanssikriisi ajoi Kreikan varari-
kon partaalle ja taloudellisesti EU:n, Euroopan 
Keskuspankin ja Kansainvälisen Valuuttarahas-
ton syliin. Kriisin näkyvin osa oli taloudellinen, 
mutta paljasti myös maan muut poliittiset, hallin-
nolliset ja rakenteelliset ongelmat.   

Kreikan maineelle kriisi oli vakava. Eurooppa-
laisille, ja varmaan muillekin, jäi kuva maasta jos-
sa korruptio ja veronkierto velloo ja oman edun 
tavoittelu on kaikkien politikkojen perimmäinen 
motivaattori. Maan sekasortoinen poliittinen tilan-
ne, jossa parlamenttivaaleja pidettiin välillä hyvin-
kin tiheästi ääniä EU:n vastaisella uholla kalastel-
len, ei parantanut kuvaa.   

Taloudelliset realiteetit ajoivat maan kuitenkin 
ruotuun ja talouden toipumisprosessi lähti liik-
keelle. Valtiontalous on kipeillä leikkauksilla saa-
tu jonkinmoiseen tasapainoon.  

Vaikka Suomi oli yksi kriittisimmistä maista 
Kreikan talouskriisin aikana ei maa ole missään 
vaiheessa menettänyt asemaansa suomalaisten 
yhtenä suosituimpana lomakohteena. Keskeinen 
syy tähän on uskoakseni se, että Kreikka, sen 
historia, kulttuuri, ilmasto, ruoka mutta ennen 
kaikkea kreikkalaiset itse ovat aina olleet suoma-
laisten mieleen.  

Tässä ovat tärkeässä roolissa olleet eri puolel-
la Suomea toimivat Suomi-Kreikka seurat, jotka 
ovat toimineet sanansaattajina Kreikka-tietouden 
ja kulttuurin levittäjinä. Haluankin onnitella juhlivia 
Turun Suomi-Kreikka seuraa ja Suomen Kreik-
kayhdistysten Liittoa. Teette erittäin arvokasta 
työtä! Toivottavasti toiminta jatkuu ja kehittyy pit-
källe tulevaisuuteen että saamme aihetta juhlia 
monta kertaa vielä tulevaisuudessakin!  

Akropolis © Yrjö Viinikka 
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Kun 25-vuotta sitten, syyskuussa 1995, muutin 
pysyvästi Thessalonikiin, Kreikkaan, luulin olevani 
kaupungin ainut suomalainen. Eihän kukaan edes 
tiedä, missä Thessaloniki on…? Kuinka väärässä 
olinkaan!  

 

Thessaloniki, monikulttuurinen merenrantakau-
punki, jonka läheisyydessä ovat uimarannat, vuo-
ret, laskettelukeskukset ja perinteiset kreikkalaiset 
kylät!  

Thessaloniki, Keski-Makedonian pääkaupunki, 
on vastakohtien kaupunki, jossa voi ihailla kauniita 
auringonlaskuja ja tutustua vanhaan kreikkalaiseen 
historiaan sekä moderniin kreikkalaiseen elämän 
menoon, kauniiseen ja rumaan arkkitehtuuriin, se-
kä nauttia rennosta elämänmenosta miljoonakau-
pungissa.  

Thessaloniki sijaitsee Pohjois-Kreikassa 
Egeanmeren rannalla, Thermaikos-lahden pohju-
kassa, Kissos-vuoren ja Halkidikín niemimaan 
juuressa. Asukasluvulla mitaten se on Kreikan 
toiseksi suurin kaupunki ja siellä asuu virallisten 
tietojen mukaan yli 300.000 asukasta, kun taas 
esikaupunkialueet mukaan lukien, siellä asuu vi-
rallisten tietojen mukaan hiukan alle miljoona ih-
mistä, ja epävirallisten tietojen mukaan n. 1,5 mil-
joonaa.  

Thessalonikin perusti vuonna 316 eaa., eli 
2.336 vuotta sitten, Makedonian kuningas Kas-
sandros, joka nimesi kaupungin vaimonsa ja 
Aleksanteri Suuren siskopuolen Thessalonikin 
mukaan.   

Thessaloniki oli myös ensimmäisiä kristinus-
kon keskuksia ja siitä mainintoja löytyy myös 
Raamatusta. Apostoli Paavali saarnasi toisella 
lähetysmatkallaan kaupungin synagogassa ja 
hänen ensimmäistä Thessalonikalaiskirjettä pide-
tään vanhimpana Paavalin kirjeistä.  Paavali kir-
joitti ”Euroopan kultaiseksi portiksi” kutsumansa 
kaupungin seurakuntalaisille kaksi paimenkirjettä, 
joista tuli kristinuskon keskeisiä dokumentteja.  

Roomalaiskaudella, alkaen n. 150 eaa., Thes-
saloniki oli keskeinen satama- ja kauppakaupun-
ki, jolla oli lähes itsehallinnollinen asema Make-
donian provinssin hallintokaupunkina. Thessa-
loniki oli myös Konstantinopolin jälkeen Bysantin 
eli Itä-Rooman tärkein kaupunki. Osaksi itsenäis-
tä Kreikkaa Thessaloniki palautui vasta vuona 
1912, ottomaanien hallinnasta.   

Kaupungissa ovat asuneet mm. kreikkalaiset, 
armenialaiset, ottomaanit ja juutalaiset. Monikult-
tuurisuus näkyy vielä tänäkin päivänä elävän kau-
pungin katukuvassa.  

Thessaloniki on yksi Euroopan vanhimmista ja 
monikulttuurisimmista kaupungeista, joka on ollut 
osa Rooman, Bysantin ja Ottomaanien valtakun-
taa, siis varsinainen kansojen, uskontojen ja kult-
tuurien sulatusuuni.   

Thessalonikin kaupungissa on 35 museota ja 
12 galleriaa. Kaupunki on ollut nykytaiteen koti 
vuodesta 1979, jolloin tunnettu kreikkalainen ke-
räilijä Alexandros Iolas lahjoitti Makedonian nyky-
taiteen museolle kokoelmansa, johon kuului Andy 
Warholin, Max Ernstin, Max Beckmannin, Fluxuk-
sen ja muiden taiteilijoiden teoksia.  

Kirkkojen muodostama kokonaisuus kaupun-
gissa on suojeltu Unescon maailmanperintökoh-
teena. Aghia Sophian kirkko 700-luvulta muistut-
taa ulkoisesti Hagia Sofiaa Istanbulissa.   

 

Minun Thessalonikini 
Marko Suomalainen 

Rotonda  © Vlasis Vlasidis 
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 Kulttuurinnälkäinen matkailija löytää siis tuhan-
sia vuosia vanhasta merenrantakaupungista run-
saasti historiaa.  

Thessaloniki on ruokakulttuuriltaan monipuoli-
nen ja sitä leimaavat Lähi-Idän maut. Paikalliset 
raaka-aineet ja perinteiset kreikkalaiset ruoat kuu-
luvat normaaliin arkipäivään, jotka Thessalonikissa 
kuitenkin valmistetaan Vähä-Aasialaisella tyylillä. 
Jälkiruoat uivat siirapissa, hunajassa tai sokerissa! 
Paikalliset viinit ovat ravintoloissa hyvin edustettui-
na, vaikka kreikkalaiset nauttivat myös Tsipouroa 
(kreikkalainen pontikka) alkupalojen kanssa. Viine-
jä pääsee myös maistelemaan viinitiloilla, joihin jär-
jestetään Thessalonikista retkiä.   

Thessaloniki on tunnettu myös kahvikulttuuris-
taan. Mikäpä olisikaan sen ihanampaa, kuin istua 
tuntikausia kavereiden kanssa rantakadun kahvi-
loissa juoden kreikkalaista Frappe-jääkahvia, vaih-
taen kuulumisia. Thessalonikissa frappélla on lähes 
kansallisjuoman asema!  

Kaupunki tunne-
taan Kreikassa 
myös vilkkaasta 
yöelämästään, mm. 
National Geo-
graphic on sijoitta-
nut Thessalonikin 
kymmenen par-
haan yöelämäkau-
pungin listalle. 
Osaltaan tämä joh-
tunee siitä, että 
Thessalonikin Aris-
toteles-yliopisto on 
opiskelijamääräl-
tään Kreikan suurin 
yliopisto.   

Ladadikan alue 
Thessalonikin sata-
man vieressä on 
Thessalonikin yö-
elämän sydämiä. 
Siltä löytyy ravinto-
loita, kahviloita ja 
baareja. Ladadika 
oli alun perin varas-
toaluetta, jossa myytiin 
varsinkin oliiviöljyä. Myös Valaoritou-kadun seutu 
on nykyään varsinkin nuorison suosimaa yöelämä-
aluetta!  

Thessalonikin tunnetuin maamerkki on 1400-
luvulla rakennettu Valkoinen torni, joka on tunnettu 
myös Veritornina, sillä torni toimi vartiotornin lisäksi 
myös vankilana.  

Toinen Thessalonikin tunnetuista nähtävyyksistä 
on värikäs vanhakaupunki Ano Poli. Yläkaupunkina 
tunnettu kaupunginosa on täynnä viihtyisiä taver-
noita ja pikkuisia kahviloita, joissa viihtyvät sekä 
turistit että paikalliset.  

 

Muita kiinnostavia historiallisia kohteita ovat 
muun muassa Galeriuksen kaari, Aristoteleen 
aukio ja Rotunda sekä tietenkin jo 1000-luvulta 
alkaen tärkeä pyhiinvaelluskohde, Thessalonikin 
suojeluspyhimyksen, 300-luvulla marttyyrina kuol-
leelle Demetriokselle pyhitetty kirkko.  

Demetrioksen kirkon alapuolella sijaitsee hel-
lenistisen kauden agora ja sen päälle rakennettu 
roomalaiskauden forum.  

Yksi kaupungin uusista hankkeista on piden-
tää lähes 5 kilometriä pitkä rantakatua aina Kala-
marian Krinin kaupunginosaan, jolloin siitä tulisi 
lähes 12 kilometriä pitkä.  

Mahtavia uimarantoja on noin puolen-tunnin 
ajomatkan päässä. Esimerkiksi Agia Triadassa, 
noin puolen tunnin matkan päässä, kun taas noin 
tunnin ajomatkan päässä on Halkidiki, jossa on 
eniten Euroopan Unionin sinisen lipun saaneita 
rantoja neliökilometriä kohden.   

Kun 25-vuotta sitten, syyskuussa 1995, muutin 
pysyvästi Thessalonikiin, Kreikkaan, luulin oleva-
ni kaupungin ainut suomalainen. Eihän kukaan 
edes tiedä, missä Thessaloniki on…? Kuinka 
väärässä olinkaan!   

Syksyllä 1995 aloitin kreikan kielen opinnot 
Thessalonikin Aristoteles-yliopiston moderninkrei-
kan koulussa. Halusin mahdollisimman pian 
päästä sisään yhteiskuntaan, jonne oli tarkoitus 
jäädä pysyvästi. Olin tavannut elämäni rakkau-
den, kreikattaren, Englannissa opiskellessani. 
Syy, miksi siis muutin Kreikkaan!  

 

HEPTAPYRGION Byzantine Castle Yedi Kule by Sakis Gioumpasis 
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Alkuvuodesta 1996 kävin sitten äitini 50-
vuotispäivillä Suomessa ja paluumatkalla aloin 
jutella vieressäni istuvan suomalaisrouvan kanssa. 
Hän oli matkalla Thessalonikissa asuvan tyttären-
sä, Riitta Douhaniariksen, luokse! En ollutkaan 
yksin! Annoin Riitan äidille puhelinnumeroni ja 
pyysin Riittaa soittamaan. Parin viikon päästä Riit-
ta sitten soittikin ja kysyi, haluaisinko tulla suoma-
laisten tapaamiseen! Siis onko täällä enemmänkin 
suomalaisia!  

Samassa tapaamisessa tutustuin suurimpaan 
osaan Thessalonikissa asuvista suomalaisista. 
Siellä minusta tuli myös Thessalonikin Suomi-
Seuran puheenjohtaja, kun silloinen puheenjohta-
ja, Jaana Karhunen, siirsi minulle ”valtikkansa”.   

Sitten tulivat kihlajaiset, häät ja perheenlisäystä. 
Ensimmäinen tyttäremme syntyi vuonna 2000 ja 
toinen 2003. Työskentelin vuosien varrella muuta-
missa kreikkalaisissa yrityksissä, kunnes 2001 ryh-
dyin yksityiseksi ammatinharjoittajaksi, jolla tiellä 
olen edelleenkin.  

Vuonna 2001 myös Thessalonikin Suomi-
Seuran nimi muutettiin ja siitä tuli Pohjois-Kreikan 
Suomi-Seura, jonka puheenjohtajana toimin aina 
vuoteen 2012. Vuonna 2011 minusta tuli Suomen 
kunniakonsuli Pohjois-Kreikassa, ja suurlähetystön 
toive oli, että en olisi samalla enää myös seuran 
puheenjohtaja.  

Seurallamme on tapaamisia joka kuukausi, pois 
lukien kesäkuukaudet. On vuosittainen keilailukil-
pailu, kuukausitapaamiset, juhannusjuhlat, advent-
tikirkko ja pikkujoulut. Lisäksi otamme osaa moniin 
eri tapahtumiin vuoden aikana, kuten kansainväli-
set ruokafestivaalit, monikielisyydenjuhlat jne.  

Thessalonikin Suomi-koulu toimii lauantaisin ja 
siellä lapsemme oppivat suomen kieltä, kulttuuria ja 
historiaa. Suomi-Kreikka yhdistysten liitto on muu-
tamana vuonna avustanut Suomi-koulumme toimin-
taa, ja haluankin vielä kerran kiittää yhdistystä tästä 
mahtavasta tuesta!  

Lisäksi seurallamme on kirjasto, jossa oli aikoi-
naan yli 2.500 kirjaa suomeksi ja muutaman suo-
malaisen kirjan kreikkalainen käännös. Nyt kirjoja 
on n. 900 (tilan puutteen vuoksi joudimme luopu-
maan muista) ja ne lahjoitettu Thessalonikin kau-
pungin kirjastolle, jossa avattiin muutama vuosi sit-
ten kirjaston kansainvälinen osasto.  

Alkuvaikeuksien jälkeen, olen oppinut rakasta-
maan tätä kaupunkia, ja voin sanoa sydämeni poh-
jasta, että tämä kaupunki on kotini!  

 

Toivon teidät kaikki tervetulleiksi Thessalonikiin!   

Ottakaa yhteyttä, kun olette täällä ja tavataan!  

Haluan tässä vielä onnitella Suomi-Kreikka yh-
distysten liittoa sen 40-vuotisjuhlan johdosta!  

 

 

Mitä Thessalonikissa pitää nähdä:  

Valkoinen torni  

Thessalonikin tunnusmerkki on Valkoinen tor-
ni, joka on kuvattuna useissa kaupungin tuliaisis-
sa paidoista postikortteihin. Pyöreä torni on ra-
kennettu 1400- tai 1500-luvulla.  

Alun perin torni tunnettiin Leijonatornina, mikä 
kuvasti ottomaanien sotilasmahtia. Myöhemmin 
torni on tunnettu kuitenkin myös Veritornina siksi, 
että sitä käytettiin vankilana.  

Meren rannalla sijaitseva torni on näyttävä ra-
kennus, joka toimii nykyään museona ja näyttely-
tilana. Tornissa voi tutustua kaupungin vaiheik-
kaaseen historiaan. Vierailijat pääsevät myös tor-
nin huipulla sijaitsevalle näköalatasanteelle, josta 
avautuu näköala kaupunkiin ja merelle.  

 

Vanhakaupunki Ano Poli  

Thessalonikin vanhassa kaupungissa vieraile-
va pääsee nauttimaan viihtyisistä pienistä kuppi-
loista ja tavernoista. Värikkäässä vanhassa kau-
pungissa voi ihailla myös yläkaupungin näköaloja.  

Tärkeimpiä Ano Polin nähtävyyksiä ovat Trigo-
noun torni, Vlatadonin luostari, Agiou Pavloun 
alue ja Eptapyrgiou-katu. Vanhastakaupungista 
löytää myös Unescon maailmankohteeksi nime-
tyn Pyhän Katariinan kirkon, joka rakennettiin By-
santin valtakunnan aikana.  

 

Thessalonikin satama ja rantakatu  

Thessalonikin satama ja rantakatu ovat kau-
pungin vilkkaimpia alueita. Satamassa järjeste-
tään kulttuuritapahtumia, festivaaleja ja muita ta-
pahtumia, ja rantakatu on täynnä kahviloita, baa-
reja ja ravintoloita.  

Muitakin paikkoja olisi vaikka millä mitalla, mutta 
sivut eivät riitä kertomaan niistä!  

 

Suosittelen myös vierailua Thessalonikin ympä-
ristöön, esim.:  

Halkidiki  

Meteora  

Pella ja Vergina  

Edessa – Pozar kuumat lähteet ja kylpylä  

Dion – Litohoro – Olympos vuori  

Athos vuori  

Kerkini järvi  

Zagorohoria ja Papingo  

Volos ja Pelion vuori  
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Kiertoteitse kirkonkyla sta  Ateenan rannoille 

Teemu Lehtinen 

Olin jo lähes kolmekymppinen, kun kävin Krei-
kassa ensimmäistä kertaa. Tulin Ateenaan ystäväni 
häihin: ranskalainen mies, kreikkalainen vaimo. En 
olisi voinut silloin kuvitella, että reilut kuusi vuotta 
myöhemmin Ateenassa juhlittaisiin toisia häitä: 
suomalainen mies, kreikkalainen vaimo.  

Muistan kuin eilisen päivän sen toukokuisen per-
jantaiaamun ennen Alexin ja Marinan häitä, kun 
kiipesin ensimmäistä kertaa Akropoliille. Valtio-
oppia opiskelleelle, Brysselissä asuvalle lobbarille 
se oli liikuttava kokemus. Pari vuotta kului. Kävin 
lomalla Patrassa ja purjehtimassa Jooniansaarilla. 
Kaikesta, minkä näin, kohtasin ja koin Kreikassa, 
pidin.  

Työpaikkaromanssista ei oikein ollut sellaiseksi. 
Se nimittäin alkoi vasta, kun hän kertoi lähtevänsä, 
jättävänsä Brysselin tihkusateet taakseen ja palaa-
vansa Kreikkaan. Ajankohta ei todellakaan ollut 
otollinen. Minä olin toisessa suhteessa, ja hän ei 
halunnut painolastia Brysselistä Ateenaan. Tämän 
ei olisi pitänyt tapahtua.   

Niin vain helmikuisena lauantaiaamuna 2002 
heräsin vouliagmenilaisessa hotellissa eikä minulla 
ollut selkeää käsitystä siitä, missä tarkalleen ottaen 
olin, ja mitä teitä pitkin sinne olin pimeässä yössä 
lentokentältä hänen kyydissään päätynyt. Kun tref-
fit olivat Ateenan keskustassa, päätin mennä bus-
silla Syntagmalle. Päästyäni pysäkille Oceanidan 
viereen, edessäni avautui kirkkaan viileän, pilvettö-
män kreikkalaisen talviaamun taivaan alla syvän 
sinisenä kimmeltävä Vouliagmenin lahti. Rakastuin 
toisen kerran. Ensisilmäyksellä. Merenpoukama, 
sitä ympäröivät mäntypuut ja rauha, ja olin vain pa-
rikymmentä kilometriä yli viiden miljoonan asuk-
kaan kaupungin keskustasta.  

Sunnuntaina sitten ajelimme kauemmas ete-
läänpäin kohti Suoniota. Missään en, edes parhail-
la ja pittoreskeimmillä paikoilla Etelä-Ranskassa, 
ollut nähnyt mitään vastaavaa kuin Vouliagmenin 
pikkuiset kiviset poukamat ja mutkaisen rantatien 
aivan meren vieressä. Unelma uudesta elämästä 
syntyi sinä päivänä.  

Kaikista varoituksista, vaikeuksista ja työuraan 
liittyvistä kysymyksistä huolimatta tarkalleen 14 
vuotta sitten – kirjoitan tätä hääpäivänämme – 
Ateenassa juhlittiin perinteisin eväin kahden kult-
tuurin kohtaamista ja yhteenliittymistä. Ruoka oli 
kreikkalaista, raki tuli Kreetalta ja kossu tuli lähes 
lapsuudenkotini, Kauhajoen, naapurikylästä. Vie-
raat tulivatkin sitten vähän joka puolelta Euroop-
paa ja Yhdysvaltoja.  

Edes naimisiin mennessämme meille kummalle-
kaan ei ollut selvää, kuinka elämä käytännössä 

järjestetään Belgian ja Kreikan välillä. Mutta en 
pelännyt. Olin jo aiemmin Kauhajoelta lähdettyäni 
rakentanut elämäni ja urani kaksi kertaa alusta. 
Helsingissä sukelsin piireihin, joista minulla ei ol-
lut ollut aavistustakaan. Brysselissä minulla ei 
lähipiirissäni koskaan ollut ketään suomalaista 
kollegaa ja vain muutama suomalainen tosiystä-
vä. Opin navigoimaan kymmenien kulttuurien vä-
lillä yhteentörmäyksiä välttäen. Ateenasta ja sen 
elämästä oli tullut edestakaisten neljän deittilento-
vuoden varrella haaste, jonka olin valmis otta-
maan vastaan.  

Kun nyt katson aikajanaa taaksepäin, kaikki 
näyttää loogiselta ja menneen lähes parhaalla 
mahdollisella tavalla. Tämä on tietysti harhaa. 
Matkan varrella on ollut niin monta mutkaa ja eri-
laista valintaa, että elämäni voisi olla jotain aivan 
muuta ja aivan muualla. Jotenkin minusta tuli se 
suomalainen rakkausmaahanmuuttaja, kuten eräs 
toimittaja-kansanedustaja ohjelmassaan minut ni-
mesi. Lähdin kirkonkylältä ja päädyin Helsingin, 
Strasbourgin, Luxemburgin, Lontoon ja Brysselin 
kautta tänne Etelä-Ateenaan, Voulaan, jossa olen 
asunut pidempään kuin missään muualla – paitsi 
siellä kirkonkylällä.  

Vari-Voula-Vouliagmeni –kunnan kunnanjohtaja Grigorios 

Konstantellos ja Teemu Lehtinen 



 12 

 

Olen Kreikassa kotonani. Maa on tullut tutuksi 
monella tavalla niin maantieteellisesti, kulttuuri-
sesti kuin poliittisestikin. Tähän viimeiseen olen 
panostanut reilusti ihan senkin vuoksi, että amma-
tillinen osaamiseni liittyy niin paljon siihen. Olen 
ensimmäinen ei-kreikkalainen EU-kansalainen, 
josta tuli kaupunginvaltuutettu. Olen puhunut Krei-
kan parlamentin täysistuntosalissa kansanedusta-
jille uudesta lainsäädännöstä kansainvälisten yri-

tysten ja investoijien edunvalvojana. Yhteistyö 
poliitikkojen ja virkamiesten, toimittajien ja yritys-
johtajien kanssa on ollut juuri niin mielenkiintoista 
ja innostavaa kuin se oli parhaina Brysselin vuosi-
na.   

Kreikka on antanut minulle mahdollisuuksia, 
joihin olen ilomielin tarttunut. Kreikka on aukaissut 
minulle ovia, joihin olen kolkuttanut. Olen päässyt 
sisälle tähän yhteiskuntaan ja kulttuurin, olen osa 
sitä, vaikka en ole sieltä. Ja olen tästä kaikesta  

suunnattoman kiitollinen. Olen saanut nähdä, 
kuinka Kreikassa on potentiaalia. Se ikävä kyllä 
on monesti siellä pinnan alla niin, että ihan pie-
nellä raaputuksellakaan sitä ei esiin saa. Sen 
vuoksi olen halunnut mennä vähän pidemmälle 
ja vähän syvemmälle, kuin Kreikkaan muuttava 
ulkomaalainen tavallisesti tekisi.  

Tiedän, että olen ollut tavattoman onnekas. 
Minut on otettu avosylin 
vastaan. Ehkä metsä vastaa 
niin kuin sinne huudetaan. 
Ja ehkä kreikkalaiset ovat 
juuri niin ihania ja avoimen 
sydämellisiä, kuin suomalai-
sille kerrotaan matkamai-
noksissa ja -oppaissa. Ja 
ehkä meissä suomalaisissa 
ja kreikkalaisissa on jotain 
samaa, joka nopeasti auttaa 
yhteenkuuluvuuden luomi-
sessa, jos sen oivaltaa; 
olemme Euroopan nurkalla, 
suuren naapurin vieressä, 
kaukana kaikista muista, ja 
puhumme kieltä, jota ku-
kaan muu, kuin me, ei ym-
märrä. Näille yhteisille erilai-
suuden kokemuksille idän ja 
lännen välissä on hyvä ra-
kentaa parempaa huomista 

ja entistä aidompaa ystävyyttä.  

Se entistä aidompi ystävyys tavoitteena jokai-
nen meistä Kreikan kanssa tekemisissä olevista 
on niin Suomen kuin Kreikankin suurlähettiläs. 
Meillä on mahdollisuus muuttaa mielikuvia ja sitä 
kautta jokapäiväistä todellisuutta suomalaisten ja 
kreikkalaisten välillä. Suomi-Kreikka -yhdistykset 
ovat tehneet tätä tärkeää työtä jo neljän vuosi-
kymmenen ajan.  

Paljon paljon onnea!  

Teemu Lehtinen on Etelä-Ateenan Vari-Voula-Vouliagmenissa asuva yrityskonsultti ja kaupun-
ginvaltuutettu, joka on seurannut Kreikan elämää, kulttuuria ja politiikkaa läheltä vuodesta 2002. 
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 Kreikka on maaginen maa. Sen 
äärellä ei voi olla välinpitämätön. Krei-
kan erityisyys kietoo ihmiset mukaan-
sa samoin kuin Stendhalin syndroo-
ma. Joudut sisäiseen pyörteeseen ja 
vastusteluistasi huolimatta et voi olla 
palaamatta Kreikkaan. On myös ihmi-
siä, jotka eivät löydä yhteyttä kreikka-
laiseen elämänmenoon tai maahan. 
He ihastuvat Italiaan tai Espanjaan. 
En osaa kertoa heistä tässä tekstissä. 
On vaikeata kirjoittaa mitään Kreikas-
ta, koska samanaikaisesti on läsnä 
monta kerrosta asioita ja kokemuksia. 
Läsnä on pitkä historia, filosofia, taide, 
ortodoksisuus, eurooppalainen identi-
teetti ja tietenkin lämpö, ruoka, arki, 
ystävyys, rakkaus tai lomamatkojen 
tuoma rentous, hyvinvointi. Mistä siis 
puhua, kun puhuu Kreikasta?   

Meillä jokaisella on tarinamme siitä, 
miten Kreikka on löytänyt meidät? Kutsunut kylään 
ja pyytänyt meitä palaamaan sen jälkeen uudel-
leen ja uudelleen.   

Ollessani lapsi 70-luvulla, enoni oli YK joukoissa 
Kyproksella. Kyproksen pitkään kestänyt sotatilan-
ne oli alkanut jo ennen syntymääni, mutta Suomi 
täydensi sinne joukkojaan eri vuosien aikana. Kun 
enoni palasi matkaltaan kotiin, kuuntelin täysin 
keskittyneenä ja ihaillen hänen kertomuksiaan. Oli 
erityistä kuunnella Itä-Suomen koivumaiseman 
keskellä tarinoita auringon porottamasta saaresta 
ja sen ihmisistä. Sodan todellisuus piirtyi minuun 
silloin vahvasti. Enoni tunnelmista jäi myös kipinä 
kreikkalaisuuteen.   

Kun vanhempani erosivat ollessani teini-ikäinen, 
äitini löysi uuden rakkauden. Heillä oli tapana mat-
kustaa lomamatkoille eri puolille Kreikkaa. Näistä 
matkoista ei minulle paljon kerrottu, mutta valoku-
via siellä otettiin ahkerasti ja äitini näyttää kaikissa 
kuvissa rentoutuneelta ja tyytyväiseltä elämäänsä. 
Kreikassa oleminen tuntui tekevän häneen vaiku-
tuksen, jollaista en ollut kotona nähnyt.   

Kreikka on läpäissyt elämäni kertomusta mones-
sa eri kohdassa. Kukapa suomalainen nuori nai-
nen ei olisi ihastunut komeisiin kreikkalaisiin mie-
hiin. Itse taisin ensimmäisen kerran kokea viatto-
masti tätä tunnetta täysi-ikäisyyden kynnyksellä.  

 
Myöhemmin sitten vähän romanttisemmin. On ym-
märrettävää, että maassa, jossa Afrodite leikittelee 
ihmisten välisillä suhteilla, saattaa tapahtua yllättä-
viä käänteitä. Mytologiaa tunteva ymmärtää olla 
jumalia kohtaan nöyrä, sillä pahinta on saada 
osakseen heidän vihansa.  

Aikuisuuteni Kreikasta on tullut hyvin tärkeä. 
Olen viettänyt erilaisia jaksoja Ateenassa ja vierail-
lut monella saarella. Ateena on kuitenkin sydän. 
Siellä olen saanut tehdä töitä, uppoutua mielettö-
män ihaniin kirjastoihin. Erityisesti amerikkalaisten 
ylläpitämä Blegen Library ja englantilaisten ylläpi-
tämä The British School at Athens ovat paikkoja, 
joihin voisi jäädä viettämään loppuelämäni. Samal-
la tontilla sijaitsevat kirjastot unohtuvat usein kor-
keiden muurien varjoon, kun vaeltelee Kolonakin 
alueella. Näiden lisäksi todellinen aarre on Poh-
joismaiden yhteinen kirjasto Akropoliin läheisyy-
dessä. Kesähelteillä kirjastot ovat ihanan viileitä ja 
hiljaisia paikkoja. Mieli lepää ja ajatus keskittyy 
kuuman Ateenan elämänmenon keskellä. On 
myös huikeata tavata ihmisiä ympäri maailmaa, 
joita kaikkia yhdistää kiinnostus Kreikkaa kohtaan.   

Ymmärrettävää, että kirjoittavana ihmisenä nos-
tan ensimmäisenä esiin kirjastot. Kirjojen keskellä 
ja ihmisiä eri puolilta tavanneena tulee vahva ym-
märrys historian pituudesta. Vaikka jokainen ar-
keologinen kohde, teatteri tai paikka kertovat oman 
tarinansa, kaikki tämä puhaltuu voimaansa kirjas-
tojen äärellä. On jotenkin häkellyttävää, että ympä-
ri maailmaa ihmiset tulevat tutkimaan ja kirjoitta-
maan asioista, jotka liittyvät Kreikkaan. Tämä te-
kee todeksi historian. Samalla se nostaa katseen 
myös siihen, miten kreikkalaisten tulisi rakastaa 
omaa maataan, kulttuuriaan, ympäristöään ja teh-
dä kaikkensa sen vaalimiseksi. Olen ollut iloinen 
tavatessani niitä nykypolven diplomaatteja ja aka-
teemisia ihmisiä, jotka ovat Kreikassa työskennel-
lessään halunneet viedä tätä viestiä eteenpäin.   

Kreikka on portti idän ja lännen välillä, kulttuuri-
historiallisesti rikas ja antoisa. Historiasta tunnem-
me monta sotatarinaa ja valloitusretkeä, jotka ovat 

Mosaiikin palasia mieleni Kreikasta  

Pia Houni 

Akropolis 
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muokanneet Kreikasta juuri sen mitä se tänään on. 
Antiikin kulta-ajan lisäksi kreikkalaisuus vahvistui 
Bysantin valtakunnan vaikutuksesta ja erityisesti 
varhaiskristillisyyden läsnäolosta. Monet meistä 
ovat ainakin oivaltaneet Paavalin jalanjäljet.  

 

Olisiko jo aika levittää pyyhe aurinkotuoliin ja 
nauttia hyvä juoma! Kyllä. Tuhannet rannat ovat 
sitä, mitä pitkän talven jälkeen ihminen kaipaa. Tai 
ainakin ne ovat hetken huokaisu. Pulahdus meres-
sä. Kuuman ihon viilennys. Matkustamisen yksi 
ihanuus on tilanteiden tarkkaileminen. Rannalla on 
parasta kuunnella nuorison juttuja. He tulevat ryh-
missä, polttelevat tupakkaa, ostavat muutaman 
oluen ja kiroilevat julmetusti. Heitä vanhemmat ih-
miset nukahtelevat aurinkotuoleihin drinkkien vie-
reen ja välillä lukevat kirjaansa. Mikään ei ole iha-
nampi näky kuin se kreikkalaisen uimamaisterin 
noste vaahtopäisen aallon myötä! Siinä saa 
hetken kuvitella miten Afrodite härnää ran-
nalla olijoita tai miten Zeus päättää ihmis-
kohtaloista. Kaikesta huolimatta tämä on 
yksi paras osa elämää Kreikassa, aurinko 
paistaa suurimman osan vuodesta ja pohjoi-
sesta tuleva ihminen voi hengähtää sen lois-
teessa.  

Aurinkoa miettiessäni ajattelen vielä Kirk-
koisä Krysostomosta (347–407 jaa). Hän 
pohdiskeli omana aikanaan, miten saisi 
oman liturgian ja esiintymisen kiinnosta-
maan ihmisiä enemmän kuin teatteri 
(Krysostomos ei varmaan käynyt ottamassa 
aurinkoa, mutta varmasti pulahti mereen ja 
koki ruumiillisesti ihanaa vilvoittelua). Monel-
le meistä Kreikka avautuu tietenkin ortodok-
sisuuden kautta. Elämän syvä olemus huo-
kuu lukuisten kirkkojen ja luostareiden kät-
köissä. Ihmiset vaeltavat pitkiä matkoja 

päästäkseen rakastamaansa luostariin tai pyhien 
reliikkien äärelle. Kirkon hämärässä tunnelmassa, 
suitsukkeen tuoksussa ja tunteita kohottavassa 
bysanttilaisessa kirkkolaulussa on sellainen läsnä-
olon voima, että on vaikea olla välinpitämätön. 

Olen vuosien saatossa nähnyt 
monen kokevan rauhaa, toi-
voa ja voimaa kirkossa tai 
luostarissa vieraillessaan. Tie-
dän, että vahvan uskonnolli-
suuden rinnalla kreikkalaisilla 
on paljon taikauskoa ja monet 
ovat vieraantuneita kirkosta, 
jonka poliittinen ilmapiiri ei ole 
varsin suotuisa. Kuten ei Krei-
kan yhteiskunnan tilanne tällä 
hetkellä.   

Matkustaessani Kreikkaan en 
koe itseäni enää turistiksi. Ta-
vallaan olen sitä, mutta jokin 
pitkälinjaisempi asia sitoo mi-
nua maahan toisella tavalla. 
Kielen opiskelu, kirjojen kirjoit-
taminen, runouden kääntämi-
nen, kreikkalaisuuden puoles-
ta puhuminen ja ennen kaik-
kea rakkaat ystävät. En ajatte-
le olevani vieras, vaikka olen 
vierasmaalainen.   

Kreikka on maaginen maa. Se on täynnä tuok-
suja, värejä, kuumuutta, kylmyyttä, ihon pinnassa 
väreilevää epävarmuutta, täydellistä antautumista - 
mystiikkaa. Kaikki tämä on läsnäolevaa ja kosket-
tavaa. Tämä ei ole kuitenkaan koko totuus. Kreik-
kaa pitää ajatella mosaiikkipalasina tai meze-
annoksina – osa vie silmän ja kielen mukanaan ja 
osa jää sekä näkemättä että syömättä. Yhteen ih-
miselämään ei mahdu kaikki.  

Jos sallitte. Liitän vielä Katerina Iliopoloulun pari 
runoa (suom. minun). Kyseinen runoilija on tällä 
hetkellä yksi keskeisistä nykyrunoilijoista, joista 
kreikkalainen media on myös kiinnostunut.  

Dionysos-teatteri 

Näkymä Herodes Atticuksen odeionilta 
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Katerina Iliopoulou:  

 

Kokoelmasta Ο κύριος Ταυ (2007, ”Herra T.”)  

 

 

Seireeni  

Lakanat ovat valkoiset sivut  

joka ilta hän kirjoittaa väsymättä  

kuumeisesti täyttää niitä  

kuten sanovat runoilijoiden tekevän.  

Mutta aamulla lampaat ovat villejä eläimiä.  

Ne ovat villejä meren aaltoja, jotka ylireagoivat.   

Ja sieltä syvyydestä syntyy pieni seireeni.    

Hän pehmeästi katsoo miestä ja sitten  

hän ottaa silmänsä irti ja tarjoaa niitä miehelle.  

Kaksi vihreää lasikuulaa.  

Herra T. ei tohdi ojentaa käsiään  

miten hän kaipaa noiden silmien kylmyyttä   

kuinka hänen sormensa aaltoilevat kuin merilevä. 

Koskettavat niitä.  

Hänen silmänsä voivat mielistellä pölyä  

joka on sään tiimalasi.  

He voivat kääntää veren vedeksi  

ja kalkin kristalliksi.  

Hänen tarjouksensa on hyväksyttävä  

mutta Herra T. jättää kaiken sikseen.  

Jotka kestävät elämää näkevät läpinäkyvän kodin?  

 

 

 

 

 

 Sitruunapuu  

Puutarhassani elää sitruunapuu  

kastelen sitä letkulla etäisyyden päästä  

koska todellisuudessa se on tiikeri.  

Huomaamatta se onnistuu puremaan minua   

tuoreet haavat herätessäni  

ja joskus kävellessäni se tarttuu minua kaulasta. 

Kuitenkin rakastan sitä.  

Mikä toinen puu viettelee näin vahvasti hiljaisuu-

dessa, kypsyttääkseen hedelmiään?  

 

 Sitruuna------------  

 

 

Vahainen kuoleman toteemi  

itseloistava hekuma.   

 

 

Tässä linkkejä tekstissä viitattuihin paikkoihin:  

The Blegen Library:  
https://www.ascsa.edu.gr/research/blegen-library  

The British School at Athens:  
https://www.bsa.ac.uk/  

Pohjoismainen kirjasto:  
https://norlib.gr/  

Bysantti museo:  
https://www.byzantinemuseum.gr/en/  

Ihana matkatoimisto, joka järjestää monia erilaisia matkoja Kreikassa: https://www.elvetours.gr/
contact-us  

Katerina Iliopoulos: https://www.lit-across-frontiers.org/profiles/katerina-iliopoulou/  

Kirjoittaja on teatteritaiteen  tohtori, dosentti ja kirjailija.  
Henkilökohtainen verkkosivu ja blogi löytyy osoitteesta https://piahouni.fi/ 
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Kreikkalaisen nykyrunouden antologia,  

Enostone kustannus 2021 
Riikka Pulkkinen 

Aloitin syksyllä haastavan ja erittäin palkitse-
van projektin kreikkalaisen nykyrunouden antologi-
an parissa. Minulla oli jo alusta asti mielessäni mo-
nia nuoria runoilijoita, joiden runojen suomentami-
sesta olin jo pitkään haaveillut, mutta tehtyämme 
kustannussopimuksen Enostone-kustannuksen 
kanssa ja saatuani Arvo Allosen stipendin työn 
toteuttamista varten syksyllä 2019, toimitustyö al-
koi tosissaan.  

Alkuvaiheet 

Syksyn 2019 luin päivittäin runoja. Kreikassa 
runoteoksia julkaistaan huomattavan paljon, mikä 
teki alusta haastavamman. Halusin löytää parhaat 
2000-luvulla runoja julkaisseet lyyrikot. Tutustuin 
englanniksi julkaistuihin antologioihin ja hankin 
luettavaksi kokoelmat, joista valitut runot olivat 
tehneet minuun vaikutuksen. Sain suurenmoista 
apua Kreikan ulkoministeriön Reading Greece -
sivustolle kirjoittavalta toimittajalta Athiná Rósso-
glulta (Αθηνά Ρώσσογλου), joka oli työnsä lomas-
sa tutustunut suureen osaan Kreikassa tällä het-

kellä vaikuttavista runoilijoista. Pyysin uusilta vielä 
minulle tuntemattomilta runoilijoilta näytteitä hei-
dän työstään ja hankin kokoelmat luettavaksi, jos 
ensimmäiset runot olivat vaikuttaneet lupaavilta. 
Työn edetessä tutustuin moniin runoilijoihin ja pää-
dyin jopa keskustelemaan heidän kanssaan Atee-

nan yössä. Sain harvinaisen tilaisuuden kuulla hei-
dän ajatuksiaan politiikasta, Kreikan tilanteesta ja 
runouden asemasta kreikkalaisessa yhteiskunnas-
sa. Antologian suunnitteleminen oli siis jo itses-
sään erittäin opettavainen ja valaiseva kokemus, 
ja se on johdattanut minut entistä syvemmälle 
kreikkalaiseen kirjallisuusmaailmaan.  

 

Kohtaamisia 

Erityisen vaikutuksen minuun teki se, miten 
tiiviisti paikalliset runoilijat pitävät yhtä ja miten hy-
vin he tuntevat toistensa teokset. Kaikki runoilijat 
ehdottivat minulle monia muita arvostamiaan, ja 
siten lukulistani kasvoi kasvamistaan. Eräänä ilta-
na tapasin jo pitkän uran tehneen ja lääkärinä 
työskentelevän runoilijan Jánnis Stíggasin 
(Γιάννης Στίγκας),jonka runoja halusin sisällyttää 
antologiaan, mutta jonka kielen kääntäminen on 
erityisen vaikeaa. Keskustelumme aikana runoili-
joita osui sattumalta paikalle yksi toisensa jälkeen, 
ja loppuillasta paikalle oli kerääntynyt kymmenisen 
runoilijaa ja kirjailijaa, joilla oli kaikilla sanansa sa-
nottavana. Palasin kotiin innoissani kreikkalaisten 
runoilijoiden energiasta ja yhteishengestä.  

Ajan kuluessa monista runoilijoista tuli tuttavia 
ja jopa ystäviä, joita tapaan silloin tällöin. Vuosi 
sitten pääsin kääntämään suomesta kreikaksi ru-
noilija Lasse Hauerwaasin nelikielisenä (suomi, 
englanti, espanja ja kreikka) julkaistun kokoelman 
Vostok (Enostone, 2019), ja helmikuussa hän mat-
kusti Kreikkaan kiertueelle esittelemään teosta. 
Kreikkalaiset runoilijat osoittivat mielenkiintoa te-
osta kohtaan ja kävivät kuuntelemassa suomalai-
sen runoilijan lausuntaa. Projekti on siis luonut 
maiden välisiä kontakteja enemmän kuin olisin 
uskaltanut kuvitella.  
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Millainen on Kreikan runomaailma?  

Erittäin polttava aihe runoilijoiden keskuudessa 
on asennoituminen kriisin aiheuttamaan stigmaan.  
Talouskriisin aikana Karen Van Dyck toimitti ja 
käänsi antologian ”Austerity Measures, the New 
Greek Poetry”, (Penguine Books, 2016), joka he-
rätti paljon huomioita ilmestyessään, mutta joka 
toisaalta painotti runouden roolia kriisistä puhumi-
sen välineenä. Kreikaksi ja englanniksi kirjoittava 
kreikkalainen runoilija Theodóros Chiótis 
(Θεοδώρος Χιότης) toimitti myös oman antologian-
sa ”Futures. Poetry of the Greek Crisis” (Penned in 
the Margins, 2015), jonka esipuheessa hän kirjoit-
taa Ateenan mellakoista ja runoudesta välittyvästä 
kokemuksesta talouskriisistä kärsivässä maassa. 
Osa kohtaamistani ja antologioihin valituista runoi-
lijoista on suhtautunut kyseiseen luokitteluun neut-
raalimmin ja on kokenut runojensa kertovan myös 
heidän kokemuksestaan talouskriisin värittämällä 
aikakaudella, mutta osa puolestaan pitää ajatusta 
leimaavana eikä haluaisi tulla mainostetuksi ta-
louskriisin sukupolvena.  

2000-luvun runoutta tutkinut Michiganin yliopis-
ton professori Vassilis Lampropoulos on kutsunut 
nykyrunoilijoita ”vasemmistolaisen melankolian 
sukupolveksi”. Hänen mukaansa runous on mu-
kautunut kriisin tunnelmaan hyvin juuri sen vuoksi, 
että myös itse runous on kokenut kriisin vain muu-
tamia vuosia aiemmin. Hänen mielestään 2000-
luvun runoilijoita yhdistävät avarakatseisuus, kan-
sainvälisyys ja korkea koulutustausta.  Yhdyn hä-
nen mielipiteeseensä, sillä valtaosa lukemistani 
runoilijoista on korkeasti ja kansainvälisesti koulu-
tettuja nuoria, jotka ovat saaneet vaikutteita mo-
nien kulttuuripiirien runoperinteestä. Allegoriat ovat 
yleisiä ja filosofiset teemat tulevat usein esiin sä-
keiden välistä. Yhteiskunnallisiin aiheisiin pureutu-
vat runot käsittelevät usein maailmanlaajuisia ai-
heita, kuten Nikólas Evantinóksen (Νικόλας 
Ευαντινός) koskettava runo venepakolaisista:  

 

Paleltaako? 

 

Se, minkä kuulet tulevan 

riipii laaksoja, tuhoaa kaupunkeja 

tunkeutuu julkisiin rakennuksiin, sotkee asiakir-

jat, 

kulkeutuu huomaamatta oppilaiden keuhkoihin,  

saa naisten askelet laahaamaan, 

pakottaa kallot etsimään kämmeniä tuekseen. 

 

Se, minkä kuulet tulevan 

kuiskailee painajaisia vastasyntyneille virkamie-

hille, 

nostaa uinuvat kodittomat taivaisiin, 

sinetöi linnoja ja särkee rautasäpit, 

saattaa naiset ja lapset vastuuseen, 

kohottaa vanhuksen hiuskarvat ennen nukahta-

mista, 

saa juomasi veden vaahtoamaan, 

sysää nuorallatanssijan tyhjyyteen.  

 

Se, minkä kuulet tulevan 

ei sitä kukaan korkeuksista lähetä. 

 

Vaikka vetäisit yllesi kuinka monta peittoa, 

se löytää sinut vielä ja paljastaa sinut. 

 

Sillä se on ilmaa puhjenneista pelastusliiveistä 

se, mikä on tullut.  

 

 

Kreikassa runoilijat jakautuvat usein ryhmiin, 
joita yhdistää heidän yhdessä toimittamansa ru-
nouslehti tai järjestämänsä tapahtumat. Perintei-
sempää runoutta on jo vuodesta 1993 tukenut ru-
nouslehti Poitikí (Ποιητική). Antologiaan valituista 
runoilijoista kyseisessä lehdessä ovat julkaisseet 
mm. Jánnis Stíggas (Γιάννης Στίγκας) ja Jánnis 
Dúkas (Γιάννης Δούκας). 

Kokeellisempaa ja uskaliasta runoutta julkaise-
va Farmako (φρμκ) on toiminut ponnahduslautana 
monille runoilijoille. Sitä toimittaa runoilija Katerína 
Iliopúlu (Κατερίνα Ηλιοπούλου) ja siinä ilmestynei-
tä tunnetuimpia nimiä ovat kansainvälisesti menes-
tynyt performanssirunoilija Vasilis Amanatidis 
(Βασίλης Αμανατίδης) ja Mários Hatziprokopíu 
(Μάριος Χατζηπροκοπίου), joka on myös osallistu-
nut kansainvälisille runofestivaaleille Euroopassa 
ja Latinalaisessa Amerikassa.  Farmakoniin kirjoit-
tavia runoilijoita vieraili Suomessa vuonna 2015 
Nuoren Voiman kutsumana. Toisaalta Farmako ja 
toinen kokeellisempaa runoutta julkaiseva lehti 
Teflon (Τεφλόν) ovat aiheuttaneet kaikkein eniten 
keskustelua muiden runoilijaryhmittymien ja yksit-
täisten tekijöiden joukossa, mikä on osoittanut, että 
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Kreikassa kokeellisempien runoilijoiden on edel-
leen vaikeampi löytää asemaa vanhempien ikäpol-
vien joukossa. Teflonissa ilmestyneitä runoilijoita 
ovat mm. nuoret Danai Sióziu (Δανάη Σιόζιου) ja 
Pavlína Márvin (Παυλίνα Μάρβιν). 

Olen itse antologiaa suunnitellessani päättänyt 
jättää luokittelut ja antaa jokaisen runon edustaa 
itsenäisesti kyseistä runoilijaa. Aiheet vaihtelevat 
poliittisesta ja yhteiskunnallisesta kommentoinnista 
yksilöllisempään pohdiskeluun ja kielen rajojen 
kokeilemiseen. Kansainvälisestikin menestyneen 
runoilijan Thomás Tsalapátisin (Θωμάς 
Τσαλαπάτης) postmodernit proosarunot kommen-

toivat yhteiskuntaa ja yksilön asemaa surrealistisin 
elementein. Olen valinnut mukaan myös runoilijoita 
kuten Jánnis Dúkas (Γιάννης Δούκας) ja Anna 
Gríva (Άννα Γκρίβα), jotka kirjoittavat riimirunoutta 
ammentaen vaikutteita myös kansanrunoudesta. 
Toisaalta myös täysin abstraktiin runouteen ja per-
formanssiin keskittyviä runoilijoita on mukana, ku-
ten Konstantínos Papaharálambos (Κωνσταντίνος 
Παπαχαράλαμ-πος). Osa antologiaan valitsemista-
ni on kokeneita jo useita teoksia julkaisseita runoi-
lijoita, kuten kääntäjänäkin ansioitunut Sotíris Tri-
vizás (Σωτήρης Τριβιζάς), osa on saanut valtion 
palkinnon, kuten Thomás Tsalapátis (Θωμάς 
Τσαλαπάτης) ja Kristalli Gliniadaki (Κρυστάλλη 
Γλυνιαδάκη), ja osa on uusia nimiä, joiden esikois-
teos on puhuttanut minua. Olen valinnut antologi-
aan tähän mennessä 30 runoilijaa, jotka ovat aloit-
taneet uransa pääasiassa niin sanotun 70-luvun 
ikäluokan jälkeen. Nuorimmat runoilijat ovat synty-
neet 80-luvulla. Monien runoilijoiden töitä on jo 
käännetty useille kielille, mutta suurimmalle osalle 
Enostonen julkaisema antologia tulee olemaan 
ensimmäinen kerta, kun heidän töitään käänne-
tään suomen kielelle. 

Miksi nykykreikkalainen runous kiinnostaa, Kalle Niinikangas? 

Enostone kustannuksen yhteistyö Kreikan alkoi Ateenan taidemessuilta vuonna 2015.  Taiteilijajärjestö 
Kiila ry, jonka puheenjohtajana tuolloin toimin, järjesti messuille ohjelmaa yhdessä Kallio Kunsthallen 
kanssa, jonka projektia veti Petri Saarikko. Esittelimme osastollamme myös Suomessa asuvan kuvatai-
teilija Panos Balomedosin töitä. Näyttelyyn oli tilattu iso työ Ateenassa asuvalta romanialaiselta taiteili-
jalta Gabriel Gramalta, joka teki myöhemmin kuvituksen myös julkaisemaamme Lasse Hauerwaasin 
runokokoelmaan ”Vostok” (2019). Kiilan tavoite oli kartoittaa mahdollisia tulevia yhteistyökuvioita ja mi-
nä olin kirjoittanut messuille runon Kreikan tilanteesta. Runon käännöksen yhteydessä tutustuin Suo-
men Ateenan-instituuttiin ja siellä työskentelevään kääntäjään Maria Martzoukouun. Maria käänsi runoni 
ja jaoin sitä hämmästyneille ohikulkijoille Ateenan parlamenttitalon edessä! 

Olen enemmänkin duunaritaustainen kuin akateeminen kirjailija ja kustantaja, ja Kreikka on itselleni tär-
keä senkin vuoksi, että olin jonkin aikaa Pireauksen satamassa töissä konttilukkien kokoonpanossa Si-
su Terminal Systemsillä. Kaiken kaikkiaan voisi tiivistää, että kansallisuus ei ole itsessään yhteistyössä 
tärkein tekijä, vaan merkittävää on samanhenkisten yhteistyökumppanien löytäminen. Kreikasta olem-
me sellaisia löytäneet. Toisaalta tämä ei nyt ole ihmekään, kun ajattelee Kreikkaa ja kreikkalaisia!  

Korona hidasteena 

Epidemian rantauduttua Eurooppaan todettiin, että myös antologian eteneminen hidastui. Käännöstyön 
oli tarkoitus valmistua kevättalvella, jotta kreikkalaisia runoilijoita ehdittäisiin kutsua Suomessa järjestet-
täville runofestivaaleille, mutta epidemian rantauduttua Eurooppaan totesimme kustantaja Kalle Niini-
kankaan kanssa, että suunnitelmat vuodelle 2020 tulevat peruuntumaan. Antologia julkaistaan siis tal-
vella 2021. Näin seuraavan kesän festivaalit ovat hyvä ajankohta esitellä teosta ja kutsua kreikkalaisia 
runoilijoita vierailulle Suomeen.   

Kirjoittaja ja antologian toimittaja on nykykreikkaa ja nykykreikkalaista kirjallisuutta jo vuodesta 2007 
vuotta opiskellut Riikka Pulkkinen. Hän aloitti tammikuussa 2020 jatko-opinnot Helsingin yliopistossa ja 
kirjoittaa väitöskirjaa, joka käsittelee Ateenaa ja sen kokemista 2000-luvun kertomakirjallisuudessa. Lu-
kuvuonna 2018-2019 hän osallistui Ateenan Akatemian ja säätiöiden Petros Charis sekä Kostas ja Eleni 
Ouranis järjestämään nuorten kääntäjien koulutusohjelmaan. Hän toimittaa sivustoa nykykreik-
kablog.com, missä hän julkaisee kirjailijoiden haastatteluja ja suomentamiaan katkelmia heidän teoksis-
taan. 
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Sankarihahmo Orfeuksen kerrotaan syntyneen 
Rodopi-vuoristossa Traakian alueella, Koillis-
Kreikassa. Valon ja auringon jumala Apollon oli 
lahjoittanut kultaisen lyyran Orfeukselle ja opetta-
nut häntä myös sitä soittamaan taidokkaasti. 
Erään myytin mukaan Orfeuksen musisoidessa 
lyyrallaan joet muuttivat reittiään, samoin puut ir-
tautuivat maasta siirtyäkseen lähemmäksi kuunte-
lemaan sulosointuja.  

 
Satunnainen matkailija Suomesta käsin eksyy 

valitettavan harvoin Kreikan koillisosaan. Suoma-
laiset matkanjärjestäjät eivät ole toistaiseksi olleet 
kovin kiinnostuneita järjestämään valmismatkoja 
alueelle. Korkeintaan Thasos-saarelle on perintei-
sesti järjestetty kesäkautena valmismatkoja Suo-
mesta. Thasos-saarella ei ole omaa lentokenttää, 
joten lähin kenttä löytyy Kavalan kaupungin itäpuo-
lelta, josta lentäen saapuneet ohjataan bussikulje-
tuksella Keramotin satamaan ja sieltä edelleen au-
tolautalla Thasoksen saarelle.  

 
Viime kesä-
nä minulle 
tarjoutui 
mahdolli-
suus vierail-
la omatoimi-
sesti Koillis-
Kreikassa ja 
Xanthin 
kaupungis-
sa. Seikkai-
luni alkoi 

tällä kertaa 
Thessa-

lonikista, Pohjois-Kreikan pääkaupungista, josta 
ajomatkaa on 225 km Xanthiin (ajoaika noin 2 ja 
puoli tuntia). Vuokrasin auton tunnetulta ketjulta 
Thessalonikin keskustassa ja lähdin ajamaan kohti 
itää moottoritie A2 pitkin. Roomalainen tie Via 
Egnatia – rakennettu jo 100-luvulla – kulkee suu-
reksi osaksi samaa reittiä nykyisen moottoritie 
A2:n kanssa ja näin valtatie on nimetty Via Egnati-
an mukaan (Egnatia Odos). Roomalaisten alulle 
panema Via Egnatia alkoi Adrianmereltä Dyrra-
kionista päätyen Byzantioniin saakka ja edelleen 
sieltä väylä jatkui silkkitienä Aasiaan. Matkalla mi-
nua kutkutti ajatus, että ajoin autolla itään pitkin 
vanhaa sotilas- ja kauppatietä, jota ovat käyttäneet 
niin lukuisat henkilöt menneisyydessä.  

 
Matkalla kohti Xanthia ohitetaan valtatien si-

vuun jäävät kaupungit, kuten Asprovalta, Elefte-
roupoli, Kavala ja Hrisoupoli. Draman alueyksikön 
alueella sekä Kavalan ja Xanthin alueyksiköiden 

rajalla tie ylittää Nestos-joen, joka toimii Kreikan 
Makedonian ja Länsi-Traakian rajajokena. Nestos-
joki on Kreikan viidenneksi pisin joki, josta 130 km 
virtaa Kreikan puolella ja Bulgarian puolella joella 
on pituutta 126 km. Laskiessaan mereen joki muo-
dostaa laajan suistoalueen eli deltan, jonka suojel-
lut metsiköt tunnetaan turkkilaisaikaisella nimellä 
Kotza Orman (suom. Suuri Metsä). Sekä suisto-
alue että metsä ovat osa Itä-Makedonian ja Traaki-
an kansallispuistoa.  

 
Valtatieltä E90 kaarran vasemmalle sisämaa-

han ja pian olen saapunut päämäärääni Xanthiin. 
Kiehtova kaupunki avautuu edessäni amfiteatteri-
maisesti kohoten Rodopi-vuoriston läntisen rinteen 
juurella. Tutkijat uskovat, että alueella on ollut asu-
tusta jo neoliittisellä kaudella (6000-3000) eaa. 
Historijoitsija Strabonin mukaan antiikin Xantheian 
perusti traakialainen heimo Cicones (suom. Kiko-
nit). Heimon vahvuuksina tunnettiin ammattimai-
nen ratsastustaito ja viininviljely. Homeros on teh-
nyt kirjallisia mainintoja mm. Ilias-runoteokseen 
Kikones-heimon laadukkaasta viinistä, jota tuli lai-
mentaa aina juomaksi ennen maistelua. Edelleen 
arkeologisten löytöjen perusteella on voitu todis-
taa, että heimolla on ollut käytössä oma raha 
vuonna 500 eaa. Kikones-heimo valmisti kolikoita 
mm. kullasta ja hopeasta.  

 
Päätän jättää vuokra-autoni hotellin pysäköin-

tialueelle, kaupungin eteläiseen osaan. Jatkan 
tutkimusmatkaani kävellen kohti Xanthin keskus-
taa. Kannattaa muistaa, että nykyinen Kreikka oli 
vielä 1800-luvulla ottomaanien hallinnassa – 
Traakian alueella asui tuolloin monikansallinen 
väestö kuten kreikkalaisia, turkkilaisia, bulgaare-
ja, armenialaisia ja juutalaisia. Monien vaiheiden 
jälkeen ottomaanit valtasivat Traakian alueen 
vuonna 1375. Kreikan vapaustaistelu ottomaa-
neista alkoi vuonna1821 ja vähitellen maa alkoi 
vapautua lähes 500 vuoden orjuudesta. Vasta 
vuonna 1920 Traakia vapautui kokonaan otto-
maaneista.  

 
Perinteisesti Xanthin alueella on viljelty veh-

nää, auringonkukkaa ja tupakkaa. Ehdottomasti 
merkittävin tulonlähde kaupungille ja sen lähiym-
päristölle on ollut tupakan viljely, jalostus ja kau-
pankäynti ulkomaille. 1800-luvulla kreikkalaiset 
olivat keskittyneet tupakkaan ja vähitellen he 
edustivat kaupungin varakkainta eliittiä. Eräitä 
aikakautensa vaikutusvaltaisimpia kauppiasper-
heiden edustajia olivat Kougiumtzogloun veljek-
set, Athanasios ja Pantelis. Heidän arvokas ja 
komea kartanotalonsa sijaitsee vanhankaupungin 
sydämessä Antika-kadun varrella. Kaksikerroksi-

Xanthi -  Traakian aatelisnainen 

Marjut Katoniemi-Kutsuridis  

Xanthin kansantieteellinen ja historiallinen 

museo 
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nen rakennus on säilynyt vuodelta 1860 ja tällä 
hetkellä se palvelee Xanthin kansatieteellisenä 
museona eli se on avoinna julkisesti kävijöille. Eh-
dottomasti kannattaa poiketa museoon ja tutkia 
koko ihana rakennus läpikotaisin, sillä sisätilojen 
kauniit seinä- ja kattomaalaukset ovat saksalaisten 
taiteilijoiden aikaansaannoksia ja koko sisustus on 
hankittu kuluja kaihtamatta Keski-Euroopasta 
saakka.  

 
Xanthin vanhankaupunginosa on suojeltua alu-

etta ja alueen charmia lisäävät kapeat sekä sokke-
loiset mukulakivetyt kadut. Vuonna 1829 kaupun-
gissa tapahtui kaksi maanjäristystä, jolloin suurin 
osa rakennuksista sortui. Alkoi jälleenrakentami-
sen aikakausi. Vaikutteita saatiin Keski-
Euroopasta, jolloin mm. uusklassismi, Belle Epo-
que ja Empire olivat hyvin suosittuja arkkitehtuurin 
tyylisuuntauksia. Vanhankaupungin rakennusten 
yksityiskohtia katsellessa voi helposti aistia aatelis-
ajan ilmapiirin ja samalla eksyä yhä syvemmälle 
kujalabyrinttiin. Tutustumista voi verrata ulkoilma-
museokierrokseen!  

 
Yksi vanhankaupunginosan rakennusten eri-

tyispiirre on Sahnisi-parveke. Näitä ns. ulokepar-
vekkeita näkee usein Balkanin ja Lähi-idän alueil-
la. Ne sijoitetaan rakennuksen julkisivun puolelle 
toisen tai kolmannen kerroksen yhteyteen ja par-
veke tuetaan puisilla kaaripalkeilla seinään. Ra-
kennelma on käytännöllinen, koska se antaa lisä-
neliöitä rakennukseen ja toimii samalla ns. ovisil-
mänä koskien sisäänkäyntiä ja julkisivun puoleista 
liikennettä. Vastaavasti vanhan kaupunginosan 
pastellisävyisissä rakennuksissa on runsaasti käy-
tetty takoraudasta työstettyjä ikkunasuojia ja par-
vekekaiteita.  

 

Vanhankaupunginosan Grand Maison-
rakennus sijaitsee El. Venizelou-kadulla numeros-
sa 17. Se on rakennettu 1800-luvulla ja edustaa 
sekä uusklassista että barokkityyliä. Rakennuk-
sen omisti aikoinaan juutalainen liikemies Isaak 
Daniel, joka vaurastui mm. tupakkakaupalla, pörs-
sivälittäjänä sekä kiinteistökaupan alalla. Omista-
jan kuoltua rakennus siirtyi toisiin käsiin ja yksi 

Kreikan tunnetuimmista nykysäveltäjistä nimeltä 
Manos Hadzidakis on syntynyt tässä samaisessa 
talossa vuonna 1925. Hän toi rebetiko-musiikin 
kansainväliseen tietoisuuteen ja sai vuonna 1961 
Oscarin parhaasta elokuvasävelmästä Ei koskaan 
sunnuntaisin -elokuvan tunnuslaululla. Manos 
Hadzidakis esiintyi orkestereineen Suomessa 
kaksi kertaa: vuosina 1988 ja 1990.  

 

Xanthin julkisista rakennuksista mm. kaupungin-
talo ja kaupungin taidemuseo löytyvät vanhankau-
punginosan alueelta. Varsinainen uusi kaupungin 
keskusta asettuu länsilaidalle ja keskeisin alue on 
nimeltään Plateia Dimokratias (Xanthin keskusau-
kio). Aukion tunnusmerkkinä on vuonna 1859 ra-
kennettu kellotorni. Ottomaanivuosina aukiolla oli 
toiminnassa mm. moskeija, hamam ja muita uskon-
nolliseen toimintaan liittyviä rakennuksia. Xanthi on 
edelleen sekoitus itää ja länttä – bysanttilaiset orto-
doksikirkot näkyvät katukuvassa samoin kuin mos-
keijoiden minareetit. Tyypillistä Xanthille on tämä 
rauhanomainen rinnakkaiselo kristillisten ja musli-
miperinteiden kesken.  

 
Kosynthos-joki laskee kaupungin halki alkaen 

ylhäältä Rodopi-vuoriston keskikohdilta Koula-
vuoren rinteiltä. Joki virtaa miltei 55 km pituisena 
saavuttaen lopulta Vistonida-järven aivan Traakian 
meren läheisyydessä. Xanthissa nuoriso ja opiske-
lijasukupolvi on antanut Kosynthos-joen törmille 
''The Beach'' eli ranta-alue -lempinimen, koska joen 
törmälle on kasvanut laajahko baarien, kahviloiden 
ja ravintoloiden rypäs.  

Grand Maison 

Sahnisi-parveke 
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Antiikin vuosina jokea kutsuttiin Kossinites-
virraksi ja sillä oli hieman synkempi maine. Myytin 
mukaan Traakian kuningas Diomedes omisti ihmis-
syöjähevosia, joita hän juotti virralla. Nämä erikoi-
set hevoset olivat merenkävijöiden kau-
hu ja pelko, joten virtaa ei haluttu lähes-
tyä. Sankarihahmo Herakles sai urotyö-
nä surmata raakalaismaisen kuninkaan 
ja näin tapahtui, sillä Diomedes itse jou-
tui hevostensa ruoaksi.  
 

Kosynthos-joen itäisellä puolella ko-
hoaa vihreä, metsäinen Samakovin 
alue. Satunnainen matkailija voi löytää 
Kirkkomuseon paikallisen ortodoksiluos-
tarin alueelta (Monastery of Panagia 
Archangeliotissa). Samakov tarjoaa 
luonnonystäville runsaasti ulkoilureittejä 
ja etenkin pyöräilijät ovat löytäneet mo-
nipuolisen ja kumpuilevan maaston pyö-
räretkeilyyn. Samakovin lähiöön muutti 
vuona1923 suuri määrä pakolaisia Tur-
kin puolelta Kreikan ja Turkin välillä ta-
pahtuneen väestönvaihdon seurauksena. 
Lausannen sopimuksen mukaan taustana 
oli Kreikan ja Turkin välinen sota, jonka hävittyään 
Kreikka joutui 24. heinäkuuta 1923 luovuttamaan 
Itä-Traakian Egeanmeren saaret takaisin Turkille. 
Molemmissa maissa oli suuret vähemmistöryhmät, 
joiden katsottiin olevan osasyynä maiden huonoihin 
väleihin ja sodan syttymiseen. Niinpä Turkki ja 
Kreikka sopivat keskinäisestä väestönvaihdosta. 
Sopimuksen perusteella noin 1,1 miljoonaa kreikka-
laista joutui muuttamaan Turkista Kreikkaan ja noin 
400 000 turkkilaista Kreikasta Turkkiin.  

 
Vuodesta 1974 kaupungissa toimii Traakian De-

mokritos-yliopiston teknillinen tiedekunta. Varsinai-
nen kampus sijaitsee kolme kilometriä keskustan 
ulkopuolella, jossa asustaa n. 6000 opiskelijaa. 
Xanthin keskustassa on säilytetty muutama yliopis-
ton hallintorakennus.  

 
On mainittava, että merkittävä tekijä Xanthin 

kaupungille oli rautatieyhteyden avaaminen Thes-
salonikin ja Konstantinopolin välille vuonna 1891. 
Rautatie avasi uusia mahdollisuuksia kaupungille ja 
se kasvatti samalla alueen taloutta.  

 
Xanthin kaupunkikuvaan kuuluu luonnollisesti 

mielenkiintoinen tupakkamakasiinien keskittymä. 
Varhaisimmat makasiinit rakennettiin vuonna 1860 
ja ne olivat pääsääntöisesti yksikerroksisia raken-
nuksia. Vähitellen makasiinit suurenivat ja niihin 
suunniteltiin useampi kerros ja usein uusklassinen 
julkisivu. Vuonna 1995 kaupungin makasiinitilat kar-
toitettiin ja niitä löytyi vielä 57 tilan verran. Tupakka-
teollisuuden hiljennyttyä puolet makasiineista tyh-
jentyi täysin ja loput tilat hyödynnettiin uusiin liike-
toimiin mm. huonekaluverstaiksi. Nykyään viidessä 
entisessä tupakkamakasiinissa on kulttuuritoimin-
taa ja muita palveluita. Traakian Taide- ja perin-
nesäätiö ylläpitää näyttelyitä sekä toimintaa 

osoitteessa Odos Kapnergaton sijaitsevassa ma-
kasiinirakennuksessa nimeltä Pii (Π), sillä raken-
nus on tuon kirjaimen muotoinen.  

 

Nykyinen Xanthin kaupunki on eläväinen yhtei-
sö, jonne omaa lisäväriä tuovat vireä suuri varus-
kunta sekä Demokritos-yliopiston opiskelijat ympä-
ri Kreikkaa. Emporiou-aukiolla kaupungin ydinkes-
kustassa pidetään lauantaisin suuret torimarkki-
nat, jonne kannattaa eksyä katselemaan vilkasta 
kaupankäyntiä paikallisilla tuotteilla ja samalla voi 
aistia äänekästä torielämää kreikkalaisittain. Tällä 
hetkellä Xanthin väkiluvun arvioidaan olevan n. 
65000 henkeä.  

 
Xanthi ja sen lähiympäristö toimivat porttina 

Traakiaan. Risteyskohta on vaikuttanut vahvasti 
alueen ruokakulttuuriin. Kotikeittiöiden ja ravintoloi-
den liesillä näkee useimmiten lihapitoisia ruokia, 
joista herkullisimpia annoksia lienevät seuraavat:  

 
Jigerosarma – vasikanlihasta ja maustetuista lam  
paan sisälmyksistä koottu annos 
 
Perinteinen vartaassa kypsytetty juottoporsas 
Pastourmadopites – pastourmalihaa sisältävät pii-
raat 
 
Soutsoukakia – pitkulaisia jauhelihapyöryköitä 
 
Jiofkas -  pitkulaisia nuudeleita 
 
Kikherneitä kesäkurpitsan kera 
 
Jälkiruoat ja makeiset: 
 
Siropiasta – siirappimaiset konditoriatuotteet 
 
Tulumba – friiterattu siirappinen leivos 
 
Retkikohteita Xanthin lähiympäristössä:      
 

 Na kyma  Kosynthos-joelta  
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Avdira - (Abdera) 
 
Antiikin Avdira on arkeologinen kohde, joka 

sijaitsee 20 km kaakkoon Xanthista ja 6 km ete-
lään nykyisestä  Abderasta. Avdirassa ovat synty-
neet mm. Demokritos, Protagoras ja Anaxarchos 
– kuuluisia filosofeja antiikin vuosilta. Arkeologi-
sissa kaivauksissa on tullut päivänvaloon mm. 
kaupungin muuria, hautausmaa, taloja ja akropo-
lis. Nähtävissä on myös roomalainen kylpylä ja 
bysantin ajan kirkkojen raunioita. Arkeologinen 
museo sijaitsee nykyisessä Abderan kaupungis-
sa. 

 
Vistonida – järvi 
 

Kosynthos-joki laskee Vistonidaan ja järvi muo-
dostaa laguunin kosteikkoalueen, jossa elää run-
saasti eri lintulajeja. Järvellä voi tarkailla mm. fla-
mingoja, jalohaikaroita, merimetsoja. 

         
Porto Lagos on rauhallinen kalastajakylä, jo-

ka on rakennettu kapealle niemimaalle, joka erot-
taa Vistonida-järven Traakian merestä. Pyhän 
Nikolaoksen luostari sijaitsee Porto Lagoksen alu-
eella ja sinne voi kävellä 50-metristä puusiltaa 
pitkin. Porto Lagoksen satamassa voi nähdä run-
saasti kalastaja-aluksia. 

 
 Pomakochoria – Pomakkikylät 
 
Xanthin kaupungista pohjoiseen sijaitsee alue, 

jossa asuu muslimiväestöryhmä nimeltä Pomakit. 
He asuvat pienissä kylissä Rodopin vuoristossa ja 
kyliä arvioidaan olevan 40. Kylille tunnusomaista 
on kylän keskelle rakennettu  moskeija ja korkea 
minareetti. Ansiotulonsa pomakit saavat maata-
loustöistä ja tupakan viljelystä. Suurimmat po-
makkikylät ovat Echinos, Oraio, Satres, Medousa 
ja Kotani. 

 Pomakeilla on oma erikoislaatuinen kulttuuri ja 
heidän kielensä katsotaan kuuluvan slaavilaisiin 
murteisiin, johon on sekoittunut vanhan kreikan 
kielen sanastoa. 

 
Paikalliset tapahtumat : 
 
Xanthin karnevaalit – pidetään vuosittain ennen 
ortodoksisen pääsiäisen paastoa 
 
Xanthin vanhankaupungin juhlat – pidetään vuosit-
tain syyskuun alussa 

Dafne on uusi kreikkalainen herkkukauppa, joka tarjoaa Kreikan alueen parhaat puolet! 
Tervetuloa tutustumaan herkkuihin, jotka tuovat Välimeren auringonpaisteen ruokapöytään! 
Osoitteemme on Pursimiehenkatu 5, Helsinki.  

Olemme avoinna maanantaista lauantaihin klo 10.00-19.00 ja sunnuntaisin klo 12.00-19.00     

Verkkokauppamme www.dafne-foods.com  

Kirjoittaja on asunut vuosia Thessalonikissa ja ollut Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran hallituksen jäsen. Hän on työskennel-

lyt yli 26 vuotta matkailun alalla ja on auktorisoitu Helsinki-opas opastaen suomen, kreikan ja englannin kielellä. Valoku-

vaaminen on hänen intohimoinen harrastuksensa.  

http://www.dafne-foods.com
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Istun pyöräilijöille rakennetulla levähdyspaikalla 
leveän laakson yläreunalla lähempänä Mi-
riokefálan kylää kuin Argirúpolia. Kreetan pohjois-
puolella vellova meri näkyy horisontissa, lampaan-
kellot kilkattavat alapuolellani laskeutuvilla niityillä. 
Koira haukkuu, raskaasti lastattu auto nousee mä-
keä ylös, viileä pohjantuuli saa hytisemään. On 
huhtikuun viimeinen päivä 2019.   

Sana Miriokefála tarkoittaa tuhansia huippuja. 
Laakson vastapäisellä reunalla Kallikrátin ylängön 
reunoilta nousevilla vuorilla, Así Gonián yläpuolel-
la, on vielä lunta.  Juuri lukemassani kirjassa 
Stronghold joku sanoo, että jos Jumalalla on käyt-
tämättä yksikin sadepilvi, paiskaa hän sen Así 
Gonián päälle. Varsin sateinen kylä.   

Miriokefálan raitilla suurin osa autoista on kor-
keapohjaisia pick-up-autoja. Niiden lavalla seisoo 
tyhjiä valkoisia maitotonkkia. Nyt keskipäivällä on 
tauko. Aamulla lampurit ovat nousseet ylös vuorien 
taskuissa oleville tarhoilleen, lypsäneet emolam-
paat, ruokkineet ne, tarkistaneet karitsojen kunnon, 
täyttäneet juottoastiat, korjanneet aidat, huolehti-
neet pässeistä ja nuoresta karjasta viemällä niille 
lisäravintoa, täyttäneet niidenkin juottoastiat ja 
päästäneet kaikki ulos omille laitumilleen. Maito on 
tuotu kylän meijeriin, joka valmistaa sen juustoksi 
ja jugurtiksi.   

Puolilta päivin istutaan kahviloissa hetki ennen 
lounasta. Muutaman auton lavalla päivystää koira. 
Lampurin univormuun kuuluu mustat tai maastoku-
vioiset paita ja housut, pitkävartiset nahkasaappaat 
sekä usein parta samoin kuin puhelin. Etupenkillä 
on saattaa olla kahvimukin, komboloin ja sinisen 
silmän lisäksi puolihuolimattomasti haulikko nojaa-
massa konsoliin. Ei sillä olemattomia villieläimiä 
karkoteta, ei surmata kollegaa, ei harjoiteta veri-
kostoa. Silloin tällöin sillä saatetaan surmata tietty 
pässI tai lammas tai vuohi, joko loukkaantunut tai 
sitten teuraaksi tilattu.   

Illan suussa auringon alkaessa laskea kaikki 
tämä toistuu takaperin. Lampuri noutaa eläimet 
laitumelta, joka usein on kivikkoiseen vuorenkyl-
keen aidattu alue. Lampaat tietävät lypsyajan lähe-
nevän, kun utareet täyttyvät maidosta. Eläimet ha-
keutuvat portin tuntumaan. Siitä ne noudetaan ja 
ohjataan lypsyaitaukseen.   

Vuoriston lammasalueilla kiemurtelevilla pikku-
teillä näkee ilta-aikaan tämän tästä laumoja, joi-
den perässä tulee paimen joko autolla tai mopolla. 
Nuoren nykycowboyn lava-auto on katumaasturin 
kokoinen, mutta vanhat äijät ajavat ikivanhoja mo-
neen kertaan paikattuja toyotoja. Koira on paime-
nen assistentti ja huolehtii ettei lauma hajoa.    

 

Käyttäytymisetiketti lammaslauman  

kohdatessasi  

Jos haluat saada kuvia lampaista ja lähikoske-
tusta lammastalouteen, hakeudu vuoristokylien 
takamaille illan suussa, siinä 17-19 välillä. Kun 
näet lauman tiellä, voit ajaa hitaasti laumaa koh-
den, mutta kohteliaampaa on pysähtyä kokonaan 
tien sivuun ja antaa lauman mennä ohitsesi. Jos 
olet ohittamassa laumaa, aja hitaasti, lampaat 
kyllä väistyvät.   

Älä kuitenkaan menee laumaa vastaan kävel-
len, älä avaa auton ovea äläkä varsinkaan laske 
jalkaasi autosta ulos!  Silloin saat päällesi paime-
nen sadatukset, sillä lauma ei tunne sinua vaan 
ensin epäröi, sitten panikoi. Eläimet poukkoilevat 
tielle ja tieltä pois, muiden autojen eteen, rotkoon, 
rinteille, kuka minnekin.  Pysy siis autossa sisällä, 
kuvaa ikkunasta ja lähde liikkeelle vasta kun lau-
ma on päässyt ohitsesi turvallisesti.   

Mistä tiedät liikkuvasi alueella, jossa laumoja 
liikutellaan aamuin illoin? Katso asfalttia. Kun sii-
nä näkyy tummia alaspäin valuvia pissajälkiä, olet 
jo lähellä. Jos tien pinnalla on papanoita, on siitä 
juuri mennyt lauma.   

Vapaasti omia teitään kulkevat yksittäiset eläi-
met kuuluvat kyllä jollekulle, mutta ovat niitä, joi-
den paimenista poliisi on kiinnostunut palauttaak-
seen paimenen ruotuun ja korjaamaan aitauksen-
sa. Jos paimen hoitaa hommansa, on eläinten 
korvissa keltaiset EU:n vaatimat korvamerkit. Jot-
kut paimenet välttelevät niiden laittamista siksi, 
että ne tarttuvat herkästi mataliin piikkipensaisiin, 
jolloin korvat saattavat repeytyä. Korvamerkit lai-
tetaan korviin vasta kun niitä ollaan viemässä teu-
raaksi.   

Jos lauman mukana on karitsoita, ovat lam-
paat maitolampaita. Ne imettävät karitsoitaan 4-5 
kuukautta.  Uuhet lypsetään aamuin illoin noin 6-9 
kk ajan poikimisesta. Lopun aikaa ne ovat tiinei-
nä. Laumassa on usein pari pässiä komeine sar-
vineen. Kun uuhi tulee tiineeksi, vieroitetaan sen 
karitsa tai karitsat ja ne erotetaan omaksi laumak-
seen muiden saman ikäisten naaraiden kanssa.  

Uroslampaiden kohtalona on teurastus, sillä 
laumassa ei voi olla montaa pässiä. Joskus lau-
man mukana kulkee kuohittu pässi eli oinas, jos-
kus myös jokunen vuohipukki. Ne ovat poikkeus-
yksilöitä. Ne ovat syntyneet kaksosina sellaiselle 
vuohiemolle, joka on kyennyt imettämään vain 
toista kiliään. Toinen on annettu uuhen hoitoon, 
jolloin se on leimautunut lampaaksi. Se käyttäytyy 
lammasmaisesti eikä se sopeudu enää omiensa 
joukkoon.   

 

Tuhathuippuisen Miriokefa lan lampaat  
Merja Tuominen-Gialitaki 
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Lammaslauman vuohet kuitenkin ryhmäytyvät 
omaksi seurueekseen. Isolle lammaslaumassa 
kasvaneelle pukille saattaa siunaantua erityistehtä-
vä: siitä voi tulla kellokas. Sen kaulaan sidotaan 
suurin kello ja se pitää lauman kasassa. Isossa 
laumassa voi olla monta kellokasta. Kuuntele kello-
ja, saatat huomata, että ne soittavat eri säveliä, 
jotta paimen tunnistaa ne.    

 

Kohtaaminen paimenen kanssa  

Kun Suomi oli 1995 liittynyt EU:hun, jossa 
Kreikka jo oli jonkun aikaa ollut, päätti Hesari tehdä 
koko kuukausiliitteen kokoisen jutun EU:n reunois-
ta. Yksi reuna-alue oli Kreeta. Minusta tuli saarelle 
saapuneen toimittajan ja kuvaajan apulainen. Yh-
deksi haastateltavaksi tarvittiin paimen. Me löysim-
me sellaisen Mesarán tasangon laidalta, tienmut-
kasta, jossa tämä istui kliseemäiseen tapaan kor-
kealla kivellä laskeva aurinko taustanaan paimen-
keppiin nojaten ja kuori appelsiinia.   

 

Laumasi on siis tuolla alhaalla, monta sataa eluk-
kaa? Ja sinä täällä? Mikset ole siellä?   

Siellä on koira, lähetin sen sinne juuri.   

Täh? Tarkoitatko että se paimentaa?  

Se on tuomassa lampaita tänne.   

Miten niin, miten se sen osaa. Miten sen tiedät?   

No kun niin on.  

Ai se koira tuo ne? Ja osaa tulla? Eikö sun pidä 
laskeutua tuonne ajamaan?   

Ei tarvitse, itse ne tulevat.   

 ???  

Ne ovat tässä kuusi yli viisi.   

Älä naurata!   

Ensimmäisen sorkka koskettaa asfalttia tässä 
kuusi yli viisi.  

Ei vahingossakaan viisi yli?  

Ei vahingossakaan.   

 

Me piilouduimme viereisen kirkon nurkan 
taakse, vain kameran pitkä putki tähtäsi lampai-
siin. Kuusi yli viisi ensimmäinen oli asfaltilla ja 
samassa koko lauma. Lampaat pysyvät parem-
min aikataulussa kuin kreetalaiset.   
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Uutuuskirjat 
Kaija Kivikoski 

Uutuuskirjat 2020:  
 
Petteri Kukkonen: Oliivipuute eivät koskaan kuolle. Docendo 2020.  
ISBN: 9789522918017  
  
Kirsikka Myllyrinne: Happamat sitruunat – elämää jaetulla saarella. Avain 2020.  
ISBN: 9789523042742  
  
Juhana Torkki: Plutarkhos. Mielen tyyneydestä. Otava 2020.  
ISBN: 9789511369431  
ISBN: 9789511378518 (äänikirja)  
ISBN: 9789511378457 (e-kirja)  
 
Miten löytää mielenrauha, kun maailma kuohuu ja elämässä voi tapahtua mitä tahansa? Kysymystä pohti 
kreikkalainen filosofi Plutarkhos kaksituhatta vuotta sitten. Juhana Torkin muinaiskreikasta suomentamat 
tekstit koskettavat vahvasti nykyihmistä. Miten ottaa viisaasti vastaan kohtalon kolhut? Miten hallita omia 
tunteitaan? Miten säilyttää mielenrauha tiedon tulvassa? Entä miten kestää koettelemuksista kovin, lähei-
sen kuolema? Kun globaali maailma kuohuu ja etsii suuntaansa, viisaan ja lempeän filosofin opit ovat jopa 
ajankohtaisempia kuin kirjoitushetkellään.  
 
  
 

 Timo Tuomi: Olemmeko kaikki kreikkalaisia? Helsinki 2020: Aedes Oy.   
ISBN: 9789529430994  
 
Miten Kreikkaa on nähty ja tulkittu viimeisen parin sadan vuoden aikana? Timo Tuo-
men kirjoittamassa kirjassa seurataan Suomessa vaikuttaneiden arkkitehtien ja hei-
dän ystäviensä retkiä Hellakseen. Osin ennen julkaisemattomat kuvat ja otteet kir-
jeistä tarjoavat ajatuksia herättäviä näkökulmia tähän päivään ja huomiseen asti.  
Kysy myytäviä kappaleita omasta jäsenyhdistyksestäsi. Kirjaa myös myynnissä Ark-
kitehtuurimuseon museokaupassa. Kirjaan liittyvä näyttely ”Olemmeko kaikki antii-
kin kreikkalaisia? Suomalaisia arkkitehteja kulttuurin juurilla” oli avoinna 2.6.–
23.8.2020 Arkkitehtuurimuseossa, Helsingissä. Näyttelyn materiaaleihin voi tutustua 
verkossa sivulla https://www.mfa.fi/suomalaisia-arkkitehteja-kulttuurin-juurilla/ .  
 

 
 

 Merja Tuominen-Gialitaki: Ihana Kreeta – läntinen Hanian alue: Ihana Kreeta Oy 
2020.  
Tilaukset suoraan kirjapuodista: https://ihanakreeta.fi/kirjapuoti/  
  
Ihana Kreeta – läntinen Hanian alue -opaskirja on täysin uusi ja keskittyy saaren 
läntisiin osiin jo tutuksi tulleella asiantuntijan otteella.  
Löydät oppaan avulla saaren hienoimmat rannat, parhaimmat tavernat, piiloon jää-
neet polut ja kävelyreitit, ikivanhat kalderimit ja vain harvojen tiedossa olleet tutustu-
miskohteet. Puut ja kasvit alkavat saada nimiä ja saatat jopa löytää itsesi juhlimassa 
pyhimysten nimipäivää niissä lukemattomissa festivaaleissa, joita saarella järjeste-
tään erityisesti kesäisin.  

Kirja avaa sinulle ovet saaren historiaan, ruoka- ja tapakulttuuriin, eläimistöön, tapahtumiin ja jopa musiik-
kiin.  
Saat 14 reittiä opastuksineen ja karttoineen, kävelypolkuvinkkejä, juhlakalenterin, laajan asiahakemiston 
ja vielä matkailijan aapisen.  
 
 
Tulossa talvella 2021:  
Kreikkalaisen nykyrunouden antologia, Enostone kustannus 2021  
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Nykykreikkaa jokapäiväiseen käyttöön: fraasikirja 

Βιβλίο Φράσεων Eλληνo-Φινλανδικό 

 

Kustantaja: ‘Αλφα Εκδοτική (ALPHA PUB-

LISHING COMPANY), Athens, Greece 

ISBN: 978-960-8215-84-9 

Sivumäärä: 238 s. 

Julkaisuvuosi: 2019 

Asu: Pehmytkantinen kirja 

Mitat: 17 x 11 cm 

Editoija: Angeliki Karkania 

Käännös: Jukka Heiskanen yhdessä suoma-

laisen nykykreikan aikuisopiskelijaryhmän 

kanssa 

Taitto/kansi: Elena Mattheu 

Kuvitus: P. Lyris 

NYKYKREIKKAA jokapäiväiseen käyttöön 
on uusi ja kätevä opas kreikan  
kielen perusteisiin Kreikassa matkaileville. 
 

Sisältö: 

17:n aihepiirin kaikki hyödylliset fraasit 

1500 sanan sanasto aihepiireittäin 

Lyhyt kreikan kielioppi 

Ääntämisopas 

Kirjan alkuperäisen version on vuonna 1985 

kirjoittanut ryhmä opettajia Hellenic School, 

Alexander the Great-koulusta 

Kirja on tulossa myyntiin syksyn aikana Suo-

mi-Kreikka yhdistysten liitto ry:n jäsenyhdistysten kautta jäsenhintaan, joka vahvistetaan, kun jäsenyhdis-

tykset ovat ilmoittaneet tilausmääränsä. 

Kirjaa koskevat tiedustelut: Turun Suomi-Kreikka -Seura ry:n puheenjohtaja Jukka Heiskanen. 

 

Hirmumyrskyt ja kreikkalaiset aakkoset 

Vuosi 2020 on ollut ennätyksellinen hirmumyrskyvuosi. Jo toista kertaa meteorologit ovat joutuneet 

turvautumaan kreikkalaisiin aakkosiin hirmumyrskyjen nimeämisessä. Aiemmin näin on käynyt vuonna 

2005. Vuonna 2020 hirmumyrskyjä on poikkeuksellisesti kehittynyt poikkeuksellisen varhain.  

Vuosittain hirmumyrskyjen nimilistan määrittelee nykyisin YK:n alainen Maailman ilmatieteen järjestö 

WMO. WMO:n määrittelemä lista koostuu 21 nimestä aakkosjärjestyksessä. Naisen- ja miehennimiä 

käytetään vuorotellen. Jos listan nimet täyttyvät, otetaan käyttöön kreikkalaiset aakkoset: Alfa, Beta, 

Gamma jne. Syyskuussa 2020 otettiin käyttöön jo Alfa ja Beta -nimet. Ehkäpä niitä seuraa myös Gam-

ma ja Delta jne. 
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Arvo Allosen muistorahaston stipendit 2009–2019  
 

2009: FM Venla Sykäri väitöskirjatutkimukseen Kreetalla. Väitöskirja: Words as Events. Cretan manti-

nades in performance and composition.   

2010: yhtään stipendihakemusta ei tullut. Hallitus päätti jakaa seuraavina kahtena vuotena 500 €:n sti-

pendit kieliopintoihin.  

2011: FM Mika Korvenranta 500 € vaihto-opiskeluun (ympäristöinformatiikka) Thessalonikissa 

18.8.2011–28.2.2012 (Erasmus-ohjelma) ja opiskelija Eleni Palpatzi 250 € lukio-opintoihin Kosteas Gei-

tonas-koulussa Ateenassa lukuvuonna 2011–2012. Korvenrannan opinnot käsittelivät mm. ilmansaastei-

den mallintamista ja jätteidenkäsittelyn hallintaa. Näitä opintoja hän aikoi soveltaa myöhemmin Suomessa 

Pro Gradu-vaiheessa Itä-Suomen yliopistossa yhteiskunta- ja kauppatieteiden tiedekunnassa.  

2012: FM Vilhelmiina Vainikka 500 € kenttätyömatkaan Kreetalla 4.–18.5.2013 tutkimusaiheena mas-

saturismi, ja Thessalonikin Aristoteleen yliopiston arkkitehtiopiskelija Eleanna Stavroula Maria Breza 250 

€ lopputyön valmiiksi saattamiseen.  

Lopputyössään Breza tutki mahdollisuuksia kaupunkilaisten vaikuttamiseen kreikkalaisessa kaupunkimil-

jöössä (Thessaloniki) ottamalla esimerkkiä vastaavasta toiminnasta Helsingissä ja muualla Suomessa 

tarkoituksena kannustaa Thessalonikin asukkaita ottamaan aktiivisesti osaa kaupungin muodostamisessa 

eläväksi ja luovaksi ympäristöksi.  

Vuodesta 2013 alkaen vuosittaisen stipendin määrää korotettiin: vuosittain jaettava summa on 1000 €.  

2013: FM Kalle Knaapi väitöskirjaan ”The role and the Nature of Theatre in Byzantium” liittyvä kahden 

viikon aineistonhankinta- ja tutkimusmatka Ateenaan  

2014: Teatteritaiteen tohtori Pia Houni tragedianäyttelyn tekemiseen Suomen Ateenan instituutissa 

näyttelyn käsikirjoittajana ja työryhmän jäsenenä. Apurahalla hän kustansi työ- ja suunnittelumatkan Atee-

naan talven 2014–2015 aikana. Näyttelyn suunniteltu valmistumisaika on keväällä 2015.  

2015: Väitöskirjatutkija Laura Ivaska nykykreikasta 1952–2004 suomennettua kaunokirjallisuutta kos-

kevaa väitöskirjatutkimusta varten. Hän matkusti kesällä 2016 Kreetalle ja Ateenaan työskentelemään 

Nikos Kazantzakisin arkistojen parissa sekä hankki tarvittavaa kreikkalaista aineisto- ja taustakirjallisuut-

ta.  Ivaskan väitöskirjan aiheena on ”Välikielen kautta kääntäminen: Esimerkkinä nykykreikasta suomen-

nettu kaunokirjallisuus (1952–2004)  

2016: Tekniikan kandidaatti Iris Andersson Aalto-yliopiston arkkitehtuurin laitoksella suoritettavaa dip-

lomityötä ”Rakentamisen luontosuhde Leroksella” ja siihen liittyvää Kreikan matkaa varten. Anderssonin 

aiheeltaan varsin mielenkiintoinen diplomityö oli osa Göran Schildtin juhlavuotta 2017  

2017: Pokrovan mieskuoro pyhiinvaellusmatkaan Konstantinopoliin  

Pokrovan mieskuoro on Helsingin ortodoksisessa seurakunnassa toimiva vapaaehtoisista koostuva kuo-

ro, joka laulaa Kirkkonummen Pokrovan veljestön kirkossa ja Helsingin ortodoksisten vanhusten asunto-

lasäätiön Stefanoskodin kappelissa Helsingin ortodoksisen seurakunnan järjestämissä vigilia- ja liturgiaju-

malanpalveluksissa noin kolme kertaa kuukaudessa, suurina juhlina ja suuren paaston aikana.  

2018: Kulttuurituottaja Stefan Boulter kahden kulttuuritapahtuman tuottamiseen Tampereella elo-

syyskuussa 2018. 

2019: Yleisen kirjallisuustieteen maisteri Riikka Pulkkinen kreikkalaisen nykyrunouden antologian 

suunnitteluun ja suomentamiseen. 

  

Stipendiaattien kokemuksista on saatu vuosien varrella lukea Filellinas-lehdessä julkaistuista artikke-

leista. Vuonna 2020 stipendihakemuksia tuli määräaikaan mennessä 2 kpl. Liittohallitus päättää stipen-

dinsaajasta syyskokouksessaan lokakuussa 2020.  



 30 

Arvo Allonen toimi kymmenen vuotta Helsingin Suomi-Kreikka yhdistys ry:n puheenjohtajana ja oli Suomi-
Kreikka yhdistysten liitto ry:n perustajajäsen toimien sen 1. puheenjohtajana kuusi vuotta. 
 
Arvo Allosen laaja kansainvälinen ystäväpiiri tunsi hänet aktiivisena kulttuurin harrastajana. 
 
Vain muutama kuukausi eläkkeelle siirtymisestä Arvo Allonen menehtyi vaikean sairauden murtamana. 
Hänen perikuntansa lahjoitti Suomi-Kreikka yhdistysten liitolle ”pesämunan” hänen nimeään kantavan sti-
pendirahaston perustamista varten. Liitto jakaa edelleen vuosittain stipendejä tästä rahastosta. 

 

Arvo Allonen 

s. 16.11.1930 Hämeenlinna 

k. 17.9. 1991 Helsinki 

Valmistuttuaan ekonomiksi v. 1955 Helsingin kauppa-
korkeakoulusta Allonen työskenteli Vuorikemia 
Oy:ssä ulkomaankauppatehtävissä sekä muutaman 
vuoden Suomen konsulaatissa Pireuksessa, Kreikas-
sa. 
 
Allonen kutsuttiin 1965 Amer-Tupakka Oy:n raakatu-
pakkaosaston ostajaksi. Viisi vuotta myöhemmin hä-
net nimitettiin osaston apulaisjohtajaksi ja v. 1981 
Amer Yhtymä Oy Amer-Tupakan johtajaksi. Tätä teh-
tävää hän hoiti eläkkeelle siirtymiseensä asti. 
 
Arvo Allosen kielitaito oli poikkeuksellisen laaja; hän 
puhui kahdeksaa kieltä. Hän opetteli mm. turkin ja 
kreikan kielet. 
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 Liittohallituksen keskeiset päätökset verkkokouksessa 6.8.2020:  

 

• Keskusteltiin liiton 40-vuotisjuhlista, joita on suunniteltu pidettäväksi Turussa 10.10.2020.  

Yksimielisesti päätettiin perua em. ajankohtaan liittyvä juhlinta ja siirtää se pidettäväksi myöhemmin 

sovittavana ajankohtana. Ehdotus siirtää juhlat viiden vuoden päähän vuoteen 2025, jolloin liitto juh-

lisi 45 vuotta ja Turun Suomi-Kreikka -Seura 50 vuotta sai hallituksen jäseniltä yksimielisen kanna-

tuksen.  

 

•  Matka 2021 -messut 21-23.5.2021. Matkamessujen partnerimaa vuonna 2021 on Kreikka.  

Liitto osallistuu matkamessuille viime vuosien tapaan Kreikan valtion matkailutoimiston osastolla, jos 

messut järjestetään Helsingin messukeskuksessa.  

 

•  Päätettiin kutsua liiton perustajajäsen Reino Riihinen liiton kunniapuheenjohtajaksi osoituksena hä-

nen arvokkaalle, monivuotiselle ja kauaskantoiselle työlleen liiton puheenjohtajana ja varapuheen-

johtajana.  

 

•  Seuraava liittohallituksen kokous pidetään verkossa 1.10.2020 klo 17.30.  

Liittokokous pidetään Turussa 10.10.2020 pandemiatilanteen sen salliessa. Muutoin liittokokous pi-

detään verkossa.  

Liiton puheenjohtaja Kaija Kivikoski ja varapuheenjohtaja Reino Riihinen ottavat vastaan jäsenyh-

distysten onnitteluja liiton 10-vuotisjuhlissa Valkoisessa salissa Alkesanterinkadulla Helsingissä.  
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LIITTOHALLITUS 2020  

 

Puheenjohtaja: Jukka Heiskanen, Turun Suomi-Kreikka -seura ry., Bra-

henkatu 18 b A 10, 20100 Turku, puh. 050 573 8040, jukka.heiskanen(at)

kolumbus.fi  

 

Varapuheenjohtaja: Yrjö Viinikka, Helsingin Suomi-Kreikka yhdistys ry., Hiekkakivenkuja 3, 01700 Van-

taa, puh. 040 0981 698, viinikka(at)utu.fi  

 

Sihteeri: Marita Jurva, Keski-Savon Kreikanystävät ry., Juvantie 56 as. 1, 51900 Juva, puh. 050 3406 

720, marita.jurva(at)elisanet.fi  

 

Taloudenhoitaja: Pirjo Koskinen, Porin Suomi-Kreikka yhdistys ry., Sommelontie 39, 28300 Pori, 040 

5076199, pirjo.koskinen25(at)outlook.com  

 

Tiedottaja ja Filellinas lehti: Kaija Kivikoski, Helsingin Suomi-Kreikka yhdistys ry., Hiekkakivenkuja 3, 

01700 Vantaa, puh. 040 8313 930, kaija.kivikoski(at)kolumbus.fi  

 

Jäsenet     Varajäsenet  

Matti Antila, Pietarsaari  Paula Isaksen, Vaasa  

Aili Lamminen, Helsinki  Irmeli Lasarenko, Helsinki  

Terttu Rönkkö, Kuopio  Mikko Piironen, Varkaus  

Yrjö Määttänen, Kouvola  Jorma Miinalainen, Hamina  

Martina Villa, Tampere  Antti Suominen, Turku  
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Liiton jäsenyhdistysten yhteystiedot: 

 

 

Jos yhdistyksellä ei ole omaa kotisivua, mainitaan yhteyshenkilön sähköpostiosoite tai puhelinnumero.  

 

Helsingin Suomi-Kreikka yhdistys ry.  

http://www.helsinginsuomikreikkayhdistys.fi/  

Joensuun Kreikan ystävät ry.  

katripalpa (at) gmail.com  

Kaakkois-Suomen Kreikanystävät ry.  

http://kaakkoissuomenkreikka.net/  

Karelia-Kreikka Lappeenranta ry.  

eila1lindqvist (at) gmail.com  

Keski-Savon Kreikanystävät ry.  

http://savonkreikka.com/  

Kouvolan seudun Suomi-Kreikka yhdistys ry.  

http://www.kouvolankreikka.fi/  

Kreikan Ystävät r.y. Kuopio  

http://www.kreikanystavat.fi/  

Länsi-Pohjan Suomi- Kreikka yhdistys ry.  

Pekka Kinnunen p. 040 593 1705  

Meltemia-Kreikan kulttuurin harrastajat ry.  

https://www.facebook.com/groups/meltemia  

Napapiirin Kreikan ystävät ry.  

https://www.facebook.com/groups/185719068504245  

Pietarsaaren Kreikan ystävät ry.  

http://www.pietarsaarenkreikanystavat.fi/  

Porin Suomi-Kreikka yhdistys ry.  

http://porinkreikka.com/  

Rauman Seudun Suomi-Kreikkayhdistys ry.  

hanakol (at) dnainternet.net  

Tampereen Suomi-Kreikka yhdistys ry.  

http://www.tresuomikreikka.net/  

Turun Suomi-Kreikka-Seura ry.  

https://www.facebook.com/Turunsuomikreikkaseura  
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Suomi-Kreikka yhdistysten liitto ry  

 

Puheenjohtajat:  

Arvo Allonen, Helsingin Suomi-Kreikka yhdistys ry, 1980–1985  

Kaija Kivikoski, Helsingin Suomi-Kreikka yhdistys ry, 1986–1991  

Reino Riihinen, Kreikan ystävät r.y. Kuopio, 1992–1996  

Eila Maljonen, Helsingin Suomi-Kreikka yhdistys ry, 1997–1998  

Kaija Kivikoski, Helsingin Suomi-Kreikka yhdistys ry, 1999–2005  

Mikko Piironen, Kouvolan seudun Suomi-Kreikka yhdistys ry, 2006–2009  

Yrjö Viinikka, Helsingin Suomi-Kreikka yhdistys ry, 2010–2019  

Jukka Heiskanen, Turun Suomi-Kreikka -seura ry, 2020 –   

 

Varapuheenjohtajat:  

Reino Riihinen, Kreikan ystävät r.y. Kuopio, 1980–1991  

Eila Maljonen, Helsingin Suomi-Kreikka yhdistys ry, 1992–1996  

Jari Vuoristo, Rauman seudun Suomi-Kreikkayhdistys ry 1997–2005  

Jukka Jauhiainen, Kaakkois-Suomen Kreikanystävät ry 2006–2007  

Matti Kontio, Turun Suomi-Kreikka -seura ry, 2008–2015  

Jari Vuoristo, Rauman seudun Suomi-Kreikkayhdistys ry, 2016  

Matti Kontio, Turun Suomi-Kreikka -seura ry, 2017–2018  

Jukka Heiskanen, Turun Suomi-Kreikka -seura ry, 2019  

Yrjö Viinikka, Helsingin Suomi-Kreikka yhdistys ry, 2020–  

 

Sihteerit:  

Rauni Vornanen, Helsingin Suomi-Kreikka yhdistys ry, 1980–1984  

Kaija Kivikoski, Helsingin Suomi-Kreikka yhdistys ry, 1985  

Lars Swanljung, Helsingin Suomi-Kreikka yhdistys ry, (siht./rahastonhoitaja)1986–1991 (rahastonhoitaja 1992–

2005)  

Antti Stenberg, Helsingin Suomi-Kreikka yhdistys ry, 1992  

Pirkko Palenius, Tampereen Suomi-Kreikka yhdistys ry, 1993–1998  

Marja Peuhkuri, Porin Suomi-Kreikka yhdistys ry, 1999–2005  

Marita Jurva, Etelä-Kymenlaakson Suomi-Kreikka yhdistys ry (2006–2013) / Keski-Savon Kreikanystävät ry 2013 - 

 

Taloudenhoitajat:  

Anja Levänen, Turun Suomi-Kreikka -seura ry, 2006–2010  

Pirjo Koskinen, Porin Suomi-Kreikka yhdistys ry, 2011–  

 

Filellinas-lehden toimittajia:   

Rauni Vornanen, Liisa Räsänen, Sirkka Backman, Timo Törmä, Kaija Kivikoski, Yrjö Viinikka.   

Lisäksi eri juhlajulkaisujen toimituskuntaan kuuluneita: Heikki Kelo, Matti Kontio, Eila Maljonen, Antti Stenberg,  

Lars Swanljung ja Aira Thölix  
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