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Puheenjohtajan kynästä 

 

Pandemiasta endemiaan - uuteen normaaliin  

 

Paljon on vettä virrannut tuossa läheisessä Aurajoessa, kuten  

sinunkin lähijoessasi sitten viime kirjoitteluni tällä Filellinaksen  

sivulla.  

Puheenjohtajan kynästä lieneekin jo hyvä aika kerrata kuluneen 

vuoden kokemuksia, kuulopuheita ja niistä muodostuneita  

kuvia. Heti vuoden alkupuolella asiantuntijoiden kannanotot  

alkoivat antaa jo valoisampaa ja toiveikkaampaa tietoa pitkään jat-

kuneen uuden virussairauden liikkeistä ja edesottamuksista. Vielä-

kään ei ollut aihetta kättentaputuksiin. Tällä hetkellä opettelemme 

itsekukin, toivottavasti, elämään koronaronavirusmuunnosten kans-

sa kuten minkä tahansa kausittain ilmenevän viruksen kanssa 

(esim. influenssat).  

Vaikkakin viimeiset kolme vuotta ovatkin olleet leimaa-antavia  

ja opettavaisiakin ihmisten välisen kanssakäymisen ja yhdessäolon 

suhteen, on säilynyt halu ja optimismi palata normaaliin,  

uuteen normaaliin. Siis olosuhteisiin, joissa voimme tehdä 4-5 tun-

nin lentomatkan mihin tahansa Kreikassa ja Kyproksellakin.  

Mielikohteeseemme tultuamme voimme tavata vanhat tutut ja tutustua uusiin, ystävällisiin ja vieraanva-

raisiin ihmisiin. Tuosta sain perheeni kanssa ”päivityksen”, kun juhannuksen jälkeen siirryimme viikoksi 

Haniaan, tarkemmin Plataniakseen.  

Poikamme perhe kolmine tyttärineen olivat jo kokeneita Kreetan kävijöitä vuoden ikäistä Sofiaa ja neljän 

vuoden ikäistä Herttaa lukuun ottamatta. Nämä nuorimmat sukelsivat kuitenkin rohkeimmin saaren saloi-

hin. Tutussa hotellissa suurelta osin tuttu henkilökunta auttoi upeasti ryhmämme alkuunpääsyssä ja päi-

vittäisissä retkisuunnitelmissamme. Vuokra-autolla menimme kolmena päivänä uusiin kohteisiin - ainakin 

osalle meistä uusiin. Hanian kasvitieteelliseen puutarhaan, Stauroksen, Therison ja Zourvan kyliin Hani-

an ympäristössä. Tehostunutta käsihygieniaa lukuun ottamatta, mikään ei ollut minusta muuttunut sitten 

edellisen käyntimme kesällä 2019.  

 

Toivotan kaikille teille ja yhdistyksillenne yhteisen asiamme eteenpäinviennin iloa!  

 

 

Jukka Heiskanen 
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Turun Suomi-Kreikka -Seuran kevätjuhla Hirvensalossa 27.5.2022 

 

 

 

Kivat muistot kreikkalaisesta kevätjuhlassa Turussa  
perjantaina 27.5. 2022 Pertti Kähkösen kotiterassilla,  
Afrodite Taverna suurena apuna ja Turun Suomi-Kreikka  
-Seura ry. järjestäjänä.  

Kiitos myös Tarja, Kimmo ja Ari-Pekka (Duo Sirtaki),  
Soile, Henna ja kaikki ystävät! 

Seuran kevätjuhla Susannan,  
Pertin ja Jasminen kodissa Turun  
Hirvensalossa!  

Paikalla oli yli 30 iloista kesän  
vastaanottajaa kreikkalaisittain!  

Kuvat kertokoot puolestaan! 
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MU PORIS TAPAHTU KESÄL: 22.5.  MU PORIS O KOKO MAAILMA 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Meillä oli upea päivä Kirjurinluodossa. Sää suosi ja väkeä riitti. Me tanssimme, myimme kreikkalaisia 
tuotteita, esittelimme Kreikkaa sanoin ja kuvin, maistatimme, kävimme mielenkiintoisia keskusteluja ja 
teimme yhdistystä tunnetuksi. 
 
Kreikka oli mukana tapahtumassa yhdessä 21 muun kulttuurin kanssa. Paljon kyseltiin, että olemmeko 
tai onko joku meistä kreikkalainen. Kun kerroin että emme ole vaan et ihan ollaan ”porilaisii muijii” ja 
teemme tätä rakkaudesta Kreikkaan. Vastaukseni herätti suurta ihmetystä ja ihastustakin. Pääsääntöi-
sesti muiden kulttuurien edustajat olivat kyseisestä maasta. 
 

Porin Suomi-Kreikka yhdistys ry.:n tapahtumia 2022 

Taverna o auki! Iloinen henkilökunta valmiina palvelukseen!  
Kuva: Arja Rintanen 

Cocktailit ja magneetit. Kuvat: Pirjo Koskinen 



 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.6. AIRA – MUSIKAALI AIRA SAMULININ ELÄMÄSTÄ 

Upea musikaali upeasta Airasta. Kesäteatteri reissu Valkeakoskelle yhteistyössä Tanssikoulu Happy 
Dancen kanssa. Musiikin, laulun ja tanssin keinoin hienosti toteutettu kokonaisuus. Airan kipeätkin asiat 
olivat mukana mutta niillä ei mitenkään mässäilty ja ne esitettiin hienovaraisesti kuin ohimennen. Kiva 
reissu joka poiki ajatuksen reissusta Hyrsylän Mutkaan tapaamaan Airaa! Syyskuussa mennään! 

 

30.7. STRÖMSÖ – monille TV:stä tuttu 

Lähes 40 hengen voimalla matkasimme Vaasaan. Mennessä poikkesimme lounaalle Närpiön Linds  
Kökin sademetsämäisissä tunnelmissa. Erikoisuutena voisi mainita valkosipulimansikat sekä kurkku- ja 
tomaattijäätelön. Suomessa ollaan, vaikka ei kuvista uskoisi. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Nefeli vauhdissa Lokki-lavalla. Kuva: Jani Mäntylä 

Linds Kök sisäkuva ja palmut 
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Strömsön lähestyessä hallituksemme uusin tulokas bussiemäntänä ansiokkaasti toiminut Anne Sand-
berg kuulutti, että kai kaikki muistavat mikä oli ylipäätään edellytys, että pääsi tälle matkalle mukaan?!!? 
No, kaikkien piti kutoa Strömsön villapaita! Ja kun saavuttaisiin paikalle niin kaikki pukevat sen päälleen 
ja asettautuvat yhteiskuvaan paidat päällä. Kuten kuvasta  yllä näkyy niin kaikilta se oli unohtunut kotiin. 
 
Asiantuntevan oppaan johdolla kuulimme paikan historiasta ja tv-kuvauksista. Hauskaa kuultavaa oli 
myös monet kuvauksissa sattuneet pienet hupaisat tapahtumat.  
Vinkki: Jos haluaa päästä tutustumaan sisätiloihin niin pitää varata opastus.    
 

 
 

Ryhmäkuva. Kuva: Arja Rintanen 

Strömsö päärakennus 

Teksti ja kuvat ellei toisin mainita: Pirjo Koskinen 

Strömsön  kirjasto 
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3.8. LEPPEÄ ELOKUINEN ILTA  

 

Iltaa vietettiin Anne ja Jari Myntin kotipihas-

sa hyvän seuran, ruoan, musiikin ja tanssin 

merkeissä. 

 

3.9. RETKI HYRSYLÄN MUTKAAN 

Syyskuun ensimmäisenä lauantaina teimme yhdessä  
Tanssikoulu Happy Dancen kanssa vierailun Hyrsylän Mutkaan. 

Hieno paikka, hieno tapaaminen Airan kanssa. Emäntä itse  
kaateli kahvia ja tarinoi meille lähes tunnin verran. Airan tarinoita 
olisi kuunnellut kauemminkin. 

Kahvit juotiin ruusukupeista, ei mistään mukeista. 

Retken lopuksi lounas Saukkolan Ruokasalissa. 

 

Vasemmalla pojantytär Kiti Samulin ja karjalainen hirsilinna. Keskellä nuket. Oikealla Aira Samulin tarinoi 

 

Kuvat: Pirjo Koskinen 
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Hiiohoi!  

Kuopion Kreikan Ystävät järjesti savolaiskreikkalaisen  

ystävyysristeilyn Kallavedellä 13.8.2022. Roll Risteilyjen 

laivaan lastattiin 44 iloista Kreikan ystävää. Arkkipiispa 

Leo kunnioitti läsnäolollaan tapahtumaa. Kolmen tunnin 

risteilyn aikana nautittiin herkullinen minimeze, tanssittiin 

ja nautittiin välimerellisestä tunnelmasta. Vierailevana täh-

tenä nähtiin savolainen Jorgos.  

 

 

Kuopion Kreikan ystävien risteily 13.8.2022 

Arkkipiispa Leo. Kuva: Päivi Tiainen 

Kari Nissinen ja Micke "Jorgos" Halme  Micke "Jorgos" Halme, Päivi Tiainen  ja Raija-Maria Mattinen  

Kuva: Päivi Tiainen 

Teksti: Minna Halme 

Kuvat: Minna Halme ellei muuta mainita 
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Lars Swanljung 1944–2022 

Hammaslääkäri 

 
HAMMASLÄÄKÄRI Lars Swanljung kuoli Helsin-
gissä 6. huhtikuuta 2022 vaikean sairauden uuvut-
tamana. Hän oli 77-vuotias, syntynyt Vaasassa 14. 
kesäkuuta 1944. 
 
Swanljung kirjoitti ylioppilaaksi Vaasan yhteiskou-
lusta 1963. Opiskelunsa hän aloitti Helsingin yli-
opiston lääketieteellisessä tiedekunnassa 1964 ja 
valmistui hammaslääketieteen lisensiaatiksi vuonna 
1971. Vuonna 1970 hän solmi avioliiton Outi Saa-
ren kanssa. 

Lähes koko työuransa ajan Swanljung toimi yksityi-
senä hammaslääkärinä Helsingissä. Eläkkeelle hän 
siirtyi 2014. 

SWANLJUNGIN elämää leimasivat intohimoiset 
harrastukset. Hän oli kiinnostunut Välimeren alueen 
kulttuureista ja siellä matkaillessaan perehtyi etukä-
teen kohteiden nähtävyyksiin huolellisesti. 

 
 

Aivan erityisesti häntä kiinnosti Kreikka. Nykykreikkaa hän opiskeli jo varhain ja saavutti siinä hyvän tai-
don. Harrastus johti hänet Suomi-Kreikka yhdistyksen hallitukseen, jossa hän toimi aktiivisesti. Hänet lyö-
tiin kreikkalaisen Feniksin ritarikunnan ritariksi 1997. 

Elokuvaa ja musiikkia Swanljung harrasti laaja-alaisesti. Kuhmon kamarimusiikkifestivaali oli hänen ke-
sänsä kohokohta. Hänen äänilevy- ja elokuvakokelmansa olivat mittavat. 

KULTTUURISEN elämäntyönsä Swanljung teki taiteen kerääjänä. Hän aloitti vuonna 1988 amerikkalai-
sesta poptaiteesta mutta siirtyi pian pohjoismaiseen taiteeseen. 1990-luvulla hänen kiinnostuksensa koh-
teena oli käsitteellinen, usein niukkaeleinen taide. Hänen kokoelmansa erityisen merkittävä islantilaisen 
taiteen osio kertyi tuona aikana. 

Vähitellen kiinnostuksen kohteet laajenivat ekspressiiviseen maalaustaiteeseen, monimateriaaliseen veis-
totaiteeseen, valokuvaan ja mediataiteeseen. 2010-luvulla hän keskittyi nuorten taiteilijoiden teosten han-
kintaan. 

Vuonna 2007 hän deponoi kokoelmansa Vaasaan Kuntsin modernin taiteen museolle ja lahjoitti sen sin-
ne vuonna 2018. Swanljungin kokoelma on yksi merkittävimmistä yksityisistä pohjoismaisen taiteen koko-
elmista. Nykyään siihen kuuluu yli 1400 teosta sekä laaja arkistoaineisto. 

Kokoelmasta on järjestetty useita näyttelyitä niin Vaasassa kuin muuallakin Suomessa. 

Swanljungille myönnettiin mm. Sanomalehti Pohjalaisen ”Vaasan Jaakkoo” -palkinto, Kiasman ystävien 
”Vuoden nykytaiteen ystävä” -palkinto ja Vaasan kaupungin kulttuuripalkinto. 

 Muistokirjoitus HS 1.5.2022 

Lars Swanljung KUVA: MIKA RANTA / HS  
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LARS oli hyvä seuramies ja räväkkä keskustelija. Kauniissa Ullanlinnan kodissaan hän oli erinomainen 
isäntä ystävien parissa. 

Viime vuosina vauhti hieman hiipui ja hän viihtyi paljon itsekseen musiikkia kuunnellen taideteostensa 
ympäröimänä. 

Larsin lähipiiriin kuului poika Walter perheineen. 

Ilona Anhava 
Pekka Keto 

Kirjoittajat ovat Lars Swanljungin ystäviä. 

Lähde ja koko muistokirjoitus HS.fi –sivustolla:  https://www.hs.fi/muistot/art-2000008773438.html 

 

In memoriam 

Lars Swanljung  

14.6.1944 - 6.4.2022 

Lars otti minuun yhteyttä alkuvuodesta 2022 nähtyään äitini kuolinilmoituksen Helsingin Sanomissa. Hän 
kertoi muistelevansa äitiäni lämmöllä. Myöhemmin hän ilmoitti minulle tekstiviestillä olevansa vakavasti 
sairas. Viimeinen viesti häneltä tuli sairaalasta ja melko pian sen jälkeen sain Vaasasta suruviestin. Hyvä 
ystävä ja työtoveri Kreikka-harrastuksen parissa oli poissa. Lähetin omasta ja liiton puolesta surunvalitte-
luadressin lähiomaisille. Lars siunattiin Helsingissä ja hänen uurnansa laskettiin Vaasan hautausmaalle, 
Larsin kotikaupunkiin. 

Larsiin tutustuin kotiyhdistyksessämme, Helsingin Suomi-Kreikka yhdistys ry:ssä, jossa Lars myös toimi 
aktiivisesti. Lars toimi liiton sihteerinä ja rahastonhoitajana 1986-1991 ja rahastonhoitajana vielä 1992– 
2005. Vuonna 2004 syksyn liittokokouksessa miinä ilmoitin vetäytyväni liiton puheenjohtajuudesta.  

Larsin kanssa yhteistyö toimi saumattomasti liittohallituksessa. Lisäksi hän oli läheinen ystävä. Noina 
vuosina toteutimme monia projekteja konserteista taidenäyttelyihin ja muihin tapahtumiin yhteistyössä 
liiton jäsenyhdistysten kanssa. Yksityisyrittäjänä Lars hallitsi kirjanpidon ja talousasiat. Larsin apuun ja 
tukeen saattoi luottaa. 

Lars lahjoitti minulle kaksi taulua, jotka on ripustettu kotini seinälle. Toinen on grafiikkataulu ja toinen 
kreikkalaisen taiteilijan ja hyvän ystävän öljyvärimaalaus, jonka paikka oli aiemmin Larsin vastaanoton 
aulan seinällä. Hän myös lahjoitti minulle arvokkaan Vänrikki Stoolin tarinoiden juhlapainoksen 

Larsia lämmöllä muistaen  
Kaija Kivikoski 
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Liittohallituksen kokous 6.9.2022 : 

- taloudenhoitaja esitteli liiton taloudellisen  tilannekatsauksen ja hyväksyttiin toiminnantarkastajien lausun-

not esitettäviksi liittokokoukselle. Liittokokous pidetään 8.10.2022 klo 14 Kuopiossa hotelli Iso-Valkeinen 

-valmisteltiin vuoden 2023 toimintasuunnitelmaa ja liiton talousarvioesitystä vuodelle 2023 

- keskusteltiin hallituksen tulevista henkilövalinnoista 

- keskusteltiin alustavasti Matka 2023 -messujen ohjelmasta. Partnerimaa on Kreikka. Pyydettiin  
  porilainen tanssiryhmä Nefeli esiintymään messuilla. Varapuheenjohtaja neuvottelee Kreikan Valtion 
  Matkailutoimiston kanssa muusta ohjelmasta ja matkamessukuluista. 
 
- seuraava liittohallituksen kokous : 22.11.2022 

Arvo Allosen muistorahaston stipendi 2022 

Liittohallitus myönsi kokouksessaan 6.9.2022 Arvo Allosen muistorahaston stipendin (1000 €) Sibelius-

Akatemian klassisen musiikin tohtorikoulu DocMusin tohtorikoulutettava, muusikko ja etnomusikologi  

Spiros Delegosille. 

Tulevia tapahtumia 2022 

 

Kreikkalainen ilta la 8.10.2022 klo 18, paikka: hotelli Iso-Valkeinen, Kuopio 
 
Tilaisuuteen ovat kaikki tervetulleita. 

Kuopiossa juhlitaan Suomi-Kreikka yhdistysten liiton 42-vuotista taivalta. Liiton piti juhlia 40-vuotisjuhlia 
vuonna 2020, mutta koronapandemian vuoksi juhla siirrettiin pidettäväksi 8.10.2022 
 
Kreikkalaisen illan aikana herkutellaan runsaan päivällisbuffetin antimia, nautitaan kreikkalaisesta musii-
kista ja tanssista iloisessa seurassa. Musisoinnista vastaa Duo Sirtaki. Parketilla nähtäneen useita 
spontaaneja tanssiesityksiäkin.  
 
Illan osallistumismaksu on 50 €/hlö sisältäen menun ja illan ohjelman.  
Lisätietoa: http://www.kreikanystavat.fi/tapahtumat/ 
 
Ilmoittautumispäivämäärän 9.9.2022 jälkeiset ilmoittautumiset: minnahalme@yahoo.com 
Ilmoittautuminen vahvistuu vain ennakkomaksulla ilmoittautumispäivänä tilille: Kreikan Ystävät  ry. 
FI91 5600 0520 1951 27, viite: 2707 

Muita:  

Seminaari nykyjreikkalaisen kirjallisuuden suomentamisesta. Suomen Ateenan-instituutti ja Svenska 
Institutet i Athen, 13.–14.10.2022. Puheenvuorot on mahdollista nähdä myös etänä streaming-palvelun 
välityksellä. Järjestäjät: Martti Leiwo (HY), Laura Ivaska (SKS, TY), Riikka Pulkkinen (HY), Petra Pakka-
nen (Suomen Ateenan-instituutti).   
Seminaarin ohjelma: https://www.finninstitute.gr/. Linkki seminaarin streamiin päivitetään Suomen 
Ateenan-instituutin sivuille ennen seminaaria  

Tulevia tapahtumia 2023 

- Matka 2023 -messut  järjestetään 20 ˗ 22.1.2023 Helsingin Messukeskuksessa. Liitto mukana Kreikan 

valtion matkailutoimiston osastolla 

- Vuonna 2023 Kreikan ystävät ry. Kuopio täyttää 45-vuotta ja  Kaakkois-Suomen Kreikanystävät ry. 30 vuotta 

 

- Liiton tapahtumista tiedotetaan liiton verkkosivuilla: http://skyl.fi/tapahtumat/ 
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Jäsenyhdistysten tapahtumia syksyllä 2022 

 

Helsinki:  

Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous pidetään to 17. 11.2022 klo 18 yhdistyksen toimistolla,  
Inkoonkatu 7, Helsinki. Kokouskutsu ja esityslista yhdistyksen verkkosivuilla sekä Facebookissa.  
Tervetuloa joukolla mukaan! Ilmoittautumiset sihteeri Irmeli Lasarenkolle: irmelilasarenko@gmail.com 

Tapiolassa Pyhittäjä Herman Alaskalaisen kirkolla tilaisuus, jossa isä Petri Korhonen kertoo matkastaan 
Athos-vuorelle. Aika ilmoitetaan myöhemmin. 

Lokakuussa järjestetään keittoilta ja marraskuussa viininmaisteluilta. 

Oliivipuista ja -öljystä kertoo joulukuussa Merja Tuominen-Gialitaki. 

Ajantasaista tietoa yhdistyksen tapahtumista: jäsenlehti ja verkkosivut:  
- https://www.helsinginsuomi-kreikkayhdistys.fi/  
- Facebook:  https://www.facebook.com/Helsingin-Suomi-Kreikka-Yhdistys-218220295177767 

Pori:  

Lisätietoa: http://porinkreikka.com/esimerkkisivu/tapahtumat/ ja Facebook: https://www.facebook.com/

groups/980885098722038 

Kuopio: 

Pikkujoulut 26.11.2022. Paikka ilmoitetaan myöhemmin. 

Kantapöytäillat Ravintola Kreetassa, (Maaherrankatu 23) klo 17.00 alkaen.   

Lisätietoa: http://www.kreikanystavat.fi/tapahtumat/ 

Kreikan ystävät ry. Kuopio Facebookissa:  

https://www.facebook.com/Kreikan-Ystävät-ry-Kuopio-1853455364887236 

Turku:  

Runoviikko-festivaali 2022 4.11.2022 – 13.11.2022. Varsinais-Suomen runoviikon aloitusviikonloppu 

on omistettu Kreikalle. Kolme runoilijaa saapuu suoraan Kreikasta. Heidän suomentajansa on myös pai-

kalla ja samoin Suomessa jo pitkään asunut kreikkalainen kirjailija. Kustantaja saapuu kirjapuotinsa 

kanssa eli uunituoretta käännöstä on saatavilla. On musiikkia, runoja, keskusteluja, kirjailijahaastatteluja. 

Runsas kreikkalainen kirjallinen päivä Turun kaupunginteatterissa. 

 

Runoviikon ohjelma löytyy alkusyksystä: https://vsrunoviikko.net/ 

Turun Suomi-Kreikka -Seura ry. Facebookissa: https://www.facebook.com/Turunsuomikreikkaseura 

 

HUOM! Kreikan alkeet Rauman kansalaisopistossa (etäkurssi):  

https://www.opistopalvelut.fi/rauma/course.php?l=fi&t=10326 

 

Tietoja jäsenyhdistysten toiminnasta: http://skyl.fi/jasenyhdistykset/ 

Jäsenyhdistykset voivat tiedottaa tilaisuuksistaan myös liiton Facebook-seinällä: 

https://www.facebook.com/SuomiKreikka 

 



 14 

  

Avajaisissa esiintyi muusikko ja 

”Suomen paras viheltäjä” Mikko  

Supponen 

Valokuvat: Yrjö Viinikka 

Tuokiokuvia Kulje edellä -näyttelyn avajaisista 1.9.2022 

Sebastian Boulter 

 Lisätietoa: http://www.sebastianboulter.com/ 

Kuvassa: Tuulessa huojuu plataanin juuri I, 

57,5x40, hiili paperille, 2020  
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Kirjauutuuksia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liiton kautta tilattavia kirjoja: 

- Nykykreikkaa jokapäiväiseen käyttöön: fraasikirja Βιβλίο Φράσεων Eλληνo-Φινλανδικό Kustantaja: 

‘Αλφα Εκδοτική (ALPHA PUBLISHING COMPANY), Athens, Greece ISBN: 978-960-8215-84-9  

Tilauspyynnöt: Ateenasta: jukka.heiskanen@kolumbus.fi,. Saatavissa myös Suomessa booky.fi-

palvelun kautta: https://www.booky.fi/search.php?search=978-960-8215-84-9 

 

Lukuvinkkejä: 

Maailmalla tunnettu kreikkalainen novellisti Hrístos Ikonómu (Χρήστος Οικονόμου) vieraili  

17. - 18.6.2022 Liwressä, Lahden kansainvälisessä kirjailijakokouksessa.  Riikka Pulkkinen  

haastatteli kirjailijaa kirjailijakokouksen alla. Lue haastattelu Riikan nykykreikkablogissa:  

https://nykykreikkablog.com/2022/06/ 

Artikkeli Ukrainan Mariupolin kreikkalaisista (Helikon 1/2010):   

https://ateenaninstituutinystavat.wordpress.com/2022/03/11/artikkeli-ukrainan-mariupolin-kreikkalaisista-helikon-1-2010/ 

Maarit Niemisen Olympialaisten alkulähteillä -esitelmän tallenne:  

https://ateenaninstituutinystavat.fi/2022/04/01/olympialaisten-alkulahteilla-esitelman-tallenne-

katsottavissa/ 

Reijo Hämäläinen. Alistettu Ateena. Reuna Publishing House Oy 2022. ISBN 9789523551459  

Lisätietoa: https://reunalla.fi/products/alistettu-ateena 

Tarinoita Akropoliin juurelta. Ateenan suomalaisten julkaisema novellikokoelma I ja II.  

Yhteystiedot: ateenansuomalaiset@gmail.com  

Victoria Hislop. Eräänä elokuun iltana. Suom. Laura Kataja. Bazar 2022. ISBN  9789523765818  

Lisätietoa:  https://bazarshop.fi/sivu/tuote/eraana-elokuun-iltana/4042904 

 
Porfyrios. Sielullisten vahingoittamista vastaan. Suom. Liisa Kaski. Tiutkijaliitto ry. Paradeigma 

ISBN 9789527093412. Tartto 2022 

Lisätietoa: https://tiedekirja.fi/en/sielullisten-vahingoittamista-vastaan 
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Liiton jäsenyhdistysten yhteystiedot:  

 

 

Jos yhdistyksellä ei ole omaa kotisivua, mainitaan  

yhteyshenkilön sähköpostiosoite tai puhelinnumero. 

 

 

Helsingin Suomi-Kreikka yhdistys ry. 

https://www.helsinginsuomi-kreikkayhdistys.fi/ 

Kaakkois-Suomen Kreikanystävät ry. 

http://kaakkoissuomenkreikka.net/ 

Karelia-Kreikka Lappeenranta ry. 

eila1lindqvist (at) gmail.com  

Kouvolan seudun Suomi-Kreikka yhdistys ry. 

http://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. 

https://www.facebook.com/groups/1556427247909151 

Porin Suomi-Kreikka yhdistys ry. 

http://porinkreikka.com/ 

Rauman seudun Suomi-Kreikka yhdistys ry. 

hanakol (at) dnainternet.net  

Tampereen Suomi-Kreikka yhdistys ry. 

http://www.tresuomikreikka.net/ 

Turun Suomi-Kreikka -Seura ry. 

https://www.facebook.com/Turunsuomikreikkaseura 

 


