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Puheenjohtajan kynästä 

 

Olen paljasjalkainen porilainen, asunut länsirannikolla koko ikäni - käynyt siellä kouluni ja tehnyt työni  
Porista käsin. Koko perheeni on saanut nauttia Kreikka-harrastuksestani vuosien varrella. Olen ollut nai-
misissa mieheni Kimmon kanssa vuodesta 1978 ja meillä on kaksi aikuista lasta, Anna ja Jaakko. Lapset 
ovat saaneet rakkauden Kreikkaan jo äidinmaidossa. Perheeseemme kuuluu myös miniä Meri ja heidän 
ihana Nami-koira. Porin yhdistyksen toiminnassa olen ollut mukana perustamisesta alkaen (1979) ja vii-
meiset 20–30 vuotta varsin aktiivisena toimijana. Sain olla Porin yhdistyksen taloudenhoitajana ja viimei-
set 10 vuotta vierähti puheenjohtajana. Viime vuoden maaliskuussa Porin yhdistyksen puheenjohtajan 
pesti siirtyi seuraavalle mutta jatkan edelleen monipuolisesti mukana Porin yhdistyksen toiminnassa – 
hallituksessa ja tanssiryhmä Nefelin riveissä.  
 

Yhdistystoiminnan lisäksi harrastan mökkeilyä Merikarvialla, lavista, kreikan kielen opiskelua ja matkuste-
lua – joskus on lipsahtanut muuallekin kuin Kreikkaan. Kreikassa olen matkustellut yli 40 vuotta. En osaa 
mainita mitään paikkaa, mikä olisi ylitse muiden, mutta nykyään katse kääntyy usein niille seuduille, jossa 
on ystäviä ja tuttavia. Ystävät - yhdessäolo ja tekeminen kun lopulta on elämän suola. 
 

Tämä lyhyt aika, jonka olen saanut toimia Suomi-Kreikka yhdistysten liiton puheenjohtajana, on tuonut jo 
monen monta kohtaamista jäsenten ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Olen saanut huomata taas ker-
ran, kuinka suurella sydämellä yhdistystoimintaa tehdään eri puolilla Suomea. Matkamessuja varten ko-
kosimme yhteen tietoa paikallisista yhdistyksistä tiedotteiden, mainoksien ja lehtisten merkeissä. Näiden 
avulla saimme jaettua tietoa eri yhdistysten toiminnasta Kreikan messuosastolla. Olen innoissani tulevai-
suudesta ja yhteistyöstä kaikkien kanssa. 
 

Kiitän lämpimästi luottamuksesta tultuani valituksi Suomi-Kreikka yhdistysten liiton puheenjohtajaksi. 
Olen ollut pitkään mukana liiton toiminnassa ja haluankin kiittää erinomaisesta yhteistyöstä kaikkia mat-
kan varrella toiminnassa mukana olleita. Aloitan Suomi-Kreikka yhdistysten liiton puheenjohtajana innolla 
ja suurella sydämellä – rakkaudesta lajiin ja Kreikkaan. Tavoitteenamme on tarjota jäsenillemme elämyk-
siä, mukavaa ja aktiivista toimintaa. Ennen kaikkea toivon yhdessä tekemisen ja olemisen iloa! Lupaan 
tehdä parhaani tässä uudessa mielenkiintoisessa tehtävässä. 
 

Yhteistyöterveisin 

Pirjo 

 

Enpä arvannut, matkatessani läpi Suomen upeassa ruskassa Kuopi-
oon 8.10.2022 liiton vuosikokoukseen, että sieltä palaa Poriin toinen-
kin nuija:) 
 

Kreikka teki minuun lähtemättömän vaikutuksen vuonna 1979. Silloin 
en tosin tiennyt Kreikasta juuri mitään, mutta jokin sinne veti. Ensim-
mäisen lomamatkani aikana maan kulttuuri, luonto ja erityisesti ihmi-
set sykähdyttivät ja jättivät jäljen sydämeeni. Se oli rakkautta  ensi 
silmäyksellä.  
 

Olen sitä mieltä, että kiinnostukseni Kreikkaa kohtaan on alkanut  
Mikis Theodorakiksen Suomen vierailusta vuonna 1970. Hän esitti 
kappaleen ”Salaisella rannalla” Arja Saijonmaan kanssa. Olin 15-

vuotias ja siitä paikasta tarkistin karttakirjasta, että missä se sellai-
nen maa kuin Kreikka oikein on. Leikkisästi olen sanonut, että olisin 
lähtenyt siitä paikasta barrikadeille Mikiksen kanssa. Mutta kuten tie-
dätte - hän valitsi Arjan. 
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Jälleennäkemisen iloa Matka 2023 –messuilla 

Matka 2023 -messut järjestettiin kolmen vuoden odotuksen jälkeen. Matkamessujen partneri 
maa oli Kreikka. Siksi Kreikan osasto oli ”paraatipaikalla”  messukeskuksen eteläisen sisään-
käynnin aulasta halliin johtavien portaiden alapäässä. Messuvieraat siis ohjautuivat suoraan 
Kreikan osastolle. Gavrielides Foods -osaston taverna  oli oivasti Kreikan osaston naapurissa.  

Matkamessuille tultiin tekemään päätöksiä tulevista matkoista erityisesti ensi kesälle, mutta 
myös seuraavalle talvelle. Tapahtumassa iloittiin jälleennäkemisistä ja mahdollisuudesta saada 

asiantuntijatietoa ja vinkkejä kasvokkain. Tapahtumakokonaisuuteen osallistui yli 900 yritystä  
70 eri maasta. Tapahtumissa vieraili 19. - 22.1.2023 yli 50 000 kävijää.  

Liitto sai tänäkin vuonna paikan Kreikan osastolta. Päivystäjiä liiton palvelupisteessä oli pääkau-
punkiseudun lisäksi mm. Porista, Vaasasta ja Turusta. Kerroimme messukävijöille liiton ja sen 
jäsenyhdistysten toiminnasta. Jaoimme yhdistysten esitteitä ja vastasimme messukävijöiden  
kysymyksiin. Kuulimme heiltä hienoja tarinoita, muistoja ja matkakokemuksia.  

Eri puolilta Kreikkaa oli saapunut paikallisia ammattilaisia, mm. hotellien edustajia ja muita mat-
kailun ammattilaisia. Kreikan valtion matkailutoimiston (GNTO) palvelupisteessä messukävijöitä 
opasti Marjut Katoniemi-Kutsurides.  

Avajaiset järjestettiin ammattilaispäivänä 19.1.2023 Inspiration Stage -lavalla Helsingin messu-
keskuksessa. Avaussanat lausui messukeskuksen edustaja ja Kreikan valtion matkailutoimiston 
Skandinavian osaston päällikkö Pavlos Mourmas, joka avasi tilaisuuden videoesityksellä. Mat-
kailun teemoina tänä vuonna ovat vastuullisuus ja saavutettavuus. 

Lue lisää: https://sustainablegreece.co.uk/sustainable-best-practices/ 

Avajaisiin osallistui myös Kreikan suurlähettiläs H.E. Mrs. Natalia Maria Karageorgou. Hän osal-
listui puolisoineen myös Kreikan valtion matkailutoimiston järjestämään ohjelmallisen iltajuhlaan 
messukeskuksen ravintolassa. 

 

Tanssiryhmä Nefeli Inspiration Stage -lavalla. Vasemmalta Anne Myntti, Pirjo Koskinen, 
Paula Hyyppä, Sirkka Backman ja Kirsi Hyttinen. Kuva: Pasi Kauppinen 



 5 

 

 

  
Tanssiryhmä Nefeli ihastutti yleisöä avajaistilaisuudessa. 

Lavalla esitettiin tanssit Kalamatianos, Rodhitikos, Zacharoula ja Zonaradikos. 
Kreikan osastolla ja ystävyysseurojen osastolla Nefeli tanssi edellä mainittujen lisäksi mm.  
Hasaposervikosta, Ikariotikosta ja Hasapikosta. 
 

Inspiration Stage ˗lavalla oli kaikkina messupäivinä kiinnostavia matkailuun liittyviä esitelmiä eri 
aiheista. 
 

Suuret matkanjärjestäjät olivat poissa.  Matkoja myydään nykyään pääosin verkossa, joten vain 
muutamat matkanjärjestäjät, kuten esim. TUI ja Apollomatkat olivat messuilla mukana. Heidän 
virkailijoidensa luokse jonotti kaikkina messupäivinä runsaasti messukävijöitä.  

Tunnelma messujen aikana oli todella iloinen ja innostunut. Gavrielides Foods huolehti päivystä-
jiemme ja tanssiryhmän kestityksestä. Eleftherios Gavrielides toi  päivystäjille aamukahvit. 

 

Lämmin kiitos Gavrielides Foodsin henkilökunta! 

Vasemmalta Kaija Kivikoski,  
Yrjö Viinikka ja Pirjo Koskinen 

GNTO:n johtaja Pavlos Mourmas avajaistilaisuudessa 

Kuva: Yrjö Viinikka 

Nefeli tanssii Kreikan osastolla. Kuvassa myös tanssiin 
liittynyt henkilö yleisön joukosta. 

Liiton päivystyspisteellä takarivissä Nefeli ja 

edessä Kaija Kivikoski ja Raila Järveläinen 

Matkamessut järjestetään seuraavan kerran 19.–21.1.2024 Helsingin messukeskuksessa 
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Vuosituhannen vaihteesta lähtien Kreikka on noussut uutisotsikoihin useasti: Ateenassa sattui tuhoisa 
maanjäristys vuonna 1999, Kreikka oli olympialaisten isäntämaa vuonna 2004, talouskriisi alkoi vuon-
na 2008 ja mellakat jatkuivat koko 2010-luvun ajan. Uutisoinnista huolimatta juuri kyseinen jakso on 
ollut kreikkalaisen kirjallisuuden suomentamisen kannalta hiljaisin. Pitkän hiljaiselon jälkeen kreikkalai-
nen kirjallisuus sai kuitenkin menneenä vuonna 2022 huomattavan paljon näkyvyyttä Suomessa. 
 
2020-luku alkoi uudella suomennoksella, kun pienkustantamo Enostone kustannus julkaisi Riikka P. 
Pulkkisen toimittaman ja kääntämän antologian kreikkalaisia novelleja nimeltä Kasvotusten vuonna 
2021. Teos sisältää novelleja kahdeksaltatoista kreikkalaiselta kirjailijalta, ja sen tarkoitus on esitellä 
suomalaisille lukijoille vielä tuntematonta kirjallisuutta. Kirjassa tulevat esille yhtä lailla kreikkalaisten 
kirjailijoiden erilaiset äänet kuin heidän käsittelemiensä teemojen yhteneväisyydet.  
 
Keväällä 2022 yhteinen kiinnostus kreikkalaisen kirjallisuuden suomentamista kohtaan innosti nyky-
kreikkaa eri näkökulmista tutkivien Martti Leiwon, Laura Ivaskan ja Riikka P. Pulkkisen muodosta-
maan työryhmän ja suunnittelemaan nykykreikkalaisen kirjallisuuden seminaaria. Seminaarin innoitta-
jana toimi suomalaisten lukijoiden osoittama kiinnostus kreikkalaista kirjallisuutta kohtaan. Lisäksi 
työryhmä halusi synnyttää keskustelua siitä, miksi suomalaiset kustantajat eivät julkaise nykykreikka-
laista kirjallisuutta ja miten asiaa voisi edistää. 
 
Samana kesänä kansainvälisestikin menestynyt novellisti Hrístos Ikonómu (Χρήστος Οικονόμου), joka 
osallistui antologiaan Kasvotusten kahdella novellilla, kutsuttiin Lahden kirjailijakokoukseen Liwreen. 
Hän tutustui suomalaisiin kirjailijoihin Enostonen kustannustoimittajan Kalle Niinikankaan seuras-
sa, ja kreikkalainen kirjallisuus sai näin näkyvyyttä Suomessa ensimmäistä kertaa pitkään aikaan. 
 
Nykykreikkalaisen kirjallisuuden kääntämisen seminaari toteutettiin 13.-14. lokakuuta Suomen  
Ateenan-instituutissa. Seminaarissa kuultiin viisi puheenvuoroa. Laura Ivaska kertoi nykykreikkalaisen 
kirjallisuuden suomennoshistoriasta ja välikielten kautta kääntämisestä. Hän keskittyi erityisesti suo-
mentajan ja runoilijan Kyllikki Villan (1923–2010) kokemukseen kääntäjänä ja näytti, miten Villa oli 
pitänyt yhteyttä kreikkalaisiin kirjailijoihin ja päässyt vaikuttamaan suomennettavien teosten valintaan. 
Markku Pääskynen kertoi kokemuksestaan Odysséas Elýtisin runouden suomentajana ja miten oli 
päätynyt tarttumaan tehtävään sattumuksien kautta. Hänen suomentamansa Odysséas Elýtisin runote-
os Aksion Esti onkin ainut 2010-luvulla julkaistu kreikkalaisen teoksen suomennos. Martti Leiwo  
esitelmöi Konstantínos Kaváfisin runoista tehdyistä suomennoksista ja niissä ilmenevistä eroista.  

Uusi vuosikymmen alkoi nykykreikkalaiselle kirjallisuudelle valoisasti 
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Riikka P. Pulkkinen esitteli Ateenaan sijoittuvaa kaupunkikirjallisuutta, josta hän kirjoittaa parhaillaan 
väitöskirjaa Helsingin yliopistoon Koneen säätiön rahoituksella. Hän esitteli lähihistorian tapahtumat, 
jotka tulevat usein esiin nykykirjallisuudessa ja käsitteli kaupungin roolia yhtenä tarinoiden hahmona.  
Ersilia Literary Agencyn perustaja Evangelía Avloníti kertoi puheenvuorossaan kreikkalaisen kirjalli-
suuden viennistä ja työstään agentuurissa. Hän jakoi paljon käytännön neuvoja kreikkalaisen kirjallisuu-
den kääntämisestä kiinnostuneille ja kertoi myös markkinoimistaan teoksista, jotka ovat saavuttaneet 
mainetta maailmalla. 
 
Seminaarin järjestänyt työryhmä ryhtyi työpajassa suomentamaan rebetika-sanoituksia aiheeseen jo 
aiemmin perehtyneen Matti Jakobssonin kanssa. Sanoitusten julkaisusta kaksikielisenä laitoksena 
Kreikasta sovittiin alustavasti kreikkalaista kirjallisuutta vierailla kielillä julkaisevan Aiora Pressin kans-
sa. Työryhmä otti tavoitteekseen lyriikoiden suomentamisen laulettavassa muodossa. 
 
Samoihin aikoihin seminaarin kanssa Aiora Press sai painosta ensimmäinen suomenkielisen julkaisun-
sa: Konstantínos Kaváfisin Valitut runot Riikka P. Pulkkisen suomentamana. Kaváfisin runot on suo-
mennettu valikoimassa ensimmäistä kertaa suoraan kreikan kielestä, ja esipuheen Kaváfisin elämästä ja 
runoudesta on kirjoittanut Martti Leiwo. Kaksikielinen laitos otettiin Suomessa innoissaan vastaan, ja 
sitä on välittänyt suomalaisiin kirjakauppoihin ja kirjastoihin Enostone kustannus. 
 
Syksyllä valmistui myös toinen pitkään työn alla ollut projekti, nykykreikkalaisen runouden antologia 
Aurinkokello (Enostone). Aurinkokellon toimitustyön tekivät yhteistyössä Kreikan ulkoministeriön  
Reading Greece -sivustoa toimittava Athiná Róssoglu (Αθηνά Ρώσσογλου) ja Riikka P. Pulkkinen,  
joka myös suomensi Róssoglun kirjoittaman esipuheen ja teokseen sisältyvät runot. Teoksessa on  
runoja 32:lta Kreikassa tällä hetkellä vaikuttavalta runoilijalta. Runoantologian tarkoitus on toisaalta 
tuoda suomalaisten lukijoiden ulottuville tärkeitä Kreikassa vaikuttavia runoilijoita ja toisaalta luoda 
moniääninen katsaus kreikkalaiseen nykypäivään. Käännös- ja toimitustyön mahdollisti Arvo Allosen 
stipendi. 
 
Uusia suomennoksia päästiin juhlistamaan heti marraskuussa Turun Runoviikon kreikkalaisen runou-
den illassa, johon kutsuttiin esiintymään kaksi runoantologia Aurinkokelloon osallistunutta runoilijaa, 
Krystálli Glyniadáki (Κρυστάλλη Γλυνιαδάκη) ja Thomás Tsalapátis (Θωμάς Τσαλαπάτης). He  
edustavat molemmat hyvin erilaista runouden lajia; Glyniadákin lyriikat ovat soinnillisia ja toteavia, kun  
Tsalapátisin poliittiset proosarunot puolestaan herättävät huomiota absurdeilla elementeillä. He ovat 
molemmat saaneet runouden valtionpalkinnon Kreikassa ja heidän teoksiaan on käännetty useille  
kielille. Kreikkalaisen runouden illan puitteissa he vierailivat Suomessa ensimmäistä kertaa. Heidän  
runonsa ja lausuntansa huomioitiin Turun Sanomissa, ja ilta jäi ikimuistoiseksi kokemukseksi Suomes-
sa asuville Kreikan ystäville. 
 
Vuosi myös päättyi uusia suomennoksia juhlien; joulukuussa Suomen Ateenan-instituutti järjesti  
Ateenassa yhdessä Aiora Pressin kanssa Konstantínos Kaváfisin valittujen runojen julkistamistilaisuu-
den. Tilaisuudessa juhlistettiin myös novelliantologiaa Kasvotusten sekä runoantologiaa Aurinkokello, ja 
instituutin sisäpihalla esiintyivät kirjailijoista Níkos A. Mándis (Νίκος Α. Μάντης) ja lukuisia Aurinko-

kelloon valittuja runoilijoita. Kreikassa asuva suomenkielinen yleisö pääsi tutustumaan paikallisiin kirjal-
lisuusalan tekijöihin ja kuulemaan antologioihin suomennettuja novelleja ja runoja kreikaksi itsensä  
kirjailijoiden ja runoilijoiden lausumina. 
 
Vuotta 2022 voisi siis pitää kreikkalaisen kirjallisuuden juhlavuotena Suomessa. Uudet suomennokset 
eivät kuitenkaan takaa kreikkalaiselle kirjallisuudelle pysyvää näkyvyyttä Suomessa, sillä kääntäjien 
aloitteella on edelleen suuri merkitys. Turussa järjestetyn kreikkalaisen runouden illassa kuitenkin näh-
tiin, miten paljon enemmän saadaan aikaan Suomi-Kreikka-yhdistysten liiton ja kääntäjien tehdessä 
yhteistyötä. Tuleva vuosikymmen näyttää lupaavalta myös sen vuoksi, että käännöstukia kääntäjille ja 



 8 

kustantajille jakava ohjelma GreekLit on käynnistymässä – Kreikan kirjavientiinhän vaikutti merkittä-
västi vastaavan aiemman instituution lakkautus pahimpina kriisivuosina. Suomennoksiin löytyy sekä 
tukia että kreikkaa hallitsevia kääntäjiä, ja Suomessa on paljon kreikkalaisesta kirjallisuudesta kiinnos-
tuneita lukijoita. Uskallamme siis toivoa, että jatkossa teoksia tullaan julkaisemaan lisää. 
  
Aiheesta on kirjoitettu myös Kääntäjä-Översättaren lehden numerossa 1/2023. 
 

Teksti: Riikka P. Pulkkinen 

Kirjoittaja on nykykreikkalaisen kirjallisuuden väitöskirjatutkija ja kääntäjä 

Nykykreikkalaisen kirjallisuuden 

kääntämisen seminaari  Suomen 

Ateenan instituutissa  

Konstantínos Kaváfisin valittujen 

runojen julkistamistilaisuus Atee-

nan instituutissa 
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Early Three-Course Bouzouki Rebetiko Performers in Greece 

 

Spiros Delegos 

Musician-Ethnomusicologist-Music Teacher 

Doctoral Candidate, Sibelius Academy, Uniarts Helsinki   

Rebetiko is a historical urban popular genre which appeared during and around the interwar  
period. It is closely associated with the contemporaneous Greek history, not only in the context 
of the contemporary Greek state but also of the Ottoman Empire before 1922 as well as the USA 
as a migration destination. This is why, gradually after the 1960s, nostalgia was to become a 
common feeling for Greeks when listening to this music style as a result of the several forms of 
revivalisms or its musical successors and derivatives such as laika (post-rebetiko urban  
popular genres with composers like Giorgos Zampetas, Akis Panou, and others) and entehno 
laika (art popular songs with the main representatives being Manos Hatzidakis, Mikis  
Theotorakis, and Stavros Xarhakos).  
 In rebetiko history, the main means of expression in terms of organology is considered to 
be the three-course bouzouki. In the late interwar period, the bouzouki-based idiom began blos-
soming and after the second half of the 1930s had been essentially established in the Greek  
discography. In fact, many composers, as I will present below, followed in Markos  
Vamvakaris’ footsteps, a brilliant pioneer of the bouzouki-based rebetiko who recorded for the 
first time on the three-course bouzouki in 1932 in Athens, Greece. Until then, the leading  
musical instrument was mainly the violin in orchestrations mostly reminiscent of the older  
urban and rural Ottoman Greek traditions before 1922. This was a turning point in the history of 
Greece that marks the inception of the Greek refugee movements mostly towards the  
contemporary Greek state, initially as a violent displacement from Smyrna, the so-called “Asia 
Minor Catastrophe”, and shortly thereafter in 1923 as ramifications of the Treaty of Lausanne.  

The valuable data of research to date about the early bouzouki recordings impart the  
following cases: in 1917 by Kostas Kalamaras as a captive in Görlitz, Germany, during World 
War I (Kourousis 2013:84); from 1926 onwards by Manolis Karapiperis, Ioannis Halikias, a. o. in 
the USA; and in 1931 by Nikos Manetas in Greece (cf. Pennanen 1999:185–186). Nevertheless, 
Markos Vamvakaris was the emblematic figure who succeeded in establishing this instrument 
as the principal one in the rebetiko band of that era. 

 The three-course bouzouki (see figure 1 & 2) is a fretted string instrument, which, as 
the Finnish scholar Risto Pekka Pennanen aptly notes in his rebetiko-related dissertation 
(1999:119), ”…belongs to the group of long-necked lutes found in the Balkans and the Middle 
East and Central Asia.” It has mainly a solo role and standard tuning D3D4–A3A3–D4D4; alterna-
tive tunings, also known as douzenia or kourdismata, are encountered in a few pre-war rebetiko 
recordings. 
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Figure 1: Markos Vamvakaris on his three
-course bouzouki in his old age in the 
1960s (“Mythos Rebetikos,” 1997: 78)  

Markos Vamvakaris  
As I mentioned previously, Vamvakaris (1905-1972) 
is considered to be the leading rebetiko figure in 
terms of the three-course bouzouki (see figure 1), 
paving the way for the proliferation of this instru-
ment from 1932 onwards.  He was born in the Greek 
Aegean island of Syros, specifically at Ano Syros, a 
typical Catholic settlement located in the upper town 
of Ermoupolis, the capital of the island; Syros’ history 
had been associated with the Catholic culture for 
many centuries. As a Catholic Greek—not such a 
common identity in Greece, as the majority of Greeks 
traditionally are Orthodox—Vamvakaris wrote some 
relevant songs in terms of lyrics such as the emblem-
atic rebetiko song “Fragosyriani” [Catholic woman 
from Syros] (His Masters Voice of Greece / OGA- 
237 / AO-2280 / 1935) and “Syros e apano hora 
sou” [Syros with its upper neighbourhood] 
(Parlophone of Greece / GO-2536 / B-21875 / 1936).  

Before commencing his professional performances in musical venues from 1934  
onwards, Markos had been working as a butcher, having previously had various professions, 
and, as a result, some of his known songs are entitled (1) “O hasapis” [The Butcher] (Columbia 
of Greece CG- 881 / DG-2063 / 1934),   (2) “O Markos polytehnitis” [Multi-Skilled Markos] 
(Odeon of Greece / GO-2638 / GA-7005 / 1936), etc. The following are extracts from the lyrics of 
the aforementioned songs: 

(1) Παλεύεις με τα αίματα, μα δεν πονεί η καρδιά σου. 
Σε αγαπώ, χασάπη μου, μ’ αυτή τη λεβεντιά σου. 

You do battle with blood but your heart doesn't hurt. 
I love you, my butcher, with your bravery. 

 

(2) Όλες τις τέχνες που `κανα ακούστε που τις λέω 

τις γράφω και σαν θυμηθώ μου `ρχεται για να κλαίω 

All the jobs I've done, listen to me as I talk about them 

I write them down and when I remember them, I feel like crying 

 

The first bouzouki-backed rebetiko band “Tetras e Xakousti tou Peiraios” [The Famous 
Piraeus Four] appeared in Piraeus in 1934 establishing a new style based on the three-course 
bouzouki. All the members were composers, instrumentalists, and singers; specifically, the 
band consisted of Vamvakaris on bouzouki, Giorgos Batis (1885–1967) on baglamas (similar to 
the three-course bouzouki, but much smaller and tuned an octave higher), Stratos Pagioumtzis 
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 (1904–1971) mostly as a singer rather than a composer, and Anestis Delias on bouzouki  
(see figure 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anestis Delias  
Anestis Delias (1912-1944) aka Artemis was born in Ottoman Smyrna. He compulsorily moved 
as a refugee to Athens after the tragic event in his homeland in 1922, the so-called “Burning of 
Smyrna”, as one of the ramifications of the Greek-Turkish War (1919–1922), which was  
catastrophic for Greeks. As an accomplished three-course bouzouki player, Delias joined 
Vamvakaris and others in Piraeus and started to record his songs from 1935 to 1937. Without 
having any connection with heroin—like all of the rebetiko musicians—he wrote a song, dedi-
cated to a contemporaneous social problem involving the lower classes, which was to haunt his 
life: 
”O ponos tou prezakia” [The Pain of the Junky], a recording of 1936 (Columbia of Greece  
CG-1349 / DG-6185). Ironically, soon thereafter, Delias became addicted to heroin ceasing  
recordings and gradually public performances, too. Eventually, during the Axis occupation of 
Greece during World War II (1941–1944), he passed away wandering the streets in a tragic 
manner, as described in the following verses of his song: 
 

Απ’ τον καιρό που άρχισα την πρέζα να φουμάρω, 
ο κόσμος μ’ απαρνήθηκε δεν ξέρω τι να κάνω. 
Τίποτα δε μ’ απόμεινε στο κόσμο για να κάνω, 

αφού η πρέζα μ’ έκανε στους δρόμους ν’ αποθάνω. 

 

Figure 2: “Tetras e Xakousti tou Peiraios” [The Famous Piraeus Four]. From the left, 
at the top: Markos Vamvakaris and Anestis Delias on three-course bouzouki; at the 
bottom: Stratos Pagioumtzis on tzouras (smaller type of three-course bouzouki) and 
Giorgos Batis on baglamas (Petropoulos [1979]1991: 642). 
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Since I started to smoke heroin,  
people avoid me and I don’t know what to do 

Nothing’s left for me in the world,  
as the heroin has pushed me into the streets to die. 

Since I started to smoke heroin,  
people avoid me and I don’t know what to do 

Nothing’s left for me in the world,  
as the heroin has pushed me into the streets to die. 

In the wake of the fame of the “Tetras e Xakousti tou Peiraios”, a new generation of  
professionals gradually appeared during the second half of the 1930s, who were simultaneously 
composers, lyricists, bouzouki performers, and most of them singers, too: Dimitris Gogos aka 
Bayianteras (1903–1985), Spiros Peristeris (1900–1966), Vasilis Tsitsanis (1915–1984), Stelios 
Keromitis (1908–1979), Yiannis Papaioannou (1913–1972), Manolis Hiotis (1921–1970), and oth-
ers. These musicians, after Metaxas’ regime censorship (1936–1940), paved the way for a more  
sophisticated and virtuoso three-course bouzouki style culminating in the Post-World War II 
repertoire, especially in the 1950s. 

Nevertheless, in the late 1950s, the gramophone aesthetics came to an end due to the con-
temporary record technology, and, in parallel, the arrival of the four-course bouzouki—
launched by the then musically mature Manolis Hiotis—clearly marked the demise of rebetiko 
and its traditional solo instrument, that of the three-course bouzouki. After the fall of the Greek 
junta (1974) in the spirit of the Greek postmodernity, the three-course bouzouki among other 
instruments has been re-established in the context of several forms of rebetiko revivalism, there-
by contributing to the creation of new musical tendencies and genres, too (e.g. Nikolas Papazo-
glou [1948–2011], Sokratis Malamas [1957- ],  Thanasis Papakonstantinou [1959- ], etc.). 
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Uuden Demokratian ja Stavros Niarkhoksen vieraanvaraisuus 

Matkakertomus ja ajatuksia kulttuurimatkailusta ja kreikkalaisesta 

yhteiskunnasta 

 

Stephen Evans 

Olipa kerran matka Kreikkaan - nousimme lennolle Helsingistä Ateenaan ja teimme ristinmerk-
kejä rukoillen tuoretta tzatzikia ja herkullisia juustopiirakoita. Matkamme alkaa Ateenan Psiristä, 
jossa illat olivat maagisia ja yöt unohtumattomia. Yhdessä Monastirakin ja Plakan kanssa se 
muodostaa Ateenan vanhan keskustan, "sankarien kaupunginosan", Artemis Skoubourdin mat-
kaoppaan mukaan. Yhdyn myös kaupunginjohtajan, rouva Bakoyannisin mielipiteeseen: 
"Emme halua Ateenan muuttuvan antiikin kreikkalaiseksi uusklassiseksi Disneylandiksi".  

Vierailimme kaksi kertaa futuristisessa Stavros Niarchos Foundation -kulttuurikeskuksessa kah-
dessa konsertissa, joista toisessa oli erittäin modernia kreikkalaista musiikkia ja toisessa tuo-
reet sovitukset orkesterille Mikis Theodorakisin lauluista. Keskus on rakennettu lähelle Neo Fa-
liroa, Nea Smyrnan pakolaisille tarkoitettuja vanhoja kurjia taloja, jotka on rakennettu vuosisa-
dan takaisen mudan ja köyhyyden päälle. Tarina Vähä-Aasian katastrofista on aina liikuttava ja 
pysyy nykyisenkin "pakolaisongelman" aikakaudella enemmän kuin ajankohtaisena. 
”Kreikkalaiset elivät niin silloin kuin nytkin elämää kokonaisuutena, johon sisältyivät moninaiset 
kokemukset, intohimot, tunteet, vaikeudet, ilot ja surut, , mutta myös asiat , jotka näyttivät ole-
van niin erilaisia keskenään, ja kuitenkin nuo ihmiset  syvällä sisimmässään jakoivat tuon sa-
man rakkauden ja selviytymisen himon.” (Dimitra Nafplioti)  

Olimme innoissamme voidessamme palata illalla Psirriin, missä viiniä valui runsaasti ja alkupa-
lalautasia tuli ja meni. Syyskuun kuu, täysikuu, antoi meille oman lahjansa, joka hälvensi yön 
pimeyttä valollaan ja lisäsi kiiltoa ja erotiikkaa ilmapiiriin. Päivän aikana nautimme Ateenan kos-
mopoliittisesta tunnelmasta ja Attikan valosta. Kuten Konstantinos Parthenis kirjoittaa: "Attikan 
valo on nuoruuden sielun symboli. Eläminen tässä valossa on hengen ja maailman ikuinen rin-
nakkaiselo." Onnistuimme löytämään aikaa vierailla Bysanttilaisessa ja kristillisessä Museossa, 
joka sijaitsee Kolonakin kaupunginosassa. Se perustettiin vuonna 1914, ja siinä on yli 25 000 
esinettä. Museo on keskittynyt bysanttilaisen keskiajan kulttuuriperintöön ja se on alallaan maa-
ilman merkittävimpiä. Se sisältää harvinaisia kokoelmia kuvia, pyhiä kirjoituksia, freskoja, kera-
miikkaa, kankaita, käsikirjoituksia ja esineiden kopioita 3. vuosisadalta jKr. myöhäiseen keskiai-
kaan.  

Panoraamanäkymällä Akropolikselle vanhassa kahvilassa ”Mahtava Kreikka” olimme järjestä-
neet huippukokouksen Katerinan, kreikkalaisen opettajani ja hänen ystävänsä Stamatisin kans-
sa. Kahvin ja aamiaisen yhteydessä keskustelimme ja vertasimme Skandinaviaa Kreikkaan, 
erityisesti elämisen kustannuksista ja laadusta, työllistymismahdollisuuksista ja unelmien täytty-
misestä. Yksi aihe, josta emme keskustelleet, oli muinainen orjuus ja millaiseksi se on muovau-
tunut nykyaikana! Kyllä, valitettavasti on kreikkalaisia, jotka menevät supermarketin kassalle 10 
euroa lompakossaan. Kyllä, valitettavasti on kreikkalaisia, jotka ostavat 4 asiaa, jotka käyttävät 
11,50 euroa ja jättävät yhden, koska heillä ei ole tarpeeksi rahaa ostaa sitä... Ja sen olen näh-
nyt tapahtuvan useammin kuin kerran. Kreikkalainen yhteiskunta on tänään alamäessä...  

Euroopan Kreikassa, entisessä sivilisaation kehdossa, vuodet kuluvat, kriisi on edelleen täällä, 
eikä se ole vain taloudellinen. Asiat muuttuvat, ihmiset muuttuvat, kehittyvät, jotkut voisivat sa-
noa. Mutta miten ja millä tuloksilla? Millaista uutta moraalia luodaan ja mitä ajatuksia ediste-
tään? Millainen on nykyaikaisen kreikkalaisen yhteiskunnan poliittinen ja sosiaalinen kulttuuri? 
Missä ja millainen on poliitikkojen uusi "hautomo"? Mitkä ovat uudet yhteiskunnalliset normit? 
Mitä kokevat nuoret? Mitkä ovat heille tarjotut ärsykkeet ja roolimallit nykyään?  

Kreikassa on käyty paljon keskustelua kulttuurimatkailusta ja Euroopan monikielisen ja moni-
kulttuurisen politiikan vaikutuksista kieleen. Yhtäältä korostetaan monikielisyyden ja monikult-
tuurisuuden etuja, jotka ovat jokapäiväistä elämää. Toisaalta on huoli kansallisesta identiteetis-
tä ja maahanmuuttajien vaikutuksista. Kulttuurimatkailu on keino parantaa paikallisten ihmisten 
elämänlaatua. Päätavoitteena on kehittää näiden alueiden voimavaroja ihanteellisiksi loma-, 
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asuin- tai liike-elämän paikoiksi. Kulttuuriministeriö on jo ehdottanut viiden kulttuurireitin luomista 
Pohjois-Kreikkaan, Keski-Makedoniaan, Makedonia-Traakiaan, Epeirokseen ja Länsi-Kreikkaan, 
joissa on kulttuurin kannalta merkittäviä arkeologisia kohteita. Kulttuuriministeri viittasi myös kult-
tuuri- ja matkailuministeriöiden väliseen yhteistyöhön ja kehotti paikallisviranomaisia yhdistä-
mään pyrkimyksiään Kreikan rikkaan kulttuurin yhdistämiseksi matkailuun.  

Ja niin aloitimme matkamme Thessalonikiin Nea Makrin ja Meteoran kautta ja paluumatkamme 
Voloksen ja Portarian kautta. Elämä tien päällä oli mielenkiintoista! Vuokrasimme auton yhdestä 
Ateenan lukemattomista autovuokraamoista. Kreikkalaiset näyttävät olevan Euroopan piittaamat-
tomimpia autoilijoita: lähes puolet (49 %) ilmoittaa ajavansa joskus ilman turvavyötä, 28 % istuvat 
ratin taakse, vaikka ovat ylittäneet rajan 0,5 grammaa alkoholia litrassa. verta, 27 % ajoi hätä-
kaistalla. He näyttävät myös sijoittuvan hyvin töykeyden suhteen, sillä useimmat myöntävät kiroi-
levansa toisia kuljettajia (71 %) tai törmäävänsä autollaan tarkoituksellisesti niitä häiritseviin hen-
kilöihin (52 %). Kaupungissa ajettaessa meillä oli paljon ongelmia moottoripyörien, skootterien ja 
autojen kanssa, jotka kulkivat ohitsemme koko ajan ja vaihtoivat kaistaa. He vääntyivät, kiertyi-
vät, kääntyivät ja kiilautuivat ympärillemme, varsinkin liikennevaloissa.  

Nea Makrilla oli täysin järjestetty ja kosmopoliittinen ranta, jossa oli kauppoja, tavernoja, monia 
baareja ja kahviloita. Isäntämme oli ystävällinen ja älykäs liikemies, jolla oli charmia ja karismaa. 
Hän kertoi, että jotkut perheet viettävät neljä kuukautta vuodessa hänen hotellissansa ja rannal-
la. Ymmärrän myös täysin, miksi ateenalaiset haluavat viettää siellä koko kesän perheidensä 
kanssa. Lapsille on paljon toimintaa. Päätimme viettää siellä toisenkin yön. Nea Makrin ranta 
edustaa vanhanaikaista matkailua "aurinko ja meri", kenties skandinaaville voidaan lisätä"ouzo". 
Matkalla sinne vierailimme Marathon-museossa ja katselimme siellä olevia arkeologisia esineitä. 
Tämä on kulttuurimatkailun uusi versio, jota Kreikan hallitus haluaa nyt edistää.  

Marathonin kylästä ajoimme Kalambakaan ja Meteoraan Thermopylain kautta. Meteoran luosta-
rit, mukaan lukien Stefanoksen luostari, olivat erittäin korkeilla kallioilla, ja Kalambakan kylä näyt-
tää menestyvän kulttuuri- tai uskonnollisesta matkailusta. Kalambakasta löysimme  
Stefanoksen tavernankin. 

Jatkoimme matkaamme Thessalonikiin, energiaa ja luovuutta täynnä olevaan kaupunkiin, jossa 
sijaitsee maailman kaunein aukio. Monet kaupunginosat ovat kuitenkin myös erittäin kiinnostavia 
historiallisesti, sillä tärkeitä monumentteja Bysantin ja ottomaanien ajoilta on säilytetty. Yksi niistä 
on Pyhän Demetrioksen kirkko. Se kuuluu Thessalonikin varhaiskristillisiin ja bysanttilaisiin muis-
tomerkkeihin, jotka ovat Unescon maailmanperintökohde. Kirkko on pyhitetty Thessalonikin suo-
jeluspyhälle Demetrios Mirhanvuodattajalle. 

 

Kirkko on rakennettu Pyhän Demetrioksen marttyyrikuoleman paikalle lähelle kaupungin antiikin 

Pyhän Demetrioksen kirkko sisältä 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:AgiosDimitriosinner.jpg
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aikaista roomalaista kylpylää. Ensimmäinen kirkko rakennettiin paikalle noin vuonna 313 heti 
sen jälkeen, kun kristinuskosta oli tullut Rooman valtakunnan valtionuskonto. Vuonna 413 pai-
kalle rakennettiin suurempi kolmilaivainen basilikakirkko. Se paloi noin vuonna 636–634. Pian 
tämän jälkeen rakennettiin nykyisen kirkon alkuperäinen versio. Osmanivallan aikana vuonna 
1493 kirkosta tehtiin moskeija. Se palautettiin kirkoksi vuonna 1912. Kirkko paloi vuonna 1917 
ja rakennettiin uudestaan samanlaiseksi kuin alkuperäinen. Kirkko otettiin uudelleen käyttöön 
vuonna 1949. Kirkko on viisilaivainen basilika ja on yksi Kreikan suurimpia kirkkoja. Se on tun-
nettu bysanttilaisista mosaiikeistaan ja seinämaalauksistaan, vaikkakin suuri osa niistä tuhoutui 
tulipalossa. Kirkon alla on krypta, joka on Pyhän Demetrioksen surma- ja hautapaikan paikalla. 
Siellä on nykyisin esillä palosta säilynyttä varhaista aineistoa. 
 

Ensimmäisenä iltana menimme Thessalonikin konserttitaloon MOUSSA, Nuorten sinfoniaorkes-
terin konserttiin, jota johtaa 85-vuotias Ilarion Ionescu-Galati. He soittivat Tšaikovskin neljännen 
sinfonian ja Mozartin konserton kahdelle pianolle. Orkesteri on nuorista 8–25-vuotiaista muusi-
koista koostuva yhteisö Pohjois-Kreikasta ja muilta maan alueilta. Nuoret soittajat tekivät loista-
van esityksen nuoresta iästään huolimatta tai ehkä juuri siksi. 
 

Seuraavana iltana professori Theodoros Antoniadis tarjosi meille ruokaa ja juomaa vanhalla  
torilla, jossa on vanhan Thessalonikin aromi, joka muodostuu ruoka- ja viinielämyksistä berliini-
läisellä estetiikalla maustettuna. "Pilafit, suzukat, villisika, kaikki, on levitetty häpeämättömästi  
pöydälle, niin monen nälkäisen silmäparin eteen, huijaten vaatimattomuudellaan mitä ankarim-
mankin laihduttajan. Täällä ei ole silmiä, jotka eivät loistaisi ilosta nähdessään näitä herkkuja, - 
valkosipulilla, sitruunalla ja oreganolla siroteltua kuivattua lihaa, eikä käsiä, jotka eivät taputtaisi 
yhteen, ikään kuin näkisivät suosikkiteoksensa ja taputtaisivat tulosta. Ihmiset istuvat siellä, 
missä he löytävät tilaa. Haarukat alkavat toimia taukoamatta, lautaset tulevat ja menevät... Viini-
lasit ovat jatkuvasti tyhjiä, ikään kuin niitä ei olisi koskaan täytetty tai niissä olisi reikiä, ja viini 
katoaa yhtäkkiä." (Nafplioti) Keskustelimme kansainvälisestä politiikasta, kulttuurimatkailumat-
kastamme ja kokemuksistamme Kreikassa. Myöhemmin kävelimme Pariisiin mieleen tuovaa 
Bulevardia pitkin ja joimme kahvia Christina Takudan ja kreikan opiskelijan Marian kanssa. 
Christina selitti meille, että hänen tyttärensä lauloi monta vuotta MOUSSA-kuorossa. Keskuste-
limme yliopistoelämästä, Kreikan opettamisesta ja hänen sukulaisistaan Suomessa!  
 

Seuraava pysähdyspaikkamme oli vuorilla. Portaria on 336 km (3 tuntia ja 45 minuuttia) Atee-
nasta ja 219 km (2 tuntia ja 30 minuuttia) Thessalonikista. Se sijaitsee korkealla Voloksen ylä-
puolella vuoristossa ja sieltä on upeat näkymät. Yllätykseksemme paikallinen taverna myi  
kaupunkiolutta ja erinomaisia pihvejä. Hotellimme oli nimeltään Filoxenia (Vieraanvaraisuus). 
 

Matkamme viimeinen vaihe oli paluu Ateenaan, Spataan, jossa vietimme lentoa edeltävän yön. 
Spatasta on tullut tärkeä liikenteen solmukohta, koska se on lähellä Ateenan kansainvälistä  
lentokenttää. Paikallistavernan ystävällinen emäntä työnsi meille mukaan pullon kotitekoista  
punaviiniä! Paluulennolla taas teimme ristinmerkin, että matka onnistui ja pelastuimme Kharok-
sen hampailta Kreikan teillä! 
 

Kreikka on kuuluisa matkailustaan, vieraanvaraisista ja ystävällisistä ihmisistä, ja se on ominai-
suus, jota turistit etsivät lomallaan. Valitettavasti hallitseva Uusi demokratia -puolue ei osoittanut 
vieraanvaraisuutta samalla tavalla kuin Stavros Niarchos. Yli 9 miljoonaa kreikkalaista kärsii al-
haisesta elintasosta, ja kreikkalaiset yritykset ovat haluttomia maksamaan veroja hallitukselle. 
Ironista kyllä, turistit kokevat enemmän vieraanvaraisuutta kuin kreikkalaiset itse, lukuun otta-
matta kahta miljoonaa kreikkalaista, jotka ovat hyvätuloisia. Viime vuosina vieraanvaraisuus on 
ollut filosofien, valtiotieteilijöiden, sosiologien, kirjailijoiden ja taiteilijoiden systemaattisen tutki-
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muksen ja tulkinnan kohteena. Mutta mitkä ovat syyt tähän kiinnostuksen nousuun? Länsihalli-
tusten muukalaisvihamielisten käytäntöjen lisääntyminen, rajojen sulkeminen maahanmuuttajil-
ta, eli länsivaltioiden vieraanvaraisuuden kieltäminen tietyiltä ulkomaalaisryhmiltä, on johtanut 
jatkuvasti kasvavaan vieraanvaraisuuskysymykseen. 

Koko maailma on nyt toipumassa koronaviruskriisistä ja kärsii nyt Ukrainan sodasta. Elämme 
hajanaisessa todellisuudessa. Kreikka on selvinnyt Vähä-Aasian katastrofista, toisesta maail-
mansodasta ja sisällissodasta. Se selviää tästä ajanjaksosta vieraanvaraisuuden, ystävyyden ja 
empatian yhdistämisellä. 

 

 

 

 

 

 

 

Katso koko tarina verkossa: https://www.ikoni-uskontokuvat.com/matka-kreikkaan-2022 

 

Kuvat: Kirsti Suonsyrjä  

Thessalonikista: Pyhä Demetrioksen kirkko sekä kaupungin aukio 

Opettajieni Theodoroksen ja Kristiinan kanssa Opettajani Katerinan ja hänen kaverinsa 

Stamatiksen kanssa 
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• Oliiviöljyilta 16.2.2023 klo 18 yhdistyksen toimistolla,  
Ennakkoilmoittautuminen sihteerille13.2.2023 mennessä sähköpostilla: 
irmelilasarenko@gmail.com. Illan pitävät Merja Tuominen-Gialitaki ja Raila Järveläinen.  
Jos haluat ostaa HappyOliven oliiviöljyä ja muita tuotteita, voit tilata niitä etukäteen.  
Laita viesti Merjalle sähköpostilla: merja@happyolive.fi 
Hän tuo tilaukset toimistolle . Maksun voi suorittaa paikan päällä. 
 

Hinnat:  
Oliiviöljy 0,75 l/ 15,45 €, 3 l/46,45 € 

Balsamicot classico ja persikka 4,40 €  
Kirsikkamakia 7,20 € 

Hunaja 450g 9,30 €/prk  
Karamellisoidut maapähkinät 6,45 € 

Vihreät ja tummat oliivit 180g 6,70 €/ prk 

• Kreikkaa Matkailijoille-kurssi järjestetään yhdistyksen toimistolla 28.2. ˗ 2.5.2023 tiistaisin  
klo 19.15-20.45. Kurssin hinta on 155 €. Opettajana toimii Soile Hartikainen.  
lImoittautumiset ja tiedustelut sähköpostilla: soile.hartikainen@diginia.fi tai puh. 0400 509 239 

• Kreikkalainen juhla Berghyddanissa la 25.3.2023 klo 17 alkaen.  
Ohjelmassa musiikkia, tanssia, arpajaiset ja illallinen. Illalliskortin hinta on 45 €. 
Ennakkoilmoittautuminen 19.3.2023 mennessä yhdistyksen sihteerille  
irmelilasarenko@gmail.com Samaan päivään mennessä tulisi myös maksaa illalliskortti 45 €  
yhdistyksen tilille: FI89 2001 3800 0441 40. Ilta sopii koko perheelle, myös lapsille. Mukaan  
mahtuu 100  henkeä. 

• Matkailuilta to 20.4.2023 klo 17 yhdistyksen toimistolla. Aurinkomatkojen edustajia saapuu  
kertomaan tulevista matkoista. He tarjoavat osallistujille ouzot. Ennakkoilmoittautuminen sihteerille 
sähköpostiin 16.4.2023  mennessä. 

• Loppukevääseen on suunnitteilla picnic-retki säävarauksella. Aika ja paikka selviää myöhemmin. 
Tarkoitus olisi viettää rentoa yhdessäoloa ulkoillen ja eväitä syöden koko perheen voimin.  

• Elokuussa on opastettu kierros Oopperatalossa. 

 

 Sihteeri Irmeli Lasarenko: s-posti: irmelilasarenko@gmail.com   

 Helsingin Suomi-Kreikka yhdistys ry:n toimiston osoite: Inkoonkatu 7, 00510 Helsinki.  
 Tila on rajallinen. Sinne mahtuu max. 25 henkeä. Ennakkoilmoittautuminen on siksi tarpeen. 
 

LÄMPIMÄSTI TERVETULOA ! 

Helsingin Suomi-Kreikka yhdistys ry. 
Kevään 2023 tapahtumia 

mailto:irmelilasarenko@gmail.com
mailto:merja@happyolive.fi
mailto:soile.hartikainen@diginia.fi
mailto:irmelilasarenko@gmail.com
mailto:irmelilasarenko@gmail.com
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Liiton piti juhlia 40-vuotisjuhlia vuonna 2020, mutta koronapandemian vuoksi juhla siirrettiin myö-
hemmäksi. Viime syksynä 8.10.2022 päästiin vihdoinkin juhlimaan liiton 42-vuotista toimintaa 
Kreikka-juhlien merkeissä. Juhlat järjestettiin Kuopiossa Hotelli IsoValkeisella ja paikallisena 
apukätenä toimi Kuopion Kreikan Ystävät ry. Isäntänä toimi itseoikeutetusti syksyyn saakka liiton 
puheenjohtajana toiminut Jukka Heiskanen. 

IsoValkeiselle saapui vieraaksi runsas joukko Kreikan ystäviä ympäri Suomen ja liiton kutsu-

vieraita. Tilaisuuden juhlapuheen piti Kreikan Suomen suurlähettiläs H.E. Mrs. Natalia Maria  
Karageorgou. Kuopion Kreikan Ystävien puheenjohtaja Jussi Partanakis esitti videon välityksellä 
tervehdyksensä Kreetalta.  Suomi-Kreikka yhdistysten liiton kutsuvieraspöydässä suurlähettilään 
ja hänen puolisonsa Panagiotis Petropoulosin lisäksi istuivat arkkipiispa Leo, Kuopion Kreikan 
kunniakonsuli Matti Kuosmanen ja puoliso Marja-Liisa Kuosmanen, kaupunginjohtaja Jarmo  
Pirhonen ja puoliso Leena Pirhonen, liiton kunniapuheenjohtaja Reino Riihinen ja puoliso Irja  
Riihinen sekä Kuopion Kreikan Ystävien varapuheenjohtaja Minna Halme ja puoliso Mikael  
Halme. Pöydän isäntänä toimi liiton puheenjohtaja Jukka Heiskanen puolisonsa Eija Heiskasen 
kanssa. 

Kreikka-juhliin kuuluu aina ruoka. Keittiömestari olikin loihtinut meille huikean makumatkan kreik-
kalaisiin herkkuihin. Musiikki kuuluu vahvasti kreikkalaiseen elämän menoon ja juhlapäivällistä 
sulateltiinkin Duo Sirtakin tahdissa. 

Illan aikana saimme ihailla kuopiolaisen tanssiryhmä Madaresin kreikkalaisia tanssiesityksiä 
(sirtos ballos, tsamikos, zonaradikos ja hasapikos). Tanssijoilla oli kreetalaiset Anogian ja  
Sfakian alueen puvut sekä osalla kreikkalaisen tarjoilijan asut. Madaresissa tanssivat Eveliina 
Sahlman, Tiina Sahlman, Urpu-Maarit Bruun, Johanna Räsänen, Mirka Stradén ja Päivi Tiainen. 
Esityksen suunnittelivat ja ohjasivat Eveliina Sahlman ja Tiina Sahlman. 

Tanssiparketilla karkeloi myös liiton kutsuma pastori Zorbas alias Jaakko Kara vaimonsa Filin 
kanssa villiten juhlakansaa ilakoimaan. ”Sun kanssas mä tanssin taivaisiin!” Kreikan ilosanoma 
saa levitä kaikkialle maanpiiriin. Totisesti, 
Kreikka ei jätä ketään kylmäksi. Tanssilat-
tialla ta-va-taan! pastori tervehtii ja kiittää 
liittoa. 
 

Suomi-Kreikka yhdistysten liitto ry.  
ja Kuopion Kreikan Ystävät  kiittävät  
lämpimästi kaikkia teitä mukana olleita! 

Kreikan ystävät ry. Kuopio 

Suomi-Kreikka yhdistysten liitto, ystävyyssiltojen rakentaja jo vuodesta 1980! 

 

Juhlatunnelmaa Kreikka-juhlissa   
Hotelli IsoValkeisella  
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Mrs. Natalia Maria Karageorgoun  
tervehdyspuhe. Kuva:  Päivi Tiainen 

Tanssiryhmä Madares: Eveliina Sahlman, Tiina Sahlman, 
Mirka Strandén, Päivi Tiainen, Urpu-Maarit Bruun ja  
Johanna Räsänen. Kuva: Päivi Tiainen 

Hasapikos: Sirkka Backman, Jaakko Kara ja 
Felicisima Pandoro-Kara 

Kuopion Kreikan Ystävien järjestelijöitä: edessä  
Päivi Tiainen, Terttu Rönkkö ja Minna Halme.  
Takana Ilpo Pelkonen, Micke Halme ja Kari Nissinen. 
Kuva: Päivi Tiainen 

Tanssin hurmaa 

Natalia Maria Karageorgou, Minna Halme ja 
Jukka Heiskanen. 

Teksti: Minna Halme 
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Kouvolan seudun Suomi-Kreikka-yhdistys ry. 

 

Meidän yhdistykseen kuuluu noin 45 jäsentä jotka pääosin ovat kouvolalaisia mutta lisäksi 
muutama kaukainen jäsenkin, jotka ovat mukana ihan kannatusmielessä. 
 

Yhdistyksen viime vuosi oli tapahtumarikas sillä perinteisten tapahtumien; terassitapaaminen, 
Ohi-juhla ja pikkujoulu, lisäksi vietettiin kerhoiltoja. 
 

Kerhoiltoja järjestettiin kaikkiaan kuusi kertaa. Aiheet käsittelivät Kreikkaa monessa muodossa: 
Matkalle Kreikkaan, Rhodos, Kreeta, kreikkalainen ruoka, 2 viikon reissu mantereella ja saari-
hyppely. 
 

Kerhoiltoihin saatiin uutta verta ja paras palkinto toiminnasta oli että eräs pariskunta lähti Kreik-
kaan lomalle ensimmäistä kertaa näiden pohjalta. Loma Kreetan Agios Nikolauksessa oli ollut 
kuulemma parempi kuin hyvä. 
 

Kerhoillassa ”Kahden viikon matka mantereella” kuultiin toisenlaisia elämyksiä ja kokemuksia 
Kreikasta. Kreikka on paljon muutakin kuin saaret. 

 

Kuva1. Kerhoilta menossa. 
Vuorossa Kreikan matkailu  
ja kuvassa Telendos  
Kalymnokselta kuvattuna.  

Kuva 2. Kahden viikon  
mantereen matka 
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Kerhoillat kiinnostivat ihmisiä laajemmaltakin alueelta, kaukaisimmat tulivat Lappeenrannasta 
kuuntelemaan Kreeta-iltaa ja kertomaan omista kokemuksista tuosta Kreikan helmestä. 
Ideahan kerho-illoissa oli juurikin tämä eli ensin alustetaan aihetta, kerrotaan taustaa ja tämän 
jälkeen areena oli vapaa eli jokainen sai kertoa omista kokemuksia sekä esitellä materiaalia. 
 

Myös Kreikan ruokailta sai erikoishuomiota. Ehkä tarjoilu kerhon puolesta veti väkeä paikalle, 
kun oli laadukasta tsipouroakin tarjolla. 
 

Perinteisetkin tapahtumat olivat suosittuja, varsinkin Ohi-juhla kerää vuodesta toiseen väkeä 
paikalle. Tällä kertaa juhla vietettiin ravintola Bonnevillessä. 
 

Kuva 3. Kreikkalaisen ruoan kerhoillan tarjoilua, kaikki oli kreikkalaista.  

Kuva 4.  Ohi-juhlassa taustalla pyöri autovideoita Kreikan matkoilta.  
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Ohi-juhlan odotetuimmat ohjelmat ovat arpajaiset ja tietokilpailu. 

Kuva 5. Pääpalkintona oli kreikkalainen herkkukassi.  

Kuva 6. Ohi-juhlan tietokilpailukysymys.  

Teksti: Veli-Matti Westman 
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Meltemia Vaasa 

 

 

Aurinkoisin terveisin Vaasasta, 

Meltemia ja Paula Isaksen 

Yli 40 vuotta sitten Vaasassa toimivista Kreikan kulttuurin harrastajista eriytynyt pieni ryhmä 
aloitti myös tanssiharjoitukset Tonin johdolla. Ryhmä kasvoi nopeasti ja oma yhdistys perustettiin 
vuonna 1983. Yhdistyksemme, Meltemian, järjestämät tilaisuudet, illanvietot ja juhlat ovat olleet 
suosittuja. Esiintymisiä on ollut paljon sekä omalla kotiseudulla että monella paikkakunnalla ym-
päri Suomea, jopa Kreikassa useampaan kertaan. Tänäkin päivänä Meltemiassa on aktiivisina 
jäseninä heitä, jotka aloittivat silloin vuosia sitten alkuperäisessä yhdistyksessä. Viikottaiset tans-
siharjoitukset jatkuvat ja nämä hetket ovatkin hyvä syy tavata ja vaihtaa myös kuulumisia. 
 

Järjestämme pienimuotoisen, omakustanteisen jäsenillan 03.02. paikallisessa ravintolassa, jon-
ne saapuu tanssiryhmäläisten lisäksi muitakin jäseniä. Nautimme toistemme seurasta ja välime-
rellisistä ruuista - ja ehkä ihan vähän pitää tanssia! 
 

Yhteinen matkamme touko-kesäkuun vaihteessa suuntautuu tällä kertaa Pargaan. Paikka on 
monelle mieluinen, vanha tuttu, mutta taas joillekin se tuo uusia maisemia ja varmasti kaikille 
mukavia yhteisiä elämyksiä. 
 

Syksyllä on suunnitelmissamme juhlia 40-vuotista taivaltamme hieman isommissa puitteissa. 
Juhlan järjestely on vielä keskeneräistä, joten tarkempia tietoja tulee myöhemmin. Souvlaki  
Orhistra on lupautunut esiintymään juhlassamme ja uskon, että silloin kannattaa tulla Vaasaan 
hieman kauempaakin.  
 

 

Kaunista ja antoisaa alkanutta vuotta kaikille! 
 

Aurinkoisin terveisin Vaasasta, 
 

Meltemia ja Paula Isaksen 

 

 

Perinneleikit ry:n kalenteri vuodelle 2023 on julkaistu.  
 

Kreikkalainen perinneleikki löytyy  
maaliskuun kohdalta. 

 

Lisätietoa: 
https://www.perinneleikit.fi/ 

Katso kuukauden perinneleikit: 

https://www.facebook.com/perinneleikit/ 
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Pietarsaaren Kreikanystävät ry/ Jakobstads Greklandsvänner rf  

Vuonna 1989 perustettu yhdistyksemme on pirteästi jaloillaan. Olemme nyt toimineet 33 vuotta. 
Puheenjohtaja on vaihtunut muutaman kerran, samoin hallituksen kokoonpano. Perustajajäseniä 
on kuitenkin vielä mukana jäsenistössä. Hallituksessakin toimii yksi toiminnan alkuunpanijoista 

Pääskynen on yhdistyksemme tunnus, jota käytämme jäsenposteissamme ja muissakin julkai-
suissa. 

Τα χελιδονια - Pääskyset oli myös aikoinaan tanssiryhmämme nimi.  

Jäsenmäärämme oli vuoden 2022 lopussa 58. Yhdistys on kaksikielinen, enemmistö on suo-
menkielisiä. Mukana on myös muutama kreikkalainen jäsen, jotka ovat asuneet Suomessa jo 
pitkään.   

Nykyisen hallituksen kokoonpano: 

puheenjohtaja Jyrki Koskinen 

varapuheenjohtaja Ulla-Maj Fagerholm (perustajajäsen) 
rahastonhoitaja Marit Autioniemi  
jäsen Carola Ahlgren 

jäsen Matti Heino 

jäsen Tuija Heino 

jäsen Virpi Hietala 

sihteeri Seija Mäenpää 

Jyrki valittiin yksimielisesti puheenjohtajaksi viime vuoden vuosikokouksessa, kun 17 vuotta pes-
tiä hoitanut Matti Antila halusi väistyä. Jyrki on yhdistyksen kuudes pj. Varapj. Ulla-Maj on perus-
tajajäseniä ja ollut alusta alkaen mukana hallituksessa.  

Vuosi 2022 oli jo melko normaalia toiminnassamme parin hiljaisemman vuoden jälkeen. Kokoon-
tumisia järjestettiin ja osallistujia uskaltautui tapahtumiin. Jotain kreikkalaista pyritään aina tuo-
maan kokoontumisiin; ruokaa, juomaa, musiikkia, tanssia, elokuvia, dokumentteja.  

 

Muutamia mainintoja tapahtumistamme viime vuosilta: 

*Kreikkalaisia viinejä maisteltiin 35 jäsenen makuaisteilla viime vuoden huhtikuussa. Juomia 
arvosteltiin asiantuntemuksella ja yhtä asiantuntemuksella hallituksemme jäsen Virpi viinejä esit-
teli. Viinejä oli tarjolla viittä eri sorttia ja lisänä runsaasti naposteltavaa. Jäsentapahtumana tämä 
oli erittäin onnistunut.  

*Paikallisen yrittäjän saunalautalla seilattiin viime elokuussa. Lautalla oli kreikkalainen ja 
suomalainen tunnelma mukavasti rinnakkain. Kreikkalainen musiikki soi ja suomalainen makka-
ra grillaantui. Saunalautta koristeltiin Kreikan lipuin, joten olennainen välittyi myös rannalla olijoil-
le. Risteilypäivä oli hiukan sateinen, mutta tunnelma oli aurinkoinen. Maihin tulon jälkeen jäätiin 
vielä rantaravintolaan iltaa viettämään.  

 *Oxi -juhlaa vietämme aina suunnilleen oikeaan aikaan lokakuussa. Pääosassa on jäsenis-
tön yhdessäolo ja kerääntyminen kreikkalaisen ruuan ääreen sekä elävä musiikki Souvlaki Or-
chestran tahdittamana.  Tämä juhla on muodostunut suosituksi ja kovasti odotetuksi tapahtu-
maksi. Välillä on juhlatilakin käynyt pieneksi. Aina on ollut hauskaa, niin myös viime lokakuussa. 
Tietysti me myös tanssitaan aina kun askeleet löytyvät. Pikkujoulut tulee juhlittua siinä samalla.  
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Alkaneen toimintakauden 2023 suunnitelmia: 
Alkaneelle vuodelle meillä on sääntömääräisen vuosikokouksemme lisäksi suunnitelmissa muun muassa:  
- tutustuminen paikalliseen ortodoksiseen rukoushuoneeseen, tsasounaan tutustuminen papin opastuk-
sella 

- luontoretki Pietarsaaren upean Fäbodan merenrantamaisemiin sisältäen vaeltelua luontoreiteillä sekä 
evästelyä grillipaikalla 

- kesätapahtumana meillä on uusintana saunalautan vuokraus ja pidot vesillä 

- syyskuulle valmistelemme ryhmämatkaa. Suunnitelmat ovat menossa ja tarjouksia on otettu eri kohtei-
siin 

- lokakuun OXI-juhlaan/ pikkujouluun huipentuu taas perinteisesti toimintavuotemme. Juhlatila on jo va-
rattu.  

Toivomme menestystä ja mukavia jäsentapaamisia, niin meille kuin kaikille muillekin yhdistyksille!  

Pidetään Kreikan lippu korkealla! 

Parhain terveisin 

Pietarsaaren yhdistys 

 

Teksti: Seija Mäenpää 

Yllä: Lauttakuva/kuvaaja: Virpi Hietala 

Oikealla: Tanssiryhmä/kuvaaja: Tuija Heino 

Oikealla: Soittajat 
kuvaaja: Marit Autioniemi 
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 Porin loppuvuoden 2022 toiminta ja kurkistus tulevaan. 

Porin Suomi–Kreikka-yhdistyksen viime vuosi oli toimintaa täynnä.  
 

MARRASKUUSSA TAPAHTUI 
 

24.11. Nefeli tanssimassa ja tanssittamassa Porin Mielenterveysyhdistys Hyvis ry:n tilaisuudessa. 
Osalle yleisöä tämä oli ensi kosketus kreikkalaiseen tanssiin, osa oli nähnyt ja osa jopa tanssinut Kreikan 
matkoillaan. Hyvin yleisö lähti mukaan Hasaposervikokseen. Kiva oli olla tuottamassa hyvää mieltä.  
Uskoisin että ilo oli molemminpuolinen. Jos haluat voida hyvin, tee hyvää toisille.  
 

26.11. vietettiin perinteiset pikkujoulut erinomaisen ruoan, musiikin, seuran ja tietysti tanssin merkeissä 
ravintola Vanha Kauppiksella (Porin entinen kauppaoppilaitos). 
Kimmo Hyyppä lumosi meidät soitollaan, kuten aina. Nefeli esiintyi ja poseerasi Kauppiksen portailla. 
Kauppaopiston naiset kääntää mun pään – ainakin näissä asuissa:) 
 

JOULUKUUSSA TAPAHTUI 

8.12. matkasi iloinen ryhmä Euraan Soveron taidetaloon hyvän kreikkalaisen ruoan pariin 

Kaisa oli jälleen loihtinut meille kreikkalaisia herkkuja. Samalla ihailtiin hänen taidettaan, taloa, koruja ja 
tehtiin ostoksia. Kyllä oli kiva ilta ja aika kului kuin siivillä. Soveron Taidetaloon voi käydä tutustumassa 
muutoinkin kuin meidän retkillä. Ota yhteyttä kuvataiteilija, talkkari, köksä ja puutarhuri Kaisa Soveroon 
puh. 044-252 5433, kaisa.sovero@gmail.com ja sovi käynnistä etukäteen. 
 

2023 ALKUVUODEN TULEVIA TAPAHTUMIA: 

La 4.2. kokataan kreikkalaisittain, Porin Marttojen keittiö, Valtakatu 7, Pori. Pääkokkina häärii vanha  
tuttu Jukka Heiskanen Turusta. 
 

To 16.3. Yhdistyksen vuosikokous, paikka ja aika ilmoitetaan myöhemmin. 
 

La-su 25.- 26.3. Kaakkois-Suomen Kreikanystävät ry:n (Hamina) 30-v juhlat 
Tanssiryhmä Nefeli on kutsuttu esiintymään juhlassa. Olemme järjestämässä tilaisuuteen yhteismatkaa. 
 

La 22.4. kreikkalaisten tanssien kurssi, opettajana Anne Myntti, paikkana Tanssikoulu Happy Dance. 
 

Muita suunnitelmia: 
Kesäteatterimatka Happy Dancen kanssa, Teatterikäynti Porin ja/tai jonkun lähikaupungin teatteri, heinä-

elokuussa yleisöristeily Kokemäenjoella, Annen pihajuhlat elokuussa, Pikkujoulut marraskuussa. 
Varmasti keksitään muutakin mukavaa! 

Kaisa Sovero 
 Pirjo Koskinen ja Kimmo Hyyppä Nefeli kauppiksen portailla 

mailto:kaisa.sovero@gmail.com
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TAPAHTUMIA VUONNA 2022, Tampereen Suomi-Kreikka yhdistys 

 

Melko hiljaisen alkuvuoden 2022 jälkeen meillä oli mahdollisuus järjestää kokkikurssi Hatanpään 
yläasteen opetuskeittiössä huhtikuussa. Innokkaita kokkailijoita tuli paikalle 10 henkeä, ja kok-
kailimme Chef Tatu Alhon johdolla mm. kreikkalaisen Akis Petretzikisin reseptejä osittain nou-
dattaen. Useampi ryhmä, erilaisia versioita ja uusia makunautintoja. Iloinen kiitos Tatulle! Päivän 
kruunasi vielä Duo Sirtakin soitto Pub Jerun Piilopaikassa, Tampereen keskustassa. 

Kesäkuussa 2022 vietimme ravintolailtaa Plevnassa Tampereella. Stephen Evans oli tehnyt vi-
sailun iltaa varten teemana Rhodos, ja pian tulivat mukaan myös Kreeta- ja Kypros-visailut, jot-
ka löytyvät Tampereen yhdistyksen nettisivuilta ja ovat kaikkien vapaasti luettavissa tai kisailta-
vissa. Heinä- ja elokuussa jäsenillat järjestettiin tuttuun tapaan ravintola Antikassa. Varsinainen 
kesäretki tulee toivottavasti ohjelmaan jälleen kesällä 2023. 

Uusi lehtemme ilmestyy keväällä 2023, ja se julkaistaan luonnollisesti myös pdf-versiona netis-
sä. Iloisen piristyksen yhdistyksemme toimintaan ovat tuoneet Kirsti Suonsyrjä ja Stephan 
Evans, joiden matkakertomuksia löytyy Tampereen yhdistyksen nettisivuilta. Stephenin kirjoituk-
sia on ollut useissa viime vuosien Filellinas-lehdissä ja myös hänen laadukkaasta musisoinnis-
taan ovat jo monet päässeet nauttimaan. 

Pekka ja Linda Lahtisen sukellusmatkat sekä muut mielenkiintoiset kohteet löytyvät Tampereen 
yhdistyksen lehdistä ja netistä. Jukka Laaksosen ”Minihenkilökuvia”-sarjalla on ollut omat suo-
sikkinsa jo vuosia. Viimeisin eli 12. julkaisu kertoo Eleni Vlahosista, Kreikan journalismin voima-
naisesta. 

Tampereen yhdistyksen Sanni Jaman Kreikka-aiheisiin matkakertomuksiin kannattaa tutustua 
sivustolla: https://blogit.terve.fi/karkkipaiva/suuri-kreikka-hakemisto/ Sanni on matkustellut jo 
vuosikymmeniä ja käynyt yli 70 Kreikan saarella. Sannin blogista löytyy myös kaikkea mielen-
kiintoista ruokaan, terveyteen ja kauneuteen liittyvää tietoa. 
 

Teksti Elina Hilden 

 www.tresuomikreikka.net 

Kastellorizo: Kuva: Sanna Jama 

 

Symi: Kuva: Sanna Jama 

https://blogit.terve.fi/karkkipaiva/suuri-kreikka-hakemisto/
http://www.tresuomikreikka.net
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Kreikkalaisilla on sanansa – Hyvää kansainvälistä kreikan kielen päivää! Vuonna 
2017 käynnistetty kansainvälinen kreikan kielen päivä 9. helmikuuta juhlii kreikan 
kielen keskeistä roolia maailmankulttuurin kehityksessä. 
_____________________________________________  
Duncan Howitt-Marshall | 9. helmikuuta 2022  
 

Kansainvälinen kreikan kielen päivä, jota vietetään 9. helmikuuta, korostaa kreikan kielen poikkeuk-
sellista roolia lukutaidon, tieteen, filosofian ja kulttuurin maailmanlaajuisessa kehityksessä. Viralli-
sesti käynnistettiin vuonna 2017 Kreikan kansallisrunoilijan Dionysios Solomosin (8.4.1798 -9.2.1857), 
Kreikan kansallislaulun 1823 runon ”Hymn to Liberty” kirjoittajan vuotuisen muistopäivän yhtey-
dessä. Kansainvälisen kreikan kielen päivän tavoitteena on edistää  
tietoisuutta kielen ennennäkemättömästä vaikutuksesta muihin kirjoitusjärjestelmiin ympäri maail-
maa. Päivän muistoksi Kreikan ulkoministeriö julkaisi yllä olevan videon YouTubeen - "Asioita, joita 
et tiennyt kreikan kielestä" - mukaan lukien tukiviestit diasporakreikkalaisten apulaisministeriltä 
Andreas Katsaniotisilta ja sihteeri John Chrysoulakisilta. Yleistä kreikkalaiselle ulkomaille ja julkisel-
le diplomatialle. Kreikan sanat ovat maailman vanhin kirjattu elävä kieli, jota on puhuttu samalla 
maantieteellisellä alueella noin 4 000 vuoden ajan, ja se on imeytynyt moniin muihin indoeurooppa-
laisiin kieliin, mukaan lukien englanti, ranska ja italia. Esimerkiksi noin 10 % espanjan sanoista on 
lainattu kreikasta. Lainatakseni ranskalaista klassistia ja kirjailijaa Jacqueline de Romillya (1913-

2010): "Jokaisen on opittava kreikkaa, koska kreikan kautta voi ymmärtää omaa kieltään." Kreikan 
kielen syvyys ja rikkaus sekä sen laaja ja runollinen sanavarasto (5 miljoonaa sanaa ja 70 miljoonaa 
sanatyyppiä!) tarjoavat täydellisen työkalun monimutkaisten ajatusten ja tunteiden määrittelemiseen 
ja ilmaisemiseen. Itse asiassa, kun englanninkielisten on vaikea löytää tarkempaa tapaa ilmaista aja-
tus tai kuvailla esinettä, usein käytetty lause "kreikkalaisilla on sana" on kätevä tapa päästä eroon 
koukusta. Länsimaisten kielten äiti Nykykreikan kieli, jota nykyään puhuu noin 13,5 miljoonaa ih-
mistä Kreikassa, Kyproksella, Albaniassa, Italiassa, Turkissa ja globaalissa kreikkalaisen diasporan 
joukossa, kehittyi muinaisesta  
kreikasta, historiallisesta yhtenäisyydestä, joka ulottuu Homeroksen ja Hesiodoksen eepoksiin 8. 
vuosisadalla eaa. Muinainen kreikka, joka jakautui useisiin alueellisiin murteisiin, oli varhainen  
lingua franca, joka levisi Välimeren alueelle merikaupan ja kolonisaation kautta. Sen aakkoset, jotka 
on johdettu aikaisemmasta foinikiasta, on varhaisin tunnettu aakkoskirjoitus, joka käyttää eri kirjai-
mia vokaalien ja konsonanttien kohdalla. Latinalaiset aakkoset, nykymaailman laajimmin käytetty 
kirjoitusjärjestelmä, johdettiin alun perin kumealaisesta kreikasta, joka on muinaisen Euboian murre.  
Muinaisen kreikan kielen voima ja vaikutus jatkui kauan sen jälkeen, kun roomalaiset hallitsivat  
Välimerta täydellistä poliittista hallintaa, mikä sai filosofin ja poliitikon Marcus Tullius Ciceron kuu-
luisan huomautuksen: ”Jos jumalat puhuvat, he varmasti käyttävät kreikkalaisten kieltä. ” Nykyään 
kreikan kieli toimii peruskielenä tieteessä, matematiikassa, logiikassa ja filosofiassa sekä teatterissa ja 
taiteissa. Noin 80 prosentilla tieteellisistä termeistä on kreikkalainen juuri, ja kreikkalaiset kirjaimet 
ovat jatkuva teknisten symbolien ja tarrojen lähde lääketieteen, tekniikan, tähtitieteen ja muilla aloil-
la. Kreikka on pohjimmiltaan vapauden ja demokratian ("ihmisten hallitseminen") juurikieli, rohkea 
uusi hallitusjärjestelmä, joka syntyi muinaisen Ateenan poliittisesta ja filosofisesta keskustelusta  
kaksi ja puoli tuhatta vuotta sitten. Ateenalainen demokratia, jota kaupungin suuret lainsäätäjät ja 
ajattelijat, mukaan lukien Solon, Cleisthenes, Perikles ja Platon, kehittävät, keskustelevat ja loputto-
masti kritisoivat, muodostaa modernin liberaalin demokratian, maailman hallitsevan poliittisen  
järjestelmän, perustan.  
Hyvää kansainvälistä kreikan kielen päivää!  
Χρόνια πολλά για την Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας! 

 Suomennos: Stephen Evans 
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Opintoryhmämme on juuri saavuttanut 7 vuoden iän. 

Vuoden 2016 alussa Turun Työväenopisto lopetti nykykreikan jatkokurssit ja jo silloin hyvin  
sitoutunut joukko jatko-opintovaiheeseen tulleita kielen harrastajia perustivat ryhmän opettajansa Kirsi 
Melvola-Georgakarakoksen esityksen pohjalta. 

Keväällä 2016 ryhmää vetivät Kirsi Melvola-Georgakarakos  ja Jukka Heiskanen.Opettajamme 

Kirsi muutti samana vuonna Turusta Helsinkiin ja opettajina jatkoivat Marianna Choleva ja Jukka Heiska-
nen. Syksystä 2017 lähtien ”ο δάσκαλος” on ollut allekirjoittanut, nyttemmin jo eläköitynyt apteekkari Juk-
ka Heiskanen. Syksyllä minua ”tuurasi” 2 kertaa ryhmämme jäsen Harri Tuomola, jolla on hallussaan 
myös kreikan kielen vanhempi muoto.  

Tulkoon tässä sanotuksi, että ryhmämme on kaikki nämä kuukaudet kokoontunut kerran vii- 
kossa keskiviikkoisin klo 18:30-20.00. Kesätaukomme on ollut n. 4 kuukautta ja joululoma runsas kuukau-
si. Noina aikoinakin olemme pitäneet yhteyttä toisiimme somessa ja perinteisemminkin menetelmin. En-
nen kesää olemme istuneet yhden illan hyvän ruoan ja seurustelun merkeissä, samoin syyslukukauden 
lopuksi olemme ottaneet yhden illan ulkona yhdessä.  

Vaati pohdiskelua ja rohkaisua alkaa ryhmän vetäjänä syksyllä 2017. Olimme kuitenkin jo  tuttuja toisil-
lemme ja ystävyyssuhteet vahvistivat entisestään ryhmämme koossa pysymistä. Kiitokset jo tuolloin saa-
toin lausua opettajilleni Nikos Filorakselle ja Leena Haapala-Lindholmille saamastani rohkaisusta ja kan-
nustuksesta jo omien opintojeni jatkamisessa.  

Ryhmämme koko on ollut enimmillään 15 henkeä (nyt 12). Vaihtuvuus on ollut pientä. Luokkatilamme on 
asettanut rajansa ryhmän koolle. Olemme kokoontuneet tähän mennessä kolmessa eri paikassa; Turun 
Ystävyyden Talolla, Kirjan Talolla ja tätä nykyä kodikkaassa ja koululuokaksi hyvin soveltuvassa Tuurin 
Tuvassa. Kaikki ovat olleet tiloja Turun ruutukaava-alueella.  

Ryhmämme jäsen ja Turun Suomi-Kreikka Seuran sihteeri Antti Suominen on huolehtinut luokkamme tila-
varauksista ja ”päiväkirjasta”. 

Käyttämämme oppikirjat ovat olleet Τα νέα ελληνικά για ξένους jo Kirsi-opettajan ajoilta, runsas oheisma-
teriaali ja nyt Ελληνικά Β (Ειρήνη Παθιάκη, Γιώργος Σιμόπουλος, Γιώργος Τουρλής) sanastoineen vuoden 
2022 alusta.  

Opetuksemme on lähiopetusta ja pandemian aikoina pidimme taukoja kokoontumisissamme viranomais-
määräysten mukaisesti. Yhteyttä toisiimme olemme näinäkin aikoina pitäneet somessa. 

Vuonna 2019, Kreikan pääsiäisen aikaan teimme yhteismatkan Ateenaan, joissa viivyimme  
1 - 2 viikkoa henkilökohtaisesti päättäen. Runkona matkallemme on opiskelu koulussa Κέντρο Ελληνικής 
Γλώσσας και Πολιτισμού Μέγας Αλέξανδρος (Kentro Ellinikis glossas Megas Aleksandros). Pienryhmä-
opetuksen lisäksi ohjelmaa oli museoretkien ja yhteisen aterioinnin merkeissä Ateenassa. 

Oman ikimuistoisen osansa matkaamme toi pääsiäisen kokeminen Kreikassa, Ateenassa, sen kirkoissa 
ja lopulta pääsiäisaterialla hiukan keskustan ulkopuolella. 

Koulu oli minulle jo entuudestaan tuttu suoritettuani siellä kielitaitotasot Α2…Γ1 jo aikaisempina 
vuosina. 

Kohokohta matkallamme oli ryhmämme kanssa yhteistyönä työstetyn Fraasisanakirjan julkista-
minen. Suuri oikoluku ja viimekorjaukset tehtiin vielä tämän jälkeen, mutta mukaan saimme kukin 
jo yhden kappaleen kirjaamme. Koulumme rehtori Κώστας Καρκανιάς (Kóstas Karkaniás) on 
suuresti arvostanut ponnistustamme. Αγγελική Καρκανιά (Angeliki Karkaniá) suoritti kanssani  
oikolukutyön osittain etäyhteydellä. 

Turun Suomi-Kreikka Seuran Nykykreikan opintoryhmä 
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Turun kieliryhmä Ateenassa Nykykreikkaa jokapäiväi-
seen käyttöön -fraasikirjan julkistamistilaisuudessa 
(Kentro Ellinikis glossas Megas Aleksandros -
koululla)  

Kreikan kielen opintoryhmän ryhmäkuvat Turussa 

Kentro Ellinikis glossas Megas Aleksandros 
-koulun johtaja Kóstas Karkaniás luokassa 

Koulun johtaja ja Jukka Heiskanen esittele-
mässä fraasikirjaa 

Teksti: Jukka Heiskanen 

Fraasikirja: tilaus: katso sivu 35 
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Kaakkois-Suomen Kreikanystävät ry:n 30 v- juhla 

la 25.3.2023 klo 18.00 Lounashuone Kerholla, 

osoite Kadettikoulunkatu 3 49400 Hamina 

Kreikkalainen illallinen hyvän musiikin, tanssiesitysten ja tanssin merkeissä 

            Menù 

Alkumalja 

 

Alkuruoat: 

Salaatti (salaatti, 
kurkku, tomaatti, 
punasipuli) 
Feta 

Marinoidut oliivit 

Sitruunainen kaali-
salaatti 

Tzatsiki 
Viininlehtikääryleet 

Pinaattipiiraat 

Leipä + levite 
(valkosipuli) 

Pääruoat: 
 

Briam-kasvisvuoka 

Kokkinisto (naudan 
lihasta) 
Oregano perunalohkot 
uunissa 

Jälkiruoka: 
 

Vasilopita 

Kahvi/tee 

Ruokajuoma 
vesi 

Sitovat ilmoittautumiset 16.3.2023 mennessä   

Jormalle sähköpostilla: jorma.miinalainen@gmail.com 
tai tekstiviestillä puh. 050 091 0605 

Jukalle sähköpostilla: jukka.jauhiainen@pp.inet.fi tai 

tekstiviestillä puh. 040 136 3883 

Maksut 19.3.2023 mennessä  

Tilille: Kaakkois-Suomen Kreikanystävät ry 

FI67 5506 0020 0739 85 

Käytä maksaessasi viitettä: 10100 

Duo Sirtaki: Kimmo ja Ari-Pekka 

Tanssiryhmä Nefeli 

Jaakko Kara ja Felicisima  
(kuva Jukka Granström) 

Hinta 49 €/ hlö 

mailto:jorma.miinalainen@gmail.com
mailto:jukka.jauhiainen@pp.inet.fi
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Suomi-Kreikka yhdistysten liitto ry. Toimintakertomus v. 2022 

Suomi-Kreikka yhdistysten liiton toiminnan tarkoituksena on lisätä kansalaisten tietämystä antiikin ajan  
ja tämän päivän Kreikan kulttuurista, historiasta, kielestä ja yhteiskunnasta tiedottamalla ja järjestämällä 
avoimia kulttuuritapahtumia. Vastavuoroisesti liitto pyrkii verkostoitumaan Kreikassa toimivien kulttuurijär-
jestöjen kanssa. Vuosi 2022 oli liiton 42. toimintavuosi. 

Vuonna 2022 liittoon kuului 13 jäsenyhdistystä. Yhdistysten yhteinen jäsenmäärä oli 1071.  
Joensuun Kreikan ystävät ry. lopetti kesällä 2022. Länsi-Pohjan Suomi-Kreikka yhdistys ry. aloitti  
toimintansa uudelleen 1.1.2022. 
 

Liiton jäsenyhdistykset  
 

Helsingin Suomi-Kreikka yhdistys ry. 
Kaakkois-Suomen Kreikanystävät ry. 
Karelia-Kreikka Lappeenranta ry. 
Kouvolan seudun Suomi-Kreikka yhdistys ry. 
Kreikan ystävät ry., Kuopio  
Länsi-Pohjan Suomi-Kreikka yhdistys ry. 
Meltemia, Kreikan kulttuurin harrastajat ry. 
Napapiirin Kreikan ystävät ry. 
Pietarsaaren Kreikan ystävät ry. 
Porin Suomi-Kreikka yhdistys ry. 
Rauman seudun Suomi-Kreikka yhdistys ry. 
Tampereen Suomi-Kreikka yhdistys ry.  
Turun Suomi-Kreikka -Seura ry. 
 

Liitto toimii jäsenyhdistyksiensä yhdyssiteenä tiedottaen valtakunnallisesti ja avustaen tapahtumien järjes-
telyissä. Opetus- ja kulttuuriministeriön yleisavustus liitolle vuodelle 2022 oli 5750 €.  

Sääntömääräiset kokoukset  
Liittohallitus on pitänyt varsinaiset kokoukset (5) Teams-etäkokouksina 19.2., 25.4.,24.5. ja 6.9. ja 
22.11.2022. Sääntöjen mukainen liittokokous pidettiin 8.10.2022 Kuopiossa.  
 

Liittohallitus 8.10.2022 - seuraava liittokokous 7.10.2023 

Puheenjohtaja:  Pirjo Koskinen, Porin Suomi-Kreikka yhdistys ry. 
Varapuheenjohtaja:  Yrjö Viinikka, Helsingin Suomi-Kreikka yhdistys ry. 
Sihteeri:    Minna Halme, Kreikan Ystävät ry., Kuopio  
Taloudenhoitaja:   Arja Rintanen, Porin Suomi-Kreikka yhdistys ry. 
Tiedottaja ja Filellinas-lehden toimittaja: Kaija Kivikoski, Helsingin Suomi-Kreikka yhdistys ry.  
 

Muut jäsenet (suluissa varajäsen):  
Roby Mountrakis, Helsingin Suomi-Kreikka yhdistys ry. (Irmeli Lasarenko,  
Helsingin Suomi-Kreikka yhdistys ry.) 
Terttu Rönkkö, Kreikan Ystävät ry., Kuopio (Marita Jurva, Kreikan Ystävät ry., Kuopio) 
Martina Villa, Tampereen Suomi-Kreikka yhdistys ry. (Jukka Heiskanen, Turun Suomi-Kreikka -Seura ry.) 
Anne Myntti, Porin Suomi-Kreikka yhdistys ry. (Paula Isaksen, Meltemia-Kreikan kulttuurin harrastajat ry.) 
Jorma Miinalainen, Kaakkois-Suomen Kreikanystävät ry. (Veli-Matti Westman, Kouvolan Seudun Suomi-
Kreikka yhdistys ry.) 
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 Liittohallitus 23.10.2021 – 8.10.2022 

 

Puheenjohtaja:  Jukka Heiskanen, Turun Suomi-Kreikka -Seura ry.  
Varapuheenjohtaja:  Yrjö Viinikka, Helsingin Suomi-Kreikka yhdistys ry. 
Sihteeri:    Marita Jurva, Kreikan Ystävät ry., Kuopio 

Taloudenhoitaja:   Pirjo Koskinen, Porin Suomi-Kreikka yhdistys ry. 
Tiedottaja ja Filellinas-lehden toimittaja: Kaija Kivikoski, Helsingin Suomi-Kreikka yhdistys ry. 

Muut jäsenet (suluissa varajäsen):  
Aili Lamminen, Helsingin Suomi-Kreikka yhdistys ry. (Irmeli Lasarenko, Helsingin Suomi-Kreikka  
yhdistys ry.) 
Terttu Rönkkö, Kreikan Ystävät ry., Kuopio (Minna Halme, Kreikan Ystävät ry., Kuopio) 
Martina Villa, Tampereen Suomi-Kreikka yhdistys ry. (Antti Suominen, Turun Suomi-Kreikka -Seura ry.) 
Jorma Miinalainen, Kaakkois-Suomen Kreikanystävät ry.  
(Veli-Matti Westman, Kouvolan Seudun Suomi- Kreikka yhdistys ry.) 
Matti Antila, Pietarsaaren Kreikan ystävät ry. (Anne Myntti, Porin Suomi-Kreikka yhdistys ry.) 
 

Toiminnantarkastajat  
Varsinaisina toiminnantarkastajina toimivat vuonna 2022 Riitta Laakkonen ja Marja Peuhkuri Porista  
sekä varatoiminnantarkastajana Satu Mikkola Porista. 

Arvo Allosen stipendirahasto  
Liittohallitus myönsi kokouksessaan 6.9.2022 Arvo Allosen muistorahaston vuosittaisen stipendin  
(1000 €) Sibelius-Akatemian klassisen musiikin tohtorikoulu DocMusin tohtorikoulutettava ja  
etnomusikologi Spiros Delegosille tohtoriopintojen päätökseen saattamiseen. 
 

Yhteistyö  
Liitto on jatkanut läheistä yhteistyötä Kreikan ja Kyproksen suurlähetystöjen, Ystävyysseurojen liiton, 
Suomen Helleenit ry:n, Christine ja Göran Schildtin säätiön, Suomi-Kypros yhdistys ry:n, Suomen Atee-
nan- instituutin ystävät ry:n, Ateenan suomalaiset -yhdistyksen, Kreikassa toimivien Suomi-seurojen ja  
-koulujen sekä muiden sidosryhmien kanssa. 
 

Filellinas-jäsenlehti  
Vuonna 2022 julkaistiin jäsenlehden kaksi numeroa. Toimittajina ovat olleet Kaija Kivikoski ja  
Yrjö Viinikka.  
 

Tiedotus  
Liiton kotisivuja (http://www.skyl.fi) on käytetty tiedottamiseen, vastuuhenkilönä on ollut Kaija Kivikoski.  
Liiton tiedotuskanava on myös Facebook. Lisäksi liitto on toimittanut jäsenyhdistyksilleen sähköposti- 
tiedotteita. 
 

Liiton järjestämät/tukemat yleisötapahtumat  

30.3.2022 Kreikan taloudelliset kriisit sekä Itäisen Välimeren turvallisuustilanne -luento, Eurooppa-   
sali, Helsinki 

2.4.2022 Konsertti ja Helsingin Suomi-Kreikka -yhdistys ry:n  65 -vuotisjuhla, Berghyddan, Helsinki 
1.9-12.10.22 “Kulje edellä”- taidenäyttely, Sebastian Boulter, Kaapelitehtaan Drawing Gallery D5,  

Helsinki 
8.10.2022 Liiton 40 -vuotisjuhlat, Hotelli IsoValkeinen, Kuopio. Juhlat siirtyivät kahdella vuodella. 
5.11.2022 Kreikan nykyrunouden ilta ja Riikka P. Pulkkisen kahden kreikan kielestä suomentaman 

runokirjan julkistamistilaisuus, Turun kaupunginteatteri, Viides näyttämö -tila. Tilaisuus oli 
osa Varsinais-Suomen runoviikkofestivaalin ohjelmistoa. 
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Arvo Allosen muistorahaston stipendi 2023 

 

 

Suomi-Kreikka yhdistysten liitto ry jakaa vuosittain Arvo Allosen muistoa kantavasta rahastosta 
stipendejä liiton sääntöjen mukaiseen koulutukseen, tutkimukseen, kursseihin ja opinto-

matkoihin sekä kreikkalaisen kulttuurin maissa että myös kotimaassa. 

Vuoden 2023 stipendin hakeminen: 

Suomi-Kreikka yhdistysten liitto ry. julistaa haettavaksi Arvo Allosen muistorahaston  
stipendin vuodelle 2023, arvoltaan 1000 euroa. 

Stipenditoimikunta voi myös esittää stipendin jakamista useamman hakijan kesken. Arvo  
Allosen muistorahaston tarkoituksena on jakaa stipendejä liiton sääntöjen mukaiseen koulutuk-
seen, tutkimukseen, kursseihin ja opintomatkoihin sekä kreikkalaisen kulttuurin maissa että koti-
maassa. 

Liiton tarkoituksena on toimia jäsenyhdistyksiensä yhdyssiteenä ja lisätä Kreikan maan ja kan-
san tuntemusta sekä levittää tietoa antiikin ja tämän päivän Kreikan sivistyksestä, historiasta ja 
yhteiskunnasta. Rahaston sääntöjen mukaan stipendin hakeminen on mahdollista kaikille Krei-
kan kulttuurista kiinnostuneille. Hakijalta ei edellytetä Suomi-Kreikka yhdistysten liitto ry:n jä-
senyhdistyksen jäsenyyttä. 

Vapaamuotoiset hakemukset, joista käyvät ilmi hakijan taustatiedot (CV mukaan lukien) sekä 
stipendin tarkka käyttötarkoitus ja -aika, tulee toimittaa 30.6.2023 mennessä sähköpostilla tai 
postitse osoitteella: 

Kaija Kivikoski, Hiekkakivenkuja 3, 01700 Vantaa. Kuoreen lisäksi merkintä: ”Arvo Allosen muis-
torahaston stipendi”. 

Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä. 

Stipenditoimikunta tekee hakemusten perusteella liittohallitukselle esityksen stipendin saajasta 
tai saajista. Stipendin saajan vahvistaa Suomi-Kreikka yhdistysten liitto ry:n liittohallitus syysko-
kouksessa lokakuussa 2023. 
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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 

Luku– ja kuunteluvinkkejä: 
Katso myös: Kasvotusten: nykykreikkalaisia novelleja. Toimittanut ja kääntänyt Riikka. P. Pulkkinen. 
Enostone 2021. ISBN: 9789527389409  

FM Laura Ivaskan väitöskirja ”A Mixed-Methods Approach toIndirect Translation: A Case Study of the 
Finnish Translations of Modern Greek Prose 1952–2004”  
 Julkaisun osoite verkossa:  https://www.utupub.fi/handle/10024/150755  

Manna Satama ja Vesa Vahtikari Tanssiva kuoro antiikin kreikkalaisessa draamassa 

Linkki artikkeliin: https://disco.teak.fi/tanssin-historia/tanssiva-kuoro-antiikin-kreikkalaisessa-draamassa/ 

Podcast: Minna Pyykön maailma. Laivamadot - unohdettu riesa merenkukun historiassa 

Miten laivamato (Teredo navalis) liittyy Troijan hevoseen?  
Kuuntele: https://areena.yle.fi/podcastit/1-64716648 

Tarinoita Akropoliin juurelta. Ateenan suomalaisten julkaisema novellikokoelma I ja II.  
Yhteystiedot: ateenansuomalaiset@gmail.com . Osa III ilmestynee loppuvuodesta. 

Konstantínos Kaváfis. Valitut runot . Aiora Press 2022. Kääntäjä Riikka P. Pulkkinen 

ISBN: 9786185369699  
Lisätietoa: https://enostone.myshopify.com/products/kavafis-konstantinos-br-valitut-runot?

Aurinkokello. Nykykreikkalaisen runouden antologia., Enostone kustannus 2022.  
Toimittanut Riikka P. Pulkkinen ja Athina Rossoglu Kääntänyt Riikka P. Pulkkinen 

ISBN: 9789523990326  
Lisätietoa: https://enostone.myshopify.com/products/riikka-p-pulkkinen-kaant-toim-athina-rossoglu-

Mika Remes, Tommi Anttonen. Välimeren klassikot : Italia, Espanja, Ranska, Kreikka . Read-
me.fi Oy 2023. ISBN:  9789523734500 

Novellikokoelma Kasvotusten, runoantologia Aurinkokello ja Konstantínos Kaváfisin Valitut runot 
voit ostaa Enostone-kustantamon verkkokaupassa: https://enostone.myshopify.com/ 

Runoantologiasta Aurinkokello saa alennuksen koodilla KREIKKA 

https://www.utupub.fi/handle/10024/150755
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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 

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 

 

Muita: 

Muita:  

Napapiirin Kreikan ystävät ry. 

Puheenjohtaja: Kai Leinonen p. 040 721 6614, kai.leinonen (at) pp1.inet.fi 

 


