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Olisiko kevät vihdoinkin tullut? 
 
Pari viikkoa sitten,  luin Facebook‐tutultani päivityksen, jonka mukaan edelli‐
senä  päivänä  Taivalkoskella  oli mitattu  Suomen  talven  ennätyspakkaset,  ‐
38,2 astetta.  Ja  tietysti suomalaiset sisukkaina  jatkoivat arkeaan: "Vain yksi 
510:stä peruskoululaisesta jäi kotiin, ja osa pyöräili kouluun."  
Ei tilanne ollut hyvä Thessalonikissakaan. Villapaidat päällä kuljin vielä viime 
viikolla,  ja vettä satoi taivaalta tuon tuosta. Tuntui  jo siltä, että kevät ei ole 
tullakseen tänä vuonna. 
Kevät on muutenkin Kreikassa ehkä lyhyin vuodenaika. Liekö syynä ilmaston‐
muutos tai  jokin muu. Mielestäni se on kuitenkin kaikista kaunein. Luonnon 
värit ja valo on silloin kauneimmillaan.  Talven jälkeen voi nauttia pitkistä kä‐
velyistä ja ulkona oleskelusta, ilman, että tulee kuumuudesta ja liiasta aurin‐
gosta epämukava olo. Joka vuosi lupaan itselleni, että nautin keväästä oikein 
kunnolla,  ennen  kuin  se  muuttuu  paahtavaksi  kesäksi,  mikä  tapahtuu 
huomaamatta. Tänä vuonna minulla on edessäni gradun kirjoittaminen ja yli‐
opiston loppuun suorittaminen, joten keväästä nauttiminen ehkä jää osittain 
haaveeksi. Nauttikaa te minunkin puolestani!  
Haluaisin jakaa kanssanne kuvan, joka ilmentää mielestäni juuri kevään huu‐
maa, kaunista valoa ja rentoa oloa. Se on otettu viime vappuna meidän vie‐
ressä  istuneesta  seurueesta,  kun  olimme  piknikillä  ’Paššan  puutarhoissa’ 
(Κήποι του πασά). Tästä piknikistä en kyllä aio tänäkään vuonna jäädä paitsi. 
Tiesittekö muuten, että vapun osuessa hiljaiselle viikolle (μεγάλη εβδομάδα), 
se  siirtyy  myöhemmäksi?  Syy  siihen  on,  että  pääsiäisviikolla  ei  voi  pitää 
juhlia. Tänä vuonna Kreikassa vappua vietetäänkin 07.05! 
  
Oikein hyvää kevättä kaikille! 
 
Eleanna Breza 
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Elokuvaillat 
 
Suomi‐Seuran elokuvailtoja on pidetty kaksi kertaa. Joulukuussa nähtiin 
Jukka‐Pekka Siilin "Härmä" ja helmikuussa Kotwican "Musta Jää".  
Päivin olohuone täyttyi innokkaista katselijoista. Filmeistä nautittiin  
kahvittelun ja pitsan kera. Jatkamme näytöksiä kevään ja alkukesän aikana. 
Ateenan merimieskirkolta olemme saaneet lainaksi kaksi filmiä: Arto Halosen 
"Prinsessa" ja Klaus Härön "Äideistä parhain". 
Kiitämme elokuvailtojen isäntäperhettä, Nikos ja Päivi Georgopoulosta, vie‐
raanvaraisuudesta ja tarjoilusta! 
Seuramme elokuvaprojektorin ja Home Cinema ‐ laitteiden hankintoja avusti 
Helsingin Suomi‐Seura ry.  

 
 

 
Kuvia ensimmäisestä elokuva‐illasta: 
 

 
 

Takaisin etusivulle 

Seuran ja jäsenten  
toimintaa

Tässä numerossa  
kirjoittavat myös 

Outi 
Holopainen 

Päivi 
Voutilainen 
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Seuramme vuosittaiset keilailukilpailut 
 
Pohjois‐Kreikan Suomi‐Seuran vuosittaiset keilailukilpailut pidettiin keilailu‐
hallissa ”Ten Pin Bowling” Kalamariassa, Thessalonikissa 20.1. 2013. Mukaan 
oli tavan mukaan kutsuttu myös Suomi‐ystävät. Kaiken kaikkiaan yksitoista 
henkilöä kilpailivat aikuisten, neljä nuorten ja neljä lasten sarjan voitosta. 
Harjoituskierroksella lämmiteltiin itse kilpailukierrosta varten ja yritettiin 
bongata mahdollisesti uhkaavia kanssakilpailijoita. Jonkinlaista osviittaahan 
tällaisesta bongailusta voisi saadakin, vaikkei se lähestulkoonkaan aina ole 
pitänyt paikkaansa. Monestikin harjoittelukierroksella murskaavan johdon 
saaneella, onkin mennyt jopa täysin myttyyn itse kilpailukierroksella. 
Ilmeisesti jännitys, usein tiedostamatonkin, vie veronsa. Lisäksi tulokset ovat 
aina olleet suurin piirtein tuurin kauppaa, sillä kilpailuissamme ei, ainakaan 
tähän saakka, ole koskaan sattunut olemaan ketään keilailun 
”ammattilaista”.  
Mutta tällainen ns. amatöörikeilailuhan se vasta hauskaa onkin. On kiva seu‐
rata kaikenkarvaisia, omalaatuisia keilailutyylejä. Jotkut antavat pallolle kyy‐
tiä kaikin voimin ja näyttävät siten varsinkin varteenotettavilta vastustajilta. 
Joillakin on heiveröisempi ote, mitä saattaa aliarvioida ”kohtalokkain” seu‐
rauksin, ja joidenkin vartalo vääntyy ja kääntyy eläen pallon liikkeiden muka‐
na, mikä saa haluamattakin naurattamaan. Yhä uudelleen ja uudelleen on to‐
dettu kuitenkin se, että oli tyyli sitten mikä tahansa, ei tulos ole koskaan 
taattu, ainakaan meillä amatööreillä. Vaikka pallo näyttäisikin suuntautuvan 
aivan oikeaan kohtaan, ja odotetaan strike:a, se saattaakin yhtäkkiä muuttaa 
suuntaansa, jättäen pari keilaa pystyyn ärsyttävän kauaksi toisistaan. Sellai‐
sen asetelman kaataminen olisi kai vaikeaa jo ammattilaisellekin. Ja voi sitä 
iloa ja riemua, kun sen strike:n sitten saakin, ja sitä nulppoa oloa, kun pallo 
menee pitkin kourua! 
Tälläkin kerralla kaikilla keilailijoilla oli taas kova meno päällä, ja he olivat 
täynnä energiaa ja kilpailuhenkeä. Jotkut vitsailivat tehden muka kaiken 
maailman loitsuja kanssakilpailijoidensa selän takana, yrittäen siten saada 
heitä epäonnistumaan heitossaan.  
 

Takaisin etusivulle 
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Omaa pelivuoroa odoteltaessa rupateltiin, nautittiin kahvia ja muita 
virvokkeita, seuraten silmä kovana muiden heittoja ja tuloksia. 
Kilpailu tuntui olevan ohi jälleen kerran aivan liian nopeasti, ja niin tuli pal‐
kintojenjaon vuoro. Aikuisten sarjan, jo toistamiseen voittanut, Dinos Brila‐
kis, sai ison keilan vuodeksi kotiinsa tuloksella 138. Toiseksi ylsi Liisa Georgo‐
poulou, tuloksella 124, ja jaetun kolmannen sijan ottivat Nikos ja Päivi Geor‐
gopoulos pistemäärällä 111. Nuorten sarjan pikkukeilan sai mukaansa, niin 
ikään toista kertaa, Christos Papageorgiou, pisteillä 101, toiseksi tuli Nikos Bi‐
lilis, tuloksella 61 ja kolmanneksi Nikos Brezas,  pinnoilla 50. 
Lasten sarjan voittanut, Arianna Suomalainen, sai suunsa makeaksi karkki‐
pussipalkinnolla, pistemäärällä 111, ja toisen ja kolmannen sijan korjasivat 
Evgenia Seferidou, pisteillä 87 ja Anni Drosinaki, pistemäärällä 80. 

oa lounastamalla tavernassa 
alkupaloja ja runsaita ruoka‐annok‐

‐

 avasi 

 
, 

Keilailun jälkeen osa joukosta jatkoi yhdessäol
”Bakalogatos”, jossa nautittiin maukkaita 
sia omalaatuisista tarjoiluastioista, ja, niin kuin aina, viini virtasi, saaden nau
run herkäksi ja mielen kevyeksi. 
Tällaiset päivät ovat tervetulleita, varsinkin näinä vaikeina aikoina! 
 
Outi Holopainen 
 
 
Sääntömääräinen yleiskokous 
 
Pohjois‐Kreikan Suomi‐Seuran säännöllinen sääntömääräinen yleiskokous 
pidettiin sunnuntaina, 17.2.2012 tavernassa "Brothers in law", Athonos 
aukealla Thessalonikin keskustassa. 
Pohjois‐Kreikan Suomi‐Seuran puheenjohtaja, Outi Holopainen,
kokouksen, ja hän leikkasi ja jakoi “vasilopitan” seuran jäsenille. 
Onnenkolikko löytyi pullalautaselta, Kristuksen, seuran ja Kreikan palojen 
kohdalta.  
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jenni Suometsä, sihteeriksi Marko 
Suomalainen ja pöytäkirjantarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi Riina Biltekin 
ja Eleanna Breza. 
Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi, sillä 
paikalla oli 11 seuran 21:stä jäsenmaksun maksaneista jäsenistä. 
Seuraavaksi käsiteltiin vuoden 2012–2013 toimintakertomus ja vuoden 2012 
tilinpäätös. Satu Vuorinen ja Asta Koskela‐Dimitriadou olivat valvovan 
toimikunnan jäseninä tarkastaneet seuran tilikirjat ja tilinpäätös oli 
hyväksytty heidän taholtaan. Johtokunnalle myönnettiin tili‐ ja 
vastuuvapaus. 
Käsiteltiin seuran tulo‐ ja menoarvio vuodelle 2013. Seuran jäsenmaksu (€
20,00) ja liittymismaksu (€ 30,00) päätettiin pitää entisellään, ja päätettiin
että jäsenmaksun viimeinen maksupäivä olisi 30. toukokuuta 2013. 
 
 

Takaisin etusivulle 

Keilailukilpailun voittajat
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‐  Järjestetään seuran elokuva‐ ja karaokeiltoja. Kaikki paikat ovat 
mahdollisia kunhan illan järjestäjä hoitaa laitteiden kuljetuksen paikan 
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Sitten käsiteltiin toimintasuunnitelmaehdotus kaudelle 2013 ‐ 2014. Seuran 
tilaisuuksista ja tapaamisista päätettiin seuraavasti:  
i.  Tilaisuudet ja tapaamiset 

‐  Kuukausitapaamiset jatkuvat kiertoluontoisena jäsenten kesken. 
Kunkin kuukausitapaamisen järjestäjä vastaa paikasta, kellonajasta ja 
tapahtumasta. Jäsenille ilmoitetaan tapaamisesta viimeistään viikkoa 
ennen sähköpostilla. Kuukausitapaamiset ovat viisi kertaa vuodessa:  

  maalis‐, huhti‐, touko‐, loka‐ ja marraskuussa. Tämän vuoden maalis‐
kuun kuukausitapaaminen on luistelutapahtuma Oreokastrossa. 

‐  Kirjaston sulkijaiset kesäkaudeksi, vastuuhenkilönä Päivi Georgopoulos 
‐  Osallistutaan Thessalonikin kansainvälisille ruokafestivaaleille 
kesäkuussa, vastuuhenkilönä Päivi Georgopoulos  

‐  Osallistutaan ns. "kielten juhlaan" Thessalonikin kaupungintalolla, 7‐
9.6., vastuuhenkilönä Outi Holopainen. 

‐  Järjestetään Suomi‐koulun kevätjuhlat 8.6. 
‐  Pidetään adventtikirkko yhteistyönä Suomen Merimieskirkon kanssa 
‐  Järjestetään seuran pikkujoulut marras‐/joulukuun vaihteessa, 
vastuuhenkilönä Päivi Georgopoulos 

uomi‐koulun joulujuhlat 
‐  Järjestetään seuran keilailukilpailut tammikuussa 2014. 
‐  Järjestetään S

päälle ja niiden palautuksen 
‐  Valokuvakurssit siirretään myöhempään ajankohtaan 
‐  Järjestetään keväällä / alkukesästä laivaristeily Thermaikon lahdella 
Thessalonikin edustalla 

‐  Tapaaminen Istanbulin suomalaisten kanssa järjestetään syyskuussa, 
vastuuhenkilönä Riina Biltekin 

‐  Mahdollisista lisätapahtumista voi johtokunta tai yksittäiset jäsenet 
tiedottaa muille jäsenille postituslistalla osoitteella jasen@suomi‐
seura.gr  

 
 

 
ii.  Tiedotustoiminta 

ät‐, 

opoulou, Eleanna Breza ja Marko Suomalainen. 

 

ko Suomalainen 

a 
oskela‐Dimitriadou sekä varajäseneksi valittiin Rauni Puurunen.  

‐  Seuran tiedote "Venttiili" ilmestyy 4 kertaa toimikauden aikana kev
kesä‐, syksy‐ ja talvinumeroina. Tiedotteen toimikuntana jatkaa Päivi 
Pulkki‐Georg

‐  mahdolliset artikkelit muissa julkaisuissa 
Seuraavaksi valittiin seuralle uusi johtokunta kaudeksi 2013–2015
Uusi johtokunta:  
‐  Puheenjohtaja Outi Holopainen 
‐  Varapuheenjohtaja Riina Biltekin 
‐  Rahastonhoitaja Päivi Georgopoulos 
‐  Sihteeri Mar
‐  Jäsen Sari Silvasti‐Kontos 
‐  Varajäsen Tuula Kallankari 
Seuran valvovan toimikunnan jäseninä jatkavat Satu Vuorinen ja Ast
K
 

Takaisin etusivulle 
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Maaliskuun kuukausitapaaminen 
 
Maaliskuun kuukausitapaaminen jär‐
jestettiin tällä kertaa sporttisesti 
3.3.2013 "Ice Paradise Ring" ‐ jää‐
hallissa, Oreokastrossa, 
Thessalonikissa. 
Alkajaisiksi kahviteltiin, naposteltiin 
jotakin ja vaihdettiin viimeisimmät 
kuulumiset jäähallin kahviossa. Sitten 
luistimia sovittelemaan ja ei kun jäälle! 
Luistimiin olikin totuteltava ensin, kun 
ne eivät olleetkaan ne tavalliset 
nahkaiset kaunokkaat, tai hokkarit, 
vaan kovasta muovista valmistetut 
kapineet, jotka tosin tukivat huteratkin 
nilkat ryhtiin. 
Epävarmaa oli alkuun itse kunkin luis‐

luk
ytime
tak a  

 polvenkin luistelutaito kehit‐
kaatumisten 

ui varmemmaksi. Siinä mentiin sekä 
 suin. Nähtiin siinä jos jonkinlaista 

punaiset posket pois lähtiessä ja hyväs‐
kertaa oli nuorempaakin verta riehakkaassa 

 
Takaisin etusivulle

omi‐koulun opettaja, Outi Holopainen, kertoi koulun asioist
es alonikin ruokafestivaalien toimikunnan ja seuran 
kujoulutoimikunnan vastaavaksi valittiin Päivi Georgopoulos. 

uomalaisparlamentin kokouksessa seuraa edustanut, Sari Silvasti‐
os, ja Suomi‐koulua edustanut,nt  Eleanna Breza, kertoiva

akuun USP – kokouksesta Helsingissä. Kunniakonsulimme, Marko 
omalainen, kertoi USP‐vastaavan tehtävistä, ja hänet valittiin jatkamaan

mme USP‐vastaavana. r
kouksen puheenjohtaja, Jenni Suometsä, päätti kokouksen klo. 14:10, 
ä jälkeen monet kokouksessa k olleet jäivät lounastamaan tavernaan 

ikkalaisten puolisoidensa kanssa. 

telutyyli, kunnes vanhemmilta luiste‐
onkareilta alkoi tulla esiin selkä‐

en juurtunut luistelutaito vuosien 
, ja liikkeistä tuli sulavampia, liu’ut pidentyivät ja vauhti kasvoi.a

Luistelua vähemmän harrastaneen nuoremman
tyi parin tunnin luistelun aikana niin, että muutamien kolhujen, 
ja törmäilyjen jälkeen meno muutt
pareittain että itsenäisesti  hymyssä
koreografiaa.  
Kaikilla näytti olevan iloinen mieli ja 
tellessä. Oli myös kiva, kun tällä 
menossa mukana.  
 
Päivi Voutilainen 
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Tulevat Tapahtumat 
 
Huhtikuun kuukausitapaaminen
 
Huhtikuun kuukausitapaaminen jä
Tarkoituksena olisi naut
”Rizes” Mezedopolio:ssa

 

rjestet
tia hyvästä ruoasta
. 

johtokunna
tulle

.4
n
ks

tulla? (Jos
aa muita

kulttuuriosasto
 tiloissa

uksen
 eri kieliin,

 Reino Helismaan sanoittamaan jaTapio Rautavaaran 

kertomus onkin pelkästään kreikaksi.  

ään Larissassa sunnuntaina 14.4.  
 ja juomista Plateia Protomagian 

nkokous Sari Silvasti‐
ita myös johtokunnan kokoukseen! 
. mennessä:  
? 
een? 
 joku tulee omalla autolla, olisi 

 mukaan). 

 järjestää ns. ”kielten 
 7. – 9. Kesäkuuta. 

a on antaa ihmisille tilaisuus 
 joita on arviolta kymmeniä.  

Ennen kuukausitapaamista pidetään 
Kontoksen kotona. Kaikki ovat terve
Ilmoittaisitteko Sarille keskiviikkoon 10
1. Kuka on tulossa kuukausitapaamisee
2. Kuka on tulossa johtokunnan kokou
3. Millä tavalla aiotte Larissaan 

kiva, jos hän ilmoittaisi, voiko ott
 
”Kielten juhla” Thessalonikissa 
 
Thessalonikin kaupungin koulutus‐ ja 
juhlan”  Thessalonikin kaupungintalon
Kolmipäiväisen tapahtuman tarkoit
tutustua kaupungissa kuultaviin
Samalla tietenkin edesautetaan ihmisten rauhanoloista yhteiseloa sekä 
yritetään pienentää kasvavaa rasismin uhkaa.  
Pohjois‐Kreikan Suomi‐Seura osallistuu tapahtumaan omalla panoksellaan, 
jota on jo innolla työstetty pariinkin otteeseen. Aikeissamme on tarjota 
kolmenlaistakin ohjelmanumeroa:  
1. Pantomiimi

laulamaan lauluun perustuvasta Päivänsäteen ja Menninkäisen 
rakkaustarinasta, jonka kosintakohtauksen saa kuulla suomen kielellä, 
vaikkakin tausta

 
 

Takaisin etusivulle 
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(Tarina on esitetty kerran aikaisemminkin ns. satufestivaaleilla, vuonna 
2007 kesällä, Ateenan ulkopuolella Porto Raftissa, jolloin pääosissa olivat 
seuramme pitkäaikainen jäsen, Päivi Voutilainen, ja hänen tyttärensä, 
toisen polven suomalainen, Evelin Vlachopoulou sekä kertojana 
seuramme nykyinen puheenjohtaja, Outi Holopainen.) 

2. Zumba ”Fröbelin palikoiden” laulujen säestyksellä, missä yleisö saa 
tilaisuuden oppia joitakin suomalaisia sanoja tanssien ja  

3. Interaktiivinen kielityöpaja, jossa syvennytään vertaamaan kreikan ja 
suomen kieltä, etsien yhdessä yhtäläisyyksiä, suurimpia eroavaisuuksia 
sekä samannäköisiä ja ehkä ‐kuuluisiakin sanoja, joilla joko on tai sitten ei 
ole samaa merkitystä.  

Tapahtumalta odotetaan paljon, ja jos siitä tulee jymymenestys, niin silloin 
ehkä perinnekin. 
 
Outi Holopainen 

 
 
 
 
 

 

Celebrating Sibelius 
 
Thessalonikin kaupungin 
sinfoniaorkesteri juhlisti Sibeliusta. 
 
Konsertin 1 osa 
Tuonelan joutsen (Tuonelan Joutsen) 
En Saga  
 
Konsertin 2 osa 
Sinfonia nro 5 
 
onsertti pidettiin Thessalonikin musiikkitalolla 20. maaliskuuta.  

tteja Thessalonikin Dokumenttifestivaaleilla 

i‐
et  suunnatus‐

Dokumentin nettisivuilla  kerrotaan, et‐
ean syvimmästä olemuksesta. Se on ta‐

rina vammaisten kapinasta valtavirtaa vastaan” (http://kovasikajuttu.fi). Do‐
‐

jotka ovat 

 metalli, Tanskassa 

sel
no
su
Säilöttyjä unelmia” sai myös Jussi‐palkinnon tänä vuonna, nimittäin 
parhaasta musiikista. 

 

K

Suomalaisia dokumen
 
Maaliskuun kohokohta Thessalonikin 
on väittämättä Thessalonikin 

kulttuurielämässä 
dokumenttifestivaalit. Festi‐

vaalit pidettiin tänä vuonna 15‐24.03. ja niissä oli taas 
korkeatasoista ja monipuolista tarjontaa sekä kreikkalai‐
sia että kansainvälisiä lyhyitä ja pitkiä dokumenttieloku‐
via. Tämänvuotisilla festareilla Suomea edustivat kaksi 
pitkää dokumenttia, jotka ovat saaneet suomessa erittäin 
hyviä arvosteluja.  
Jukka Kärkkäisen ja J‐P Passin ohjaama dokumentti ”Ko‐
vasikajuttu” (englanniksi The Punk Syndrome, kreikaksi 

 Nimi‐
päivistä, suomalaisesta punk‐yhtyeestä, jonka jäsenet ovat kehitysvamma

 Pertti, Kari, Toni ja Sami. Yhtye sai alkunsa kehitysvammaisille

Το σύνδρομο του πανκ), on elokuva Pertti Kurikan

s
sa kulttuurityöpajassa vuonna 2009. 
tä ”Kovasikajuttu on elokuva punk‐id

kumentti sai tämänvuotisessa Jussi‐gaalassa kaksi palkintoa: parhaasta vuo
den 2012 dokumenttielokuvasta ja parhaasta leikkauksesta.  
Festareiden toinen suomalaisdokum  entti oli ”Säilöttyjä 
unelmia” (englanniksi Canned Dreams, kreikaksi Όνειρα 
κονσέρβα), ohjaajana Katja Gauriloff. Elokuva kertoo ra‐
violi‐säilykkeen tarinan niiden ihmisten kautta, 
osallistuneet purkin ja sen sisällön tuottamiseen. Siinä 
kierretään kymmenessä eri maassa, esimerkiksi brasilia‐
laisella kaivoksella, josta tulee purkin
sikatilalla ja Puolassa teurastamolla. Elokuva ei ole yksi‐

itteinen: elokuvan säilykepurkki edustaa ruokatuotan‐
n absurdisuutta, mutta myös nykyajan monikulttuuri‐
utta.  

”

Takaisin etusivulle 

Suomalaistapahtumia  
Kreikassa 
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stel‐

m

 
 
 
 

Muistutus yhteystietojen jättämisestä suurlähetystölle 

Ulkoasiainministeriö on 1.1.2013 ottanut käyttöön uuden sähköisen järje
än  https://matkustusilmoitus.fi,  jolla  ulkomailla  vakituisesti  asuvien 
assa  väliaikaisesti  oleskelevien  suomalaisten  yhteystietoja  ilmoitetaan 
urlähetystöille.  Suurlähetystö  pyytää  ystävällisesti  tekemään  ilmoituksen

ja 
ma
su  

n‐
, voitte soittaa konsuliavustaja Merja Riikoselle, puh. 210‐ 

puhelun aikana voi merkitä yhteystietonne sähköiseen järjes‐

Henkilörekisteri 
Suom ävät   saadakseen mah‐
dollisimman n den Suomen kansalaisiin tilanteen niin vaatiessa. 
Uusi järjestelmä ilmoituksen tekoa ja  etojen ajan tasalla pi‐
ämistä. Annettuja  henkilökohtaisia  tietoja  ei  koskaan  luovuteta  eteenpäin 

miin viranomaistarkoit

rustuu konsulipalvelulakiin
 käyttötarkoitus ‐
  konsulipalvelulakia  

ku 36 §). Rekisterin pito  
välttämätöntä  

  rekisterin  perustamisesta.  Edustuston ‐
ojen suojaa koskevaa  lainsäädäntöä,  

 Ulkoasianministeriön  Internet

yhteystiedoista uudessa järjestelmässä. Mikäli teillä ei ole mahdollisuutta I
ternetin käyttöön
2 55 871, joka 7
telmään. 
 

en edustustot maailmalla ylläpit henkilörekisteriä
opeasti yhtey
 helpottaa  yhteysti

t
muihin kuin välttämättö uksiin. 

 
 Henkilötietojen käsitte

  (konsulipalvelulaki
 ja käyttötarkoitus (§ 36) "Edustusto

 4  luvussa  tarkoitettujen
 tehtävien suorittamiseksi. Edustus‐

  henkilörekisteriin  sovelle
  jollei tässä  laissa toisin

‐sivulta Palvelut, Matkustusil‐

 
Tietojen säilyttäminen pe
Konsulipalvelulaki:  rekisterin pito  ja
yssä  kriisitilanteessa  noudatetaanl
498/1999 /11 lu
voi pitää henkilörekisteriä,  jos se on 

ohtaista turvallisuutta koskevienhenkilök
o  päättäät
taan henkilötiet
säädetä." 
isätietoa  löytyyL
moitus http://formin.finland.fi 

 
 
 
 
 
Alueen puhemiehen tiedotuskirje     Kev
Etelä‐Eurooppa, Lähi‐itä ja Afrikka 
 
Lämmin ja keväinen tervehdys kaikille alueemme Suomi‐se
yhteisöille. 

ät 

u

tau

s‐

ky
ol

e 

ja 

/2013 

roille ja 

dumme kevät‐
 
Ensimmäinen toimintavuotemme on jo pitkällä ja valmis
kauden viimeisiin tilaisuuksiin seuroissamme. 
Kun uutena alueemme puhemiehenä aloitin tehtäväni, koin sen todella haa
tavaksi ja kysyinkin itseltäni miten voisin parhaiten palvella alueemme yhdis‐
tyksiä ja yhteisöjä? 
 
Alueellinen raportointi  
 
Ensimmäisenä halusin tutustua alueemme jäsenyhdistyksiin, jotta voisin pa‐
remmin viedä eteenpäin seuranne paikallisia tarpeita. 
Minulla on käytettävissä yhteystiedot yhtä vaille viidestä
söstä. Haluaisin päivittää sen, että tiedon kulku toimisi m
kitkattomasti. 
Toivon, että vastaatte seuraaviin kysymyksiini: 
1.  Yhdistyksen tai yhteisön nimi ja jäsenmäärä  
2.  Yhdistyksen osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoit

kotisivujen osoite. 
3.  Yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot 
4.  Lyhyt raportti viime vuoden toiminnasta 
5.  Jos toiminnassa on ollut ongelmia, kuvaus niistä 

mmenestä yhtei‐
empiin suuntiin 

ja mahdollisten 

6.  Ehdotuksia, miten alueemme puhemies voisi parhaiten palvella 
välittää asianne Ulkosuomalaisparlamentille 

Takaisin etusivulle 

Ateenan suurlähetystö  
tiedottaa 

Suomi‐Seura ry ja  
USP tiedottavat 
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Valmistaudun parhaillaan huhtikuun puolessa vä  pidettävään puhemie‐
histö , että saan vastauksenne hyvissä ajoin 
ennen sitä, mi aliskuun aikana. 
 
iedotustoiminta 

 asioista tiedotettaessa. Sutinat on erinomainen kanava 
aisparlamentin kokoustiedotteille.  

 monta tärkeää vaikut‐

HTEYSTIEDOT 
aimo Luokomaa        
lueen puhemies       
uokomaa@sapo.pt

lissä
n kokoukseen Helsingissä. Toivon

eluummin ma

T
 
1.  Tiedotuskirjeet  

Aluepuhemies ylläpitää alueellista tiedotusta lähettämällä 2‐3 kertaa 
vuodessa sähköpostitse tiedotuskirjeen.   

2.  USP:n kotisivut 
Aluepuhemies ylläpitää tiedotustoimintaa USP:n kotisivulla. Kaikkia alu‐
een ulkosuomalaisyhteisöjä pyydetään seuraamaan aktiivisesti näitä si‐
vuja. 

3.  Sutinat 
Suomi‐seuran järjestötiedote Sutinat toimii myös tiedotuskanavana 
tärkeistä
Ulkosuomal

4.  Facebook 
Aktiivisia kannanottoja alueelta odotetaan muista tiedotuskanavista 
kuten ”Facebook”. 

 
Ulkosuomalaisparlamentin puhemiehistön kokous Helsingissä 15‐16.4.2013 
 
Kokouspäivinä pyrimme tapaamaan mahdollisimman
tajaa, jotka voivat edistää USP:n tavoitteita. Luvassa on tapaaminen oikeus‐
ministeri Henrikssonin kanssa kirjeäänestyksen etenemisestä. 
sekä sisäasiainministeri Räsäsen (Ulkosuomalaisministeri) tapaaminen. 
Mielenkiintoinen tapaaminen on ulkosuomalaisten uuden piispan Tapio Luo‐
man kanssa. Lisäksi vierailemme YLE:ssä. Aiheina ovat tietysti mm. TV Fin‐
land, YLE‐ vero ja miten se koskee ulkosuomalaisia sekä YLEn ulkosuomalais‐
ten palvelujen siirtyminen YLE Areenaan 
 
 
 

Y
R Timo Sainio 
a alueen varahenkilö 
l         timo.sainio@evl.fi 
 
Casa Galeria Goldra        C/Castillo del Ingles 15 
Apartado 162          Escalera 3 Bajo A 
8100‐912 Loule        29620 Torremolinos 

‐
 yhteistyöstä suomalaisten yritysten kansainvälistymis‐

asiaan liittyvistä yhteistyökuvioista ja ‐tapahtumista.  
, 
‐
‐

‐
hvistamaan  suomalaisten yri‐

nnisteluja.  Lisätietoja: 

Portugal           Spain 
Gsm + 351 969 004 469      +34658352872 
 
Verkostot tukevat suomalaisten yritysten kansainvälistymistä 
 
Lokakuisen  ulkosuomalaisparlamentin  istunnon  yhteydessä  järjestetty  Ver‐
kostot  ulkomailla  –  ulkosuomalaiset  viennin  voimavarana  ‐keskustelutilai‐
suus kokosi suuren joukon ulkosuomalaisia ja suomalaisia yrittäjiä keskuste
emaan mahdollisestal
pyrkimyksissä.  
iedotamme Sutinoissa T
Ulkoasiainministeriön,  Suomen  Yrittäjien,  Elinkeinoelämän  keskusliiton
Kauppakamarin ja FinPron käynnistämä Team Finland ‐projekti on avaamas
sa nettisivujaan  lähiaikoina.  Lisäksi  tarjolla on kaksi vastaavanlaista verkos
toa: 
Globaali FinnCham‐verkosto kokoaa eri puolilla maailmaa  toimivat kauppa
kamarit, kauppayhdistykset  ja killat yhteen va
tysten  kansainvälistymistä  ja  vientipo
www.finncham.fi, twitter.com/finncham, www.facebook.com/finncham.  
www.linkedin.com/company/finncham/, 
Abonnet pakamari,  kauppakamareiden  kan‐

y  tarjoavat uudenlaisen  tavan 
lähteä ellä.  Käy  tutustumassa 

ww

‐palvelu: Helsingin  seudun  kaup
sainvälinen  FinnCham‐verkosto  ja Abonnet O

  Suomen  rajojen  ulkopuolelle  verkon  välityks
palveluun ja asiantuntijaryhmiin tästä:  
w .abonnet.com/finncham.php 

Takaisin etusivulle 
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okee  alkaneena  vuonna  suuren 
uutoksen, kun kaksi numeroa, maaliskuussa ilmestyvä 2/2013 ja kesäkuus‐

12,  julkaistaan vain  Internetissä näköislehtenä. Painettuna 
ehti ilmestyy neljä kertaa.  

n pelkästään taloudellisista syistä. Jo viime vuonna jou‐
duim en 
lask
Olemme llamme tästä muutoksesta. Toivomme voivamme jatkaa 

d  
mah

 siksi teihin, että pysyisitte jäseninä ja kertoisitte meistä sukulaisil‐
n avillenne. Olemme jo 85 vuotta toimineet ulkosuomalaisten ää‐

nenä  ul‐
kosu t  ovat 
meil  ulko‐

vellakseen. Tuellanne voimme jatkaa työtä asioidenne ajajana 
Suo
 
uo  — 2013 muutokset hallinnossa 

seiden valtionhallinnon organisaatioiden nimi, toimipaikkojen lukumäärä 

‐

ta 

 tarjolla entistä monipuolisemmat 
ja selkeämmät TE‐palvelut henkilö‐ ja yritysasiakkaille. TE‐palvelut järjes‐
tetään asiakkaiden palvelutarpeiden mukaisesti. Palvelumalli perustuu 
kolmeen palvelulinjaan. TE‐palveluissa keskitytään tukemaan työnhakijoi‐

työllistymistä, parantamaan osaavan työvoiman saatavuutta 
lut on myös ensias‐

sta TE‐toi‐

okonaisuu‐
 verkko‐

asiointipalvelut 
 rekrytoin‐

urasuunnittelusta 

Suomen Sillasta kaksi nettilehteä tänä vuonna 
 
Suomi‐Seura  ry:n  jäsenlehti  Suomen  Silta  k
m
sa  ilmestyvä 4/20
l
Muutokseen siirrytää

me  tekemään  yhden  kaksoisnumeron  lehden  valtiolta  saaman  tu
ettua tuntuvasti.  

 hyvin pahoi
leh en  julkaisemista  painettuna  edes  osittain  tulevina  vuosina, mutta  sen

dollistamiseksi tarvitsemme paljon lisää jäseniä ja muuta tukea.  
Vetoamme
len e ja tutt

 ja edunvalvojana Suomessa, ja meidän aloitteestamme perustettiin
omalaisparlamentti  vuonna  1997.  Kaikki  ulkosuomalaisten  asia
le äärettömän tärkeitä, ja seura on alusta asti toiminut pelkästään

suomalaisia pal
messa. 

denvaihteen 2012V
 
U
ja/tai tehtävät muuttuivat vuodenvaihteessa.  
 Kilpailuvirasto ja kuluttajavirasto yhdistyivät kilpailu‐ ja kuluttaja‐virastok

si.  
 Tullihallituksesta, sen alaisista viidestä tullipiiristä ja tullilaboratorios

muodostui yksi Tulli‐niminen viranomainen. 
 TE‐toimiston palvelut uudistuivat, ja vuoden 2013 alusta lähtien TE‐toi‐

miston palvelut ovat nimeltään työ‐ ja elinkeinopalveluja (TE‐palveluja). 
Uudistuksen myötä koko Suomessa on

den nopeaa 
ja turvaamaan yritysten toimintaedellytyksiä. TE‐palve
kel yrittäjyyteen. TE‐palvelujen tarjonnasta vastaa 15 alueelli
mistoa, joilla on noin 120 toimipaikkaa 

 työ‐ ja elinkeinoministeriön Mol.fi‐verkkopalvelu uudistuu k
dessaan sisällöltään ja ilmeeltään vuoden 2013 keväällä. Uudesta
palvelusta löytyvät tutut ja asteittain laajenevat sähköiset 
sekä runsaasti ajankohtaista ja hyödyllistä tietoa muun muassa

nasta ja nista, työnhausta, koulutuksesta, ammatinvalin
sekä yrittäjyydestä. 

 
Suomi‐Seuran ajankohtaisia koulutuksia ja kursseja 
 
1.  Paluumuuttajien info‐ ja keskustelutilaisuus 3.6.2013 
2.  Suomi‐Seuran intensiivinen suomen kielen kurssi 15. ‐ 26.7.2013 
3.  Paluumuuttajan infopäivä 23.8.2013  
4.  Eläkepäiviksi ulkomaille ‐infopäivä 27.9. 
Kaikki tapahtumat järjestetään Helsingissä. Tarkemmat tiedot koulutuksista 
löytyvät Suomi‐Seura ry:n kotisivuilta: www.suomi‐seura.fi (seminaarit ja 
kurssit) 
 
Matkatavaroiden noutopaikka varmistettava monitorista 
Helsinki‐Vantaalla 

matkatavaroita uok aap on 

 
Helsinki‐Vantaan lentoasemalla otetaan käyttöön lisäaula Schengen‐lentojen 

 varten. Tämän v si s uvien matkustajien  aina tarkis‐
tettava matkatavaroiden noutopaikka eli oikea aula ja ulosmenoreitti termi‐

essa.  Opasteet ohjaavat matkusta‐
jan oikeaan matkatavara‐aulaan. 
Finavia teki viime vuonna Helsinki‐Vantaalla mittavan opasteuudistuksen, 
jonka yksi päätavoitteista oli parantaa saapuvien matkustajien opastusta.  
 

naalin monitorista heti lentokoneesta tull

 
Takaisin etusivulle 
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ien matkustajien 
matkatavaroiden luovu‐

 
Haas

Kovasikajuttu‐dokumentti oli vuoden tämänvuotisen Jussi‐gaalan kovasika‐
 

P Passin ohjaama dokumentti 
n

va   Kurikan Nimipäivistä, suomalaisesta punk‐yhtyeestä, jonka jäsenet 

vuonna 2009. Dokumentin net‐
i  

ole
htt

Kirkkaanväriset Exit‐kyltit erottuvat nyt selkeästi lähtev
opasteista ja ohjaavat saapuvat matkustajat oikeaan 
tusaulaan.  
Opasteuudistuksen lisäksi Finavia on valmistautunut terminaali 2:ssa tapah‐
tuvan Schengen‐lentojen lisäaulan käyttöönottoon kehittämällä lentotieto‐
monitorien esitystapaa ja kuulutuksia, kouluttamalla henkilökuntaa sekä va‐
raamalla opastajia saapuvien matkustajien avuksi.  
Schengen‐lennoille tarkoitetusta 2A‐aulasta on matkustaja‐ ja matkatavara‐
määrien kasvaessa tullut ahdas, varsinkin ruuhkatuntien aikana. Nyt vilk‐
kaimpien tuntien ajaksi 2A‐aulan rinnalle tulee käyttöön aikaisemmin vain 
kaukolentojen käytössä ollut 2B‐aula. 
Schengen‐lentojen lisäaula otetaan käyttöön vähitellen. Aluksi 2B:hen ohja‐
taan vain muutamien Schengen‐maista saapuvien lentojen matkustajia. Len‐
tojen määriä lisätään sitä mukaa, kun saadaan kokemusta uudesta toiminta‐
tavasta ja sen toimivuudesta. 
 

 
 
 

tattelu Eleanna Breza 
 

juttu. Elokuva sai palkinnon vuoden parhaana dokumenttina sekä palkinnon
parhaasta leikkauksesta. Jukka Kärkkäisen ja J‐
(e glanniksi The Punk Syndrome, kreikaksi Το σύνδρομο του πανκ), on eloku‐

Pertti
ovat kehitysvammaiset Pertti, Kari, Toni ja Sami. Yhtye sai alkunsa kehitys‐
vammaisille suunnatussa kulttuurityöpajassa 
tis vuilla  kerrotaan, että ”Kovasikajuttu on elokuva punk‐idean syvimmästä

muksesta. Se on tarina vammaisten kapinasta valtavirtaa vastaan” 
p://kovasikajuttu.fi 

pasimme J‐P Passin kanssa Thessa‐
ikin dokumenttifestivaaleilla kau‐
na aurinkoisena päivänä ja kes‐
stelimme festivaaleista, kehitys‐

Ta
lon
nii
ku

 
ta.
ker
J‐P:
nä
är on mukava. 

K
 eloku‐

: a, niin kuin kuka tahansa. Teksa‐

Dokumentissa bändin manageri mainitsee Pertin puhevian häipyneen bän‐
lteisiä 

 nyt seurannut sitä hommaa, ja ainakin heidän soitto‐
taitonsa on parantunut. Heidän vanhemmilleen tämä suosio on myös jotain 

hetkeä kuvauksista. Leikkausvaihe oli huo‐
n 

Takaisin etusivulle

vammaisista ja huumorista. 
E: Olet tehnyt elokuvia nyt yli 10 vuot‐

 Onko tämä sinun ensimmäinen 
ta Thessalonikin festivaaleilla? 
 On ensimmäinen kerta. Festivaali 
yttää toimivan hyvin. Se on hyvin 
jestetty, ja paikkakin j

Thessalonikin dokumenttifestivaalilla 
on kansainvälisesti hyvä maine. 
E:  ovasikajuttu on nyt kiertänyt festi‐
vaaleilla ympäri maailmaa. Miten yhtyeen jäsenet ovat suhtautuneet
van suosioon? 
J‐P  Myönteisesti. Tykkäävät tietysti suosiost
sissa olimme bändin kanssa, ja aina joku mökötti. Ei heille ole kuitenkaan 
noussut kusi päähän. Niin ei voi käydä, jos on aina joku ohjaamassa omaa 
elämää. Se pitää jalat maassa. 
E: 
din suosion myötä. Oletko huomannut muita myönteisiä tai jopa kie
muutoksia? 
J‐P: Kolme vuotta olen

upeeta. Tonin isä kiertää aina bändin mukana ja kuvaa kaiken. Pitää olla suu‐
ri järkytys, kun vammainen lapsi syntyy. 
E: Mikä oli kuvauksien tai ylipäätään elokuvan tekemisen paras ja huonoin 
hetki?  

J‐P: En muista yhtäkään huonoa 
noin, kun piti puristaa monta tuntia materiaalia elokuvaksi. Paras elokuvaa
liittyvä hetki oli silloin, kun bändille näytettiin se ensimmäistä kertaa. 
 

 

Haastateltavana… 
ohjaaja J‐P Passi 
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jo 

a, 

‐

 se voisi olla jotain pahaa? Suomen ensi‐illan 
jälkeen tuli yksi mimmi puhumaan minulle, jolla on tsellään kehitysvammai‐
nen sisk än sai nauraa. N tilanteet on koomisia. 
Mekin n uksissa. Me   tehdä rehellisen 
elokuvan, asennetta, vaan vammaisia kuvattaisiin, ku‐

ta. Kovin usein vastaavissa elokuvissa on sellainen 
katsotaan yläpuolelta. Semmoinen vaan aiheuttaa sääliä, 

75 g  voita tai leivontamargariinia 
1 1/2 dl  vehnäjauhoja 

Kutsuvieras ensi‐illassa elokuva näytettiin semmoisille ihmisille, joilla oli 
mielikuva vammaudesta, mm. sukulaisille ja ystäville. Elokuvan loputtua, 
yleisö nousi taputtamaan ja huusi, mikä on tosi harvinaista Suomessa! 
E: Elokuvassa kahvinjuonti näyttää olevan keskeisessä asemassa bändin jä‐
senten arjessa. Oliko se joku sisäpiirijuttu, kun aina mentiin juomaan kahvia 
kun tunnelma latautui? 
J‐P: Minä en ollut itse huomannut, kuinka usein se kahvinjuonti tapahtui sii‐
nä, ennen kuin yksi kehitysvammaistyöntekijä puhui minulle siitä. Kahvi on 
tärkeää, se merkitsee yhdessäoloa ja taukoa. Tauko puolestaan rytmittää 
päivää. Sillä on suuri merkitys kehitysvammaisille. Ei pidä myöskään unohta
että kahvi on nautintoaine, useimmiten ainoa, mitä he saavat käyttää.  
E: Kovasikajuttu oli suurimmassa osassa tosi hauska. Seuratessani sitä ja nau
raessani kaikille kömmähdyksille ja lausahduksille, välillä iski huono omatun‐
to, ja mieleeni nousi kysymys: Saako kehitysvammaisille nauraa?  
J‐P: Hyvä kysymys. Toivoimme, että katsojille nousisi tämä ajatus mieleen. 
Nauru on vapauttava asia. Miten

 i
o. Hän kiitti meitä, koska h
aurettiin vammaisille kuva

e 
halusimme

 jossa ei ole holhoavaa 
ten ketä tahansa muu
senne, että heitä a
ja sääli kahlitsee. Nauru vapauttaa. 
 

 
 
 

 
Fetajuustolla täytetty pinaattimunakasrulla 
n. 6 annosta 
 
Pohja 

7 dl  maitoa 
4  keltuaista 
100 g  pinaattia (pakaste) 
1/2 tl  suolaa 
1/4 tl  mustapippuria 
4  valkuaista 
 

 
 
 

Takaisin etusivulle 

Ruokapalsta 
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 kääretortun tapaan, sauma alaspäin. 
Nosta uunipellille tai uunin kestävälle vadille ja   pinnalle 
juustoraaste
 
uorruta 200‐asteessa 10 ‐ 15 minuuttia. Tarjoa lounaaksi tai iltapalana 

lan jo tarjoilua 
 

kana‐  Feta‐sienitäyte   
2 (200 g)  sipulia 
200 g  herkkusieniä (tuoreita) 
400 g  fetakuutioita 
1/2 rkl  siirappia 
1 tl  kuivattua rakuunaa 
1/2 tl  kuivattua timjamia 
  valkopippuria 
 
Kuorruttamiseen juustoraastetta 
 
Kiehauta voi ja jauhot pinnoitetussa kattilassa. Sekoita joukkoon maito ja 
kuumenna seos kiehuvaksi koko ajan sekoittaen. Anna kiehua miedolla 
lämmöllä noin 5 minuuttia. Vatkaa keltuaiset hieman jäähtyneeseen 
seokseen. Purista sulaneesta pakastepinaatista ylimääräinen neste. Lisää 
pinaatti ja mausteet seokseen. Vatkaa valkuaiset kovaksi vaahdoksi ja sekoita 
varovasti taikinaan. Voitele ja korppujauhota leivinpaperi. Kaada taikina 
paperin päälle uunipannulle. Paista 225‐asteisessa uunissa noin 20 
minuuttia. Kumoa munakaslevy leivinpaperille. 
 
Valmista täyte: Kuori ja hienonna sipuli. Puhdista ja viipaloi herkkusienet. 
Ruskista sipulit ja herkkusienet paistinpannussa öljyssä. Lisää siirappi ja 
mausteet. Levitä kasvikset ja murennetut salaattijuustokuutiot 
munakaslevylle. Rullaa munakaslevy

ripottele
tta. 

K
raikkaan salaatin kanssa. Voit valmistaa munakasrul
edeltävänä päivänä ja kuorruttaa juuri ennen tarjoilua.
 
 
 
 

Pork kookoskeitto
 

 
 

1 kg  porkkanoita 
2  sipulia  
1  valkosipulinkynsi 
2 rkl  öljyä 
1 tl  currya 
½ tl  jauhettua juustokuminaa eli jeeraa 
1 dl  punaisia linssejä 
1 l  kasvislientä 
400 g  kookosmaitoa 
 

Kuutioi ja hienonna vihannekset. Kuullota niitä sekä mausteita hetki 
kattilassa öljyssä. Lisää linssit ja kasvisliemi kattilaan. Keitä keskilämmöllä 
kannen alla noin 25 minuuttia, kunnes porkkanat ovat kypsiä. 
oseuta keitto sauvasekoittimella. Lisää kookosmaito ja tarkista   
äästä kookosmaitoa vähän koristeluun. 
S maku.
S

Takaisin etusivulle 
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Cheese cake 
 

 
 
ohja P

200 g  digestive‐keksejä 
100 g  voita 
½ tl  kanelia 
 
Täyte 
 prk  tuorejuustoa (á 200 g) 
½ dl  sokeria 

 
(luomu)sitruunankuorta 

2 tl  vaniljasokeri 
1 prk  ranskankermaa (200 g) 
 
Kuorrutus 
1 prk  ranskankermaa (200 g) 
2 tl  sitruunanmehua 
2 rkl  sokeria 
 
 
Lämmitä uuni 175 asteeseen. Tee pohja: Murskaa keksit monitoimikoneessa 
tai esimerkiksi laittamalla ne muovipussiin ja kaulimalla keksit muruiksi 
pussin päältä. Sulata voi. Sekoita keksimurut, voisula ja kaneli. Painele seos 
voidellun, irtopohjaisen vuoan pohjalle ja reunoille. Nosta vuoka jääkaappiin 
täytteen valmistuksen ajaksi. 
 
Valmista täyte: Vatkaa tuorejuustoa kulhossa sähkövatkaimella noin 1 
minuutti. Sekoita sokeri juuston joukkoon ja jatka vatkaamista hetki. Vatkaa 

nmunat s yksitellen. Raasta sitruunankuori. Purista sitruunasta 
tl mehua talt kuorrutusta varten. Lisää 1 rkl sitruunankuorta, 
niljasokeri ja ytteeseen. Kaada täyte jääkaapissa 

ettyneen  päälle. 

a kakkua  Katkaise uunista virta ja 
 kakun ky ä, uuninluukku hieman raollaan, noin 1 
 

3
2

3 kpl  kananmunaa
1 rkl  raastettua 

kana eokseen 
2  een 
va  ranskankerma tä
jähm  pohjan
 
Paist uunin alatasossa noin 45 minuuttia. 
anna psyä jälkilämmöss
tunti.
 
Anna kakun jäähtyä. Tee kuorrutus: Sekoita ranskankerma, sokeri ja 
sitruunanmehu keskenään. Levitä kuorrutus kakulle. Peitä kakku kevyesti 
tuorekelmulla ja nosta jääkaappiin hyytymään vähintään 4 tunniksi. 
 
 

Takaisin etusivulle 
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ao Sahramikaak
 

 
 
8 dl  täysmaitoa 
200 g  suklaalastuja tai rouhittua tummaa suklaata 
½ dl  sokeria (jos haluat makean juoman) 
1 tl  kanelia 
1 tl  inkiväärijauhetta 
ripaus sahramia 

: 

menna ma
ekoita joukkoon suklaalastut, sokeri, kaneli ja inkivääri. Sekoita, kunnes 

on sulanut. Lisää sahrami ja sekoita hyvin. 
 mukeih hdolla. 

lua 

kin kaupunki satsaa kahteen ohjelmaan Nea Paralialla ja Athlitiko 
"Galaksi

mnazoume
mmin sa jumppaa yleiskunnon kohottamiseksi ma ‐ pe 08:00 – 

4:00 ja 16:00 – 21:00 ( Nea Paralia ), vetäjinä kokeneet jumpparit.  
ennistunteja ma ‐ pe 08:00 – 15:00 (Athlitiko Parko, Martiou & Delfon ) 

kaupungin kirjastossa luennon "Ftiakse ta dika 
sou kallintika kai ohi mono". 

n 

   
3.4. Ano Poli, puh. 2310 219329 

Ano Toumba, puh. 2310 950370  
17.4. Konstantinopoleos, puh. 2310 315100  

Takaisin etusivulle

 
Lisäksi
2 dl  kermavaahtoa 
 
Kuu ito. 
S
suklaa 
Kaada in ja koristele kermavaa
 

 
 
 
Urhei
 
Thessaloni
Parko  as:lla". 
"Gy  se oli tin poli". 
Tarke nottuna 
1
T
Lisätietoja puh. 2310 850242. Osanotto ilmainen. 
 
Luento 
 
Thessalonikin kunta järjestää 

Lääketieteen tohtori, opettaja ja kirjailija, Chara Zika, kertoo kemialliste
aineiden vaarallisuudesta kauneudenhoitoaineissa, yrteistä ja niiden 
käytöstä ja antaa reseptejä voiteisiin ym. 
Paikka ja aika:  
27.3. 40 Ekklisies, puh. 2310 203443 
1.4.  Ksirokrini, puh. 2310 544851

8.4. Harilaou, puh. 2310 324666 
10.4. Kato Toumba, puh. 2310 919039 
15.4. 

22.4. Triandria, puh. 2310 921660 
24.4. Protupi Sholiki Vivliothiki, puh. 2310 274708 
 

 

Suosittelemme 
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500.000 kirjaa myydään 70‐90% alennuksella 
Paikka: Emboriko Kentro, Plateia Odeon, Tsimiski 43 
Aika: 22.3. ‐ 20.4. 
Arkisin klo 9:00 – 21:00, la 9:00 – 20:00 
 
Teatteri 
 
Ruotsalaisen August Strindbergin yksi parhaista näytelmistä, ”O Pateras”,  
vuodelta 1887. 
Theatro Tehnis Karolou Koun esittää 
Paikka: Theatro Athineon, Vas Olgas 35 
Aika: 20.3. alkaen 
Puh: 2310 832060 
Liput: arkisin 15E, viikonloppuisin 18E 
 
 

 
 

oterapia

‐3488095  
alex_physio@hotmail.com

Kirjabasaari 
 

 
 
Fysi   
 

itriadis, Mob. 697Aleksandros Dim
‐maili E   

Voutilain 06096 
na Merkouri Thessaloniki (Bussipysäkki Foka, Bussi 28) 

 saavat alennuksen. Terapia‐ajat vain ajanvarauksella.  

raafinen suunnittelija 

ndreas Dimitriadis, Mob. 6979762145 
reas1701@gmail.com

 
 Päivi en, Puh. 2310–2

Meli  33, Sikies, 
Seuramme jäsenet
 
 
 

G
 
A
E‐maili and   

  

ksiä ja tulkkauksia 

Kampaaja
 
Lisa Georgopoulou, Puh. 2310‐313073  
 
Käsintehtyä keramiikkaa ja koruja 
 
Päivi Georgopoulos, Puh. 697 4031922 
Myös tilauksia otetaan vastaan 
 
Käännö
 
Jaana Karhunen, Mob. 694‐5435697  
E‐maili jaanakarhunen@gmail.com 
 
Käännöksiä, suomen, ruotsin ja kreikan kielen oppitunteja 
 
Outi Holopainen, Mob. 697‐9774482 
E‐maili krinmari@otenet.gr 
 
Terveys/Kauneus 
 
Forever Living Products (Forever Living.com, L.L.C.) 

nsoring, Suoramyynnin kasvattaja. Kirsi Rosti‐Drosinaki – International Spo
http://myflpbiz.com/aloeforallkirsi, Mob: +30 6997 628019 

mE‐maili aloeforallkirsi@myflpbiz.co  
 
 

Takaisin etusivulle 

Palveluhakemisto 
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Valokuvaaja 
 
Eleanna Breza, Mob. +306981542408 
E‐ mail eleannab@gmail.com 
 
Vuokralle tarjotaan Halkidikissa 
 
Hanioti:n 
54m2 ajaksi

keskustassa, meren rannalla, vuokrataan kalustettu  kesäasunto, 
  1.4. – 31.10. (Vuokraus myös lyhyemmäksi ajaksi sopii). 

Asunnossa on yhdistetty olohuone‐keittiö, makuuhuone, suihku‐wc ja kaksi 

 Vuorinen, puh. +30 2310 841136 e‐maili 
parveketta.  
Lisätietoja: Satu
panagoudis@yahoo.gr, 
 
Neos Marmaras  –  Sithonia,  vuokrataan  täysin  kalustettu  45m²  kesäasunto 

 on itse kylässä, 150m lähimmälle rannalle (kiviranta) ja 

uokraus ympäri vuoden. (Vuokraus myös lyhyemmäksi ajaksi sopii). 
Asunnoissa on yhdistetty olohuone‐ makuuhuone  (liukuovilla), keittiö, suih‐
ku‐wc ja
Lisätietoja: ki,  puh.  +30 2310  315588,  e‐maili 
rosti@otenet.gr

(+pesukone). Asunto
250m lähimmälle hiekkarannalle. 
V

 kaksi parveketta. 
    Kirsi  Rosti‐Drosina  

k  

 
 
 

5.3  Alkaa ev lut kirkon hiljainen viikko 
9.3  Ev lut kirkon pitkäperjantai 

31.3  Ev lut kirkon pääsiäispäivä, kesäaika alkaa 

en pääsiäispäivä 
 (paikka ja aika ilmoitetaan myöhemmin) 

kaa ortodoksisen kirkon megali evdomada 
(hiljainen viikko)  

5.5  Ortodoksien pääsiäispäivä 
äivä, 

Kuukausitapaaminen (paikka ja aika ilmoitetaan myöhemmin) 

 

 
 

 
19.3  Minna Canthin päivä 
20.3  Kevätpäivän tasaus 
24.3  Ev lut kirkon palmusunnuntai 
2
2

1.4  Ev lut kirkon toin
14.4  Kuukausitapaaminen
9.4  Mikael Agricolan päivä 
28.4‐17.5  Suomi‐koulun pääsiäisloma 
29.4  Suomen kielen päivä, al

 
1.5  Vappu 

12.5  Äitienpäivä, J. V. Snellmanin p
 
9.5  Helatorstai, Eurooppapäivä 
19.5  Ev lut kirkon helluntai
 

 
 
Seuraava tiedote ilmestyy touko‐kesäkuussa 2013. Toimitus odottaa jälleen 

 tiedotteeseen. 
iedotteen sähköpostiosoite on tiedote@suomi‐seura.gr
lukijoilta juttuja, vinkkejä ja kommentteja
T  

 
Takaisin etusivulle 

 

Tapahtumakalenteri 
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	Ruokapalsta Sivu 13
	Suosittelemme Sivu 16
	Luento
	Kirjabasaari
	Teatteri
	Palveluhakemisto  Sivu 17
	Tapahtumakalenteri Sivu 18
	Olisiko kevät vihdoinkin tullut?
	Pari viikkoa sitten, luin Facebook-tutultani päivityksen, jonka mukaan edellisenä päivänä Taivalkoskella oli mitattu Suomen talven ennätyspakkaset, -38,2 astetta. Ja tietysti suomalaiset sisukkaina jatkoivat arkeaan: "Vain yksi 510:stä peruskoululaisesta jäi kotiin, ja osa pyöräili kouluun." 
	Ei tilanne ollut hyvä Thessalonikissakaan. Villapaidat päällä kuljin vielä viime viikolla, ja vettä satoi taivaalta tuon tuosta. Tuntui jo siltä, että kevät ei ole tullakseen tänä vuonna.
	Kevät on muutenkin Kreikassa ehkä lyhyin vuodenaika. Liekö syynä ilmastonmuutos tai jokin muu. Mielestäni se on kuitenkin kaikista kaunein. Luonnon värit ja valo on silloin kauneimmillaan.  Talven jälkeen voi nauttia pitkistä kävelyistä ja ulkona oleskelusta, ilman, että tulee kuumuudesta ja liiasta auringosta epämukava olo. Joka vuosi lupaan itselleni, että nautin keväästä oikein kunnolla, ennen kuin se muuttuu paahtavaksi kesäksi, mikä tapahtuu huomaamatta. Tänä vuonna minulla on edessäni gradun kirjoittaminen ja yliopiston loppuun suorittaminen, joten keväästä nauttiminen ehkä jää osittain haaveeksi. Nauttikaa te minunkin puolestani! 
	Haluaisin jakaa kanssanne kuvan, joka ilmentää mielestäni juuri kevään huumaa, kaunista valoa ja rentoa oloa. Se on otettu viime vappuna meidän vieressä istuneesta seurueesta, kun olimme piknikillä ’Paššan puutarhoissa’ (Κήποι του πασά). Tästä piknikistä en kyllä aio tänäkään vuonna jäädä paitsi. Tiesittekö muuten, että vapun osuessa hiljaiselle viikolle (μεγάλη εβδομάδα), se siirtyy myöhemmäksi? Syy siihen on, että pääsiäisviikolla ei voi pitää juhlia. Tänä vuonna Kreikassa vappua vietetäänkin 07.05!
	Oikein hyvää kevättä kaikille!
	Eleanna Breza
	Takaisin etusivulle
	Elokuvaillat
	Suomi-Seuran elokuvailtoja on pidetty kaksi kertaa. Joulukuussa nähtiin Jukka-Pekka Siilin "Härmä" ja helmikuussa Kotwican "Musta Jää". 
	Päivin olohuone täyttyi innokkaista katselijoista. Filmeistä nautittiin 
	kahvittelun ja pitsan kera. Jatkamme näytöksiä kevään ja alkukesän aikana. Ateenan merimieskirkolta olemme saaneet lainaksi kaksi filmiä: Arto Halosen "Prinsessa" ja Klaus Härön "Äideistä parhain".
	Kiitämme elokuvailtojen isäntäperhettä, Nikos ja Päivi Georgopoulosta, vieraanvaraisuudesta ja tarjoilusta!
	Seuramme elokuvaprojektorin ja Home Cinema - laitteiden hankintoja avusti Helsingin Suomi-Seura ry. 
	Kuvia ensimmäisestä elokuva-illasta:
	Takaisin etusivulle
	Seuramme vuosittaiset keilailukilpailut
	Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran vuosittaiset keilailukilpailut pidettiin keilailuhallissa ”Ten Pin Bowling” Kalamariassa, Thessalonikissa 20.1. 2013. Mukaan oli tavan mukaan kutsuttu myös Suomi-ystävät. Kaiken kaikkiaan yksitoista henkilöä kilpailivat aikuisten, neljä nuorten ja neljä lasten sarjan voitosta.
	Harjoituskierroksella lämmiteltiin itse kilpailukierrosta varten ja yritettiin bongata mahdollisesti uhkaavia kanssakilpailijoita. Jonkinlaista osviittaahan tällaisesta bongailusta voisi saadakin, vaikkei se lähestulkoonkaan aina ole pitänyt paikkaansa. Monestikin harjoittelukierroksella murskaavan johdon saaneella, onkin mennyt jopa täysin myttyyn itse kilpailukierroksella. Ilmeisesti jännitys, usein tiedostamatonkin, vie veronsa. Lisäksi tulokset ovat aina olleet suurin piirtein tuurin kauppaa, sillä kilpailuissamme ei, ainakaan tähän saakka, ole koskaan sattunut olemaan ketään keilailun ”ammattilaista”. 
	Mutta tällainen ns. amatöörikeilailuhan se vasta hauskaa onkin. On kiva seurata kaikenkarvaisia, omalaatuisia keilailutyylejä. Jotkut antavat pallolle kyytiä kaikin voimin ja näyttävät siten varsinkin varteenotettavilta vastustajilta. Joillakin on heiveröisempi ote, mitä saattaa aliarvioida ”kohtalokkain” seurauksin, ja joidenkin vartalo vääntyy ja kääntyy eläen pallon liikkeiden mukana, mikä saa haluamattakin naurattamaan. Yhä uudelleen ja uudelleen on todettu kuitenkin se, että oli tyyli sitten mikä tahansa, ei tulos ole koskaan taattu, ainakaan meillä amatööreillä. Vaikka pallo näyttäisikin suuntautuvan aivan oikeaan kohtaan, ja odotetaan strike:a, se saattaakin yhtäkkiä muuttaa suuntaansa, jättäen pari keilaa pystyyn ärsyttävän kauaksi toisistaan. Sellaisen asetelman kaataminen olisi kai vaikeaa jo ammattilaisellekin. Ja voi sitä iloa ja riemua, kun sen strike:n sitten saakin, ja sitä nulppoa oloa, kun pallo menee pitkin kourua!
	Tälläkin kerralla kaikilla keilailijoilla oli taas kova meno päällä, ja he olivat täynnä energiaa ja kilpailuhenkeä. Jotkut vitsailivat tehden muka kaiken maailman loitsuja kanssakilpailijoidensa selän takana, yrittäen siten saada heitä epäonnistumaan heitossaan. 
	Takaisin etusivulle
	Omaa pelivuoroa odoteltaessa rupateltiin, nautittiin kahvia ja muita virvokkeita, seuraten silmä kovana muiden heittoja ja tuloksia.
	Kilpailu tuntui olevan ohi jälleen kerran aivan liian nopeasti, ja niin tuli palkintojenjaon vuoro. Aikuisten sarjan, jo toistamiseen voittanut, Dinos Brilakis, sai ison keilan vuodeksi kotiinsa tuloksella 138. Toiseksi ylsi Liisa Georgopoulou, tuloksella 124, ja jaetun kolmannen sijan ottivat Nikos ja Päivi Georgopoulos pistemäärällä 111. Nuorten sarjan pikkukeilan sai mukaansa, niin ikään toista kertaa, Christos Papageorgiou, pisteillä 101, toiseksi tuli Nikos Bililis, tuloksella 61 ja kolmanneksi Nikos Brezas,  pinnoilla 50.
	Lasten sarjan voittanut, Arianna Suomalainen, sai suunsa makeaksi karkkipussipalkinnolla, pistemäärällä 111, ja toisen ja kolmannen sijan korjasivat Evgenia Seferidou, pisteillä 87 ja Anni Drosinaki, pistemäärällä 80.
	Keilailun jälkeen osa joukosta jatkoi yhdessäoloa lounastamalla tavernassa ”Bakalogatos”, jossa nautittiin maukkaita alkupaloja ja runsaita ruoka-annoksia omalaatuisista tarjoiluastioista, ja, niin kuin aina, viini virtasi, saaden naurun herkäksi ja mielen kevyeksi.
	Tällaiset päivät ovat tervetulleita, varsinkin näinä vaikeina aikoina!
	Outi Holopainen
	Sääntömääräinen yleiskokous
	Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran säännöllinen sääntömääräinen yleiskokous pidettiin sunnuntaina, 17.2.2012 tavernassa "Brothers in law", Athonos aukealla Thessalonikin keskustassa.
	Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran puheenjohtaja, Outi Holopainen, avasi kokouksen, ja hän leikkasi ja jakoi “vasilopitan” seuran jäsenille. Onnenkolikko löytyi pullalautaselta, Kristuksen, seuran ja Kreikan palojen kohdalta. 
	Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jenni Suometsä, sihteeriksi Marko Suomalainen ja pöytäkirjantarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi Riina Biltekin ja Eleanna Breza.
	Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi, sillä paikalla oli 11 seuran 21:stä jäsenmaksun maksaneista jäsenistä.
	Seuraavaksi käsiteltiin vuoden 2012–2013 toimintakertomus ja vuoden 2012 tilinpäätös. Satu Vuorinen ja Asta Koskela-Dimitriadou olivat valvovan toimikunnan jäseninä tarkastaneet seuran tilikirjat ja tilinpäätös oli hyväksytty heidän taholtaan. Johtokunnalle myönnettiin tili- ja vastuuvapaus.
	Käsiteltiin seuran tulo- ja menoarvio vuodelle 2013. Seuran jäsenmaksu (€ 20,00) ja liittymismaksu (€ 30,00) päätettiin pitää entisellään, ja päätettiin, että jäsenmaksun viimeinen maksupäivä olisi 30. toukokuuta 2013.
	Takaisin etusivulle
	Sitten käsiteltiin toimintasuunnitelmaehdotus kaudelle 2013 - 2014. Seuran tilaisuuksista ja tapaamisista päätettiin seuraavasti: 
	i. Tilaisuudet ja tapaamiset
	- Kuukausitapaamiset jatkuvat kiertoluontoisena jäsenten kesken. Kunkin kuukausitapaamisen järjestäjä vastaa paikasta, kellonajasta ja tapahtumasta. Jäsenille ilmoitetaan tapaamisesta viimeistään viikkoa ennen sähköpostilla. Kuukausitapaamiset ovat viisi kertaa vuodessa: 
	maalis-, huhti-, touko-, loka- ja marraskuussa. Tämän vuoden maaliskuun kuukausitapaaminen on luistelutapahtuma Oreokastrossa.
	- Kirjaston sulkijaiset kesäkaudeksi, vastuuhenkilönä Päivi Georgopoulos
	- Osallistutaan Thessalonikin kansainvälisille ruokafestivaaleille kesäkuussa, vastuuhenkilönä Päivi Georgopoulos 
	- Osallistutaan ns. "kielten juhlaan" Thessalonikin kaupungintalolla, 7-9.6., vastuuhenkilönä Outi Holopainen.
	- Järjestetään Suomi-koulun kevätjuhlat 8.6.
	- Pidetään adventtikirkko yhteistyönä Suomen Merimieskirkon kanssa
	- Järjestetään seuran pikkujoulut marras-/joulukuun vaihteessa, vastuuhenkilönä Päivi Georgopoulos
	- Järjestetään Suomi-koulun joulujuhlat
	- Järjestetään seuran keilailukilpailut tammikuussa 2014.
	- Järjestetään seuran elokuva- ja karaokeiltoja. Kaikki paikat ovat mahdollisia kunhan illan järjestäjä hoitaa laitteiden kuljetuksen paikan päälle ja niiden palautuksen
	- Valokuvakurssit siirretään myöhempään ajankohtaan
	- Järjestetään keväällä / alkukesästä laivaristeily Thermaikon lahdella Thessalonikin edustalla
	- Tapaaminen Istanbulin suomalaisten kanssa järjestetään syyskuussa, vastuuhenkilönä Riina Biltekin
	- Mahdollisista lisätapahtumista voi johtokunta tai yksittäiset jäsenet tiedottaa muille jäsenille postituslistalla osoitteella jasen@suomi-seura.gr 
	ii. Tiedotustoiminta
	- Seuran tiedote "Venttiili" ilmestyy 4 kertaa toimikauden aikana kevät-, kesä-, syksy- ja talvinumeroina. Tiedotteen toimikuntana jatkaa Päivi Pulkki-Georgopoulou, Eleanna Breza ja Marko Suomalainen.
	- mahdolliset artikkelit muissa julkaisuissa
	Seuraavaksi valittiin seuralle uusi johtokunta kaudeksi 2013–2015
	Uusi johtokunta: 
	- Puheenjohtaja Outi Holopainen
	- Varapuheenjohtaja Riina Biltekin
	- Rahastonhoitaja Päivi Georgopoulos
	- Sihteeri Marko Suomalainen
	- Jäsen Sari Silvasti-Kontos
	- Varajäsen Tuula Kallankari
	Seuran valvovan toimikunnan jäseninä jatkavat Satu Vuorinen ja Asta Koskela-Dimitriadou sekä varajäseneksi valittiin Rauni Puurunen. 
	Takaisin etusivulle
	Suomi-koulun opettaja, Outi Holopainen, kertoi koulun asioista.
	Thessalonikin ruokafestivaalien toimikunnan ja seuran pikkujoulutoimikunnan vastaavaksi valittiin Päivi Georgopoulos.
	Ulkosuomalaisparlamentin kokouksessa seuraa edustanut, Sari Silvasti-Kontos, ja Suomi-koulua edustanut, Eleanna Breza, kertoivat kuulumiset lokakuun USP – kokouksesta Helsingissä. Kunniakonsulimme, Marko Suomalainen, kertoi USP-vastaavan tehtävistä, ja hänet valittiin jatkamaan seuramme USP-vastaavana.
	Kokouksen puheenjohtaja, Jenni Suometsä, päätti kokouksen klo. 14:10, minkä jälkeen monet kokouksessa olleet jäivät lounastamaan tavernaan kreikkalaisten puolisoidensa kanssa.
	Maaliskuun kuukausitapaaminen
	Maaliskuun kuukausitapaaminen järjestettiin tällä kertaa sporttisesti 3.3.2013 "Ice Paradise Ring" - jäähallissa, Oreokastrossa, Thessalonikissa.
	Alkajaisiksi kahviteltiin, naposteltiin jotakin ja vaihdettiin viimeisimmät kuulumiset jäähallin kahviossa. Sitten luistimia sovittelemaan ja ei kun jäälle!
	Luistimiin olikin totuteltava ensin, kun ne eivät olleetkaan ne tavalliset nahkaiset kaunokkaat, tai hokkarit, vaan kovasta muovista valmistetut kapineet, jotka tosin tukivat huteratkin nilkat ryhtiin.
	Epävarmaa oli alkuun itse kunkin luistelutyyli, kunnes vanhemmilta luistelukonkareilta alkoi tulla esiin selkäytimeen juurtunut luistelutaito vuosien takaa, ja liikkeistä tuli sulavampia, liu’ut pidentyivät ja vauhti kasvoi.
	Luistelua vähemmän harrastaneen nuoremman polvenkin luistelutaito kehittyi parin tunnin luistelun aikana niin, että muutamien kolhujen, kaatumisten ja törmäilyjen jälkeen meno muuttui varmemmaksi. Siinä mentiin sekä pareittain että itsenäisesti  hymyssä suin. Nähtiin siinä jos jonkinlaista koreografiaa. 
	Kaikilla näytti olevan iloinen mieli ja punaiset posket pois lähtiessä ja hyvästellessä. Oli myös kiva, kun tällä kertaa oli nuorempaakin verta riehakkaassa menossa mukana. 
	Päivi Voutilainen
	Takaisin etusivulle
	Tulevat Tapahtumat
	Huhtikuun kuukausitapaaminen
	Huhtikuun kuukausitapaaminen järjestetään Larissassa sunnuntaina 14.4. 
	Tarkoituksena olisi nauttia hyvästä ruoasta ja juomista Plateia Protomagian ”Rizes” Mezedopolio:ssa.
	Ennen kuukausitapaamista pidetään johtokunnankokous Sari Silvasti-Kontoksen kotona. Kaikki ovat tervetulleita myös johtokunnan kokoukseen!
	Ilmoittaisitteko Sarille keskiviikkoon 10.4. mennessä: 
	1. Kuka on tulossa kuukausitapaamiseen?
	2. Kuka on tulossa johtokunnan kokoukseen?
	3. Millä tavalla aiotte Larissaan tulla? (Jos joku tulee omalla autolla, olisi kiva, jos hän ilmoittaisi, voiko ottaa muita mukaan).
	”Kielten juhla” Thessalonikissa
	Thessalonikin kaupungin koulutus- ja kulttuuriosasto järjestää ns. ”kielten juhlan”  Thessalonikin kaupungintalon tiloissa 7. – 9. Kesäkuuta.
	Kolmipäiväisen tapahtuman tarkoituksena on antaa ihmisille tilaisuus tutustua kaupungissa kuultaviin eri kieliin, joita on arviolta kymmeniä.  Samalla tietenkin edesautetaan ihmisten rauhanoloista yhteiseloa sekä yritetään pienentää kasvavaa rasismin uhkaa. 
	Pohjois-Kreikan Suomi-Seura osallistuu tapahtumaan omalla panoksellaan, jota on jo innolla työstetty pariinkin otteeseen. Aikeissamme on tarjota kolmenlaistakin ohjelmanumeroa: 
	1. Pantomiimi Reino Helismaan sanoittamaan jaTapio Rautavaaran laulamaan lauluun perustuvasta Päivänsäteen ja Menninkäisen rakkaustarinasta, jonka kosintakohtauksen saa kuulla suomen kielellä, vaikkakin taustakertomus onkin pelkästään kreikaksi. 
	Takaisin etusivulle
	(Tarina on esitetty kerran aikaisemminkin ns. satufestivaaleilla, vuonna 2007 kesällä, Ateenan ulkopuolella Porto Raftissa, jolloin pääosissa olivat seuramme pitkäaikainen jäsen, Päivi Voutilainen, ja hänen tyttärensä, toisen polven suomalainen, Evelin Vlachopoulou sekä kertojana seuramme nykyinen puheenjohtaja, Outi Holopainen.)
	2. Zumba ”Fröbelin palikoiden” laulujen säestyksellä, missä yleisö saa tilaisuuden oppia joitakin suomalaisia sanoja tanssien ja 
	3. Interaktiivinen kielityöpaja, jossa syvennytään vertaamaan kreikan ja suomen kieltä, etsien yhdessä yhtäläisyyksiä, suurimpia eroavaisuuksia sekä samannäköisiä ja ehkä -kuuluisiakin sanoja, joilla joko on tai sitten ei ole samaa merkitystä. 
	Tapahtumalta odotetaan paljon, ja jos siitä tulee jymymenestys, niin silloin ehkä perinnekin.
	Outi Holopainen
	Celebrating Sibelius
	Thessalonikin kaupungin sinfoniaorkesteri juhlisti Sibeliusta.
	Konsertin 1 osa
	Tuonelan joutsen (Tuonelan Joutsen)
	En Saga 
	Konsertin 2 osa
	Sinfonia nro 5
	Konsertti pidettiin Thessalonikin musiikkitalolla 20. maaliskuuta. 
	Suomalaisia dokumentteja Thessalonikin Dokumenttifestivaaleilla
	Maaliskuun kohokohta Thessalonikin kulttuurielämässä on väittämättä Thessalonikin dokumenttifestivaalit. Festivaalit pidettiin tänä vuonna 15-24.03. ja niissä oli taas korkeatasoista ja monipuolista tarjontaa sekä kreikkalaisia että kansainvälisiä lyhyitä ja pitkiä dokumenttielokuvia. Tämänvuotisilla festareilla Suomea edustivat kaksi pitkää dokumenttia, jotka ovat saaneet suomessa erittäin hyviä arvosteluja. 
	Jukka Kärkkäisen ja J-P Passin ohjaama dokumentti ”Kovasikajuttu” (englanniksi The Punk Syndrome, kreikaksi Το σύνδρομο του πανκ), on elokuva Pertti Kurikan Nimipäivistä, suomalaisesta punk-yhtyeestä, jonka jäsenet ovat kehitysvammaiset Pertti, Kari, Toni ja Sami. Yhtye sai alkunsa kehitysvammaisille suunnatussa kulttuurityöpajassa vuonna 2009. Dokumentin nettisivuilla  kerrotaan, että ”Kovasikajuttu on elokuva punk-idean syvimmästä olemuksesta. Se on tarina vammaisten kapinasta valtavirtaa vastaan” (http://kovasikajuttu.fi). Dokumentti sai tämänvuotisessa Jussi-gaalassa kaksi palkintoa: parhaasta vuoden 2012 dokumenttielokuvasta ja parhaasta leikkauksesta. 
	Festareiden toinen suomalaisdokum  entti oli ”Säilöttyjä unelmia” (englanniksi Canned Dreams, kreikaksi Όνειρα κονσέρβα), ohjaajana Katja Gauriloff. Elokuva kertoo ravioli-säilykkeen tarinan niiden ihmisten kautta, jotka ovat osallistuneet purkin ja sen sisällön tuottamiseen. Siinä kierretään kymmenessä eri maassa, esimerkiksi brasilialaisella kaivoksella, josta tulee purkin metalli, Tanskassa sikatilalla ja Puolassa teurastamolla. Elokuva ei ole yksiselitteinen: elokuvan säilykepurkki edustaa ruokatuotannon absurdisuutta, mutta myös nykyajan monikulttuurisuutta. 
	”Säilöttyjä unelmia” sai myös Jussi-palkinnon tänä vuonna, nimittäin parhaasta musiikista.
	Takaisin etusivulle
	Muistutus yhteystietojen jättämisestä suurlähetystölle
	Ulkoasiainministeriö on 1.1.2013 ottanut käyttöön uuden sähköisen järjestelmän https://matkustusilmoitus.fi, jolla ulkomailla vakituisesti asuvien ja maassa väliaikaisesti oleskelevien suomalaisten yhteystietoja ilmoitetaan suurlähetystöille. Suurlähetystö pyytää ystävällisesti tekemään ilmoituksen yhteystiedoista uudessa järjestelmässä. Mikäli teillä ei ole mahdollisuutta Internetin käyttöön, voitte soittaa konsuliavustaja Merja Riikoselle, puh. 210- 72 55 871, joka puhelun aikana voi merkitä yhteystietonne sähköiseen järjestelmään.
	Henkilörekisteri
	Suomen edustustot maailmalla ylläpitävät henkilörekisteriä saadakseen mahdollisimman nopeasti yhteyden Suomen kansalaisiin tilanteen niin vaatiessa. Uusi järjestelmä helpottaa ilmoituksen tekoa ja yhteystietojen ajan tasalla pitämistä. Annettuja henkilökohtaisia tietoja ei koskaan luovuteta eteenpäin muihin kuin välttämättömiin viranomaistarkoituksiin.
	Tietojen säilyttäminen perustuu konsulipalvelulakiin
	Konsulipalvelulaki: rekisterin pito ja käyttötarkoitus Henkilötietojen käsittelyssä kriisitilanteessa noudatetaan konsulipalvelulakia (konsulipalvelulaki 498/1999 /11 luku 36 §). Rekisterin pito ja käyttötarkoitus (§ 36) "Edustusto voi pitää henkilörekisteriä, jos se on välttämätöntä 4 luvussa tarkoitettujen henkilökohtaista turvallisuutta koskevien tehtävien suorittamiseksi. Edustusto päättää rekisterin perustamisesta. Edustuston henkilörekisteriin sovelletaan henkilötietojen suojaa koskevaa lainsäädäntöä, jollei tässä laissa toisin säädetä."
	Lisätietoa löytyy Ulkoasianministeriön Internet-sivulta Palvelut, Matkustusilmoitus http://formin.finland.fi
	Alueen puhemiehen tiedotuskirje   Kevät /2013
	Etelä-Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka
	Lämmin ja keväinen tervehdys kaikille alueemme Suomi-seuroille ja yhteisöille.
	Ensimmäinen toimintavuotemme on jo pitkällä ja valmistaudumme kevätkauden viimeisiin tilaisuuksiin seuroissamme.
	Kun uutena alueemme puhemiehenä aloitin tehtäväni, koin sen todella haastavaksi ja kysyinkin itseltäni miten voisin parhaiten palvella alueemme yhdistyksiä ja yhteisöjä?
	Alueellinen raportointi 
	Ensimmäisenä halusin tutustua alueemme jäsenyhdistyksiin, jotta voisin paremmin viedä eteenpäin seuranne paikallisia tarpeita.
	Minulla on käytettävissä yhteystiedot yhtä vaille viidestäkymmenestä yhteisöstä. Haluaisin päivittää sen, että tiedon kulku toimisi molempiin suuntiin kitkattomasti.
	Toivon, että vastaatte seuraaviin kysymyksiini:
	1. Yhdistyksen tai yhteisön nimi ja jäsenmäärä 
	2. Yhdistyksen osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja mahdollisten kotisivujen osoite.
	3. Yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot
	4. Lyhyt raportti viime vuoden toiminnasta
	5. Jos toiminnassa on ollut ongelmia, kuvaus niistä
	6. Ehdotuksia, miten alueemme puhemies voisi parhaiten palvella ja välittää asianne Ulkosuomalaisparlamentille
	Takaisin etusivulle
	Valmistaudun parhaillaan huhtikuun puolessa välissä pidettävään puhemiehistön kokoukseen Helsingissä. Toivon, että saan vastauksenne hyvissä ajoin ennen sitä, mieluummin maaliskuun aikana.
	Tiedotustoiminta
	1. Tiedotuskirjeet 
	Aluepuhemies ylläpitää alueellista tiedotusta lähettämällä 2-3 kertaa vuodessa sähköpostitse tiedotuskirjeen.  
	2. USP:n kotisivut
	Aluepuhemies ylläpitää tiedotustoimintaa USP:n kotisivulla. Kaikkia alueen ulkosuomalaisyhteisöjä pyydetään seuraamaan aktiivisesti näitä sivuja.
	3. Sutinat
	Suomi-seuran järjestötiedote Sutinat toimii myös tiedotuskanavana tärkeistä asioista tiedotettaessa. Sutinat on erinomainen kanava Ulkosuomalaisparlamentin kokoustiedotteille. 
	4. Facebook
	Aktiivisia kannanottoja alueelta odotetaan muista tiedotuskanavista kuten ”Facebook”.
	Ulkosuomalaisparlamentin puhemiehistön kokous Helsingissä 15-16.4.2013
	Kokouspäivinä pyrimme tapaamaan mahdollisimman monta tärkeää vaikuttajaa, jotka voivat edistää USP:n tavoitteita. Luvassa on tapaaminen oikeusministeri Henrikssonin kanssa kirjeäänestyksen etenemisestä.
	sekä sisäasiainministeri Räsäsen (Ulkosuomalaisministeri) tapaaminen. Mielenkiintoinen tapaaminen on ulkosuomalaisten uuden piispan Tapio Luoman kanssa. Lisäksi vierailemme YLE:ssä. Aiheina ovat tietysti mm. TV Finland, YLE- vero ja miten se koskee ulkosuomalaisia sekä YLEn ulkosuomalaisten palvelujen siirtyminen YLE Areenaan
	YHTEYSTIEDOT
	Raimo Luokomaa     Timo Sainio
	alueen puhemies    alueen varahenkilö
	luokomaa@sapo.pt    timo.sainio@evl.fi
	Casa Galeria Goldra    C/Castillo del Ingles 15
	Apartado 162     Escalera 3 Bajo A
	8100-912 Loule    29620 Torremolinos
	Portugal      Spain
	Gsm + 351 969 004 469   +34658352872
	Verkostot tukevat suomalaisten yritysten kansainvälistymistä
	Lokakuisen ulkosuomalaisparlamentin istunnon yhteydessä järjestetty Verkostot ulkomailla – ulkosuomalaiset viennin voimavarana -keskustelutilaisuus kokosi suuren joukon ulkosuomalaisia ja suomalaisia yrittäjiä keskustelemaan mahdollisesta yhteistyöstä suomalaisten yritysten kansainvälistymispyrkimyksissä. 
	Tiedotamme Sutinoissa asiaan liittyvistä yhteistyökuvioista ja -tapahtumista.  Ulkoasiainministeriön, Suomen Yrittäjien, Elinkeinoelämän keskusliiton, Kauppakamarin ja FinPron käynnistämä Team Finland -projekti on avaamassa nettisivujaan lähiaikoina. Lisäksi tarjolla on kaksi vastaavanlaista verkostoa:
	Globaali FinnCham-verkosto kokoaa eri puolilla maailmaa toimivat kauppakamarit, kauppayhdistykset ja killat yhteen vahvistamaan suomalaisten yritysten kansainvälistymistä ja vientiponnisteluja. Lisätietoja: www.finncham.fi, twitter.com/finncham, www.facebook.com/finncham. 
	www.linkedin.com/company/finncham/,
	Abonnet-palvelu: Helsingin seudun kauppakamari, kauppakamareiden kansainvälinen FinnCham-verkosto ja Abonnet Oy tarjoavat uudenlaisen tavan lähteä Suomen rajojen ulkopuolelle verkon välityksellä. Käy tutustumassa palveluun ja asiantuntijaryhmiin tästä: 
	www.abonnet.com/finncham.php
	Takaisin etusivulle
	Suomen Sillasta kaksi nettilehteä tänä vuonna
	Suomi-Seura ry:n jäsenlehti Suomen Silta kokee alkaneena vuonna suuren muutoksen, kun kaksi numeroa, maaliskuussa ilmestyvä 2/2013 ja kesäkuussa ilmestyvä 4/2012, julkaistaan vain Internetissä näköislehtenä. Painettuna lehti ilmestyy neljä kertaa. 
	Muutokseen siirrytään pelkästään taloudellisista syistä. Jo viime vuonna jouduimme tekemään yhden kaksoisnumeron lehden valtiolta saaman tuen laskettua tuntuvasti. 
	Olemme hyvin pahoillamme tästä muutoksesta. Toivomme voivamme jatkaa lehden julkaisemista painettuna edes osittain tulevina vuosina, mutta sen mahdollistamiseksi tarvitsemme paljon lisää jäseniä ja muuta tukea. 
	Vetoamme siksi teihin, että pysyisitte jäseninä ja kertoisitte meistä sukulaisillenne ja tuttavillenne. Olemme jo 85 vuotta toimineet ulkosuomalaisten äänenä ja edunvalvojana Suomessa, ja meidän aloitteestamme perustettiin ulkosuomalaisparlamentti vuonna 1997. Kaikki ulkosuomalaisten asiat ovat meille äärettömän tärkeitä, ja seura on alusta asti toiminut pelkästään ulkosuomalaisia palvellakseen. Tuellanne voimme jatkaa työtä asioidenne ajajana Suomessa.
	Vuodenvaihteen 2012 — 2013 muutokset hallinnossa
	Useiden valtionhallinnon organisaatioiden nimi, toimipaikkojen lukumäärä ja/tai tehtävät muuttuivat vuodenvaihteessa. 
	 Kilpailuvirasto ja kuluttajavirasto yhdistyivät kilpailu- ja kuluttaja-virastoksi. 
	 Tullihallituksesta, sen alaisista viidestä tullipiiristä ja tullilaboratoriosta muodostui yksi Tulli-niminen viranomainen.
	 TE-toimiston palvelut uudistuivat, ja vuoden 2013 alusta lähtien TE-toimiston palvelut ovat nimeltään työ- ja elinkeinopalveluja (TE-palveluja). Uudistuksen myötä koko Suomessa on tarjolla entistä monipuolisemmat ja selkeämmät TE-palvelut henkilö- ja yritysasiakkaille. TE-palvelut järjestetään asiakkaiden palvelutarpeiden mukaisesti. Palvelumalli perustuu kolmeen palvelulinjaan. TE-palveluissa keskitytään tukemaan työnhakijoiden nopeaa työllistymistä, parantamaan osaavan työvoiman saatavuutta ja turvaamaan yritysten toimintaedellytyksiä. TE-palvelut on myös ensiaskel yrittäjyyteen. TE-palvelujen tarjonnasta vastaa 15 alueellista TE-toimistoa, joilla on noin 120 toimipaikkaa
	 työ- ja elinkeinoministeriön Mol.fi-verkkopalvelu uudistuu kokonaisuudessaan sisällöltään ja ilmeeltään vuoden 2013 keväällä. Uudesta verkkopalvelusta löytyvät tutut ja asteittain laajenevat sähköiset asiointipalvelut sekä runsaasti ajankohtaista ja hyödyllistä tietoa muun muassa rekrytoinnista, työnhausta, koulutuksesta, ammatinvalinnasta ja urasuunnittelusta sekä yrittäjyydestä.
	Suomi-Seuran ajankohtaisia koulutuksia ja kursseja
	1. Paluumuuttajien info- ja keskustelutilaisuus 3.6.2013
	2. Suomi-Seuran intensiivinen suomen kielen kurssi 15. - 26.7.2013
	3. Paluumuuttajan infopäivä 23.8.2013 
	4. Eläkepäiviksi ulkomaille -infopäivä 27.9.
	Kaikki tapahtumat järjestetään Helsingissä. Tarkemmat tiedot koulutuksista löytyvät Suomi-Seura ry:n kotisivuilta: www.suomi-seura.fi (seminaarit ja kurssit)
	Matkatavaroiden noutopaikka varmistettava monitorista Helsinki-Vantaalla
	Helsinki-Vantaan lentoasemalla otetaan käyttöön lisäaula Schengen-lentojen matkatavaroita varten. Tämän vuoksi saapuvien matkustajien on aina tarkistettava matkatavaroiden noutopaikka eli oikea aula ja ulosmenoreitti terminaalin monitorista heti lentokoneesta tullessa.  Opasteet ohjaavat matkustajan oikeaan matkatavara-aulaan.
	Finavia teki viime vuonna Helsinki-Vantaalla mittavan opasteuudistuksen, jonka yksi päätavoitteista oli parantaa saapuvien matkustajien opastusta. 
	Takaisin etusivulle
	Kirkkaanväriset Exit-kyltit erottuvat nyt selkeästi lähtevien matkustajien opasteista ja ohjaavat saapuvat matkustajat oikeaan matkatavaroiden luovutusaulaan. 
	Opasteuudistuksen lisäksi Finavia on valmistautunut terminaali 2:ssa tapahtuvan Schengen-lentojen lisäaulan käyttöönottoon kehittämällä lentotietomonitorien esitystapaa ja kuulutuksia, kouluttamalla henkilökuntaa sekä varaamalla opastajia saapuvien matkustajien avuksi. 
	Schengen-lennoille tarkoitetusta 2A-aulasta on matkustaja- ja matkatavaramäärien kasvaessa tullut ahdas, varsinkin ruuhkatuntien aikana. Nyt vilkkaimpien tuntien ajaksi 2A-aulan rinnalle tulee käyttöön aikaisemmin vain kaukolentojen käytössä ollut 2B-aula.
	Schengen-lentojen lisäaula otetaan käyttöön vähitellen. Aluksi 2B:hen ohjataan vain muutamien Schengen-maista saapuvien lentojen matkustajia. Lentojen määriä lisätään sitä mukaa, kun saadaan kokemusta uudesta toimintatavasta ja sen toimivuudesta.
	Haastattelu Eleanna Breza
	Kovasikajuttu-dokumentti oli vuoden tämänvuotisen Jussi-gaalan kovasikajuttu. Elokuva sai palkinnon vuoden parhaana dokumenttina sekä palkinnon parhaasta leikkauksesta. Jukka Kärkkäisen ja J-P Passin ohjaama dokumentti (englanniksi The Punk Syndrome, kreikaksi Το σύνδρομο του πανκ), on elokuva Pertti Kurikan Nimipäivistä, suomalaisesta punk-yhtyeestä, jonka jäsenet ovat kehitysvammaiset Pertti, Kari, Toni ja Sami. Yhtye sai alkunsa kehitysvammaisille suunnatussa kulttuurityöpajassa vuonna 2009. Dokumentin nettisivuilla  kerrotaan, että ”Kovasikajuttu on elokuva punk-idean syvimmästä olemuksesta. Se on tarina vammaisten kapinasta valtavirtaa vastaan” http://kovasikajuttu.fi
	Tapasimme J-P Passin kanssa Thessalonikin dokumenttifestivaaleilla kauniina aurinkoisena päivänä ja keskustelimme festivaaleista, kehitysvammaisista ja huumorista.
	E: Olet tehnyt elokuvia nyt yli 10 vuotta. Onko tämä sinun ensimmäinen kerta Thessalonikin festivaaleilla?
	J-P: On ensimmäinen kerta. Festivaali näyttää toimivan hyvin. Se on hyvin järjestetty, ja paikkakin on mukava. Thessalonikin dokumenttifestivaalilla on kansainvälisesti hyvä maine.
	E: Kovasikajuttu on nyt kiertänyt festivaaleilla ympäri maailmaa. Miten yhtyeen jäsenet ovat suhtautuneet elokuvan suosioon?
	J-P: Myönteisesti. Tykkäävät tietysti suosiosta, niin kuin kuka tahansa. Teksasissa olimme bändin kanssa, ja aina joku mökötti. Ei heille ole kuitenkaan noussut kusi päähän. Niin ei voi käydä, jos on aina joku ohjaamassa omaa elämää. Se pitää jalat maassa.
	E: Dokumentissa bändin manageri mainitsee Pertin puhevian häipyneen bändin suosion myötä. Oletko huomannut muita myönteisiä tai jopa kielteisiä muutoksia?
	J-P: Kolme vuotta olen nyt seurannut sitä hommaa, ja ainakin heidän soittotaitonsa on parantunut. Heidän vanhemmilleen tämä suosio on myös jotain upeeta. Tonin isä kiertää aina bändin mukana ja kuvaa kaiken. Pitää olla suuri järkytys, kun vammainen lapsi syntyy.
	E: Mikä oli kuvauksien tai ylipäätään elokuvan tekemisen paras ja huonoin hetki? 
	J-P: En muista yhtäkään huonoa hetkeä kuvauksista. Leikkausvaihe oli huonoin, kun piti puristaa monta tuntia materiaalia elokuvaksi. Paras elokuvaan liittyvä hetki oli silloin, kun bändille näytettiin se ensimmäistä kertaa.
	Takaisin etusivulle
	Kutsuvieras ensi-illassa elokuva näytettiin semmoisille ihmisille, joilla oli jo mielikuva vammaudesta, mm. sukulaisille ja ystäville. Elokuvan loputtua, yleisö nousi taputtamaan ja huusi, mikä on tosi harvinaista Suomessa!
	E: Elokuvassa kahvinjuonti näyttää olevan keskeisessä asemassa bändin jäsenten arjessa. Oliko se joku sisäpiirijuttu, kun aina mentiin juomaan kahvia kun tunnelma latautui?
	J-P: Minä en ollut itse huomannut, kuinka usein se kahvinjuonti tapahtui siinä, ennen kuin yksi kehitysvammaistyöntekijä puhui minulle siitä. Kahvi on tärkeää, se merkitsee yhdessäoloa ja taukoa. Tauko puolestaan rytmittää päivää. Sillä on suuri merkitys kehitysvammaisille. Ei pidä myöskään unohtaa, että kahvi on nautintoaine, useimmiten ainoa, mitä he saavat käyttää. 
	E: Kovasikajuttu oli suurimmassa osassa tosi hauska. Seuratessani sitä ja nauraessani kaikille kömmähdyksille ja lausahduksille, välillä iski huono omatunto, ja mieleeni nousi kysymys: Saako kehitysvammaisille nauraa? 
	J-P: Hyvä kysymys. Toivoimme, että katsojille nousisi tämä ajatus mieleen. Nauru on vapauttava asia. Miten se voisi olla jotain pahaa? Suomen ensi-illan jälkeen tuli yksi mimmi puhumaan minulle, jolla on itsellään kehitysvammainen sisko. Hän kiitti meitä, koska hän sai nauraa. Ne tilanteet on koomisia. Mekin naurettiin vammaisille kuvauksissa. Me halusimme tehdä rehellisen elokuvan, jossa ei ole holhoavaa asennetta, vaan vammaisia kuvattaisiin, kuten ketä tahansa muuta. Kovin usein vastaavissa elokuvissa on sellainen asenne, että heitä katsotaan yläpuolelta. Semmoinen vaan aiheuttaa sääliä, ja sääli kahlitsee. Nauru vapauttaa.
	Fetajuustolla täytetty pinaattimunakasrulla
	n. 6 annosta
	Pohja
	75 g voita tai leivontamargariinia
	1 1/2 dl vehnäjauhoja
	7 dl maitoa
	4 keltuaista
	100 g pinaattia (pakaste)
	1/2 tl suolaa
	1/4 tl mustapippuria
	4 valkuaista
	Takaisin etusivulle
	Feta-sienitäyte 
	2 (200 g) sipulia
	200 g herkkusieniä (tuoreita)
	400 g fetakuutioita
	1/2 rkl siirappia
	1 tl kuivattua rakuunaa
	1/2 tl kuivattua timjamia
	valkopippuria
	Kuorruttamiseen juustoraastetta
	Kiehauta voi ja jauhot pinnoitetussa kattilassa. Sekoita joukkoon maito ja kuumenna seos kiehuvaksi koko ajan sekoittaen. Anna kiehua miedolla lämmöllä noin 5 minuuttia. Vatkaa keltuaiset hieman jäähtyneeseen seokseen. Purista sulaneesta pakastepinaatista ylimääräinen neste. Lisää pinaatti ja mausteet seokseen. Vatkaa valkuaiset kovaksi vaahdoksi ja sekoita varovasti taikinaan. Voitele ja korppujauhota leivinpaperi. Kaada taikina paperin päälle uunipannulle. Paista 225-asteisessa uunissa noin 20 minuuttia. Kumoa munakaslevy leivinpaperille.
	Valmista täyte: Kuori ja hienonna sipuli. Puhdista ja viipaloi herkkusienet. Ruskista sipulit ja herkkusienet paistinpannussa öljyssä. Lisää siirappi ja mausteet. Levitä kasvikset ja murennetut salaattijuustokuutiot munakaslevylle. Rullaa munakaslevy kääretortun tapaan, sauma alaspäin. Nosta uunipellille tai uunin kestävälle vadille ja ripottele pinnalle juustoraastetta.
	Kuorruta 200-asteessa 10 - 15 minuuttia. Tarjoa lounaaksi tai iltapalana raikkaan salaatin kanssa. Voit valmistaa munakasrullan jo tarjoilua edeltävänä päivänä ja kuorruttaa juuri ennen tarjoilua.
	Porkkana-kookoskeitto
	1 kg porkkanoita
	2 sipulia 
	1 valkosipulinkynsi
	2 rkl öljyä
	1 tl currya
	½ tl jauhettua juustokuminaa eli jeeraa
	1 dl punaisia linssejä
	1 l kasvislientä
	400 g kookosmaitoa
	Kuutioi ja hienonna vihannekset. Kuullota niitä sekä mausteita hetki kattilassa öljyssä. Lisää linssit ja kasvisliemi kattilaan. Keitä keskilämmöllä kannen alla noin 25 minuuttia, kunnes porkkanat ovat kypsiä.
	Soseuta keitto sauvasekoittimella. Lisää kookosmaito ja tarkista maku. Säästä kookosmaitoa vähän koristeluun.
	Takaisin etusivulle
	Cheese cake
	Pohja
	200 g digestive-keksejä
	100 g voita
	½ tl kanelia
	Täyte
	3 prk tuorejuustoa (á 200 g)
	2½ dl sokeria
	3 kpl kananmunaa
	1 rkl raastettua (luomu)sitruunankuorta
	2 tl vaniljasokeri
	1 prk ranskankermaa (200 g)
	Kuorrutus
	1 prk ranskankermaa (200 g)
	2 tl sitruunanmehua
	2 rkl sokeria
	Lämmitä uuni 175 asteeseen. Tee pohja: Murskaa keksit monitoimikoneessa tai esimerkiksi laittamalla ne muovipussiin ja kaulimalla keksit muruiksi pussin päältä. Sulata voi. Sekoita keksimurut, voisula ja kaneli. Painele seos voidellun, irtopohjaisen vuoan pohjalle ja reunoille. Nosta vuoka jääkaappiin täytteen valmistuksen ajaksi.
	Valmista täyte: Vatkaa tuorejuustoa kulhossa sähkövatkaimella noin 1 minuutti. Sekoita sokeri juuston joukkoon ja jatka vatkaamista hetki. Vatkaa kananmunat seokseen yksitellen. Raasta sitruunankuori. Purista sitruunasta 2 tl mehua talteen kuorrutusta varten. Lisää 1 rkl sitruunankuorta, vaniljasokeri ja ranskankerma täytteeseen. Kaada täyte jääkaapissa jähmettyneen pohjan päälle.
	Paista kakkua uunin alatasossa noin 45 minuuttia. Katkaise uunista virta ja anna kakun kypsyä jälkilämmössä, uuninluukku hieman raollaan, noin 1 tunti.
	Anna kakun jäähtyä. Tee kuorrutus: Sekoita ranskankerma, sokeri ja sitruunanmehu keskenään. Levitä kuorrutus kakulle. Peitä kakku kevyesti tuorekelmulla ja nosta jääkaappiin hyytymään vähintään 4 tunniksi.
	Takaisin etusivulle
	Sahramikaakao
	8 dl täysmaitoa
	200 g suklaalastuja tai rouhittua tummaa suklaata
	½ dl sokeria (jos haluat makean juoman)
	1 tl kanelia
	1 tl inkiväärijauhetta
	ripaus sahramia
	Lisäksi:
	2 dl kermavaahtoa
	Kuumenna maito.
	Sekoita joukkoon suklaalastut, sokeri, kaneli ja inkivääri. Sekoita, kunnes suklaa on sulanut. Lisää sahrami ja sekoita hyvin.
	Kaada mukeihin ja koristele kermavaahdolla.
	Urheilua
	Thessalonikin kaupunki satsaa kahteen ohjelmaan Nea Paralialla ja Athlitiko Parko "Galaksias:lla".
	"Gymnazoume se oli tin poli".
	Tarkemmin sanottuna jumppaa yleiskunnon kohottamiseksi ma - pe 08:00 – 14:00 ja 16:00 – 21:00 ( Nea Paralia ), vetäjinä kokeneet jumpparit. 
	Tennistunteja ma - pe 08:00 – 15:00 (Athlitiko Parko, Martiou & Delfon )
	Lisätietoja puh. 2310 850242. Osanotto ilmainen.
	Luento
	Thessalonikin kunta järjestää kaupungin kirjastossa luennon "Ftiakse ta dika sou kallintika kai ohi mono".
	Lääketieteen tohtori, opettaja ja kirjailija, Chara Zika, kertoo kemiallisten aineiden vaarallisuudesta kauneudenhoitoaineissa, yrteistä ja niiden käytöstä ja antaa reseptejä voiteisiin ym.
	Paikka ja aika: 
	27.3. 40 Ekklisies, puh. 2310 203443
	1.4.  Ksirokrini, puh. 2310 544851  
	3.4. Ano Poli, puh. 2310 219329
	8.4. Harilaou, puh. 2310 324666
	10.4. Kato Toumba, puh. 2310 919039
	15.4. Ano Toumba, puh. 2310 950370 
	17.4. Konstantinopoleos, puh. 2310 315100 
	22.4. Triandria, puh. 2310 921660
	24.4. Protupi Sholiki Vivliothiki, puh. 2310 274708
	Takaisin etusivulle
	Kirjabasaari
	500.000 kirjaa myydään 70-90% alennuksella
	Paikka: Emboriko Kentro, Plateia Odeon, Tsimiski 43
	Aika: 22.3. - 20.4.
	Arkisin klo 9:00 – 21:00, la 9:00 – 20:00
	Teatteri
	Ruotsalaisen August Strindbergin yksi parhaista näytelmistä, ”O Pateras”,  vuodelta 1887.
	Theatro Tehnis Karolou Koun esittää
	Paikka: Theatro Athineon, Vas Olgas 35
	Aika: 20.3. alkaen
	Puh: 2310 832060
	Liput: arkisin 15E, viikonloppuisin 18E
	Fysioterapia 
	Aleksandros Dimitriadis, Mob. 697-3488095 
	E-maili alex_physio@hotmail.com 
	Päivi Voutilainen, Puh. 2310–206096
	Melina Merkouri 33, Sikies, Thessaloniki (Bussipysäkki Foka, Bussi 28)
	Seuramme jäsenet saavat alennuksen. Terapia-ajat vain ajanvarauksella. 
	Graafinen suunnittelija
	Andreas Dimitriadis, Mob. 6979762145
	E-maili andreas1701@gmail.com 
	Kampaaja 
	Lisa Georgopoulou, Puh. 2310-313073 
	Käsintehtyä keramiikkaa ja koruja
	Päivi Georgopoulos, Puh. 697 4031922
	Myös tilauksia otetaan vastaan
	Käännöksiä ja tulkkauksia
	Jaana Karhunen, Mob. 694-5435697 
	E-maili jaanakarhunen@gmail.com
	Käännöksiä, suomen, ruotsin ja kreikan kielen oppitunteja
	Outi Holopainen, Mob. 697-9774482
	E-maili krinmari@otenet.gr
	Terveys/Kauneus
	Forever Living Products (Forever Living.com, L.L.C.)
	Kirsi Rosti-Drosinaki – International Sponsoring, Suoramyynnin kasvattaja.
	http://myflpbiz.com/aloeforallkirsi, Mob: +30 6997 628019
	E-maili aloeforallkirsi@myflpbiz.com
	Takaisin etusivulle
	Valokuvaaja
	Eleanna Breza, Mob. +306981542408
	E- mail eleannab@gmail.com
	Vuokralle tarjotaan Halkidikissa
	Hanioti:n keskustassa, meren rannalla, vuokrataan kalustettu  kesäasunto, 54m2 ajaksi  1.4. – 31.10. (Vuokraus myös lyhyemmäksi ajaksi sopii).
	Asunnossa on yhdistetty olohuone-keittiö, makuuhuone, suihku-wc ja kaksi parveketta. 
	Lisätietoja: Satu Vuorinen, puh. +30 2310 841136 e-maili panagoudis@yahoo.gr,
	Neos Marmaras – Sithonia, vuokrataan täysin kalustettu 45m² kesäasunto (+pesukone). Asunto on itse kylässä, 150m lähimmälle rannalle (kiviranta) ja 250m lähimmälle hiekkarannalle.
	Vuokraus ympäri vuoden. (Vuokraus myös lyhyemmäksi ajaksi sopii).
	Asunnoissa on yhdistetty olohuone- makuuhuone (liukuovilla), keittiö, suihku-wc ja kaksi parveketta.
	Lisätietoja:  Kirsi Rosti-Drosinaki, puh. +30 2310 315588, e-maili krosti@otenet.gr
	19.3 Minna Canthin päivä
	20.3 Kevätpäivän tasaus
	24.3 Ev lut kirkon palmusunnuntai
	25.3 Alkaa ev lut kirkon hiljainen viikko
	29.3 Ev lut kirkon pitkäperjantai
	31.3 Ev lut kirkon pääsiäispäivä, kesäaika alkaa
	1.4 Ev lut kirkon toinen pääsiäispäivä
	14.4 Kuukausitapaaminen (paikka ja aika ilmoitetaan myöhemmin)
	9.4 Mikael Agricolan päivä
	28.4-17.5 Suomi-koulun pääsiäisloma
	29.4 Suomen kielen päivä, alkaa ortodoksisen kirkon megali evdomada (hiljainen viikko) 
	1.5 Vappu
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