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”Keinu keinuni korkealle nythän on juhannusilta”... 
 
Näin lauloimme lapsena keinuessamme isän tekemässä pitkässä 
juhannuskeinussa, johon mahtui 4‐5 muksua istumaan lankun päälle 
hajareisin ja molemmissa päissä seisoivat vauhdinantajat. Tukka tuulessa 
hulmusi, ja elämä oli pelkkää leikkiä. 
 
Tänä kesänä ajattelen lapsuuden kotiani erityisellä haikeudella: Sillä on nyt 
uudet omistajat. Siellä Hämeessä, järven rannalla, vietimme viikkokausia joka 
kesä vanhempien, siskojen, serkkujen, siskosten, lapsien ja ystävien kanssa, 
milloin minkäkinlaisella kokoonpanolla, useimmiten näin juhannuksen 
aikaan.  
 
Mutta voihan juhannusta viettää täälläkin. Tänä vuonna on sellainen 
juhannus‐helluntai‐sekoitus. Ajattelin siirtää tradition meidän kesäpaikkaan 
Halkidikille. Silliä saa IKEA:sta, uusia perunoita Vasilopouloksesta ja snapsia 
mistä ”kavasta” tahansa. Posidin niemen kärkeen voi tehdä kokonkin, jos 
haluaa, että ei suotta jäädä suremaan. Etsitään uusia asioita menetettyjen 
tilalle. Tämä koskee erityisesti meitä kaikkia täällä Kreikassa. Joudumme 
uudelleen arvioimaan elämäntilanteemme. 
 
Monet kreikkalaiset sanovat: “aurinkoa ja merta he eivät meiltä voi viedä” 
Eivät kaikeksi onneksi voi. Eiväthän? 
 
Hyvää kesää! 
 
Päivi Georgopoulos 
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Kuukausitapaamiset 
 

Huhtikuun kuukausitapaaminen Larissassa 
 
Huhtikuun kuukausitapaaminen järjestettiin 14.4.2013 ja ensimmäistä kertaa 
Larissassa. Tehokkuudestaan tunnettuja suomalaisia kun olemme, niin 
tapoimme monta kärpästä yhdellä iskulla. 
 
Ensinnäkin pidimme alkuun johtokunnan kokouksen kotonani. Asiat saatiin 
järjestykseen puheenjohtajamme Outi Holopaisen tarmokkaalla johdolla , 
samalla kahvitellen. Sain näin pitkäaikaisena seuran jäsenenä , mutta 
ensikertalaisena johtokunnassa olevana, todeta jälleen kerran seuramme 
olevan hyvin aktiivinen ja lämminhenkinen. 
 
Myöhemmin saimme lisää seuralaisia ja lähiseudun suomalaisia , niin Agian 
kylästä läheltä Larissaa kuin Voloksesta, seuraamme . Kuukausitapaaminen 
sai alkaa. 
 
Menimme syömään mereneläviä ja juomaan viiniä lähipuistoomme Plateia 
Protomagian mezedopolioon .Seuraamme liittyivät myös Voloksen Heidin 
(Stathaki) vanhemmat , jotka olivat käymässä Suomesta. 
 
Iltapäivä kului kuin siivillä .Nauru raikui ja ruoka maistui. Tuntui, että juttua 
riitti vielä kaikilla ja menimmekin jatkoille kotiini juomaan suomalaista 
kahvia. 
 
Haikeana oli hyvästeltävä lopulta ja ääneen lausuttiin ajatus, että tekisimme 
tästä tradition ja tapaisimme aina kerran keväällä täälläpäin. Ehkä yksi 
ensikevään kuukausitapaaminen onkin Voloksessa! 
 
Sari Silvasti‐Kontos 
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Seuramme toukokuun kuukausitapaaminen 
 
Toukokuun kuukausitapaaminen järjestettiin poikkeuksellisesti Kreikan 
pääsiäisen johdosta toukokuun toisena, eikä ensimmäisenä sunnuntaina.  
Tällä kertaa paikalle kutsuttiin kaikki Thessalonikin Suomi‐yhteisön ihmiset, 
ja paikalla olivat myös pääsiäislomaa Oulusta viettämään tulleet ystävämme, 
Valia ja Tuomo. Paikaksi järjestäjänä valitsin, Markon (kiitos Marko!) 
suosituksesta, tavernan “O Volos”, joka osoittautuikin oikein hyväksi 
valinnaksi. Päivä oli aurinkoinen kevätpäivä, ja istuimme tietysti ulkona 
pihalla. Pöydän ympärillä oli runsaasti tilaa, mutta mikä tärkeintä, ruoka oli 
hyvää ja sitä oli todella riittävästi! 
Meitä oli paikalla, kuten sanonta kuuluu, vauvasta vaariin. Tai no, jos ei nyt 
ihan vaaria paikalla ollut, niin kuitenkin paikalla oli pikkuinen Maximos, 
teinipoika Nikos, opiskelijoita, nuoria aikuisia ja sitten meitä, jo keski‐ikäisiä.  
Myös uusi seuramme jäsen, kreikkalainen nuori lakimies, Vangelis, joka on  
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suorittanut jatko‐opiskeluja Suomessa, tuli tapaamiseen ja sai 
mahdollisuuden tutustua meidän porukoihin.  
Meistä oli tietysti kaikista mielenkiintoisinta kuulla Valian kokemuksista 
Suomesta ja hänen suomen kielen opintojensa edistymisestä. Hyvin Valia 
onkin oppinut, vaikka tietysti haluaisi itse oppia vielä nopeammin! Ihanaa oli 
kuulla, että Valia on tyytyväinen ratkaisuunsa muuttaa Suomeen, ja että 
kaikki on mennyt hyvin.  
Lounashetkemme antoi mahdollisuuden meille kaikille kuulumisten 
vaihtoon, keskusteluun meitä kaikkia yhdistävistä asioista ja toki myös 
hauskanpitoon.  Nauru pidentää ikää ‐ minä aikakin nauroin vatsani kipeäksi! 
Viimeiset meistä poistuivatkin tavernasta vasta kahdeksan aikaan illalla…. 
Mikä minulle jäi tärkeimpänä mieleen tapaamisestamme? Vietin ihanan 
aurinkoisen lounaan ystävien ympäröimänä! 
 
Jaana Karhunen 
 
FOOD FOR GOOD ‐ ruokafestivaalit 
 
Traditioksi tullut festivaali pidettiin Aretsoun rannalla Kalamariassa kesäkuun 
ensimmäisenä sunnuntaina. 
 
Jo kuudettatoista kertaa naisia n. 40 maasta, pystyttivät kojunsa tarjoillen 
kotimaidensa herkkuja. Me suomalaiset olemme olleet mukana 2. vuodesta 
lähtien. Tarjoilimme lohi‐ ja vihannespiirakkaa. Piirakoita valmistivat Sari, 
Outi, Riina, Marko, Kirsikka, Tuula, Rauni, Jenny ja Päivi P. Outi, Sari ja Päty 
koristelivat standimme. Panoksemme oli n 140 annosta. 
Ohjelma oli, kuten muinakin vuosina, musiikki‐,laulu‐,  ja tanssipainotteista. 
Lippujen hinta oli taaskin 10E, mikä sisälsi 2 juomakuponkia ja 4 
ruokakuponkia ( 1 kupongilla maistiainen valitsemastasi kojusta ). 
Lippuja myytiin 1455 kappaletta, ja sisäänpääsyn ilman ruokakuponkia yhden 
euron hintaan maksoivat 154 henkilöä. 
Osaanotto oli samaa tasoa kuin muinakin vuosina. 
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Hyväntekeväisyyteen kertyi n € 11.000, jotka jaetaan seuraavien yhteisöjen 
kesken: 
SYLLOGOS GONEON ‐ PAIDION ME SYNDROMO DOWN (urheiluvälineitä) 
AROGI (ruokaa ja vaatteita) 
ELLINIKOS ERITHROS STAVROS (oliiviöljyä) 
KATAFYGIO GYNAIKAS (4 ovea, tiskipöytä) 
OIKOGENEIA KAI PAIDI (ruokatavaraa, vaippoja) 
TO SPITI TIS KARDIAS (jääkaappi) 
Kaikki lahjoitukset annetaan tavarana, ei rahana. 
Sponsorimme oli tänäkin vuonna FINETRO, lahjoittaen lohen piirakoihin. 
 
Κielten juhlan jälkeen 
 
Ns. Kielten juhla järjestettiin Thessalonikin kaupungintalon tiloissa, 
viikonloppuna  7. – 9.kesäkuuta. Tarkoituksena oli antaa ihmisille tilaisuus 
tutustua Thessalonikissa puhuttaviin eri kieliin, ja samalla taistella yhä 
kasvavaa rasismin uhkaa vastaan rauhanomaisin keinoin. Idea tällaisen 
juhlan järjestämiseen tuli Aristotelen yliopiston, erityisesti monikielisyyteen 
erikoistuneelta kielitieteilijältä, Argyro Moumtzidou:lta, joka sai mukaansa 
hankkeeseen Thessalonikin kaupungin kulttuuri‐ ja koulutusosaston sekä 
kaupungin radio ja TV‐kanavan FM 100. Tapahtumaan kutsuttiin niin monen 
kieliryhmän edustajia ja niin monesta maaosasta, kuin vain löydettiin, ja 
suurin osa heistä vastasi innolla kutsuun.  
Pohjois‐Kreikan Suomi‐Seura oli mukana juhlan toteuttamisessa ihan alusta 
asti. Käytiin kokouksissa, joissa jokaisen kieliryhmän edustajat esittelivät 
ideoitaan juhlaa varten. Ehdotettiin laulu‐, musiikki‐, teatteri‐  ja 
tanssiesityksiä, satutuokioita, kielityöpajoja, luentoja ym. 
 
Pian alkoivat seuramme omat valmistelut. Pidettiin omia kokouksia, joissa 
työstettiin seuramme panosta suomen kielen esiintuomisesta kielten 
juhlissa. Melko pian päätettiinkin, että kielityöpaja, jumppatuokio Frööbelin 
palikoiden seurassa ja pantomiimi  Päivänsäteen ja Menninkäisen 
rakkaustarinasta, olisivat sopivia ohjelmanumeroita.  
 

 
 
Pyysimme järjestäjiltä myös jonkinlaista kojua, jossa voisimme jakaa esim. 
Suomi‐esitteitä tms. Sitten alkoivatkin kuumeiset valmistelut juhlaa varten.  
Kun itse kielten juhla alkoi perjantai‐iltapäivänä  7. kesäkuuta, kojustamme 
tuli  ensi hetkestä kaikista sinne pystytetyistä kojuista suosituin. Vierailijat 
ihailivat kartongista tehtyjä nukkeja, joita he voivat halutessaan pukea eri 
vaatteisiin, oppien samalla vaatekappaleiden nimet suomen kielellä. Erittäin 
suosittuja, tietenkin erityisesti lasten kesken, olivat ilmapallot, joita 
pumpattiin hiki hatussa. Niihin lapsivierailijat saivat piirtää esim. silmät, 
nenän ja suun, tai mitä muuta  halusivatkaan, ja sitten niiden nimet 
kirjoitettiin viereen suomeksi. Lisäksi kojussamme jaettiin Suomen Ateenan 
suurlähetystöstä saatuja Suomi‐esitteitä, erilaista tietoa Suomen kielestä 
pähkinänkuoressa ja seuramme esitteitä. Monet ohikulkevista vierailijoista 
jäivät juttelemaan,  kertoen joko matkastaan Suomeen tai muista 
kokemuksistaan Suomesta tai suomalaisista. Toiset olivat kiinnostuneita itse 
kielestä, esittäen kysymyksiä sen alkuperästä ja kielisukulaisuudesta 
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Saatiin tutustua moniin uusiin ihmisiin. Kojussa oli niin kivaa, että 
kojuhukitunnit  vierähtivät ihan lennossa ja  huomaamatta. 
 

 
 
Lauantai‐iltapäivänä Suomen Thessalonikin kunniakonsuli, Marko 
Suomalainen, lähetti terveisensä lyhyellä, mutta hauskalla puheellaan 
Thessalonikin kaupunginvaltuuston kokoussalissa, jossa seuramme 
puheenjohtaja, Outi Holopainen, piti myöhemmin esitelmän suomen kielestä 
monipäiselle yleisölle. Samassa tilassa saatiin tietoa myös mm. Kyproksen 
murteesta ja arabian kielestä.  
Kaikki muut seuramme aktiviteetit oli ajoitettu sunnuntaiaamuksi. Ensin Outi 
Holopainen piti ns. kielityöpajan, jossa vertailtiin suomen ja kreikan kieltä 
toisiinsa yleisön avustuksella. Sen jälkeen olikin Marko Suomalaisen vuoro 
nostaa yleisö tuoliltaan jumppaamaan, tanssimaan ja oppimaan Frööbelin 
palikoiden myötä joitakin suomalaisia sanoja. Tämän riemukkaan 
”zumbatuokion”  ohjaamiseen osallistuivat myös Thessalonikin Suomi‐koulun 
oppilaat, Arianna ja Alexia Suomalainen sekä Ayda ja Teoman Biltekin. Outi 

sai laulaa mikrofoniin Frööbelin palikoitten mukana. Yleisö pyysi oikein lisää. 
Niin hauskaa se oli! 
Laululeikkien jälkeen oli Menninkäisen ja Päivänsäteen rakkaustarinan 
vuoro. Pantomiimissa Menninkäisenä esiintyi Päivi Voutilainen, 
Päivänsäteenä toisen polven suomalainen, Elisabet Paraskevaidou ja 
kertojana Outi Holopainen. Hieman pelottava, mutta niin kuitenkin 
hellyttävä Menninkäinen, jäi ikuisesti kaipaamaan rakkautensa kohdetta, 
kaunista ja suloista Päivänsädettä, pimeään metsään. Pantomiimi esitettiin 
peräti kaksi kertaa. 
 

 
 
On upeaa, että pieni seuramme pystyi osallistumaan näin suurella 
panoksella kielten juhlaan! 
Kaikki seuralaiset osallistuivat siihen omalla tavallaan, mikä oli todella hieno 
asia! Seuran sähköpostin kautta kerättiin samalta kuulostavia kreikan‐ ja 
suomenkielisiä sanoja, joilla oli, tai sitten ei kuitenkaan ollut, samaa 
merkitystä 
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Kojulla työskenneltiin vuoron perään. Kartonkinukeille tehtiin vaatteita jne. 
Itse kartonkinuket oli tehnyt eräs kreikkalainen taiteilijatuttu.  Ja taatusti ne, 
jotka eivät syystä tai toisesta pystyneet tai ehtineet olemaan paikalla tai 
osallistumaan itse tekemisiin, olivat kuitenkin takuulla hengessä mukana. 
Itse käyn vieläkin ylikierroksilla kolme päivää kielten juhlan loputtua, sillä 
teen yhä mielessäni ”inventaariota” tapahtumasta, ja olen niin iloinen siitä, 
että kaikki meni niin hyvin! Mielestäni juhlan tarkoitusperä saavutettiin, 
koska kaikki me, eri kielien ja kansallisuuksien edustajat, halusimme tulla 
lähelle toisiamme ja tunsimme olevamme yhtä. 
Voi olla, että kielten juhlasta tulee jokavuotinen perinne. 
 
Outi Holopainen 
 
Erilaiset kevätjuhlat 
 
Thessalonikin Suomi‐koulun kevätjuhlat pidettiin tänä vuonna 15.6. hieman 
erilaisissa merkeissä. Sen sijaan, että ne olisi tavan mukaan pidetty koulun 
juhlasalissa perinteisine ohjelmineen, ne päätettiinkin viettää ulkoilmassa 
pelaten ja leikkien.  

 
Meni aikansa ennen kuin saatiin sakki kokoon pelaamaan Suomesta tilattua 
Mölkky‐peliä, sillä oppilaat olivat kuin irti päässeitä ja juoksivat ympäri pihaa. 
Koulussamme ei nimittäin ole kysymys supisuomalaisista, vähän 
hiljaisemmista ja ujommista koululaisista kreikkalaisiin verrattuna. 
Täkäläinen perimä näkyy oppilaissamme vahvasti uskaliaisuutena, 
kovaäänisyytenä ja ehkäpä myös lievänä kurittomuutena. Mölkky saatiin 
kuin saatiinkin alkuun, ja niin sitä pelattiin kaikki yhdessä: oppilaat, opet ja 
vanhemmat. 
Pian kuuma kesäpäivä ajoi kevätjuhlalaiset koulutalon sisätiloihin, varjoon 
alta polttavan auringon, joten seuraava peli jouduttiin pelaamaan 
juhlasalissa. Se olikin hauska pallopeli, johon osallistuivat opettajat ja suurin 
osa oppilaista.  
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Pelatessa aika oli vierähtänyt nopeasti, ja oli pakko lopettaa, vaikka olisi ollut 
kiva vielä jatkaa yhteistä touhua. Todistukset ja stipendit jaettiin, minkä 
jälkeen suvivirsi raikui kaikkien laulaessa sitä hartaasti suureen ääneen.  
 

 
 
 
Tippa tuli silmään, ja ääni pettikin sitten viimeistään viimeisen säkeen aikana. 
Kaikkia kevätjuhlaperinteitä ei nimittäin haluttu kuitenkaan karsia... 
 
Outi Holopainen 
 
 
Tulevat Tapahtumat 
 
‐ mahdollisesti järjestetään elokuvailtoja, ilmoitetaan erikseen. 
‐ syyskuun lopulla Istanbulin‐matka 
‐ seuraava kuukausitapaaminen lokakuun ensimmäinen sunnuntai 

 
 
 
 
 
Muistathan päivittää tietosi väestötietojärjestelmään! 
 
Ulkomailla asuvilla Suomen kansalaisilla on lakisääteinen velvollisuus 
ilmoittaa väestötietojärjestelmään ulkomailla oleskelun aikana tapahtuneista 
henkilötietojen muutoksista. 
 
Ajoittain kannattaa tarkistaa, että osoite, ja muut  väestötietojärjestelmässä 
olevat tiedot, ovat ajan tasalla. 
Voit tarkistaa tietosi  Väestörekisterikeskuksen maksuttomassa palvelussa tai 
pyytää niiden tarkistusta maistraatista. 
Muuttuneita tietoja koskevat asiakirjat voit lähettää, joko suoraan 
maistraattiin, tai jättää ne Suomen ulkomailla olevan edustuston 
välitettäväksi. 
 
Asiakirjojen tulee olla alkuperäiset, laillistetut ja käännetyt. Lue lisää 
maistraattien verkkosivuilta,  joissa annetaan ulkosuomalaisille ohjeita 
väestötietoilmoitusten tekemisestä. Lomakkeet löytyvät maistraattien 
verkkosivuilta ja suomi.fi‐palvelusta. 
 
Kun tiedot väestötietojärjestelmässä ovat ajan tasalla on passin saaminen 
nopeampaa 
 voit saada postitse ilmoituksen äänioikeudesta Suomen vaaleissa 
 kaksoiskansalainen voi saada ilmoituksen kansalaisuuden menettämisen 

uhasta 22‐vuotiaana ja ohjeet kansalaisuuden säilyttämisestä 
 miespuolinen kaksoiskansalainen on automaattisesti vapautettu 

velvollisuudesta tulla kutsuntaan ja varusmiespalvelukseen, jos 
väestötietojärjestelmästä näkyy, että hän on asunut viimeiset 7 vuotta 
ulkomailla 

Takaisin etusivulle 

Ateenan suurlähetystö  
tiedottaa 
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Monikansalaisten nuorten Suomen kansalaisuuden 
säilyttämisestä 
 
Sinä nuori, täysi‐ikäinen Suomen kansalainen, 
 
joka asut Kreikassa. Tiedätkö, että voit menettää automaattisesti Suomen 
kansalaisuuden täyttäessäsi 22 vuotta, jos sinulla on sekä Suomen ja Kreikan 
tai jonkin toisen valtion kansalaisuus? 
 
Suomen kansalaisuuden säilyttäminen on helppoa. Riittävä yhteys Suomeen 
takaa kansalaisuutesi säilymisen. Sen osoitat, kun 18 ‐ 21‐vuotiaana olet 
tehnyt jonkin näistä vaihtoehdoista: 
 hakenut tai saanut Suomen passin  
 suorittanut, tai parhaillaan suoritat, Suomessa varusmies‐ tai 

siviilipalvelusta (naisilla vapaaehtoinen asepalvelus) 
 ilmoittanut ulkomailla suurlähetystölle, tai Suomessa maistraatille, että 

haluat säilyttää Suomen kansalaisuutesi. 
 
Tiedotuskirje kansalaisuuden mahdollisesta menettämisestä 
 
Maahanmuuttovirasto lähettää kirjeen niille Suomen kansalaisille, joilla on 
ollut kotikunta Suomessa alle seitsemän vuotta. Kirjeessä kerrotaan 
mahdollisuudesta menettää kansalaisuus ja vaihtoehdoista säilyttää se. 
Ilmoitus lähetetään sinulle sinä vuonna, kun täytät 18 vuotta. Edellytyksenä 
on, että osoitteesi on oikein Suomen väestötietojärjestelmässä. 
Muista siis pitää tietosi ajan tasalla. Voit tarkistaa ne viimeisen kotikuntasi 
maistraatista (suomalaisen vanhempasi viimeinen maistraatti). Sinulla on 
oikeus tarkastaa omat henkilötietosi ilmaiseksi kerran vuodessa. 
 
Ilmoittaminen suurlähetystölle 
 
Suurlähetystölle ilmoittaminen on helppoa. Kirjoita vapaamuotoinen kirje, 
jossa lukee että haluat säilyttää Suomen kansalaisuutesi täyttäessäsi 22  

 
vuotta. Ilmoita kirjeessä syntymäaikasi, osoitteesi ja puhelinnumerosi, laita 
päiväys, ja allekirjoita kirje. Jos sinulla on Suomen passi, ota siitä kopio ja 
laita kirjeen mukaan. Passikopio ei kuitenkaan ole välttämätön. Postita 
kirjeesi suurlähetystöön, ja se toimitetaan Suomen viranomaisille. Kun 
merkintä on tehty Suomessa, saat postissa kirjeen kansalaisuutesi 
säilymisestä. 
 
Nuorten miesten asevelvollisuus 
 
Suomen lain mukaan jokainen suomalainen mies on asevelvollinen, ja 
velvollisuus alkaa sen vuoden alusta, jolloin asevelvollinen täyttää 18 vuotta. 
Jos sinulla on myös toisen valtion kansalaisuus, ja jos asuinpaikkasi on 
viimeiset 7 vuotta ollut muualla kuin Suomessa, Suomen asevelvollisuuslain 
mukaan sinulla ei ole velvollisuutta mennä kutsuntaan eikä 
varusmiespalvelukseen. Tällaisessa tapauksessa sinun ei tarvitse tehdä 
mitään hakemusta, vaan aluetoimisto lähettää sinulle ilmoituksen asiasta. 
Puolustusvoimien päätökset ja tulkinnat perustuvat väestötietojärjestelmän 
osoite‐ ja kansalaisuustietoihin. Siksi kannattaa varmistaa maistraatista, että 
tiedot ovat oikein. Lisäksi 21‐vuotiaiden, tai sitä vanhempien, ulkomailta 
palvelukseen tulevien monikansalaisten kannattaa varmistaa, etteivät 
menetä, tai eivät ole menettäneet, Suomen kansalaisuuttaan 22‐vuotiaana. 
 
Jos sinulla on kysyttävää Suomen kansalaisuudestasi tai 
asevelvollisuudestasi, voit ottaa yhteyttä suurlähetystöön puhelimitse 210 
7255860 tai sähköpostilla sanomat.ate@formin.fi . Kanssamme voit asioida 
suomeksi, kreikaksi ja englanniksi. Vastaamme mielellämme kysymyksiisi. 
 
Merja Riikonen  
Konsuliasiain avustaja 
Suomen Suurlähetystö, Ateena 
 

Takaisin etusivulle 

mailto:sanomat.ate@formin.fi
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Kansalaisuusilmoituksen voi nyt tehdä sähköisesti 

 
Maahanmuuttoviraston sähköinen asiointi 
on laajentunut koskemaan kaikkia 
kansalaisuusilmoituksia. Ilmoituksen tekijän 
on siitä huolimatta käytävä 
henkilökohtaisesti Suomen edustustossa 
ulkomailla tai Suomessa poliisin 
toimipisteessä.  
 
Sähköinen asiointi takaa nopeimman 
päätöksen: 
Sähköinen järjestelmä nopeuttaa 
ilmoituksen käsittelyä ja käsittelyn 
etenemistä voi seurata verkossa. 
Ilmoitus voidaan ottaa käsittelyyn vasta sen 
jälkeen, kun ilmoituksen jättäjä on käynyt 

todistamassa henkilöllisyytensä ja esittämässä alkuperäiset asiakirjat 
Suomen edustustossa ulkomailla tai Suomessa poliisin toimipisteessä. 
Huolehdi siitä, että 
vastaat kaikkiin hakemuslomakkeen kysymyksiin 
 liität mukaan kaikki vaadittavat liitteet 
 maksat käsittelymaksun. 
 
Palvelussa voit myös 
 täydentää hakemusta (kansalaisuusilmoitus) 
 seurata hakemuksen (kansalaisuusilmoitus) käsittelyn etenemistä 
 saada tiedon päätöksen valmistumisesta.  
 
Pääset sähköiseen asiointiin Maahanmuuttoviraston ja poliisin verkkosivujen 
kautta: https://e‐asiointi.migri.fi 
 
 

Asiointitilillesi tulleista viesteistä, kuten lisäselvityspyynnöstä tai 
päätöksestä, voit saada valintasi mukaan sähköposti‐ tai tekstiviesti‐
ilmoituksen. 
 
Ilmoituksella Suomen kansalaisuuden voi saada: 
 suomalaisen miehen avioliiton ulkopuolinen lapsi (lomake KAN4) 
 Suomen kansalaisen 12–17‐vuotias ottolapsi (lomake KAN5) 
 18–22‐vuotias nuori henkilö (lomake KAN6) 
 entinen Suomen kansalainen (lomake KAN7) 
 Pohjoismaiden (Islanti, Norja, Ruotsi, Tanska) kansalainen (lomake KAN8) 
 
Lisätietoja 
Suomen kansalaisuus (Maahanmuuttovirasto) 
http://www.migri.fi/suomen_kansalaisuus 
 
 
 
 
 
 
 
 
EU:n uusi perintöasetus astuu voimaan vuonna 2015 
 
Euroopan parlamentin ja Euroopan unionin neuvoston heinäkuussa 2012 
antaman asetuksen mukaan aletaan elokuussa 2015 soveltaa uutta 
perintöasetusta. Asetuksella pyritään yksinkertaistamaan perintöasioiden 
hoitoa jäsenvaltioissa ja se koskee viranomaisten toimivaltaa, lainvalintaa, 
päätösten tunnustamista ja täytäntöönpanoa. 
Perintöasetuksen mukaan ulkomailla asuva voi testamentissaan valita 
sovelletaanko hänen jättämäänsä perintöön asuinmaan lakia vai sen maan, 
jonka kansalainen hän on. 

 Takaisin etusivulle 

Suomi‐Seura ry ja  
USP tiedottavat 

https://e-asiointi.migri.fi/
http://www.migri.fi/suomen_kansalaisuus
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Asetus ei vaikuta perintöverotukseen, koska jokainen maa noudattaa 
edelleen omia verolakejaan ja säädöksiään. Muutoksia voi lain valinnan 
perusteella tulla esimerkiksi perimysjärjestykseen ja lakiosien jakoon.  
Asiasta tiedotetaan lisää seuraavassa Suomen Silta ‐lehdessä. 
 

 
 
 
 

Juhannuksen perinteitä  
 
Alun perin juhannusta vietettiin 24.6, mutta v. 1954 se ajoitetaan aina 
lauantaiksi. Juhannusaatto on siten perjantai. 
Juhannus on ikivanha keskikesän juhla, jolle on saanut kristillisen 
merkityksen keskiajalla. 
 

Johannes Kastajan syntymän muistopäivän ääntämistapa vääntyi 
suomalaisten suussa juhannukseksi. Johannes Kastaja oli näkijä, kastaja ja 
parannussaarnaaja. Legendan mukaan hänen syntymäpäivänsä on 24.6. eli 
puoli vuotta ennen Jeesuksen syntymää. Hänestä tuli myös marttyyri. 
Kuningas Herodes oli nainut veljensä vaimon Herodiaan, ja Johannes Kastaja 
oli sanonut Herodekselle, ettei hänellä ollut oikeutta veljensä vaimoon. 
Herodias halusi siksi tappaa Johannes Kastajan. Kun Herodes kerran kysyi 
Herodiaan tyttäreltä , mitä tämä toivoisi itselleen, tyttö kysyi neuvoa 
äidiltään. Äiti käski häntä pyytämään lautasella Johannes Kastajan pään. Niin 
Johannes Kastaja mestattiin. Kastajan kohtalosta onkin peräisin sanonta 
“vaatia jonkun pää vadille”. 
 

Juhannuksen viettotapoja on yhtä monia kuin on viettäjiäkin, mutta karkeasti 
voidaan sanoa, että juhannuksena mökkeillään. Juhannuksen vietto on 
yhteydessä luontoon. Talojen ovenpielissä komeilevat koivut, koteja 
koristellaan tuomen, syreenin ja koivun oksilla. Koivun oksat huojuvat nyt 
myös linja‐autojen ja junien puskureissa ja jopa omissa autoissa. Ennen 
vanhaan koristeltiin kirkkoveneet lehvin juhannuksena. 

 
Juhannus sattuu samoihin aikoihin kevätpäivänseisauksen kanssa. Päivä on 
pisimmillään ja yö lyhyimmillään. Vuoden lyhyin yö; siinä on pakko olla jotain 
taikaa, ajattelee kansa. Pohjolan eksoottista yötöntä yötä tultiin 
ihastelemaan muista maista jo 1800‐luvulla. Vuoden lyhyintä yötä pidettiin 
vaarallisena. Silloin noidat ja demonit olivat liikkeellä. Pahoja voimia 
torjuttiin metelöimällä eli pitämällä hauskaa kovaäänisesti sekä polttamalla 
juhannustulia. Pahat henget saivat kyytiä myös talonpoikien ammuskellessa 
pyssyillä ilmaa. Kartanoissa pantiin vielä paremmaksi, ja noidat ja demonit 
joutuivat tykin ruoaksi; nykypäivän  ihminen kun on luullut, että 
tykinlaukaukset ovat vain komeasti kumahtelevia kunnianosoituksia. 
Kokon polttaminen oli aiemmin oikea kyläjuhla. Pukeuduttiin 
pyhävaatteisiin, ja kokon sai sytyttää kylän vanhin tai joku kunniavieras. 
 

Vielä 1800‐luvun lopulla eteläkarjalaiset kutsuivat juhannusta  vanhalla 
nimellään Ukon juhla. M. Agricolan Psalttarin esipuheessakin 1500‐luvulla 
kuvataan Ukon vakkojen (oluen) juomista. 
 

Ja kun kevätkylvö kylvettiin, 
silloin Ukon malja juotiin. 
Siihen haettiin Ukon vakka, 
niin juopui piika että akka. 
Sitten paljon häpeällistä siellä tehtiin, 
niin kuin sekä kuultiin että nähtiin. 
Eipä siis ihme, että juhannuksena juopotellaan edelleenkin. 
Perinteisistä juhannusruoista lienevät säilyneet lähinnä muurinpohjaletut. 
Entisajan juhannusruoat olivat karjatalouden tuotteita ja osin peräisin 
pakana‐ajalta. Keski‐Pohjanmaalla keitettiin makeajuustoa, Savossa 
maitovelliä ja Karjalassa munamaitoa. 
Hämäläiset ja Satakuntalaiset suosivat juustoja. 
Maaginen juhannusyö, silloin tutkittiin salaisuuksia ja tehtiin taikoja. 
 

Lähde Suuri perinnekirja, Satu Aalto 
 

Päivi Georgopoulos 
Takaisin etusivulle 

Artikkeli…
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Banaanilätyt 
 

 
 

Raaka‐aineet 
2,5 dl maitoa 
1 kpl kananmuna 
0,5 tl suolaa 
1 tl sokeria 
0,5 dl rypsiöljyä 
1,5 dl hiivaleipäjauhoja 
1‐2 kpl banaaneja murskattuna (soseena) 
 
Ohjeet 
Sekoita maitoon muna, suola, sokeri ja öljy. Lisää jauhot ja banaanisose. 
Sekoita. Paistetaan (molemmin puolin) voidellussa pannussa lättyjä. 
Maistellaan!!! 
 

 
 
Vihannespannari 
 

 
 

Raaka‐aineet 
Taikina: 
6 dl maitoa 
3 dl vehnäjauhoja 
3 kananmunaa 
1/2 tl suolaa 
 

Täyte: 
200 g kesäkurpitsaa 
1/2 tl suolaa 
2 rkl ekstra neitsytoliiviöljyä 
2 punaista paprikaa 
2 sipulia 
2 tl kuivattua timjamia 
1/2 tl suolaa 

Takaisin etusivulle 

Ruokapalsta 
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Ohjeet 
Sekoita taikinan ainekset ja anna turvota n. puoli tuntia. 
Suikaloi kesäkurpitsa ja ripottele päälle suola. 
Suikaloi paprikat ja hienonna sipulit. 
Kuullota sipulit öljyssä. 
Lisää kesäkurpitsa‐ sekä paprikasuikaleet pannulle ja kypsennä n. 5 min. ( 
kuivaa kesäkurpitsasuikaleet talouspaperilla ennen pannulle laittamista..) 
Mausta timjamilla ja suolalla. 
Levitä vihannekset voidellun leivinpaperin päälle uunipannulle ja kaada 
taikina vihannesten päälle. 
Kypsennä 225 asteessa keskitasolla n. 20 min. 
 
"Tuhannen ja yhden yön salaatti" 
 
Raaka‐aineet 
2 dl bulguria (tai couscousia tai kvinoaa) 
1/2 puna‐ tai kevätsipulia 
1/2 appelsiinia 
1 tomaatti (tai vastaava määrä kirsikkatomaatteja) 
mustia oliiveja 
1 tlk kikherneitä 
rusinoita 
tuoretta korianteria 
tuoretta minttua 
oliiviöljyä 
suolaa 
(mustapippuria) 
(sitruunan mehua)  
 

 

 
Ohjeet 
Keitä bulgur (tai couscous tai kvinoa) pakkauksen ohjeen mukaan. Mausta 
suolalla.  

Pilko sipuli, appelsiini, tomaatti ja oliivit pieniksi kuutioiksi ja lisää 
salaattikulhoon. 
Lisää kikherneet ja rusinat pilkottujen ainesten sekaan. 
Huuhtele keitetty bulgur/couscous/kvinoa kylmällä vedellä ja valuta. Voit 
myös antaa jäähtyä itsekseen. Lisää kulhoon. 
Lisää runsaasti tuoretta korianteria ja minttua. 
Lisää loraus oliiviöljyä ja mausta halutessasi sitruunan mehulla ja 
mustapippurilla.  
 

 
 

Mansikka‐juustokakku 
 

Raaka‐aineet 
Pohja 
n.200 g keksimurskaa, esim. domino tai suklaamurukeksi 
50‐75 g sulatettua voita 
 



 
Venttiili  ●  Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran tiedote  ●  Kevät 2013               

 

 

Sivu 14 

 

 
 
Täyte 
½ dl vispikermaa 2

 
orejuustoa 200 g maustamatonta tu

ikkasurvosta 3‐4 dl mans
5 liivatetta 

a liivatteiden sulattamiseen ½ dl (sitruuna)mehu
1‐2 tl vaniljasokeria 
okeria (maun mukaan) s
 

 
 

Kiille 
tua mansikkasurvosta 3 dl sokeroi

4 liivatetta 
½ dl (sitruuna)mehua liivatteiden sulattamiseen 
oristeeksi esim. tuoreita mansikoita, kermavaahtoa k
 

 
 
Ohjeet 
 
Pohja 
Murskaa keksit ja sekoita voisula keksimurskaan. Painele seos leivinpaperilla 
äällystetyn rengasvuoan pohjalle, vuoan halk.n. 23 cm. p

 
Täyte 
Pane liivatteet likoamaan kylmään veteen ( n. 5 ‐ 10 min.). 
Vatkaa kerma vaahdoksi, sekoita täytteen ainekset ja mausta sokerilla oman 
makusi mukaan. 
Liota puristetut liivatteet kuumennettuun mehutilkkaan, jäähdytä hieman ja 
lisää  ohuena nauhana täytteeseen, koko ajan  hyvin sekoittaen. Kaada seos 

 päälle. vuokaan keksimurukerroksen
nna hyytyä viileässä yön yli. A

 
iille K

 
Aloita kiilteen teko liottamalla liivaatteita kylmässä vedessä. Kuumenna pieni 
tilkka mehua, sekoita puristetut liivatteet mehun kanssa. Kaada liivateseos 
ohuena nauhana mansikkasurvoksen sekaan hyvin sekoittaen. 
Kaada seos hyytyneen täytteen päälle. Anna vielä hyytyä jääkaapissa 
muutaman tunnin ajan. 
oristele kakku ennen tarjolle vientiä esim. tuoreilla mansikoilla. K

 
 
 
 
 
 
 
 

Takaisin etusivulle 
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Näin kesän alussa Thessaloniki on parhaimmillaan: Lämpimät kesäillat, 
porukat vielä kaupungissa ja tarjonta erittäin monipuolista. 
Rantakadun kahvilat ja pubit, Valkoiselta Tornilta lähtevät kahvila‐, baari‐
laivat ja ulkoilmateatterit, jotka tarjoavat musiikkia, teatteria ja elokuvia, 
mainitakseni muutamia esimerkkejä. 
 
NÄYTTELY 
 
Taidetta Ruotsista ‐" Haviari kai ksero psomi" 
25 ruotsalaista taiteilijaa tuo näytteille töitään. 
Projektin alkuunpanija Nikos Terzis asuu molemmissa maissa. 
Näyttely on "CROSSROADS" projektin toinen osa, yhteistyössä Aithouson 
Tehnis Thessalonikis ja Huddingen kunnan Taideyhdistyksen (Tukholma) 
kanssa. 
Näyttely jakautuu kahteen galleriaan: 
VLASSIS ART GALLERY. Veroias 6, Ano  Ladadika 
TETTIX ART GALLERY, Tsimiski & Dialeti 3 (vastapäätä HANTH) 
14.6. ‐ 4.7., ti ‐ pe 16:00 – 20:00 ja la 11:00 – 20:00 
Puh: 697282438 
 
KONSERTTEJA 
 
Elli Paspala & Apurimac 
Moni Lazariston, Kolokotroni 21, Stavroupoli 
3.7. klo 21:30 
liput 10 ‐12 E 
Puh: 2310589200 
 
 

 
 
 
Alborosie & Shengen Clan ‐ reggae musiikkia 
Stratopedo Kodras, Them Sofouli 125, Kalamaria 
9.7. 
liput 16 E 
Puh: 2310510081 
 
Sani Festival ‐ Halkidiki 
Jazz on the Hill ‐ "Female Jazz Vocalists" 
12.7. ‐ 20.7., klo 21:00 
Huippuluokan esiintyjiä kaikki 
China Moses 12.7. 
Cassandra Wilson, 13.7. 
Madeleine Peyroux, 14.7. 
Myriam Alter, 20.7. 
liput 15 E 
Puh: 2310317327 
 
Sokratis Malamas 
Theatro Thasos, Pavlou Mela, Agios Pavlos 
17.7., klo 21:00 
Puh: 2310245307 
 
TEATTERIESITYS 
 
Mideia ‐ Evripides 
15.‐16.7. 
Theatro Thasos, Pavlou Mela, Agios Pavlos 
liput 20 E 
Puh: 2310245307 
 

Takaisin etusivulle 

Suosittelemme 
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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 oumasoou@hotmail.com 
 
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 
 
Valokuvauksia 
 
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, suih‐
ku‐wc ja kaksi parveketta. 
Lisätietoja:    Kirsi  Rosti‐Drosinaki,  puh.  +30  2310  315588,  e‐maili 
krosti@otenet.gr 

Palveluhakemisto 
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KESÄLOMA!!!!!!!!!! 
Kesän  aikana  mahdollisesti  järjestettävistä  elokuvailloista  ilmoitetaan 
erikseen. 
Suunnitteilla viikonloppumatka Istanbuliin syyskuun lopulla Riinan johdolla. 
Informaatiota asiasta loppukesällä. 
Seuraava kuukausitapaaminen lokakuussa. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Seuraava tiedote  ilmestyy syksyllä 2013. Toimitus odottaa  jälleen  lukijoilta 
juttuja, vinkkejä ja kommentteja tiedotteeseen. 

Takaisin etusivulle 

Tiedotteen sähköpostiosoite on tiedote@suomi‐seura.gr 
 
 
 

Tapahtumakalenteri 

mailto:tiedote@suomi-seura.gr

	Pääkirjoitus Sivu 1  (klikkaamalla linkkiä pääset kyseiselle sivulle)
	Seuran, koulun ja jäsenten toimintaa Sivu 2
	Kuukausitapaamiset
	FOOD FOR GOOD - ruokafestivaalit
	Κielten juhlan jälkeenErilaiset kevätjuhlat
	Tulevat Tapahtumat
	Ateenan suurlähetystö tiedottaa Sivu 8
	Suomi-Seura ry ja USP tiedottavat Sivu 10
	EU:n uusi perintöasetus astuu voimaan vuonna 2015
	Artikkeli - Juhannuksen perinteitä Sivu 12
	Ruokapalsta Sivu 12
	Suosittelemme Sivu 15
	Palveluhakemisto  Sivu 16
	Tapahtumakalenteri Sivu 17
	”Keinu keinuni korkealle nythän on juhannusilta”...
	Näin lauloimme lapsena keinuessamme isän tekemässä pitkässä juhannuskeinussa, johon mahtui 4-5 muksua istumaan lankun päälle hajareisin ja molemmissa päissä seisoivat vauhdinantajat. Tukka tuulessa hulmusi, ja elämä oli pelkkää leikkiä.
	Tänä kesänä ajattelen lapsuuden kotiani erityisellä haikeudella: Sillä on nyt uudet omistajat. Siellä Hämeessä, järven rannalla, vietimme viikkokausia joka kesä vanhempien, siskojen, serkkujen, siskosten, lapsien ja ystävien kanssa, milloin minkäkinlaisella kokoonpanolla, useimmiten näin juhannuksen aikaan. 
	Mutta voihan juhannusta viettää täälläkin. Tänä vuonna on sellainen juhannus-helluntai-sekoitus. Ajattelin siirtää tradition meidän kesäpaikkaan Halkidikille. Silliä saa IKEA:sta, uusia perunoita Vasilopouloksesta ja snapsia mistä ”kavasta” tahansa. Posidin niemen kärkeen voi tehdä kokonkin, jos haluaa, että ei suotta jäädä suremaan. Etsitään uusia asioita menetettyjen tilalle. Tämä koskee erityisesti meitä kaikkia täällä Kreikassa. Joudumme uudelleen arvioimaan elämäntilanteemme.
	Monet kreikkalaiset sanovat: “aurinkoa ja merta he eivät meiltä voi viedä”
	Eivät kaikeksi onneksi voi. Eiväthän?
	Hyvää kesää!
	Päivi Georgopoulos
	Takaisin etusivulle
	Kuukausitapaamiset
	Huhtikuun kuukausitapaaminen Larissassa
	Huhtikuun kuukausitapaaminen järjestettiin 14.4.2013 ja ensimmäistä kertaa Larissassa. Tehokkuudestaan tunnettuja suomalaisia kun olemme, niin tapoimme monta kärpästä yhdellä iskulla.
	Ensinnäkin pidimme alkuun johtokunnan kokouksen kotonani. Asiat saatiin järjestykseen puheenjohtajamme Outi Holopaisen tarmokkaalla johdolla , samalla kahvitellen. Sain näin pitkäaikaisena seuran jäsenenä , mutta ensikertalaisena johtokunnassa olevana, todeta jälleen kerran seuramme olevan hyvin aktiivinen ja lämminhenkinen.
	Myöhemmin saimme lisää seuralaisia ja lähiseudun suomalaisia , niin Agian kylästä läheltä Larissaa kuin Voloksesta, seuraamme . Kuukausitapaaminen sai alkaa.
	Menimme syömään mereneläviä ja juomaan viiniä lähipuistoomme Plateia Protomagian mezedopolioon .Seuraamme liittyivät myös Voloksen Heidin (Stathaki) vanhemmat , jotka olivat käymässä Suomesta.
	Iltapäivä kului kuin siivillä .Nauru raikui ja ruoka maistui. Tuntui, että juttua riitti vielä kaikilla ja menimmekin jatkoille kotiini juomaan suomalaista kahvia.
	Haikeana oli hyvästeltävä lopulta ja ääneen lausuttiin ajatus, että tekisimme tästä tradition ja tapaisimme aina kerran keväällä täälläpäin. Ehkä yksi ensikevään kuukausitapaaminen onkin Voloksessa!
	Sari Silvasti-Kontos
	Takaisin etusivulle
	Seuramme toukokuun kuukausitapaaminen
	Toukokuun kuukausitapaaminen järjestettiin poikkeuksellisesti Kreikan pääsiäisen johdosta toukokuun toisena, eikä ensimmäisenä sunnuntaina.  Tällä kertaa paikalle kutsuttiin kaikki Thessalonikin Suomi-yhteisön ihmiset, ja paikalla olivat myös pääsiäislomaa Oulusta viettämään tulleet ystävämme, Valia ja Tuomo. Paikaksi järjestäjänä valitsin, Markon (kiitos Marko!) suosituksesta, tavernan “O Volos”, joka osoittautuikin oikein hyväksi valinnaksi. Päivä oli aurinkoinen kevätpäivä, ja istuimme tietysti ulkona pihalla. Pöydän ympärillä oli runsaasti tilaa, mutta mikä tärkeintä, ruoka oli hyvää ja sitä oli todella riittävästi!
	Meitä oli paikalla, kuten sanonta kuuluu, vauvasta vaariin. Tai no, jos ei nyt ihan vaaria paikalla ollut, niin kuitenkin paikalla oli pikkuinen Maximos, teinipoika Nikos, opiskelijoita, nuoria aikuisia ja sitten meitä, jo keski-ikäisiä.  Myös uusi seuramme jäsen, kreikkalainen nuori lakimies, Vangelis, joka on 
	Takaisin etusivulle
	suorittanut jatko-opiskeluja Suomessa, tuli tapaamiseen ja sai mahdollisuuden tutustua meidän porukoihin. 
	Meistä oli tietysti kaikista mielenkiintoisinta kuulla Valian kokemuksista Suomesta ja hänen suomen kielen opintojensa edistymisestä. Hyvin Valia onkin oppinut, vaikka tietysti haluaisi itse oppia vielä nopeammin! Ihanaa oli kuulla, että Valia on tyytyväinen ratkaisuunsa muuttaa Suomeen, ja että kaikki on mennyt hyvin. 
	Lounashetkemme antoi mahdollisuuden meille kaikille kuulumisten vaihtoon, keskusteluun meitä kaikkia yhdistävistä asioista ja toki myös hauskanpitoon.  Nauru pidentää ikää - minä aikakin nauroin vatsani kipeäksi! Viimeiset meistä poistuivatkin tavernasta vasta kahdeksan aikaan illalla….
	Mikä minulle jäi tärkeimpänä mieleen tapaamisestamme? Vietin ihanan aurinkoisen lounaan ystävien ympäröimänä!
	Jaana Karhunen
	FOOD FOR GOOD - ruokafestivaalit
	Traditioksi tullut festivaali pidettiin Aretsoun rannalla Kalamariassa kesäkuun ensimmäisenä sunnuntaina.
	Jo kuudettatoista kertaa naisia n. 40 maasta, pystyttivät kojunsa tarjoillen kotimaidensa herkkuja. Me suomalaiset olemme olleet mukana 2. vuodesta lähtien. Tarjoilimme lohi- ja vihannespiirakkaa. Piirakoita valmistivat Sari, Outi, Riina, Marko, Kirsikka, Tuula, Rauni, Jenny ja Päivi P. Outi, Sari ja Päty koristelivat standimme. Panoksemme oli n 140 annosta.
	Ohjelma oli, kuten muinakin vuosina, musiikki-,laulu-,  ja tanssipainotteista.
	Lippujen hinta oli taaskin 10E, mikä sisälsi 2 juomakuponkia ja 4 ruokakuponkia ( 1 kupongilla maistiainen valitsemastasi kojusta ).
	Lippuja myytiin 1455 kappaletta, ja sisäänpääsyn ilman ruokakuponkia yhden euron hintaan maksoivat 154 henkilöä.
	Osaanotto oli samaa tasoa kuin muinakin vuosina.
	Takaisin etusivulle
	Hyväntekeväisyyteen kertyi n € 11.000, jotka jaetaan seuraavien yhteisöjen kesken:
	SYLLOGOS GONEON - PAIDION ME SYNDROMO DOWN (urheiluvälineitä)
	AROGI (ruokaa ja vaatteita)
	ELLINIKOS ERITHROS STAVROS (oliiviöljyä)
	KATAFYGIO GYNAIKAS (4 ovea, tiskipöytä)
	OIKOGENEIA KAI PAIDI (ruokatavaraa, vaippoja)
	TO SPITI TIS KARDIAS (jääkaappi)
	Kaikki lahjoitukset annetaan tavarana, ei rahana.
	Sponsorimme oli tänäkin vuonna FINETRO, lahjoittaen lohen piirakoihin.
	Κielten juhlan jälkeen
	Ns. Kielten juhla järjestettiin Thessalonikin kaupungintalon tiloissa, viikonloppuna  7. – 9.kesäkuuta. Tarkoituksena oli antaa ihmisille tilaisuus tutustua Thessalonikissa puhuttaviin eri kieliin, ja samalla taistella yhä kasvavaa rasismin uhkaa vastaan rauhanomaisin keinoin. Idea tällaisen juhlan järjestämiseen tuli Aristotelen yliopiston, erityisesti monikielisyyteen erikoistuneelta kielitieteilijältä, Argyro Moumtzidou:lta, joka sai mukaansa hankkeeseen Thessalonikin kaupungin kulttuuri- ja koulutusosaston sekä kaupungin radio ja TV-kanavan FM 100. Tapahtumaan kutsuttiin niin monen kieliryhmän edustajia ja niin monesta maaosasta, kuin vain löydettiin, ja suurin osa heistä vastasi innolla kutsuun. 
	Pohjois-Kreikan Suomi-Seura oli mukana juhlan toteuttamisessa ihan alusta asti. Käytiin kokouksissa, joissa jokaisen kieliryhmän edustajat esittelivät ideoitaan juhlaa varten. Ehdotettiin laulu-, musiikki-, teatteri-  ja tanssiesityksiä, satutuokioita, kielityöpajoja, luentoja ym.
	Pian alkoivat seuramme omat valmistelut. Pidettiin omia kokouksia, joissa työstettiin seuramme panosta suomen kielen esiintuomisesta kielten juhlissa. Melko pian päätettiinkin, että kielityöpaja, jumppatuokio Frööbelin palikoiden seurassa ja pantomiimi  Päivänsäteen ja Menninkäisen rakkaustarinasta, olisivat sopivia ohjelmanumeroita. 
	Pyysimme järjestäjiltä myös jonkinlaista kojua, jossa voisimme jakaa esim. Suomi-esitteitä tms. Sitten alkoivatkin kuumeiset valmistelut juhlaa varten. 
	Kun itse kielten juhla alkoi perjantai-iltapäivänä  7. kesäkuuta, kojustamme tuli  ensi hetkestä kaikista sinne pystytetyistä kojuista suosituin. Vierailijat ihailivat kartongista tehtyjä nukkeja, joita he voivat halutessaan pukea eri vaatteisiin, oppien samalla vaatekappaleiden nimet suomen kielellä. Erittäin suosittuja, tietenkin erityisesti lasten kesken, olivat ilmapallot, joita pumpattiin hiki hatussa. Niihin lapsivierailijat saivat piirtää esim. silmät, nenän ja suun, tai mitä muuta  halusivatkaan, ja sitten niiden nimet kirjoitettiin viereen suomeksi. Lisäksi kojussamme jaettiin Suomen Ateenan suurlähetystöstä saatuja Suomi-esitteitä, erilaista tietoa Suomen kielestä pähkinänkuoressa ja seuramme esitteitä. Monet ohikulkevista vierailijoista jäivät juttelemaan,  kertoen joko matkastaan Suomeen tai muista kokemuksistaan Suomesta tai suomalaisista. Toiset olivat kiinnostuneita itse kielestä, esittäen kysymyksiä sen alkuperästä ja kielisukulaisuudesta
	Takaisin etusivulle
	Saatiin tutustua moniin uusiin ihmisiin. Kojussa oli niin kivaa, että kojuhukitunnit  vierähtivät ihan lennossa ja  huomaamatta.
	Lauantai-iltapäivänä Suomen Thessalonikin kunniakonsuli, Marko Suomalainen, lähetti terveisensä lyhyellä, mutta hauskalla puheellaan Thessalonikin kaupunginvaltuuston kokoussalissa, jossa seuramme puheenjohtaja, Outi Holopainen, piti myöhemmin esitelmän suomen kielestä monipäiselle yleisölle. Samassa tilassa saatiin tietoa myös mm. Kyproksen murteesta ja arabian kielestä. 
	Kaikki muut seuramme aktiviteetit oli ajoitettu sunnuntaiaamuksi. Ensin Outi Holopainen piti ns. kielityöpajan, jossa vertailtiin suomen ja kreikan kieltä toisiinsa yleisön avustuksella. Sen jälkeen olikin Marko Suomalaisen vuoro nostaa yleisö tuoliltaan jumppaamaan, tanssimaan ja oppimaan Frööbelin palikoiden myötä joitakin suomalaisia sanoja. Tämän riemukkaan ”zumbatuokion”  ohjaamiseen osallistuivat myös Thessalonikin Suomi-koulun oppilaat, Arianna ja Alexia Suomalainen sekä Ayda ja Teoman Biltekin. Outi sai laulaa mikrofoniin Frööbelin palikoitten mukana. Yleisö pyysi oikein lisää. Niin hauskaa se oli!
	Laululeikkien jälkeen oli Menninkäisen ja Päivänsäteen rakkaustarinan vuoro. Pantomiimissa Menninkäisenä esiintyi Päivi Voutilainen, Päivänsäteenä toisen polven suomalainen, Elisabet Paraskevaidou ja kertojana Outi Holopainen. Hieman pelottava, mutta niin kuitenkin hellyttävä Menninkäinen, jäi ikuisesti kaipaamaan rakkautensa kohdetta, kaunista ja suloista Päivänsädettä, pimeään metsään. Pantomiimi esitettiin peräti kaksi kertaa.
	On upeaa, että pieni seuramme pystyi osallistumaan näin suurella panoksella kielten juhlaan!
	Kaikki seuralaiset osallistuivat siihen omalla tavallaan, mikä oli todella hieno asia! Seuran sähköpostin kautta kerättiin samalta kuulostavia kreikan- ja suomenkielisiä sanoja, joilla oli, tai sitten ei kuitenkaan ollut, samaa merkitystä
	 Takaisin etusivulle
	Kojulla työskenneltiin vuoron perään. Kartonkinukeille tehtiin vaatteita jne. Itse kartonkinuket oli tehnyt eräs kreikkalainen taiteilijatuttu.  Ja taatusti ne, jotka eivät syystä tai toisesta pystyneet tai ehtineet olemaan paikalla tai osallistumaan itse tekemisiin, olivat kuitenkin takuulla hengessä mukana.
	Itse käyn vieläkin ylikierroksilla kolme päivää kielten juhlan loputtua, sillä teen yhä mielessäni ”inventaariota” tapahtumasta, ja olen niin iloinen siitä, että kaikki meni niin hyvin! Mielestäni juhlan tarkoitusperä saavutettiin, koska kaikki me, eri kielien ja kansallisuuksien edustajat, halusimme tulla lähelle toisiamme ja tunsimme olevamme yhtä.
	Voi olla, että kielten juhlasta tulee jokavuotinen perinne.
	Outi Holopainen
	Erilaiset kevätjuhlat
	Thessalonikin Suomi-koulun kevätjuhlat pidettiin tänä vuonna 15.6. hieman erilaisissa merkeissä. Sen sijaan, että ne olisi tavan mukaan pidetty koulun juhlasalissa perinteisine ohjelmineen, ne päätettiinkin viettää ulkoilmassa pelaten ja leikkien. 
	Meni aikansa ennen kuin saatiin sakki kokoon pelaamaan Suomesta tilattua Mölkky-peliä, sillä oppilaat olivat kuin irti päässeitä ja juoksivat ympäri pihaa.
	Koulussamme ei nimittäin ole kysymys supisuomalaisista, vähän hiljaisemmista ja ujommista koululaisista kreikkalaisiin verrattuna. Täkäläinen perimä näkyy oppilaissamme vahvasti uskaliaisuutena, kovaäänisyytenä ja ehkäpä myös lievänä kurittomuutena. Mölkky saatiin kuin saatiinkin alkuun, ja niin sitä pelattiin kaikki yhdessä: oppilaat, opet ja vanhemmat.
	Pian kuuma kesäpäivä ajoi kevätjuhlalaiset koulutalon sisätiloihin, varjoon alta polttavan auringon, joten seuraava peli jouduttiin pelaamaan juhlasalissa. Se olikin hauska pallopeli, johon osallistuivat opettajat ja suurin osa oppilaista. 
	Takaisin etusivulle
	Pelatessa aika oli vierähtänyt nopeasti, ja oli pakko lopettaa, vaikka olisi ollut kiva vielä jatkaa yhteistä touhua. Todistukset ja stipendit jaettiin, minkä jälkeen suvivirsi raikui kaikkien laulaessa sitä hartaasti suureen ääneen. 
	Tippa tuli silmään, ja ääni pettikin sitten viimeistään viimeisen säkeen aikana.
	Kaikkia kevätjuhlaperinteitä ei nimittäin haluttu kuitenkaan karsia...
	Outi Holopainen
	Tulevat Tapahtumat
	- mahdollisesti järjestetään elokuvailtoja, ilmoitetaan erikseen.
	- syyskuun lopulla Istanbulin-matka
	- seuraava kuukausitapaaminen lokakuun ensimmäinen sunnuntai
	Muistathan päivittää tietosi väestötietojärjestelmään!
	Ulkomailla asuvilla Suomen kansalaisilla on lakisääteinen velvollisuus ilmoittaa väestötietojärjestelmään ulkomailla oleskelun aikana tapahtuneista henkilötietojen muutoksista.
	Ajoittain kannattaa tarkistaa, että osoite, ja muut  väestötietojärjestelmässä olevat tiedot, ovat ajan tasalla.
	Voit tarkistaa tietosi  Väestörekisterikeskuksen maksuttomassa palvelussa tai pyytää niiden tarkistusta maistraatista.
	Muuttuneita tietoja koskevat asiakirjat voit lähettää, joko suoraan maistraattiin, tai jättää ne Suomen ulkomailla olevan edustuston välitettäväksi.
	Asiakirjojen tulee olla alkuperäiset, laillistetut ja käännetyt. Lue lisää maistraattien verkkosivuilta,  joissa annetaan ulkosuomalaisille ohjeita väestötietoilmoitusten tekemisestä. Lomakkeet löytyvät maistraattien verkkosivuilta ja suomi.fi-palvelusta.
	Kun tiedot väestötietojärjestelmässä ovat ajan tasalla on passin saaminen nopeampaa
	 voit saada postitse ilmoituksen äänioikeudesta Suomen vaaleissa
	 kaksoiskansalainen voi saada ilmoituksen kansalaisuuden menettämisen uhasta 22-vuotiaana ja ohjeet kansalaisuuden säilyttämisestä
	 miespuolinen kaksoiskansalainen on automaattisesti vapautettu velvollisuudesta tulla kutsuntaan ja varusmiespalvelukseen, jos väestötietojärjestelmästä näkyy, että hän on asunut viimeiset 7 vuotta ulkomailla
	Takaisin etusivulle
	Monikansalaisten nuorten Suomen kansalaisuuden säilyttämisestä
	Sinä nuori, täysi-ikäinen Suomen kansalainen,
	joka asut Kreikassa. Tiedätkö, että voit menettää automaattisesti Suomen kansalaisuuden täyttäessäsi 22 vuotta, jos sinulla on sekä Suomen ja Kreikan tai jonkin toisen valtion kansalaisuus?
	Suomen kansalaisuuden säilyttäminen on helppoa. Riittävä yhteys Suomeen takaa kansalaisuutesi säilymisen. Sen osoitat, kun 18 - 21-vuotiaana olet tehnyt jonkin näistä vaihtoehdoista:
	 hakenut tai saanut Suomen passin 
	 suorittanut, tai parhaillaan suoritat, Suomessa varusmies- tai siviilipalvelusta (naisilla vapaaehtoinen asepalvelus)
	 ilmoittanut ulkomailla suurlähetystölle, tai Suomessa maistraatille, että haluat säilyttää Suomen kansalaisuutesi.
	Tiedotuskirje kansalaisuuden mahdollisesta menettämisestä
	Maahanmuuttovirasto lähettää kirjeen niille Suomen kansalaisille, joilla on ollut kotikunta Suomessa alle seitsemän vuotta. Kirjeessä kerrotaan mahdollisuudesta menettää kansalaisuus ja vaihtoehdoista säilyttää se. Ilmoitus lähetetään sinulle sinä vuonna, kun täytät 18 vuotta. Edellytyksenä on, että osoitteesi on oikein Suomen väestötietojärjestelmässä.
	Muista siis pitää tietosi ajan tasalla. Voit tarkistaa ne viimeisen kotikuntasi maistraatista (suomalaisen vanhempasi viimeinen maistraatti). Sinulla on oikeus tarkastaa omat henkilötietosi ilmaiseksi kerran vuodessa.
	Ilmoittaminen suurlähetystölle
	Suurlähetystölle ilmoittaminen on helppoa. Kirjoita vapaamuotoinen kirje, jossa lukee että haluat säilyttää Suomen kansalaisuutesi täyttäessäsi 22 
	vuotta. Ilmoita kirjeessä syntymäaikasi, osoitteesi ja puhelinnumerosi, laita päiväys, ja allekirjoita kirje. Jos sinulla on Suomen passi, ota siitä kopio ja laita kirjeen mukaan. Passikopio ei kuitenkaan ole välttämätön. Postita kirjeesi suurlähetystöön, ja se toimitetaan Suomen viranomaisille. Kun merkintä on tehty Suomessa, saat postissa kirjeen kansalaisuutesi säilymisestä.
	Nuorten miesten asevelvollisuus
	Suomen lain mukaan jokainen suomalainen mies on asevelvollinen, ja velvollisuus alkaa sen vuoden alusta, jolloin asevelvollinen täyttää 18 vuotta.
	Jos sinulla on myös toisen valtion kansalaisuus, ja jos asuinpaikkasi on viimeiset 7 vuotta ollut muualla kuin Suomessa, Suomen asevelvollisuuslain mukaan sinulla ei ole velvollisuutta mennä kutsuntaan eikä varusmiespalvelukseen. Tällaisessa tapauksessa sinun ei tarvitse tehdä mitään hakemusta, vaan aluetoimisto lähettää sinulle ilmoituksen asiasta.
	Puolustusvoimien päätökset ja tulkinnat perustuvat väestötietojärjestelmän osoite- ja kansalaisuustietoihin. Siksi kannattaa varmistaa maistraatista, että tiedot ovat oikein. Lisäksi 21-vuotiaiden, tai sitä vanhempien, ulkomailta palvelukseen tulevien monikansalaisten kannattaa varmistaa, etteivät menetä, tai eivät ole menettäneet, Suomen kansalaisuuttaan 22-vuotiaana.
	Jos sinulla on kysyttävää Suomen kansalaisuudestasi tai asevelvollisuudestasi, voit ottaa yhteyttä suurlähetystöön puhelimitse 210 7255860 tai sähköpostilla sanomat.ate@formin.fi . Kanssamme voit asioida suomeksi, kreikaksi ja englanniksi. Vastaamme mielellämme kysymyksiisi.
	Merja Riikonen 
	Konsuliasiain avustaja
	Suomen Suurlähetystö, Ateena
	Takaisin etusivulle
	Kansalaisuusilmoituksen voi nyt tehdä sähköisesti
	Maahanmuuttoviraston sähköinen asiointi on laajentunut koskemaan kaikkia kansalaisuusilmoituksia. Ilmoituksen tekijän on siitä huolimatta käytävä henkilökohtaisesti Suomen edustustossa ulkomailla tai Suomessa poliisin toimipisteessä. 
	Sähköinen asiointi takaa nopeimman päätöksen:
	Sähköinen järjestelmä nopeuttaa ilmoituksen käsittelyä ja käsittelyn etenemistä voi seurata verkossa.
	Ilmoitus voidaan ottaa käsittelyyn vasta sen jälkeen, kun ilmoituksen jättäjä on käynyt todistamassa henkilöllisyytensä ja esittämässä alkuperäiset asiakirjat Suomen edustustossa ulkomailla tai Suomessa poliisin toimipisteessä.
	Huolehdi siitä, että
	vastaat kaikkiin hakemuslomakkeen kysymyksiin
	 liität mukaan kaikki vaadittavat liitteet
	 maksat käsittelymaksun.
	Palvelussa voit myös
	 täydentää hakemusta (kansalaisuusilmoitus)
	 seurata hakemuksen (kansalaisuusilmoitus) käsittelyn etenemistä
	 saada tiedon päätöksen valmistumisesta. 
	Pääset sähköiseen asiointiin Maahanmuuttoviraston ja poliisin verkkosivujen kautta: https://e-asiointi.migri.fi
	Asiointitilillesi tulleista viesteistä, kuten lisäselvityspyynnöstä tai päätöksestä, voit saada valintasi mukaan sähköposti- tai tekstiviesti-ilmoituksen.
	Ilmoituksella Suomen kansalaisuuden voi saada:
	 suomalaisen miehen avioliiton ulkopuolinen lapsi (lomake KAN4)
	 Suomen kansalaisen 12–17-vuotias ottolapsi (lomake KAN5)
	 18–22-vuotias nuori henkilö (lomake KAN6)
	 entinen Suomen kansalainen (lomake KAN7)
	 Pohjoismaiden (Islanti, Norja, Ruotsi, Tanska) kansalainen (lomake KAN8)
	Lisätietoja
	Suomen kansalaisuus (Maahanmuuttovirasto)
	http://www.migri.fi/suomen_kansalaisuus
	EU:n uusi perintöasetus astuu voimaan vuonna 2015
	Euroopan parlamentin ja Euroopan unionin neuvoston heinäkuussa 2012 antaman asetuksen mukaan aletaan elokuussa 2015 soveltaa uutta perintöasetusta. Asetuksella pyritään yksinkertaistamaan perintöasioiden hoitoa jäsenvaltioissa ja se koskee viranomaisten toimivaltaa, lainvalintaa, päätösten tunnustamista ja täytäntöönpanoa.
	Perintöasetuksen mukaan ulkomailla asuva voi testamentissaan valita sovelletaanko hänen jättämäänsä perintöön asuinmaan lakia vai sen maan, jonka kansalainen hän on.
	 Takaisin etusivulle
	Asetus ei vaikuta perintöverotukseen, koska jokainen maa noudattaa edelleen omia verolakejaan ja säädöksiään. Muutoksia voi lain valinnan perusteella tulla esimerkiksi perimysjärjestykseen ja lakiosien jakoon. 
	Asiasta tiedotetaan lisää seuraavassa Suomen Silta -lehdessä.
	Juhannuksen perinteitä 
	Alun perin juhannusta vietettiin 24.6, mutta v. 1954 se ajoitetaan aina lauantaiksi. Juhannusaatto on siten perjantai.
	Juhannus on ikivanha keskikesän juhla, jolle on saanut kristillisen merkityksen keskiajalla.
	Johannes Kastajan syntymän muistopäivän ääntämistapa vääntyi suomalaisten suussa juhannukseksi. Johannes Kastaja oli näkijä, kastaja ja parannussaarnaaja. Legendan mukaan hänen syntymäpäivänsä on 24.6. eli puoli vuotta ennen Jeesuksen syntymää. Hänestä tuli myös marttyyri. Kuningas Herodes oli nainut veljensä vaimon Herodiaan, ja Johannes Kastaja oli sanonut Herodekselle, ettei hänellä ollut oikeutta veljensä vaimoon. Herodias halusi siksi tappaa Johannes Kastajan. Kun Herodes kerran kysyi Herodiaan tyttäreltä , mitä tämä toivoisi itselleen, tyttö kysyi neuvoa äidiltään. Äiti käski häntä pyytämään lautasella Johannes Kastajan pään. Niin Johannes Kastaja mestattiin. Kastajan kohtalosta onkin peräisin sanonta “vaatia jonkun pää vadille”.
	Juhannuksen viettotapoja on yhtä monia kuin on viettäjiäkin, mutta karkeasti voidaan sanoa, että juhannuksena mökkeillään. Juhannuksen vietto on yhteydessä luontoon. Talojen ovenpielissä komeilevat koivut, koteja koristellaan tuomen, syreenin ja koivun oksilla. Koivun oksat huojuvat nyt myös linja-autojen ja junien puskureissa ja jopa omissa autoissa. Ennen vanhaan koristeltiin kirkkoveneet lehvin juhannuksena.
	Juhannus sattuu samoihin aikoihin kevätpäivänseisauksen kanssa. Päivä on pisimmillään ja yö lyhyimmillään. Vuoden lyhyin yö; siinä on pakko olla jotain taikaa, ajattelee kansa. Pohjolan eksoottista yötöntä yötä tultiin ihastelemaan muista maista jo 1800-luvulla. Vuoden lyhyintä yötä pidettiin vaarallisena. Silloin noidat ja demonit olivat liikkeellä. Pahoja voimia torjuttiin metelöimällä eli pitämällä hauskaa kovaäänisesti sekä polttamalla juhannustulia. Pahat henget saivat kyytiä myös talonpoikien ammuskellessa pyssyillä ilmaa. Kartanoissa pantiin vielä paremmaksi, ja noidat ja demonit joutuivat tykin ruoaksi; nykypäivän  ihminen kun on luullut, että tykinlaukaukset ovat vain komeasti kumahtelevia kunnianosoituksia.
	Kokon polttaminen oli aiemmin oikea kyläjuhla. Pukeuduttiin pyhävaatteisiin, ja kokon sai sytyttää kylän vanhin tai joku kunniavieras.
	Vielä 1800-luvun lopulla eteläkarjalaiset kutsuivat juhannusta  vanhalla nimellään Ukon juhla. M. Agricolan Psalttarin esipuheessakin 1500-luvulla kuvataan Ukon vakkojen (oluen) juomista.
	Ja kun kevätkylvö kylvettiin,
	silloin Ukon malja juotiin.
	Siihen haettiin Ukon vakka,
	niin juopui piika että akka.
	Sitten paljon häpeällistä siellä tehtiin,
	niin kuin sekä kuultiin että nähtiin.
	Eipä siis ihme, että juhannuksena juopotellaan edelleenkin.
	Perinteisistä juhannusruoista lienevät säilyneet lähinnä muurinpohjaletut. Entisajan juhannusruoat olivat karjatalouden tuotteita ja osin peräisin pakana-ajalta. Keski-Pohjanmaalla keitettiin makeajuustoa, Savossa maitovelliä ja Karjalassa munamaitoa.
	Hämäläiset ja Satakuntalaiset suosivat juustoja.
	Maaginen juhannusyö, silloin tutkittiin salaisuuksia ja tehtiin taikoja.
	Lähde Suuri perinnekirja, Satu Aalto
	Päivi Georgopoulos
	Takaisin etusivulle
	Banaanilätyt
	Raaka-aineet
	2,5 dl maitoa
	1 kpl kananmuna
	0,5 tl suolaa
	1 tl sokeria
	0,5 dl rypsiöljyä
	1,5 dl hiivaleipäjauhoja
	1-2 kpl banaaneja murskattuna (soseena)
	Ohjeet
	Sekoita maitoon muna, suola, sokeri ja öljy. Lisää jauhot ja banaanisose. Sekoita. Paistetaan (molemmin puolin) voidellussa pannussa lättyjä. Maistellaan!!!
	Vihannespannari
	Raaka-aineet
	Taikina:
	6 dl maitoa
	3 dl vehnäjauhoja
	3 kananmunaa
	1/2 tl suolaa
	Täyte:
	200 g kesäkurpitsaa
	1/2 tl suolaa
	2 rkl ekstra neitsytoliiviöljyä
	2 punaista paprikaa
	2 sipulia
	2 tl kuivattua timjamia
	1/2 tl suolaa
	Takaisin etusivulle
	Ohjeet
	Sekoita taikinan ainekset ja anna turvota n. puoli tuntia.
	Suikaloi kesäkurpitsa ja ripottele päälle suola.
	Suikaloi paprikat ja hienonna sipulit.
	Kuullota sipulit öljyssä.
	Lisää kesäkurpitsa- sekä paprikasuikaleet pannulle ja kypsennä n. 5 min. ( kuivaa kesäkurpitsasuikaleet talouspaperilla ennen pannulle laittamista..)
	Mausta timjamilla ja suolalla.
	Levitä vihannekset voidellun leivinpaperin päälle uunipannulle ja kaada taikina vihannesten päälle.
	Kypsennä 225 asteessa keskitasolla n. 20 min.
	"Tuhannen ja yhden yön salaatti"
	Raaka-aineet
	2 dl bulguria (tai couscousia tai kvinoaa)
	1/2 puna- tai kevätsipulia
	1/2 appelsiinia
	1 tomaatti (tai vastaava määrä kirsikkatomaatteja)
	mustia oliiveja
	1 tlk kikherneitä
	rusinoita
	tuoretta korianteria
	tuoretta minttua
	oliiviöljyä
	suolaa
	(mustapippuria)
	(sitruunan mehua) 
	Ohjeet
	Keitä bulgur (tai couscous tai kvinoa) pakkauksen ohjeen mukaan. Mausta suolalla. 
	Pilko sipuli, appelsiini, tomaatti ja oliivit pieniksi kuutioiksi ja lisää salaattikulhoon.
	Lisää kikherneet ja rusinat pilkottujen ainesten sekaan.
	Huuhtele keitetty bulgur/couscous/kvinoa kylmällä vedellä ja valuta. Voit myös antaa jäähtyä itsekseen. Lisää kulhoon.
	Lisää runsaasti tuoretta korianteria ja minttua.
	Lisää loraus oliiviöljyä ja mausta halutessasi sitruunan mehulla ja mustapippurilla. 
	Mansikka-juustokakku
	Raaka-aineet
	Pohja
	n.200 g keksimurskaa, esim. domino tai suklaamurukeksi
	50-75 g sulatettua voita
	Täyte
	2½ dl vispikermaa
	200 g maustamatonta tuorejuustoa
	3-4 dl mansikkasurvosta
	5 liivatetta
	½ dl (sitruuna)mehua liivatteiden sulattamiseen
	1-2 tl vaniljasokeria
	sokeria (maun mukaan)
	Kiille
	3 dl sokeroitua mansikkasurvosta
	4 liivatetta
	½ dl (sitruuna)mehua liivatteiden sulattamiseen
	koristeeksi esim. tuoreita mansikoita, kermavaahtoa
	Ohjeet
	Pohja
	Murskaa keksit ja sekoita voisula keksimurskaan. Painele seos leivinpaperilla päällystetyn rengasvuoan pohjalle, vuoan halk.n. 23 cm.
	Täyte
	Pane liivatteet likoamaan kylmään veteen ( n. 5 - 10 min.).
	Vatkaa kerma vaahdoksi, sekoita täytteen ainekset ja mausta sokerilla oman makusi mukaan.
	Liota puristetut liivatteet kuumennettuun mehutilkkaan, jäähdytä hieman ja lisää  ohuena nauhana täytteeseen, koko ajan  hyvin sekoittaen. Kaada seos vuokaan keksimurukerroksen päälle.
	Anna hyytyä viileässä yön yli.
	Kiille
	Aloita kiilteen teko liottamalla liivaatteita kylmässä vedessä. Kuumenna pieni tilkka mehua, sekoita puristetut liivatteet mehun kanssa. Kaada liivateseos ohuena nauhana mansikkasurvoksen sekaan hyvin sekoittaen.
	Kaada seos hyytyneen täytteen päälle. Anna vielä hyytyä jääkaapissa muutaman tunnin ajan.
	Koristele kakku ennen tarjolle vientiä esim. tuoreilla mansikoilla.
	Takaisin etusivulle
	Näin kesän alussa Thessaloniki on parhaimmillaan: Lämpimät kesäillat, porukat vielä kaupungissa ja tarjonta erittäin monipuolista.
	Rantakadun kahvilat ja pubit, Valkoiselta Tornilta lähtevät kahvila-, baari-laivat ja ulkoilmateatterit, jotka tarjoavat musiikkia, teatteria ja elokuvia, mainitakseni muutamia esimerkkejä.
	NÄYTTELY
	Taidetta Ruotsista -" Haviari kai ksero psomi"
	25 ruotsalaista taiteilijaa tuo näytteille töitään.
	Projektin alkuunpanija Nikos Terzis asuu molemmissa maissa.
	Näyttely on "CROSSROADS" projektin toinen osa, yhteistyössä Aithouson Tehnis Thessalonikis ja Huddingen kunnan Taideyhdistyksen (Tukholma) kanssa.
	Näyttely jakautuu kahteen galleriaan:
	VLASSIS ART GALLERY. Veroias 6, Ano  Ladadika
	TETTIX ART GALLERY, Tsimiski & Dialeti 3 (vastapäätä HANTH)
	14.6. - 4.7., ti - pe 16:00 – 20:00 ja la 11:00 – 20:00
	Puh: 697282438
	KONSERTTEJA
	Elli Paspala & Apurimac
	Moni Lazariston, Kolokotroni 21, Stavroupoli
	3.7. klo 21:30
	liput 10 -12 E
	Puh: 2310589200
	Alborosie & Shengen Clan - reggae musiikkia
	Stratopedo Kodras, Them Sofouli 125, Kalamaria
	9.7.
	liput 16 E
	Puh: 2310510081
	Sani Festival - Halkidiki
	Jazz on the Hill - "Female Jazz Vocalists"
	12.7. - 20.7., klo 21:00
	Huippuluokan esiintyjiä kaikki
	China Moses 12.7.
	Cassandra Wilson, 13.7.
	Madeleine Peyroux, 14.7.
	Myriam Alter, 20.7.
	liput 15 E
	Puh: 2310317327
	Sokratis Malamas
	Theatro Thasos, Pavlou Mela, Agios Pavlos
	17.7., klo 21:00
	Puh: 2310245307
	TEATTERIESITYS
	Mideia - Evripides
	15.-16.7.
	Theatro Thasos, Pavlou Mela, Agios Pavlos
	liput 20 E
	Puh: 2310245307
	Takaisin etusivulle
	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 oumasoou@hotmail.com
	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
	Valokuvauksia
	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
	KESÄLOMA!!!!!!!!!!
	Kesän aikana mahdollisesti järjestettävistä elokuvailloista ilmoitetaan erikseen.
	Suunnitteilla viikonloppumatka Istanbuliin syyskuun lopulla Riinan johdolla.
	Informaatiota asiasta loppukesällä.
	Seuraava kuukausitapaaminen lokakuussa.
	Seuraava tiedote ilmestyy syksyllä 2013. Toimitus odottaa jälleen lukijoilta juttuja, vinkkejä ja kommentteja tiedotteeseen.
	Tiedotteen sähköpostiosoite on tiedote@suomi-seura.gr
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