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Sivu 1 

jestettiin poikkeuksellisesti 

Takaisin etusivulle

 
 

 

Hyvää Uutta Vuotta 2016! 
 
Ja kiitos kuluneesta vuodesta seuran johtokunnalle ja kaikille jäsenille! 
Vaikka olemme pieni seura, olemme taas kuluneena vuonna tehneet paljon!! 
Ehdottomasti suurin ponnistelumme oli maaliskuussa järjestämämme 
ensimmäinen Kreikan ja Kyproksen suomalaisten tapaaminen Thessalonikissa, 
yhdessä Kreikan ja Kyproksen Suomi‐koulujen opettajien koulutuspäivien 
kanssa. 
Monta kertaa meillä oli epäilyksiä voimmeko järjestää jotain niin suurta. 
Kuitenkin yhteistyöllä saamme aikaan todella paljon! Se vaatii kaikilta 
ponnisteluja omalla vapaa‐ajalle, mutta sitä seura työskentely on, uhrauksia 
omasta vapaa‐ajasta. 
Muutenkin tämä vuosi on ollut taas työntouhuinen johtokunnalle. Kaikki seuran 
toiminta vaatii johtokunnalta ja jäseniltä paljon, ei välttämättä pelkästään aikaa, 
mutta myös sitoutumista tehdä ne asiat joista on päätetty. Pienikin asia, vaikka 
ei aikaa vievä, pitää tehdä! 
Vaikka johtokunnan toimista kiitos kuuluu kaikille johtokunnan jäsenille, 
erityisesti haluan kiittää seuramme johtokunnan jäsentä, Sari Silvasti‐Kontosta, 
joka on ollut todella aktiivinen johtokunnan jäsen, vaikka asuu yli 150 km päässä 
seuran varsinaisesta toimipaikasta, Thessalonikista . 
Tämä todellakin osoittaa sen, että seuramme on Pohjois‐Kreikan Suomi‐Seura, 
eikä ainoastaan Thessalonikin Suomi‐Seura. 
Todellakin toivoisin, että muutkin kauempana asuvat kokisivat seuran 
omakseen! Sitä varten se on perustettu! 
Myös jäsenet ovat olleet aktiivia, mikä on seuran toiminnan perusta! Ilman 
jäseniä ei ole seuraa! Johtokunta ei ole seura, vaan jäsenet! 
Kiitos teille kaikille, jokaiselle, omista ponnistuksista seuran toimintaan!!! 
Ja Hyvää Uutta Vuotta 2016! 
 
Marko Suomalainen 
Seuran sihteeri 
Suomen kunniakonsuli Pohjois‐Kreikassa 

 
 
 
 

Kuukausitapaamiset 
 
  Johtokunta järjesti lokakuun kuukausitapaamisen johtokunnan 
kokouksen jälkeen tavernassa: ”En plo...kafeneio tou psara” lokakuun 
ensimmäisenä sunnuntai Nea Krinin rantakadulla. 
Paikalla oli 12 seuran jäsentä ja ystävää sekä kaksi 
suomalaiskreikkalaista lasta. 

 
  Marraskuun kuukausitapaaminen jär
lauantaina Never Ending Story‐teatteriryhmän vierailun yhteydessä 
tavernassa ”Anemotrata”, Kalamariassa. 
 
 

 

Pääkirjoitus Pohjois‐Kreikassa tapahtuu 

Lokakuun kuukausitapaamisessa oltiin vielä lyhythihaisissa!
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Sanna Sanna ja Emil Sandberg rooliasuissaan

 
Never Ending Story ‐ teatteriryhmän vierailu S
koulussa 
 
  Never Ending Story‐teatteriryhmä vieraili Thessalonikin Suomi‐
koulussa 7.11.2015. 
  Vierailua oli suunniteltu ja odoteltu jo pitkään, ja kyllä se sen 
väärtti olikin! 
  Teatteriryhmäläiset Sanna ja Emil Sandberg saapuivat jo 
aamuvarhain valmistelemaan lastenteatteriesitystään ja rakentamaan 
kulisseja koulun juhlasaliin. Ohjelmassa oli myös draamatyöpajoja sekä 
lapsille että aikuisille, joten olimme muodostaneet teatteriryhmän 
vierailusta Pohjois‐Kreikan Suomi‐Seuran ja Thessalonikin Suomi‐
koulun yhteisen tapahtuman. 
  Päivä alkoi siis lastenteatteriesityksellä, joka oli kekseliäästi 
suunniteltu sekä aiheeltaan ikuisesti ajankohtainen: Ihmisten välinen 
kommunikointi. Ehkä esitys ei kuitenkaan sittenkään ollut aivan sopiva 
kaikkein pienimmille, jotka hieman pelästyivät näytelmässä esiintyvän 
isoisän möreää ääntä, mutta kaiken kaikkiaan se oli mielestäni oikein 
hyvä ja huolella tehty.  

 

 

e 
sia 

uomi‐

  Lastenteatteriesityksen jälkeen koulumme isoimmat oppilaat
saivat osallistua opettajiensa kera Emilin taidokkaasti ja huolellisesti 
suunnittelemaan draamatyöpajaan. Siellä saimme tutustua itseemm
vähän paremmin ja todeta, millaisia piileviä improvisaatiolahjakkuuk
meissä enemmän tai vähemmän oikein piilee. Sanna vei samaan 
aikaan koulumme pienimmät oppilaat omaan draamatyöpajaansa, 
jossa lapset osallistuivat innokkaina pantomiimiharjoitukseen, 
kävivät mielikuvitusmatkalla sekä loivat ihan oman tarinansa siitä, mitä 
teatteriesityksen päähenkilöille tapahtui Thessalonikissa. 
  Toinen ja viimeinen työpaja olikin sitten omistettu aikuisille, 
josta voitte lukea Kirsikka Soustielin kirjoittamasta artikkelista heti 
tämän jälkeen. 
  Kiitos vierailustanne, Sanna ja Emil, ja tervetuloa takaisin 
Thessalonikiin! 
 
Outi Holopainen ja Jenni Suometsä 
opettajat 

Takaisin etusivulle 
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Millaista on kertoa yleisölle jostakin tärkeästä 
 

a 

 
  Me, Thessalonikin suomalaiset, saimme tutustua Playback‐
theatre –metodiin marraskuun alussa  Sanna ja Emil Sandbergin, Never 
‐Ending Stories‐ projektin vetäjien vierailun aikana Thessalonikissa.  
Osallistuimme aikuisille tarkoitettuun  “Minun tarinani” ‐workshopiin. 
Meistä kaikista osanottajista tuli päiväksi sekä käsikirjoittajia, 
näyttelijöitä ja yleisöä ja jopa “kriitikoita”. Osanottajia  oli 12. 
 

 

 
Never ‐Ending Stories‐ “Minun tarinani”‐workshop 
 
 
mieleenpainuvasta tai muuten jännittävästä kokemuksestasi ja katsoa
sen dramatisointi , jossa näyttelijät, tässä tapauksessa Thessalonikin 
suomalaiset ystävät, improvisoivat kertomuksen omien mielikuviens
mukaan? 
 

 
  Ennen “Minun tarinani”‐ osaa teimme improvisaatiomuotoisia
lämmitysharjoituksia, jotka vapauttivat meidät ylimääräisestä 
stressistä .  
 

Takaisin etusivulle 
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Varsinaisessa “Minun tarinani “‐workshopissa yksi osanottajista 
ajat 
iittaa ja 

asusteita. Tuloksena oli pieniä sketsejä , joissa oli mielenkiintoinen 
 alkuperäisen 

estä tarinasta, mutta toisissa sketseissä päästiin hyvinkin 
ähelle totuutta .Samalla tuli esiin myös yksityiskohtia tarinankertojan 

 
kertoi omakohtaisen tarinan, kokemuksen, jonka muut osanott
näyttelivät käyttämällä vapaasti Sannan ja Emilin tuomaa rekvis

juoni ja sujuvia repliikkejä . Lopulta tarinan kertoja vertaili
tapahtuman ja näyttelijäkaartin mielikuvituksellisen improvisaation 
todenmukaisuutta.  
  Näyttelijöiden dramasointi oli joissakin sketseissä liitänyt kauas 
alkuperäis
l
elämästä sisältäen sekä hauskoja että kipeitä muistoja.  
  Lopputuloksena oli, että meillä kaikilla oli hauskaa yhdessä ja 
jokaisen yllättävät luovuudenkipinät pääsivät esille. Aktiivinen 
osallistuminen tarinoihin ja niiden tulkintaan osoittautui antoisaksi ja 
virkistäväksi kokemukseksi. Sen lisäksi tutustuimme myös ryhmän 
vetäjiin, Sannaan ja Emiliin ja heidän näyttelijämaailmaansa, jossa 
mielikuvitus ja todellisuus saavat vapaasti kietoutua toisiinsa.  

  Workshopin jälkeen jatkoimme yhdessäoloa ja keskustelua 
lounaalla Kalamariassa. Lounaalla keskusteltiin myös mm. ns. 
eurooppalaisen kulttuuriverkoston perustamisesta, eli jatkossa voisi 
olla tiedossa useampia erilaisia kulttuurivierailuja, mikä olisi erittäin 
tervetullutta! 
  Toivottavasti Sanna ja Emil tulevat Thessalonikiin toistekin 
meitä tapaamaan ja tallentamaan uusia tarinoita. 
 
And the story goes on… 
http://never‐endingstories.org/fi/work/ 
 
Kirsikka Soustiel 
 
Seuran pikkujoulu 
 
  Pohjois‐Kreikan Suomi‐Seuran pikkujoulut pidettiin lauantaina 
12.12.2015 Café Bazaar:ssa, Athonos‐aukiolla Thessalonikissa. 
oli enemmä

Paikalla 
n porukkaa kuin koskaan, melkein 50 henkeä! Mahtavaa!  

 
puolisoinemme ja kreikkalaisine y
Ateenasta 
kertaa ns. toisen polven suomalai
Oli aivan ihanaa katsella, kuin
iloisena 
jotka 
toisessa vie
 
piparkakuilla, jonka jälkeen ruo
Herkkua oli siinä monenlaista: J
paistanut itse kunniakonsu
 

 

Mukana oli tietenkin meitä ns. vanhoja konkareita 
stävinemme ja vieraita jopa 

asti, mutta kaikista mieltä kohottavinta oli se, että tällä 
sia oli paikalla aivan ennätysmäärä! 

ka tämä nuori polvi istui innokkaana ja 
kanssamme yhteisessä pikkujoulupöydässä; nämä nuoret, 

toivomme mukaan, jatkaisivat seuramme toimintaa muodossa tai 
lä senkin jälkeen, kun meistä vanhoista ei siihen enää olisi. 

Pikkujouluvieraat oli toivotettu tervetulleiksi glögi‐lasillisella ja 
ka kannettiin seisovaan pöytään. 
oulukinkkua (tietenkin), jonka oli 

limme, Marko Suomalainen, 

Takaisin etusivulle 
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erilaisia salaatteja, kylmäsavulohta, erilaisia juustoja ja 
perunagratiinia.Jälkiruoaksi oli Rauni Puurusen ja Asta Koskelan 
leipomia joulutorttuja ja Sari Silvasti Kontos:n tekemää jouluista 
riisipuuro‐luumukiisseliä. Kaikki oli niin hyvää, että vieläkin tulee vesi 
kielelle, kun tätä jouluista pöytää muistelee.  
  Juhlissa oli lämmin tunnelma, ja iloinen rupattelu syönnin ohella 
kantautui yli taustalla soivien suomalaisten joululaulujen. Viini lämmitti 
vatsan pohjaa ja posket punertuivat.  
  Sitten oli aika arpajaisten, jotka olivat tänäkin vuonna Sari 
Silvasti‐Kontos:n todella hienosti järjestämät. Pari pöytää näytti olevan 
Onnen‐Pekkoja täynnä, koska niihin meni montakin voittoa, kuten mm. 
päävoitto, joka oli kolmen päivän loma Chalkidikissa. Mutta saivat 
muutkin sentään jotakin, ja lopuksi minäkin voitin itselleni mustat 
nahkasaapikkaat, jotka olivat kuin minulle valetut ja joille on ollut jo 
kovasti käyttöä, kiitos! 
 

 
 

  
 

Takaisin etusivulle 



 
Venttiili  ●  Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran tiedote  ●  Talvi 2015               

 

 

Sivu 6 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Takaisin etusivulle 
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discomusiikki eivät 
jättäneet 

ettei tanssija ollut kreikkalainen, 
minkä vuo . 

 

 
Koulun joulujuhlat  
 

  Thessalonikin Suomi‐koulun joulujuhlat pidettiin tänä vuonna 
19.12. 2015. Juhlat oli sovittu pidettäviksi iltapäivällä, jotta olisi jo 
tarpeeksi pimeää, oikean ja jouluisen jännittävän tunnelman 
saavuttamiseksi.  
 

 
  Pikkujouluillan loppupäässä alkoi jo tietenkin taas tanssijalkaa 
kutittaa, sillä kovaäänisestä kuuluva latino‐ ja 

tietenkään porukan tanssihulluja rauhaan. Taisi siinä joku 
nimeltä mainitsematon, vetää vielä loppupeleissä Zeimbekiko‐
tanssinkin. Sen verran voin paljastaa, 

ksi esitys oli lievästi sanottuna jokseenkin omalaatuinen
  Ensi vuonna olisi taas uudet juhlat, jos jumala suo ja terveyttä 
riittää, niin kuin täällä Kreikassa on tapana sanoa. 
  Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta kaikille! 
 
Outi Holopainen 
puheenjohtaja 
 

 
 

  Koska koulumme oppilasmäärä oli supistunut jopa 
edellisvuoteenkin verrattuna, olimme kutsuneet paikalle 
mahdollisimman paljon myös ns. koulun ulkopuolista porukkaa. 
Muussa tapauksessa sekä oppilailla että opettajilla olisi ollut aika orpo 
olo esittää joulujuhlaohjelmaansa pelkästään kouralliselle vanhempia. 
Onhan joulujuhlissamme aika ajoin käynyt yleensä tällaisia tunnelmia 
ja suomalaisia joulujuhlaperinteitä rakastavia ja vaalivia ihmisiä 
muitakin, kuin koulun piiriin kuuluvia, mutta nyt heidän haalimiseen 
paikalle haluttiin panostaa vielä enemmän.  

Takaisin etusivulle 



 
Venttiili  ●  Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran tiedote  ●  Talvi 2015               

 

 

Sivu 8 

 

 
 

 

 
  Niinpä juhlaväkeä oli paikalla oikein mukava määrä. Mukana oli 
jopa Thessalonikin suomalaisten kolmatta polveakin, mikä oli aivan 
ihanaa! 
 
  Ohjelmaosuuden aikana laulettiin joululauluja yhteisvoimin, 
oppilaat lausuivat joulurunonsa ja hoitivat kiitettävästi osansa 
joulusketsissä ”Joulupukki innostuu tanssimaan zumbaa”.  
 
  Juhlat huipentuivat tietenkin erään merkittävän henkilön 
tuloon, nimittäin Joulupukin, joka astui koulun juhlasaliin selkä 
väärässä ja puuskuttaen Joulupukki‐laulun raikuessa. Oppilaat saivat 
kuin saivatkin jälleen odotetut lahjansa ja heitä valokuvattiin heidän 
istuessaan Joulupukin polvella.  
 

Tällä kertaa perinteiset joulukahvit oli päätetty jättää väliin ja 
juhlistaa tilaisuutta oikein yhteisellä joulupöydällä, joka oli kauniisti 
katettu yhteen luokkahuoneista. Pitkänomaisella pöydällä oli oikein 
valkoiset pöytäliinat, punaiset lautasliinat ja punaiset kynttilät. Ruoka 
oli todella maukasta ja istuimme rauhassa ja jouluisin mielin 
nauttimaan yhteisestä ateriastamme päästen sen myötä lapsuuden 
joulun tunnelmiin. Kaikki olivat sitä mieltä, että tällaisesta olisi hyvä 
tehdä perinne, jos vain suinkin mahdollista.  
 
  Thessalonikin Suomi‐koulu toivottaa teille kaikille lämmintä 
joulua ja onnellista uutta vuotta! 
 
 
Outi Holopainen 
opettaja 
 

 

Takaisin etusivulle 
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Matkustusilmoitus ‐ myös pysyvästi ulkomailla asuvilta 
 
  Matkustusilmoitus on palvelu, jossa ulkomaille matkustavat tai 
muuttavat suomalaiset voivat helposti antaa matka‐ ja yhteystietonsa 
ulkoministeriölle.  
  Hätätapauksessa tai kriisitilanteessa ulkoministeriö voi ottaa 
yhteyttä matkustusilmoituksen tehneisiin. Henkilökohtaisia tietoja ei 
koskaan luovuteta eteenpäin muihin kuin välttämättömiin 
viranomaistarkoituksiin. Tietojen säilyttäminen perustuu 
konsulipalvelulakiin.  
 
Lisätietoja 
https://matkustusilmoitus.fi/public_html?command=browse  
 
Swallow the sun Kreikassa 
 

 
 
  Suomalainen hevimetalli bändi Swallow the sun esiintyy 
Ateenassa ja Thessalonikissa.  

8.1.2016 Kyttaro Live, Ateena, www.kyttarolive.gr2  
0.1.2016 Eightball, Thessaloniki, www.eightballclub.gr3  

 
swallowthesun.net 
www.facebook.com/events/573750449448408 
 
 
 
 
 
USP:n puhemiehistö piti syyskokouksensa 
  
  Ulkosuomalaisparlamentin puhemiehistö piti syyskokouksensa 
Helsingissä 19. – 20. lokakuuta. 
  USP:n puhemiehistön edunajotyötä rytmittävät historialliset 
virstanpylväät: Suomen naisten äänioikeuden 110‐vuotisjuhlavuodeksi 2016 
toivomme kirjeäänestysoikeutta ulkosuomalaisille kansallisissa vaaleissa. 
Itsenäisyyden 100‐vuotisjuhlavuodeksi 2017 pyrimme vakiinnuttamaan 
parlamentin aseman saattamalla se lainsäädännön piiriin. 
  Kirjeäänestyksestä puhemiehistö keskusteli oikeus‐ ja työministeri 
Jari Lindströmin kanssa. USP tukee internet‐äänestystä tulevaisuuden 
äänestystapana mutta ei nopeasti ja helposti toteutettavan kirjeäänestyksen 
kustannuksella. Kirjeäänestyksestä puhemiehistö keskusteli myös 
duskunnan perustuslakivaliokunnan puheenjohtajan Annika Lapintien 

kanssa. 

lle

e

  USP:n saattamisesta lainsäädännön piiriin keskusteltiin 
sisäministeriön kansliapäällikön Päivi Nergin kanssa. Asia oli esillä myös 
ministeri Lindströmin ja eduskunnan lakivaliokunnan puheenjohtajan Kari 
Tolvasen kanssa. Nergin kanssa puheenaiheena oli myös Hallituksen 
ulkosuomalaispoliittisen ohjelman päivitys vuoden 2017 alusta. 
 

Takaisin etusivu  

Suomi‐Seura ry ja  
USP tiedottavat 

Ateenan suurlähetystö  
tiedottaa 
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  Suomi‐koulujen ja ulkosuomalaislasten perusopetuksen rahoitukse
turvaaminen oli esillä tapaamisessa eduskunnan valtiovarainvaliokunnan 
tiede‐ ja sivistysjaoston puheenjohtajan Krista Kiurun sekä 
sivistysvaliokunnan puheenjohtajan Tuomo Puumalan kanssa. 
  Lisäksi USP ja Suomi‐Seura ry pitivät eduskunnassa kansanedustajille 
tiedotus‐ ja keskustelutilaisuuden, jonka teema on Ulkosuomalaisten asialla, 
Suomen hyväksi. Tilaisuuden järjesti kansanedustaja Sari 
Sarkomaa/Kokoomus 
  Lue lisää puhemiehistön syyskokouksesta USP:n kotisivuilta: 
www.usp.fi

 
n 

 > Ajankohtaista. Lisätietoja: info@usp.fi, puh. +358 9 6841 2127. 
 
USP:n seuraava istunto pidetään kesäkuussa 2017 
  
  Ulkosuomalaisparlamentin 20‐vuotisjuhlaistunnon ajankohdaksi on 
päätetty 16. ‐ 17. kesäkuuta 2017. Järjestyksessä jo yhdeksäs istunto 
kokoontuu jälleen Helsingin yliopiston vanhassa päärakennuksessa 
(Unioninkatu 34, Helsinki). 
  Istunto huomioi ulkosuomalaisparlamentin oman ja Suomen 
valtiollisen 100‐vuotisjuhlavuoden. Esimerkiksi torstaina 15.6. vietetään 
yliopiston juhlasalissa ulkosuomalaisen kulttuurin iltajuhla. 
 
Suomi‐Seuran infopäivät vuonna 2016 
  
  Suomi‐Seura ry järjestää kolme infopäivää ja yhden 
keskustelutilaisuuden vuonna 2016. Kaikki tilaisuudet järjestetään Suomi‐
Seuran toimistossa Helsingissä (Mariankatu 8, 3. kerros). 
Eläkepäiviksi ulkomaille ‐infopäivä järjestetään perjantaina 11.3. kello 10 – 
14.  

Päivän ohjelmassa on tietoiskuja joko pysyvään tai 
sesonkiluontoiseen ulkomailla asumiseen liittyvistä asioista. 
Tilaisuudessa on mahdollisuus saada henkilökohtaista neuvontaa ja 
tutustua Suomi‐Seuran kokoamiin muuttajan oppaisiin ja 
materiaaleihin. Tilaisuuden hinta on Suomi‐Seuran jäsenille 50 euroa,  

 
muille 70 euroa, hinta sisältää aamupalan, tietoiskut ja Eläkepäiviksi 
ulkomaille ‐oppaan 

Paluumuuttaneiden keskustelutilaisuus järjestetään perjantaina 15.4. kello 
12 – 15. 

Tilaisuus on tarkoitettu Suomi‐Seuran paluumuuttajan infopäiviin 
osallistuneille ja muille asiasta kiinnostuneille kokoontua 
keskustelemaan ja jakamaan kokemuksiaan Suomeen muuttoon 
liittyvistä kysymyksistä. Osallistujilla on myös mahdollisuus 
keskustella henkilökohtaisesti paluumuuttoon liittyvistä 
ongelmistaan Suomi‐Seuran neuvojien kanssa. Tilaisuus on 
maksuton. 

Paluumuuttajan infopäivä järjestetään perjantaina 12.8. kello 12 – 16. 
Infopäivänä Suomi‐Seuran neuvontapalvelu on avoinna ulkomailta 
Suomeen palaaville ja paluumuuttoa suunnitteleville.  Päivän 
ohjelmassa on tietoiskuja paluumuuttoon liittyvissä kysymyksissä 
kuten maahanmuutto, terveydenhuolto, eläkkeet, verotus, työnhaku 
ja lasten koulunkäynti. Tilaisuuden hinta: Suomi‐Seuran jäsenille 
maksuton, muille 30 euroa. 

Eläkepäiviksi ulkomaille ‐infopäivä järjestetään perjantaina 23.9. klo 10 – 
14.  

Infopäivänä Suomi‐Seuran neuvontapalvelu on avoinna eläkepäiviksi 
ulkomaille muuttajille ja muuttoa suunnitteleville. Ohjelmassa on 
tietoiskuja joko pysyvään tai sesonkiluontoiseen ulkomailla 
asumiseen liittyvistä asioista. Tilaisuuden hinta: Suomi‐Seuran 
jäsenille 50 euroa, muille 70 euroa, hinta sisältää aamupalan, 
tietoiskut ja Eläkepäiviksi ulkomaille ‐oppaan 

 
Lisätietoa ja ilmoittautumiset: 
Suomi‐Seuran neuvontapalvelu: info@suomi‐seura.fi, p. +358 9 684 1210 
 
 
 

Takaisin etusivulle 
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Suomi 100 ‐ohjelmaan hakenut lähes 500 ehdotusta 
  
  Suomi 100 ‐hankkeen ohjelmahakuun toimitettiin noin 500 ehdotusta 
syyskuun loppuun mennessä. Laajemman yhteistyön haku innosti toimijoita 
laajasti eri puolilla Suomea ja myös ulkomailla.  
  Hakijoiden joukossa on järjestöjä, yrityksiä, tiede‐ ja 
kulttuuriorganisaatioita sekä yksityishenkilöitä. 
  Hakemuksia on toimitettu yhteiskunnan eri alueilta ja eri 
kohderyhmille suunnaten: kyläjuhlista kansainvälisiin seminaareihin, 
kulttuuritapahtumista Suomen tulevaisuutta vahvistaviin 
kehittämishankkeisiin. Juhlavuosi tuleekin näkymään vahvasti koko 
Suomessa. 
  Suomi 100 ‐ohjelmaan voi hakea syksyyn 2017 asti. 
Ohjelmavalmistelun periaatteet, edellytykset ohjelmaan valittaville 
hankkeille sekä verkkohakulomakkeet ovat suomi100finland.fi ‐
verkkosivuilla. Mukaan liitetyt hankkeet ovat myöhemmin mukana Suomi 
100 ‐viestinnässä.  
  Juhlavuoden ohjelmatyötä tehdään myös Suomi 100 ‐
alueverkostossa, eli maakunnissa ja kuudessa suurimmassa kaupungissa. 
Suomi 100 ‐ohjelmassa mukana olevat, omalla alueellaan tärkeät hankkeet 
voivat hakea rahoitusta myös alueverkoston kautta. Alueet päättävät itse 
tarkemmasta aikataulusta ja alueellisista painotuksista. 
  Suomi 100 ‐juhlavuoden kotisivu: http://suomi100finland.fi/ 
 

 
 
 

 
Inkivääri‐seesamilohi 
 
Aasialaishenkinen inkivääri‐seesamilohi on kaunista tarjottavaa. 
Teriyaki‐inkiväärimarinadi ja seesamiöljyssä paistaminen antavat 

ohelle upean maun ja paahdetut seesaminsiemenet viimeistelevät 

hifileetä 

 rkl te

n kahden sormen paksuisiksi viipaleiksi. 
aista kalat pannulla öljyssä kauniin ruskeiksi. 

i‐seesamilohen pinnalle paahdettuja 
ä. 

Takaisin etusivulle

l
juhlavan annoksen. 
 
AINEKSET (4 annosta) 
00 g lo8

 
MARINADI 
1/2 dl sitruunamehua 
 dl seesamiöljyä 2

6 ryaki‐kastiketta 
70 g tuoretta inkivääriä 
(raastettuna) 
2 rkl limettimehua 
1/4 tl sormisuolaa 
 
PAISTAMISEEN 
2 rkl seesamiöljyä 
 
LISÄKSI 
2 tl seesaminsiemeniä (mustia, paahdettuna) 
 
TEE NÄIN 
Sekoita marinadin ainekset keskenään. Upota lohi marinadiin 
maustumaan neljäksi tunniksi jääkaappiin. 
 
Kääntele lohipalaa välillä, niin marinadi imeytyy kunnolla. 
oista nahka ja leikkaa lohi noiP

P
Ripottele inkiväär

siemeniseesamin
 

Ruokapalsta 
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Lämmin Ruusukaali‐Perunasalaatti 
 
AINEKSET (4 
 kpl perunaa  

 rkl k

sipulinkynsi 

TEE NÄIN 
Pese perunat ja keitä kypsiksi suolatussa ved
käyttää myös aterialta ylijääneet perunat. Anna peruno
hetki ja leikkaa sitten neljään osaan. Poista ru
uloimmat lehdet. Leikkaa kanta pois ja puolita ruusukaalit. Kuu
pannussa 1 rkl öljyä ja 1 rkl voita. Laita ruusukaalit pannuun 
leikkauspinta alaspäin, paista noin 4 minuuttia. Käännä ruusuka
ympäri ja paista vielä minuutin verran. Mausta suolalla ja 
mustapippurilla. Nosta ruusukaalit pannulta syrjään odo
Lisää pannuun tarvittaessa voita ja öljyä. Laita perunat pannul
paista kä rilla. 

annulle hiukan 
 puolilta, 

aselle 
nasipuli ja leikkaa ohuiksi renkaiksi. Laita perunat, 

luastiaan. Revi rapea 
aloiksi, lisää salaatin 

oukkoon 
almista kastike. Vatkaa oliiviöljy, viini kaisin. 
uori valkosipulin kynsi ja hien tu 
alkosipuli ja tilli kastikkeeseen. Lisää suola ja mustapippuri, sekoita 

aatti hyvin. 

2 rkl r

 
Takaisin etusivulle

annosta) 
6
400 g ruusukaalia 
 kpl punasipuli 1

3 apriksia 
70 g savustettua ilmakuivattua kinkkua  
2 rkl voita 
 rkl ry2 psiöljyä 

 
KASTIKE 
½ dl oliiviöljyä 
1 rkl valkoviinietikkaa 
 tl dijoninsinappia 2

1 kpl valko
3/4 dl tuoretta tilliä (hienonnettuna) 
uolaa s
mustapippuria myllystä 
 

essä. Salaattiin voin hyvin 
iden jäähtyä 

usukaaleista huonot 
menna 

alit 

ttamaan. 
le ja 

ännellen kunnes saavat väriä. Mausta suolalla ja pippu

Nosta perunat pannulta syrjään odottamaan. Lisää p
öljyä ja paista ilmakuivatun kinkun viipaleita molemmilta
unnes kinkku on rapeaa. Nosta talouspaperilla peiltetylle lautk
valumaan. Kuori pu
ruusukaalit, punasipulirenkaat ja kaprikset tarjoi
lmakuivattu kinkku sopivan kokoisiksi suupi
j
V etikka ja sinappi hyvin se
K onna veitsellä. Lisää hienonnet
v
hyvin. Kaada kastike salaatin joukkoon ja sekoita sal
Tarjoile. 
 
Grillatut bataatti‐halloumitornit 
 
AINEKSET (4 annosta) 
1 kpl bataattia 
1 kpl kesäkurpitsaa 
250 g halloumijuustoa 

ypsiöljyä 
1 tl merisuolaa (hiutaleita) 
 
TILLIPESTO 
1 1/2 dl tuoretta tilliä 
1 dl oliiviöljyä 
1/2 dl cashewpähkinöitä 
1 rkl sitruunamehua 
1 tl sokeria 
1/2 tl suolaa 
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TEE NÄIN 
Valmista e

lloumi kauniin värisiksi molemmin puolin. 

Uuran rommi‐luumupiirakka 

 rkl s

200 g voita 
1 dl sokeria 

kan
1 tl ne
1/2 tl 
1/2 tl i

1/2 tl pomeranssinkuorta 
(Voit k
pipark

300 g 
1 dl ku
1 kpl m
1 dl so
2 tl va
 

Anna l
Mittaa
kulhoo
(Ø 26 

ta rommi‐luumupiirakkaa 175 asteessa noin 40 minuuttia. 
 
 
 
Fysiot
 

Aleksa

nsin tillipesto. Mittaa kaikki ainekset tehosekoittimeen tai 
monitoimikoneen kulhoon. Pyöräytä  tasaiseksi. Tarkista maku ja lisää 
halutessasi suolaa tai sitruunaa. 
Pese bataatti ja kuori se halutessasi. 
Leikkaa bataatti sentin paksuisiksi viipaleiksi. Huuhtele ja leikkaa 
kesäkurpitsa reilun sentin paksuisiksi viipaleiksi. Viipaloi halloumi. 
Sivele kasvikset kevyesti öljyllä ja mausta ne suolalla. 
Grillaa kasvikset ja ha
Annostele lautasille vuorotellen grillattuja kasviksia, tillipestoa ja 
halloumia. 
Tarjoa tumman leivän ja salaatin kera. 
 

 
AINEKSET (10 annosta) 
1 dl vettä 
2 okeria 
200 g kuivattuja luumuja 
1/2 dl rommia 
 
POHJA 

2 kpl munaa 
4 dl vehnäjauhoja 
1 tl leivinjauhetta 
1 tl  elia 

ilikkaa 
kardemummaa 
nkivääriä 

orvata pohjataikinan mausteet ruokalusikallisella 
akkumaustetta) 

 
TÄYTE 

tuorejuustoa (maustamaton) 
ohukermaa 
unaa 
keria 
nilliinisokeria 

TEE NÄIN 
Kiehauta vesi ja sokeri kattilassa. Lisää puolitetut luumut ja rommi. 

uumujen maustua muutamia tunteja. 
 kaikki pohjan huoneenlämpöiset raaka‐aineet yleiskoneen 
n ja vatkaa 5 minuuttia. Levitä taikina voidellun piirakkavuoan 
cm) pohjalle ja reunoille. 

Siivilöi luumut ja pane ne pohjan päälle. 
Sekoita täytteen ainekset tasaiseksi ja kaada seos luumujen päälle. 
Pais

erapia  

ndros Dimitriadis, Mob. 697‐3488095  
E‐maili alex_physio@hotmail.com  
 

Päivi Voutilainen, Puh. 2310–206096 
Melina Merkouri 33, Sikies, Thessaloniki (Bussipysäkki Foka, Bussi 28) 
euramme jäsenet saavat alennuksen. Terapia‐ajat vain ajanvarauksella.  S
 

Takaisin etusivulle 

Palveluhakemisto 
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Graafinen suunnittelija 
 

 

ndreas DimitriadisA , Mob. 6979762145 
E  andreas1701@gmail.com‐maili   
 

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 
 

r Living Products (Forever Living.com, L.L.C.) Foreve
Kirsi Rosti‐Drosinaki – International Sponsoring, Suoramyynnin kasvattaja. 
http://myflp lkirsibiz.com/aloeforal ,  
Mob: +30 6997 
‐maili aloeforallkirsi@myflpbiz.com

628019 
E  

dikissa 

nto 
ja 

karannalle. 
n. (Vuokraus myös lyhyemmäksi ajaksi sopii). 
y olohuone‐ makuuhuone (liukuovilla), keittiö, suih‐

eketta. 
isätietoja:  Kirsi Rosti‐Drosinaki,  

0 315588,  

 
Vuokralle tarjotaan Halki
 

Neos Marmaras  –  Sithonia,  vuokrataan  täysin  kalustettu  45m²  kesäasu
(+pesukone). Asunto on itse kylässä, 150m lähimmälle rannalle (kiviranta) 
250m lähimmälle hiek
Vuokraus ympäri vuode
Asunnoissa on yhdistett
ku‐wc ja kaksi parv
L
puh. +30 231
E‐maili krosti@otenet.gr 

äivä  
. päivä tuli vuoden ensimmäiseksi päiväksi alkujaan 

roomalaisilla v. 153 ennen ajan laskun alkua ja Ruotsi‐Suomessa v.1559 
6.1.  Loppiainen 

vietetään kolmen itämaan tietäjän Jeesuksen luona käynnin 

t 
ika ja paikka ilmoitetaan myöhemmin 

Alkaen 2002. Auschwitzin keskitysleirin vapautuksen päivä 
tilänpäivä  

Vuodesta 2004 

evaalit 
iha. 

 
Paikka ja aika ilmoitetaan myöhemmin 

 
 
 
 
1.1.  Uudenvuodenp

Tammikuun 1

Loppiaista 
muistoksi 

0.1.  Keilailukilpailu1
A

19.1.  Pyhän Henrikin muistopäivä 
27.1.  Vainojen uhrien muistopäivä 

7.2.  Kynt
2.2 ‐ 8.2 välisenä sunnuntaina. 

5.2.  J.L Runebergin päivä 
6.2.  Saamelaisten Kansallispäivä  

7.2.  Laskiaissunnuntai 
Vietetään 7 viikkoa ennen pääsiäistä 

9.2.  Laskiaistiistai  
Paasto alkaa. Katollisissa maissa laskiaiseen liittyvät karn
Sana karnevaali tulee latinan sanoista carne vale eli hyvästi l

02/16  Suomi‐Seuran yleiskokous

Tapahtumakalenteri 
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Asiasta ilmoitetaan vielä erikseen lähempänä ajankohtaa 

inaisessa Roomassa. Tuolloin roomalaiset juhlivat keväistä 
sjuhlaa lupercaliaa. Kristillisessä kirkossa samaan aikaan oli 
ntiuksen päivä, johon tavat siirtyivät. 

äivä 
uukausitapaaminen 

tpäiväntasaus 
ntai Suomessa 

 Suomessa (kesäaika alkaa) 
Pääsiäispäivä Suomessa 
ukausitapaaminen 

aika ilmoitetaan myöhemmin 
kassa 
ivä Kreikassa 
n siirtyy seuraavaan 

elatorstai 
ä 

.5.  Kuukausitapaaminen 
ka ja aika ilmoitetaan myöhemmin 

. Vuodesta 

olelle painettu 
estä 
un 

na 
 

1400‐ja 1500‐luvuilla oppineet miehet tosissaan tutkivat, miten kiertotähtien 

htumat 
n 

 järkevä rakennelma kukistui kun Kopernikus ja Newton loivat uuden 
kuvan aurinkokunnastamme. 

ppaamisen ajan mercki". Almanakka 
illinen ohjekirjanen. Kuvaavaa onkin, että 

ivat lääkärit. 
kkoihin uusi miellyttävä lisä: henkilönimet, joka johtui 

ta. Kun kirkollisia juhlia ja merkkipäiviä oli harvassa, oli vaikea 
auden kaikkia päiviä. 

si lisäys, sääennustukset. Astrologit olivat muka saaneet 
e, miten minkäkin tähden ja kuun asennot vaikuttivat säähän. 

et paikkaansa, ja alettiin väittää, että almanakka 
kset jäivät lopullisesti pois. 

Ruotsi‐Suomessa almanakkaa julkaisi Ruotsin taideakatemia, ja Suomen erottua 
ikeudet Turun Yliopistolle ja edelleen Helsingin Yliopistolle. 

oppaasta on tullut vähitellen suomalainen luotettava 

tuinen ajantieto 

dote  ilmestyy alkukesästä 2015. Toimitus odottaa  jälleen  luki‐
inkkejä ja kommentteja tiedotteeseen. 

iedotteen sähköpostiosoite on tiedote@suomi‐seura.gr

13.2.  Jan Holmbergin luentosarja 
Anatolia hotelli klo 10.00 ‐ 16.00. 

14.2.  Ystävänpäivä 
Juuret mu
hedelmällisyy
marttyyri Vale

28.2.  Kalevalan p
6.3.  K

Paikka ja aika ilmoitetaan myöhemmin 
20.3.  Kevä
25.3.  Pitkäperja
7.3.  Pääsiäispäivä2

28.3.  2. 
3.4.  Ku

Paikka ja 
29.4.  Pitkäperjantai Krei

pä1.5.  Vappu, pääsiäis
Kuukausitapaamine
sunnuntaihin ellei toisin ilmoiteta. 

2.5.  2. Pääsiäispäivä Kreikassa 
5.5.  H

39 päivää pääsiäisest
8

Paik
15.5.  Helluntai 

7. Sunnuntai pääsiäisestä 
 
Almanakan vaiheita 
 
Ensimmäinen tunnettu almanakka on Guttenbergin painattama v. 1448
1470 almanakkaa on painettu säännöllisesti. 
Yksi vanhemmista säilyneistä on Mainzissa painettu. Se on yhdelle pu
arkki. Siinä on ilmoitus paaston alkamisesta ja tarkka selonteko kuun syntymis
ja täyden kuun ajoista läpi koko vuoden kuten nytkin. Kuukauden nimet sekä ku
vaiheiden kääntymähetket ‐ tunnit ja minuutit ‐ on piirretty käsin. 

Suuremman osaa alasta ottaa teksti: "Nuorten ihmisten on hyvä lyöttää suonta 
yläkuulla ja vanhojen alakuulla". Teksti jatkuu tähän tapaan: tammikuu: lauantai
uudenvuoden jälkeen sääriin. Maanantaina ennen loppiaista ja loppiaisaattona
jalkateriin. Loppiaisena ja heti sen jälkeen päähän. Pyhän Sebastianin ja Agneksen 
päivinä lantiolle. Pyhän Paavalin kääntymisenä hävyn tienoille jne. Läpi koko 
vuoden. Muuta almanakka ei sisälläkään. Sen tarkoitus oli vain ilmaista minä 
päivinä 1462 sopi lyöttää suonta ja kuppauttaa, jotta onnettomuutta ei tapahtuisi. 
Seuraavat almanakat ovat samantapaisia suoneniskutaulukoita. 

erilaiset aspektit vaikuttivat ihmiseen ja maailman menoon yhteensä. Luultiin, että 
oltiin päästy kaiken tiedon perille, kun voitiin tähdistä ennustaa tulevat tapa
ja että voitaisiin välttää onnettomuudet valitsemalla kutakin tointa ja työtä varte
sopiva päivä. 
Astrologit hallitsivat maailmaa.  
Astrologian

Vielä v 1713 almanakka oli "Hyvän saunan ja cu
li siis alkuaan ennen kaikkea terveysopo

almanakkaa alkuaan julkais
1480‐luvulla tuli almana
käytännön tarpees
luetella ja muistaa kuuk
Almanakkoihin tuli vielä yk
järkeilyllään selvill
Ennustukset eivät yleensä pitäne
alehtelee. Vuonna 1887 sääennustuv

Ruotsista, siirtyivät o
Näin astrologisesta terveys
almanakka. 
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	 Almanakan vaiheita
	Hyvää Uutta Vuotta 2016!
	Ja kiitos kuluneesta vuodesta seuran johtokunnalle ja kaikille jäsenille!
	Vaikka olemme pieni seura, olemme taas kuluneena vuonna tehneet paljon!!
	Ehdottomasti suurin ponnistelumme oli maaliskuussa järjestämämme ensimmäinen Kreikan ja Kyproksen suomalaisten tapaaminen Thessalonikissa, yhdessä Kreikan ja Kyproksen Suomi-koulujen opettajien koulutuspäivien kanssa.
	Monta kertaa meillä oli epäilyksiä voimmeko järjestää jotain niin suurta.
	Kuitenkin yhteistyöllä saamme aikaan todella paljon! Se vaatii kaikilta ponnisteluja omalla vapaa-ajalle, mutta sitä seura työskentely on, uhrauksia omasta vapaa-ajasta.
	Muutenkin tämä vuosi on ollut taas työntouhuinen johtokunnalle. Kaikki seuran toiminta vaatii johtokunnalta ja jäseniltä paljon, ei välttämättä pelkästään aikaa, mutta myös sitoutumista tehdä ne asiat joista on päätetty. Pienikin asia, vaikka ei aikaa vievä, pitää tehdä!
	Vaikka johtokunnan toimista kiitos kuuluu kaikille johtokunnan jäsenille, erityisesti haluan kiittää seuramme johtokunnan jäsentä, Sari Silvasti-Kontosta, joka on ollut todella aktiivinen johtokunnan jäsen, vaikka asuu yli 150 km päässä seuran varsinaisesta toimipaikasta, Thessalonikista .
	Tämä todellakin osoittaa sen, että seuramme on Pohjois-Kreikan Suomi-Seura, eikä ainoastaan Thessalonikin Suomi-Seura.
	Todellakin toivoisin, että muutkin kauempana asuvat kokisivat seuran omakseen! Sitä varten se on perustettu!
	Myös jäsenet ovat olleet aktiivia, mikä on seuran toiminnan perusta! Ilman jäseniä ei ole seuraa! Johtokunta ei ole seura, vaan jäsenet!
	Kiitos teille kaikille, jokaiselle, omista ponnistuksista seuran toimintaan!!!
	Ja Hyvää Uutta Vuotta 2016!
	Marko Suomalainen
	Seuran sihteeri
	Suomen kunniakonsuli Pohjois-Kreikassa
	Kuukausitapaamiset
	 Johtokunta järjesti lokakuun kuukausitapaamisen johtokunnan kokouksen jälkeen tavernassa: ”En plo...kafeneio tou psara” lokakuun ensimmäisenä sunnuntai Nea Krinin rantakadulla.
	Paikalla oli 12 seuran jäsentä ja ystävää sekä kaksi suomalaiskreikkalaista lasta.
	 Marraskuun kuukausitapaaminen järjestettiin poikkeuksellisesti lauantaina Never Ending Story-teatteriryhmän vierailun yhteydessä tavernassa ”Anemotrata”, Kalamariassa.
	Takaisin etusivulle
	Never Ending Story - teatteriryhmän vierailu Suomi-koulussa
	 Never Ending Story-teatteriryhmä vieraili Thessalonikin Suomi-koulussa 7.11.2015.
	 Vierailua oli suunniteltu ja odoteltu jo pitkään, ja kyllä se sen väärtti olikin!
	 Teatteriryhmäläiset Sanna ja Emil Sandberg saapuivat jo aamuvarhain valmistelemaan lastenteatteriesitystään ja rakentamaan kulisseja koulun juhlasaliin. Ohjelmassa oli myös draamatyöpajoja sekä lapsille että aikuisille, joten olimme muodostaneet teatteriryhmän vierailusta Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran ja Thessalonikin Suomi-koulun yhteisen tapahtuman.
	 Päivä alkoi siis lastenteatteriesityksellä, joka oli kekseliäästi suunniteltu sekä aiheeltaan ikuisesti ajankohtainen: Ihmisten välinen kommunikointi. Ehkä esitys ei kuitenkaan sittenkään ollut aivan sopiva kaikkein pienimmille, jotka hieman pelästyivät näytelmässä esiintyvän isoisän möreää ääntä, mutta kaiken kaikkiaan se oli mielestäni oikein hyvä ja huolella tehty. 
	 Lastenteatteriesityksen jälkeen koulumme isoimmat oppilaat saivat osallistua opettajiensa kera Emilin taidokkaasti ja huolellisesti suunnittelemaan draamatyöpajaan. Siellä saimme tutustua itseemme vähän paremmin ja todeta, millaisia piileviä improvisaatiolahjakkuuksia meissä enemmän tai vähemmän oikein piilee. Sanna vei samaan aikaan koulumme pienimmät oppilaat omaan draamatyöpajaansa, jossa lapset osallistuivat innokkaina pantomiimiharjoitukseen, kävivät mielikuvitusmatkalla sekä loivat ihan oman tarinansa siitä, mitä teatteriesityksen päähenkilöille tapahtui Thessalonikissa.
	 Toinen ja viimeinen työpaja olikin sitten omistettu aikuisille, josta voitte lukea Kirsikka Soustielin kirjoittamasta artikkelista heti tämän jälkeen. Kiitos vierailustanne, Sanna ja Emil, ja tervetuloa takaisin Thessalonikiin!
	Outi Holopainen ja Jenni Suometsä
	opettajat
	Takaisin etusivulle
	Never -Ending Stories- “Minun tarinani”-workshop
	 Millaista on kertoa yleisölle jostakin tärkeästä mieleenpainuvasta tai muuten jännittävästä kokemuksestasi ja katsoa sen dramatisointi , jossa näyttelijät, tässä tapauksessa Thessalonikin suomalaiset ystävät, improvisoivat kertomuksen omien mielikuviensa mukaan?
	 Me, Thessalonikin suomalaiset, saimme tutustua Playback-theatre –metodiin marraskuun alussa  Sanna ja Emil Sandbergin, Never -Ending Stories- projektin vetäjien vierailun aikana Thessalonikissa. 
	Osallistuimme aikuisille tarkoitettuun  “Minun tarinani” -workshopiin. Meistä kaikista osanottajista tuli päiväksi sekä käsikirjoittajia, näyttelijöitä ja yleisöä ja jopa “kriitikoita”. Osanottajia  oli 12.
	 Ennen “Minun tarinani”- osaa teimme improvisaatiomuotoisia lämmitysharjoituksia, jotka vapauttivat meidät ylimääräisestä stressistä . 
	Takaisin etusivulle
	 Varsinaisessa “Minun tarinani “-workshopissa yksi osanottajista kertoi omakohtaisen tarinan, kokemuksen, jonka muut osanottajat näyttelivät käyttämällä vapaasti Sannan ja Emilin tuomaa rekvisiittaa ja asusteita. Tuloksena oli pieniä sketsejä , joissa oli mielenkiintoinen juoni ja sujuvia repliikkejä . Lopulta tarinan kertoja vertaili alkuperäisen tapahtuman ja näyttelijäkaartin mielikuvituksellisen improvisaation todenmukaisuutta. 
	 Näyttelijöiden dramasointi oli joissakin sketseissä liitänyt kauas alkuperäisestä tarinasta, mutta toisissa sketseissä päästiin hyvinkin lähelle totuutta .Samalla tuli esiin myös yksityiskohtia tarinankertojan elämästä sisältäen sekä hauskoja että kipeitä muistoja. 
	 Lopputuloksena oli, että meillä kaikilla oli hauskaa yhdessä ja jokaisen yllättävät luovuudenkipinät pääsivät esille. Aktiivinen osallistuminen tarinoihin ja niiden tulkintaan osoittautui antoisaksi ja virkistäväksi kokemukseksi. Sen lisäksi tutustuimme myös ryhmän vetäjiin, Sannaan ja Emiliin ja heidän näyttelijämaailmaansa, jossa mielikuvitus ja todellisuus saavat vapaasti kietoutua toisiinsa. 
	 Workshopin jälkeen jatkoimme yhdessäoloa ja keskustelua lounaalla Kalamariassa. Lounaalla keskusteltiin myös mm. ns. eurooppalaisen kulttuuriverkoston perustamisesta, eli jatkossa voisi olla tiedossa useampia erilaisia kulttuurivierailuja, mikä olisi erittäin tervetullutta!
	 Toivottavasti Sanna ja Emil tulevat Thessalonikiin toistekin meitä tapaamaan ja tallentamaan uusia tarinoita.
	And the story goes on…
	http://never-endingstories.org/fi/work/
	Kirsikka Soustiel
	Seuran pikkujoulu
	 Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran pikkujoulut pidettiin lauantaina 12.12.2015 Café Bazaar:ssa, Athonos-aukiolla Thessalonikissa. Paikalla oli enemmän porukkaa kuin koskaan, melkein 50 henkeä! Mahtavaa! 
	 Mukana oli tietenkin meitä ns. vanhoja konkareita puolisoinemme ja kreikkalaisine ystävinemme ja vieraita jopa Ateenasta asti, mutta kaikista mieltä kohottavinta oli se, että tällä kertaa ns. toisen polven suomalaisia oli paikalla aivan ennätysmäärä! Oli aivan ihanaa katsella, kuinka tämä nuori polvi istui innokkaana ja iloisena kanssamme yhteisessä pikkujoulupöydässä; nämä nuoret, jotka toivomme mukaan, jatkaisivat seuramme toimintaa muodossa tai toisessa vielä senkin jälkeen, kun meistä vanhoista ei siihen enää olisi.  Pikkujouluvieraat oli toivotettu tervetulleiksi glögi-lasillisella ja piparkakuilla, jonka jälkeen ruoka kannettiin seisovaan pöytään. Herkkua oli siinä monenlaista: Joulukinkkua (tietenkin), jonka oli paistanut itse kunniakonsulimme, Marko Suomalainen,
	 Takaisin etusivulle
	erilaisia salaatteja, kylmäsavulohta, erilaisia juustoja ja perunagratiinia.Jälkiruoaksi oli Rauni Puurusen ja Asta Koskelan leipomia joulutorttuja ja Sari Silvasti Kontos:n tekemää jouluista riisipuuro-luumukiisseliä. Kaikki oli niin hyvää, että vieläkin tulee vesi kielelle, kun tätä jouluista pöytää muistelee. 
	 Juhlissa oli lämmin tunnelma, ja iloinen rupattelu syönnin ohella kantautui yli taustalla soivien suomalaisten joululaulujen. Viini lämmitti vatsan pohjaa ja posket punertuivat. 
	 Sitten oli aika arpajaisten, jotka olivat tänäkin vuonna Sari Silvasti-Kontos:n todella hienosti järjestämät. Pari pöytää näytti olevan Onnen-Pekkoja täynnä, koska niihin meni montakin voittoa, kuten mm. päävoitto, joka oli kolmen päivän loma Chalkidikissa. Mutta saivat muutkin sentään jotakin, ja lopuksi minäkin voitin itselleni mustat nahkasaapikkaat, jotka olivat kuin minulle valetut ja joille on ollut jo kovasti käyttöä, kiitos!
	Takaisin etusivulle
	Takaisin etusivulle
	 Pikkujouluillan loppupäässä alkoi jo tietenkin taas tanssijalkaa kutittaa, sillä kovaäänisestä kuuluva latino- ja discomusiikki eivät jättäneet tietenkään porukan tanssihulluja rauhaan. Taisi siinä joku nimeltä mainitsematon, vetää vielä loppupeleissä Zeimbekiko-tanssinkin. Sen verran voin paljastaa, ettei tanssija ollut kreikkalainen, minkä vuoksi esitys oli lievästi sanottuna jokseenkin omalaatuinen.
	 Ensi vuonna olisi taas uudet juhlat, jos jumala suo ja terveyttä riittää, niin kuin täällä Kreikassa on tapana sanoa.
	 Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta kaikille!
	Outi Holopainen
	puheenjohtaja
	Koulun joulujuhlat 
	 Thessalonikin Suomi-koulun joulujuhlat pidettiin tänä vuonna 19.12. 2015. Juhlat oli sovittu pidettäviksi iltapäivällä, jotta olisi jo tarpeeksi pimeää, oikean ja jouluisen jännittävän tunnelman saavuttamiseksi. 
	 Koska koulumme oppilasmäärä oli supistunut jopa edellisvuoteenkin verrattuna, olimme kutsuneet paikalle mahdollisimman paljon myös ns. koulun ulkopuolista porukkaa. Muussa tapauksessa sekä oppilailla että opettajilla olisi ollut aika orpo olo esittää joulujuhlaohjelmaansa pelkästään kouralliselle vanhempia. Onhan joulujuhlissamme aika ajoin käynyt yleensä tällaisia tunnelmia ja suomalaisia joulujuhlaperinteitä rakastavia ja vaalivia ihmisiä muitakin, kuin koulun piiriin kuuluvia, mutta nyt heidän haalimiseen paikalle haluttiin panostaa vielä enemmän. 
	Takaisin etusivulle
	 Niinpä juhlaväkeä oli paikalla oikein mukava määrä. Mukana oli jopa Thessalonikin suomalaisten kolmatta polveakin, mikä oli aivan ihanaa!
	 Ohjelmaosuuden aikana laulettiin joululauluja yhteisvoimin, oppilaat lausuivat joulurunonsa ja hoitivat kiitettävästi osansa joulusketsissä ”Joulupukki innostuu tanssimaan zumbaa”. 
	 Juhlat huipentuivat tietenkin erään merkittävän henkilön tuloon, nimittäin Joulupukin, joka astui koulun juhlasaliin selkä väärässä ja puuskuttaen Joulupukki-laulun raikuessa. Oppilaat saivat kuin saivatkin jälleen odotetut lahjansa ja heitä valokuvattiin heidän istuessaan Joulupukin polvella. 
	 Tällä kertaa perinteiset joulukahvit oli päätetty jättää väliin ja juhlistaa tilaisuutta oikein yhteisellä joulupöydällä, joka oli kauniisti katettu yhteen luokkahuoneista. Pitkänomaisella pöydällä oli oikein valkoiset pöytäliinat, punaiset lautasliinat ja punaiset kynttilät. Ruoka oli todella maukasta ja istuimme rauhassa ja jouluisin mielin nauttimaan yhteisestä ateriastamme päästen sen myötä lapsuuden joulun tunnelmiin. Kaikki olivat sitä mieltä, että tällaisesta olisi hyvä tehdä perinne, jos vain suinkin mahdollista. 
	 Thessalonikin Suomi-koulu toivottaa teille kaikille lämmintä joulua ja onnellista uutta vuotta!
	Outi Holopainen
	opettaja
	Takaisin etusivulle
	Matkustusilmoitus - myös pysyvästi ulkomailla asuvilta
	 Matkustusilmoitus on palvelu, jossa ulkomaille matkustavat tai muuttavat suomalaiset voivat helposti antaa matka- ja yhteystietonsa ulkoministeriölle. 
	 Hätätapauksessa tai kriisitilanteessa ulkoministeriö voi ottaa yhteyttä matkustusilmoituksen tehneisiin. Henkilökohtaisia tietoja ei koskaan luovuteta eteenpäin muihin kuin välttämättömiin viranomaistarkoituksiin. Tietojen säilyttäminen perustuu konsulipalvelulakiin. 
	Lisätietoja https://matkustusilmoitus.fi/public_html?command=browse 
	Swallow the sun Kreikassa
	 Suomalainen hevimetalli bändi Swallow the sun esiintyy Ateenassa ja Thessalonikissa. 
	28.1.2016 Kyttaro Live, Ateena, www.kyttarolive.gr
	30.1.2016 Eightball, Thessaloniki, www.eightballclub.gr
	swallowthesun.net
	www.facebook.com/events/573750449448408
	USP:n puhemiehistö piti syyskokouksensa
	 Ulkosuomalaisparlamentin puhemiehistö piti syyskokouksensa Helsingissä 19. – 20. lokakuuta.
	 USP:n puhemiehistön edunajotyötä rytmittävät historialliset virstanpylväät: Suomen naisten äänioikeuden 110-vuotisjuhlavuodeksi 2016 toivomme kirjeäänestysoikeutta ulkosuomalaisille kansallisissa vaaleissa. Itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuodeksi 2017 pyrimme vakiinnuttamaan parlamentin aseman saattamalla se lainsäädännön piiriin.
	 Kirjeäänestyksestä puhemiehistö keskusteli oikeus- ja työministeri Jari Lindströmin kanssa. USP tukee internet-äänestystä tulevaisuuden äänestystapana mutta ei nopeasti ja helposti toteutettavan kirjeäänestyksen kustannuksella. Kirjeäänestyksestä puhemiehistö keskusteli myös eduskunnan perustuslakivaliokunnan puheenjohtajan Annika Lapintien kanssa.
	 USP:n saattamisesta lainsäädännön piiriin keskusteltiin sisäministeriön kansliapäällikön Päivi Nergin kanssa. Asia oli esillä myös ministeri Lindströmin ja eduskunnan lakivaliokunnan puheenjohtajan Kari Tolvasen kanssa. Nergin kanssa puheenaiheena oli myös Hallituksen ulkosuomalaispoliittisen ohjelman päivitys vuoden 2017 alusta.
	Takaisin etusivulle
	 Suomi-koulujen ja ulkosuomalaislasten perusopetuksen rahoituksen turvaaminen oli esillä tapaamisessa eduskunnan valtiovarainvaliokunnan tiede- ja sivistysjaoston puheenjohtajan Krista Kiurun sekä sivistysvaliokunnan puheenjohtajan Tuomo Puumalan kanssa.
	 Lisäksi USP ja Suomi-Seura ry pitivät eduskunnassa kansanedustajille tiedotus- ja keskustelutilaisuuden, jonka teema on Ulkosuomalaisten asialla, Suomen hyväksi. Tilaisuuden järjesti kansanedustaja Sari Sarkomaa/Kokoomus
	 Lue lisää puhemiehistön syyskokouksesta USP:n kotisivuilta: www.usp.fi > Ajankohtaista. Lisätietoja: info@usp.fi, puh. +358 9 6841 2127.
	USP:n seuraava istunto pidetään kesäkuussa 2017
	 Ulkosuomalaisparlamentin 20-vuotisjuhlaistunnon ajankohdaksi on päätetty 16. - 17. kesäkuuta 2017. Järjestyksessä jo yhdeksäs istunto kokoontuu jälleen Helsingin yliopiston vanhassa päärakennuksessa (Unioninkatu 34, Helsinki).
	 Istunto huomioi ulkosuomalaisparlamentin oman ja Suomen valtiollisen 100-vuotisjuhlavuoden. Esimerkiksi torstaina 15.6. vietetään yliopiston juhlasalissa ulkosuomalaisen kulttuurin iltajuhla.
	Suomi-Seuran infopäivät vuonna 2016
	 Suomi-Seura ry järjestää kolme infopäivää ja yhden keskustelutilaisuuden vuonna 2016. Kaikki tilaisuudet järjestetään Suomi-Seuran toimistossa Helsingissä (Mariankatu 8, 3. kerros).
	Eläkepäiviksi ulkomaille -infopäivä järjestetään perjantaina 11.3. kello 10 – 14. 
	Päivän ohjelmassa on tietoiskuja joko pysyvään tai sesonkiluontoiseen ulkomailla asumiseen liittyvistä asioista. Tilaisuudessa on mahdollisuus saada henkilökohtaista neuvontaa ja tutustua Suomi-Seuran kokoamiin muuttajan oppaisiin ja materiaaleihin. Tilaisuuden hinta on Suomi-Seuran jäsenille 50 euroa, 
	muille 70 euroa, hinta sisältää aamupalan, tietoiskut ja Eläkepäiviksi ulkomaille -oppaan
	Paluumuuttaneiden keskustelutilaisuus järjestetään perjantaina 15.4. kello 12 – 15.
	Tilaisuus on tarkoitettu Suomi-Seuran paluumuuttajan infopäiviin osallistuneille ja muille asiasta kiinnostuneille kokoontua keskustelemaan ja jakamaan kokemuksiaan Suomeen muuttoon liittyvistä kysymyksistä. Osallistujilla on myös mahdollisuus keskustella henkilökohtaisesti paluumuuttoon liittyvistä ongelmistaan Suomi-Seuran neuvojien kanssa. Tilaisuus on maksuton.
	Paluumuuttajan infopäivä järjestetään perjantaina 12.8. kello 12 – 16.
	Infopäivänä Suomi-Seuran neuvontapalvelu on avoinna ulkomailta Suomeen palaaville ja paluumuuttoa suunnitteleville.  Päivän ohjelmassa on tietoiskuja paluumuuttoon liittyvissä kysymyksissä kuten maahanmuutto, terveydenhuolto, eläkkeet, verotus, työnhaku ja lasten koulunkäynti. Tilaisuuden hinta: Suomi-Seuran jäsenille maksuton, muille 30 euroa.
	Eläkepäiviksi ulkomaille -infopäivä järjestetään perjantaina 23.9. klo 10 – 14. 
	Infopäivänä Suomi-Seuran neuvontapalvelu on avoinna eläkepäiviksi ulkomaille muuttajille ja muuttoa suunnitteleville. Ohjelmassa on tietoiskuja joko pysyvään tai sesonkiluontoiseen ulkomailla asumiseen liittyvistä asioista. Tilaisuuden hinta: Suomi-Seuran jäsenille 50 euroa, muille 70 euroa, hinta sisältää aamupalan, tietoiskut ja Eläkepäiviksi ulkomaille -oppaan
	Lisätietoa ja ilmoittautumiset:
	Suomi-Seuran neuvontapalvelu: info@suomi-seura.fi, p. +358 9 684 1210
	Takaisin etusivulle
	Suomi 100 -ohjelmaan hakenut lähes 500 ehdotusta
	 Suomi 100 -hankkeen ohjelmahakuun toimitettiin noin 500 ehdotusta syyskuun loppuun mennessä. Laajemman yhteistyön haku innosti toimijoita laajasti eri puolilla Suomea ja myös ulkomailla. 
	 Hakijoiden joukossa on järjestöjä, yrityksiä, tiede- ja kulttuuriorganisaatioita sekä yksityishenkilöitä.
	 Hakemuksia on toimitettu yhteiskunnan eri alueilta ja eri kohderyhmille suunnaten: kyläjuhlista kansainvälisiin seminaareihin, kulttuuritapahtumista Suomen tulevaisuutta vahvistaviin kehittämishankkeisiin. Juhlavuosi tuleekin näkymään vahvasti koko Suomessa.
	 Suomi 100 -ohjelmaan voi hakea syksyyn 2017 asti. Ohjelmavalmistelun periaatteet, edellytykset ohjelmaan valittaville hankkeille sekä verkkohakulomakkeet ovat suomi100finland.fi -verkkosivuilla. Mukaan liitetyt hankkeet ovat myöhemmin mukana Suomi 100 -viestinnässä. 
	 Juhlavuoden ohjelmatyötä tehdään myös Suomi 100 -alueverkostossa, eli maakunnissa ja kuudessa suurimmassa kaupungissa. Suomi 100 -ohjelmassa mukana olevat, omalla alueellaan tärkeät hankkeet voivat hakea rahoitusta myös alueverkoston kautta. Alueet päättävät itse tarkemmasta aikataulusta ja alueellisista painotuksista.
	 Suomi 100 -juhlavuoden kotisivu: http://suomi100finland.fi/
	Inkivääri-seesamilohi
	Aasialaishenkinen inkivääri-seesamilohi on kaunista tarjottavaa. Teriyaki-inkiväärimarinadi ja seesamiöljyssä paistaminen antavat lohelle upean maun ja paahdetut seesaminsiemenet viimeistelevät juhlavan annoksen.
	AINEKSET (4 annosta)
	800 g lohifileetä
	MARINADI
	1/2 dl sitruunamehua
	2 dl seesamiöljyä
	6 rkl teryaki-kastiketta
	70 g tuoretta inkivääriä (raastettuna)
	2 rkl limettimehua
	1/4 tl sormisuolaa
	PAISTAMISEEN
	2 rkl seesamiöljyä
	LISÄKSI
	2 tl seesaminsiemeniä (mustia, paahdettuna)
	TEE NÄIN
	Sekoita marinadin ainekset keskenään. Upota lohi marinadiin maustumaan neljäksi tunniksi jääkaappiin.
	Kääntele lohipalaa välillä, niin marinadi imeytyy kunnolla.
	Poista nahka ja leikkaa lohi noin kahden sormen paksuisiksi viipaleiksi. Paista kalat pannulla öljyssä kauniin ruskeiksi.
	Ripottele inkivääri-seesamilohen pinnalle paahdettuja seesaminsiemeniä.
	Takaisin etusivulle
	Lämmin Ruusukaali-Perunasalaatti
	AINEKSET (4 annosta)
	6 kpl perunaa 
	400 g ruusukaalia
	1 kpl punasipuli
	3 rkl kapriksia
	70 g savustettua ilmakuivattua kinkkua 
	2 rkl voita
	2 rkl rypsiöljyä
	KASTIKE
	½ dl oliiviöljyä
	1 rkl valkoviinietikkaa
	2 tl dijoninsinappia
	1 kpl valkosipulinkynsi
	3/4 dl tuoretta tilliä (hienonnettuna)
	suolaa
	mustapippuria myllystä
	TEE NÄIN
	Pese perunat ja keitä kypsiksi suolatussa vedessä. Salaattiin voin hyvin käyttää myös aterialta ylijääneet perunat. Anna perunoiden jäähtyä hetki ja leikkaa sitten neljään osaan. Poista ruusukaaleista huonot uloimmat lehdet. Leikkaa kanta pois ja puolita ruusukaalit. Kuumenna pannussa 1 rkl öljyä ja 1 rkl voita. Laita ruusukaalit pannuun leikkauspinta alaspäin, paista noin 4 minuuttia. Käännä ruusukaalit ympäri ja paista vielä minuutin verran. Mausta suolalla ja mustapippurilla. Nosta ruusukaalit pannulta syrjään odottamaan.
	Lisää pannuun tarvittaessa voita ja öljyä. Laita perunat pannulle ja paista käännellen kunnes saavat väriä. Mausta suolalla ja pippurilla. Nosta perunat pannulta syrjään odottamaan. Lisää pannulle hiukan öljyä ja paista ilmakuivatun kinkun viipaleita molemmilta puolilta, kunnes kinkku on rapeaa. Nosta talouspaperilla peiltetylle lautaselle valumaan. Kuori punasipuli ja leikkaa ohuiksi renkaiksi. Laita perunat, ruusukaalit, punasipulirenkaat ja kaprikset tarjoiluastiaan. Revi rapea ilmakuivattu kinkku sopivan kokoisiksi suupaloiksi, lisää salaatin joukkoon
	Valmista kastike. Vatkaa oliiviöljy, viinietikka ja sinappi hyvin sekaisin. Kuori valkosipulin kynsi ja hienonna veitsellä. Lisää hienonnettu valkosipuli ja tilli kastikkeeseen. Lisää suola ja mustapippuri, sekoita hyvin. Kaada kastike salaatin joukkoon ja sekoita salaatti hyvin. Tarjoile.
	Grillatut bataatti-halloumitornit
	AINEKSET (4 annosta)
	1 kpl bataattia
	1 kpl kesäkurpitsaa
	250 g halloumijuustoa
	2 rkl rypsiöljyä
	1 tl merisuolaa (hiutaleita)
	TILLIPESTO
	1 1/2 dl tuoretta tilliä
	1 dl oliiviöljyä
	1/2 dl cashewpähkinöitä
	1 rkl sitruunamehua
	1 tl sokeria
	1/2 tl suolaa
	Takaisin etusivulle
	TEE NÄIN
	Valmista ensin tillipesto. Mittaa kaikki ainekset tehosekoittimeen tai monitoimikoneen kulhoon. Pyöräytä  tasaiseksi. Tarkista maku ja lisää halutessasi suolaa tai sitruunaa.
	Pese bataatti ja kuori se halutessasi.
	Leikkaa bataatti sentin paksuisiksi viipaleiksi. Huuhtele ja leikkaa kesäkurpitsa reilun sentin paksuisiksi viipaleiksi. Viipaloi halloumi.
	Sivele kasvikset kevyesti öljyllä ja mausta ne suolalla.
	Grillaa kasvikset ja halloumi kauniin värisiksi molemmin puolin.
	Annostele lautasille vuorotellen grillattuja kasviksia, tillipestoa ja halloumia.
	Tarjoa tumman leivän ja salaatin kera.
	Uuran rommi-luumupiirakka
	AINEKSET (10 annosta)
	1 dl vettä
	2 rkl sokeria
	200 g kuivattuja luumuja
	1/2 dl rommia
	POHJA
	200 g voita
	1 dl sokeria
	2 kpl munaa
	4 dl vehnäjauhoja
	1 tl leivinjauhetta
	1 tl kanelia
	1 tl neilikkaa
	1/2 tl kardemummaa
	1/2 tl inkivääriä
	1/2 tl pomeranssinkuorta
	(Voit korvata pohjataikinan mausteet ruokalusikallisella piparkakkumaustetta)
	TÄYTE
	300 g tuorejuustoa (maustamaton)
	1 dl kuohukermaa
	1 kpl munaa
	1 dl sokeria
	2 tl vanilliinisokeria
	TEE NÄIN
	Kiehauta vesi ja sokeri kattilassa. Lisää puolitetut luumut ja rommi. Anna luumujen maustua muutamia tunteja.
	Mittaa kaikki pohjan huoneenlämpöiset raaka-aineet yleiskoneen kulhoon ja vatkaa 5 minuuttia. Levitä taikina voidellun piirakkavuoan (Ø 26 cm) pohjalle ja reunoille.
	Siivilöi luumut ja pane ne pohjan päälle.
	Sekoita täytteen ainekset tasaiseksi ja kaada seos luumujen päälle.
	Paista rommi-luumupiirakkaa 175 asteessa noin 40 minuuttia.
	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. 
	Takaisin etusivulle
	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
	Vuokralle tarjotaan Halkidikissa
	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
	1.1. Uudenvuodenpäivä 
	Tammikuun 1. päivä tuli vuoden ensimmäiseksi päiväksi alkujaan roomalaisilla v. 153 ennen ajan laskun alkua ja Ruotsi-Suomessa v.1559
	6.1. Loppiainen
	Loppiaista vietetään kolmen itämaan tietäjän Jeesuksen luona käynnin muistoksi
	10.1. Keilailukilpailut
	Aika ja paikka ilmoitetaan myöhemmin
	19.1. Pyhän Henrikin muistopäivä
	27.1. Vainojen uhrien muistopäivä
	Alkaen 2002. Auschwitzin keskitysleirin vapautuksen päivä
	7.2. Kynttilänpäivä 
	2.2 - 8.2 välisenä sunnuntaina.
	5.2. J.L Runebergin päivä
	6.2. Saamelaisten Kansallispäivä 
	Vuodesta 2004
	7.2. Laskiaissunnuntai
	Vietetään 7 viikkoa ennen pääsiäistä
	9.2. Laskiaistiistai 
	Paasto alkaa. Katollisissa maissa laskiaiseen liittyvät karnevaalit
	Sana karnevaali tulee latinan sanoista carne vale eli hyvästi liha.
	02/16 Suomi-Seuran yleiskokous
	Paikka ja aika ilmoitetaan myöhemmin
	13.2. Jan Holmbergin luentosarja
	Anatolia hotelli klo 10.00 - 16.00.
	Asiasta ilmoitetaan vielä erikseen lähempänä ajankohtaa
	14.2. Ystävänpäivä
	Juuret muinaisessa Roomassa. Tuolloin roomalaiset juhlivat keväistä hedelmällisyysjuhlaa lupercaliaa. Kristillisessä kirkossa samaan aikaan oli marttyyri Valentiuksen päivä, johon tavat siirtyivät.
	28.2. Kalevalan päivä
	6.3. Kuukausitapaaminen
	Paikka ja aika ilmoitetaan myöhemmin
	20.3. Kevätpäiväntasaus
	25.3. Pitkäperjantai Suomessa
	27.3. Pääsiäispäivä Suomessa (kesäaika alkaa)
	28.3. 2. Pääsiäispäivä Suomessa
	3.4. Kuukausitapaaminen
	Paikka ja aika ilmoitetaan myöhemmin
	29.4. Pitkäperjantai Kreikassa
	1.5. Vappu, pääsiäispäivä Kreikassa
	Kuukausitapaaminen siirtyy seuraavaan
	sunnuntaihin ellei toisin ilmoiteta.
	2.5. 2. Pääsiäispäivä Kreikassa
	5.5. Helatorstai
	39 päivää pääsiäisestä
	8.5. Kuukausitapaaminen
	Paikka ja aika ilmoitetaan myöhemmin
	15.5. Helluntai
	7. Sunnuntai pääsiäisestä
	Almanakan vaiheita
	Ensimmäinen tunnettu almanakka on Guttenbergin painattama v. 1448. Vuodesta 1470 almanakkaa on painettu säännöllisesti.
	Yksi vanhemmista säilyneistä on Mainzissa painettu. Se on yhdelle puolelle painettu arkki. Siinä on ilmoitus paaston alkamisesta ja tarkka selonteko kuun syntymisestä ja täyden kuun ajoista läpi koko vuoden kuten nytkin. Kuukauden nimet sekä kuun vaiheiden kääntymähetket - tunnit ja minuutit - on piirretty käsin.
	Suuremman osaa alasta ottaa teksti: "Nuorten ihmisten on hyvä lyöttää suonta yläkuulla ja vanhojen alakuulla". Teksti jatkuu tähän tapaan: tammikuu: lauantaina uudenvuoden jälkeen sääriin. Maanantaina ennen loppiaista ja loppiaisaattona jalkateriin. Loppiaisena ja heti sen jälkeen päähän. Pyhän Sebastianin ja Agneksen päivinä lantiolle. Pyhän Paavalin kääntymisenä hävyn tienoille jne. Läpi koko vuoden. Muuta almanakka ei sisälläkään. Sen tarkoitus oli vain ilmaista minä päivinä 1462 sopi lyöttää suonta ja kuppauttaa, jotta onnettomuutta ei tapahtuisi. Seuraavat almanakat ovat samantapaisia suoneniskutaulukoita.
	1400-ja 1500-luvuilla oppineet miehet tosissaan tutkivat, miten kiertotähtien erilaiset aspektit vaikuttivat ihmiseen ja maailman menoon yhteensä. Luultiin, että oltiin päästy kaiken tiedon perille, kun voitiin tähdistä ennustaa tulevat tapahtumat ja että voitaisiin välttää onnettomuudet valitsemalla kutakin tointa ja työtä varten sopiva päivä.
	Astrologit hallitsivat maailmaa. 
	Astrologian järkevä rakennelma kukistui kun Kopernikus ja Newton loivat uuden kuvan aurinkokunnastamme.
	Vielä v 1713 almanakka oli "Hyvän saunan ja cuppaamisen ajan mercki". Almanakka oli siis alkuaan ennen kaikkea terveysopillinen ohjekirjanen. Kuvaavaa onkin, että almanakkaa alkuaan julkaisivat lääkärit.
	1480-luvulla tuli almanakkoihin uusi miellyttävä lisä: henkilönimet, joka johtui käytännön tarpeesta. Kun kirkollisia juhlia ja merkkipäiviä oli harvassa, oli vaikea luetella ja muistaa kuukauden kaikkia päiviä.
	Almanakkoihin tuli vielä yksi lisäys, sääennustukset. Astrologit olivat muka saaneet järkeilyllään selville, miten minkäkin tähden ja kuun asennot vaikuttivat säähän. Ennustukset eivät yleensä pitäneet paikkaansa, ja alettiin väittää, että almanakka valehtelee. Vuonna 1887 sääennustukset jäivät lopullisesti pois.
	Ruotsi-Suomessa almanakkaa julkaisi Ruotsin taideakatemia, ja Suomen erottua Ruotsista, siirtyivät oikeudet Turun Yliopistolle ja edelleen Helsingin Yliopistolle.
	Näin astrologisesta terveysoppaasta on tullut vähitellen suomalainen luotettava almanakka.
	Lähde: Kustaa Vilkuna - Vuotuinen ajantieto
	Seuraava tiedote ilmestyy alkukesästä 2015. Toimitus odottaa jälleen lukijoilta juttuja, vinkkejä ja kommentteja tiedotteeseen.
	Tiedotteen sähköpostiosoite on tiedote@suomi-seura.gr
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