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PÄÄKIRJOITUS 
 
Vuosi 2020 lähestyy loppua, ja todellakin tuntuu siltä, että kaikki 
odottavat sitä! 
 
Vuosi on ollut monille meille kerta kaikkiaan elämämme 
poikkeuksellisin. Toki monien isovanhemmat ovat käyneet läpi 
vaikeampia asioita, kuten sodan, mutta suurimmalle osalle miestä 
Koronavirus on ollut elinaikamme suurin kriisi.  
 
Erilaisiin poikkeustoimiin on pitänyt tottua, ja monelle meistä kevään 
lockdown oli haasteellista aikaa. Ulkonaliikkumisrajoitteet, 
kasvosuojaimen käyttö, etätyöt, ja moni muu asia, joka muutti 
jokapäiväistä normaalia elämäämme, oli haastavaa. 
 
Kesästä saimme sitten nauttia hiukan normaalimmin, kuitenkin 
erilaisin rajoittein, ja ehdimmekin järjestää juhannusjuhlat, ihan 
lähitapaamisena. Sitten tuli syksy ja uusi lockdown! 
 
Siis myös seuran ja Suomi-koulun toiminnassa oli totuttava uusiin 
haasteisiin ja etsittävä keinoja toiminnan toteuttamiselle. 
 
Suomi-koulun etäopetuksen toteuttaminen toi haasteita: Oikean 
sovelluksen löytäminen, sen käytön opetteleminen, tuntien 
toteutukset, jne. Myös seuran johtokunta joutui syksyllä perumaan 
kaikki lähitapaamiset, ainakin loppuvuodeksi. Suomi-Seuran 
virtuaalitapaamisten järjestäminen tuotti omat ongelmansa, koska 
moni ei ollut teknologian kanssa sinut ja tietokoneen käyttö oli tähän 
asti ollut lähinnä uutisten lukemista ja Facebook-päivityksiä. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Lokakuun virtuaalikuukausitapaamisessa oli muutamia osanottajia, 
marraskuun tapaamisessa jo enemmän ja etäpikkujouluissa sitäkin 
useampi. 
 
Kuitenkin fyysisen tapaamisen poisjäänti on ollut vaikeaa. Ihanat 
illanistujaiset tavernassa, joissa nauru on raikunut, ovat nyt lailla 
kiellettyjä. Tavernat ja kahvilat on suljettu. Tapaamisten 
henkilömäärää on rajoitettu, joten emme voi kaikki tavata enää edes 
jonkun kotona. 
 
Johtokunta joutuu alkuvuodesta päättämään erityistoimenpiteiden 
jatkamisesta myös kevätkaudelle. Voimmeko järjestää keilailukilpailun 
etänä? Kentien netin välityksellä, jotain keilailupeliä yhdessä pelaten? 
Helmikuun yleiskokouksen järjestäminen vai lykkääminen 
myöhempään ajankohtaan? 
 
Toivotan teille kaikille rauhallista joulua sekä ihanaa, lähikontakteja 
sallivaa ja Koronavirusvapaata uutta vuotta 2020! 
 
Marko Suomalainen 
Seuran sihteeri 
Suomen kunniakonsuli 

Takaisin etusivulle 

ALOITTEET SEURAN YLEISKOKOUKSEEN! 
 

Muistathan lähettää aloitteet seuran 
yleiskokoukseen 31 joulukuuta mennessä, 

sähköpostilla seura@suomi-seura.gr  

mailto:seura@suomi-seura.gr
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SIELLÄ TÄÄLLÄ TAPAHTUU 
 
KEILAILUKILPAILUT 
 
Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran 18. vuosittaiset keilailukilpailut pidettiin 
sunnuntaina 12. tammikuuta 2020 "Ten Pin Bowling" keilailuhallissa, 
Kalamariassa. Jo perinteeksi ennättänyt tapahtuma keräsi paikalle 
nuoria ja vanhempia, kerran vuodessa keilausta harrastavia seuralaisia 
ja ei-seuralaisia.  
 

 
 
Mittelyn tuloksena aikuisten sarjan voitti Tuomo Einola, pistemäärällä 
150, vaikka vastapelurit yrittivätkin leikkimielessä ”manata” hänen 
selkänsä takana. Toiseksi tuli Christos Petridis, pistemäärällä 131 ja 
kolmanneksi Pavlos Souflas, pistemäärällä 123. 
 

Seuraavien sijojen omaavat olivatkin sitten jo melko tasaista joukkoa, 
ja taisi siellä olla joitakin, joilla ei sattunut olemaan hyvä keilauspäivä. 
Toisaalta koko porukan tulokset olivat aivan sattuman kauppaa. Joka 
vuosi lupaamme itsellemme harjoittelevamme vuoden aikana 
seuraavia kilpailuja varten, mutta ainakin tähän asti tällainen 
”uhoaminen” on aina jäänyt vain pelkäksi lupaukseksi. 
 

 
 
Nuorten sarjan voitti ylivoimaisesti Alexia Suomalainen, pistemäärällä 
87, toiseksi tuli Eva Xouflaki, pistemäärällä 48 ja kolmanneksi Marianna 
Vlachou, pistemäärällä 46. 
 
Keilailukilpailun jälkeen siirryttiin ruokailemaan "Ouzeri tou Kavouri" -
ravintolaan Kalamariaan. Lounaaseen osallistui myös seuralaisia, jotka 
eivät olleet niin innostuneita keilailusta, joten meitä oli siellä aika iso 
porukka.  

Takaisin etusivulle 
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Ravintola osoittautui kuitenkin melko kalliiksi, eivätkä ruoka-annoksien 
koko ja maku olleet monenkaan mielestä hintojensa väärttejä, joten 
taidamme ensi kerralla etsiä paremman lounaspaikan. Muutenkin on 
hyvä kokeilla eri paikkoja. Täällä Thessalonikissa on mahtava 
ruokakulttuuri ja vaihtoehtoja on tarjolla monia.  
 

Outi Holopainen 
puheenjohtaja 
 

DELFOUS-ARACHOVA RETKI ATEENAN SUOMALAISTEN 
YHDISTYKSEN KANSSA 
 
Delfous-Arachova retki tehtiin 31.1-2.2.20 uuden Ateenan 
Suomalaiset- yhdistyksen kanssa. 
 
Matkaan lähdimme Thessalonikista tilausbussilla, joka otti kyytiinsä 
myös Thessalian seuralaisia (Larissasta, Voloksesta sekä Panteleimonin 
kylästä) pysähtyen Larissassa.  

Reittimme kiersi kauniissa vuoristoisissa maisemissa ja tunnelma 
bussissa oli riemukas mm. karaokea laulaen. 
 

 
 

Heti saavuttuamme perille, söimme yhdessä ateenalaisten kanssa 
herkullisen aterian Arachovan kylässä. Nautimme paikallisista 
herkuista kuten paistetusta Formaella-juustosta, grillatuista 
lampaankyljyksistä sekä hyvästä viinistä. 
 

Yövyttyämme Panartemis-hotellissa ja nautittuamme terveellisen 
aamiaisen, osa retkeläisistä jatkoi matkaansa kohti Parnassos - 
hiihtokeskusta. Niille seuralaisille, jotka eivät halunneet lasketella tai 
vaellella vuorella, oli mahdollisuus vierailla Galaksidin 
merenrantakylässä. Tutustuimme ensin Merenkäyntimuseoon, ja sen 
jälkeen käveltyämme raikkaassa ulkoilmassa, olimme valmiit 
nauttimaan merenherkuista. Tuliaisiksi monet meistä ostivat erilaisia 
tyypillisiä Galaksidin mantelileivonnaisia. 
 
Iltadrinkit nautimme henkeäsalpaavien maisemien katveessa ja 
kauniisti koristeltujen Delfous - ja Arachova-kylien baareissa tutustuen 
 

Takaisin etusivulle 
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toisiimme sekä Ateenan suomalaisiin. Matkalaukkuihin ostettiin 
pittoreskeistä kaupoista mm. paikallisia juustoja sekä muita herkkuja. 
 

Ennen paluumatkalle lähtöä sunnuntaiaamuna, kävimme kaikki 
yhdessä Delfin museossa, jossa on muun muassa maailman napa. Opas 
perehdytti meidät Kreikan historian saloihin. Ilmat olivat meille 
suotuisat ja meillä oli näin mahdollisuus tutustua myös 
ulkoilmamuseoon. 
 

 
 

Nälkä tietty yllätti taas ja siksi nautimme matkan keskivaiheilla 
merenherkkuja Karavomiloksessa. 
 

Karaoke ja nauru raikui koko paluumatkan, ja keskustelujen pääaihe 
oli, minne lähdemme seuraavalla retkellämme ... 
 
Sari Silvasti-Kontos 
varapuheenjohtaja 
SEURAN YLEISKOKOUS  

Kokoonnuimme 16. helmikuuta 2020 pitämään seuramme 
säännöllistä, sääntömääräistä yleiskokousta. Paikaksi olimme valinneet 
ravintola Kazavitin, joka sijaitsee Ladadika-alueella Thessalonikin 
keskustassa. Seuramme jäseniä oli paikalla 7. 
 

Seuramme varapuheenjohtaja Sari avasi yleiskokouksen. 
Ensimmäiseksi leikkasimme ´vasilopitan´, ja Sari itse oli onnenlantin 
saaja. Palkinnoksi hän sai vuoden 2020 jäsenmaksun, siis ilmaisen 
jäsenyyden tänä vuonna. Parhammat onnittelut Sarille! Kaikki tietysti 
saivat siivun todella hyvästä ”vasilopitasta”, jonka Päivi oli hankkinut 
etukäteen nautittavaksi kahvin/teen kera. 
 

 
 

Takaisin etusivulle 
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Seurasi yleiskokouksen järjestäytyminen: puheenjohtajaksi valittiin 
Asta ja sihteeriksi Rauni. 
 

 
 
Yleiskokous todettiin sääntöjen mukaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
Kokous edistyi hyväksytyn työjärjestyksen mukaan: ensin käsiteltiin 
sääntömääräiset asiat, sitten seurasi selvitys Suomi-koulun 
toiminnasta.  
 
Vuorossa olivat eri toimikuntien puheenjohtajien valinnat sekä 
ulkosuomalaisparlamentin asiat. Lopuksi käsiteltiin aloitteet ja muut 
ilmoitusluontaiset asiat. Tarkemmin käsitellyistä ja päätetyistä asioista 
voitte lukea virallisesta kokouspöytäkirjasta, joka tulee löytymään 
piakkoin seuramme nettisivuilta. 
 

Päätteeksi lounastimme samassa ravintolassa, ja olimme kaikki sitä 
mieltä, että ruoka oli todella herkullista! 
 

Rauni Puurunen 
johtokunnan jäsen 
 

MAALISKUUN KUUKAUSITAPAAMINEN 
 

Lauantaina 7.maaliskuuta kokoontui joukko Thessalonikin suomalaisia 
ja kreikkalaisia ystäviä illanviettoon kuukausitapaamisen merkeissä 
Ouzo-paikkaan ”Kipos tou Thermaikou”, Thermaikon puutarhaan 
valkoista tornia vastapäätä. 
 

 
 

Takaisin etusivulle 
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Pian ravintolan yläkerran täytti puheenporina, joka lähti rönsyilemään 
niin kuin tapettien kukkakuviot.  
Ensin toivotettiin Astalle hyvää syntymäpäivää hänen tuomiensa 
suklaapatukoiden kera. 
 
Keskustelu otti kielellisen käänteen. Pohdintaan osallistuivat paikalla 
olevat sekä suomenkieliset että kreikankieliset asiantuntijat.  
Ensimmäinen toteamus koski ruotsalaista pojke –sanaa, jonka alkuperä 
löytyikin suomenkielisestä poika-sanasta eikä päinvastoin.  
 
Tunnelma kohosi heti erityisesti suomalaisperäisten joukossa 
kreikkalaisten kannustamana. 
 
Thessalonikin Suomi-koulun musiikkitunneilta taas saatiin tietoa esi-
isiemme alkukielestä, joka muistutti tonaalista, laulavaa ääntelyä. Siitä 
muutama osallistuja innostui matkimaan tapaa sovellettuna 
nykykieleen. 
 
Sillä aikaa tarjoilija oli juossut portaita ylös alas useamman kerran 
tuoden herkkuja ja juomia osanottajien iloksi. 
 
Seuraava tieto suomen kielestä sai jopa kreikkalaiset yllättymään. 
Suomalaiset pystyvät puhumaan sekä ulos- että sisään hengittäessä. 
Tätä taitoa eivät edes kreikkalaiset ole pystyneet omaksumaan 
toistaiseksi. 
 
Hyvän ruokailun jälkeen tuli laskun maksamisen aika. 
Suomalaiset päättivät yksimielisesti käyttää englannin lainasanan, 
”tipin”, sijasta juomaraha-sanaa ja kreikkalaiset ranskankielisen 
bourvoir- sanan tilalla φιλοδώριμα-a. (filodorima). 

Näin kunnioitettiin alkuperäissanoja vieraskielisten tuontimutaatioiden 
sijaan.  
 
Tämänkertaisen juomarahan tarjoilija oli varmasti hyvin ansainnut 
kipuamalla portaita ylös ja alas kymmeniä kertoja illan aikana. 
 
Ruokailun päätteeksi ravintola tarjosi kaikille Hioksen saaren 
likööripaukun kohottamaan vastustuskykyä koronavirusta vastaan. 
 
Iloisen illan jälkeen seuraavaa kuukausitapaamista odotellen... 
 
Kirsikka Soustiel 
 
JUHANNUSJUHLAT 
 

 
 

Takaisin etusivulle 
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Kokoonnuimme Päivin ja Nikos:n pihaan viettämään juhannusta 20. 
kesäkuuta. Kaikkiaan 13, karanteeniin kyllästynyttä seuralaista, saapui 
nyytteineen ja iloisin mielin. 
 
Perinteisiä juhannusruokia oli tarjolla ja jopa karjalanpiirakoita olivat 
tehneet Jari ja Vivi. 
 

 

Jälkkäriksi tarjoiltiin torttua Sadun synttäreiden kunniaksi.  
 

 
 
Loppuillasta pyörähdeltiin suomalaisten sävelten tahdissa, jopa vanhaa 
kunnon letkajenkkaakin. 
 
Päivi Georgopoulos 
Rahastonhoitaja 
 
 
 
 

Takaisin etusivulle 
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TAPAAMINEN SARI ASIMOGLOUN KANSSA 
 
Thessalonikin suomalaisten tapaaminen järjestettiin kalaravintolassa 
Triaktis:ssa, Kalamariassa, entisen kaupungissa asuneen suomalaisen ja 
Suomi-koulun opettajan, Sari Asimogloun vierailun kunniaksi 25. 
heinäkuuta. Samaan syssyyn tutustuimme myös uuteen tulokkaaseen, 
Kos:lta alunperin lähtöisin olevaan, puolisuomalaiseen nuoreen 
mieheen, Leonidas Pekka Kambiselis:in. 
  

 

Meitä oli kymmenisen henkeä meren äärellä, nauttimassa ihanasta 
kesäillasta, jonka lyhytaikainen sadekuuro ehti "pilata" onneksi vain 
hetkeksi. 
 

Outi Holopainen 
Puheenjohtaja 
 
SUOMI-KOULUJEN OPETTAJIEN ETÄKOULUTUSPÄIVÄT 
 

Maailman Suomi-koulujen ensimmäiset etäkoulutuspäivät pidettiin 6.–
7. elokuuta, teemanaan ”Impivaarasta maailmalle”, Aleksis Kiven 
romaanin, ”Seitsemän veljestä” 150-vuotisjuhlavuoden johdosta. 
 

Keskiviikkona 5. elokuuta aloitettiin ns. etäetkoilla, jolloin kerrottiin 
kuulumisia etäoppimisesta Suomi-kouluissa ja samalla kokeiltiin 
etäkoulutuspäivien tietoverkkosovelluksen, Zoomin toimintaa.  
 
Suomi-kouluissakin eri puolilla maailmaa etäopetusta on kokeiltu 
ensimmäistä kertaa melko hyvin tuloksin. Elisa Pylkkänen Montrealista 
ja Sari Kiddle Saksasta kertoivat menestyksekkäästä etäopetuksestaan 
paikallisissa Suomi-kouluissa. Lisäksi etäkoulu Kulkurin johtaja, Tuija 
Tammelander, ja opinto-ohjaaja, Minna Myllymäki, esittelivät meille 
onnistuneen etäoppimisen teesejä puheessaan teoriasta ja 
käytännöstä etäoppimisesta Kulkurikoulussa. ”1) Etäoppija tarvitsee 
selkeät ohjeet ja pelisäännöt. 2) Positiivinen pedagogiikka sitouttaa ja 
auttaa oppimaan. 3) Hyvä suunnitelma auttaa itsenäisessä 
opiskelutavassa. 4) Ohjaus on etäoppimisen tukiranka.”  
 
Suomessa kouluissa etäopetus on onnistunut loistavasti, mutta sitä 
suomalaiseen tapaan hiotaan tietenkin koko ajan kohti täydellisyyttä.  
 

Takaisin etusivulle 
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Torstaina 6. elokuuta lähdettiin Impivaaraan, ts. opetushallituksen 
johtaja, Anni Miettunen, opetusneuvos, Paula Mattila, ja Suomi-
koulujen tuki ry:n puheenjohtaja, Veera Toivonen, avasivat varsinaiset 
etäkoulutuspäivät, kertoen koulutuksen näkymistä Suomessa ja 
maailmalla: ”Elämä etänä - koulutus koetuksella?” Anni Miettusen 
mukaan Suomessa pyritään yleensäkin kehittämään opetusta ajan 
hermon mukaisesti, jotta lapsista kehittyisi toimivia ja 
menestyksekkäitä aikuisia koko ajan muuttuvassa maailmassa. 
Globaalin oppimishaasteen lähtökohtana on yksilön osaamisen 
merkitys, ja jatkuva oppiminen on erittäin tärkeää.  
 
PISA-tutkimukset ovat osoittaneet, että Suomi on hyvällä tasolla, 
mutta erot ovat kasvaneet siten, että ns. hyvistä oppilaista on tullut 
vielä parempia ja heikoista vielä heikompia, mikä on huolestuttavaa. 
 
Oppimisen alku luodaan jo varhaiskasvatuksesta lähtien. Niinpä 
subjektiivinen päivähoito-oikeus on tullut voimaan tämän vuoden 
elokuussa. Kielten oppiminen aloitetaan jo ensimmäisestä luokasta. 
Tänä vuonna perusopetukseen on luotu linjaukset, ja kriteerit tulevat 
voimaan ensi vuoden alussa. Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu 
aloitetaan pian ja laajennettu oppivelvollisuus on valmistelussa. 
Visiona on luoda pohja sille, että jokainen voi kasvaa potentiaaliinsa, ja 
että oppimisesta tulee intohimo.  
 
Opetushallituksen arvokirjaukset ovat seuraavat: ”Luomme 
avoimuudella luottamusta, uskallamme uudistua oppijan parhaaksi, 
muotoilemme yhdessä ratkaisuja ja elämme kuten opetamme.”  
 
Päivä jatkui toimituspäällikkö ja filosofian tohtorin, Sakari Katajamäen 
Suomalaisen Kirjallisuuden Seurasta luennolla: ”Ei tarvitse hänen 
lukea! - Lukeminen ja suullinen kerronta Seitsemässä veljeksessä.” 

 
 

Sitten jatkettiin Seitsemän veljestä – materiaalin esittelyllä Äidinkielen 
opettajain liiton toiminnanjohtajan, Anne Helttusen sekä äidinkielen ja 
kirjallisuuden lehtorin, Tuula Uusi-Hallilan Helsingin Suomalaisesta 
yhteiskoulusta johdolla. Materiaali on löydettävissä osoitteesta 
www.7veljestä.finlit.fi. Tämä materiaalipaketti voi saada kenet tahansa 
kiinnostumaan romaanista. Voit tehdä jopa testin, kuka seitsemästä 
veljeksestä olet luonteesi perusteella! 
 

https://yle.fi/aihe/artikkeli/2019/10/10/liukas-luikku-ankara-
pauhaaja-vai-pataan-sylkija-testaa-kuka-seitsemasta 
 

Takaisin etusivulle 
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Lounaan jälkeen avattiin työpajat. Ensimmäisen työpajan teemana oli 
”Kirjoja kaikille: luovia lukuideoita”. Suomi-koulun opettajat, Nea 
Viljakainen ja Anne Mäkelä, Berliinin suomalaisesta kielikoulusta, 
tarjosivat ”lukkarin konsteja luovempia ja hauskempia keinoja 
suomikoululaisten lukuinnon sytyttämiseen”, joiden avulla ”kiusan 
karmeuden sijaan suomikoululaisten kasvoille koetetaan saada 
väikkymään lukukipinän lämmin kajo.” 
 
”Yle Triplet – uutisista valmista opetusmateriaalia”-työpajassa, 
Tripletin tuottaja, Jukka Koski YLE:ltä, esitteli uudistunutta Triplet-
palvelua, ja kuinka voisimme ottaa uutisvideot osaksi opetusta. 
Perehdyimme meille sopivien uutisvideoiden hakemiseen ja 
videokokoelmien luomiseen. yle.triplet.io. 
 
Kolmannessa työpajassa, nimeltään ”Mediakasvatukselliset työkalut 
osana opetusta”, mediataitoviikon projektipäällikkö, Anna Pöyhönen 
Opetus- ja Kulttuuriministeriöstä, tutustutti meitä keinoihin ja 
valmiisiin työkaluihin, joilla medialukutaitoa ja monilukutaitoa voidaan 
kehittää osana kielen ja kulttuurin opetusta. 
 
Kahvitauon jälkeen saimme kuulla kasvatustieteen tohtorilta, lehtori 
Eliisa Leskisenojalta, kuinka positiivinen pedagogiikka vaikuttaa 
oppimiseen ja kuinka siihen onneksi satsataan yhä enemmän. ”On 
helpompi kasvattaa ehjiä lapsia kuin korjata rikkinäisiä aikuisia”, totesi 
Leskenoja. Positiivisen pedagogiikan ydinkivi on se, että positiivisten 
kokemusten ja palautteiden suhde negatiivisiin olisi vähintään 3:1, 
koska negatiiviset kokemukset painavat paljon enemmän kuin 
positiiviset. Positiivinen pedagogiikka rakentuu hyvinvoinnin 
tukemiselle ja tavoittelulle. Myönteiset tunteet tuovat esiin yksilöiden 
parhaan potentiaalin. On tieteellisesti todistettu, että positiivinen 
ilmapiiri antaa parempia koe- sekä oppimistuloksia, koska aivot 

toimivat silloin paremmin, luovuus paranee, ongelmanratkaisukyky on 
terävämpi ja oppimisesta tulee helpompaa ja nopeampaa. Kun meillä 
on positiivisia voimavaroja, pystymme ylläpitämään hyviä ja 
merkityksellisiä ihmissuhteita ja luomaan uusia. Onnellisuus on 
puoleensavetävää, ja ihmiset hakeutuvat vaistomaisesti iloisten ja 
hyvinvoivien ihmisten seuraan. Henkinen hyvinvointi tuo myös fyysistä 
terveyttä. Psyykkisen hyvinvoinnin perustana ovat optimismi ja 
resilienssi. Voimme valita, olemmeko optimisteja vai pessimistejä. 
Omaa ajattelua pystyy muuttamaan. Resilienssi, eli toipumiskyky 
vaikeista elämänvaiheista on korkea, jos hyvinvointi on korkealla. 
Resilienssi voimistuu turvallisessa kasvuympäristössä, mikä ei suinkaan 
tarkoita sitä, että pyrittäisiin tasoittamaan kaikki ”kuopat” lasten 
edestä ja puolesta, vaan selvitään niistä yhdessä. Onnelliset ja 
hyvinvoivat ihmiset menestyvät toisia paremmin kaikilla elämän 
alueilla, jopa heidän elinikänsä on pidempi.  
 
Positiivisen kasvatuksen isän, Martin Seligmanin mukaan hyvinvointia 
voidaan, ja pitää opettaa samalla tavalla kuin mitä muuta oppiainetta 
tahansa. Seligman perusti väitteensä mm. sille, että tällä hetkellä 
maailmanlaajuisesti masennus leviää kulovalkean tavoin, ja tämä 
surullinen trendi tulisi katkaista.  
 
Positiivisessa pedagogiikassa hyvinvointi ei tule sivutuotteena, vaan 
sen eteen tulee tietoisesti ja määrätietoisesti ponnistella. Lapsi tulee 
hyväksyä ja häntä tulee arvostaa sellaisena kuin hän on. Pitäisi 
keskittyä hyvään, sillä se, mihin keskitymme, lisääntyy. Ihminen 
kehittyy koko elämänsä ajan. Lapsen mahdollisuuksiin tulee uskoa. 
Kenenkään potentiaalia ei voi ennalta määrätä ja vahva luonne 
rakennetaan myös, jos lapsi kohdataan välittämällä. 
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Positiivinen pedagogiikka ei kuitenkaan ole negatiivisten tunteiden ja 
kokemusten kieltämistä, haasteiden välttelyä, kesto- tai 
yltiöpositiivista ajattelua, vaatimustason laskemista tai lapsen puolesta 
tekemistä eikä ns. Curling-kasvatusta. Ei myöskään pitäisi harrastaa 
epäaitoa tai ansaitsematonta kehumista, vaikka aina voi löytää jotakin 
kehumisen aihetta eikä lasta voi kiitoksella koskaan pilata. Tietenkään 
ei pidä hyväksyä epäasiallista tai -kunnioittavaa käyttäytymistä. Koko 
tunteiden kirjo on sallittava ja hyväksyttävä. Rajat ovat rakkautta myös, 
kunhan ne osataan asettaa oikein ja ohjata lasta oikein muunlaiseen 
käyttäytymiseen. 
 
Pedagoginen rakkaus on sitä, että lapsi kokee itsensä hyväksytyksi, 
tykätyksi, välitetyksi, hänen äärelleen pysähdytään, hänen asioistaan 
ollaan kiinnostuneita ja aikuisella on hänelle aikaa. Lapsen ei tarvitse 
ansaita pedagogista rakkautta. Sitä pitäisi antaa kaikille lapsille kaikesta 
riippumatta. 
 
Seligmanin mukaan hyvinvoinnin rakennuspalikoita ovat myönteiset 
tunteet, sitoutuminen, ihmissuhteet, merkityksellisyys sekä 
saavuttaminen. Opettajan tulisi miettiä, mitä hän tekee konkreettisesti 
päivittäin edellä mainittujen edestä. Voidaan esim. opettaa lasta 
fokusoimaan siihen, mikä meni hyvin, osoittaa kehua ja kiitollisuutta, 
tehdä tietoisuustaitoharjoitteita, kuten esim. hengitysharjoituksia, 
jotka auttavat keskittymään, poistavat stressiä ja ahdistusta sekä 
auttavat käsittelemään tunteita ja aggressioita. Voidaan mennä sisään 
ns. kehukehykseen yhdessä koulukavereiden kanssa. Voidaan ottaa 
selville, treenata ja hyödyntää lapsen luonteen vahvuuksia. Voidaan 
auttaa oppilaita pitämään mielessä ns. Growth mindset, ts. minulla ei 
ole mitään sellaista tehtävää, jota en voisi ottaa haltuun. Taivas on 
minun rajani. Erittäin hienon ja mielenkiintoisen esityksensä lopuksi 
Eliisa Leskisenoja tähdensi, että opettajan täytyy ensin huolehtia 

omasta hyvinvoinnistaan, jotta voisi sitten toteuttaa positiivista 
pedagogiikkaa omassa luokkahuoneessaan. 
 
Ei etäkoulutuspäiviäkään ilman Suomi-koulujen tuki ry:n 
vuosikokousta, ja niin se pidettiin vauhdilla puheenjohtaja Veera 
Toivosen johdolla. Ensimmäinen, varsinainen etäkoulutuspäivä 
huipentui tietovisaan koulutuspäivien teemaromaanista. Parhaat kuusi 
palkittiin BookBeatin lahjakorteilla. 
 
Perjantai, 7. elokuuta valkeni opetusneuvos ja professori, Niina 
Junttilan esityksellä: ”Miten veljesten jälkeläiset voivat tänään?”, jossa 
hän kertoi nykylasten ja -nuorten voinnista. Suurin osa lapsista ja 
nuorista voivat hyvin. N. 10–20% on ongelmia: kohtalaista tai vaikeaa 
ahdistuneisuutta, päänsärkyä, lievää masennusta, yksinäisyyttä tai 
koulu-uupumusta. Tällaisissa tapauksissa jatkumo ja pysyvyys 
näyttävät olevan selviä: Esim. jos joku oli kokenut olevansa yksin jo 8-
vuotiaana ja olevansa eri yhteisöjen ulkopuolella, niin hän koki sitä 
edelleenkin 18-vuotiaana, jolloin pahaan oloon saattoi tulla lisäksi 
somaattista oireilua, aggressiivista käyttäytymistä, rötöstelyä ja 
itsetuhoisuutta.  
 
On olemassa 4 perusmenetelmää yksinäisyyden ja ulkopuolisuuden 
vähentämisessä: 
 
1) Yksinäisen sosiaalisten ja sosiokognitiivisten taitojen vahvistaminen, 
2) matalan kynnyksen sosiaalisten kontaktien lisääminen, 3) 
yksinäisyyteen liittyvien ajatusvääristymien ja negatiivisten 
attribuutiomallien muuttaminen sekä sosiaalisen resilienssin 
vahvistaminen ja 4) muiden asenteisiin vaikuttaminen, yksinäisten 
huomioiminen ja vastavuoroisuus.  
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Ystävyys- ja kaverisuhteet sekä kokemus osallisuudesta ja 
yhteisöllisyydestä ovat hyvinvoinnin perusrakenteita. On hyvä muistaa, 
että yksinäisyys ei sinänsä ole paha asia, jos se on itse valittua.  
 
Edellisestä esityksestä saatiin hyvä ponnahduslauta seuraavaan, jossa 
kielitieteen maisteri ja tohtorikoulutettava, Outi Arvola Turun 
yliopistosta, kertoi tehneensä tutkimuksen ulkosuomalaisnuorten 
voinnista: ”Juuret Jukolassa, koti muualla.”  
 
Monelle nuorelle muuttaminen eri maiden välillä on luontevaa ja 
suunnitelmallista, mihin toivottaisiin näkyvyyttä ja tukea Suomi-
järjestöiltä.  Ulkosuomalaisnuoret eivät koe olevansa näkyviä eivätkä 
tunne yhteisöllisyyttä muiden ulkosuomalaisnuorten kanssa. Suomen 
intressinä tulisi olla nuorten yhteisöllisyys ulkomailla. Tutkimuksen 
pääkysymyksinä oli, millaisia palvelusisältöjä nuoret toivoisivat, miten 
niitä tulisi heidän mielestään toteuttaa ja millä tavalla voitaisiin edistää 
heidän näkyvyyttään ja yhteisöllisyyttään? Nuoret tuntevat olevansa 
globaaleja, mutta suomalaisuus tuntuu, näkyy erilaisina valintoina, 
(yhteyden pitäminen Suomeen, Suomen asioiden seuraaminen, 
unelma asumisesta Suomessa, perinteiset suomalaiset juhlat jne.) ja 
kielen merkitys koetaan erittäin tärkeänä. Suomalaisuus näyttää 
tuntuvan eri tavalla, kun asuu ulkomailla ja sitä arvostetaan enemmän.  
 
Suomi-Seuralta toivottiin erinäisiä palveluja, kuten esim. selkeää ja 
informatiivista, nuorille tarkoitettua verkkosivustoa, 
ulkosuomalaisnuorten keskinäistä yhdistämistä, vertaistuen 
hyödyntämistä ammattilaisohjauksessa sekä sosiaalisen median 
monipuolista käyttöä. Toivottiin, että ulkomailla suoritettu tutkinto 
saataisiin samaan asemaan suomalaisen kanssa, esim. työhaussa. 
Suomen kielen ylläpito ja erityisesti sen päivitys, lähinnä sanastoa 
ajatellen, koettiin myös tärkeänä. Suomen pitäisi hyödyntää 

ulkosuomalaisten nuorten osaamista Suomi-brändinä. Edelleen 
haluttaisiin yhteistyötä ulkoministeriön ja suurlähetystöjen kanssa. 
 
Kaiken kaikkiaan ulkosuomalaisten näkyvyyttä ja 
vaikutusmahdollisuutta pitäisi laajamittaisesti edistää 
päätöksentekoelimissä, järjestötoiminnassa ja mediassa. Nuoria 
edustajia haluttaisiin mukaan Suomi-Seuraan ja 
ulkosuomalaisparlamenttiin, jonka toiminnasta toivottaisiin myös 
lisätietoa. 
 
”Nuoret näkivät järjestöjen merkityksen Suomi-kuvan, Suomen 
kansalaisuuden ja verkostojen ylläpidossa tärkeänä. Kuitenkin 
järjestötoiminnan hyöty tulisi osoittaa nuorille selkeästi. Nuorilla ei 
vaikuttaisi olevan varsinaista tarvetta sitoutua järjestötoimintaan. 
Sitoutuminen voisikin olla kertaluontoisempaa ja liikkuvampaa-kuten 
nuorten elämä muutenkin. Keskeistä on lisätä nuorten tietoisuutta 
järjestön palveluista ja hyödyistä.” 
 
57% tutkimukseen vastanneista kertoi osallistuneensa johonkin 
ulkosuomalaistoimintaan, erityisesti Suomi-kouluun, joko oppilaana, 
työntekijänä tai muuten. Yhteys Suomi-kouluun yleensä katkeaa 
opintojen päätyttyä, joten mietittiin, voisiko Suomi-koulu toimia 
eräänlaisena pitkospuuna. Voitaisiinko luoda foorumeja Suomi-koulua 
käyneiden oppilaiden välille? Voitaisiin myös harrastaa arjen ja elämän 
kuvaamista muualla kuin Suomessa. 
 
Tina Sandbergin mukaan ”Nuoret maailmalla”- nettisivut ovat 
avautumassa Suomi-Seuran sivujen alle. 
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 Viimeinen puheenvuoro ennen lounastaukoa, annettiin opetusneuvos, 
Katri Kuukalle ja opetusneuvos, Minna Harmaselle, teemanaan 
”Kielitietoinen koulu hyvinvointia tukemassa-Sen seitsemän kelpo 
käytäntöä”. Miten kieli ja hyvinvointi liittyvät toisiinsa? Sanojen ja 
käsitteiden kautta voi ilmaista, miten voi, jakaa tunteitaan ja 
tuntemuksiaan. 
 

”Yksilötasolla kielellinen hyvinvointi liittyy kiinteästi puhujan oikeuksiin 
ja mahdollisuuksiin yhteiskunnan ja kieliyhteisön jäsenenä. 
Yhteisötasolla se merkitsee ennen muuta tervettä ja monimuotoista 
kielimaisemaa sekä ympäristöjä, jotka tukevat yksilöiden kielellistä 
hyvinvointia ja suovat kaikille kielille mahdollisuudet kukoistaa” (ks. 
Nettle & Romaine 2000: 24). Suomessa on olemassa Kielen ja 
hyvinvoinnin tutkimuskeskus, LaWe, https://sites.utu.fi/lawe/. Kieli on 
terve, kun sillä leikitään. Kieli on ihmisen kaikki. Äidinkieli on sydämen 
kieli. Jos ihmisellä ei ole kieltä, jonka hän tuntee omakseen, saattaa 
olla vaikeaa ilmaista itseään halutulla tavalla. Voi reflektoida, millainen 
kielimaisemani on? Mitä kieliä siihen kuuluu? Mikä on suhteeni 
suomen kieleen, millaisia kielimuotoja käytän ja mitä ajattelen suomen 
kielestä? Kaikki nämä liittyvät myös suomen kielen oppimiseen.  
 

Ainakin joidenkin oppimiskokonaisuuksien opettamisessa, olisi hyvä 
käyttää ns. rakennustelineopetusta, jossa opettaja ensin mallintaa ja 
oppilas seuraa, minkä jälkeen tulee yhteisen työskentelyn vaihe, ja 
lopuksi oppilas tekee ja opettaja seuraa. 
 
Saimme kuulla, miten otetaan teksti omaksi, mitä on tuettu lukeminen 
ja miten auttaa oppilaita kirjoittamaan oman tietotekstinsä luetun 
pohjalta avainsanoja käyttäen. Teemme siis lukemisesta, 
kuuntelemisesta ja kirjoittamisesta yhteisen projektin. 
 

Kieli voidaan ottaa haltuun toiminnalla. Kieli on tekoja ja toimintaa. 
Otetaan käyttöön kaikki aistit ja ilmaisutavat. 
 

"Eri kielten käyttö rinnakkain Suomi-koulun arjessa nähdään 
luontevana ja kieliä arvostetaan. Oppilaita rohkaistaan ja kannustetaan 
käyttämään vähäistäkin suomen kielen taitoaan kaikissa yhteyksissä." 
(Suomikoulujen ops-suositus 2015, 16). Languaging, eli kieleily pitää 
olla sallittua. OPH:n sivuille on tulossa Monikielisyys näkyväksi -
aineisto!  
 

Suomi-koulujen opetussuunnitelmasuosituksen mukaan opetetaan 
oppimiskokonaisuuksia kielitietoisesti, alkaen oppilaille tutuista, 
tärkeistä, mielekkäistä ja läheisistä teemoista, joista sitten edetään 
heille kaukaisempiin, vähemmän tuttuihin aiheisiin. Oppilaiden 
tekstimaailman laajentaminen on myös keino opettaa uusia käsitteitä. 
 

Lounaan jälkeen, filosofian maisteri ja kirjailija-runoilija, Riina 
Katajavuori esitteli meille viimeisintä romaaniaan, ”Wenla Männistö”, 
jossa hän on päivittänyt Aleksis Kiven Seitsemän veljestä nykyaikaan ja 
nostanut naishenkilöt pääosaan. Se kuulosti kirjalta, joka olisi ilman 
muuta luettava! 
 

Sitten seurasivat ns. tietoiskut: 1) Projektipäällikkö, Milla Holmberg 
Kansanvalistusseurasta, kertoi meille ”Perhe maailmalla”-hankkeesta, 
joka auttaa saamaan luotettavaa tietoa ulkomailla asumisen tueksi. 
https://www.perhemaailmalla.fi/. Hankkeen kautta voidaan tarjota 
jopa reaaliaikaisia tarinoita elämästä ulkomailla. Tositarinoita 
maailmalta on vertaistukiryhmä ja webinaarisarja- omanlaisensa 
ulkosuomalaisten nuotiopiiri verkossa. Jos haluat jakaa oman tarinasi 
tai olla muulla tavoin osa Tositarinoita maailmalta-yhteisöä, voit ottaa 
yhteyttä Milla Holmbergiin.  
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2) ”Verkkoeskarista toiminnallisesti” saimme kuulla 
verkkoeskarikoordinaattorilta ja Abu Dhabin Suomi-koulun opettajalta, 
Anna Kivarilta, että kehitteillä on Kordelinin-säätiön avustama, Suomi-
koulujen tuki r.y:n, Suomi-Seuran ja Etäkoulu Kulkurin yhteishanke 
tehdä ilmainen ja kaikille avoin esikoulun itseopiskelumateriaali 
verkkoon. Verkkoeskari avautuu lukuvuoden 2021–2022 alussa. 
Avajaiset pidetään seuraavilla koulutuspäivillä. 
 
3) Kulkurikoulun johtaja, Tuija Tammelander Kansanvalistusseurasta, 
esitteli meille mm. Mentimeterin käyttöä, www.menti.com. Ja 
Genially-työkalua, joita voi käyttää vuorovaikutteisissa 
tietoverkkoesityksissä. 
 
Kulkurikoulu on siis ulkomailla asuvan oppilaan verkkokoulu, jossa voi 
opiskella kaikkia suomalaisen peruskoulun kouluaineita. Koulun tärkein 
oppiaine on kuitenkin suomen kieli ja kirjallisuus. Kulkurissa voi 
suorittaa koko peruskoulun oppimäärän erityisessä tutkinnossa ja 
saada siitä todistuksen. Tänä vuonna Kulkuri siirtyy Pedanet:stä uuteen 
oppimisympäristöön, Canvas:in. Kulkurikoulu juhlii tänä vuonna jo 45-
vuotissyntymäpäiviään. Aikoinaan vuonna 1975 se perustettiin nimellä 
Ulkosuomalaisten lasten kotiperuskoulu. Ensimmäiset 
verkkokurssipilotit aloitettiin vuonna 2000, mutta itse verkkokoulu on 
10 vuotta vanha. Nykyään verkkokoulussa on yli 400 oppilasta ja 
runsaat 30 opettajaa. Myös ulkomailla asuvat opettajat voivat 
työllistyä Kulkurin kautta. Kulkurikoulu on maailman ensimmäinen 
verkkokoulu, joka on saanut Unescon koulun statuksen. 
 
Kulkurikoulun ruotsinkielinen vastine on Nomadskolan, jossa ei 
kuitenkaan vielä voi opiskella muita aineita kuin äidinkieltä ja 
ensimmäistä vierasta kieltä. www.kulkurikoulu.fi. 
 

4) Viestintäjohtaja, Sirkka-Liisa Mettomäki ja arkistopedagogi, Minna 
Sorri Suomalaisen kirjallisuuden seurasta, kertoivat meille 
Kulttuuriperinnöstä ja Uusi suomalaisuus-hankkeesta. 
 

Oppilaitosyhteistyö on keskeinen osa SKS:n yleisötyötä ja osa sen 
perustoimintaa. 
 

2000-luvun alusta saakka on tehty suunnitelmallista 
oppilaitosyhteistyötä ennen kaikkea tuottamalla verkkoon vapaasti 
käytettäviä oppimisaineistoja, kuten a) ”Kynällä kyntäjät”, joka kertoo 
kirjoitustaidon kehittymisestä Suomessa, kynallakyntajat.finlit.fi, b) 
matkallakalevalaan.finlit.fi. On aloitettu ns. Avoin Kalevala-
tutkimushanke, jossa Kalevalasta on alettu tehdä kriittistä versiota, 
kalevala.finlit.fi. ja c) 7veljestä.finlit.fi.  
 
SKS:n sivuilta löytyy myös paljon muutakin erillistä verkkoaineistoa, 
joita voi hyödyntää opetuksessa. 
 
Edelleen ensi vuonna tulossa ovat virtuaalivierailu SKS:n arkistoon, 
jossa kansanperinne- ja muistitietokokoelmat heräävät eloon ja 
juhlakalenteri, juhlakalenteri.finlit.fi. Kulttuuriperinne ei ole staattista, 
vaan se on jatkuvaa ja dynaamista. www.finlit.fi. 
 
Kulttuuriperinnekasvatuksen toiminnanjohtajan, Hanna Lämsän ja 
projektipäällikön, Kati Nurmen Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen 
seurasta kanssa, saimme sitten tutustua kulttuuriperintöön, otsikolla 
”Näe, koe ja tunne- virtuaalisia vierailuja kulttuuriperintöön”. 
 
Seuran päämääränä on ”lasten ja nuorten kulttuurisen osallisuuden ja 
osaamisen vahvistaminen ja oikeuksien toteutuminen”. 
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Samalla kasvattajat ja opettajat voivat saada sieltä koulutusta, 
materiaaleja, menetelmiä ja yhteistyöhankkeita. Tärkeää on osallistaa 
lapsia ja nuoria kulttuuriperinnön määrittämiseen, uudistamiseen ja 
luomiseen ja saada heidän äänensä kuuluviin.  On jo olemassa eri 
maiden nuorten kulttuuriperintövideoita, joita löytyy Heritage 
hubs:sta, maailmanperintövideoita suomalaisista 
maailmanperintökohteista ja aineetonta eli elävää perintöä sisältäviä 
videoita. Ehdotettiin Suomi-koulujen omien kulttuuriperintövideoiden 
sivuston luomista YouTubein.  
 

On tekeillä ns. ”Kulttuurin vuosikello”, jossa jaetaan materiaaleja ja 
vinkkejä kasvattajille kulttuurisen kestävyyden saavuttamiseksi ja 
”Europeana classroom”, joka on digitaalista kulttuuriperintöä 
eurooppalaisista arkistoista, kirjastoista ja museoista kokoava ja 
tarjoava palvelu. Europeana-luokkahuoneesta löytyy materiaalia 
opettajille. Tänä syksynä on tulossa myös ns. Heritage hubs-
materiaalit, joista voi löytää kokonaisia tuntisuunnitelmia. 
www.heritagehubs.eu. 
 

https://www.kulttuuriperintokasvatus.fi/. 
 

Vuorossaan ensimmäiset maailman Suomi-koulujen opettajien 
etäkoulutuspäivät päättyivät Suomi-koulutohtorin, Leila Imppolan 
virtuaalisiin väitöskahveihin. Samaan syssyyn jouduimme sanomaan 
hyvästit aina yhtä hymyilevälle, huippuälykkäälle koulutuspäivien 
hengelle, opetusneuvos Paula Mattilalle, joka on nyt jäämässä 
eläkkeelle opetushallituksesta. Koulutuspäivät eivät tule olemaan 
samat ilman häntä. Itse jään kaipaamaan häntä erityisesti. 
 

Outi Holopainen 
Seuran puheenjohtaja 
 

LOKA- JA MARRASKUUN VIRTUAALIKUUKAUSITAPAAMISET 
 

COVID-19-pandemian riehuessa, jouduimme siirtämään seuran 
säännölliset syyskauden kuukausitapaamiset nettiin. Molemmat 
etätapaamiset järjestettiin Microsoft Teams-applikaatiolla. 
Ensimmäisen tapaamisen järjesti Marko Suomalainen 4. lokakuuta ja 
toisen, pariskunta Einola-Tzirini 1. marraskuuta. 
 

 
Lokakuun virtuaalikuukausitapaaminen 
 

Jouduttuamme pettyneinä luopumaan tavastamme viettää 
kuukausitapaamisia enimmäkseen kreikkalaisissa tavernoissa hyvistä 
ruoista ja viineistä nauttien, ja lisäksi hieman skeptisinä kyllähän se 
nettitapaamisien suhteen, saimmekin iloksemme huomata, että 
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homma näinkin luonnistuu. Lisäksi etätapaamisilla on puolia, joita ei 
tähänastisissa tapaamisissa ole ollutkaan: 
 

Olemme tutustuneet nimittäin seuralaisiin, jotka eivät, syystä tai 
toisesta, olleet koskaan aikaisemmin osallistuneet seuramme 
tapahtumiin. Toiseksi, nyt on helpotettu ns. pitkänmatkalaistenkin ja, 
mikä vielä hienompaa, Suomessa asuvien seuralaistemme 
osallistumista. 
 

 
Marraskuun virtuaalikuukausitapaaminen 
 

Kyllä aika on mennyt rattoisasti virtuaali-ikkunoidenkin kautta 
rupatellessa. On tuntunut ihan siltä, ettei aika edes riittäisi, kun kaikilla 
olisi niin paljon sanottavaa. Sanoisinko, että nämä tapaamiset ovat 
olleet ns. henkireikä näiden ankarien liikkumisrajoitusten vallitessa. On 
ollut kivaa ”tavata” muitakin, kuin vain pelkästään omia perheen 
jäseniä.  
 

Outi Holopainen 
puheenjohtaja 

ETÄPIKKUJOULUT 
 

Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran ensimmäiset etäpikkujoulut pidettiin 13. 
joulukuuta, Zoom-applikaation välityksellä.  
 

Porukkaa tippui linjoille pikkuhiljaa, läheltä ja kaukaa, joten juhlat 
pääsivät kreikkalaiseen tapaan alkamaan n. puoli tuntia myöhemmin, 
kuin oli sovittu. 
 

Juhlat alkoivat seuran puheenjohtajan, Outi Holopaisen puheella, jossa 
tehtiin lyhyt katsaus kohta lopussa olevan toimintavuoden 
tapahtumiin. Todettiin, että pandemian aikaan saama 
”halvaantuminen” kevätkaudella, saatiin hoitoon syksyllä, jolloin 
seuramme siirtyi ns. ”etäaikaan”, ja että ei ole olemassa mitään niin 
pahaa, josta ei koituisi jotakin hyvääkin.  
 

Sitten lähdettiinkin ”raskaasti”, mutta vauhdikkaasti, kuuntelemalla 
YouTubesta kappale: ”Raskasta joulua: Tulkoon joulu”, jonka jälkeen 
seurasivat ulkosuomalaisparlamentin sihteerin, Sini Castrén:n, 
Helsingin Suomi-Seurasta ja Mari Hilosen, sosiaalikuraattorin, Ateenan 
merimieskirkosta, puheenvuorot.  Saimmekin kuulla aivan mahtavia 
uutisia: Suomi-koulujen apurahaa on nyt korotettu pysyvästi ja 
kestävästi, jotta ei enää tarvitsisi kituuttaa, ja jotta voitaisiin panostaa 
Suomi-koulujen kehitykseen. 
 

Etäpikkujoulukutsussa oli paljastettu, että ohjelma sisältäisi myös mm. 
joululeivonnaiskilpailun. Niinpä kuusi uskaliasta ja kekseliäistä leipojaa 
saivat esitellä tekeleensä on-line, minkä jälkeen äänestettiin paras 
joululeivonnainen.  
 
Kilvan voitti seuran varapuheenjohtaja, Sari Silvasti-Kontos, joka oli 
luonut todellisen kiusauksen. 

Takaisin etusivulle 
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Meikäläinenkin, joka on ollut sokerilakossa jo pari kuukautta, olisi 
rikkonut lakkonsa, jos olisi saanut sellaisen leivoksen eteensä.  
 

 
 
Leivonnaiskilpailun jälkeen olikin jo korkea aika saada tietää, keitä 
kaikki juhlijat olivat, mitä he tekivät elääkseen jne., koska kaikki eivät 
suinkaan olleet tuttuja toinen toisilleen. Oli todella mielenkiintoista 
tutustua uusiin ihmisiin. Ei oltu tiettykään, että jopa Tasos:n saarella 
asuu yksi suomalainen. ”Reippahasti käypi askeleet”-joululaulu 
YouTubesta kuittasi esittelykierroksen. 
 
Juhlien aikana oli ollut tarkoitus laulaa kolmekin kappaletta 
yhteislaulua, mutta viive eri nettiyhteysnopeuksista johtuen pani 
pipariksi sellaiset suunnitelmat. Sen sijaan löydettiin taas YouTubesta 
karaokemainen versio laulusta ”Tonttuparaati”, joka hilpeänä ja 
hauskana kappaleena sopi mainiosti juhlatunnelmaan.  

 
 

Kaiken maailman kisat ja tietokilpailut ovat melkein aina olleet osa 
pikkujouluohjelmistoamme, joten seuraavaksi seuran johtokunnan 
jäsen, Rauni Puurunen pani arvoituksillaan aivonystyrämme 
aikamoiselle koetukselle. Mistä hän olikin löytänyt niin kinkkisiä 
arvoituksia? Minä taisin arvata vain yhden, toiset olivat onnekkaampia 
ja kekseliäämpiä arvaten muutamia, mutta sitten oli sellaisiakin 
arvoituksia, joita kukaan ei onnistunut ratkaisemaan. 
 
Onko olemassa joulunalusjuhlia ilman joulupukkia? No, ei tietenkään. 
Joulupukille laulettiin, eikä hän meitä pettänyt tälläkään kertaa, vaan 
tuli ja kertoi kuulumisensa Korvatunturilta, kuuluttaen samalla vielä 
kerran leivontakilpailun voittajan nimen ja lahjan, jonka tontut sitten 
hänelle lähettäisivät. Voittajalle luvattiin omakseen iki-ihana 
torkkupeitto. 
 
Etäpikkujoulut sattuivat Pyhän Lucian päivälle. Niinpä juhlien ns. 
virallisen osan päätti ”Santa Lucia”-laulu, jota kuunneltiin hartaasti. 
 

Takaisin etusivulle 
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Senkin jälkeen linjoille jäi vielä muutamia rupattelemaan ja vaihtamaan 
kuulumisia. 
 

 
 

Kaiken kaikkiaan meillä oli tosi hauskat pikkujoulujuhlat. Oli mukava 
todeta, että kyllä tällaisia voi järjestää etänäkin. Sanoisinko, että 
jossakin suhteessa jopa näppärämminkin. Kaipaamaan jäimme 
kuitenkin monia, pitkäaikaisia aktiivijäseniämme, jotka eivät, syystä tai 
toisesta, pystyneet osallistumaan juhliin.  
Pohjois-Kreikan Suomi-Seura toivottaa kaikille oikein hyvää joulua ja 
parempaa uutta vuotta! 
 

Outi Holopainen 
puheenjohtaja 
 

THESSALONIKIN SUOMI-KOULUN ETÄJOULUJUHLAT 
 

Suomi-koulumme on toiminut etäajassa jo viime kevään lockdown:sta 
alkaen.  
 

Niinpä perinteiset joulujuhlatkaan eivät voineet olla poikkeus 
sääntöihin, ja ne järjestettiin Zoom-applikaation välityksellä 19. 
joulukuuta. 
 

Tällä kertaa oppilaat eivät voineet yhdessä koristaa kuusta juhlien 
alussa, kuten ennen. Sen sijaan katsottiin YouTubesta video, jossa 
jotkut lapset laittoivat joulua monenlaisine askareineen.  
 

Edellisellä koulukerralla leikkiryhmäläiset olivat leiponeet 
taikataikinasta piparkakunmuotoisia koristeita, joita sitten maalattiin 
ja koristeltiin yhdessä joulujuhlien aikana. Oppilaat tekivät 
antaumuksella työtä käskettyä, jotkut kiireellä hutaisten, toiset 
huolellisesti aikaa ottaen. 
 

Kun joulukoristeiden somistus alkoi kyllästyttää pikkuväkeä, katsottiin 
joulusatu, nimeltä ”Pupu Isoloikka ja yllättävä pakkasyö”, jonka 
hahmoista, tapahtumista, maisemasta ja olosuhteista opettajat 
oppilaitaan sitten ”testasivat”.  
 

Sitten lähdettiin vauhdilla mukaan Siinan taikastudioon tanssimaan 
”Tonttupolkkaa”, josta oppilaat innostuivat niin, että se piti katsoa ja 
tanssia kahteen kertaan juhlan aikana. 
 

”Joulupukki, joulupukki”- laulun aikana saapui Joulupukki saaden 
lasten silmät loistamaan. Jotkut pienistä oppilaista olivat hieman ujoja 
ja pelokkaita, piiloutuen kotonaan sohvien ym. huonekalujen taakse tai 
peiton alle, toiset taas vastasivat rohkeasti joulupukin heille asettamiin 
kysymyksiin. Kaikki oppilaat olivat aivan otettuja joulupukista. Lopuksi 
Joulupukki lupasi, että tällä kertaa tontut lähettäisivät koulun juhlien 
joululahjat oppilaille, ja pyyteli anteeksi velvollisuuttaan lähteä 
kiireesti poroja ruokkimaan.  

Takaisin etusivulle 
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Sitten ”keitettiin” taas joulupuuroa Siinan taikastudiossa, ”Joulu on 
taas”, joka oli toinen, liikunnallinen osuus joulujuhlien ohjelmassa, 
minkä jälkeen todettiin oppilaiden, varsinkin pienimpien, olemaan 
valmiita päättämään Suomi-koulun ensimmäiset etäjoulujuhlat Mauri 
Kunnaksen kuvittamalla videolla, ”Joulupukin maa”, johon oppilaamme 
ovat olleet erityisen tykästyneet. 
 

Koulun ovet avataan jälleen 16. tammikuuta. Saa nähdä, onko silloin 
kyseessä lähi- vai etäopetus. Koronavirustilanteen viimeaikainen 
kehitys puhuu viimeksi mainitun opetustavan puolesta.  
 

Thessalonikin Suomi-koulu toivottaa kaikille rauhaisaa joulua ja oikein 
hyvää uutta vuotta!  
 

Outi Holopainen 
Opettaja 
 

ATEENAN SUURLÄHETYSTÖ TIEDOTTAA 
 

 
 
Suurlähettiläs Jari Gustafsson aloitti syyskuun alussa Ateenassa ja 
pyrkii vierailemaan Thessalonikissa, kun koronatilanne sen sallii.  
 

 
 
Suurlähettilään esittelyjuttu: 
https://finlandabroad.fi/web/grc/ajankohtaista/-
/asset_publisher/TV8iYvdcF3tq/content/suurl-c3-a4hettil-c3-a4s-jari-
gustafsson-aloittaa-ateenassa/384951  
 
Ulkomailla oleskelevilla Suomen kansalaisilla on lakisääteinen 
velvollisuus ilmoittaa ulkomailla oleskelunsa aikana tapahtuneista 
henkilötietojen muutoksista kuten lapsen syntymästä, avioliitosta, 
avioerosta, nimenmuutoksesta ja osoitteenmuutoksista. Jos asut 
ulkomailla, muista ilmoittaa henkilötiedoissasi tapahtuneet muutokset 
Digi- ja väestötietovirastoon.  
 
On tärkeää, että tietosi ovat ajan tasalla. Esimerkiksi 
äänioikeusrekisterin laatiminen vaaleja varten perustuu 
väestötietojärjestelmän tietoihin. Väärä osoitetieto voi johtaa siihen, 
että viranomaisten yhteydenotot, kuten esimerkiksi 
äänioikeusilmoitus, eläkepäätökset tai asevelvollisuusasiat eivät tule 
perille. 

Takaisin etusivulle 

https://finlandabroad.fi/web/grc/ajankohtaista/-/asset_publisher/TV8iYvdcF3tq/content/suurl-c3-a4hettil-c3-a4s-jari-gustafsson-aloittaa-ateenassa/384951
https://finlandabroad.fi/web/grc/ajankohtaista/-/asset_publisher/TV8iYvdcF3tq/content/suurl-c3-a4hettil-c3-a4s-jari-gustafsson-aloittaa-ateenassa/384951
https://finlandabroad.fi/web/grc/ajankohtaista/-/asset_publisher/TV8iYvdcF3tq/content/suurl-c3-a4hettil-c3-a4s-jari-gustafsson-aloittaa-ateenassa/384951
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Voit tarkastaa väestötietojärjestelmästä tietosi Omien tietojen 
tarkastus –palvelusta, jos sinulla on esim. pankkitunnukset tai 
pyytämällä tarkastusta kirjallisesti lomakkeella. Muutosilmoituksen voi 
tehdä myös suurlähetystössä, jolloin siitä peritään 30 EUR 
palvelumaksu. Lisätietoja: https://dvv.fi/fi/ulkomailla-asuminen  
 

Kunnallisvaalien ennakkoäänestys järjestetään Ateenassa 7.-10.4. 
Äänioikeutettuja ovat ne, joilla on kotipaikka Suomessa. Myös 
postiäänestäminen on mahdollista. Lisätietoa suurlähetystön 
verkkosivuilla ja Facebookissa kevään kuluessa.  
 

Toivotamme kaikille terveyttä, hyvää joulua ja onnellista vuotta 2021! 
 

SUOMI-SEURA RY JA USP TIEDOTTAVAT 
 

ESITTELYSSÄ SUOMI-SEURAN UUSI 
NEUVOJA JENNY ORPHANOU 
 
Aloitin Suomi-Seura ry:ssä neuvojana 
marraskuun alussa. Olen palannut hiljattain 
Suomeen yli 20 ulkomaanvuoden jälkeen. 
Asuin noin 20 vuotta Kyproksella ja sitä ennen 
lyhempiä jaksoja mm. Itävallassa, Kreikassa ja 
Egyptissä. Koulutukseltani olen 
kasvatustieteiden maisteri ja työkokemusta 
minulle on kertynyt niin yritysmaailmasta kuin 
valtionhallinnostakin. Viimeiset 6,5 vuotta 

toimin Suomen suurlähetystössä Kyproksella 
kansalaispalveluvirkailijana ja tehtäviini kuului mm. ulkosuomalaisten 
neuvominen. 

Olen kokenut ulkomaille muuton, ulkomailla opiskelun, työskentelyn ja 
perheen perustamisen sekä paluumuuton. Koenkin hyvin tärkeänä ja 
minulle sydäntä lähellä olevana tehtävänä ulkosuomalaisten, 
ulkomaille muuttavien suomalaisten ja paluumuuttajien neuvonnan. 
Kyproksella toimin vapaa-ajallani usean vuoden ajan Limassolin Suomi-
koulun opettajana ja sitä kautta olen ollut säännöllisessä yhteydessä 
Suomi-Seuraan jo ulkomailta käsin. 
 

Ajatus Suomi-Seurassa työskentelystä on ollut mielessäni jo pidemmän 
aikaa ja nyt olen todella innolla tarttumassa uuteen tehtävään osana 
mahtavaa, osaavaa asiantuntijatiimiä. 
Palvelulupaukseni on parhaani mukaan myötävaikuttaa kehittävällä 
otteella Suomi-Seura ry:n tavoitteeseen tarjota erinomaista palvelua 
maalimalla oleville, sinne lähteville ja sieltä palaaville suomalaisille. 
 

Ota rohkeasti yhteyttä, kun olet neuvon tarpeessa! 
 

Aurinkoisin syysterveisin, 
Jenny 
jenny.orphanou@suomi-seura.fi  
+358 (0)41 7307333 
 

MONI ULKOSUOMALAINEN HAAVEILEE PALUUSTA SUOMEEN 
 

Ulkomailla asuu noin 300.000 Suomen kansalaista, joista runsaat 
250.000 on äänioikeutettua. Koko 2010-luvun Suomen kansalaisten 
nettomaahanmuutto on ollut miinuksella: ulkomaille on lähtenyt 
enemmän Suomen kansalaisia kuin tänne on tullut takaisin. Vuoden 
2020 luvut näyttävät erilaisilta. Suomi-Seura ry:n tavoite on helpottaa 
maailmalla olevien suomalaisten takaisinmuuttoa ja nostaa 
ulkosuomalainen osaava työvoima osaksi ratkaisua maamme 
kasvavaan työvoimatarpeeseen. 

Takaisin etusivulle 

https://dvv.fi/fi/ulkomailla-asuminen
mailto:jenny.orphanou@suomi-seura.fi
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Ulkosuomalaisten neuvonnan tarve lisääntynyt 
 
Maailman tapahtumat heijastuvat Suomi-Seura ry:n toiminnassa. 
Erityisesti koronaepidemia ja brexit ovat lisänneet ulkosuomalaisten 
ohjeistuksen ja neuvonnan tarvetta. Tämä on näkynyt vuoden 2020 
aikana Suomi-Seuran neuvontapalveluissa lisääntyneinä 
yhteydenottoina ja kävijämääräpiikkeinä verkkosivuilla. 
 
Suomi-Seuran saamien yhteydenottojen perusteella voi todeta, että 
ulkosuomalaisten paluumuuttohalukkuus on kasvussa. Epävarmassa 
maailmantilanteessa moni ulkosuomalainen pohtii paluuta Suomeen. 
Euroopasta paluumuuttoa koskevia tiedusteluja tulee kaikkialta. 
Enemmistö näyttäisi kuitenkin olevan palaamassa Ruotsista, 
Britanniasta ja Espanjasta. EU:n ulkopuolelta suurin osa 
paluumuuttoon liittyvistä yhteydenotoista tulee Yhdysvalloista. 
Sen sijaan ulkomaille muuttoon liittyviä yhteydenottoja Suomi-Seura 
on saanut tänä vuonna huomattavasti vähemmän. Tiedustelut ovat 
liittyneet ulkomailla olevaan työpaikkaan. Erityisesti syksyllä eläkeläiset 
ovat kyselleet paluusta asuinmaahan. 
 
Suomi-Seura kehittää Osaajaväylää Suomeen 
 
Ulkosuomalaisten tiedustelut työllistymismahdollisuuksista ja 
etätyöskentelystä Suomessa ovat lisääntyneet. Paluumuuttoaiheiset 
tutkimukset ja kyselyt paljastavat, että paluumuuttaja kaipaa tukea 
erityisesti työllistymisessä ja kotiutumisessa. Muuttovalmisteluihin voi 
kulua hyvinkin pitkä aika eikä suunnittelu välttämättä johda lopulta 
paluumuuttoon. Lopullista muuttopäätöstä voivat jarruttaa työpaikan 
löytäminen, puolison sopeutuminen ja verkostojen puuttuminen. 
 

Suomi-Seuran tavoitteena on helpottaa maailmalla olevien 
suomalaisten takaisinmuuttoa ja nostaa ulkosuomalainen osaava 
työvoima osaksi ratkaisua maamme kasvavaan työvoimatarpeeseen. 
Kehitämme parhaillaan yhteistyössä verkostojemme kanssa 
paluumuuttajille Osaajaväylää Suomeen. 
 

Epävakainakin aikoina Suomi näyttäytyy ainakin vielä turvallisena 
maana. Suomen vahvuuksia ovat muun muassa tasa-arvo, 
korkeatasoinen koulutusjärjestelmä, innovatiivisuus, väljyys, luonto 
sekä perheiden näkökulmasta arjen helppous. Näitä vahvuuksia 
Suomen kannattaa hyödyntää ja tukea ulkosuomalaisten sujuvaa 
Suomeen paluuta. 

 
Kuva: Suomen kansalaisten nettomaahanmuutto vuosina 2010 – 2020* (*vuoden 
2020 luku tammikuu – lokakuu). Lähde: Tilastokeskus.  
 

Lisätietoja:  
Suomi-Seura ry,  
toiminnanjohtaja Tina Strandberg,  
tina.strandberg@suomi-seura.fi, puh. +358 (0)44 7129 230,  
www.suomi-seura.fi 

Takaisin etusivulle 

mailto:tina.strandberg@suomi-seura.fi
http://www.suomi-seura.fi/
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PARLAMENTTISIMULAATIO 16-30-VUOTIAILLE 
ULKOSUOMALAISNUORILLE!  
 
Haluatko vaikuttaa ulkosuomalaisten nuorten asioihin. 
Parlamenttisimulaatiossa pääset keskustelemaan ulkosuomalaisia 
koskevista kysymyksistä ja kehittämään niihin konkreettisia 
parannusehdotuksia muiden ulkosuomalaisnuorten kanssa.  
 
Milloin: 27. helmikuuta 2021 klo 16 – 19 Suomen aikaa (UTC +2:00) 
Kenelle: 16–30-vuotiaille maailmalla asuville suomalaisnuorille. Sinun 
ei tarvitse olla Suomen kansalainen, riittää että sinulla on suomalaisia 
sukujuuria. Osallistuminen on maksutonta. 
 
Miten: Parlamenttisimulaatio toteutetaan Zoom-etäyhteydellä (Zoom 
Meeting). Voit osallistua mistä päin maailmaa tahansa, vaikka 
kotisohvaltasi.  
 
Ilmoittaudu simulaatioon viimeistään 11.1.2021. Lue lisää: 
https://nuoretmaailmalla.fi/maailmalla-asuva-suomalainen-nuori-tule-
mukaan-vaikuttamaan-ja-hankkimaan-uusia-kokemuksia/ 
 
ULKOSUOMALAISPARLAMENTIN DIGI-ISTUNTOON 
 
Ulkosuomalaisparlamentti kokoontuu 11. – 12.6.2021 digi-istuntoon 
 
Vuonna 2021 ulkosuomalaisparlamentin 10. istunto kokoontuu ensi 
kertaa digitaalisesti! Etäistunto on poikkeusratkaisu, jonka perusteena 
ovat maailmanlaajuisen koronapandemian terveysturvallisuusriskit ja 
matkustusrajoitteet. 
 

Digi-istunto uudistaa ulkosuomalaisparlamenttia osallistumisen 
kanavana ja tarjoaa kaikille USP:ssa mukana oleville 543 
suomalaisyhteisöille 37 maassa yhdenvertaiset mahdollisuudet 
osallistua istuntoon maailmalta käsin. 
 
Ulkosuomalaisparlamentin toiminta perustuu USP:n säännöt 
hyväksyneiden ulkosuomalaisyhteisöjen tekemiin aloitteisiin. 
Aloitteiden määräaika on kolme kuukautta ennen istuntoa. Vuoden 
2021 istuntoon jo saapuneisiin aloitteisiin voit tutustua USP:n 
kotisivuilla. 
 
Suomi-Seura ry vastaa ulkosuomalaisparlamentista. Digi-istunnon 
valmistelut ovat käynnissä ja istuntokutsut lähetetään kaikille USP-
yhteisöille 10.12.2020 mennessä. 
 
Tervetuloa maailmanlaajuiseen parlamentti-istuntoon! 
Lisätietoa:  
Suomi-Seura ry 
parlamenttisihteeri Sini Castrén, 
info@usp.fi  
Puh. +358 44 7109387 
 
 

 
 
 

Takaisin etusivulle 

https://nuoretmaailmalla.fi/maailmalla-asuva-suomalainen-nuori-tule-mukaan-vaikuttamaan-ja-hankkimaan-uusia-kokemuksia/
https://nuoretmaailmalla.fi/maailmalla-asuva-suomalainen-nuori-tule-mukaan-vaikuttamaan-ja-hankkimaan-uusia-kokemuksia/
https://suomi-seura.fi/usp-siirretty-10s-istunto-2021/
https://suomi-seura.fi/usp-aloiteyhteenvedot/
https://suomi-seura.fi/usp-aloiteyhteenvedot/
mailto:info@usp.fi
https://suomi-seura.fi/usp-etusivu/
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LOCKDOWN KREIKASSA 2020 
 
Kreikassa on tällä hetkellä todettuja tartuntoja jo enemmän kuin niitä 
oli lockdownin alkaessa viime keväänä. Tuleeko toista totaalista, koko 
maan kattavaa ulkonaliikkumiskieltoa vai sovelletaanko sitä kenties 
vain paikallisesti ja tietyiltä osin, mikäli tilanne pahenee? Tämä on 
jatkuvana puheenaiheena. Vallanpitäjät ovat antaneet ymmärtää, että 
viime kevään kaltainen, koko maan pysäyttävä lockdown ei toistuisi. 
Päivä kerrallaan, elämmehän erikoista aikaa, jolloin juuri mitään ei 
voine pitää varmana. Näissä mietteissä ajattelin hieman muistella 
tuota viime kevättä ja sitä, miltä tuntui elää maassa, jossa on 
ulkonaliikkumiskielto. 
 
Se tuli varoittamatta. Uutisissa kerrottiin, miten maahan on julistettu 
täydellinen ulkonaliikkumiskielto 23.3.2020 alkaen. Kiellon 
rikkomisesta seuraisi 150 euron suuruinen sakkorangaistus. Sallittua oli 
ainoastaan tietynlaisista syistä kotoa poistuminen. Jokainen, joka 
kotoaan poistui, oli velvollinen kantamaan mukanaan ns. ”lupalappua”, 
joko paperista versiota, taikka puhelimeen tekstiviestinä saatua 
lupakoodia. Kun lähetti lupapyynnön ulkona liikkumiseen puhelimesta, 
vaikkapa ennen kauppaan menoa, tuli ruudulle vastauksena oma nimi, 
osoite sekä numero 2 (kauppa-asiat). Sallittuja syitä ulkona 
liikkumiselle olivat mm. töihin meno tai töistä kotiin paluu, 
ruokakauppaan/apteekkiin/lääkäriin/pankkiin meno, lemmikin 
ulkoilutus, lyhyt kuntolenkki lähellä kotia (ulkona sai kerrallaan olla 
korkeintaan tunnin, ja oli pysyteltävä kilometrin säteellä kotoa). 
Ensimmäisinä päivinä oli ilmassa monenlaista hämmennystä ja 
ihmetystä, että miten tämä kaikki oikein toimii. Sitten siitä pikkuhiljaa 
tuli uusi rutiini.  
 

Suurin osa muista kuin välttämättömyystarvikkeita myyvistä liikkeistä 
oli kiinni. Kaupunki oli kuin aavekaupunki. Muistan eräänkin sateisen 
illan, lähdin tuttuun pikkumarkettiin, joka oli auki vähän myöhempään 
kuin muut, ja siellä oli nopeampaa tehdä ostokset. Kävelin alaspäin 
tuttua, yleensä elämää pursuavaa Gounari-kävelykatua, jossa niin 
nuoriso kuin vanhemmat ihmisetkin istuivat kiveyksillä ja penkeillä ja 
söivät kreppejä ja muita herkkuja, vaihtoivat kuulumisia, miten koirat 
haukkuivat, nauru raikui, ja miten se kaikki aina sai minut täyttymään 
elämän energiasta, iloitsemaan, miten viihdynkään tässä maassa, tässä 
kulttuurissa, tässä kaupungissa!  
 

 
 

Nyt oli toisin. Ei kuulunut naurua, ei puhetta, ei tullut vastaan yhtäkään 
ihmistä. Vain suljettuja luukkuja, pimeitä kadunkulmia, ja kiiltävä katu.  
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Sadepisarat tanssivat katuun osuessaan, niiden ropina oli ainoa ääni, 
joka siinä illassa kuului. Tuulikin vinkui, eräällä katuosuudella ei ollut 
kaikkia lamppujakaan palamassa, ja kun liikkeiden valot puuttuivat, oli 
jopa pelottavan hämäriä, tyhjyyttään kirkuvia katuja, joissa teki mieli 
kiirehtiä askeleita. Tuntui siltä, kuin elämä olisi kirjaimellisesti lukittu 
sisään asuntoihin. Ikkunoista näkyvä valo lohdutti. Siksipä melkein 
säikähdin, nähdessäni tuijottavan katseen, koiran yksinään sadetta 
pitelemässä erään katoksen alla. Koiran ilme lohdutti, tunsin sen 
välittävän sanattoman viestin: ”hei sinäkin siinä yksin, niin minäkin 
tässä ja tuntuu, että maailma on loppunut, tämä on outoa aikaa, 
pysytään rohkeina vaan ja häntä pystyyn, hyvää yötä kaksijalkainen 
kaveri…”  
 

 
 

Kuoroharjoitukset päättyivät, pilates-sali sulki ovensa. Työstä 
ilmoitettiin, että vähäisen kysynnän johdosta työt loppuvat toistaiseksi. 
Järkytys toisensa perään. Kauanko tätä jatkuu? Ja mitähän 

seuraavaksi? Mutta kuten aina, jokainen vastoinkäyminen voi olla 
myös siunaus valepuvussa, jos sen osaa kääntää sellaiseksi. Tartuin 
itseäni niskasta ja ryhdyin systemaattisesti lähestymään eri 
käännöstoimistoja, lähettelin CV:tä ja tarjosin osaamistani. Kaikesta 
siitä syntyikin uusia yhteistyösopimuksia, kumppanuuksia, jotka 
tulevaisuudessa saattavat olla hyvinkin tärkeitä. Ilman koronaa ja tätä 
poikkeuksellista tilannetta, tätä kaikkea olisi nyt tuskin olemassa. Siis 
kiitos! Tietenkin oli helpompia päiviä, ja oli vaikeampia. Kotona hyvin 
viihtyvänä ihmisenä, minulle ei ole suuren suuri haaste saada olla 
rauhassa kotioloissa, mutta se että ykskaks kaikki fyysiset 
ihmiskontaktit katosivat elämästä, se aiheutti välillä kovaakin tuskaa. 
Saatoin kuin paniikissa tarttua luuriin, ja varsinkin Suomessa eläviin 
ihmisiin tuntui tärkeältä ottaa yhteyttä.  
 

Kehitin sitten itselleni eräänlaisen ”palmu-meditaation”. Se tapahtui 
siten, että istuin yhdellä pikku parvekkeistani ja pitelin käsissäni 
lämmintä kahvikuppia. Se kahvikupin pitely tuntui vähän siltä kuin olisi 
siinä tavannut ystävää. Kohdistin katseeni parvekkeen alla olevaan 
pieneen palmuun. Palmu näytti mallia: ”Näet, miten nämä lehväni 
tuulessa lepattavat, sinkoilevat villistikin välillä. Mutta tässä minä 
seison, hievahtamatta paikallani, tukevassa rungossani eläen”. Minäkin 
voin joka tilanteessa luottaa siihen, että sisäinen runkoni on vahva ja 
kestää elämän tuulet ja tuiskut. Voin joka päivä kohdistaa katseeni 
sisäänpäin, ja siinä auttaa vaikkapa se, että kiinnittää katseensa 
palmuun. Jokaisella on oma tapansa päästä kosketuksiin sisäisen 
voimansa kanssa. Ehkä paras asia mitä kaikenlaiset kriisitilanteet 
elämässä tarjoavat, onkin juuri tämä. Ne ohjaavat ihmistä lopulta 
oman itsensä äärelle, sinne missä ikuisuus asuu ja on löydettävissä 
joka hetki. 
 

Sarianna Nikkola 
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RUOKAPALSTA 
 

PÄHKINÄ-SIEMENNÄKKÄRI 
 

 
 

Ainekset 
200 g pähkinäsekoitusta 
1 kpl omena  
3 dl kaurajauhoja  
2 dl auringonkukansiemeniä 
1/2 tl suolaa 
2 1/2 dl vettä 
2 rkl rypsiöljyä 
 

Valmistus (Uuni 175°C) 
 

Rouhi pähkinät veitsellä tai monitoimikoneessa melko karkeaksi 
rouheeksi. Pese ja kuori omena. Poista siemenkota ja raasta omena 
hienoksi raasteeksi (noin 1 dl). Sekoita raaste ja kuivat aineet kulhossa. 
Kiehauta vesi ja kaada se kuumana kuivien aineiden joukkoon. Lisää 
öljy ja sekoita tasaiseksi. 

Kaada taikina leivinpaperilla vuoratulle pellille ja painele se käsin koko 
pellin kokoiseksi ohueksi levyksi. Voit myös nostaa toisen leivinpaperin 
taikinan päälle ja painella levyn tasaiseksi paperien välissä. 
 
Paista 175-asteisessa uunissa, 40–50 minuuttia, kunnes näkkileipä on 
rapea ja ruskistunut. Anna näkkileivän jäähtyä kunnolla 
peittämättömänä ja murra palasiksi. Saat näkkäristä säntillisiä paloja, 
jos leikkaat levyn heti uunista ottamisen jälkeen. Säilytä näkkileipä 
tiiviissä rasiassa. 
 
SATSUMA-PORKKANASOSEKEITTO 
 
Satsuma tuo raikasta sitruksen makua inkiväärillä piristettyyn 
porkkanasosekeittoon. Satsumapalat lisätään juuri ennen 
soseuttamista, jolloin pikkusitruksen tuore maku ja vitamiinit säilyvät. 
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Ainekset (4 annosta) 
3 kpl satsumaa tai klementiiniä 
700 g porkkanoita 
2 kpl perunaa (jauhoinen lajike) 
1 kpl sipuli 
2 cm pala inkivääriä 
1 rkl rypsiöljyä 
6 dl vettä 
1 kpl kasvisliemikuutio (gluteeniton) 
Tuoretta korianteria 
 

Pese, kuori ja paloittele satsumat, porkkanat ja perunat. Kuori ja 
hienonna sipuli ja inkivääri. 
 

Kuumenna öljy kattilassa ja kuullota sipuli. Lisää inkivääri, porkkanat ja 
perunat. Sekoita hetki. Lisää vesi ja liemikuutio. Keitä kannen alla noin 
20 minuuttia, kunnes kasvikset ovat pehmeitä. 
 

Valuta keitinliemi talteen. Lisää satsumapalat kattilaan kasvisten 
joukkoon ja soseuta sauvasekoittimella. Lisää sen verran keitinlientä, 
että keitosta tulee sopivan sakeaa. Viimeistele halutessasi korianterilla. 
 
Lisää keiton ruokaisuutta paistetulla tofumurulla, raejuustolla tai 
paksulla jogurtilla. 
 
KOOKOS-KANAKEITTO 
 
Kookos-kanakeitto on helppo ja maukas arkiruoka, joka maistuu koko 
perheelle. Lempeät mausteet, täyteläinen kookosmaito sekä tutut 
kotimaiset kasvikset ja broileri luovat herkullisen kokonaisuuden. 
 

 
 
Ainekset (4 annosta) 
5 kpl perunaa 
2 kpl porkkanaa 
150 g (1 ps) varsiparsakaalia 
1 kpl sipuli 
1 rkl rypsiöljyä 
350 g (1 pkt) hunajamarinoituja broilerin fileesuikaleita 
3 - 4 rkl punaista currytahnaa 
3 rkl ketsuppia 
6 dl vettä 
400 ml (1 tlk) kookosmaitoa 
10 kpl kokonaista mustapippuria 
 
Pese ja kuori perunat sekä porkkanat. Pilko perunat ja viipaloi 
porkkanat. Huuhtele varsiparsakaalit ja leikkaa noin 2 cm:n paloiksi. 
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Kuori ja hienonna sipuli. Kuullota se öljyssä kattilassa. Lisää 
broilerisuikaleet, currytahna ja ketsuppi. Paista suikaleisiin kaunis väri. 
 
Lisää vesi, kookosmaito ja pippurit sekä perunat ja porkkanat kattilaan. 
Keitä miedolla lämmöllä kannen alla noin 10 minuuttia, kunnes 
kasvikset ovat napakan kypsiä. 
 
Lisää lopuksi varsiparsakaalit ja keitä noin 5 minuuttia. 
 
GRANAATTIOMENATUOREPUURO 
 
Runsaskuituinen granaattiomenatuorepuuro hellii vatsaa. Yön yli 
jääkaapissa maustunut kaurainen puuro on helppo ja herkullinen 
aamupala, jonka voi myös napata kätevästi mukaan. 
 
Ainekset (2 annosta) 
1 kpl granaattiomena 
4 kpl klementiiniä tai satsumaa 
1/2 dl cashew-pähkinöitä 
8 kpl kuivattua pehmeää aprikoosia 
4 dl maustamatonta jogurttia 
2 dl kaurahiutaleita  
 
Hiero granaattiomenaa pöytää vasten. Halkaise hedelmä ja irrota 
siemenet isossa kulhossa koputtelemalla hedelmän kuorta kauhalla. 
 
Purista kolmen sitruksen mehu (noin 1 ½ dl). Kuori neljäs ja leikkaa 
paloiksi. Rouhi cashew-pähkinät. Hienonna aprikoosit.  

 
 
 
Sekoita sitrusmehu, pähkinät, aprikoosit, jogurtti ja kaurahiutaleet 
keskenään. Jaa annoskulhoihin tai rasioihin. 
 

 
 
Ripottele sitruspalat ja granaattiomenansiemenet pinnalle. Anna 
maustua ja turvota jääkaapissa vähintään tunti tai yön yli. 
 
Myös pistaasipähkinät ja kuivatut luumut sopivat tuorepuuroon. Voit 
maustaa puuron ripauksella kanelia tai kardemummaa. 
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PALVELUHAKEMISTO 
 
Suomen, kreikan ja ruotsin kielen oppitunteja. Epävirallisia 
käännöksiä: Suomi, kreikka, englanti ja ruotsi.  
 
Outi Holopainen, Mob. 697 9774482 
E-maili oumasoou@hotmail.com 
 
Fysioterapia  
 
Aleksandros Dimitriadis, Mob. 697 3488095  
E-maili alex_physio@hotmail.com  
 
Graafinen suunnittelija 
 
Andreas Dimitriadis, Mob. 697 9762145 
E-maili andreas1701@gmail.com  
 
Homeopatiaa, energiahoitoja sekä homeopatian itsehoitokursseja  
Käännöksiä: Suomi - kreikka - englanti 
Kreikan ja suomen kielen tunteja 
Pianonsoiton opetusta 
Musiikkikeikkoja piano / kitara ja laulu 
 
Sarianna Nikkola, Mob. 698 3627539 
E-mail: kreetalainen@gmail.com  
 
Käsintehtyä keramiikkaa ja koruja 
 
Päivi Georgopoulos, Puh. 697 4031922 
Myös tilauksia otetaan vastaan. 
 

TAPAHTUMAKALENTERI 
Kevätkaudelle 2021 

 

Kuukausitapaaminen tammikuu (keilailukilpailujen sijaan)  
 

Yleiskokous helmikuu 
 

Kuukausitapaaminen maaliskuu 
 

Kuukausitapaaminen huhtikuu 
 

Kuukausitapaaminen toukokuu 
 

Kaikki tapaamiset tällä tietoa etänä Zoom-applikaation kautta. 
Tarkemmat ajankohdat ilmoitetaan myöhemmin. 
 
Mahdollisia muutoksia/lisäyksiä riippuen hallituksen antamista 
ohjeista. 
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Haluatko Sinäkin olla osa maailmanlaajuista suomalaisverkostoa? 
 

 
 

Suomi-Seura ry on maailmalla asuvien suomalaisten asiantuntija- ja palvelujärjestö,  
jolla on sekä henkilö- että yhdistysjäseniä ympäri maailmaa.  

Olemme suomalaisten tukena maailmalla arjessa ja juhlassa 90 vuoden kokemuksella.  
 

Suomi-Seura ry tarjoaa Sinulle  
Neuvontaa • Koulutusta • Tiedotusta • Suomen Silta -lehti • Edunvalvontaa 

Hyviä jäsenetuja • Suomi-tuotteita 
 

Suomi-Seura toimii myös ulkosuomalaisparlamentin sihteeristönä. Lue lisää: www.suomi-seura.fi/usp-etusivu/ 
 

Tervetuloa mukaan toimintaamme! 
Lue lisää kotisivuiltamme: www.suomi-seura.fi  

 

 
Mariankatu 8 

00170 Helsinki, Finland 
+358 (0)9 684 1210 

info@suomi-seura.fi 
Takaisin etusivulle
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