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Yhden aikakauden loppu 
 
Olemme tehneet tätä tiedotetta yli 20 vuotta. Nyt on tullut aika sanoa 
hyvästi! Tämä on tiedotteemme viimeinen numero. 
 
Haluan kiittää kaikkia teitä, jotka olette ottaneet osaa tämän tiedotteen 
tekemiseen, ja varsinkin teitä, jotka olette olleet sen lukijoita! 
 
Nähdään maailmalla! 
 
Marko Suomalainen 
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PÄÄKIRJOITUS 
 
Näin vuoden lopussa on tapana tehdä tilinpäätöksiä, niin yrityksissä kuin 
jokainen itse oman elämänsä suhteen. 
 
Tämä mennyt vuosi tulee kuitenkin jäämään historiaan koko maailmassa 
monien ikävien asioiden vuoksi, jotka koskevat meitä kaikkia. Siitä olemme 
varmasti yhtä mieltä, ja vaikka kuinka haluaisimme unohtaa nuo faktat, helppoa 
se ei ole. 
 
Päällimmäisenä on tietty Ukrainan sota. Se on tuonut silmiemme eteen kaikessa 
raakuudessaan sen tosiasian, miten ihmisten rauhanomainen elämä voi hävitä 
kuin tuhka tuuleen silmänräpäyksessä. Me, jotka elämme katto päämme päällä 
ja joiden elämä on muutenkin uomissaan, on vaikea käsittää, mitä todella 
tarkoittaa elää sodan keskellä. Energiakriisikin jatkuu varmasti ainakin yhtä 
kauan kuin sota. Meille energia on kalliimpaa kuin koskaan, ja Ukrainassa taas 
joudutaan elämään monesti täysin ilman sähköä ja lämmitystä. 
 
Negatiivisten asioiden lista jatkuu mielissämme kuitenkin vielä muillakin tasoilla. 
Hädin tuskin olemme selvinneet koronaepidemiasta, kun uusia uhkia kuuluu 
taas Kiinasta. Naisiin ja lapsiin kohdistunut väkivalta ja hyväksikäyttö on 
lisääntynyt valtavasti. Monet nuoret voivat huonosti ja se on tuonut tullessaan 
mm. jengiväkivaltaa. Korruptio on tullut silmiemme eteen isoina numeroina jopa 
sielläkin, missä emme olettaneet sen tapahtuvan. Rahaa ja valtaa on käytetty 
väärin hyväntekeväisyyden nimissä jne. Monesti näitä uutisia kuunnellessa ja 
lukiessa on tuntunut kuin maa olisi pettänyt jalkojen alla, kuitenkin elämän on 
jatkuttava. 
 
Vuoden 2023 kynnyksellä ajattelen, voiko tuleva vuosi olla enää huonompi kuin 
edellinen tai ehkä paremmin sanottuna kolme edellistä vuotta. Monissa maissa, 
mukaan luettuina molemmissa kotimaissamme sekä toisessa naapurimaassa, on  
tulevana vuonna vaalit. Enemmän kuin ehkä koskaan toivon, että äänestäjät 
ovat viisaita valinnoissaan ja tulevat hallitsijat kykeneviä saamaan asiat taas 
paremmille raiteille, niissä puitteissa kuin se on mahdollista.  

 
 
 
Pysykäämme positiivisina kaikesta huolimatta, ja toivokaamme, että sodan 
viimeinen näytös tulisi pian ja se olisi mahdollisimman armelias. Sen myötä 
energiavirrat kulkisivat kuin ennenkin ja meillä, ja ennen kaikkea lapsillamme, 
olisi toivoa paremmasta. 
 
Voimia ja taitoa maailman terveydenhoidon ammattilaisille pitää uudet 
pandemia – aallot poissa maailmasta yhdessä ihmisten oikean käyttäytymisen 
kanssa. 
 
Lyhyesti sanoen Hyvää Uutta Vuotta 2023. Terveyttä ja rauhaa meille kaikille! 
 
Sari Silvasti-Kontos 
Varapuheenjohtaja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Takaisin etusivulle 
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SIELLÄ TÄÄLLÄ TAPAHTUU 
 
SEURAN YLEISKOKOUS 2022 
 
Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran säännöllinen, sääntömääräinen 
yleiskokous pidettiin toistamiseen digitaalisesti Zoom-ohjelman kautta 
13. helmikuuta 2022, klo 10:45 alkaen. 
 
Tarkkailijana kokouksessa oli Jukka Heiskanen, joka on Suomen Suomi-
Kreikka yhdistysten liiton puheenjohtaja. 
 

 
 
Aika moni seuralaisista oli estynyt tulemasta: Jotkut siksi, etteivät pidä 
etätapaamisista yleensä, mikä on täysin ymmärrettävää, ja jotkut siksi, 
että tietotekniikan käyttäminen ei ole kaikille niin helppoa ja 
yksinkertaista. Tästä puheen ollen ehdottaisimme, että Helsingin 
Suomi-Seura punnitsisi tietokonekurssin järjestämistä jäsenilleen.  

 
Joka tapauksessa pyrimme pitämään seuraavan yleiskokouksen 
helmikuussa 2023 normaalina lähitapaamisena, jos mitään mullistavaa 
ei tapahdu sitä ennen. 
 
Kokous sujui jouheasti ja päättyi klo 12:30. 
 
Seuramme jäsenet voivat lukea kokouksen yksityiskohtaisesta kulusta 
ja päätöksistä seuramme verkkosivujen jäsenalueelta. 
 
RIITTA THESSALONIKISSA 
 

 
 
 

Takaisin etusivulle 
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Helmikuun 26. kokoontui muutamia seuralaisia tavernaan 
”Mpalkonaki”, Thessalonikin rantakadulle ruokailemaan Suomeen 
muuttaneen jäsenemme Riitta Douhaniariksen kanssa, joka oli 
vierailulla Thessalonikissa. 
 

 
 
 

MAALISKUUN KUUKAUSITAPAAMINEN 
 

 
 
Maaliskuun kuukausitapaaminen pidettiin 13.3.2022 ”Volos”-
Ouzerissa. 
 
Tapaamisen oli järjestänyt Satu Vuorinen. Ilta oli lämminhenkinen ja 
mukava sekä hyvän ruuan höystämä. 
 
Seurassamme oli myös uusi jäsen, Ilkka Lappi, nykyään nimeltään isä 
Ignatius, joka kastettiin sittemmin munkiksi, saaden siten nuoruuden 
haaveensa täytetyksi. 
 
 

Takaisin etusivulle 
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HUHTIKUUN KUUKAUSITAPAAMINEN 
 

 
 
Pitkäaikaisjäsenemme ja seuramme rahastonhoitaja, Päivi 
Georgopoulos, järjesti aamiaistapaamisen 3.4.2022 Cafe ”The Prince 
Barsserie”:ssa. 
 
Ilma oli jo sen verran lämmennyt, että päätimme istua kahvilan 
terassille, jossa nautittiin sitten naisporukassa tavallista 
ruhtinaallisempi aamiainen. Ja olihan meillä mukana pari 
pikkumiestäkin, Sanna Laaksosen pojat, Miltos ja Solon. 
 
Outi Holopainen, pj 
 
TOUKOKUUN KUUKAUSITAPAAMINEN 
 
Ikebana on tie, joka johtaa oivallukseen ja tietoisuuteen itsestä. 

 
Toukokuussa, äitienpäivänä, meitä kokoontui joukko ”Pire kai 
Vradiazei”-tavernaan kuukausitapaamiseen. Sää oli suotuisa, 
aurinkoisen lämmin, ja istuimme ulos meille katettuihin pöytiin suuren 
puun alle. Taverna on hyvästä ruuastaan tunnettu ja suosittu. 
Sunnuntaisin on iltapäivällä elävää musiikkia. Se on jo sisustuksensa 
puolesta näkemisen arvoinen. 
 

 
 
Minulla oli mukana useita kasseja; vuorelta haettuja oksia ja kukkia, 
kiviä, vaaseja, oksasakset, kenzanoita (piikkisiilejä) ja eri värisiä liinoja. 
Kaikki nuo ovat tarpeellisia ikebana-harrastajalle. 
Olin luvannut kertoa harrastuksestani ja tehdä pari asetelmaa 
työnäytöksenä. 

Takaisin etusivulle 
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Virallisesti olen harrastanut ikebanaa, japanilaista 
kukkienasettelutaidetta reilut 30 vuotta. 
Suomessa minulla on ollut useita näyttelyitä, ja olen ollut erilaisissa 
tilaisuuksissa ja juhlissa tekemässä asetelmia ja isompia installaatioita. 
 
Ikebana on saanut alkunsa Buddhan temppeleihin 500-luvulla 
tehdyistä kukka-asetelmista. 
Vuosisatojen kuluessa se on kehittynyt tunnetuksi taidemuodoksi ja 
levinnyt Japanista ympäri maailmaa. Alkujaan sitä saivat harrastaa 
ainoastaan papit, samurait ja hoviylimystön miehet. 
Japanin keisari salli ikebanan kaikille 1800-luvulla. 
 
Ikebana on luonnon tiedostamista, se korostaa luonnon ja ihmisen 
välistä suhdetta. Ihminen on osa luontoa. Asetelmassa on havaittavissa 

kolme päälinjaa, jotka symboloivat luontoa ja elämää: taivas-ihminen-
maa, tulevaisuus-nykyisyys-menneisyys. 
 
Ikebana-asetelmassa ovat tärkeitä harmonia, epäsymmetriä, oksien 
linjat ja muodot sekä tyhjä tila. Ikebana on hetken taidetta, siinä 
kuvataan tuokio luontoa, huomioidaan vuodenaika ja ihmisen elämä. 
Asetelmat viestivät sen hetkisiä tekijänsä tunteita, joten kahta 
samanlaista asetelmaa ei koskaan synny. Ikebana-taiteessa on 
vuosisatojen kuluessa syntynyt lukuisia koulukuntia ja tyylejä.  
Modernit suuntaukset ovat vapauttaneet materiaalien ja muotojen 
käytön, mutta vanhojen mestareiden kurinalainen opetus pätee yhä ja 
on kaiken pohjana. Asetelmien peruselementit ovat vuosisatojen ajan 
pysyneet samoina. 
 
Ikebana on hiljaisuuden taidetta. Asettelu auttaa meitä pysähtymään 
ja hiljentymään luonnon suurten ihmeiden keskellä. Ikebana opastaa 
meitä löytämään luonnosta sellaista kauneutta, jonka ohi olemme 
usein kulkeneet. Ikebana-asetelma viestittää elämän koko kaarta, 
syntymästä kuolemaan, sen rajallisuutta ja hetkellisyyttä, sen 
kauneutta, herkkyyttä, särkyvyyttä ja lujuutta. 
 
Asetelmien tekeminen antaa tekijälleen tavan omien tunteidensa 
ilmaisemiseen ja toimii myös hyvin terapeuttisesti.  Ikebana on 
taideterapiaa. 
 
Ikebana on etsimisen, löytämisen ja tekemisen taidetta. Jokainen 
asetelma kertoo oman tarinansa ja elää oman hetkensä. 
 
 

Takaisin etusivulle 
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Työnäytöksistä 
 

Ensimmäisen asetelman tein matalaan maljakkoon kenzanaa apuna 
käyttäen. Se on Moribana-tyylin asetelma.  Koska oli äitienpäivä, 
halusin tehdä ”kunnianosoituksen äideille” -asetelman. 
 
Tummanpunainen ruusu kuvasi äitien rakkautta, sen ympärille laitoin 
vuoristosta poimimaani keltaista kukkaa, symbolisoimaan valoa ja 
aurinkoa. Lapset olivat päivänkakkaroina ja muina luonnonkukkina 
ympärillä. Viljan tähkät kuvasivat välillä raskastakin työtä.  
 
Menneisyyttä kuvasi männyn jo kuivunut kaunis oksa käpyineen. 
Ylimmän oksan, joka kuvasi taivasta, alta avautui valkoinen lilja, itse 
Jumalan Äiti, meidän kaikkien äiti, joka siinä oli selvästi suojelijana. 
Asetelmasta tuli ilmava, joten lintukin pääsisi lentämään oksalle ja 
laulamaan äideille pienen konsertin. 
 
Toisena tein korkeaan maljakkoon Nageire-tyylin asetelman. Siinä oli 
vahva neulaspuunoksa ja juuri hentoihin pieniin vaalean lilan kukkiin 
puhkeamassa oleva pieni lehtinen pensaan oksa. 
Yksi sinipunainen Dahlian kukka parvekkeeltani ja paljon hentoja 
metsäkukkia vuorelta. Siitä tuli ”toiveiden tie” – nimeltään. Lopuksi 
kiedoin asetelman ympärille kevyen metsäköynnöksen, ikään kuin 
suojaamaan, koska usein toiveemme ja unelmamme ovat salattuja 
muilta. 
 
Lopuksi katsoimme Sadun ja Astan avustuksella vielä asetelmat eri 
väristä kangastaustaa vasten. 
Ikebana-asetelmat tehdäänkin seinä taustana ja yhdestä suunnasta 
katsottaviksi. 

 

 
 
Sitten nautimme tavernan maukkaista ruoista. Koska olimme ulkona, 
emme päässeet nauttimaan elävästä musiikista, mutta sitäkin 
enemmän nautimme seurustelusta keskenämme. 
 
Ilkka Lappi 

Takaisin etusivulle 
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KAKSI TAPAAMISTA PÄTYN KANSSA KESÄLLÄ 2022 
 
Tapaamiset Pätyn vieraillessa Thessalonikissa on tietenkin ihan "must". 
 
Ensimmäisen järjesti Päty itse ravintolassa "Ticho Ticho", Ano Poli:ssa 
18.8. Meitä oli paikalla melko pieni porukka, mutta siten ehtivät kaikki 
kivasti kertoa viimeisimmät uutisensa ja edellisen tapaamisen jälkeiset, 
tärkeimmät elämäntapahtumat. 
 
Koska monet eivät olleet syystä tai toisesta päässeet tapaamiseen 
"Ticho Ticho":ssa, Päty pyysi Outia järjestämään uuden tapaamisen, 
joka toteutettiin 4.9. "Agora"-nimisessä ouzo-paikassa Thessalonikin 
keskustassa. 
 
Siellä olikin jo sitten enemmän väkeä. Seurassamme oli myös 
ensikertalainen, uusi tulokas, Olli Uusitalo, joka oli vastikään 
muuttanut kaupunkiin kreikkalaisen vaimonsa, Annan ja pienen 
tyttärensä Emman kanssa. Ollin perhe on ollut alusta asti aktiivinen 
Suomi-koulussa. 
 
Tässä yhteydessä mainittanee myös, että jäsenemme Christos Petridis 
ja Valentini Velisaridou ovat niin ikään palanneet Suomen Lahdesta 
kotikaupunkiinsa, ja heidän lapsensa ovat myös aloittaneet Suomi-
koulussa käymisen. 
 
LOKAKUUN KUUKAUSITAPAAMINEN 
 
Lääkärijäsenemme, Christos Petridis, järjesti lokakuisen 
kuukausitapaamisen tavernassa "To Neon", osoitteessa Grigoriou 
Lambraki 205, Ano Toumba, lauantaina 1.10.2022.  

 
Tavernassa oli aivan valtavan hyvää ruokaa ja hyvä palvelu, joten 
tapaamisen järjestäjä oli tehnyt oikean valinnan paikan suhteen. 
 

 
 
Lounaalla oli 3 avioparia sekä yksi jäsen ilman aviosiippaa. 
 
Outi Holopainen, pj 
 
ASAHI WORKSHOP 
 
Seuramme johtokunta päätti järjestää Asahi workshopin 
lauantaiaamuna 22.10.22 Suomikoululla Kalamariassa. Sää suosi meitä 
ja onnistuimme olemaan ulkona raittiissa ilmassa koulun pihalla.  
 

Takaisin etusivulle 
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Paikalle oli saapunut iso joukko seuralaisia, jopa muutama lapsikin oli 
paikalla. Varmasti sekä mielenkiintoinen aihe ja se, että pitkästä 
pääsimme tapaamaan fyysisesti monen koronavuoden jälkeen. 
 
Opettajanamme oli sosiaalikuraattori Mari Hilonen Ateenan 
Merimieskirkolta. Hän on ohjannut vastaavia tapahtumia Ateenan 
suomalaisille jo pitkään eli juttu oli hänelle tuttu. 
 
Tässä pieni yhteenveto mitä tämä Asahi oikein on: 
Asahi on terveysliikuntamuoto, joka sopii kaikenikäisille ja -kuntoisille. 
Se on yksinkertaista, kokonaisvaltaista ja tehokasta terveysliikuntaa, 
joka auttaa ihmistä kohentamaan terveyttään ja elämänlaatuaan. 
 
Asahin liikkeet ovat rauhallisia ja ne tehdään hitaan hengityksen 
tahdissa. Perusliikeharjoituksessa harjoitetaan, avataan ja 
rentoutetaan järjestelmällisesti koko kehoa. 
 
Asahi Nordicin ovat perustaneet asahin (Asahi Health) kehittäjiin 
kuuluvat valmentaja Ilpo Jalamo sekä sisätautien ja geriatrian 
erikoislääkäri Yrjö Mähönen. Asahin kehitystyö alkoi vuonna 2004 ja 
sen tavoitteena oli luoda terveysliikuntamuoto, joka sopii 
länsimaalaiselle ihmiselle. 
Nykyasahi on kehittynyt huimalla vauhdilla ja monen henkilön 
toimesta. Se kehittyy ja muuttuu edelleen. Sen toimintamuotoja on 
loputtomasti alkaen pikkulapsille sopivasta ja jatkuen mm. opiskelijoille 
ja toimistotyöntekijöille suunnatusta, pitkille lentomatkoille 
veritulppaa ehkäisemään, vuode- ja pyörätuolipotilaille tai 
sydänongelmista kärsiville. 
 

 
Mari Hilonen 

 
Takaisin etusivulle 
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Asahi Nordic korostaa asahin merkitystä osana kaikkien suomalaisten 
terveyttä tukeutuen tutkittuun tietoon liikunnan vaikutuksista 
terveyteen. 
 
Kaikki te, jotka ette päässeet paikalle voitte lukea lisää asahista heidän 
nettisivultaan. Ja kuka tietää, vaikka onnistuisimme järjestämään 
kakkososan asahia tulevaisuudessa… 
www.asahinordic.com  
 
Tapaamisen jälkeen söimme kaikki yhdessä lounaan ”Νea Klimataria”- 
tavernassa. Päivä oli täynnä iloa ja hyvää mieltä. 
Kiitos kaikille osallistujille. 
 
Sari Silvasti-Kontos, vpj 
 
 
 
 

 
 
MARRASKUUN KUUKAUSITAPAAMINEN 
 
Marraskuun kuukausitapaaminen aloitettiin keskipäiväisen kävelyn 
merkeissä Thessalonikin rantakadulla. Ilma oli mitä loistavin, mutta 
tapaamisen järjestäjän, Outi Holopaisen harmiksi liian monet olivat 
estyneet ulkoilemaan siihen aikaan päivästä, joten kävelyyn osallistui 
kaiken kaikkiaan vain kolme urheaa naisihmistä. 
 
 
 
 

Takaisin etusivulle 

http://www.asahinordic.com/
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Onneksi porukkaa saatiin kokoon sitäkin enemmän lounaalle, 
karibialaiseen ravintolaan "Habanera":an. No, maassa maan tavalla. 
Itse kreikkalaisetkin sanovat: "Choris masa, de leei", mikä olisi vapaasti 
suomennettuna: "Ilman purtavaa, ei mitään mieltä". 
 
KAUNEIMMAT JOULULAULUT - TILAISUUS 
 
Kristina ja Bo-Göran Klingenberg:n ehdotuksesta ja heidän johdollaan, 
pidettiin Thessalonikin evankelisessa kirkossa ”Kauneimmat 
joululaulut”-tilaisuus 30.marraskuuta. 
 
Tilaisuuteen oli saapunut kiitettävä määrä osallistujia, ja niin siellä 
laulettiin hartaasti ja innolla Kristinan säestyksellä ja Bo-Göranin 
johdolla perinteisiä sekä uudempiakin kauneimpia joululauluja. 

 
 
Munkki Ignatius toi tullessaan erittäin mielenkiintoisen esitelmän 
joulun ajan kukista ja niiden historiasta: Uskomattomia ja liikuttavia 
tarinoita.  
 
Tällä kertaa ei menty sitten kirkkokahveille tilaisuuden jälkeen, mutta 
kyllä oli keveä ja lämmin olo, josta joulun odotus ja tunnelma saivat 
alkunsa. 
 
Outi Holopainen, pj 
 
 

Takaisin etusivulle 
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PIKKUJOULUT 2022 
 
Koronavuosien 2020–2021 aikana emme voineet järjestää pahemmin 
lähitapaamisia, joten näitten 2. vuoden pikkujoulut pidimme 
etätapaamisina Internetin välityksellä, joka ei tietysti ole ollenkaan 
sama asia kuin kokoontua yhteen juhlimaan. 
 
Mutta tänä vuonna vihdoinkin pääsimme viettämään pikkuista joulua 
tutussa ravintolassa "Cafe Bazar" lauantaina 9. joulukuuta. Paikalle 
kerääntyi lähemmäs 30 osanottajaa, Thessalonikin suomalaisia 
puolisoineen, toisen polven suomalaisia, kreikkalaisia Suomen ystäviä 
jne. 
 
Alkuun oli glögitarjoilu piparin kera. Sitten siirryttiin nauttimaan 
ruokapöydän antimista: tarjolla oli joulukinkkua, porkkanalaatikkoa, 
valkosipuliperunat, graavilohta, rosollia, juustoja ja salaatteja. Todella 
maukasta ruokaa oli tarjolla, onhan kyseinen ravintola laittanut meidän 
pikkujoulujen ruokia aikaisempinakin vuosina, joten kokemusta on 
kertynyt! Kinkun paisto on Markon bravuuri-numero, joten hän hoiti 
homman tänäkin vuonna. Jälkiruokana oli Astan ja Sadun leipomia 
herkullisia joulutorttuja. 
 
Joulupukkikin kävi vierailulla jakaen lahjoja kaikille niille, jotka olivat 
olleet kilttejä kuluvana vuonna. Eiköhän suurin osa kuulunut tähän 
ryhmään, jos ei niin sitten pitää yrittää parempaa ensi vuonna! 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Takaisin etusivulle 
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Muuta ohjelmaa edellisten vuosien malliin emme järjestäneet - 
päätimme viettää kivan rennon illan yhdessä, nauttia suomalaisesta 
jouluruoasta, kuunnella joulumusiikkia, rupatella, siis saada joulufiilis 
päälle. Ja eiköhän siinä onnistuttu ihan hyvin! 
 
Rauni Puurunen, johtokunnan jäsen 
 
 

 
 

 
Takaisin etusivulle 
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ATEENAN SUURLÄHETYSTÖ TIEDOTTAA 
 

 
 
 
Ennakkotieto:  
Eduskuntavaalien ennakkoäänestys ulkomailla 22-25.3.2023 
Lisätietoja löytyy osoitteesta vaalit.fi. Suurlähetystö tiedottaa vaaleista 
lähempänä ajankohtaa verkkosivuillaan ja sosiaalisessa mediassa. 
 
 

 
 
 

SUOMI-SEURA RY JA USP TIEDOTTAVAT 
 
Vuoden ulkosuomalaisiksi kaksi kulttuurialan huippuosaajaa. 
 
Suomi-Seura ry on valinnut Vuoden ulkosuomalaisiksi 2022 kaksi 
merkittävää kulttuurialan ulkosuomalaista: Ruotsin Nationalmuseumin 

pääjohtajan Susanna Petterssonin ja Tukholman kaupunginteatterin 
johtajan Maria Sidin. 
Valinnallaan Suomi-Seura haluaa kiinnittää huomiota suomalaisen 
osaamisen arvostukseen, vahvaan kulttuuriseen yhteyteen ja 
arvopohjaan länsinaapurinsa kanssa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lue lisää 
 
SAVE THE DATE:  
 
Virta-infot tammikuussa 2023 
 
Suomi-Seura avaa keväällä 2023 ulkosuomalaisten oman digitaalisen 
osallistumispalvelun, joka on nimeltään Virta. Virran käyttöön  

Takaisin etusivulle 

http://www.vaalit.fi/
https://finlandabroad.fi/web/grc/etusivu
https://uutiskirje.suomi-seura.fi/go/12904851-837331-10538988
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opastetaan avoimissa, etäyhteydellä järjestettävissä infotilaisuuksissa 
maanantaina 30.1. klo 11 sekä tiistaina 31.1. klo 20 (molemmat 
kellonajat Suomen aikaa). Tilaisuudet ovat suomeksi, mutta 
vastaamme kysymyksiin myös ruotsiksi ja englanniksi. Merkitse siis 
päivämäärät jo nyt kalenteriisi ja tule kuulemaan, mistä Virta-alustassa 
oikein on kyse! Lisätietoa infotilaisuuksista tulossa ensi vuoden 
puolella. 
 
Sisäministeriö järjestää ulkosuomalaisstrategian seurantaseminaarin 
9.2.2023 
 
Ulkosuomalaisstrategia vuosille 2022–2026 valmistui vuoden 2021 
loppupuolella ja toimeenpano on nyt aloitettu. 
 
Tervetuloa sisäministeriön järjestämään strategian toimeenpanon 
seurantaseminaariin torstaina 9.2.2023 klo 9–12. Tilaisuuteen voi 
osallistua verkossa. 
 
Seminaarin ohjelmasta sekä tilaisuuteen ilmoittautumisesta 
informoidaan Suomi-Seuran kotisivuilla myöhemmin lisää. Tässä 
vaiheessa kannattaa merkitä päivämäärä ylös. 
 

VIIKKO JUMALANÄIDIN PUUTARHASSA - 
MATKAKERTOMUS PYHÄLTÄ VUORELTA 

 
Herätys oli kotona puoli neljältä aamulla ja taksi tuli hakemaan neljältä 
ja vei Halkidikin asemalle. 
Pikkuhiljaa alkoi kertyä myös muita pyhiinvaeltajia odottelemaan 
aamuautoa Ouranopoliin. 

Matka kylien läpi sinne kestää 2,5 tuntia. Se taittui osaksi torkkuen, 
osaksi mietiskellen tulevia päiviä ja muistellen aikaisempia 
pyhiinvaelluksiani Athokselle. 
  
Ouranopolissa suuntaan heti pyhiinvaeltajien toimistoon noutamaan 
Athos-viisumin eli Diamonitirion. Sitä ennen oli vielä pakollinen Covid-
19 pikatesti. Sitten laivalipunostoon ja aamukahville rantatavernaan, 
perinteisesti. Satamassa näkyikin jo ”Axion Esti”-laiva odottamassa 
pyhiinvaeltajia. 
 
Tämä Athokselle meno oli 15. kerta. Nousin ensimmäisten joukossa 
laivan kannelle. Sää oli mitä mahtavin, aurinkoinen ja tyyni, ei liian 
kuumaakaan. Kannella oli jälleen oma tunnelmansa, vain eri-ikäisiä 
miehiä, nuorimmat pari alle kouluikäistä poikaa isänsä kanssa, pappeja 
ja joukossa muutama munkkikin. Mieli vähän odottavan jännittynytkin. 
 
Pian laivan käännyttyä Athos-vuoren suuntaan, kannen kaiteeseen 
nojaa ehkä yli viisikymppinen mies, kasvoissa vahva rusketus ja syvät 
uurteet. Hän kaivaa repustaan leivän ja samalla kymmenet lokit 
syöksyvät häntä kohti. Miehen kasvoille muuttuu poikamaisen ujo 
hymy, kun hän heittää leivänpalasia ilmaan lokeille. Osa lokeista käy 
nappaamassa suoraan hänen kädestään, jolloin hän vilkaisee ujosti 
ympärilleen. Iloitsen hänen valloittavasta hymystään. Luulen, että  
 
jotain hyvin aitoa ja syvältä nousi tuon ehkä koviakin kokeneen miehen 
pintaan. Kohta kannen kaksi poikaa olivat hänen molemmilla 
puolillaan, ja ikäerot katosivat johonkin. 
 
 

Takaisin etusivulle 
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Dafni on Athoksen satama, johon olen menossa. Laiva pysähtyy 
kaikkien matkan varrella olevien luostareiden laitureilla, jättäen ja 
ottaen kyytiin pyhiinvaeltajia; Zografou, Dohiariou, Xenofondos 
ja Panteleimonos. 

 
 

Dafnissa kaikki kiirehdimme juoksujalkaa pikkubusseille, jotka vievät 
Kariekseen, ”Athoksen pääkaupunkiin”. Karies on kuin pieni kylä; siellä 
on kaksi kahvilaa, taverna, leipomo, pankki, pari matkamuisto-
myymälää, sekatavarakauppa ja hallintorakennuksia sekä kirkko.  
 
Aikaisemmin olen vieraillut useissa eri luostareissa, joita Athoksella on 
20, alaluostareita toiset 20 ja erakkojen majoja lukemattomia. Nyt olen 

noin viikon Pyhän Andreaan Skiitalla. Se on vain lyhyen kävelymatkan 
päässä Karieksesta. Skiitta on Vatopedin luostariin kuuluva alaluostari. 
Skiitalla kilvoittelee kaksikymmentä munkkia. 
 
Kun saavun skiitalle, isä Josef jo odottaa portilla ja ottaa minut vastaan 
lämpimästi. Hän on suomalainen munkki, joka on kilvoitellut 
Athoksella noin 30 vuotta. 
Meitä oli vain kourallinen aikaisempiin kertoihin verrattuna, koronasta 
kai johtuen. Meidät pyhiinvaeltajat kirjataan sisään ja annetaan 
majapaikka. Saan tällä kertaa yksityishuoneen, keljan. 
 
Päivä skiitalla alkaa aamuyöllä, ensimmäinen litugia alkaa klo 2, sitten 
kello 4 aamupalvelus ja liturgia, joka kestää 3,5–5 tuntia. Vielä klo 6 
alkaa 3. liturgia. Yleensä osallistuin neljältä alkavaan palvelukseen, 
jonka jälkeen oli aamupala. Aamusta oli hiukan lepoaikaa ja sitten 
osallistuin muutamia tunteja talkootyöhön, kuorien sipuleita ja 
perunoita ja auttaen keittiöllä erilaisissa pikku tehtävissä. 
 
Päivällistä nautimme neljän aikaan ja sen jälkeen olikin pian 
ehtoopalvelus ja sitten jo iltamyöhä. 
 
Isä Josef on ikonimaalari ja hänen työtilansa on pääkirkon tornissa 
ylhäällä. Usein hän vielä palvelusten jälkeen menee työskentelemään. 
Hän kutsui minut joka ilta vieraakseen keskustelemaan. 
Hän oli valinnut töikseen sellaista, mikä ei edellytä täyttä keskittymistä 
vaan samalla voi keskustella. 
 
 

Takaisin etusivulle 
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Hän on pappismunkki, luostarin rippi-isä ja äärimmäisen taitava ja 
ahkera ikonimaalari. Skiitan lukuisten kirkkojen ikonostaasit ja 
seinämaalaukset ovat hänen käsialaansa. 

Takaisin etusivulle 
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Tunnin kävelymatkan päässä Karieksesta on Pyhän Paisioksen maja ja 
kirkko, jonne tein retken toisena päivänä. Matkan varrella pysähdyin 
myös Koutlioumousioun luostarissa, jossa myös kilvoittelee yksi 
suomalainen munkki. Athoksella kilvoittelee tällä hetkellä neljä 
suomalaista munkkia.  
 
Matka Panagoudaan on vuoristossa kiemurtelevaa polkua. Matkalla 
kohtasin erään romanialaisen pyhiinvaeltajan, jonka kanssa 
vaihdoimme ajatuksia tunnelmista. 
Saavuin Panagoudan portille ja soitin kelloa. Majan isä tuli minua 
vastaan ja tarjosi raikasta vettä ja lukumimakeisia ja pyysi sisään 
kirkkoon. Kaksi lampukkaa toi hiukan valoa hämärään kirkkoon. 
Tein maahankumarruksen ikonostaasin ja Pyhän kirkkotuolin edessä. 
Tunsin suurta pyhyyden kosketusta, kuin jokin olisi estänyt minua 
lähtemästä pois kirkosta. 
 
Athoksen luonto on huikea. Kasvisto on hyvin runsasta ja rehevää. 
Luonto on koskematonta, missä lukemattomat linnut asustavat. Sielu 
lepää siinä maisemassa. Luostareiden välillä on vaelluspolkuja. Ne 
kulkevat huikeiden maisemien läpi, paikoin jyrkänteiden läpi, paikoin 
merenrantaa seuraillen, paikoin kuin tunnelissa lehmusmetsissä.  
 
Ajatus, että pyhät isät ja pyhiinvaeltajat ovat kulkeneet samoja polkuja 
yli 1000 vuoden ajan ja kulkiessaan toistaneet jatkuvasti rukouksia, saa 
tuntemaan suurta pyhyyttä ja siunausta. 
 
Luostareissa tehdään myös paljon restauroimis- ja uudisrakennustöitä. 
Alkuun se tuntui jopa rajulta vastakohtaisuudelta. Rankkasateet ovat 
myös vaurioittaneet paljon teitä, joita korjataan jatkuvasti. 
 

Päivittäin kävin aamuisin ja iltaisin kävelemässä myös skiitan muurin 
ulkopuolella nauttien upeista maisemista, hiljaisuudesta ja lintujen 
laulusta. Eräänä iltana viivyin vähän myöhempään retkelläni ja tultuani 
takaisin, huomasin portin suljetuksi. Hätä ja ahdistus valtasi mielen, 
jäänkö portin ulkopuolelle yöksi. Koputin oveen, mutta ei vastausta. 
Onneksi on lämmin yö, ehdin ajatella. Useissa luostareissa vierailleena 
tiesin, että pääportin lisäksi on jossain pienempi sivu portti, joka on 
myöhempään auki luostarin asukkaita varten. Läksin seuraamaan 
muuria ja niinhän raollaan oleva portti löytyi. Sain kokea hetken, miltä 
tuntuu jäädä suljetun portin taakse ja sitten ilon, kun kuitenkin vielä 
pääsee sisälle. 
 
Luostarielämä on pääsääntöisesti rukousta palveluksissa ja omassa 
hiljaisuudessa ja työtä luostarin hyväksi. Työtä tehdessäänkin munkit 
toistavat hiljaa Jeesuksen rukousta.” Herra Jeesus Kristus 
Jumalanpoika, armahda minua syntistä.” 
 
Aamuyöllä mentäessä palvelukseen, on vielä täysin pimeää, kirkossa 
vain muutama lampukka valaisee. Munkki lukee aamupalveluksen 
rukouksia rauhallisella äänellä ja taistelu unen kanssa on valmis. 
Liturgian alkaessa päivä jo hieman valkenee, kirkkoon tulee pienistä 
ikkunoista hieman luonnon valoa ja lampukoita sytytetään lisää. 
Tunnelma muuttuu juhlalliseksi ja valoisaksi, onhan Jumalallinen 
Liturgia aina ”Pieni Pääsiäinen”. 
 
Pääsin myös osallistumaan veljestön kanssa vedenpyhitykseen 
restaurointiin tulevassa Agia Triadan- kirkossa. Pääsin myös pyytämään 
siunauksen luostarinjohtajalta, vanhus Efraimilta. 
Ennen lähtöaamua jo edellisenä iltana joimme lähtökahvit isä Josefin 
kanssa. 

Takaisin etusivulle 
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Palveluksen jälkeen aamulla reppu selkään ja kotimatkalle ladatuin 
akuin, monien siunauksien saattelemana. Pikkubussilla Karieksesta 
Dafnin satamaan. Siellä laivaa odotellessa mieleni valtasi voimakas 
haikeus ja kaipaus, vetäydyin rannalle yksinäiseen paikkaan, mieli oli 
myös täynnä kiitollisuutta, jälleen kerran. Nyt minulla ei ollutkaan kiire 
kotiin, vaan mieleni oli vielä vahvasti Pyhällä Vuorella, Jumalanäidin 
puutarhassa. 
 

Jo kaukaa näin ”Axio Estin” -laivan saapuvan satamaan. Nyt en ollut 
ensimmäisten joukossa nousemassa laivaan. Sää oli aurinkoinen ja 
kirkas. Istuin laivan kannella niin, että näin Athos-vuoren huipun 
mahdollisimman kauan. Vähää ennen Ouranopolin satamaa vuori 
häipyi horisontista. 
 

 
 

Nyt oli sitten aika siirtyä maailmaan, kiitollisena ja voimaantuneena. 
 

Ilkka Lappi 
nykyisin munkki Ignatios 
 

RUOKAPALSTA 
 

 
Laskiaispullapitko 
 

 
 
Ainekset 
435 g (1 kpl) pullapitko 
2 dl (1 tlk) vispikermaa 
1 rkl sokeria 
1 1/2 dl vadelmahilloa 
125 g (1 rs) vadelmia 
 
Valmistus 
1. Halkaise pitko pituussuunnassa. 
2. Vaahdota kerma ja mausta se sokerilla. 
3. Levitä tai pursota hillo pullan pohjalle raidaksi. Levitä tai pursota 

kerma pohjan päälle. Ripottele vadelmat kerman pinnalle ja nosta 
kansi päälle. 

4. Leikkaa paloiksi terävällä veitsellä. 
Takaisin etusivulle 
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UUSIA KIRJOJA KIRJASTOSSA 
 
Näitä voi lainata Päivi Georgopoulou:lta 
 

Jari Tervo, Pääskyt talvehtivat järven pohjassa 
 

 
 
”Pääskyt talvehtivat järvenpohjassa” on ennen muuta Mikael Agricolan 
tarina lapsuudesta miehuuteen sekä opillisesta aikuisuudesta 
kuolemaan. Kuten muistamme, Agricolan elämä päättyi Kannaksen 
Uusikirkolla paluumatkalla Suuren Venäjän sodan (1554–1557) 
rauhanneuvotteluista tsaari Iivana IV Julman kanssa Moskovassa. 

Saara Turunen, Järjettömiä asioita 
 

 
 
Nykykirjallisuuden suunnannäyttäjän omaääninen rakkausromaani 
 
”Elämässäni on vain yksi kysymys, johon en ole löytänyt sellaista 
ratkaisua, että se riittäisi takaamaan edes jonkinlaisen mielenrauhan, 
ja tuo kysymys liittyy rakkauteen, siihen, että olen yhä mieheni kanssa, 
vaikka hän asuu yhdessä maassa ja minä toisessa.” 
 

Takaisin etusivulle 
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Saara Turusen älykäs ja omaääninen rakkaustarina kuvaa 
elämänvalintoja, järjen ja tunteiden ristiriitaa, sitoutumisen vaikeutta 
ja vapauden kaipuuta sekä muutoksen vääjäämättömyyttä. Lyhyet ja 
kirkkaat lauseet piirtävät esiin tarkkoja havaintoja elämän 
arvaamattomuudesta, normeista ja odotuksista sekä siitä, miten 
haastavaa niitä on täyttää. Melankolinen ja leikkisä teos vie lukijan 
mukanaan kiehtovaan ja yksityiseen maailmaan… 
 
Minna Lindgren, Vihainen leski 
 
Riemukas tarina ystävyydestä, rakkaudesta ja stereotypioista 
 
Ulla-Riitta Raiskio on elänyt tunnollisesti, porannut päivittäin ihmisten 
hampaita, tehnyt suurella vaivalla kaksi lasta, elänyt rivitaloelämää ja 
ollut sairaan miehen omaishoitaja. Miehen lopulta kuoltua kaikki 
tuntuvat näkevän 74-vuotiaan lesken hauraana, omaan kuolemaansa 
valmistautuvana vanhuksena. Mitä vielä! Ullis on viimein vapaa. Enää 
pitäisi vain keksiä, mitä vapaudella tekisi. 
 
Moni ystävä on kadonnut tai kuollut, mutta onneksi Pike ja Hellu vielä 
tanssivat kahdella jalalla. Heidän kanssaan tulee koluttua Ikivihreä- 
diskoteekin leskimarkkinat, senioriväen hot joogat ja aikuisopiston 
kielikurssit. Ulliksen lapset ovat valistuneita keski-ikäisiä, jotka haluavat 
ajoissa varautua pahimpaan eli äitinsä vanhuuteen. Ikävästi vaalien he 
järjestävät edunvalvonnan, testamentit ja loppusijoituspaikan 
ymmärtämättä, mitä äiti elämäänsä kaipaa. Välillä Ullis itsekin 
menettää toivon ja luiskahtaa yhteiskunnan vanhuselämälle asettamiin 
odotuksiin, mutta hedelmäpeli, neliöiden virkkaaminen ja 
sukututkimus eivät sittenkään tuo sisältöä elämään. 
 

 
 
Vihainen leski on riemukas tarina ystävyydestä, rakkaudesta ja 
stereotypioista. Monet kysymykset, kuten vaikkapa omaishoitajuus, 
nivoutuvat huumorin ja lämmön kautta tietyn ikäryhmän paikkaan 
maailmassa: mitä on olla viriili ja vapaa seitsemänkymppinen 
yhteiskunnassa, jossa gallupien viimeinen ikäluokka on 61–65 vuotta? 
 
Minna Lindgren (s. 1963) on kirjailija ja toimittaja, joka on 
työskennellyt pitkään muun muassa Yleisradiossa. Lindgrenin 
aikaisempi Ehtoolehto-trilogia sai riemastuneen vastaanoton. 
 

Takaisin etusivulle 
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Karoliina Korhonen, Suomalaisten painajaisia vähäsanaista 
vertaistukea 
 

 
 
Kun joudut kehumaan itseäsi. Kun tuttavasi tervehtii sinua 
poskisuukoin. Kun olet palveluksen velkaa. Kun odotat bussia ja sataa 
kaatamalla, mutta joku on jo katoksen alla. Kun kahvi on loppu. 
 
Silloin se tapahtuu. Suomalainen epämukava hetki.  
 
Karoliina Korhosen sarjakuvien päähenkilö on Matti, joka rakastaa 
hiljaisuutta ja henkilökohtaista tilaa. Jos joku hermostuu tai käyttäytyy 
sopimattomasti, hän katsoo peiliin. 
 
”Suomalaisten painajaisia” sisältää oivaltavia sarjakuvia siitä, millaista 
on olla suomalainen sosiaalisissa tilanteissa. Ulkomaalaiselle kirja avaa 
kirjoittamatonta koodistoa, jota voi olla vaikea huomata, mutta jonka 
me kaikki suomalaiset tunnemme.  

 
Tätä kirjaa lukiessa kannattaa hakeutua omaan rauhaan, vaikka 
erämökille. Nauruun purskahtaminen julkisella paikalla on noloa.  
 
Karoliina Korhosen sarjakuva ”Finnish Nightmares” kohosi vuoden 
2015 loppupuolella käsittämättömän suosituksi nettimeemiksi. 
”Finnish Nightmares” sai päivässä 10 000 Facebook-tykkääjää, joiden 
määrä kasvoi viikossa yli 80 000:een. Sarjakuva ylitti uutiskynnyksen 
niin Suomen suurimmissa medioissa kuin myös kansainvälisesti. 
 
Karoliina Korhonen, Suomalaisten painajaisia 2, lisää vähäsanaista 
vertaistukea 
 
Huippusuosittu Matti jatkaa seikkailujaan haastavien sosiaalisten 
tilanteiden maailmassa. Tällä kertaa Matti uskaltautuu Suomen rajojen 
ulkopuolelle – vaivaannuttavin seurauksin. 
 

 
Takaisin etusivulle 
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Suomalaisten pahimmat painajaiset jatkuvat! 
Karoliina Korhosen ”Finnish Nightmares” -sarjakuvaa on myyty jo 20 
000 kpl, ja Facebookissa Suomi-Matilla on 200 000 ystävää. 
 
Susanna Alakoski, Pumpuli enkeli 
 
Naisten sukukronikan kiehtova avausosa vie Suomesta Ruotsiin. 
 
Susanna Alakosken ”Pumpulienkeli” aloittaa eeppisen ja aistivoimaisen 
kronikan neljän sukupolven naisista, joiden tarina kattaa koko 
kuohuvan 1900-luvun."Isoäiti teki 50 vuotta töitä tekstiilitehtaassa. 
Yhdestäkään työpäivästä hän ei koko elämänsä aikana puhunut." 
 

 
 
Sarjan avausosa kertoo vuonna 1905 Pohjanmaalla syntyneen Hildan 
vaiheet. Maalaistalon tyttö joutuu pois kotoa saatuaan aviottoman 
lapsen. Tie vie Vaasan kaupunkiin, ja hänestä tulee puuvillatehtaan 

tyttö, pumpulienkeli. Matkasta tuleekin elämän pituinen, ja monien 
suomalaisten tavoin Hilda päätyy muuttamaan pysyvästi Ruotsiin. 
Naisten elämä ja työ ovat usein jääneet dokumentoimatta, varsinkin 
kun on muutettu maasta toiseen. Alakoski antaa tarinansa naisille 
äänen kuin skandinaavinen Ferrante ikään. 
 
Sirpa Kähkönen, Vihreä sali 
 

 
 
Mitä unelmien murskautumisesta seuraa? Väkevä tarina vie 1960-
luvun Kuopiosta aina 1910-luvun Pietariin. 
 
Kukkakaupan tsuppari Irene on kadonnut joulun alla 1964, kun sesonki 
on kiivaimmillaan. Omistajaa painavat kovat sanat, jotka hän on 
tiuskaissut tytölle. Mutta hyasintit täytyy saada tilaajille. 
 

Takaisin etusivulle 
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Irene on jättänyt koulun kesken, Jaakko on parturinapulainen. Heidän 
välillään on kemiaa. Armeijasta juuri päässyt Leo janoaa rakkautta. 
Irene salaa ystäviltään kotinsa perhehelvetin, Jaakko ja Leo 
kamppailevat sen kanssa, mitä on olla mies uudessa maailmassa. 
Nuoret etsivät omaa paikkaansa. Miksi on helpompaa valloittaa 
avaruus kuin rakastaa toista ihmistä? 
 
Rakastettu Kuopio-sarja jatkuu. 
 
Tommy Hellsten, Ihmisen näköinen elämä 
 

 
 
Tommy Hellstenin uusimman kirjan tekstit ovat syntyneet päivittäisissä 
mietiskelyhetkissä. Ne ovat ihmisen puhetta ihmiselle - kanssakulkijan 
mietteitä, joka tietää, miten pitkä matka mielenrauhaan joskus on. 

 
Tommy Hellstenillä on kyky tiivistää oman elämänsä kokemukset 
lyhyiksi paradokseiksi, ja mitä vanhemmaksi hän on tullut, sitä 
pelkistetymmiksi oivallukset ovat käyneet. 
 
”Ihmisen näköinen elämä” -kirjassaan Tommy Hellsten sukeltaa 
paradoksien taakse ja avaa sen, mitä niiden taakse kätkeytyy. 
 
Tommy Hellsten on kulkenut pitkän ja vaikean tien tajutakseen, että 
elämässä ei ole oikeita tai vääriä olosuhteita. Elämä on totta juuri nyt. 
 
Läsnäolon, totuuden ja rakkauden teemat ovat kulkeneet Tommy 
Hellstenin kirjoissa jo vuosia, mutta tässä kirjassa ne syvenevät ja 
saavat uusia sävyjä. Teksteistä huokuu vuosien kokemus terapiatyöstä, 
itsensä ja toisten ihmisten kohtaamisesta. 
 
Ihmisenä oleminen on ihmiseksi tulemista. 
 
Laura Malmivaara, Vaiti 
 
Ravisuttava omakohtainen romaani naisesta, joka yhden kesän aikana 
joutuu kohtaamaan kaiken, mikä merkitsee, myös itsensä. 
 
Nainen saapuu saareen, suvun rakkaaseen kesäpaikkaan. 
Tarkoituksena on viettää rauhallinen kesä yhdessä vanhempien kanssa 
ja samalla ottaa etäisyyttä elämään Helsingissä. Koko kevään ex- 
aviomies ja yhteisten lasten isä on ollut kohun pyörityksessä, ja 
läheiset ystävätkin vaativat naista valitsemaan, kenen joukoissa seisoo. 
 

Takaisin etusivulle 
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Kesä vanhenevan äidin kanssa johtaa tutkimaan sitä vaikenemisen 
kulttuuria, johon kumpikin on kasvanut. Avautuminen vaatii rohkeutta, 
mutta hiljaisuuskaan ei aina merkitse heikkoutta. 
 
Aistivoimainen lukuromaani vie kukkivaan Italiaan. 
 
”Aprikoosiyöt” tarjoaa matkan tuoksuja ja värejä tulvivaan Italiaan. 
Mukana on yllättäviä käänteitä ja romantiikkaa kahdessa aikatasossa. 
 
 
 
 
 
 

Vera Vala, Aprikoosiyöt 
 

 
 
 
Suomalaisen Lauran ura ja parisuhde polkevat paikallaan. Tilannetta ei 
helpota muistisairas äiti eikä täydellisyyttä hipova isosisko, joka yrittää 
saada Lauraa tekemään järkiratkaisuja. Odottamaton löytö 
lapsuusmuistojen joukosta herättää kysymyksiä. Laura matkustaa 20 
vuoden tauon jälkeen tätinsä Ainon luo Tolfan vuoristoon, huvilaan 
nimeltä ”Villa Alba”. Löytyvätkö vastaukset aprikoosipuiden alta? 
 
 

Takaisin etusivulle 
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Enni Mustonen, Näkijä 
 

 
 
Valkokankaalla rakkaus voittaa lopulta, mutta voiko niin tapahtua 
Hollywoodin unelmatehtaassa? 
 
Elokuussa 1953 menneisyys ja tulevaisuus kohtaavat, kun Kirsti saapuu 
tapaamaan tytärtään Los Angelesiin. 
 
Työ pitää Vienan järjissään silloinkin, kun sydän uhkaa särkyä. 
Kulisseissa ja pukuhuoneissa Viena näkee tähtien syttyvän ja 

sammuvan. Kun Vienasta tulee lopulta miss Monroen luottopukija, 
kyse ei enää ole vain roolivaatteista vaan elämästä ja kuolemasta. 
Näkijä vie lukijansa niin Tuntemattoman sotilaan joukkueteltoille kuin 
20th Century Foxin studiokaupungin loisteliaisiin lavasteisiin. 
Enni Mustosen menestyssarja jatkuu! 
 
Matti Rönkä, Surutalo 
 

 
 
Nostalgian sävyttämä romaani isästä, pojista ja rintamamiestalosta. 
 

Takaisin etusivulle 
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Jukka perii rintamamiestalon ja lähtee kotiseudulle. Vuosiin sinne ei ole 
ollut asiaa. Perillä odottaa eri puusta veistetty isoveli Timppa sekä talo 
ja muistot, joissa on molemmissa kosolti korjattavaa. Samalla Jukka käy 
läpi yhteenottoa tyttären kanssa. Eikö oman perheen rakenteita saa 
kuntoon edes arkkitehti? Samalla todistuu, että heikkous on hirmuinen 
voima, häpeä säilyy aina. 
 
Surutalo on lähelle tuleva romaani isien ja poikien vammoista, jotka 
periytyvät. Se kuvaa sodan käyneen isän kasvattamia veljeksiä, 
puusepänverstaalla ja tanssilavalla syttyvää nuoruuden intohimoa, 
opiskeluvuosia 80-luvun svengaavassa Helsingissä ja yhden miehen 
myrskyä kesällä 2020. 
 
”Mies miettii, suree osaamatta. Teinkö siitäkin surutalon, synkensin 
valkoisen mustaksi?” 
 
Emmi Itäranta, Kuunpäivän kirjeet 
 
Aurinkokunta on ihmisen valtakunta, jonka kaivokset, tehtaat ja 
viljelmät hyödyntävät taivaankappaleita uuraasti ja järjestelmällisesti. 
Siirtokuntien väliset luokkaerot tuntuvat perheissä ja tuntemattomien 
välillä; Maasta pois päässeet eivät halua sinne takaisin. 
 
Lumi Salo etsii puolisoaan. Sol, kasvitieteilijä, ei ole saapunut 
jälleennäkemiseen, ei seuraavaankaan tapaamiseen, rikosta epäillään, 
terrorismista huhutaan. Solin perhe ei osaa tai halua kertoa mitään. 
Vaillinaisen tiedon varassa Lumi joutuu etsimään Solia muistikirjan 
sivuilla, sanoin, ja vieläkin syvemmältä, parantajien maailmasta – 
monet suhtautuvat Lumin ammattiin skeptisesti, Solkin. 

 
 
Mihin Sol on kadonnut, mihin hän on sekaantunut? Kenet hän tuntee? 
Kuka hän oikeastaan on? 
 
Emmi Itärannan kolmas romaani ”Kuunpäivän kirjeet”, avaa 
synkkyydessäkin uskomattoman kauniin avaruuden ja kielen, joka 
kurkottaa kohti jotain mennyttä ja yhteistä. Niin Solin kuin oikean 
kodin kaukaisuus luovat romaaniin päättäväisen haikean vireen, joka 
rivi riviltä kysyy: Mikä kaikki on liian kaukana, ja minkä voimme vielä 
pelastaa? 

Takaisin etusivulle 
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Annikki Kytömäki, Margarita 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
Vuoden 2020 Finlandia-voittaja on taidokas ja lumoava romaani maan 
ja veden hiljaisista. 
 
Kun helmenpyytäjä avaa simpukan, se kuolee. Kun ihmisen kuoreen 
kajotaan, seuraukset voivat olla yhtä tuhoisat. 
 
Senni hieroo kylpylän vieraita kuten isäkin aikoinaan, mutta haaveilee 
lähtevänsä kauas pois. Mikko on sotamies, joka pysyy 
asemapaikallaan, vaikka pelkää viimeisen taistelun lähestyvän. Antti 
tutkii metsiä ja päättää, mikä alue liitetään kansalliseen 
menestystarinaan ja mikä säästetään. Jokainen heistä noudattaa 
annettuja määräyksiä, ja sen jälkeen kaikki on toisin. 
 
1950-luvulla Suomen metsiin ja ihmisiin kohdistettiin vaatimuksia, 
joilla tavoiteltiin hyvää. Margarita näyttää menestystarinan 
kääntöpuolen ja sen, mitä valtiollisen velvollisuuden täyttäminen voi 
yksilön kannalta tarkoittaa. Romaani havainnollistaa monien 
ajankohtaisten aiheiden juuria: Finlandia-ehdokkaana olleen 
”Kultarinnan” (2014) lailla, ”Margarita” kuvaa metsien ja ihmisten 
harvoin muistettua historiaa. 
 
 

Takaisin etusivulle 
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PALVELUHAKEMISTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Suomen, kreikan ja ruotsin kielen oppitunteja.  
Epävirallisia käännöksiä: Suomi, kreikka, englanti ja ruotsi.  

 Outi Holopainen, Thessaloniki 
 +30 697 9774482 
 oumasoou@hotmail.com 

 
Fysioterapia  

 Aleksandros Dimitriadis, Thessaloniki 
  +30 697 3488095  
 alex_physio@hotmail.com  

 
Graafinen suunnittelija 

 Andreas Dimitriadis, Thessaloniki 
  +30 697 9762145 
 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, Thessaloniki 
 +30 698 3627539 
 kreetalainen@gmail.com  

 
Käsintehtyä keramiikkaa ja koruja 

 Päivi Georgopoulos, Thessaloniki 
  +30 697 4031922 

Myös tilauksia otetaan vastaan. 
 

TAPAHTUMAKALENTERI 
Kevätkaudelle 2023 

 

 
Tammikuu: Keilailukilpailut 
Helmikuu: Seuran Yleiskokous.  
Maaliskuu: Kuukausitapaaminen 
Huhtikuu: Kuukausitapaaminen 
Toukokuu: Kuukausitapaaminen 
Kesäkuu: Food for Good-ruokafestivaalit, juhannusjuhlat 
 
Paikat ja ajat ilmoitetaan lähempänä tapahtumia. 
 
 

Takaisin etusivulle 

Kääntäjä ja suomen kielen kouluttaja 
Auktorisoitunut kääntäjä kreikka-suomi, myös 
virallisia käännöksiä suomi-kreikka. 
Suomen kielen etätunteja, kaikki tasot 

 Jaana Karhunen, Thessaloniki 
 +30 694 5435697 
 jaanakarhunen@gmail.com 

mailto:paivi37@hotmail.com
mailto:oumasoou@hotmail.com
mailto:paivi37@hotmail.com
mailto:alex_physio@hotmail.com
mailto:paivi37@hotmail.com
mailto:andreas1701@gmail.com
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mailto:kreetalainen@gmail.com
mailto:paivi37@hotmail.com
mailto:jaanakarhunen@gmail.com
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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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