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• Pontos to Kolhis -festivaali hurmasi • Konsertti ja ravintolailta
– Hrisoula & Púrpura valloittivat • Kissojen paratiisi Skiathoksella
• Christina Walli ja autiotalon arvoitus Galaton kylässä
• Kokkikurssiterveisiä • Kielikurssit jatkuvat talvella
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Kesäuutuus 
Paros 

kutsuu!

Konserttisyksyn huipennus: 
Mikis Theodorakis Orchestra 
Helsinkiin!
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Aktiivista loppuvuotta, 
hyvät jäsenet!

T ieto, tiedon jakaminen ja vastaanottaminen 
on haasteellista. Tämä koskee niin yhdistyksiä 

kuin yrityksiä. Muistan jo työssä ollessani, että
erilaisissa mielipidemittauksissa joka kerta tiedottaminen 
nousi asiaksi, jota haluttiin lisää ja tehokkaammin.

Omassa yhdistyksessämme tärkein ja säännöllinen 
tiedottamisväline on hyvä jäsenlehtemme, joka ilmes-

tyy neljä kertaa vuodessa. Nyt käsissänne on tämän vuoden viimeinen jäsenlehti, 
ja seuraava ilmestyy alkuvuodesta 2019. Lisäksi tiedotamme tapahtumista ja 
tärkeistä asioista internetin kotisivuillamme sekä facebookissa.

Hieman palautetta on tullut siitä, että vastauksia yhdistyksemme sähköpostiin 
lähetettyihin kysymyksiin joutuu odottamaan. Näin on, ja tulee olemaan jatkossakin. 
Yhdistyksen sähköpostia ei lueta päivittäin, vaan viiveellä, yleensä noin 1 – 2 ker-
taa viikossa. Hallituksen voimavarat eivät vaan riitä tiheämpään lukemiseen, koska 
osa meistä on edelleen töissä ja me muut olemme vapaaehtoisia monine muine 
tehtävinemme.

Siispä jos teillä on kiireellistä asiaa, soittakaa hallituksen jäsenille (yhteystiedot 
sivulla 2). Muuten odotelkaa muutama päivä vastausta, ja jos ei ala mitään kuulua, 
sitten vaan yhteys puhelimella. Eiköhän näin päästä eteenpäin taas sujuvasti.

Monenlaista aktiviteettia on ollut jo heti kesän jälkeen. Muutamista voitte lukea 
tämän lehden sivuilta, samoin kuin tulevista suunnitelmista ja tapahtumista. 
Kevätkausi alkaa vauhdikkaasti, olkaa aktiivisia ja ilmoittautukaa mukaan. 

Toivon myös teiltä, hyvät jäsenemme, ideoita ja toiveita toimintaamme. Ehkäpä 
löytyy jotain uutta ja mukavaa, jota meille hallituksessa ei ole tullut mieleenkään. 

Kaikille reipasta ja positiivista vuoden loppua ja uuden alkua. Joulu katkaisee
mukavasti pimeän ajan, ja siirrämme ajatuksemme kohti kevättä!

Allu Lamminen
puheenjohtaja

Hyvää ja rauhallista
 joulun aikaa 

sekä onnea uudelle 
vuodelle 2019!

HELSINGIN SUOMI–KREIKKA-YHDISTYS
ΦΙΝΛΑΝΔΟ  ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  ΤΟΥ ΕΛΣΙΝΚΙ

KansiKuvassa: 
Hyvien yhteyksien päässä 
sijaitseva, Kykladien Paros 
on ensi kesän valmismatka-
uutuus. Kuva Apollomatkat.

Lehden juLKaisija:
Helsingin Suomi–Kreikka-
yhdistys ry

viesTinTÄTOiMiKunTa:
Eero Nokela ja
Raila Järveläinen

TaiTTO ja painaTus:
Print Line Helsinki Oy
www.printline.fi

KuviTusKuvaT:
Print Line ja Pixhill

aineisTO seuRaavaan 
jassuun 1/2019
viimeistään torstahin
17.1.2019 mennessä 
joko yhdistyksen toimistoon 
tai sähköpostilla 
suomi.kreikka@welho.com tai 
eero.nokela@kolumbus.fi

Jassu 1/2019 ilmestyy 
helmikuussa 2019.

panKKiyhTeys:
FI89 2001 3800 0441 40

ISSN 2489-4451

TOiMisTO, Inkoonkatu 7, 00510 Helsinki, suomi.kreikka@welho.com
Jäsenasioissa ole ensisijaisesti yhteydessä yhdistykseen sähköpostitse, 

voit myös soittaa hallituksen jäsenille. Jos haluat tulla ostoksille toimistoon, 
sovi siitä jonkun hallituksen jäsenen kanssa.

haLLiTus 2018
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΤΟΥ  2018
 
Aili Lamminen, puheenjohtaja	   
040 533 5513, allulamminen@gmail.com

Kimon Papadopoulos, varapuheenjohtaja
040 568 5611, info@berghyddan.fi  

HALLituKsen vArsinAiset jäsenet 2018
Pirkko Drakos, toimistonhoitaja
050 594 2860, pirkko-liisa.drakos@elisanet.fi

soile Hartikainen, kielenopettaja
0400 509 239, soile.hartikainen@diginia.fi 

raila järveläinen, sihteeri
040 500 3489, raila.jarvelainen@elisanet.fi 

Liisa Kylmälä 
040 772 8350, liisa.kylmala2@gmail.com 

Meri-sofia Lakopoulos  
040 461 9145, merisofialakopoulos@gmail.com

irmeli Lasarenko, emäntä
044 257 8428, irmelilasarenko@gmail.com   

Minna Maja,	rahastonhoitaja
040 508 5759, minna.maja@kolumbus.fi  

eero nokela, jäsenlehden	toimittaja
050 553 5681, eero.nokela@kolumbus.fi

Pertti räisänen
pertti.raisanen@kolumbus.fi  

HALLituKsen vArAjäsenet  2018

Marjatta Hjorth  
040 515 1339, smhjorth@gmail.com 

Marja vesanen
marja.vesanen@fimnet.fi  

www.helsinginsuomikreikkayhdistys.fi

TuTusTu haLLiTusTyösKenTeLyyn
Oletko kiinnostunut tutustumaan hallitustyöskentelyyn? 

Pidämme ensi vuoden puolella avoimet ovet toimistollamme Inkoon-
katu	7:ssa, joten mieti asiaa ja ilmoittaudu saman tien sähköpostitse.
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Pontos to Kolhis 
-festivaali valloitti

Elokuinen Pontos to Kolhis 
-kulttuurifestivaali toi 
Helsinkiin vauhdikkaan 
pontoslaisen musiikin, joka 
sananmukaisesti valloitti 
yhden kesäisen viikonlopun 
meidät jäyhät suomalaiset. 
Alueen tanssit omaksuttiin 
kurssilla pikavauhtia.

P ontos oli laaja kreikkalaisalue, joka 
ulottui Vähän Aasian koillisosassa 

Mustanmeren rannikolla Georgian rajalle 
asti. Lausannen rauhansopimuksen mu-
kaisesti siirrettiin noin miljoona kreikkalais-
ta ortodoksia Vähästä Aasiasta nykyisen 
Kreikan alueella, näiden mukana myös 
Pontoksen alueella asuneet. He muo-
dostivat melko tiiviitä yhteisöjä erityisesti 
Ateenan alueella ja Pohjois-Kreikassa, 
josta syystä monet piirteet heidän kult-
tuuristaan, kuten musiikki ja kansantanssit 
ovat säilyneet nyt jo useiden sukupolvien 
ajan. Tunnusomainen soitin heidän musii-
kissaan on Pontoksen lyra eli kemenche.

Jäsenemmne, muusikko Meri-sofia 
Lakopoulos oli kiinnostunut alueen mu-
siikista. Käydessään Thessalonikissa yh-
dessä Maj-Lis ekqvistin kanssa vuonna 
2008 hän löysi Polykarpos Pavlidisin 
eli Polyksen, joka toimi kemenchen soi-
tonopettajana. Meri-Sofia kävi hänen 
oppitunneillaan ja toivoi joskus voivansa 
kutsua hänet Suomeen.

Polykarpos	Pavlidis	eli	Polys	ja	
Meri-Sofia	Lakopoulos.

Kolhis eli Kolkhis on puolestaan mui-
naiskreikkalainen nimitys Mustanmeren 
itäpuolella nykyisen Georgian länsi- ja 
Turkin koillisosissa sijainneelle alueelle. 
Meri-Sofia innostui tutkimaan Pontoksen 
kreikkalaisten yhteyksiä historiallisiin naa-
pureihinsa opiskellessaan georgialaista 
laulua ja kansanperinnettä Tbilisin Perin-
teisen polyfonian tutkimuskeskuksessa 
ulkomaalaisille suunnatussa koulutusoh-
jelmassa.

Meri-Sofia neuvotteli Suomen Hel-
leenien yhdistyksen puheenjohtaja Paras-
kevi Kallinterin kanssa, jolloin päädyttiin 
tekemään esitys kulttuurifestivaalista, jos-
sa olisi mukana monipuolisesti Pontoksen 
ja Kolhisin alueiden kansojen historiaa, 
musiikkiperinteitä sekä kansantansseja. 
Suomi–Kreikka-yhdistysten liitto tuli mu-
kaan tukemaan festivaalia. Polys kutsuttiin 
esiintymään ja kertomaan musiikista sekä 
Kyriakos Moisidis pitämään pontoslais-
ten tanssien kurssin. 

Kyriakos	Moisidis	
on	taitava	tanssinopettaja.	

Perjantain	
tilaisuuden	
päätteeksi	
tanssittiin	
Christina	
Wallin	
johdolla	ja	
Polyksen	
säestämänä.





6 7

tanssikurssi yhden tauon taktiikalla

Opettajamme Kyriakos Moisidis on to-
della taitava tanssinopettaja. Hän tuntee 
erinomaisesti Pontoksen historian ja vauh-
dikkaat pontoslaiset tanssit, mutta on toki 
perehtynyt kaikkeen muuhunkin kreikka-
laiseen tanssiperinteeseen. Hän opettaa 
jatkuvasti Kreikan ohella mm. Saksassa ja 
oli nyt lähdössä tekemään samaa Yhdys-
valtoihin ja Brasiliaan.

Lauantain nelituntinen kurssi pidettiin 
Suomen Helleenien ystävällisellä avustuk-
sella Pukinmäen nuorisotalossa. Paikalla 
oli parikymmentä tanssijaa, pääkaupunki-
seudun lisäksi ainakin Porista ja Tallinnas-
ta. Yhden tauon taktiikalla jalat saivatkin jo 
hyvää harjoitusta iltajuhlaa varten. 

Sunnuntaina Toimintakeskus Hapessa 
tyydyttiin noin kolmetuntiseen harjoituk-
seen. Siinäkin toki pidettiin kohtuullinen 
tauko, jolloin kuulimme lisää pontoslaisuu-
desta. Kaikki oppivat upeasti tanssimaan 
kymmenen pontoslaista tanssia. Loppu-
puolella ollut armatsuk ehkä kuitenkin vaa-
tisi vielä lisäharjoittelua.

vauhdikas kreikkalainen iltajuhla

Lauantaina oli varsinainen kreikkalainen 
iltajuhla ravintola Mestaritallissa, jonka 
keskeinen asia eli buffet-pöytä todettiin 
yksimielisesti erinomaiseksi.

Musiikillista matkaa tehtiin Pontok-
sesta kivisen Kappodakian kautta Kreikan 

mantereelle. Lauluyhtye Emännät esitti 
georgialaisia ja lazin kielisiä lauluja Turkin 
puolelta Mustanmeren rannikkoa, lauloi-
vat Polyksen kanssa pontoslaisen laulun 
kertosäkeessä sekä lopuksi Keinutuolin 
minäkin ostan, johon Polys oli tehnyt kreik-
kalaiset sanat. Loppuilta sujui rattoisasti 
Polyksen ja Antama-yhtyeen soitellessa 
ja juhlakansan tanssiessa kreikkalaisin 
askelin. 

Monipuolinen Pontoksen ja lähialuei-
den kulttuurifestivaali oli saanut näin on-
nistuneen päätöksen ja siihen osallistu-
neet palasivat koteihinsa monta elämystä 
rikkaampina.

teksti ja kuvat Yrjö viinikka

Kiitos musiikista!

Lauluyhtye	Emännät.

Kunniajäsenemme, kreikkalaistanssien taitaja 
Christina Walli otti osaa monen muun tanssinystävän tavoin 
kolmipäiväiseen Pontos to Kolhis -festivaaliin. 
Tässä Christinan merkintöjä.

H elleenien puheenjohtaja Paraskevi 
Kallinter oli järjestänyt upean ta-

pahtuman yhteistyössä Suomen Hellee-
nien, Suomi–Kreikka-yhdistysten liiton 
ja Helsingin Suomi–Kreikka-yhdistyksen 
kanssa. Ison työn oli tehnyt myös Meri-
sofia Lakopoulos. Hän oli koonnut kat-
tavan musiikkiohjelman, jossa eri ryhmät 
esittivät lauluja Georgiasta ja eri puolilta 
Kaukaasiaa. Lisäksi kuulimme persialaista, 
armenialaista ja kurdinkielistä musiikkia eri 
taiteilijoiden esittämänä.

Ohjelman loppupuolelle Meri-Sofia 
oli valinnut video-otoksen suomalaisesta 
tanssiryhmästä, joka esitti Kreikan Sume-
lassa pontoslaisia tansseja. Näin ryhmä 
kuulutettiin lavalle: ”Ensimmäistä kertaa 
Kreikan historiassa meillä on vieraita kau-
kaa pohjoisesta, porojen maasta, suo-
malainen taideryhmä”. Tanssijat otettiin 
vastaan raikuvin aplodein.

Perjantain Kreikka-illassa nuorisotalo 
Hapessa, Sörnäisissä, Polys Pavlidiksen 
liiran tahdittamana päästiin myös tanssi-
maan pontoslaisia. 

teksti ja kuvat Christina Walli

Polys	ja	Ryhmä	Kavkaz.

Ryhmä	valmiina	lavalle.	Vas.	Merja,	Lilly,	
Eija,	Marja,	Christina.	Vas.	François,	Hannu,	
Visa,	Juha	ja	Peter.	Kuva	vuodelta	1990.

Iltajuhlassa	
Kyriakos
Moisidis
johdatteli
jälleen
tanssijoita.
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Liisa Järvisen huikea taival

Tapahtui Kreikan-matkoilla

Aktiivisen jäsenemme Liisa Järvisen 
keväällä ilmestynyt kirja kertoo 
hänen tiestään ryökynästä 
rovastiksi, naisesta 
kirkkopolulla 1960-luvulta 
2000-luvulle saakka. Se vie 
lukijan myös rakkaaseen 
Kreikkaan, missä ovat syntyneet 
muun muassa meille tutut runot 
ja kauniit piirrokset. 

seurakuntamummun seikkailut, joilla ilah-
dutin (ja kiusasin) lukijoita toimittaessani 
työpaikkani Oulunkylän seurakunnan tie-
dotuslehteä. Kirja on hyvin henkilökohtai-
nen ja todellinen, myyttejä ja runoiluakaan 
unohtamatta.

Jo heti prologissa, Kreikasta puheen 
ollen, kuuntelen satyyrien kuoroa, draa-
mojen taustakuoroa antiikin Kreikassa. 
Kirjan nimeksi sieppasin sanat Raamatun 
luomiskertomuksista. 

Kiitos ei Kanarian saaret

Omat  askelmerkkinsä  ovat  jättäneet 
myös lukuisat matkani Kreikan saarille, 
ainakin siitä lukien kun aloin kutsua itseäni 
Kreikka-faniksi, 1980-luvun puolesta vä-
listä. Rodos, Kreeta, Santorini, Kalimnos, 
Patmos, Lesbos, Tilos, Kos, Rodoksella ja 
Kreetalla useaan kertaan, milloin patikoi-
den tai kieltä opetellen, milloin piirtäen ja 
maalaten, milloin kreikkalaiseen kulttuuriin 
muuten tutustuen.

Oma äitini, nyt jo poisnukkunut, ihmet-
teli innostustani, vaikka kiinnostuneena 
kuuntelikin meren loisketta kännykkäni 
kautta. Pyynnöistäni huolimatta hän ei 
lähtenyt mukaan eikä isäkään, joka sanoi, 
että on jo käynyt ulkomailla (itärajan yli 
1940-luvulla). Mutta matkustele sinä niin 
kauan kuin huvittaa, äiti sanoi. Niin minä 
teinkin.

Alussa koin kohoavani viisi senttiä 
maasta heti kun lentokoneesta laskeudut-
tuani näin ensimmäiset kreikkalaiset kir-
jaimet rakennusten kyljistä. Meren rannan 
tavernassa kreikkalainen salaatti ja ouzo 
pyörryttivät matkailijan, puhumattakaan 
kauniista sanoista, joita Kreikan mies kor-
viini lateli. 

Ortodoksisen maailman pyhäköt, ka-
tedraalit tai pikku kirkot joka tien mutkassa 
tarjosivat näkymiä ja tuoksuja, niiden kaut-
ta kaikkivaltias Pantokrator jakoi siunaus-
taan mistään pihtaamatta. Näin siitäkin 
huolimatta, ettei ortodoksinen maailma 

Y llätyin itsekin, kun huomasin, että kir-
jaan on tarttunut yhtä ja toista myös 

Kreikkaan liittyvää, vaikka teoksen paino-
piste onkin muualla. Kirja Ja 

niin tapahtui 
(Mediapinta) 
i lmestyi ke-

väällä 2018, juh-
lavuonna, koska 

nyt tuli kuluneeksi 
30 vuotta siitä kun 
Suomen  kirkossa 

toteutui naisten pap-
peus. Oma pappisvihkimyk-

seni oli 10.4.1988. 
Kuulun niihin naisiin, jotka 

ovat saaneet elää läpi ainutlaa-
tuisen jakson kirkkohistoriaa, 
mikä ei sellaisenaan enää tois-
tu: teologian ylioppilas, teo-
logian maisteri, naisteologi, 

seurakuntalehto-
ri, pappi. Oli ihan 
pakko panna pa-
perille siitä jota-
kin. Näin syntyi 
kirja, joka sisältää 
pienoistutkielmia 
eri aihekimpuis-
ta, ajanjaksojen 
yli huolettomasti 
hyppien.

Ajan muuttu-
va ilmiö kulkee 
kirjassa  kautta 
linjan, sekä uusi-
na luovina löytöi-

suvaitse naista alttarilla. Tein jopa kurillani 
hakemuksen Kirkon ulkomaantyölle pääs-
tä turistipapiksi Kreikkaan. Ei käy, mutta 
sopisiko Kanarian saarille? sieltä kysyttiin 
kohteliaasti. Minulle kelpaa vain Kreikka, 
vastasin. 

Kirjojen riveille tallennettua

Muistan,  että  minolaisuudessa  minua 
kiehtoi erityisesti naisten tasa-arvoisempi 
asema. Tutkimustyötä kootessani koin, 
että suurissa kertomuksissa muhivat jo 
myös naispappeuden syntysanat.

Yksin matkassa mukana (2010) ja kak-
sikielinen vihkonen Matkalla (Sto taxidi) 
sisältävät runoja Kreikan matkoilta. Näissä 
kuten muissakin runokirjoissani luonto 
asettuu ihmisen rinnalle, ylistäen samalla 
itse Luojaa luomakuntansa takana. Myös 
romaani Kosminen nimenhuuto (2007) vie 
lukijat Kreikan saarille. 

Poimintoja matkapäiväkirjasta

Kirjoitin päiväkirjoja 1950-luvun lopulta 
aina 1980-luvun alkuun, minkä jälkeen jat-
koin muilla muistiinpanoilla. Kun kokosin 
ryökynästä rovastiksi -aineistoa, syven-
nyin tähän materiaaliin antaumuksella ja 
löytöjä tehden. 

nä että haikeina muistoina. Lähdemate-
riaalina ovat paitsi muistot, myös omat 
päiväkirjat, leikekansiot ja muut tallenteet 
sekä julkaistut kirjat ja kirjoitukset. Kuvi-
tuksena kirjassa on omia piirroksiani, mm. 

Pappi	ja	kirjailija	
Liisa	Järvinen.	
Kuva	Foto	Mannelin.



10 11

Poimintoja matkapäiväkirjasta pappis-
liiton Kreetan-matkalta 4.–11.10.1993, joh-
tajana Pentti Laasonen, apunaan Mitro 
repo ja esko jossas:

Vaiherikkaan päivän jälkeen istun ho-
tellini parvekkeella ja kuuntelen meren 
mahtavaa kohinaa. Valkoiset aallot vyö-
ryvät pimeältä mereltä rantaa kohti. On 
lämmintä. Lentomatka sujui hyvin. Bussi-
matkalla Iraklionista Retimnoniin jännitin 
mutkia ja jyrkkiä rinteitä, näkymät olivat 
upeat…

Kalivianin naisluostari, Gortis ja Tituk-
sen katedraali (rauniot), Festos, yllätys-
käynti Pentti Laasosen toimesta johan-
nes Kastajan kylässä, Agios johannes. 
Mitro piti meille kastekappelissa vaikut-
tavan hartauden, luolan kaiku oli hyvä. 
Kurkistin luuhuoneeseen, jossa oli vanhoja 
kuolleiden luita.

Maleme… saksalaisten hautausmaa… 
pääskysiä. Istuimme myöhäisiltaa ulkona, 
matkalla tavernaan törmäsimme vaaliko-
koukseen, vaalit ovat täällä nyt äänekkääs-
ti ajankohtaiset.

Prevelin ja Arkadin luostarit 
ohjelmassa… Illalla minä juhlin 
uutta kirjaani porukan kanssa, 
ja keskustelu kulki hyvin latau-
tuneesti naistutkimuksessa.

Tänään   bussimatka
suuntautui  Retimnonista 
kohti Iraklionia, itään… 
Minä etsin Arkeologisessa 
museossa erityisesti käär-
meenkuvia maljakoiden ym. 
esineiden  kyljistä  luettuani 
aiemmin, että minolaisessa taiteessa on 
muistoja käärmejumalattaresta, löysin… 

Ruokapöytämme Iraklionissa kapealla 
kadulla. Papinpukuisen Mitron ansiosta 
pöytäkuntamme oli ohikulkijoiden kuvauk-
sen kohteena…

Vierailu Knossoksessa. Aamupala sun-
nuntaina jo 7.30 ehtiäksemme liturgiaan… 
Ortodoksinen liturgia oli hieno kokemus, 
päätä ja sydäntä pyörryttävä. Mitro oli mu-
kana ja lauloi muutamia kohtia suomeksi. 
Piispa tervehti meitä saarnatuolista... 
Liturgian jälkeen olimme piispan kahveilla 
(drinkki, kahvi). 

Istuimme viimeistä iltaa kaikki yh-
dessä taverna Agrimiassa vanhassa 
kaupungissa. Pappisliitto tarjosi ruoat 
ja juomat. Pentti Laasonen puhui joh-
toportaan nimissä vetämällä yhteen 
retken tapahtumia… Pentti jakoi meille 
todistukset. Paikka oli meluisa, tv:stä 
näytettiin vaalituloksia, joten mitään 
kovin vakavaa pohdintaa ei pystytty 
aikaan saamaan. Tunnelma oli lämmin, 
konkreettisesti.

Myöhemmin iltayöstä istun parvek-
keella, kello näyttää jo yli puolen yön. 
Olemme seuranneet kreetalaisten ilon-
pitoa vaalien tulosten takia. Täällä to-
della ilmoitetaan näyttävästi, kuka on 
voittaja. (Pasok, Papandreun johtama 
sosialistinen puolue voitti). Saa nähdä, 
tuleeko nukkumisesta mitään. Mitäs 
tuosta, kokemusta se on.

teksti, kuvat ja piirrokset 
Liisa järvinen

Iraklionissa	
aterioimme	kapealla	

kadulla	ja	olimme	
useiden	valokuvauksen	

kohteena		papinpukuisen	
Mitron	ansiosta.

Kirjoittaja	edessä	oikealla.

Jos olet kiinnostunut hankkimaan 
Liisa Marjatta järvisen mielen-
kiintoisen kirjan Ja niin tapahtui 
(160	s,	Mediapinta	2018), sitä on 
myynnissä yhdistyksen toimistolla 
22 euron hintaan 14. marraskuuta 
alkaen. Sovi etukäteen jonkun 
hallituksen jäsenen (yhteystiedot 
sivulla 2) kanssa kirjan noutami-
sesta, käteismaksu, tai jos tulet 
yhdistyksen syyskokoukseen, tee 
ostokset samalla! Huomaa, että 
kirja on oiva joululahja. 

Liisa Marjatta järvisen kirja 
yhdistyksen jäsenille erikoishintaan

Vuokrattavana
Loma-asunto 52 m  Ateenan Rivieralla,

Ateenaan 40 Km.
Alk. 300 e/viikko.

Puh. 050-585 8985
www.liemola.com

2

Kesaä on

kreikassa
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K reetalla, Haniasta vähän matkan 
päässä sijaitsee Galaton kylä. Se 

ei ole suuren suuri, mutta siellä käytiin 
toisen maailmansodan ankarat taistelut. 
Kirkon edessä olevalla aukiolla pidetään 
vuosittain muistotilaisuus kaatuneitten 
kyläläisten ja kreikkalaisten  kunniaksi.

Talo autio Galaton kylässä
On monta eri kertomusta 
miten meistä suomalaisista 
tuli Kreikka-faneja. 
Tässä Christina Walli kertoo 
omansa. Kapean tien päässä 
sijaitsee keltainen talo, 
mutta kenen?

liisi viittoili suoraan ja puhui, sen jälkeen 
viittoiltiin vasemmalle jne. Toki tuo tuli 
selväksi, luulisin. 

Neuvoja seuraten, monien kapeitten 
kujien jälkeen, tien vasemmalla puolella, 
puutarhan ympäröimänä oli iso yksiker-
roksinen, keltainen talo. Se on ollut jo 
vuosia asumaton, mutta ikkunoista saattoi 
nähdä avarat huoneet. Tässä talossa asui 
vanhempineen ja sisaruksineen Mikis 
theodorakis. Talon omistaa nykyään 
Kreikan valtio.

Galaton kylä ei siis ole kuuluisa ainoas-
taan taisteluista vaan myös Thodorakisin 
suvusta. Sen todistaa jo heille nimetty 
katukyltti.

Kaimos ja muut tutut

Olin työmatkalla Kyproksella vuonna 1964. 
Ostin pari levyä, joista Mikis Theodorakisin 
kappale Kaimos sai minusta elinikäisen 
Kreikka-fanin. Kappale lienee tunnetuim-
pia hänen sävellyksistään.

Theodorakisin sävellystuotanto on 
valtava. Hän on säveltänyt noin 800 laulua. 

Ensimmäiset olivat laulusarjoja. Sitten 
tulivat oratoriot, kansanoopperat ja pitkis-
tä runoista tehdyt sävellykset, joita hän 
nimitti lauluvirroiksi. Theodorakis käyttää 
myös termiä metasinfoninen musiikki, 
joka viittaa sellaisiin teoksiin, jotka lähen-
televät sinfonisia sävellyksiä.

Mikis Theodorakis täytti 29. heinä-
kuuta 93 vuotta. Hän asuu nykyään Atee-
nassa. Olen kuullut, että suunnitteilla on 
perustaa museo juuri tähän Mikis Theo-
dorakisin lapsuudenkotiin. Hyvä ajatus, 
mutta miten ihmeessä ihmiset löytäisivät 
tiensä sinne, kun paikallinen tuttavanikin 
tuskaili perille pääsyä.

Rakkaat kreikkalaiseni, tästäkin syystä 
rakastan teitä. Mieltäni askarruttavaan  
asiaan, miten tulevaisuudessa vierailijat 
löytävät tiensä säveltäjäsuuruuden ko-
timuseoon, Plataniaksessa paikallinen 
asukas katsoi minua silmät suurina vasta-
tessaan: ”Kaikkihan sen tietävät!” Niinpä.

teksti ja kuvat Christina Walli

Tuttavani Manolis Fitrakis sai ystä-
viensä välityksellä paikannetuksi alueen. 
Siis matkaan kohti Galatoa. Kotvan ajet-
tuamme tien oikealla puolella oli poliisiase-
ma, ja  tuttavani meni kysymään neuvoa. 
Herra poliisi tuli ulos ja niin he kävelivät 
seuraavaan tienhaaraan. Näin kuinka po-

Manolis	Fitrakis	joutui	kysymään	useasti	
neuvoa	ennen	kuin	etsitty	talo	löytyi.
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E nglantilainen sharon Hewing el-
liott-Winterburn tuli Skiathokselle 

15 vuotta sitten. Eläinrakkaana ihmisenä 
hän ei kestänyt nähdä miten kissoja koh-
deltiin siellä. Hän halusi tehdä asialle jota-
kin. Niinpä hän toiminnan naisena perusti 
kissojen hyväntekeväisyysorganisaation. 
Toiminta perustuu ympäri maailmaa tul-
leisiin lahjoituksiin, sponsorointiin ja va-
paaehtoistyöhön. Pieni apu on iso asia, 
se on Sharonin motto.

Kissojen paratiisi 
Skiathoksella

Skiathoksen saarella Kreikassa 
asuu nainen, jolla on yli 150 
kissaa. Sharon Hewing Elliott-
Winterburn ei ole mikään 
crazy cat lady, vaan Skiathos 
Cat Welfare Associatonin 
perustaja. 

Hylätyt kissat saavat uuden hyvän 
kodin Sharonin luota, koko paikka vilisee 
kissoja. Tullessaan Sharonin luokse kissat 
steriloidaan. Kissakanta Skiathoksella on 
lisääntynyt voimakkaasti, joten toimenpi-
de on välttämätön. 

Sharonin kissafarmi sijaitsee ylhäällä 
kukkulalla, isolla alueella on monta eri ta-
loa ja riveittäin kissankoppeja. Pienimmille 
kissanpennuille on oma vauvala, jossa ne 
ovat eristettyinä kunnes kasvavat hieman 

isommiksi. Osa kissoista adoptoidaan joko 
ulkomaille tai Kreikassa.

Tällä hetkellä kissojen valoisa tulevai-
suus on uhattuna. Organisaatio on suuris-
sa taloudellisissa vaikeuksissa, ja Sharonin 
tila on myynnissä. Mistä kissoille uusi 
koti? Sharon vetoaa ihmisiä auttamaan, 
jotta toimintaa pystyttäisiin jatkamaan 

eikä arvokas työ menisi hukkaan. Apua 
voi tarjota monessa muodossa, joten 
jos kiinnostus heräsi, voit käydä netissä 
katsomassa eri vaihtoehtoja. Osoite on 
www.skiathos-cats.org.

teksti ja kuvat Heidi Linde

Sharon	viettämässä	aikaa
rakkaitten	kissojensa	keskellä.	
Nuori	vapaaehtoistyöntekijä	
hoitaa	suloista	kissaa.	

Sharonin	
antama	ruoka	

kelpaa	kissoille.

www.housekastri.net
Soita Raila +358 40 500 3489

Ensin tulee talvi, sitten tulee kevät,
Kastrissa viihtyvät tädit ja sedät!

Varaa oma lomasi jo nyt.
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Arja Saijonmaa 
Theodorakis Orchestran 
solistina

K aunisääninen Hrisoula Kehagioglu 
tietää mistä me jäyhät suomalaiset 

tykkäämme – tanssimusiikista! Jos kon-
sertin anti oli muutamien mielestä kovin 
surullista, pääsimme Berghyddanissa reip-
paaseen hikeen, mutta jälleen erilaisin 
instrumentein ja kauniin – mollivoittoisasti.

Púrpurassa soittavat pienestä pitäen 
musiikin kanssa peuhanneet taitavat nuo-
ret naiset, joiden instrumenttivalikoimassa 
ei ole tietoakaan perinteisestä buzukista 
tai näppäinsoittimesta. Luuttu, sello, huilu 
ja Kreikan ”kannel” canun (englankielinen 
nimi, ei suomalaista vastinetta) soivat kuin 
suurikin orkesteri, lauantai-illassa jopa kah-
della soittimella tanssia tahdittaen. Tuota 
canunia pidetään polvella kuin kannelta 
ikään ja se soi todella kauniisti.

Hrisoula & Púrpura 
syksyn komea avaus

Lokakuisena viikonloppuna 
saimme kuulla erilaista 
kreikkalaismusiikkia viisi-
jäsenisen orkesterin vieraillessa 
Helsingissä. Meille jo tuttu 
siroslainen Hrisoula Kehagioglu 
konsertoi nyt neljän taitavan 
naismuusikon kanssa.

Savoy-teatterin	konsertti	on	onnistuneesti	
ohi	ja	muusikot	kukitettu.	Vas.	laulusolisti	
Hrisoula	Kehagioglou,	Effie	Zaitidou,	
canun,	Kimon	Papadopoulos,	Elsa	
Papeli,	sello,	Sofia	Serefoglou,	huilu	ja	
alttonokkahuilu,	ja	Maria	Ploumi	luuttu.

Hrisoula	ja	konsertinjärjestäjä	Kimon	
Papadopoulos	Savoyn	parrasvaloissa.	
Berghyddanissa	"vapaalla"	olleet	muusikot	
pistivät	tanssiksi.	Kuvat	Eero	Nokela.

Hrisoulan orkesteri vei meidät musiikki-
matkalle  Välimerta  kauemmaksi  aina Argen-
tiinaan saakka, Balkanille ja Vähään-Aasian; 
theodorakisin Apagogi, Hadzidakisin Peri-
banou, tsitsaniksen Argosvinis moni, kaunis 
portugalilainen Maria Lisboa, kaksi italialaista 
tuutulaulua ja canunin soittajan effie Zaitidoun 
Geisha, muutamia mainitakseni, eli mielenkiin-
toista, kaunista ja koskettavaa. 

Kiitos varapuheenjohtajamme Kimon Pa-
padopoulos musiikista, joka vei meidät jälleen 
onnistuneesti rakkaaseen Kreikkaan.

iso kiitos myös Berghyddan-illan arpajaisiin 
palkintoja lahjoittaneille: viking Line, salon 
joseph, Korres, Gavrielides Foods, DnA, 
irmeli Lasarenko (kakut), eri matkatoimistot, 
jotka lahjoittivat reppuja ja jumppakasseja sekä 
muuta palkintotavaraa arpajaisiin.

teksti eero nokela 

S äveltäjä Mikis theodorakista, 94, ei 
tarvitse Kreikan ystäville esitellä, tie-

dämme hänen huikean tuotantonsa, joka 
ei jättäne ketään tunteettomaksi. 

Mikis Theodorakis Ochestra perustet-
tiin vuonna 1997 säveltäjämestarin, hänen 

Konserttisyksy huipentuu 
Euroopan kiertueelle 
lähteneen Mikis Theodorakis 
Orchestran vierailuun 
Helsingin Musiikkitalossa 
marraskuun 26. päivänä. 
Kannattaa ostaa liput saman 
tien, sillä tällaista tilaisuutta 
ei tule aivan heti! Kahden 
kreikkalaissolistin lisäksi 
lavalle nousee Theodorakisin 
kanssa maailmaa kiertänyt 
Arja Saijonmaa.

muusikoidensa ja tyttärensä, Margarita 
theodorakisin (s. 30.11.1958 Pariisissa) 
toimesta. Konsertissa kuullaan Mikiksen 
kuuluisimmat sävellykset Zorbas-elokuvan 
sävellyksiä unohtamatta. Lauluja tulkitse-
vat Manolis Lidakis, sofia Papazoglou ja 
meidän Arjan saijonmaamme (kuvassa). 
Orkesteri suuntaa nyt ensimmäistä kertaa 
Margarita-tyttären johdolla kiertueelle 
Eurooppaan, kertoo konsertin järjestävä 
Live Nation Finland.

Muusikko- ja instrumenttilista on ko-
mea. Orkesterin taiteellisena johtajana 
toimii Margarita Theodorakis, buzikisteja 
on kaksi, ja kaikkiaan lavalla soittaa kym-
menen muusikkoa, joten voimme vain ku-
vitella soudin voimaa ja pauhua komeassa 
Musiikkitalon salissa. e.n.
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MIKIS THEODORAKIS  
ORCHESTRA

L I V E N AT I O N  YL P E Ä N Ä  E S I T TÄÄ

MA 26.11.2018 klo 19.30
MUSIIKKITALO, HELSINKI

Liput palvelumaksuineen alkaen 79 / 69 / 59 €
Ticketmaster, livenation.fi ja Musiikkitalon lipunmyynti

Special guest

ARJA SAIJONMAA
ja solisteina Sofia Papazoglou sekä Manolis Lidakis

Jassu-lehti_A5_Mikis_Theodorakis_Orchestra.indd   1 22/10/2018   15.19
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Ensi kesän valmismatkat Kreikkaan 
ovat jo myynnissä. Suurista matkan-

järjestäjistä Apollomatkat tarjoaa ensi ke-
sänä uuden saaren, Kykladien suurimpiin 
kuuluvan Paroksen. Se on monien laiva-
reittien varrella, sinne on hyvät yhteydet 
niin Pireuksesta kuin Rafinastakin, siellä 
voi vaihtaa etelään ja itään meneviin no-
peisiin tai hitaampiin laivoihin ja itse saari 
tarjoaa sopivasti koettavaa.

Näin Apollomatkat kertoo Paroksesta:
”Paros on ihastuttava pikkusaari, jota reu-
nustavat lukuisat upeat rannat. Apollomat-
kojen valikoimassa on kuusi hotellia, jotka 
sijaitsevat Parikiassa (saaren pääkaupunki) 
saaren länsirannikolla sekä Naoussan ky-
lässä pohjoisrannikolla. Sekä Parikiassa
että Naoussassa on tunnelmalliset sata-
ma-alueet ja viehättäviä pikkuputiikkeja. 
Parokselle on tarjolla sekä yhden että 
kahden viikon lomia. Paroksen voin yhdis-

tää lomaan Santorinilla tai Naxoksella (viik-
ko + viikko). Viikon lomat Paroksella alk. 
590 e/hlö.”

Paroksella on niin pieni lentokenttä, 
ettei sinne pääse täältä suoraan isolla ko-
neella. Apollomatkojen Parokselle mene-
vät matkailijat lentävät Santorinille Hel-
singistä lauantaisin ajalla 25.5. – 28.9. ja 
jatkavat sieltä laivalla. Perillä ollaan noin 
kolmen tunnin kuluttua.

Voin suositella Parosta monestakin 
syystä: siellä on upea, valkohiekkainen 
ranta Golden Beach, niin Parikiassa kuin 
Naoussasakin on hyviä tavernoita, per-
heomisteiset pienet hotellit ovat viihtyi-
siä ja luonto on vehreämpi kuin monilla 
naapurisaarilla. Viereinen Naxos on ehkä 
vielä kauniimpi luonnoltaan. Parokselta ja 
Naxokselta kannattaa tehdä omatoimisia 
retkiä naapurisaarille, mm. Delokselle, 
Mykonokselle ja Iokselle.  e.n.

Ensi kesän valmismatkauutuus

Paros
Suunnitteletko matkaa 
Kreikkaan tai 
Kyprokselle kesällä?

Helsingin Suomi–Kreikka-yhdistys järjes-
tää matkailukreikan kurssin maanantaisin 
ajalla  4.2.–15.4.2019 klo 19.15–20.45 eli 
yhteensä kymmenen kertaa.

Tutustumme kreikan kieleen sanojen 
ja lauseiden avulla, jotka ovat erityisesti 
matkailijalle tarpeellisia. Kurssille tultaessa 
ei tarvitse osata kreikan aakkosia, vaan 
kurssilla opiskelemme myös aakkosia ja 
äänteitä tarpeen mukaan. Kurssilla käyte-
tään opettajan omaa materiaalia.

Opetuskerrat ovat: maanantaisin 4.2., 
11.2., 25.2., 4.3., 11.3., 18.3., 25.3., 1.4., 
8.4. ja 15.4. klo 19.15–20.45, ja kahdella 
viimeisellä kerralla opetusta on klo 19–21.

Kurssin hinta on 155 euroa. 

Kreikan kielikurssit 
Helsingin Suomi–Kreikka-
yhdistyksessä keväällä 2019

Kurssit jatkuvat jälleen 7.1. ja 8.1.2019

MAAnAntAisin kokoontuvat ryhmät:
Kreikka 5-6: klo 16.00–17.30 (Oppikirja 
Ellinika A) sekä Kreikkaa kerraten ja täy-
dentäen: klo 17.30–19.00 (Oppikirja Ellini-
ka B). Opettaja auttaa tarvittaessa kirjojen 
hankinnassa.

tiistAisin kokoontuvat ryhmät:  
Kreikka et: klo 16.00–17.30. Oppikirja on 
Ellinika B sekä Kreikka 3: klo 17.30–19.00 
että Kreikan alkeet: klo 19.00–20.30. 
Oppikirja on Ellinika A.

Kurssien hinta on 155 euroa keväältä 
ja kertoja on 12.

Kreikkaa Matkailijoille

Tervetuloa mukaan!

Kielikurssien opetuspaikkana 
on yhdistyksen toimisto 
inkoonkatu 7 Alppilassa. 
Opettajana toimii 
soile Hartikainen. 
Ilmoittautumiset ja tiedustelut 
sähköpostilla soile.hartikainen@diginia.fi 
tai puhelimitse 0400 509 239.

JäSENMATKA KrEiKKAAN?
Hallituksen kokouksissa on keskusteltu mahdollisesta jäsenmat-
kasta Kreikkaan ensi keväänä. Kaikki on vielä idean asteella, 
mutta jos saamme kokoon esimerkiksi 20 matkaajaa, voimme 

edetä suunnitteluasteelle. Lennot, hotellit, ohjelma ja hinta selviävät 
aikanaan, kertokaa myös, mistä erityisesti olisitte kiinnostunut (historia, 

kulttuuri, nähtävyydet, ruoka jne) sähköpostilla pikimmiten, kiitos.
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5  isoa tomaattia
4 rkl  oliiviöljyä
1  sipuli
2  valkosipulin kynttä
4 dl  kasvislientä
3  aurinkokuivattua tomaattia 
 öljyssä, pilkottuna
1 tl  tuoretta timjamia silputtuna, 
 kuivattukin käy
1 tl  kuivattua basilikaa
½ tl  kanelia
 suolaa ja mustapippuria 
 maun mukaan
3-4 dl  kreikkalaista jogurttia 10%

Raasta tomaatit. Pilko sipulit ja kuullota 
oliiviöljyssä pehmeiksi. Kaada tomaatit ja 
sipulit kattilaan, hauduta viisi minuuttia 
miedolla lämmöllä.

Lisää kasvisliemi, aurinkokuivatut to-
maatit ja mausteet. Hauduta hiljalleen 15-
20 min.  Lisää jogurtti, sekoita, kuumenna, 
mutta älä anna kiehua.

Maista ja lisää tarvittaessa mausteita.
Tarjolle vietäessä koristele tuoreella 

timjamilla. Lisukkeena tuoretta leipää ja 
oliiviöljyä, juomana retsinaa.

resepti irmeli Lasarenko

Tomaatti-
jogurttikeitto

vanhankaupungintie 3, 00560 hki
Kimon Papadopoulos, puh. 040 568 5611

													Juhlatilaisuuksiin	25	%	alennus	tilavuokrasta

www.berghyddan.fi

eTu: 

www.ravintolathalassa.fi

20	%	alennus	à	la	carte	-listan	pääruoista	
(ei	lounasmenusta)eTu: 

herttoniemessä 
neitojenranta 2, 
00810 hki
puh. 09 7273 5800

www.elgreco.fi

Ludviginkatu 3-5, 
00130 hki
puh. 010 320 4410
varaukset@elgreco.fi

El	Grecon	halva	ja	kahvi	veloituksetta	
à	la	carte	-listalta	tilattaessa.	
Etu	jäsenille	jäsenkorttia	vastaan.

eTu: 

www.salonjoseph.eu

Kaisaniemenkatu 4, 
00100 hki
puh. 044 948 2661

20	%	alennus	normaalihintaisista	
kampaamo-	ja	parturipalveluista

eTu: 

JäSENEduT
vOiMASSA SEurAAviSSA YriTYKSiSSä:

Kahvi	ja	halva	tai	baklava	veloituksetta	
tilattaessa	pääruoka	à	la	carte	-listalta.	
Etu	vain	jäsenille	jäsenkorttia	vastaan.

www.minos.fi

eTu: 

Kauppakeskus 
Kamppi,
hki
puh. 09 664 047

L okakuisena torstaina kokoonnuimme 
yhdistyksen emännän, irmeli Lasa-

renkon johdolla kokkaamaan kreetalaisia 
lihapullia ja kaali-porkkasanasalaattia (ku-
vassa). Molempien kokattujen reseptit jul-
kaisemme seuraavassa Jassussa. 

irmelin kokkikurssilla

Irmeli oli hoitanut kaiken valmiiksi toi-
mistolla: käynyt kaupassa, tehnyt valmiiksi 
lihapullien tomaattipohjaisen ”soossin”, 
asetellut kokkaustarvikkeet työpöydälle 
(mm. veitset ja mausteet), pilkkonut lei-
vänpalat lihapullataikinakulhoihin, poh-
justanut uunipellit, keittänyt kananmunat 
jne. Niinpä pääsimme heti tositoimiin, 
nyt meitä kokkioppilaita oli seitsemän. 
Sipulit ja valkosipulit pilkoimme yhteiseen 
paistinpannuun, ja sitten vain levylle kuul-
lottumaan.

Kreetalaisten lihapullien maukkauden
takaavat mausteet; kaneli, timjami ja ba-

Uuniinmenoa	odottavien	liha-
pullien	väriero	johtuu	jauhe-
lihan	rasvapitoisuuserosta.

silika, oliiviöljyä tie-
tysti loraus, sitä 
voi käyttää myös 
pullia pyöritellessä. 
Käytimme naudan- ja 
lampaanlihaa, ja maukasta tuli.

Kaali-porkkanasalaattiin lorautimme 
hiukan hunajaa, peruskamaa ovat Kala-
matan mustat, kivettömät oliivit ja persilja.

Irmeli on luvannut järjestää seuraavan 
kokkikurssin kevätkaudella, siitä tarkem-
min Jassu 1/2019:ssä.

teksti ja kuvat eero nokela
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imera

Toimittanut Eero Nokela

JäSENMAKSu MAKSAMATTA 
– LEHdENTuLO LOPPuu!

Jos et ole vielä maksanut tämän 
vuoden jäsenmaksuasi, kädessäsi oleva 
jäsenlehti on valitettavasti viimeinen! Kir-
janpitomme mukaan muutamien jäsen-
maksu on yhä auki, joten tarkistapa tilanne 
ja korjaa asia pikaisesti. Jos jäsenmaksu-
lasku on hukkunut, pyydä taloudenhoitajaa 
tai sihteeriä lähettämään uusi, osoitteet 
sivulla 2.

TErvETuLOA 
SYYSKOKOuKSEEN

Kuten edellisessä jäsenlehdessä ker-
roimme, sääntömääräinen syyskokous 
pidetään ke 14. marraskuuta yhdistyksen 
toimistolla Inkoonkatu 7 Helsingin Alppi-
lassa (raitiovaunu 9, Kotkankadun pysäkki) 
alkaen klo 18. Tervetuloa joukolla, muista 
ilmoittautua viimeistään ma 12.11. joko 
sähköpostitse (suomi.kreikka@welho.
com) tai soittamalla kenelle tahansa hal-
lituksen jäsenelle (kts. sivu 2). Yhdistys 
tarjoaa kaffet/teet.

KOrrES ESiTTäYTYY
Tässä toinen syy tulla syys-

kokoukseen: Laadukkaita kos-
metiikkatuotteita  valmistava 
kreikkalainen  ihonhoitosarja 
Korres esittäytyy kokouksen 
yhteydessä. Voit myös ostaa 
Korresin tuotteita (joululahja-
vinkki). Jos et pääse kokouk-

seen, mene ostoksille Korresin myymä-
lään, mistä saat jäsenkorttia näyttämällä 
25 %:n alennuksen kaikista tuotteista. 
Etu myös Korresin verkkokaupassa www.
korres.fi koodilla JASSU. Myymälän osoite 
on Lönnrotinkatu 43 (raitiovaunu 6, Hieta-
lahdentorin pysäkki). 

viiNiNMAiSTAJAiSET 
Muista myös viininmaistajaiset yh-

distyksen toimistolla to 8. marraskuuta 
klo 18. Maahantuoja Gavrielidesin edus-
taja esittelee hienoja kreikkalaisia viinejä, 
joita pääsemme maistelemaan viiden (5) 
euron maksusta. Sen voit maksaa yhdis-
tyksen tilille, muista myös ilmoittautua 
etukäteen. Tervetuloa!

SäHKöPOSTiSEurANNASSA 
viivETTä

Kuten puheenjohtaja pääkirjoitukses-
saan sivulla 3 korostaa, emme seuraa 
yhdistyksen sähköpostia päivittäin. Jos 
sinulla on kiireellistä asiaa, soita kenelle 
tahansa hallituksen jäsenelle esimerkiksi 
silloin kun ilmoittautumisaika tilaisuuk-
siimme on menossa umpeen, kiitos.

MATKA 2019 
MESSuKESKuKSESSA

Vuosi lähenee loppuaan ja uusi alkaa. 
Matka 2019 -messut pidetään Helsingin 
Messukeskuksessa 17.–20. tammikuu-
ta. Messujen yleisöpäivät ovat perjan-
taista sunnuntaihin (18.–20.1.). Helsingin 
Suomi–Kreikka-yhdistys ja Suomi–Kreikka-
yhdistysten liitto ovat mukana totuttuun 
tapaan messuilla, joten merkitse jo nyt 
muistiin päivät ja tule hakemaan vinkkejä 
kesän Kreikan-matkoille. Tapahtumasta 
tarkemmin yhdistyksen kotisivuilla ja face-
bookissa tammikuussa.

MIKIS THEODORAKIS  
ORCHESTRA

L I V E N AT I O N  YL P E Ä N Ä  E S I T TÄÄ

MA 26.11.2018 klo 19.30
MUSIIKKITALO, HELSINKI

Liput palvelumaksuineen alkaen 79 / 69 / 59 €
Ticketmaster, livenation.fi ja Musiikkitalon lipunmyynti

Special guest

ARJA SAIJONMAA
ja solisteina Sofia Papazoglou sekä Manolis Lidakis
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Puh. 09 6154 7400  |  apollomatkat.fi
Lomamyymälä: Kaivokatu 10 C, Helsinki

Paras valikoima
Kreikan lomia!

Rodos | Kreeta | Parga | Lefkas | Santorini | Karpathos | Kos | 
Zakynthos | Korfu | Naxos | Sivota | Kalymnos | Leros | 

Pserimos | Tilos | Kanali |

Uutuuskohde!

PAROS

KOKO LOMAVALIKOIMA & VARAUKSET:


