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Tutustu hallitustyöskentelyyn
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Oletko kiinnostunut tutustumaan hallitustyöskentelyyn?
Pidämme kevään aikana avoimet ovet toimistollamme Inkoonkatu
7:ssa, joten mieti asiaa ja ilmoittaudu saman tien sähköpostitse.

ime vuoden jäsenlehdessä nro 3 pohdiskelin
kesän kuumuutta ja sen tuntemuksia
Suomessa ja Kreikassa, muistatteko?
Tällä hetkellä asian voi kääntää päälaelleen.
Me olemme tottuneet talveen sen kaikkine muotoineen, eikä yhteiskuntamme ja oma elämämme mene
ihan sekaisin, mutta nyt tätä kirjoittaessani Kreikka
taistelee lumessa ja pakkasessa ja yrittää selvitä arkisista touhuistaan.
Ovatko maailma ja sen ilmat menneet ihan sekaisin?
Matkailumessuilla tutustuimme matkojen ihmeelliseen maailmaan. Ahkerasti
kerroimme messuilla yhdistyksestämme, ja kiinnostuneita riitti (lue messuista
sivuilta 14-17). Kuten tilasto kertoo, Kreikka oli jälleen suomalaisten kesän suosituin
valmismatkakohde.
Loppuvuodesta 2018 saimme monta uutta jäsentä, tervetuloa mukaan.
Toivottavasti löydätte toiminnastamme kiinnostavaa ja mielenkiintoista.
Muistakaa, että voitte aina kertoa toiveistannekin meille, kelle tahansa hallituksen
jäsenelle (yhteystiedot sivulla 2). Yhdessä keksimme vaikka mitä mukavaa.
Tämän lehden mukana ei vielä tule uutta jäsenkorttia, entinen käy toukokuulle
saakka. Silloin jokainen jäsenmaksun maksanut saa uuden jäsenkortin lehden
mukana. Käyttäkää jäsenetujamme yhteistyöliikkeissä (sivulla 19). Jo muutamalla
ravintolakäynnillä tai ostoksella jäsenmaksu tulee ”maksetuksi”.
Samalla tulee nautituksi kreikkalaisista palveluista.
Tulossa on helmikuussa alkava turistikreikan kurssi, vielä mahtuu mukaan.
Maaliskuussa pidetään kokkikurssi jo kolmannen kerran. Jokaisella kokkikurssilla on
ollut erittäin mukavaa, yhdessä tehty ruoka nautitaan tietysti sitten yhdessä!
Mukaan voi ilmoittaa myös kaverin, vaikka hän ei (vielä) olisikaan jäsenemme.
Lämpimin terveisin ja talvisin ajatuksin

				

Allu Lamminen
puheenjohtaja

❧

PS. Hyvä jäsenemme!
Tämän lehden mukana tulee jäsenmaksulaskusi. Näin säästämme postimaksuissa.
Postinkulusta riippuen jäsenmaksun maksamiseen saattaa jäädä aikaa noin viikko.
Toivottavasti tämä ei aiheuta sinulle hankaluuksia.
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Suurten tunteiden Th eodorakis-konsertti

Thessalonikissa asuva jäsenemme
Sarianna Nikkola (kuvassa vas. alh.)
sai toissa kesänä elää jotain ainutlaatuista. Hän lauloi tunteikkaassa
Theodorakis-konsertissa
Ateenan legendaarisella
Kallimarmaroksen stadionilla
tuhatjäsenisessä kuorossa.

A

teenaan Kallimarmaroksen valkealle, marmoriselle stadionille
kokoontui 19. kesäkuuta 2017 valtaisa määrä kreikkalaisen musiikin rakastajia.
Tumma yötaivas oli sakeana sähköä, jännitystä, teräksistä keskittymistä, odotusta ja pidäteltyjä kyyneleitä. Orkesteri loihti ilmoille illan ensimmäiset sävelet. Oli alkamassa
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kauanodotettu konsertti Mikis Theodorakisin kunniaksi, ainutlaatuinen mammuttiviritelmä, johon osallistui Panagis
Barbatiksen johtama Mandoliini-orkesteri, tuhannen laulajan kuoro ja solisteja,
unohtamatta täysillä sieluineen ja sydämineen mukana elänyttä yleisöä.
Stadion oli viimeistä marmoripenkkiä
myöten täynnä. 50 000 ihmistä oli tullut
elämään todeksi tätä iltaa. Seisoessani
paikallani kuoron toisella rivillä tunsin,
kuinka joka soluni kirkui pakahduttavaa
tunnetta, kiitollisuutta siitä, että saan olla
osana sitä joukkoa, joka luo todeksi tämän kaiken. Mikä kunnia, miten siunattu

olinkaan. No niin, taas se tapahtui. Kyynel
kohosi silmään.
Vaikka tästä on kulunut jo puolitoista
vuotta, yhä edelleen, liikutus kohoaa rinnasta, kun eläydyn tuohon iltaan. Ehkä se
on hyvä niin. Ehkä se kertoo jotain oleellista. Vaikkapa sen, että olen edelleen
syvästi tunteva ja herkkä ihminen, joka
kykenee nauttimaan täysin siemauksin
elämän kauneudesta.
Runot syttyivät elämään
Kaikki alkoi tietenkin harjoituksista, joita
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pidettiin lukuisia. Kreikkalaisille ohjelmisto
oli suureksi osaksi tuttua, lukuun ottamatta ihan nuorimpia kuorolaisia, joille osa
kappaleista oli oudompia. Itselleni lähes
koko materiaali oli uutta, mutta tunsin kuin
olisin tuntenut sen musiikin aina.
Runot, joihin osa musiikista oli sävelletty, olivat osaltaan tuttuja toki, olenhan
myös suuri runouden rakastaja, filologi ja
kreikkalaisen runouden kääntäjä. Ne runot
syttyivät eloon sisimmässäni nyt aivan
uudella tavalla, ne ikään kuin pureutuivat
luiden ytimiin saakka, tulivat osaksi minua.
Ohjelmisto oli laajahko, oli paljon opeteltavaa, mutta kun jotain tekee palavan innon vallassa, se sujuu ja tulostakin syntyy,
joskus nopeaan, joskus pitemmän kaavan
mukaan.
Sitten lopulta koitti suuri päivä ja matka
kohti Ateenaa alkoi. Kuoromme, Thessalonikin sekakuoro Mairi Konstantinidou
starttasi bussilla Thessalonikista edellisenä päivänä aamulla varhain ehtiäksemme
vielä samana päivänä pidettäviin yhteisharjoituksiin stadionilla. Tunnelma oli korkealla, jokainen varmasti tunsi sisällään
hetken ainutlaatuisuuden: tämä on jotain,
mikä ei koskaan tule toistumaan. Meillä
on valtava vastuu ja kunnia hoitaa tämä
keikka niin että siitä jää vahva jälki jokaiseen kuulijaan.
Wau, oli ensireaktioni nähdessäni valtavat, valkeat marmorirappuset, jotka hohtivat sinisen taivaan alla. Muutama muu
kuoro oli jo paikalla, liityimme joukkoon.
Harjoittelimme ensin ryhmittymistä, riveissä ja jonoissa liikkumista, oman paikan
hakemista, mille riveille sopraanot, altot,
tenorit ja bassot asettuisivat. Kuka johtaa, mistä ja minne vie ja minä hetkenä.
Jokaiselle laulajalle annettiin keltainen paperiranneke, jossa oli kirjattuna numerolla
kunkin kuorolaisen oma paikka.
Jaettiin myös pikkuriikkisiä, mustia otsavalaisimia, jotka kukin kiinnitti mihin halusi, silmälaseihin, puvun kauluksiin, nuottikansion reunaan. Illallahan olisi pimeää
eikä nuotteja näkisi lukea. Valitettavasti
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valoja ei riittänyt ihan jokaiselle laulajalle,
vaikka piti. Sovittiin, että joka kolmas laulaja saa valon.
Konsertti syvän keskittymisen tilassa
Helle poltti ja janotti. Vesipulloja oli onneksi jaossa. Mutta vähitellen päivä kallistui iltaa kohti, ja ilma alkoi viiletä. Sitten
alkoi jopa palella. Jostain syystä stadion
muuttui hyytävän kylmäksi. Kaivattu tauko
hupeni valaistusongelmien ratkomiseen.
Pian olivat vuorossa ääniin, laitteisiin,
soittimiin ja itse laulamiseen liittyvät
treenit. Vaikka väsytti, orkesterin johtaja
halusi, että treeni vedetään loppuun samaa tahtia.
Keskiyön aikoihin vihdoin viimein harjoitukset julistettiin loppuneiksi. Takana
oli täysi työpäivä. Itse konsertti-ilta menikin sitten jonkinlaisessa huumaavassa
usvassa, en osaa sitä paremmin selittää.
Samanaikaisesti, koko keho ja mieli laserin
tarkkana, syvässä keskittymisen tilassa,
bongaten sävelet ilmassa, liittyen joukkoon juuri sopivalla volyymilla ja sopivassa
kohdassa, osana valtavaa, kuin yhtenä
keuhkona hengittävää olemusta. Se oli
suorastaan maagista.
Kappale seurasi toistaan, ja joka sekunti tuntui sydämessä, jokainen lausuttu
sana, ja se ambulanssin pillin vihellys juuri
ennen illan ensimmäistä kappaletta – kaikki se, on tiukasti sinetöityneenä syvälle
sydämeeni, ikuisiksi ajoiksi.
Theodorakis nousi johtamaan
Erityisenä kohokohdaksi nousi se hetki
konsertin loppupuolella, kun Mikis Theodorakis kärrättiin lavalle pyörätuolissaan.
Olihan tämä Kreikan elävä legenda tuolloin
lähes 92-vuotias. Yleisö huusi, hurrasi, itki,
kuoro ja orkesteri mukana.
Kahden ystävän tukemana Mikis ponnistautui ylös seisomaan. Hän kääntyi koh-

Korkeasta iästään
huolimatta Mikis Theodorakis
nautti täysillä jättikonsertista.

ti yleisöä ja kohotti kätensä. Se oli mestarin tervehdys ja kuin viimeinen, sanaton
viesti rakastamalleen kansalle: ”Nouskaa!
Teissä on voima!” Sitten säveltäjämestari
istuutui ja halusi johtaa meitä, siinä lavalla,
pyörätuolissa istuen.
Olin laulaessa jo niellyt jokusen litran
kyyneleitä hienovaraisesti pitkin iltaa, mutta nyt niitä ei enää käynyt nieleminen.
Seferiksen sävelletyn runon Arnisi ensitahdit syttyivät yössä, ja me laulajat ja
orkesteri kokosimme itsemme illan tähtihetkeä varten. Jokaisen stadionilla olijan
sielu oli liekeissä, sen tunsi.
Koskapa paikkani oli toisella rivillä lavalta päin, näin läheltä Mikiksen valkeat
hiuskiehkurat, kun hän keskittyneesti meitä johti. Näin nuo kaksi kättä, joissa asuu
niin valtava voima. Sydämeni oli niin täynnä, että viimein se ei enää kestänyt. Jokin
virtasi yli.
Lauloin ensimmäisen säkeistön vahvalla, mutta värisevällä äänellä. Toisen
säkeistön aikana murtuivat viimeisetkin
padot. Minä vain seisoin paikallani kyynelten valuessa vuolaina pitkin poskiani.
Pala kurkussani esti laulamisen. Onneksi
oltiin maaliviivalla.
Kappaleen loppuessa jokin myös Mikiksen sydämessä tulvi yli. Viimeisten

Mikis Theodorakis johtaa orkesteria
tutuin ottein, vieressä Kreikan presidentti
Prokopis Pavlopoulos.

sävelten vielä soidessa ilmassa, mestari
nosti kädet kasvoilleen ja vaipui kaksinkerroin. Stadion huusi, itki ja lauloi mukana.
Päätän raporttini tähän ja tunnustan, että
taas valuvat tätä kirjoittaessani kyyneleet
pitkin poskia.
Kiitos kaikille teille, jotka olitte paikalla
tuona iltana. Kiitos myös kaikille teille,
jotka lukemalla tämän tarinan tulitte osaksi
tuota iltaa. Toivon, että onnistuin välittämään edes pienen pirskahduksen sitä
valtavaa energialatausta, jota tuona iltana
Ateenassa koimme.
Teksti Sarianna Nikkola. Kuvat kaapattu
Greek Reporter -yhtiön tallenteesta.
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Elä mammuttikonsertti

Kunniajäsenemme
Rauni Vornanen
muistelee, miten
hän lähti kesäkuumalla etsimään
Marussin kolossia
– keskeltä Ateenaa.

alusta loppuun – nettitallenne!

T

unteikkaan konsertin taltioinnin löydät
tietysti netistä, toimi näin: Kirjoita netin
hakukenttään sanat Kallimarmaro stadium Mikis
Theodorakis. Ruutuun ilmestyy kolme neliötä,
joista mitä tahansa klikkaamalla pääset Greek
Reporter -uutiskanavan taltiointiin. Sen pituus on
kaksi tuntia, 21 minuuttia ja 57 sekuntia.
Kun konserttitaltiointia on jäljellä vielä 24
minuuttia, Mikis Theodorakis autetaan seisomaan orkesterikorokkeella ja hän nousee
kaiteesta kiinnipitäen tervehtimään jättiyleisöä,
joka on aivan liekeissä. Solistit ovat ryhmittyneet hänen taakseen. Tallenteesta näkee, että
säveltäjämestarilla (lähes 92 v) on vaikeuksia
pysyä pystyssä, mutta avustajien voimin se
onnistuu ja yleisö palkitsee hänet hurjilla suosionosoituksilla. Sen jälkeen hänet autetaan
istumaan ja siirretään takaisin paikalleen orkesterin eteen, mistä hän aiemmin johti orkesteria.
Netistä löytyy myös kuvamateriaalia tuosta
tunteikkaasta konsertista, ja erikseen taltioituna
se surullisen kaunis Vrehi sti ftohogitonia (Sataa
rähjäisessä naapurustossamme, Βρέχει στη
φτωχογειτονειά), jonka Theodorakis johtaa kuuluisin, miljoonille ihmisille tutuin kädenliikkein.
Maestron vieressä koko konsertin ajan istunut Kreikan presidentti Prokopis Pavlopoulos
nousee seisomaan eikä yleisön riemulla ole rajaa.
Koko konsertin ajan presidentti pitää säveltäjämestarin ajan tasalla siitä, mitä yleisö ”kommentoi” laulujen välillä. Muuten, tuon sävelmän teki
aikoinaan tunnetuksi komeaääninen Grigoris
Bithikotsis. Kappaleen ovat levyttäneet monet
tutut artistit, kuten Jorgos Dalaras, Dimitris
Mitropanos, Thanasis Vasilikis ja Jannis Kotsiras.
Kaiken kaikkiaan konsertin aikana kuullaan
kymmeniä hänen kuuluisimpia, rakastettuja sävelmiä, niin yksittäisiä kappaleita kuin otoksia
oratorioista (mm. Axion esti).
On helppo yhtyä Sarianna Nikkolan tuntemuksiin, kyllä lämmin kyynel täälläkin irtosi – ja
moneen kertaan. E.N.
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Mari, minä ja
Marussin kolossi
E

lettiin 1970-luvun alkua, synkkää
juntan aikaa, jolloin Kreikkaan pääsi
vain Rodoksen kautta; muita lentoja ei
ollut. Mari Virolainen (yhdistyksemme
perustajajäseniä), joka karttoi lentokoneita, oli tullut tapansa mukaan maita myöten
ja Unkarin kautta. Ensi kertaa olimme
yhdessä Kreikassa. Oli ehditty tutustua
Hioksen saareen, ja suunnitteilla olivat
sitten Joonian saaret, mutta nyt istuttiin
aamiaisella ateenalaisessa hotellissa
ilman minkäänlaisia suunnitelmia siksi
päiväksi.
”Oletko lukenut Marussin kolossin?”
kysäisi Mari.
”En”, minä sanoin, ”enkä mitään
muutakaan Henry Milleriä.”
”Et sitten voi sanoa, mikä se kolossi
oli”, sanoi Mari. ”Minä en nimittäin yhtään
muista, en paljon mitään koko kirjasta
muutenkaan. Ajattelin, että voitaisiin mennä sinne Marussiin. Jossain päin Ateenaa
se on, sen verran muistan.”
Minä olin sen verran tietävämpi, että
olin nähnyt sen aseman matkustaessani
Kifissiaan metrolla. Virallinen nimi oli
Amarúsion. Kreikassahan monilla paikoilla

on kaksi nimeä, toinen postileimassa ja
toinen puhekäytössä.
Niin me päätimme ajella metrolla Marussiin. Kolossihan on isokokoinen rakennelma tai patsas; kaipa sellaisen helposti
löytää, kun muu rakennuskanta lähiössä
tuskin on korkeaa. Ei kai se kuitenkaan
kovin kummoinen ole, kun ei sitä koskaan
mainita missään.
Koska Marin liikkeellelähdöt aina kestivät pitkään, oli jo ihan päivä kun oli päästy
Marussiin saakka. Me tallustelimme sinne
ja tänne eikä kerrassa mitään mielenkiintoista näkynyt. Ei niin mitään, jollei pidä
mielenkiintoisina saviruukkuja ja kipsisiä
joutsenia ja muita pystejä, joilla kreikkalaiset koristavat pihaa. Emme onneksi
kehdanneet tiedustella harvoilta vastaantulijoilta, missä se kolossi on.
Päivä porotti ja lopulta vatsan kurina
ilmoitti, että olisi lounaan aika,
ja janokin
Iraklionissa
vaivasi. Missään ei aterioimme
näkynyt minkäänlaiskapealla
ta virvoituskeidasta. Pitkän
kadulla patikoinnin
ja olimme
jälkeen osui vihdoin
näköpiiriin
kirjainyhuseiden
valokuvauksen
kohteena  papinpukuisen
distelmä ΤΑΒΕΡΝΑ
ja väsyneet jalkamme
Mitron ansiosta.
saivat uutta voimaa. Astuimme
portista ja
Kirjoittaja
oikealla.
istahdimme yhteen
pihanedessä
pöydistä,
kaikki
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tyhjiä. Jonkun ajan kuluttua saapui ystävällinen setämies, joka levitti käsiään ja ilmoitti, että paikka on nyt kiinni, ruoka-aika
on lopussa. Kello oli nyt jo lähellä kolmea.
Maailman paras
kreikkalainen salaatti
”Pina megáli”, minä valitin. ”Piina on kova”,
säesti Mari. Hän oli aloittanut vuotuiset
Kreikan-matkansa jo viisikymmenluvulla,
muttei ollut oppinut kielestä kuin muutaman kohteliaisuusfraasin ja keittiöpuoleltakin vain ”kotopulun ja suflaakin”.
Meidän pettyneet ilmeemme saivat
tavernan isännän heltymään ja hän lupasi
tehdä salaatin. Kohta oli edessämme suuri
salaattikulho, leipävati ja karahvillinen retsinaa. Ei koskaan ennen sitä eikä sen jälkeen ole kreikkalainen salaatti maistunut
yhtä hyvältä, etenkin kun paikan oliiviöljy
oli huippuluokkaa ja samoin leipä.
Tyytyväisinä ja ihmeen kylläisinä me
suunnistimme metroasemalle ja päätim-

me, että meidän armelias isäntämme olkoon Marussin kolossi.
Palasin kotiin ja töihin parin viikon
kuluttua, mutta Mari vasta kuukautta myöhemmin. Hän soitti kohta palattuaan ja
kysyi heti, olinko nyt lukenut sen Millerin
kirjan. Olin tykkänään unohtanut, että piti
hakea se kirjastosta, joten en ollut lukenut,
en vieläkään.
”Minä luin sen
heti uudelleen”,
Mari sanoi, ”ja
kuule, ihminen
se onkin, se kolossi!” Me nauroimme vielä
monet kerrat
sille, miten me
haimme antiikin
monumenttia
tylsästä Marussin kaupunginosasta ja löysimmekin ihmisen.
Teksti
Rauni Vornanen
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Loma-asunto 52 m Ateenan Rivieralla,
Ateenaan 40 Km.
Alk. 300 e/viikko.
Puh. 050-585 8985
www.liemola.com
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Kreikkaa
matkailijoille

Suunnitteletko matkaa
Kreikkaan tai
Kyprokselle
kesällä?
Helsingin Suomi–Kreikka-Yhdistys järjestää
matkailu-kreikan 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 käytetään 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 19.00–21.00. Opetuspaikkana on yhdistyksen toimisto
Inkoonkatu 7, Alppilassa. Kurssin hinta on 155 euroa, mikä maksetaan
kurssin alussa saadulla pankkisiirrolla.
Opettajana toimii Soile Hartikainen. Ilmoittautumiset ja tiedustelut sähköpostilla soile.hartikainen@diginia.fi tai puhelimitse 0400 509 239.

Tervetuloa!

11

Sporadien Alonissos
on löytämätön jalokivi

Alonnisoksen satamakaupunki Patitiri
on pieni ja viehättävä.
Kuvat Alonnisoksen matkailutoimisto.
Alonnisos-ilta järjestettiin El Greco
-ravintolassa. Kuvassa vasemmalta
ravitoloitsija Evengelos Patouchas,
Kreikan Suomen-suurlähettiläs Georgios
Ayfantis, Alonnisoksen pormestari Petros
Vafinis ja Kreikan matkailutoimiston
Pohjoismaiden vt. johtaja Pavlos
Mourmas. Kuva Adrián Soto.

Egeanmeren saaristosta
löytyy vielä paljon saaria,
joilla moni ei ole vieraillut.
Yksi sellainen on Alonissos,
joka kuuluu Sporadien
saariryhmään. Alonissoksen
merisuojelualue on
Euroopan suurin.
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E

hkäpä Alonissos haluaa silti hieman enemmän turisteja, koskapa
pormestari Petros Vafinis vieraili viime
marraskuussa Helsingissä kertomassa
saaristaan. Turistiryntäystä ei silti kannata
odottaa – ehkä onneksi – sillä lähimmälle
lentokentälle Skiáthokseen on 2,5 tunnin
kantosiipialusmatka ja laiva vie 4,5 tuntia.
Suomesta Skiáthokselle pääsee Aegenian
lennoilla ja kesällä Finnairilla. Alonissoksen lähinaapuri on Skopelos, jonka moni
muistanee suuren suosion saavuttaneista
Abba-elokuvista Mamma mia.

Mutta kyllä Alonissos tarjoaa jotain
erikoista. Välimeren munkkihylje ja delfiinit
ovat paikallisia luontoelämyksiä. Alonissoksen merisuojelualue on laajin Euroopassa. Alueen koko on 2 200 neliökilometriä. Munkkihylje (Monachus monachus)
on maailman uhanalaisimpia lajeja, vain
noin 500 on jäljellä. Niitä tapaa kuitenkin
varmasti Alonissoksessa.
Alonnissos tarjoaa vaelluksia, taidekursseja, sukelluksia hylyille ja muita sukellusmatkoja. Luksusmajoitusta eli viiden
tähden hotelleja ei ole, mutta kyllä hyviä

kahden, kolmen tähden nukkumapaikkoja.
Paikalliset majoituspaikat ovat 90-prosenttisesti sikäläisten omistamia.
Satamakaupungissa Patitirissa kannattaa etsiä paikallisten naisten ylläpitämä
kauppa, jossa myydään perinteisiä paikallisia herkkuja, pikkelsiä, pastaa, oliiveja ja
juustoja. Sporadien saaristo on myös purjehtijoiden suosiossa.
Teksti Reijo Härkönen
www.alonissos.gr
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”Turkin suosion nousu
takaa rauhan”
Näin vastaa Kreikanmatkailun korkein
virkamies, valtion
matkailuministeri
ja matkailutoimisto
GNTO:n
toimitusjohtaja
Babis Karimalis
kun kysyn häneltä,
onko hän huolissaan
Turkin kasvavista
matkailijaluvuista.
Hän vieraili
tammikuisilla
Matka 2019
-messuilla.

Kreikka on myös
talvimatkailumaa.
Mantereella on
jopa 13 toimivaa
talviurheilukeskusta,
joissa pääsee
laskettelemaan
jo hyvin ennen
vuodenvaihdetta.
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Kreikan matkailutoimiston Tukholman-toimiston
johtaja Pavlos Mourmas (vas.) näytti esimiehilleen
Suomen komeat kasvuluvut. Ministeri Babis Karimalis,
Rodoksen matkailujohtaja Mariza L. Chatzilazarou ja
matkailutoimiston pääsihteeri Konstantinos Tsegas
vierailivat Matka 2019 -messuilla.

Kyproksen osastolla esiintyi Duo Sirtaki,
vas. buzukisti Kimmo Hyyppä ja AriPekka Haapanen, laulu, kitara ja buzuki.
Messuhallin täytti heleä buzukin soitto
aivan Kreikan ja Gavrielidesin osastojen
naapurissa.

oden totta, näinhän sen pitääkin mennä: koko
Välimeren alue säilyy rauhallisena kun maista
suurin – niin asukasmäärältään kuin pinta-alaltaankin – ,Turkki, nousee tasaisen varmasti vuoden 2016
epäonnistuneen vallankaappauksen jälkeisestä alhosta. ”Ei se ole meiltä pois”, ministeri Babis Karimalis
huomauttaa. Turkki eroaa Kreikasta matkailumaana,
mutta paljon on myös yhteistä.
Viime vuonna suomalaiset alkoivat palailla Turkin
rantakohteisiin, nousua vuodesta 2017 kertyi peräti
78,9 %. Samaan aikaan myös Tunisia ja Egypti nousivat matkailukartallemme, ja meneillään olevana
talvikautena vauhti vain kovenee.
Karimaliksen ja GNTO:n kakkosmiehen, pääsihteeri Konstantinos Tsegasin viesti suomalaisille oli
selvä: Kreikka on avoin matkailulle myös kesäsesongin ulkopuolella. Tätä Kreikan matkailujohtajat ja yksittäisten alueiden toimijat ovat korostaneet viimeisten
vuosien aikana useaan kertaan. Keväästä syksyyn
tahkotaan koko ajan kasvavia matkailijamääriä, mutta
tilaa olisi paljon enemmän saarilla ja varsinkin mantereella syksystä kevääseen.

Sitä paitsi Kreikka on myös talvimatkailumaa. Karimalis laskee, että mantereella
on peräti 13 toimivaa talviurheilukeskusta,
joissa pääsee laskettelemaan jo hyvin
ennen vuodenvaihdetta. Naurulla ei ole
rajaa, kun tulee puhe Kreikan tänä talvena
saamasta lumimäärästä. ”Meillä on nyt
pohjoisessa lunta enemmän kuin teillä
Suomessa, voisimme toimittaa sitä teille
lisää”, herrat hehkuttavat.

T

Rodos vetää vuosi vuodelta
Korkean tason valtuuskunnan mukana
matkamessuilla vieraili Rodoksen matkailupormestari Mariza L. Chatzilazarou.
Hänenkin viestinsä oli selvä: tervetuloa
vehreälle Rodokselle myös talvella. ”Meillä voi patikoida, golfata, pyöräillä, purjehtia, sukeltaa, vierailla museoissa ja kasinolla kaikessa rauhassa.”

Helleenien tanssiryhmä messujen
Inspiration-lavalla,
vas. Lina Papadaki,
Paraskevi Kallinteri,
Peter Joy, Euaggelos Velentzas,
Aggeliki Xydaki,
Elena Xydaki,
Elisavet Rigatou ja
Liisa Alanen.

Kreikan korkein matkailuviranomainen,
valtion matkailutoimiston toimitusjohtaja,
ministeri Babis Karimalis oli tyytyväinen
nähtyään miten suomalaiset täyttivät
Messukeskuksen ja kansoittivat Kreikan
osaston.

Rodoksen-matkailulla menee hyvin,
senhän me hyvin tiedämme. Pohjoismaiden osuus kävijöistä on huomattava, nyt
suomalaisten osuus jatkaa kasvuaan, ja
yhtä mieltä olemme tapaamisessa siinä,
että Rodokselta on hyvä aloittaa Kreikanmatkailu, koko perheen voimin.
Skandinavian ja Suomen yhteenlaskettu matkailijamäärä Kreikkaan ylittää jo
1,6 miljoonan rajan, ruotsalaisten määrä
kasvoi viime vuonna 3,4 prosenttia kun
se meillä oli komeasti viidennes, kaikkien
aikojen suurin vuositason nousu.
Teksti Eero Nokela
Kuvat Adrián Soto ja Yrjö Viinikka
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Matkustus
Kreikkaan jatkaa
voimakasta
kasvua
N

kysyä meiltä Kreikan ystäviltä, eikö totta?
Me tiedämme, ettei noin suuri määrä
suomalaisia voi olla väärässä!
Kreikan suosion nousu vuoden aikana
viidenneksellä ei voi olla sattumaa. Numeroina lisäys tarkoittaa peräti 38 789 matkustajaa. Se on enemmmän kuin monen
kohteen koko vuoden kävijämäärä (vrt.
Italia, Kroatia, Portugali). Samaan aikaan
Turkki palasi kolmen kärkeen huikealla
yli 78 prosentin plussalla, mutta nyt pitää
muistaa, miten paljon Turkin-matkojen
suosio laski kahden edellisvuoden aikana.
Tunisia näyttää palaavan suomalaisten
suosikkien joukkoon, vaikka luku on vielä
pieni (2 145, +163,2 %).
Kaukokohdelistalla suurimpia
nousijoita olivat Arabiemiirikunnat,
Valmismatkojen Top 10 -kärki,
Vietnam (5 728, +47,2 %), Indonesia
suluissa edellisvuoden matkustajamäärä
(1 655, +94,9 %), Kap Verde (8795,
ja vertailuprosentti:
+32,4 %), Gambia (4 085, +24,9 %),
1. Espanja
253 669 (264 983; –4,3 %) Mauritius (3 619, +41,1 %), ja Malediivit (1 793, +80,6 %).
Kanariansaaret kokonaismäärästä 208 359; –5,1 %
2. Kreikka
232 626 (193 828; +20,0 %)
3. Turkki
66 644 (37 247; +78,9 %) Pakettimatkojen suosio nousussa
4. Thaimaa
44 319 (46 615; –4,9 %)
5. Italia
29 198 (24 901; +17,3 %) Eurooppa oli suomalaisten matkakohteiden ykkönen. Kaikkiaan 684 999
6. Kroatia
28 719 (26 184; +9,7 %)
matkaa tehtiin oman maanosamme
7. Portugali
27 338 (25 281; +8,1 %)
kohteisiin, nousua edellisvuodesta
8. Bulgaria
19 178 (15 667; +22,4 %) kertyi 8,9 %. Lähi-itä ja Pohjois-Afrik9. Kypros
17 763 (14 934; +18,9 %) ka houkuttivat 96 003 matkaajaa, li10. Arabiemiirikunnat 16 498(14 213; +16,1 %) säystä peräti 64,7 %. Tässä luvussa
äyttääkö tutulta? Kyllä, samaa otsikkoa käytin vuosi sittenkin, ja koska
se on niin hyvä otsikko, turha sitä on muuttaa! Sitä paitsi se pitää paikkansa, eivätkä
nuo numerot ole koko totuus. Kaikkien
kohteiden luvuista puuttuvat osittain matkustajien itsensä räätälöimät matkapaketit, pelkät lennot jne. Suosituimpien
kohteiden kokonaismäärään pitäisi siis
lisätä kymmeniä tuhansia, jolloin oltaisiin
lähempänä koko totuutta.
Mutta kyllä nämä luvut kertovat paljon.
Jälleen on sanottava, että jos Espanjalla
ei olisi Kanariansaaria, Kreikka matkakohteena olisi koko vuoden ylivoimainen
ykkönen. Syitä tähän faktaan on turha

Lähde: SMAL
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näkyy Turkin voimakas nousu. Kauko-

kohteiden luvuksi saatiin 95 128, missä
on pientä laskua: –0,8 %.
Kaikkiaan pakettimatkoilla matkusti
876 130 henkilöä, mikä tekee +11,8 %.
Jos kasvu jatkuu tätä vauhtia, miljoonan
matkalaisen raja saavutetaan parissa vuodessa. Miljoonan raja ylitettiin komeasti
90-luvun alussa, kunnes lama iski ja määrä
putosi puoleen.
Viime vuonna puhuttiin vielä valmismatkoista (ennen seuramatkoista), mutta
nyt valmismatkalain uudistuksen jälkeen
viralliseksi nimeksi on otettu pakettimatka, mikä tarkoittaa lennon ja vähintään
hotellin yhdistelmää, joka on ostettu samasta lähteestä samaan aikaan.
Voidaan siis sanoa, että pakettimatkojen kuolemaa ennustaneet ovat olleet surkeasti väärässä. Ja mikä sen helpompaa
kuin ostaa vaikka koko perheelle lennot
ja hotellin sisältävä valmiiksi järjestetty
matka, perillä matkanjärjestäjän edustajan
saa kiinni monesti jopa omassa hotellissa
ja loman päättyessä bussi hakee hotellin
edestä ja vie lentokentälle – jos olet ostanut sen palvelun!

Tilaston on koonnut Suomen matkatoimistoalan liitto, johon kuuluvat kaikki
matkanjärjestäjät ja suurimmat matkatoimistot. Luvuista puuttuvat siis esimerkiksi
netistä ostetut pelkät lennot.
TUI aivan Aurinkomatkojen perässä
Suurin matkanjärjestäjä on edelleen Aurinkomatkat: 238 600 matkustajaa ja osuus
matkojen kokonaismäärästä 27,2 %. Eroa
seuraavaan eli parin vuoden takaiseen
ykköseen TUI:hin on vain 1 330 matkaa! TUI:n valitsi matkanjärjestäjäkseen
237 270 ja osuus koko kakusta oli 27,1 %.
Liikevaihdossa TUI Finland Oy Ab
oli ykkönen 220,9 miljoonalla eurolla ja
28,4%:n osuudella, Aurinkomatkojen
vastaavat luvut ovat 212,0 miljoonaa ja
27,2%. Kolmonen on Tjäreborg, seuraavina Apollomatkat, Primera Holidays/Matkavekka, Detur, STS Alppimatkat, Helin
matkatoimisto ja Allied Travel Consultants
Oy/Loistoristeilyt.
Teksti Eero Nokela

House Kastri odottaa innolla
tulevia vuokralaisiaan,
tervetuloa!

www.housekastri.net
Soita Raila +358 40 500 3489
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Kreetalainen ilta
1990-luvun malliin

Kreikkalaiset kyläjuhlat
ovat edelleen kova sana
valmismatkalla. Siellä moni
meistä on ottanut tanssien
ensiaskeleet, joko pitkässä
letkassa tai toisen varpaille
tallaten kädet olkapäällä,
mutta hauskaa on ollut.
Tässä Liisa Kylmälän
kuvaus Kreetalta.
Tuttua tarinaa, eikö vain?

H

aniaan tehdyn kauppareissun ja
pienten nokkkaunien jälkeen valmistauduimme lähtemään kreetalaiseen
iltaan. Koska sää oli viilentynyt eilisestä,
puin päälleni vähän lämpimämpää kuin olin
aluksi suunnitellut.
Bussiin noustuamme oppaamme
Timo toivotti meidät tervetulleeksi kreetalaiseen iltaan. Tämä hyvin huumorintajuinen ja sanavalmis nuori kertoi, mitä meille
kreetalaisessa tavernassa sinä iltana tarjotaan. Viinistä hän varoitti, että voimme juoda niin paljon kuin jaksamme, muttei niin
paljon, että oppaat saavat kantaa bussista
hotellihuoneeseen. Kantamisesta oppaat
18

velottaisivat senaikaista rahaa 10 mk/kilo,
joten 60-kiloiselle se tekisi 600 markkaa!
Matkan varrelta otimme kyytiin Plataniaksessa ja Agia Marinassa asuvat illanviettäjät ennen kuin saavuimme Hanian
ulkopuolella sijaitsevaan avotavernaan.
Tarjoilija ojensi jokaiselle sisäänastujalle
lasillisen hunajarakia ja jokainen valokuvattiin yhden kreetalaiseen kansallispukuun
pukeutuneen nuoren naisen ja miehen välissä (kuvassa).

Kun kaikki olivat asettuneet paikoilleen, tyhjensimme lasimme ja kajautimme
ilmoille huudon, joka taisi kiiriä ulapalle.
Sitten meille tarjottiin maukkaita lihavartaita ja paikallista viiniä. Orkesteri säesti syömistämme. Huomasin, että Kreetalla oli
oma kansallissoitin mannerkreikkalaisen
buzukin ohella, viulua muistuttava lyyra.

Jäsenedut

voimassa seuraavissa yrityksissä:

www.berghyddan.fi
Vanhankaupungintie 3, 00560 Hki
Kimon Papadopoulos, puh. 040 568 5611
             Juhlatilaisuuksiin
25 % alennus tilavuokrasta
Etu:

Sadekuuron jälkeen
kansantanssiesitys
Tuskin olimme saaneet syödyksi, kun äkillinen, voimakas sadekuuro yllätti meidät.
Orkesteri pani pillit pussiin ja kaikki hakeutuivat suojaisaan paikkaan. Viinikarahvien
päälle panimme lautasia, ettei viinistä
tulisi leikattua viiniä. Emme kuitenkaan
pahemmin kastuneet ja sadekuuro loppui
yhtä nopeasti kuin oli alkanutkin. Yksi
tanssija pyyhki kumiliipalla marmorisen
tanssilattian kuivaksi ja juhlat saattoivat
taas jatkua.
Tanssijat esittivät kreetalaisia ja kreikkalaisia kansantansseja, kunnes lopulta
haettiin jo yleisöäkin mukaan tanssimaan
sustaa ja hasaposervikosta. Meno oli
tulisempaa kuin kyproslaisissa illoissa.
Jos halusi lähteä pöydän ääreen välillä
huilaamaan, niin pian tultiin hakemaan
takaisin tanssin pyörteisiin.
Tanssin jälkeen oli vuorossa akropatiaa, johon tultiin hakemaan yleisöäkin
mukaan. Minäkin jouduin nostamaan lattialta käsin koskematta huulilleni lasin,
joka oli puolillaan viiniä ja vielä kaatamaan
sisällön kurkusta alas. Onnistuihan se!
Kaikki loppuu aikanaan, niin tämäkin
ilta. Siirryimme bussiimme ja kuljettaja
lähti ajamaan kohti hotellejamme. Oppaamme Timo pahoitteli, että rankkasade
yllätti meidät, mutta lisäsi,että emmehän
me suomalaiset ole sokerista tehtyjä.
Määränpäässä toivotimme kuljettajalle
ja oppaalle hyvää yötä sekä annoimme
kuljettajalle vähän juomarahaa, ennen kuin
astuimme ulos.
Teksti Liisa Kylmälä

Kauppakeskus
Kamppi,
Hki
puh. 09 664 047

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

www.ravintolathalassa.fi

Herttoniemessä
Neitojenranta 2,
00810 Hki
puh. 09 7273 5800

Etu: (ei lounasmenusta)

20 % alennus à la carte -listan pääruoista

www.elgreco.fi

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

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

Kaisaniemenkatu 4,
00100 Hki
puh. 044 948 2661

www.salonjoseph.eu

Etu: 20 % alennus normaalihintaisista
kampaamo- ja parturipalveluista

Etu on saatavilla KORRESnoutomyymälässä (Mansku 22-24, Lasipalatsi)
jäsenkorttia näyttämällä sekä KORRESverkkokaupassa
www.korres.fi koodilla: JASSU
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Viini maistui syyspimeällä

Kαλή όρεξη!

Lihapullat kreikkalaisittain

Yhdistyksen toimistolle kokoontui jo
entuudestaan kreikkalaisviinejä tuntevia
jäseniä. Gavrielidesin Anna Lampi (vas.)
esitteli viininmaistajaisillassa kreetalaisia
valko- ja punaviinejä. Lähetystösihteeri
Konstantina Kamitsi toi iltaan Kreikan
suurlähetystön tervehdyksen.

M

arraskuun sumuinen ja kostea
ilma muuttui yhdessä iltahetkessä
todella lämpimäksi. Viininmaistajaisissamme oli tupa täynnä innokkaita maistelijoita ja kommentoijia, olihan jokaisella
jo aikaisempaa kokemusta kreikkalaisista
viineistä.
Anna Lampi Gavrielides Foodsilta toi
mukanaan painavan lastin maisteltavia
viinejä ja pientä naposteltavaa toimistollemme. Aloitimme Kreetalta, 650 metrin
korkeudessa kasvavista rypäleistä puristetulla valkoviinillä Lyrarakis Vilana Pirovolikes (saatavana 1. helmikuuta alkaen
Alkosta).
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Ja valkoviinillä jatkettiinkin: Alpha Estatae Malagouzia single Vineyard Turtles.
Kumpi maultaan parempi – äänet jakautuivat tasan, hyviä molemmat!
Punaviineistä ensimmäisenä maistoimme Kreetalla kasvavaa, vuoden kypsytettyä Mandilari-viiniä Lyrakis Mandilari
Plakoura. Toinen lasillinen oli saman valmistajan vähän vanhempaa vuosikertaa:
Lyrakis Symbolo Grand Cuvée, hyvää tämäkin. Molemmat saivat omat kannattajansa.
Viini-illassa oli kunniavieraana Kreikan
Suomen-suurlähetystön lähetystösihteeri
Konstantina Kamitsi. Kotiin lähdimme
kaikki viinin kirkastavan mielen ja kielen
sekä punaisten poskien kera. Meillä kaikilla oli todella mukavaa!
Teksti ja kuvat Allu Lamminen

500 g jauhelihaa (lammasta tai nautaa)
muutama kuiva leivänpala
1
sipuli hienoksi pilkottuna
1
valkosipulin kynsi murskattuna
tuoretta sileälehtistä persiljaa
hienoksi pilkottuna
(kuivattukin käy)
ripaus kanelia
1 tl
timjamia, suolaa, rouhittua
mustapippuria
1
kananmuna
oliiviöljyä

Tomaattikastike
800 g pilkottuja säilyketomaatteja tai
kaltattuja tuoreita tomaatteja
½ dl oliiviöljyä
hieman hunajaa
1
valkosipulin kynsi murskattuna
1 rkl persiljaa, tuoretta tai kuivattua
1
laakerinlehti
suolaa ja mustapippuria
(valkoisia papuja halutessasi)

Valmistus
1. Liota leivän palat tilkassa vettä
2. Pilko sipulit ja kuullota hetki öljyssä
3. Sekoita jauhelihaan pehmenneet
leivät, sipulit, kananmuna ja
mausteet
4. Vaivaa taikina tasaiseksi
5. Muotoile kosteilla käsillä lihapulliksi.
Paista uunissa pellillä n. 20 min.
200 asteessa
tai isossa pannussa öljyssä kypsiksi.
6. Valmista kastike. Pane kaikki ainekset
kattilaan, kiehauta ja anna hautua
20 – 30 min. Lisää säilykepavut
vasta loppuvaiheessa.
7. Tarjoa lihapullat ja kastike riisin,
pastan tai lohkoperunoiden kanssa,
lisukkeena salaattia.

Reseptit Irmeli Lasarenko
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Paras valikoima
Kreikan lomia!

Toimittanut Eero Nokela

Korres-myymälä
sijaitsee
Lasipalatsissa
osoitteessa
Mannerheimintie
22-24 (sisään
Mikonkadun
puolelta). Lue
lisää Korresista
yhdistyksen
kotisivuilta ja
muista näyttää
jäsenkorttia
asioidessa
myymälässä tai
käyttää koodia
verkkokaupassa.

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

imera

Matkailuillasta
vinkkejä
KreikanUutuuskohde!
PAROS
matkalle

tä suosii matkalla paikallisia palveluntarjoajia, ja on tutkimuksen mukaan vähentänyt
kohteen kuormitusta kiireisimmän sesongin
Tuttuun tapaan kutsumme jäseniä viet- ulkopuolella. Lomamatkaennuste kertoo, että
tämään rattoisaa matkailuiltaa ti 9. huh- teema ohjaa suomalaisten matkaa, matkalta
tikuuta klo 18 yhdistyksen toimistolle toivotaan kaupunkikohteita kulttuuri ja historia
KOKO LOMAVALIKOIMA
& VARAUKSET:
Alppilaan, Inkoonkatu
7 (ratikka 9, Kotkanedellä, ja entistä enemmän käytetään apuna
Puh. 09 6154 7400 | apollomatkat.fi
kadun pyssäkki).Lomamyymälä: Kaivokatu 10 C, Helsinkimatkatoimistoja ja matkapalveluiden tuottajia.
Apollomatkojen
Messuilla vieraili kolmen päivän aikana yli
Kimmo
61000 kävijää.
Rasimus kertoo
kesän uutuuksista (mm. Paros, kts Jassu Rebetika-klubi avautuu
Kreikkalaista buzukimusiikkia 1930-lu4/2018) ja tarjoaa perinteiset ouzot. Yhdisvulta soittaa Pentara-yhtye perjantaina 8.
tys tarjoaaja kaffet/teet.
Tervetuloa joukolla kuulemaan ja kysy- helmikuuta klo 19–24 osoitteessa Memään, sitovat ilmoittautumiset matkailu- rimiehenkatu 36. Tarjolla on kreikkalaista
toimittaja Eero Nokelalle sähköpostitse syötävää ja juotavaa. Ilmoittaudu Eero Heimolinnalle, puh. 040 504 1875. Tervetuloa.
osoitteella eero.nokela@kolumbus.fi.

Lisää lentoja Ateenaan

Aegean Airlines aloittaa lennot Helsingin ja Ateenan välillä maaliskuun lopulla.
Voimakkaasti kasvava yhtiö lisää lentoja
viimevuotisesta tuntuvasti. Tavoitteena on
lentää reitillä ympäri vuoden, mikä palvelisi kovasti Kreikan matkailuväen toiveita,
nopeuttaisihan suora lento matkustamista
vaikka viikonlopuksi nauttimaan runsaasta
kulttuuritarjonnasta.
Ateenaan lentävät myös Finnair ja Norwegian. Kaikilla matkanjärjestäjillä on suoria lentoja tuttuun tapaan saarille. Nyt on
aika varata kesämatkat.

Matkamessujen
teemana vastuullisuus

Tammikuisten Matka 2019 -messujen
teemana oli vastuullisuus. Suomalainen
on vastuullinen matkalla: suurin osa meis22

Pentara-yhtyeessä musisoivat Toffe (vas.),
Vuokko, Eero, Petri ja Hessu.

Vierailijoita Lerokselta

Helmikuussa Suomeen saapuu kansantanssi- ja musiikkiryhmä Leroksen saarelta
Kreikasta. Hel Brage -yhdistys järjestää yhdessä Svenska folkskola vännerin ja Artemisyhdistyksen sekä Kolkis vänner -yhdistyksen
kanssa konsertin su 17. helmikuuta klo 16
G-18-salissa, Yrjönkatu 18. Ohjelmassa on perinteisiä ja uudempia tansseja Kreikasta Artemis-ryhmän esittäminä sekä suomenruotsalaista tanssia ja musiikkia. Lippuja (20 e/16 e)
Bragen kansliasta, puh. 09 636 513, kansli@
brage.fi.

Korres muutti ydinkeskustaan
Korresin uuden
myymälän
avajaispäivänä
joulukuussa Helsingin
Suomi-Kreikka-yhdistys
kävi onnittelukäynnillä.
Kuvassa uutuuttaan
hohtavan myymälän
henkilökunta, vas.
Alexa, Kristiina,
puheenjohtaja
Allu Lamminen,
Mira ja Emma.

K

orkealaatuisia kreikkalaisia kosmetiikkatuotteita valmistava Korres on
avannut Korres Store -myymälän aivan
Helsingin ydinkeskustan Lasipalatsiin (sisäänkäynti Simonkadun puolelta). Myymälässä asiakkaita palvelevat Korresin asiantuntijat, jotka opastavat kävijöitä ”laajan
tuotevalikoiman parissa aina iloisella ja
lämpimällä otteella”, kuten tiedotteessa
sanotaan.
Filosofiastaan yhtiön perustaja George Korres kertoo näin: ”Tavoitteenamme
on käyttää luonnollisia raaka-aineita tehokkaasti ja turvallisesti valmistaaksemme
tuotteita, joista voimme olla ylpeitä… Väl-

Marraskuisessa
jäsenillassa Mira
Lappalainen (vas.)
esitteli Korresin
tuotteita.

tämme kovia kemikaaleja, luotamme tutkimustuloksiimme, autamme luomuviljelijöitä, tuemme paikallisia yhteisöjä ja suojelemme luonnonvaroja”.
Muistathan, että Korres antaa jäsenillemme jäsenkorttia näyttämällä 25 %:n
alennuksen normaalihintaisista tuotteista,
etu myös verkkokaupassa (kts. yhdistyksen kotisivut ja tämän lehden ”jäsenetuliikkeet”). E.N.
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KUTSU

YHDISTYKSEN
KEVÄTKOKOUKSEEN

keskiviikkona 24.4.2019 klo 18.00
Helsingin Suomi–Kreikka-yhdistys ry:n sääntömääräinen kevätkokous
yhdistyksen toimistossa Inkoonkatu 7, Helsinki
Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen 12. §:ssä mainitut asiat:
1. Kokouksen avaus.
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja,
sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
ja kaksi ääntenlaskijaa. Kokouksen
puheenjohtajana voi toimia
yhdistyksen ulkopuolinen henkilö.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja
päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajan
lausunto

6. Päätetään tilinpäätöksen
vahvistamisesta ja vastuuvapauden
myöntämisestä hallitukselle ja
muille vastuuvelvollisille
7. Käsitellään muut kokouskutsussa
mainitut asiat.
Asiat, jotka halutaan kevätkokouksen
käsiteltäviksi on jäsenen ilmoitettava
hallitukselle kirjallisesti vähintään neljä
viikkoa ennen kokousta.

Tervetuloa!
Hallitus

Kokkikurssi lusikka sopassa
Keväällä tartumme taas kauhan varteen ja valmistamme
yhdessä kreikkalaista   

PAPUKEITTOA

Kokkikurssi pidetään torstaina 14.3.2019 alkaen klo 17 Helsingin
Suomi–Kreikka-yhdistyksen toimistolla, Inkoonkatu 7, 00510 Hki.
Mukaan mahtuu noin 10 kokkaajaa. Ilmoittautuminen Irmeli Lasarenkolle
viimeistään 11.3.2019 osoitteella irmelilasarenko@gmail.com.
Hinta 25 e maksetaan yhdistyksen tilille Nordea FI89 2001 3800 0441 40
tai käteisenä paikan päällä.
Kurssihinta sisältää leivän ja juomana veden, kahvin ja teen;
voitte tuoda omat juomat mukananne.

Tervetuloa

viettämään leppoisaa kokkaamista
yhdessä, toivottaa Irmeli Lasarenko.
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