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• Jäähyväisten aika – ystävät muistelevat suurta Kreikan ystävää 
• Ateenan-kokousterveiset: Parthenonin marmorit on yhdistettävä 
• Löydä Kykladien suuret Paros ja Naxos • Viljan ensimmäinen 
Kreetan-matka • Lappeenrannasta suoraan Thessalonikiin
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Kreikan kesä kutsuu! 

Christina Walli 
in memoriam
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Mallia Christinan 
aktiivisuudesta

M aaliskuun alku toi meille surun: kun-
niajäsenemme Christina Walli oli 

nukkunut pois.
Christina oli yhdistyksemme esimerkillinen 

jäsen, kunniajäsenyys oli vain pieni huomion-
osoitus hänen saavutuksistaan yhdistyksemme 
hyväksi. Tässä lehdessämme Christinan kanssa 
yhdistyksen asioita hoitaneet muistelevat häntä.

Me kaikki kaipaamme hänen aktiivisuut-
taan: lähes jokaiseen kevät- ja syyskokouk-
seen hän osallistui, samoin kuin muihin jä-
sentilaisuuksiimme. Siinäpä esimerkkiä meille 
kaikille. 

Osallistumalla esimerkiksi sääntöjen 
määräämiin kevät- ja syyskokouksiin voitte 
vaikuttaa toimintaamme Christinan tavoin. Ne 
kokoukset ovat korkeimmat päättävät elimet 
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”Aurinko laskee, jo pitenee varjot, 
aika on eron ja jäähyväisten 
– poissa on ystävä kallehin”

yhdistyksessämme, niissä tehtyjä päätöksiä myös hallitus toteuttaa vuoden aikana. 
Toivon teidän, hyvät jäsenemme, kunnioittavan Christina Wallin muistoa aktiivi-

suudellanne. Tulkaa mukaan tapahtumiimme.
Valitettavaa on, että monet järjestetyt jäsenillat kokoavat vain kourallisen osallis-

tujia. Joskus mietin, teemmekö ollenkaan oikeita ja jäseniämme kiinnostavia tapah-
tumia? Kertokaa toiveitanne, se auttaa hallitusta suunnittelemaan aktiviteetteja ja 
yhdistyksen jäseniä kiinnostavia tapahtumia jatkossakin.

Hieman alakuloisin ajatuksin toivotan teille kaikille valoa ja iloa kevääseen ja 
kesään. Elämä jatkuu, muistot säilyy. Aurinko paistakoon lämpimästi teille ja meille 
kaikille.

Allu Lamminen
puheenjohtaja
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Christina Walli

In Memoriam

O n jäänyt mieleeni pieni uutisjuttu, 
joka oli silloisessa lehdessäni Ho-

peapeilissä 60-luvun jälkipuoliskolla. Sen 
otsikkona oli: Vuoden kaunein morsian. 
Siinä kerrottiin, että nuori valokuvamalli ja 
mannekiini Christina Berg vaihtoi nimen-
sä Walliksi. Samalla vauhdittui hänen nou-
sunsa muotimaailmamme tähtiluokkaan. 

Minun elämääni hän tuli myöhemmin, 
kun hän liittyi yhdistykseemme ja aloitti 
saman tien kreikkalaisiin tansseihin pereh-
tymisen kursseillamme. Eikä kestänyt ko-
vin monta vuotta, kun hän liittyi paisuvan 
tanssitoimintamme ”opettajakuntaan”.

Christina oli kaikessa, mihin hän ryhtyi, 
toimelias ja kiinnostunut, ja niin sekä tans-
sit että yhdistyksemme asiat innostivat 
häntä aktiiviseen toimintaan. 

Kun Christina Arvo Allosen jälkeen sai 
puheenjohtajan vastuun, yhdistyksemme 
oli suurimmillaan. Christinan ansiosta 
saimme pian myös ikioman katuosoitteen, 
kun hän sai puhutuksi Ateenassa pääkon-
suli Lazarákisilta suuren rahalahjoituksen 
huoneiston ostamista varten. 

Christinan parantavat kädet

Tanssi teetti meillä paljon yhteistyötä sekä 
opettamisessa että esiintyvässä ryhmäs-
sämme Heri-Herissä. Tämä yhteistyö to- 

Yhdistyksemme kunniajäsen 
Christina Walli on jättänyt 

maallisen taivalluksensa ja 
siirtynyt tanssimaan kauneimpia 

askeliaan sinne, missä soitetaan  
upeimmat ja herkimmät sävelet.

Seuraavilla sivuilla 
yhdistyksemme jäsenet 

muistelevat ainutlaatuista 
Kreikan ystävää. 

Teksteistä käy ilmi, miten 
rakkaasta ja merkittävästä 

ihmisestä on kysymys.
Kunnioituksesta Christinaa 

kohtaan sivuja on useita, 
mutta hänet tuntevien mielestä 

liiankin vähän.

Hyvää matkaa Christina,
Καλό ταχίδι!

K yllä tämä Christina Walli oli meidän 
sydämellinen, iloinen, toimelias ja 

aktiivinen Christinamme. Hän oli syntynyt 
Helsingissä 29.5.1941. Kuolinvuoteellaan 
Terhokodissa hänen viimeiset sanansa oli-
vat kertoman mukaan: Minä lähden nyt ko-
tiin Kreikkaan! Tuo päivä oli helmikuun 18. 

Kuten puheenjohtaja Allu Lamminen 
pääkirjoituksessaan toteaa, Christina oli 
esimerkillinen jäsen. Hän osallistui lähes 
poikkeuksetta kaikkiin yhdistyksen kevät- 
ja syyskokouksiin, luennoi Kreikasta, 
kävi tapahtumissa ja konserteissa, viime 
vuosina hän myös kirjoitti aktiivisesti 
jäsenlehteemme. Rakkaus Kreikkaan 
ja kreikkalaisiin tansseihin säilyi viimei-
seen päivään saakka. Hän matkusti 
yhä Kreikkaan vuosittain ja toimi mat-
kanjohtajana.  

Näin Christinan tunteneet ja hänen 
kanssaan yhdistyksen toiminnassa 
mukana olleet muistelevat häntä.

Yhdistys kasvoi ja 
Christina hankki huoneiston

Rauni Vornanen:

Lauantaina, maaliskuun yhdeksäntenä 
päivänä moni yhdistyksemme jäsen 
ei halunnut uskoa Helsingin Sanomista 
lukemaansa todeksi: yhdistyksemme 
kunniajäsen Christina Walli 
oli siirtynyt ajasta ikuisuuteen. 
Kuolinilmoitus sai monen 
tarttumaan puhelimeen tai 
lähettämään sähköpostiviestin: 
Onko tämä meidän Christinamme? 
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Christina	Walli	paitsi	
opetti	kreikkalaisia	
tansseja,	esiintyi	
ryhmänsä	kanssa	
vuosikymmenten	
ajan.	Oikealla	
tanssikaveri	Raine	
Jylhä,	ja	miesystävä	
Peter	Hällsten	
jouluglögillä	
Raunin	luona.

sin sitten loppui, kun Christina ryhtyi alalla 
itsenäiseksi yrittäjäksi. Yhteydenpitomme 
ei silti katkennut kokonaan. 

Christina omisti paljon aikaa myös 
henkimaailman asioille. Se ei minua 
vetänyt puoleensa; oma spiritualiteettini 
on toisenlainen. Mutta arvostin suuresti 
sitä lahjaa, joka Christinalla oli: parantavia 
käsiä. Kun tuskainen noidannuoli kahlitsi 
minut paikoilleni, Christina vastasi avun-
pyyntööni ja riensi korjaamaan selkäni 
käsistään säteilevällä voimalla. 

In Memoriam…



Yrjö Viinikka:
Kreikkalaiset tanssit olivat 
Christinan sydämen asia

T apasimme Christinan viimeisen 
kerran Helsingissä elokuussa 2018. 

Mikään ei silloin viitannut tulevaan. 
Cristina kertoi Pontos to Kolhis -festi-

vaalitilaisuudessa Toumbeleki-tanssiryh-
mänsä matkasta vuonna 1990 pontoslais-
ten tanssien festivaaliin Veroian seudulle, 
jossa sijaitsee uusi Panagia Soumelan 
luostari. Ja jälleen kerran hän johti myös 
tanssiryhmää, kuten oli tehnyt 30 vuotta 
sitten.

Kreikkalainen kulttuuri ja etenkin kreik-
kalaiset tanssit olivat Christinalle sydämen 

Christina	johtaa	jälleen.	Tämä	kuva	
on	viimekesäisiltä	Pontos	to	Kolhis	
-musiikkifestivaaleilta.	Kuva	Yrjö	Viinikka.

asia. Kreikkalaisten tanssien kursseilla 
ovat monet Kreikan kulttuurin ystävät 
Christinaan tutustuneet. Christina oli mo-
nella tapaa edelläkävijä. Vielä eläkkeellä 
ollessaankin hän osallistui vapaaehtois-
toimintaan, kulttuuritapahtumiin. Hän 
luennoi myös ahkerasti – ja aina tavatessa 
tanssittiin.

Jäämme kaipaamaan 
Christinan sydämellistä ja 
iloista olemusta.

Olkoon	iäti	muistettu!

Kimon 
Papadopoulos:

Christina kirjeessä
– ”Nyt olen valmis”

S ain ruusumerkeillä ja kreikkalaisilla 
purjelaivoilla koristellun kirjeen. Siinä 

Christina Walli herkällä, sielukkaalla taval-
laan ikään kuin ilmoittaa minulle lähtönsä 
iäisyysmatkalleen tuonpuoleisiin: ”Olen 
nyt valmis”.

Hän muistelee kirjeessään elämämme 
yhteistä suurta rakkauttamme Kreikkaan, 
yhteisiä kokemuksia pitkän ystävyytem-
me ajalta. ”Hulvattomiakin hetkiä”, hän 
kirjoittaa ja jatkaa, ”olen saanut elämältä 
ihan kaiken mitä ihminen voi toivoa ja siksi 
lähden täältä kiitollisena elämälle ja vailla 
pelkoa. Olen valmistellut lähtöäni vuoden 
verran ja nyt olen valmis.” Muistelut jatku-
vat, ja sitten lopuksi hän kirjoittaa: ”Halaan 
sinua lämpimästi me agapi!"

Nyt vähitellen sen kirjeen jälkeen olen 
saanut voimia hänen sanoistaan kestä-
mään suruani, joka onkin muuttumassa 

Paljon apua työelämään

Y stävyys Christina Wallin kanssa 
alkoi vuonna 1976. Siitä asti olen saa-

nut häneltä paljon apua työelämään, opin 
häneltä miten ulkomaalainen voi viihtyä ja 
menestyä Suomessa. 

Tulen aina muistamaan hänen iloiset 
kasvonsa. Viimeisinä päivinä Terhokodissa 
keskustelimme iloisesti kuinka monta 
kertaa olemme olleet juhlimassa ja tans-
simassa Zorbaksessa, Stekissa, Berghyd-
danissa tai Suomi–Kreikka-yhdistyksen 
järjestämissä tilaisuuksissa. Christinan vii-
meinen toivomus oli matkustaa Kreikkaan.

Kiitos	ystäväni,	ja	hyvää	matkaa!

nyt kaipaukseksi syväksi elämämme opik-
si. Tätä voimaa toivonkin nyt tässä sille 
suurelle joukolle Christinan ystäviä, joka 
muun muassa kreikkalaisen kulttuurin, 
musiikin, tanssien, matkojen ynnä mui-
den yhteisten kokemustemme myötä sai 
kokea hänen lämpimän hienovaraisen, 
ainutlaatuisen ystävyytensä.

Nyt emme ole surussamme yksin 
vaan kaipauksessamme yhdessä.

Picky 
Smedberg:

Christina	esitelmöi
Eurooppa-
salissa	yhdistyksen	
60-vuotisjuhla-
tapahtumassa.

Eläkeiässä Christina teki pitkään va-
paaehtoistyötä Terhokodissa – ja sieltä 
hän lopulta lähti viimeiselle matkalleen. 
En olisi voinut arvata, että se tapahtuu 
näin varhain. 

Καλό ταχίδι, 
Christina!



8 9

Vuoden	kaunein	morsian,	
kirjoitti	Kotiliesi	v.	1967.	
Christinahan	se	siinä!

Aikaansaava, energinen 
ja rohkea

K un tapasin Christina Wallin 2000-lu-
vun alkupuoliskolla, hänen ulospäin-

suuntautuneisuutensa ja olemuksensa 
sekä hänen hauskasti kerrotut kokemuk-
sensa Kreikassa tekivät vaikutuksen. Tun-
sin myönteistä kateutta. Miten Christina 
oli niin aikaansaava, energinen ja rohkea? 
Hänessä näytti olevan jotain voimaa ja 
rohkeutta, joka sai hänet menemään kohti 
tavoitteita ja tekemään asioita lupia sen 
kummemmin pyytelemättä. 

Vierailin Christinalla Lauttasaaressa 
muistaakseni vuonna 2003 nähtyäni yhdis-

In Memoriam…

J oulun jälkeen posti toi minulle muovi-
pussiin sujautetun ruttuisen kuoren, 

jonka  vasemmassa  yläkulmassa  oli 
Christina Wallin osoitetarra. Kuori sisälsi 
keltaisten muistilappujen sisään pistetyn 
50 eurocentin kolikon. Sitä postin lajitte-
lukone ei ollut sulattanut, vaan rikkonut 
kuoren ja osin tuhrinut viestinkin. Posti 
pahoitteli.

”Tästäkin voit kirjoittaa… een. Ei ole 
50 centtiä vaan … leptaa (kreikkalai-
sin kirjaimin)!!! ja kauluksessa lukee 
Venizelos. Jouluterkuin Christina.” 

Soitin oitis rauni vornaselle ja ky-
syin, miksi kreikkalaisissa kolikoissa lukee 
leptaa eikä centiä. Rauni vahvisti käsityk-
seni: Kreikka sai poikkeusluvan rahauu-
distuksen yhteydessä painaa kolikoihinsa 

merkinnän lepta. Mietin, eikä Christina 
ollut aiemmin kiinnittänyt huomiota kreik-
kalaisiin kolikoihin.

Aikaa kului, kuori ja 50 leptan kolikko 
lojuivat pöydälläni kunnes tartuin puheli-
meen. Päivä oli helmikuun 14. Ei vastan-
nut Christinan kotipuhelin (lanka-), joten 
soitin hänen matkapuhelimeensa. Siihen 
Christina vastasi vaisuhkosti, taustalta 
kuului ääniä ja keskustelua. Kysyin, missä 
sinä olet? ”Olen Terhokodissa”, kuului 
vastaus.

Huusin suoraa huutoa, että miksi, mitä 
sinä siellä teet? ”Olen täällä potilaana!”

Christina kertoi sairauksistaan, olin 
kauhuissani, vuoron perään nauroimme 
ja itkimme. ”Enemmän täällä on naurettu 
kuin itketty”, potilas kertoi. Hänhän teki 
vuosien ajan vapaaehtoistyötä käymällä 
tapaamassa elämän loppusuoralla olevia 
henkilöitä. Nyt oli tullut hänen vuoronsa. 

Muistelimme menneitä, monia tapaa-
misiamme, konserttikäyntejämme, ker-
roin miksi kolikon teksti erosi esimerkiksi 
meikäläisistä, puhelusta tuli pitkähkö. 
Christina selvitti suunnitelleensa kaiken. 
Hänellä ei ollut enää mitään toivoa, vaikka 

Christinan	lähettämä	50	leptan	kolikon	
sisältynyt	kuori	turmeltui	postin	
lajittelukoneessa,	mutta	tuli	kuitenkin	
perille	joulun	jälkeen.	Tämä	kolikko	ei	
lähde	kiertämään,	pidän	sen	rakkaana	
muistona	hänestä.

Eero Nokela:
koetin väittää vastaan. Hän ei halunnut 
muiden tietävän eikä kenenkään tulevan 
häntä tapaamaan.

Hän oli tyytyväinen elettyyn elämään-
sä. Rakkaassa Kreikassa hän oli käynyt 
kymmenet, kymmenet kerrat ja vienyt 
sinne ryhmiä. Kirjoittanut monta juttuakin 
matkoiltaan yhdistyksen lehteen, ja ollut 
aktiivinen kaikin tavoin.

Yhdistyksen jäsenet saisivat lukea hä-
nen poismenostaan Jassusta (toki Helsin-
gin Sanomat ehti ensin). Itkien hyväste-
limme toisemme, toivotin hänelle hyvää 
matkaa. Suljin puhelimen ja sitten mur-
ruin. Neljä päivää myöhemmin, helmikuun 
18. Christina oli ummistanut silmänsä ja 
kertonut lähtevänsä kotiin Kreikkaan.

Jää	hyvästi,	kalo	taxidi,	hyvää	matkaa.	
Olen	aivan	varma,	että	seuraat	meitä	
ja	aikoinaan	kukoistukseen	
nostamaasi	yhdistystä	tarkkaan.	
Koetamme	pitää	Kreikan	lippua	
korkealla.	Tuota	50	leptan	kolikkoa	
en	tule	käyttämään,	kiitos	Christina.

Lokakuussa	2017
Christina	kertoi	

ortodoksisen	
seurakunnan	

juhlasalissa	
sanoin	ja	kuvin	

uskomattomasta	
satojen	metrien	

korkeuteen	
kivipaasien	päälle	

rakennetusta	
Meteora-

yhdyskunnasta.

Sofia Lakos:

tyksen lehdessä  Christinan ilmoituksen 
myytävistä soittimista. Sovin tapaamisen 
puhelimessa ja menin käymään hänen 
luonaan. Sain vierailun aikana nähdä 
myös otteen videosta, jolla Toumbeleki- 
tanssiryhmä esiintyi Pontoksen kreikka-
laisten tanssien festivaalissa Veroiassa.  
Mieleen jäi kohta, jossa Christina vastasi 
ruotsinkielisen haastattelijan kysymyksiin 
silmät tuikkien ja vaaleat kiharat kasvoja 
kehystäen. Haastattelijana oli pontoslai-
sen yhdistyksen puheenjohtaja, Ruotsissa 
kauan asunut Pavlos Hairopoulos. 

Viime vuosina olin Christinan kanssa 
tekemisissä eri yhteyksissä. Kävimme 
vanhainkodissa pitämässä Kreikka-oh-
jelmaa, tapasimme yhdistysasioissa tai 
jonkin muun luoviin hankkeisiin liittyvän 
käytännön asian vuoksi. Istuesssamme 
kahvilla ilmeni, ettei ihmisten onnetto-
muus ja kärsimys ollut Christinalle tunte-
maton asia. Siinä missä hän oli aikoinaan 
treenauttanut tanssijoita ja puuhannut 
esiintymisiä ja myös Kreikkaan suuntautu-
via matkoja, oli hän myös kulkenut rinnalla 
arjen vaikeissa tilanteissa.

Uutinen	Christinan	poistumisesta	
häkellytti.	Tuntui	epätodelliselta.	
On	ikävä	Christinaa.

Kiitos Christina
– Muistoksi 50 leptan kolikko
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T iedetään, kuka varas on: hän on 
lordi elgin joka vuosina 1801–1803 

sahautti marmorit irti ja kuljetutti ne puu-
tarhansa koristukseksi. Vuonna 1816 hän 
myi marmorit rahapulassa Museolle. Jo 
toista sataa vuotta marmoreita on vaadittu 
palautettavaksi. 

British Museumilla on ollut kaksi 
perustetta, miksi se ei ole suostunut pa-
lautukseen: 1. Ei ole ollut paikkaa, mihin 
palauttaa, ja 2. Elgin sai ottaa marmorit 
Sulttaanin luvalla. Nämä perusteet on 
nyt kumottu. Marmoreille on upea paikka 
Akropolis-museossa ja uusin tutkimus on 
löytänyt asiakirjat, joiden mukaan Elginillä 
oli lupa vain arkeologisiin tutkimuksiin. 
Toteutukseen hän käytti lahjuksia.

Kansallisia komiteoita on aina Austra-
liaa, USA:ta ja Brasiliaa myöten – Suomen 
lisäksi tietenkin. Myös Britanniassa on tätä 
tavoitetta ajava komitea. 

Ensimmäisenä päivänä oli seminaari, 
jonka avasi Kreikan presidentti skorpios 
Pavlopulos ja jossa puhui lukuisa määrä 
kansainvälisesti arvostettuja professo-
reita ja tutkijoita. On kauhea ajatus, että 
ratsumiehiä  esittävästä  veistoksesta 
hevosten jalat ovat Akropolis-museossa 
ja ratsastajat British Museumissa. Sa-
manlaisia esimerkkejä on paljon. Mar-
morien yhdistäminen on välttämätöntä, 
että pääsemme nauttimaan Akropoliista 
kokonaisena taideteoksena, länsimaisen 
kulttuurin symbolina.

Toisena päivänä oli kansainvälisen 
komitean IARPS:n kokous, jossa valittiin 
johtoryhmä toimintavuosille 2019–21. 
Uudeksi puheenjohtajaksi valittiin tohtori 
Christiane tytgat Belgiasta. Hän on 
väitellyt antiikin historiasta ja arkeolo-
giasta ja toiminut monissa asiaan liitty-
vissä organisaatioissa. Suomesta osal-
listuivat puheenjohtaja Ole norrback ja 
sihteerinä allekirjoittanut.

Tehtävä on haastava, muttei mahdo-
ton, todettiin molempina päivinä yhdestä 
suusta.

teksti eero Heimolinna
Kuvat kuvakaappauksia netistä

Parthenonin marmorit 
yhdistettävä!

Otsikon iskulause kokosi 
15.–16. huhtikuuta 

Ateenaan edustajat 
kahdeksastatoista 

kansallisesta komiteasta, 
joiden toiminnan 

ainoa tavoite on saada 
Parthenonin temppelistä 

varastetut marmorit 
takaisin British 

Museumista Akropolis-
museoon. Kokouksen 

sihteeri Eero Heimolinna 
kertoo, missä nyt mennään.

Parthenonin	itäpuolen	päätykolmioveistoksista	iso	osa	on	Lontoon	British	Museumissa.	

Parthenonin	metrin	korkuinen	marmori-
friisi	kuvaa	antiikin	Panathenaia-juhla-
kulkuetta	ratsumiehineen,	juhlan	osan-
ottajineen	ja	uhrieläimineen.	Valkoiset	
osat	ovat	Lontoon	British	Museumissa.
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M ehän tiedämme kaikki kreikkalais-
ten ajantajun. Kun kreikkalainen 

tuttusi lupaa hakea sinut hotellistasi kello 
20, tiedät että hän tarkoittaa: johonkin 
aikaan kello 20 ja (ehkä) 22 välillä. Joten et 
nökötä huoneessasi odottelemassa etkä 
respassa vaan jonkin sellaisen pöydän 
ääressä, johon tarjoillaan virvokkeita. 

Muutama vuosi sitten olin kaksiviik-
koisen Ateenassa ja majailin ystävien 
(suomalaisten) vuokralaisena Pangratissa. 
Minun oli määrä samalla korjauttaa heidän 
juuri poislähdön aikaan rikkoutunut pesu-
koneensa. Heti ensimmäisenä aamuna 
– kun ensin olin katsonut sanakirjasta pe-
sukoneen – marssin muutaman korttelin 
päässä olevaan kodinkoneliikkeeseen, 
josta laite oli ostettu. Siellä kerrottiin, että 
heillä ei ole huoltoa, mutta sain kortin, 
jossa oli monttöörin tiedot.

 Niinpä minä sitten soitin asentajan 
numeroon ja hän lupasi tulla seuraavana 
aamuna kello 10. Jaha. Oli paras varustau-
tua. Kenties en ehtisi lounaalle, joten ostin 
ruokatarvikkeita ja käyttäisin keittiötä täällä 
kerrankin muuhunkin kuin kahvinkeittoon. 

Seuraava aamu valkeni ja olin juuri 
hoitanut aamupalatiskit, kun summeri 
soi – tasan kello kymmenen! 

Nyt jäi mietittäväksi, voivatko kreikka-
laiset muuttua vai ovatko korjausmiehet 
tai ainakin kodinkoneasentajat ihan oma 
maailmansa…  

teksti rauni vornanen

YLLäTYS 
  YLLäTYS! 
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O len vilja, 1,5, vuotta ja olen tehnyt 
ensimmäisen ulkomaanmatkani. 

Menin Kaisa-äidin, tommi-isän ja parin 
äidin sukulaisen kanssa Kreetalle, joka 
oli minulle aivan outo paikka. Matka ei 
alkanut hyvin, koska minun oli ensin pak-
ko mennä passikuvaan valokuvaamoon. 
Minulla oli juuri sellainen päivä, jolloin 
ei tuntunut mukavalta olla valokuvassa. 
Minun ikäiselläni näitä päiviä on. Kuva 
kuitenkin saatiin otetuksi ja kyyneleetkin 

pyyhittiin juuri ennen 
onnistunutta otosta.

Seuraavaksi mat-
kani matka jatkui po-
liisilaitokselle, jossa 
täytettiin läjä pape-
reita. Minä en saanut 
niihin piirtää, mutta 
äiti ja isä allekirjoitta-
vat paperit ja minun 
oli oltava tilaisuudes-

Viljan ensimmäinen 
Kreetan-matka

Nyt jo kaksi vuotta 
täyttänyt Vilja 

Kotkamaa kertoo tässä 
puolitoistavuotiaana 

tehdystä Kreetan-
matkastaan. Fammu 

kirjasi riemukkaat 
matkakokemukset.

sa henkilökohtaisesti mukana. En kyllä 
ymmärrä miksi. Näin sain ensipassin vii-
deksi vuodeksi. 

Kreeta oli jo valittu matkakohteeksi, 
koska roope-eno oli muuttanut sinne jo 
aikaisemmin työn perässä. Roope tiesi, 
että Kreeta on sopiva lapsenkin lomai-
luun, hän neuvoi kohtuuhintaisen hotellin. 
Paikka löytyi Hanian ulkopuolelta paikasta 
nimeltä Katos Talos, lapsiperheiden suo-
simalta seudulta. Olen samaa mieltä, ja 
parasta oli hotellin uima-allas.

Perillä oli muutakin meidän porukalle 
sopivaa ja kuulin, että paikka on suoma-
laisten lempikohteita, ravintoloiden ruoka-
listat olivat myös suomeksi. Hotellin alueel-
la juoksenteli paljon lapsia, ja pihassa oli 
keinu ja leikkipiha. Parasta oli kuitenkin 
uima-allas, jossa oli matala lasten puoli. 
Äidin ja isän mielestä alueen käytävät oli-
vat sopivan leveät, rattaille sopivat, vaikka 
minä olisin liikkunut mieluiten jalan. Mutta 
ei voi mitään, minulle oli hankittu erityiset 
matkarattaat, jotka oli helppo koota. Joten 
pakko niitä oli käyttää.

riemua isosta uima-altaasta, 
sitten merestä

Minä en ollut koskaan ennen nähnyt suur-
ta uima-allasta ja aluksi luulin, etten tyk-
käisi siitä ollenkaan. Mutta uima-altaasta 
tuli minulle todellinen ystävä. Alkuarkuutta 
lievensi se, että olin käynyt pienemmässä 
altaassa vauvauinnissa, jonka olin aloitta-
nut neljän kuukauden ikäisenä. Pelko ison 
altaan vedestä muuttui nopeasti riemuksi, 
ja siitä lähtien allas olikin lempipaikkani 
koko loman ajan! Aluksi altaaseen oli kiva 
mennä, mutta parin päivän päästä sinne oli 
jo ihan pakko päästä. Näin ihmisten me-
nevän altaan kautta saunaan, ja siitä läh-
tien kutsuin allasta saunaksi. Saunasta tuli 
pian koko parinkymmenen sanani sanan-
varaston käytetyin sana. Sauna!

Lähistöllä oli myös meri, joten myös 
sinne piti päästä uimaan. Meren aallot 

Kamalinta	matkalla:	
pakko	ottaa	passi-
kuva,	vaikka	itketti.

Seuraavaksi	
haluan	uudelle	
matkalle	
Kreetalle.

olivatkin mieletön kokemus. Sinne pääsin 
lopulta pulahtamaan kellukkein varustet-
tuna, ja se oli ihanaa. Jos allas oli alussa 
hieman pelottanut, meressä pelko oli pois-
sa täysin. Kevyt pitkähihainen paita ja vaip-
pauimahousut vain päälle, kellukkeet kä-
sivarsiin ja menoksi.

Lapsiystävällinen meininki

Ruokapaikat valitsimme sen mukaan, 
miten leveät, rattaille sopivat käytävät ra-
vintolassa oli, ja niissä olikin täysin lapsi-
ystävällinen meininki. Hotellien ja baarien 
henkilökunta oli nauravaista, he notee-
rasivat myös meidät pienet asiakkaat. 
Samoin taksikuskit ottivat hymyillen lapset 
huomioon. Se tuntui hyvältä ja palkitsin 
heidät leveällä hymyllä. Voin kertoa, että 
ruoka oli 1,5-vuotiaalle matkailijalle tärkeä 
osa loman hyvinvointia.

Turhat pelot lentomatkasta voi unoh-
taa, jos äiti ja isä pakkaavat hyvät eväät 
lennolle. Se tarkoitti, että minulle oli omat 
eväät mukana. Kotoisten itse valmistettu-
jen ruokien ja runsaan juotavaan ansiosta 
lentomatkasta tuli rauhallinen. Mukana 
oli pääruoan lisäksi naposteltavaa ja hyvin 
pakattua kauramaitoa. Pussillinen leluja ja 
kirjoja olivat hyvää ajankulua.

Mukana oli monta vesipulloa, johon 
koneesta sai vesitäydennystä. Lennon 
nousu- ja laskuvaiheessa sain imeä äidin-
maitoa. Myös tuttipullon mussuttaminen 
kävi laatuun, sillä silloin eivät korvat mene 
lukkoon. Imeminen ajaa saman asian kuin 
aikuisilla purkan pureskelu. Äiti oli löytänyt 
netistä korvien hoidosta paljon vinkkejä.

Lapset mukana valomerkkiin asti

Ruokailu sujui hyvin eikä vatsavaivoja tul-
lut koko matkalla. Ravintoloissa maistui 
spagetti, ja pyysimme siihen mietoa kas-
tiketta. Se onnistui. Erityisen mieluisaksi 
minulle osoittautui kreikkalainen pehmeä 
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www.housekastri.net
Soita Raila +358 40 500 3489

Kesä on tullut Kreetalle, 
tule Sinäkin!

leipä. Ruokien säi-
lyttäminen sujui 
hyvin, koska apar-
tementos-hotellis-
sa oli hyvä jääkaap-
pi ja kauppoja lä-
hellä. Kauppojen 
soijamaito oli hy-
vää ja sillä men-
tiin pitkään. Kotoa 
tuttu lempiruokani
porkkana-parsa-
kaalimuhennos 
myös onnistui.

Tykkäsin käydä
ravintolassa,   
ja kreikkalaiseen 
tapaan lapsia oli 
mukana ihan valo-

merkkiin asti. Me kyllä lähdimme ajoissa 
nukkumaan eikä muutenkaan kymmenen 
jälkeen lapsia enää näkynyt. Humalaisiin 
emme törmänneet ollenkaan.

Jokainen aamu alkoi ikävästi, kun äiti 
käynnisti päivän 50-kertoimen lapsille 
tarkoitetulla aurinkovoiteella. Kun se kärsi-

mys oli ohi, oli jo kivempaa: hattu päähän, 
uv-suojatut aurinkolasit ja peittävät kevyet 
vaatteet. Vaatteita oli niin paljon mukana, 
että niistä ei käytetty kuin kolmannes.

Muuten viihdyin loistavasti Kreetalla 
niin, että rantalomalle lähtisin uudelleen, 
vaikka tältä istumalta. Etukäteen äitiä ja 
isää mietityttäneet pelot ja ongelmat ei-
vät toteutuneet matkallamme ollenkaan. 
Kreetalta jäi ihana muisto, johonkin syvälle 
mielen sopukkaan. Jos valmistautuu hy-
vin, on matkustaminen pienenäkin aivan 
mukavaa. Matka kului nopeasti ja rattoi-
sasti, oikeastaan liiankin nopeasti. Edes 
matkabudjetti ei kuulemma paukkunut. 

Onneksi äidin ja isän matkalaukussa oli 
pussillinen vaippoja ja pari kestovaippaa 
mukana, ja se olikin hyvä, koska Kreikas-
sa vaipat ovat kalliita. Nyt mietinkin, että 
koska pääsisin taas Kreetalle ja mieluiten 
siihen samaan saunaan eli uima-altaaseen.

Vilja Kotkamaan ajatuksia 
merkitsi muistiin fammu
Hilkka Kotkamaa

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

V iime kesänä aloitetut suorat lennot Lappeenran-
nasta Ateenaan käynnistyivät jälleen huhtikuun 

3. päivänä. Päivää myöhemmin juhlittiin uuden reitin 
avausta: Ryanair lentää kesäkaudella suoraan myös 

Suorastaan	riehakas	oli	
tunnelma	Thessalonikin-reitin	
avajaisissa	Lappeenrannan	
kentällä.	Kuvassa	Ryanairin	
miehistön	lisäksi	Lappeenranta	
Airport	Oy:n	toimitusjohtaja	
Eija	Joro	(toinen	vas.)	ja	
yhtiön	hallituksen	jäsen	
Tom	Christides	(oik.).

Lappeenrannasta suoraan 
myös Thessalonikiin

Thessalonikiin. Molempiin koh-
teisiiin lennetään kerran viikossa 
eli Ateenaan keskiviikkoisin ja 
Thessalonikiin torstaisin. 



16 17

350 g  kuivattuja valkoisia papuja 
 (liotettuna yön yli)
1  iso sipuli 
2  valkosipulin kynttä (halutessasi)
2–3  porkkanaa
500 g  tomaattimurskaa (säilykkeenä
 tai tuoreena)
1,5 dl  oliiviöljyä
1  ohut varsiselleri
kuivattua oreganoa, mustapippuria, 
suolaa, 1 laakerinlehti, ripaus sokeria
Päälle: tuoretta sileälehtistä persiljaa ja 
pilkottuja kreikkalaisia mustia oliiveja

1. Valuta ja huuhdo kylmällä vedellä 
liotetut pavut, kaada kattilaan ja lisää 
päälle kuumaa vettä niin, että pavut 
peittyvät.

2. Pilko sipulit ja kuullota niitä hetki 
 öljyssä
3. Kuori ja pilko porkkanat reilun 
 kokoisiksi paloiksi. Leikkaa varsi-
 selleri ohuiksi viipaleiksi.
4. Lisää kattilaan porkkanat, selleri, 
 sipulit, tomaattimurska, öljyä ja  
 mausteet paitsi suolaa (suola lisätään
 keittämisen loppuvaiheessa, 
 koska se sitkistää papujen kuoret)
5. Keitä hiljaisella tulella kunnes pavut 
 ovat kypsiä 
6. Ripottele keiton päälle pilkotut oliivit 
 ja persiljasilppu.

Fasolada, papukeitto  (6–8 hengelle)

Kαλή όρεξη!

Appelsiini-
oliivisalaatti
4  appelsiinia, kuori terävällä veitsellä
 myös valkoinen osa pois, viipaloi
1  pieni punasipuli ohuina viipaleina
 kivettömiä mustia oliiveja
 salaatinlehtiä

Kastike: oliiviöljyä, sitruunamehua, 
ripaus sokeria, suolaa ja pippuria
Salaatin koristeluun silputtuja yrttejä.

reseptit irmeli Lasarenko

Uutuus!

www.filos.fi

Uutuus!

Dionysoksen 
suosikit nyt 

Alkosta!

Lyrarakis 
Pirovolikes 

Vilana 
2017

14,98 €

Grillatulle 
kalalle

Lyrarakis 
Vóila 

Assyrtiko 
2016

12,19 €

Äyriäisille

Alpha Estate 
Turtles Vineyard

Malagouzia 
2016

15,44 €

Vaaleille 
kaloille

Alpha Estate 
Axia 

Syrah Xinomavro 
2015

14,98 €

Grillatulle 
lihalle

Alkon tilausvalikoimasta löytyy lisää Alpha Estaten 
ja Lyrarakiksen viinejä.
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imera

Toimittanut Eero Nokela

KORRESiN JäSENETu
Toisin kuin viime numerossa kerroin, 

Korresin uusi hieno myymälä sijaitsee La-
sipalatsin korttelissa Simonkadun puolella 
eikä Mikonkadulla. Korres-tuotteita esi-
telleen Miran sukunimi on savolainen, 
kuvassa hänen kanssaan Katri Ketonen 
(oik.).

Muista käydä jäsenetuostoksilla Korre-
sin myymälässä ja verkkokaupassa. Leik-
kaa talteen jäsenkortti ja ota se mukaan 
aina kun asioit takakannen ilmoittamissa 
liikkeissä.

TARKENNuS 
KuOROJuTuN KuViiN

Viime Jassun suurten tunteiden Mikis 
theodorakis -konsertista kertoneessa 
jutussa aloitusaukeaman kaksi kuvaa 
eivät ole Greek Reporterin kuvia, vaan 
Thessalonikin Sekakuoron jäsenen, M. 
Konstantinidoun. Jutun kirjoitti kuorossa 
laulanut sarianna nikkolla.

MiTä HALuAT 
YHdiSTYKSEMME 
TOiMiNNALTA?

Yhdistyksen puheenjohtaja purkaa 
huoltaan pääkirjoituksessa: olemmeko 
ollenkaan oikeilla jäljillä siinä, mitä yhdis-
tyksen jäsenet haluavat toiminnaltamme. 
Kerro meille sähköpostilla mitä haluat mei-
dän – hallituksen – tekevän. Osoite on 
suomi.kreikka@welho.com. Näin autat 
meitä kehittämään toimintaamme jäse-
nien haluamaan suuntaan, kiitos.

JäiKö JäSENMAKSu 
MAKSAMATTA?

Kirjanpitomme mukaan monen jäsen-
maksu on vielä maksamatta. Jos lasku on 
kadonnut, pyydä uusi taloudenhoitajalta 
(kts. sivu 2) ja hoida asia heti, kiitos.

SEuRAA MEiTä: 
KOTiSiVuT JA FACEBOOK

Koska lehti ilmestyy vain neljä ker-
taa vuodessa ja jäseniä kiinnostavaa 
tapahtuu kaiken aikaa, kannattaa vierailla 
yhdistyksen kotisivuilla, www.helsin-
ginsuomikreikkayhdistys.fi, tai www.
facebook.com/Helsingin-suomi-Kreik-
ka-Yhdistys. 

Kotisivuja pyritään päivittämään tar-
vittaessa nopeastikin, voit myös ostaa 
sieltä mainostilaa. Uutisia Kreetalta voi 
lukea suositulta Kreetan Maku -sivustolta  
www.kreetanmaku.fi ja Kreetan Maku 
facebookissa.

LuE FiLELLiNAS-LEHTi 
NETiSSä

Suomi–Kreikka-yhdistysten liiton lehti 
Filellilas ilmestyy kaksi kertaa vuodessa. 
Mene osoitteeseen www.skyl.fi ja klik-
kaa kohtaa Filellinas, lehti aukeaa sieltä 
luettavaksi.

MuSiiKKiMARATON 26.10. 
BERgHYddANiSSA

Merkitkää jo nyt muistiin syksyn tär-
keä päivämäärä: lauantaina, lokakuun 
26:ntena Vanhankaupunginlahden tutussa 
Berghyddanissa vietetään huikeaa kreik-
kalaismusiikin iltaa. Ohjelma tarkentuu ke-
sän aikana ja siitä kerrotaan seuraavassa 
Jassussa, joka ilmestyy syyskuun alussa. 

REBETiKA-KLuBi JATKAA
Rööperin rebetika-klubi kokoontui 

jälleen ennen pääsiäistä Punavuoren 
klubihuoneistossa. Pentara-yhtye soitti 
tietenkin kreikkalaista buzukimusiikkia 
1930-luvulta eli rebetikaa perinteisellä 
kokoonpanolla. Innostunut yleisö nautti re-
betikan helmistä. Lopuksi laulettiin yhdes-
sä vamvakarisin iki-ihana Frankosiriani. 

Vierailevana yhtyeenä oli Laiki Familia, 
joka nimensä mukaisesti soitti tanssitta-
vaa laiki-musiikkia 1960–80-luvuilta, kuu-
limme mm. tsitsanisin ja Papaioannun 
sävellyksiä. Klubin toiminta jatkuu.

KREiKAN KANSALLiS-
PäiVäN VASTAANOTTO 
BERgHYddANiSSA

Maaliskuun 28. päivänä juhlittiin 
perinteisesti Kreikan kansallispäivää. 
Berghyddanin tunnelmalliseen saliin 
kutsuvieraat vastaanotti suurlähettiläs 
Georgios Ayfantis (kuvassa) puolisoi-
neen. Lämmintunnelmaisen tilaisuuden 
ohjelmassa oli musiikkiesityksiä ja mais-
tuva kreikkalainen noutopöytä á la Kimon 
Papadopoulos ja Gavrielides Foods.

O li aika tehdä pientä remonttia suo-
malaisten ystävien kotona heidän 

muutettuaan Ateenaan. Handy man kun 
olin. Tehtävät eivät olleet vaikeita, pieniä 
kiinnittämisiä jne. Vain työkalut ja tarvit-
tavat ruuvit ja mutterit puuttuivat. Kaikki 
tuttua hommaa täällä kotona.

Rautakauppaan siis. Kohde ei ollut-
kaan suomalainen K-rauta, vaan kauppa 
palvelutiskeineen. Kielitaito riitti ravintolan 
tsatsikin tilaamiseen, mutta tetja auttoi. 
Tarvitsen tällaisen tetjan, kynä, paperi ja 
käsikieli tuotti pussiin tarvitsemani ruuvit 
ja vehkeet. Mutta perillä tuli pettymys. 
Yksi tetja, mutteri, puuttui. Takaisin kaup-
paan.

Tuo outo, väärää kieltä puhuva tetjan 
ostaja. Miten sitä palvellaan, katoamalla 
hyllyjen taakse? Sisukas suomalainen vaa-
ti palvelua eikä antanut periksi, vaan sai 
kuin saikin tuon 8 mm:n mutterin ja päälle 
mummolta nyökkäyksen, tetja, tetja. 

teksti Pekka Miettinen

Mikä ihmeen 

TETJA?
Tetja, sillä saat mitä vain 
ateenalaisessa rautakaupassa. 
Se on taikasana suomalaiselle, 
kauhu kreikkalaiselle 
rautakaupan myyjälle. 
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K uten kerrottu, Apollomatkojen kesän 
uutuus on Kykladien saariryhmän 

Paros. Uutuutena voidaan pitää myös 
viereistä Naxosta, kahden viikon matkalla 
voi lomailla viikon kummassakin. Koska 
Finnairin lento saapuu Santorinille illalla, 
siellä yövytään, ja matka saarille alkaa 
seuraavana aamuna. Ensin 2,5 tuntia 
Naxokselle ja edelleen alle tunnin päässä 
sijaitsevalle Parokselle.

Kimmo rasimus, jolle saaret ovat 
tuikituttuja, vinkkaa Paroksen Naoussaan 
meneville lomailijoille, että kannattaa 
tehdä pöytävaraus etukäteen jos haluaa 
niihin parhailla paikoilla sijaitseviin ravinto-
loihin, niin suosittuja ne ovat. Molemmilla 

Apollomatkojen	
Kimmo	Rasimus	sai	

kiitokseksi	vierailustaan	
matkailuillassamme	

puheenjohtaja	
Allu	Lammiselta	

kauniin	pullollisen	
kreikkalaista	

kuohujuomaa	
nimeltään	ZaZaZu.	

Sitä	ei	ole	myynnissä	
kaikkialla,	mutta	Alko	

tilaa,	kertoi	Allu.	
Kimmon	lahja	jäsenille	

on	mukava	alennus	
kesän	Kreikan-

matkoista.	
Kts.	takakansi.	
Jassu	kiittää!

Yhdistyksen luokkahuone täyttyi tarkkaavaisista 
kuulijoista kun Apollomatkojen Kimmo Rasimus kertoi 
Kreikan-matkoista, antoi vihjeitä ja vastasi kysymyksiin.

Löydä Kykladien suuret 
Paros ja Naxos

Mitäpä	jos	tänä	kesänä	aloittaisit	Kreikan-matkasi	yhden	yön	yöpymisellä	
Santorinilla.	Aamulla	laivaan	ja	nokka	kohti	pohjoista.	Sieltä	löytyvät	
monille	vielä	käymättömät	Paros	ja	Naxos,	jotka	ovat	tänä	kesänä	
pakettimatkatarjonnassakin.	Omatoimimatkaaja	pärjää	oikein	hyvin,	
pikku	saaria	piisaa.	Hyvää	matkaa	Kykladeille,	Jassun	lukijat.	
Kuva	Apollomatkat.

saarilla on useita hienohiekkaista rantoja, 
ja kaikki pelaa.

Niin Paros kuin Naxoskin sijaitsevat 
vilkkaan laivaliikenteen solmukohtina, 
joihin pääsee niin Pireuksesta, etelästä 
Santorin suunnalta kuin koillisestakin aina 
Samosta myöten. Paroksen satamassa 
on useita kevyen budjetin hotelleja, joten 
ei hätää, jos et ehtinyt edelliseen laivaan, 
hyvällä tuurilla yösija heltiää muutamalla 
kympillä aamiaisineen.

Naxokselta pääsee kätevästi myös 
Amorgokselle, joka sijaitsee kaakkoon 
Naxoksesta. Ja matkalla Amorgokselle 
voi pysähtyä monelle pikku saarella, joissa 
turismi on vielä lapsenkengissä. 

Tietoja saarihyppelystä Kykladeille 
löydät osoitteesta https://cycladitis.gr.

rodos, Kreeta, Kos…

Iki-ihanat Rodos ja Kreeta ovat edelleen 
vahvasti suomalaisten suosikkisaarten 
listalla, ja mikä ettei, Rodoksellahan voi 
yhdistää  kätevästi  kaupunkilomailun 
rantaelämään, puitteet ovat erinomaiset. 
Kreetalta eivät kohteet lopu, se on kuin 
oma valtakuntansa. Kos vetää pienoisella 
erilaisuudellaan, ja sielläkin suomalaisilla 
on omat suosikkihotellinsa.

Ehdotan, että Parokselle tai Naxok-
selle päädyttyänne jatkatte matkaa vielä 
hiukan pohjoisemmaksi. Lyhyen laiva- tai 
katamaraanimatkan päässä sijaitsee Kyk-
ladien saariryhmän pääkaupunki Syros. 

Siellä on pieni lentokenttä ja sinne lenne-
tään nyt Ateenasta. Syros on kaunis, hyvin 
rauhallinen saari, jonka näkee yhdellä bus-
sikierroksella. "Paikallisbussi" ajaa ympyrä-
reittiä, voit jäädä pois pikku kylissä, yöpyä 
edullisesti, tai jatkaa matkaa seuraavalla 
bussilla tai pulahtaa kirkkaisiin vesiin aina 
kun mieli tekee.

Syroksen naapurissa siintää jet setin 
aikoinaan suosima Mykonos. Siellä tapaa 
edelleen hienoja ostoskasseja kantavia 
risteilyturisteja, muuten saari on mitä 
mainioin tuiki tavalllisten matkailijoiden 
suosikkisaari. Sinne on myös hyvät len-
toyhteydet aina Qataria myöten. Laivalii-
kenne viereiselle Delokselle on vilkasta.

teksti eero nokela



22 23

Ryan.indd   1 9.4.2019   14.32

Arvo Allosen
STiPENdi 
– HAKuAiKA PääTTYY 28.6.2019

Suomi–Kreikka-yhdistysten liitton ensimmäinen puheen-
johtaja oli Arvo Allonen, joka toimi puheenjohtajana kuusi vuotta.

Suomi–Kreikka-yhdistysten liitto ry jakaa vuosittain Arvo Allosen muistoa 
kantavasta rahastosta stipendejä liiton sääntöjen mukaiseen toimintaan.

Vuoden 2019 stipendin hakeminen
suomi–Kreikka-yhdistysten liitto ry julistaa haettavaksi Arvo Allosen 
muistorahaston stipen-din vuodelle 2019, arvoltaan 1 000 euroa.

Stipenditoimikunta voi myös esittää stipendin jakamista useamman hakijan kesken. 
Arvo Allosen muistorahaston tarkoituksena on jakaa stipendejä liiton sääntöjen mu-
kaiseen koulutukseen, tutkimukseen, kursseihin ja opintomatkoihin sekä kreikkalai-
sen kulttuurin maissa että kotimaassa.

Liiton tarkoituksena on toimia jäsenyhdistyksiensä yhdyssiteenä ja lisätä Kreikan 
maan ja kansan tuntemusta sekä levittää tietoa antiikin ja tämän päivän Kreikan 
sivistyksestä, historiasta ja yhteiskunnasta. Rahaston sääntöjen mukaan stipendin 
hakeminen on mahdollista kaikille Kreikan kulttuurista kiinnostuneille. Hakijalta ei 
edellytetä Suomi–Kreikka-yhdistysten liitto ry:n jäsenyhdistyksen jäsenyyttä.

Vapaamuotoiset hakemukset, joista käyvät ilmi hakijan taustatiedot (CV mukaan lu-
kien) sekä stipendin tarkka käyttötarkoitus ja -aika, tulee toimittaa 
28.6.2019 mennessä osoitteella:

Kaija Kivikoski, Hiekkakivenkuja 3, 01700 vantaa

Kuoreen lisäksi merkintä: ”Arvo Allosen muistorahaston stipendi”
Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.
Stipenditoimikunta tekee hakemusten perusteella liittohallitukselle esityksen stipen-
din saajasta tai saajista. stipendin saajan vahvistaa suomi–Kreikka-yhdistysten 
liitto ry:n liittohallitus syyskokouksessaan.

Asiaa koskevat tiedustelut: Kaija Kivikoski, 
s-posti: kaija.kivikoski(at)kolumbus.fi, puh. 040 831 3930.
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