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PUHEENJOHTAJALTA          

Vieraita Kreikasta 

 

Liiton keskeiset tehtävät ovat toimia jäsenyhdis-

tysten yhteisten toimintojen toteuttajana ja erityisesti välittää kreikkalaisen 

kulttuurin edustajia ministeriön myöntävän avustuksen turvin tuomaan vä-

limerellisen tuulahduksen kaamoksen keskelle kaikkien Kreikkafanien 

iloksi. 

Kuluvana syksynä saimme jälleen tanssinopettaja Vassilis Hariso-

poulosin opetuskiertueelle. Hän on vanha Suomen ystävä, kävi ensimmäi-

sen kerran Suomessa 1988 Lykeion ton Ellinidon Halkidos -perinneyhdis-

tyksen tanssiryhmän kanssa Pispalan sottiisissa ja Kuopio tanssii ja soi-

tapahtumassa. Hän on sen jälkeenkin tehnyt useita kiertueita yksin ja mui-

den tanssijoiden kanssa. Useimmat suomalaiset keikkalaisia tansseja 

harrastavat ryhmät ovat päässeet nauttimaan hänen opetuksestaan. Vie-

railta mailta tullut profeetta saa yleensä harrastajat liikkeelle. Toivottavasti 

lokakuussa pidetyt Vaasan, Tampereen ja Helsingin kurssit ovat autta-

massa lisäämään tanssiharrastusta myöhemminkin. 

Lokakuussa saimme myös toiseen Ellada Pantou -festivaaliin vieraak-

semme kuusihenkisen orkesterin, heidän taiteellisen johtajansa sekä tai-

denäyttelyn kuraattorin. Lehden tämänkertainen numero kertoo kaiken 

olennaisen tästä kolmipäiväisestä tapahtumasta. Erityisen mieleenpai-

nuva oli Thomas Sopilidisin orkesterin kaksituntinen mahtava musiikki-

show ”Odyssey…Now”, josta mahdollisesti saamme vielä videoesityksen 

kiertoon eri yhdistyksille.  

Myös ensi vuonna tapahtuu. Ensimmäinen Suomi-Kreikka ystävyysyh-

distys, Helsingin Suomi-Kreikka yhdistys ry, juhlii maaliskuussa 60. toi-

mintavuottaan kolmipäiväisellä festivaalilla. Kalenteriin kannattaa nyt jo 

laittaa varaus perjantaiksi 24.3.2017, jolloin Siroksen saarelta tuleva 12-

jäseninen orkesteri kajauttaa jälleen tuttuja kreikkalaissävelmiä Savoy-   

teatterissa. Lipunmyynti on jo alkamassa ja niitä on myynnissä myös 

Matka 2017 messuilla, Helsingin Messukeskuksessa 19. - 22.1.2017, lii-

ton osastolla.  

Sokerina pohjalla on sitten vielä monien odotuksien täyttymys: Jorgos 

Dalaras on jälleen tulossa. Hän konsertoi Helsingin Kulttuuritalossa tiis-

taina 23. toukokuuta.  

Joulurauhaa maailman myrskyjen keskellä ja mielenkiintoista tapahtuma-

vuotta 2017! 
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2. KREIKKALAIS-SUOMALAINEN ”ELLADA PANTOU” FESTIVAALI  

28.–30.10.2016 Helsingissä  

 

 

    

 

 

 

Järjestäjät: 

 

 

Ensimmäinen Ellada Pantou -festivaali Suomessa pidettiin 23.-24.2015 Helsingissä. Tarkoituksena oli muu-

taman päivän aikana laajentaa Suomen ja Kreikan kulttuurien vuorovaikutusta ja lisätä keskinäistä ymmärtämystä. 

Koska nämä ovat keskeisiä tavoitteita myös liiton toiminnassa, päätettiin jo tuolloin järjestää toinenkin samankaltainen 

festivaali. Erinäisten yhteensattumien ja alkuvaikeuksien jälkeen festivaali voitiinkin toteuttaa Ellada Pantou -järjestön, 

Suomi-Kreikka yhdistysten liiton, Helsingin Suomi-Kreikka yhdistyksen ja Suomen Helleenien yhteistyönä. 

 

Perjantain 28.10. ohjelmassa oli Eurooppasalissa pieni kreikkalaisen taiteen näyttely, esitelmiä Suomen ja Kreikan 

kulttuuriyhteistyöstä sekä lyhytfilmejä. Illalla oli vielä Suomen Helleenien järjestämä luentotilaisuus Eurooppakoulun 

juhlasalissa. 

 

Lauantain 29.10. vietimme Kulttuurikeskus Gloriassa, jossa oli ensin Thomas Sopilidisin ja hänen orkesterinsa 

mahtava kaksituntinen musiikki- ja multimediaesitys ”Odyssey…Now”, jonka jälkeen halukkailla oli mahdollisuus tans-

sia Jaakko Karan vetämänä kreikkalaisia tansseja. Ilta päättyi Kreikkalaiseen Partyyn, jossa Dj Thakis oli houkutellut 

paikalle yli sata bailaajaa. 

 

Sunnuntaina 30.10. Suomen Helleenit olivat kutsuneet Suomen kreikkalaiset, kreikkalaiset vieraamme ja kaikki 
Kreikan ystävät yhteiseen tapaamiseen Helsingin ortodoksisen seurakunnan seurakuntasaliin.  

 
Suuret kiitokset festivaalin suomalaisille tukijoille: 

 
 

Amerodos Oy 
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Suomi ja Kreikka rakentamassa kulttuurisiltoja  
                    

Lähetystösihteeri Konstantina Kamitsi, esitti 

Kreikan suurlähetystön tervehdyksen ja kiitti pu-

heessaan järjestäjiä Kreikan ja Suomen kulttuuri-

vaihdon hyväksi tehdystä työstä. 

 

Thomas Sopilidis, ”Ellada Pantou” -festivaalin 

presidentti, kertoi hyvin laajan, kaikkia aisteja kos-

kevan käsityksensä kulttuurista. 

 

Yrjö Viinikka, Suomi-Kreikka yhdistysten liiton 

puheenjohtaja, kertoi miten ystävyysseurojen 

toimesta on tuotu Kreikasta mm kirjailijoita, kansan 

tanssiryhmiä, taidenäyttelyjä ja elokuvia. Laajan 

vapaaehtoistyön ansiosta pienikin yhteiskunnan 

tuki auttaa merkittävästi monipuolistamaan 

kulttuuritarjontaa maassamme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magnus Lindberg, Christine ja Göran Schildtin sää-

tiön toiminnanjohtaja, esitteli Suomen kreikkalaisimman 

kirjailijan, Göran Schildtin, elämäntyötä, säätiön toimin-

taa sekä mm. Göran Schildt -regattaa ja kirjailijan 100-

vuotisjuhlallisuuksiin liittyvää Leroksen saarelta tulevaa 

Artemis-ryhmän kiertuetta. 

 

Göran Schildt (11.3.1917–24.3. 2009) oli suomenruot-

salainen kirjailija ja taidehistorioitsija. Schildt tunnetaan 

ehkä parhaiten matkakuvauksistaan: Daphne-purjeve-

neellään Välimerellä tekemistä matkoista. Päätös lähteä 

purjehtimaan syntyi Schildtin jouduttua viettämään puoli  

vuotta sairaalassa haavoituttuaan talvisodassa. Arkki-

tehti Alvar Aalto oli yksi Daphnella käyneistä vieraista. 

Heidän pitkä ystävyytensä oli perustana Schildtin pääte-

okselle, kolmiosaiselle Aallon elämäkerralle.  

Schildt opiskeli Sorbonnen yliopistossa Pariisissa. 

Vuonna 1945 hän muutti Ruotsiin ja työskenteli Svenska 

Dagbladetin toimituksessa 1951–1990. Myöhemmin 

Schildt asui sekä Suomen Tammisaaressa että Kreikan 

Leroksessa. Hänellä oli mahdollisuus saada taidehisto-

rian professuuri Helsingin yliopistosta, mutta hän päätti 

jatkaa kirjailijan uraansa (Wikipedia). 

 

Göran Schildt purjehti v.1950 ensimmäisenä suoma-

laisena veneilijänä Italiasta Kreikkaan: 

”Auringon noustessa ilmestyikin aivan oikein 

edessäpäin näkyviin korkea kallioniemi, ja niin saatoin 

voitonriemuisena herättää Monan. Ei seitsemäätoista  

vuorokautta, niin kuin Odysseus kömpelötekoisella lau-

tallaan, vaan neljä vuorokautta Daphne oli purjein kulke-

nut rannattomalla merellä, kunnes hänen laillaan 

näimme siellä varjoisia vuoria, jotka ’kilven kumpuna 

nous, suistuen päin avomerta…’ (Mannisen suomennus 

Odysseiasta). Tämä Kreikkaan tulo auringon noustessa, 

tämä ensimmäinen tapaaminen noiden karujen vuorten 

kanssa, joista olimme niin paljon kuulleet, tämä Apollonin 

maan ja meidän pohjoismaisen Daphnemme tapaami-

nen, veneen joka oli Suomen kuusikoiden kattamista lah-

dista ja Ruotsin saaristosta tuonut meidät tänne asti, 

tämä elämys oli niin odottamattoman väkevä, niin ylivoi-

mainen, että väkisinkin siinä kihosivat kyyneleet liiaksi 

valvoneisiin silmiin.” 

 (Odysseuksen vanavedessä. Otava 1997, s. 160). 
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Christine ja Göran Schildtin säätiö 

Säätiön päätarkoitus on vahvistaa Suomen ja Välime-

renalueen kulttuurikontakteja sekä vaalia Alvar Aallon 

perintöä. Nämä kaksi teemaa olivat keskeisiä Göran 

Schildtille. 

Säätiön toiminta perustuu lähinnä teemanäyttelyiden 

järjestämiseen, julkaisuihin, luentoihin ja seminaareihin, 

mutta myös pienempiin tutkimusprojekteihin yhteistyössä 

korkeakoulujen kanssa. Eräs toiminnan perustoista on 

Göran Schildtin arkisto, joka on avoinna kaikille kiinnos-

tuneille. Näyttelyt ja muu ohjelma järjestetään Tammi-

saaressa osoitteessa Itäinen Rantakatu 7. 

 

Göran Schildt -regatta 

Göran Schildtin muistopurjehdus purjehdittiin ensim-

mäistä kertaa v. 2010 ja sen menestys merkitsi jatkumoa. 

Merikilpapurjehdus kuuluu nyt helleenisen purjehduslii-

ton (HSF/ ISAF) vuosittaiseen ohjelmaan. Se purjehdi-

taan tästä lähtien joka vuosi. 

 Sekä merikilpapurjehduksen lähtö että maali ovat Le-

roksen suurimmassa satamassa Lakkissa. Merikilpapur-

jehdus järjestetään luokissa ORC Club ja Open Class.  

Göran Schildt -regatta järjestetään yhteistyössä Lerok-

sen pursiseuran NC Leroksen, nuoriso- ja kulttuuri- yh-

distys Artemiksen sekä Christine ja Göran Schildtin sää-

tiön kanssa. 

 

Artemis-kiertue 8.–12.3.2017 
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Jari Pakkanen,  Suomen Ateenan-instituutin johtaja, 

esitteli mielenkiintoista kaivausprojektia Salamiin saa-

rella. Työt rahoitetaan suomalaisilla yksityislahjoituksilla 

ja tohtori Brysbaertin Euroopan tutkimusneuvoston ra-

hoittaman projektin koulutusvaroilla.  

Historiankirjoituksesta tiedetään, että vuonna 480 en-

nen ajanlaskumme alkua alueella käytiin suuri Salamiin 

lahden meritaistelu. Kreikkalaiset voittivat taistelussa it-

seään suuremman persialaislaivaston.  

 

Arkeologinen yhteistyöprojekti Salamiin saaren  

Ambelakiassa 2016–2020 

 Yhteistyöprojekti Länsi-Attikan, Pireuksen ja Saronin-

lahden saarten arkeologisen eforiaatin ja Suomen Atee-

nan-instituutin välillä käynnistyi keväällä 2016 ja jatkuu 

vuoteen 2020 saakka. Tutkimuksessa keskitytään Sala-

miin antiikinaikaisen kaupungin rakennusten ja kaupun-

kikaavan kartoittamiseen. Projektin johtajina toimivat 

Länsi-Attikan efori Stella Chrisoulaki ja Suomen Atee-

nan-instituutin johtaja Jari Pakkanen. Projektissa käyte-

tään ei-destruktiivisia menetelmiä.  

 

Tutkimusryhmä 

Geofyysisten tutkimusten johtajana toimii tohtori 

Apostolos Sarris (GeoSatReSeArch Lab, Institute for Me-

diterranean Studies of the Foundation for Research and 

Technology, Hellas). Projektin työhön osallistuvat myös 

tohtori Ann Brysbaert (Leidenin yliopisto) ja professori 

Boris Rankov (Royal Holloway, Lontoon yliopisto). Efo-

rian edustajana ja vastaavana arkeologina toimii Ada 

Kattoula. Opiskelijoita Helsingistä, Turusta ja Leidenista 

osallistuu kolmiulotteisen arkeologisen dokumentoinnin 

koulutukseen osana vuoden 2016 kenttätöitä. 

 

Tutkimuksen tavoitteet  

Maan alla oleva alue on Kreikan pääkaupunkia Ateenaa 

ympäröivässä läänissä ainut pitkälti tutkimaton antiikin-

aikainen kaupunkikeskus, jonka päällä ei ole modernia 

asutusta. 

Tutkimuksen päätavoitteena on systemaattisella 

maastokartoituksella luoda kartta kaupungin näkyvistä 

jäänteistä ja selvittää, mitkä geofyysiset menetelmät 

ovat tehokkaimpia maanalaisten jäänteiden paikallista-

misessa. Salamiin kaupunkikeskuksen kaupunkikuvaan 

liittyviä avoimia kysymyksiä ovat muun muassa seuraa-

vat: onko mahdollista selvittää kaupungin hallinnollisen 

keskuksen sijainti? Oliko klassinen kaupunki rakennettu 

Hippodamoksen ruutukaavan mukaan?  

Alueella suoritettiin esivalmistelut 23–30.3.2016, jol-

loin kartoitustyö aloitettiin ja kaupunginmuurin näkyvissä 

olevat jäänteet mitattiin eri puolilla tutkimusaluetta. Var-

sinainen kenttätyökausi ja opiskelijoiden kouluttaminen 

3D-dokumentointiin oli Ambelakiassa 6.–17.6.2016. 

(www.finninstitute.gr/salamis). 

 

 

 

 

http://www.finninstitute.gr/en/contact
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Lyhytfilmifestivaali 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilias Missyris ja Thomas Sopilidis kertoivat lyhytfilmifestivaalista. 
 

Ilias Missyris oli tuonut festivaalin käyttöön kolme 
Vaasassa valmistettua lyhytelokuvaa, jotka kaikki kä-
sittelivät tällä hetkellä hyvin ajankohtaista maasta-
muuttoa. 
 
"Between two homelands"  
 

Elokuva kertoo Kreikasta Suomeen muuttaneesta 
Ilias Missyrisistä ja hänen sopeutumisestaan suoma-
laiseen elämänmuotoon. Suomessa hän löysi Suomi-
Kreikka -yhdistykset sekä kreikkalaisen musiikin. Tällä 
tavalla hän koki yhä voimakkaammin kreikkalaisuu-
tensa ja uudella tavalla isänmaanrakkauden. 

Hän ikävöi usein sitä toista kotimaataan, jossa hän 
ei ollut sillä hetkellä. Vähitellen ikävöinti toiseen maa-
han heikkeni ja hän nautti elämästään, missä sitten 
sattui olemaankin. 

 
 
Ohjaaja: Christos N. Karakasis 
Kuvaus: Ilias Missyris, Christos Karakasis, Arttu   
Kotisara, Eero Μurtomaki, Ari  Valkola ja Juhani   
Koivusaari 
Käsikirjoitus: Vasiliki Kappa 
Tuotanto: KOYINTA Production,  
www.kouinta-production.gr 

 
 

 
"Mission Possible" 
 

Dokumenttifilmiprojektiin osallistui keväällä 2011 
ryhmä Vaasassa asuvia maahanmuuttajia. 

Elokuva kokoaa ja heijastaa nuorten maahanmuut-
tajien käsityksiä kotoutumisesta Suomessa ja yhdistää 
niitä heidän suomalaisten opastajiensa ja muiden mu-
kanaolevien ihmisten mielipiteisiin ja ohjeisiin. Lisäksi 
elokuva painottaa ympäristön merkitystä onnistu-
neessa sopeutumisessa suomalaiseen yhteiskuntaan 
ja elämäntapaan.  

Elokuva on toteutettu Wildlife Vaasa festivaalin me-
diakasvatusprojektissa yhdessä Vaasan maahan-
muuttotoimiston kanssa.  
 
«The Honeymoon» 
 

Elokuva on dokumentti kansainvälisestä opiskelija-
elämästä Vaasassa. Lähemmin tarkastellaan niiden 
nuorten elämäntapaa, jotka ovat valinneet Suomen 
opiskelupaikakseen, ja tutkitaan heidän kohtaamiaan 
haasteita ja tehtäviä sopeutumisessa suomalaiseen 
kulttuuri- ja työympäristöön 

Elokuvaprojekti valmistui keväällä 2010  

Wildlife Vaasa festivaalin mediakasvatusprojektissa 

yhteistyössä Pohjanmaan museon ja Vaasan maa-

hanmuuttotoimiston kanssa. 
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Musiikki- ja multimediashow ”Odysseia…Nyt” 

 

Odysseia on Homeroksen nimiin pantu  eepos, joka 

on länsimaisen kirjallisuuden kulmakivi. Se kertoo eepok-

sen nimihenkilön Odysseuksen seikkailuista ja harharet-

kistä paluumatkallaan kotiin Troijan sodasta.  

Odysseus on Ithakan kuningas ja tärkeimpiä Troijan 

sotaan osallistuneista kreikkalaisista sotapäälliköistä. 

Sota oli kestänyt kymmenen vuotta ja Odysseuksen koti-

matka sen jälkeen toiset kymmenen vuotta. Näin Odys-

seus oli poissa kotoaan kaksikymmentä vuotta. Odys-

seuksen poissa ollessa hänen vaimonsa Penelope ja poi-

kansa Telemakhos joutuvat kotona Ithakassa taistele-

maan Penelopea kilpaa puolisokseen kosiskelevia mie-

hiä vastaan, sillä ei ollut varmaa, onko Odysseus enää 

elossa.  

 

 

Yrittäessään päästä Troijasta kotiin Odysseus kohtaa 

monenlaisia vastoinkäymisiä, outoja kansoja ja vaaralli-

sia hirviöitä. Hän menettää miehistönsä ja laivansa, 

mutta selviää lopulta kotiin, tapaa poikansa ja vaimonsa, 

ja surmaa kilpakosijat.  

Thomas Sopilidis on työryhmänsä kanssa siirtänyt 

Odysseuksen harharetket nykyaikaan. He ovat yhdistä-

neet musiikkia ja useiden kuvataiteilijoiden teoksia, luo-

den mahtavan kaksituntisen multimediaesityksen. Esitys 

jakautuu kolmeen osaan:  

Tilemachei - Odysseuksen poika Telemachos etsii epä-

toivoisena isäänsä.  

Nostos - Odysseuksen pitkä matka oli täynnä vaikeuksia 

ja houkutuksia.  

Mnistirofoniai - 10 vuoden jälkeen hän on lopultakin ko-

tona.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HENKILÖSTÖ 

Thomas Sopilidis     Laulu / Bouzuki / Baglama  

Charis Gioulis      Laulu / Kitara 

Kostas Mpilisis     Laulu / Piano 

Andreas Chatziandreas Klarinetti / Kreikkalainen säkkipilli / Kaval-huilu 

Alex Mylonas      Basso 

Pavlos Logaras     Rummut / Lyömäsoittimet 

Sofia Papachristou     Taiteellinen johtaja 

Alina Sapranidou     Puvustus 

Eleftheria Mela     Multimediasuunnittelija 

George Gurlas     Taidenäyttelyspesialisti  

 

 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Homeros
https://fi.wikipedia.org/wiki/Runoelma
https://fi.wikipedia.org/wiki/Odysseus
https://fi.wikipedia.org/wiki/Troijan_sota
https://fi.wikipedia.org/wiki/Ithaka
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Kaikki paikalle saapuneet saivat nauttia loistavasta ja järisyttävästä showsta maailman kantaesityksenä. Esitys 

palkittiin pitkillä ja raikuvilla aplodeilla. Ylimääräisen numeron aikana pitkä tanssiletka lähti spontaanisti kiertämään 

ympäri salia.  Parhaillaan tutkitaan mahdollisuuksia, miten show voitaisiin uudelleen esittää Suomessa - ja nyt laa-

jemmalle yleisölle. 

  

… ja jälleen Odysseus ja Penelope ovat yhdessä! 
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  Kreikkalainen party 

Multimediaelämyksen ja Kreikkalaisen partyn välissä yleisölle tarjottiin mahdollisuus tanssia myös perinteisiä kreik-
kalaisia tansseja, ja tätä myös käytettiin hyväksi. Tanssikroonikoiden joukko on Antoni Wolskin ja Jaakko Karan joh-
dolla muodostanut piirin. Mukana on tanssijoita Kirkkonummelta, Espoosta, Kuopiosta, Tuusulasta, Järvenpäästä, 
Vantaalta, Kaarinasta, Kreikasta ja Helsingistä. 

 
Dj Thakis.k. oli luvannut soittaa bailaa-
jille 80˗90 -lukujen musiikkia sekä pa-
rasta kreikkalaista musiikkia. Tulos oli 
hämmästyttävä: paikka oli täynnä, par-
tystä tuli festivaalin suosituin tapahtuma 
ja mukana oli myös sekä suomalaisia 
että kreikkalaisia nuoria. 
 
Partyn aikana arvottiin myös hotelli-

matka  Kreikkaan. Voittaja oli Glykeria-

Maria Papoutsaki Helsingistä.  

 

 

 

Festivaalin tukijat Kreikassa: 

Christina Hotel 

Karitsa, Larissa  

Greece           www.christina-hotel.gr         
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Taidenäyttely 
 

 
 
                 Näyttelyä Eurooppasalissa     Vassiliki Kappan maalauksia   
  
 

  
           Glorian näyttelyä    Maria Papanicolau-Radulescun ja hänen Odysseia-aiheinen  

Maalauksensa. 
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Suomen Helleenit ry:n luento 
 

Professori George Contogiorgis (Political Science and former Provost of Panteion University, Athens)   
“The issue of timeliness of Hellenism. Causes and rationale” 
 

Suomen Helleenit ry järjesti tämän luennon osana Ellada Pantou -festivaalia sekä UNESCOn julistamaa Aris-
toteleen vuotta 2016. Mielenkiintoinen luento pidettiin kreikaksi ja simultaanitulkittiin suomeksi. 

 

Suomen Helleenit ry:n avoimien ovien tilaisuus  

Tapahtuman tavoitteena oli oppia tuntemaan toisemme paremmin, tiedottaa uusille ja entisille jäsenille yhdistys-

ten toiminnasta, vaihtaa mielipiteitä ja ideoita tulevaisuuden suunnitelmista sekä kehittää Suomen ja Kreikan kulttuu-

riyhteistyötä. Tilaisuus pidettiin Helsingin ortodoksisessa seurakuntasalissa sunnuntaina 30.10.2016 klo 12–15. 

Helleenien yhdistyksen tanssiryhmä esitti ohjelman rikkaasta ja monipuolisesta Kreikan tanssiperinteestä. Kuoro 
oli hieman vajaa, mutta yhteistoimin laulukin sujui. Myös vierailevat kreikkalaiset muusikot esiintyivät. Keskustelua 
olisi riittänyt pitkäänkin kahvikupposten äärellä.  

 

Festivaalin tekstit: Yrjö Viinikka 

 Kuvat: Thomas Sopilidis
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Kreetalla kääntäjä Kyllikki Villan jalanjäljissä 

Kesällä 1966 suomentaja, kirjailija, toimittaja ja 

maailmanmatkaaja Kyllikki Villa (1928–2010) mat-

kusti Kreetalle kirjailija Nikos Kazantzakisin jalanjäl-

jissä. Hän oli vuonna 1963 suomentanut Pandelis 

Prevelakisin Ο ήλιος του θανάτου (suom. Ikuinen au-

rinko) -romaanin, ja suomensi Kazantzakisin teoksen 

Οι αδερφοφάδες (suom. Veljesviha, 1967) pian Krei-

kan-matkansa jälkeen.  

Viisikymmentä vuotta Villan matkan jälkeen minä 

puolestani matkustin tuolle samalla saarelle Villan ja-

lanjäljissä; matkan päätarkoituksena oli vierailla 

Kreetan yliopiston arkistossa lukemassa Kyllikki Vil-

lan kirjailija Pandelis Prevelakisille lähettämiä kirjeitä. 

Toivoin löytäväni kirjeistä johtolankoja väitöstutki-

muksessani käsittelemieni kreikkalaisen kirjallisuu-

den suomennoksiin liittyvien kysymysten ratkaise-

miseksi.  

 

Seikkailuja Iraklionissa 

Kreetalle saavuttuani vietin ensin muutaman päi-

vän Iraklionissa. Kiipesin kaupunkia kiertävän muurin 

päällä olevalle Kazantzakisin haudalle, aivan kuten 

Villa oli aikanaan tehnyt. Samoin vierailin Kreetan 

historiallisessa museossa, jossa myös Villa oli mat-

kallaan vieraillut. Museoon on siirretty Kazantzakisin 

Antibesin työhuone kirjoineen ja muine tavaroineen, 

minkä lisäksi siellä on näytillä joitakin Kazantzakisin 

käsikirjoituksia, henkilökohtaisia tavaroita, ja tietysti 

valikoima hänen teostensa käännöksiä kaiken maail-

man kielillä; suomennoksiakin on päässyt näytille pe-

räti kolme.  

Tutkimusmatkan yllättävin osuus tapahtui Iraklio-

nissa, kun jouduin opettelemaan taidon, jota en olisi 

osannut arvata jatko-opintojen suorittamisen vaati-

van. Halusin vierailla 1983 perustetussa Nikos Ka-

zantzakis -museossa, joka sijaitsee noin 15 kilomet-

riä Iraklionista sisämaahan pienessä Myrtian kylässä. 

Kylään meni bussi kuitenkin vain kerran päivässä, jo-

ten vaihtoehdot olivat joko jäädä sinne yöksi – tai 

opetella ajamaan skootteria. Päädyin jälkimmäiseen, 

ja kunhan alkujännityksestä selvisi, niin mikäs siinä 

oli huristellessa läpi oliivipuiden ja viiniköynnösten 

täyttämän kreetalaisen maaseutumaiseman!  

Kazantzakis-museo oli ehdottomasti vierailun ar-

voinen. Sen ensimmäinen kerros keskittyy Kazantza-

kisin elämään, ja toisessa kerroksessa esitellään hä-

nen teoksiaan sekä niiden käännöksiä ja elokuva-

sovituksia. Kerro minulle, Zorbas -romaanin suomen-

nos on myös päässyt vitriiniin kahtena eri painok-

sena. 

 

 
Nikos Kazantzakisin hauta Rethymnonissa. Hautaki-

vessä lukee kreikaksi ”En pelkää mitään. En toivo 

mitään. Olen vapaa.”  

 

Museovierailu auttoi hahmottamaan, kuinka 

monta eri Kreetaa Nikos Kazantzakis ehti elämänsä 

aikana kokea: hän syntyi Ottomaani-vallan aikana, 

ehti kokea itsenäisen Kreetan ja sitten saaren yhdis-

tymisen Kreikan kanssa. Kreetan myrskyinen historia 

onkin läsnä Kazantzakisin kirjallisessa tuotannossa.  

                

 Rethymnonin linnan portti 
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    Nikos Kazantzakisin katu Myrtian kylässä 

 

 

Rethymnonin arkistoissa 

Kreetan-matkani pääasiallinen tarkoitus oli kuiten-

kin vierailla Rethymnonissa Kreetan yliopiston Pan-

delis Prevelakis -arkistossa lukemassa Kyllikki Villan 

Prevelakisille lähettämiä kirjeitä. Prevelakisista 

vuonna 1966 tekemänsä lehtihaastattelun yhtey-

dessä Villa nimittäin mainitsee olleensa kirjeenvaih-

dossa Prevelakisin kanssa suomentaessaan tämän 

Ο ήλιος του θανάτου (suom. Ikuinen aurinko) -romaa-

nia vuonna 1963. Samaisessa lehtijutussa Villa mai-

nitsee myös hyödyntäneensä suomennostyössään 

romaanin tanskannosta Dødens sol sekä itse kreik-

kalaista alkuteosta, vaikka tästä ei ole mitään mainin-

taa suomennoksen nimiölehdellä, jossa kerrotaan 

suomennoksen pohjautuvan teoksen saksannok-

seen Die Sonne des Todes. Toivoin Villan ja Preve-

lakisin välisen kirjeenvaihdon valottavan Ikuisen au-

ringon suomennosprosessia tarkemmin.  

Arkistomatka osoittautui jopa odotettua menestyk-

sekkäämmäksi, sillä Prevelakis kävi ahkeraa kirjeen-

vaihtoa useiden kääntäjiensä kanssa.  

Kirjeenvaihdosta Kyllikki Villan kanssa käy ilmi, 

että ainakin joidenkin kasvien nimien suomentami-

nen aiheutti päänvaivaa. Tanskalainen kääntäjä puo-

lestaan kirjoitti Prevelakisille, kuinka paljon teoksen 

englanninkielisestä käännöksestä The Sun of Death 

on hänelle apua tuntemattomien sanojen merkitysten 

selvittämisessä, mutta kuinka hänen käännöksensä 

silti ensisijaisesti perustuu kreikankieliseen alkuteks-

tiin. Sen sijaan saksan- ja englanninkielinen käännös 

vaikuttavat kirjeenvaihtojen perusteella olevan kään-

netty suoraan kreikasta. 

Ikuinen aurinko -suomennoksessa on vaikutteita 

siis kaikkiaan neljästä erikielisestä – kreikan-, sak-

san-, englannin- ja tanskankielisestä – versiosta.  

 

 

 

 

Suomennos on siis monikerroksisempi kuin äkkisel-

tään odottaisi. Tällainen moneen tekstiin pohjautuva 

käännöstapa on jäänyt käännöstieteessä vähem-

mälle huomiolle, vaikka näin on käännetty kautta ai-

kain. Kaikki tämä kertoo myös siitä, kuinka kääntäjät 

saattavat nähdä valtavastikin vaivaa varmistaak-

seen, että he ymmärtävät kääntämänsä teoksen oi-

kein, vaikka eivät aina pystyisikään lukemaan kään-

tämäänsä teosta sen alkukielellä. Muun muassa 

näitä teemoja käsittelen työn alla olevassa väitöstut-

kimuksessani. 

Kesän 2016 tutkimusmatka Kreetalle ei olisi on-

nistunut ilman Suomi–Kreikka-yhdistysten liiton 

myöntämää stipendiä ja Suomen Ateenan-instituutin 

henkilökunnan apua käytännön järjestelyissä, joten 

kiitokseni näille tahoille. 

 

Teksti ja kuvat: Laura Ivaska 

 

 

Lisää luettavaa: 

Ivaska, Laura ja Outi Paloposki. Tulossa. “Indirect 

Translation, Obscured Origins and the Voice of the 

In-Between: Indirect Translating from Modern Greek 

to Finnish.” 

Villa, Kyllikki. ”Kazantzakiksen jälijllä.” Uusi Suomi 

16.8.1966. 

Villa, Kyllikki. ”Me rimpuilemme samassa lan-

gassa: Pandelis Prevelakisia haastattelemassa.” 

Uusi Suomi 11.11.1966. 

Villa, Kyllikki ja Saara Villa. 2013. Äidin lokikirja. Hel-

sinki: Like. 

 

  
Laura Ivaska on Turun yliopiston englannin 
oppiaineen jatko-opiskelija. Hän valmistui filo-
sofian maisteriksi 2013 pääaineenaan italian 
kääntäminen ja sivuaineinaan muun muassa 
nykykreikka ja kreikkalainen filologia. 
  Hän oli vaihdossa Thessalonikin Aris-
toteles-yliopistossa lukuvuonna 2008–2009, 
osallistui Suomen Ateenan-instituutin antiikin 
Kreikan johdantokurssille syksyllä 2011 ja oli 
korkeakouluharjoittelussa samaisessa insti-
tuutissa keväällä 2013. Kesällä 2015 Ivaska 
osallistui nykykreikan kesäkurssille Thessa-
lonikin Aristoteles-yliopistossa.  

Hänen väitöskirjansa aiheena on “Vä-
likielen kautta kääntäminen: Esimerkkinä ny-
kykreikasta suomennettu kaunokirjallisuus 
(1952–2004).” 
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Vassilis tanssitti jälleen suomalaisia 

 

Kreikkalaisten kansantanssien harrastus on ollut monen Suomi-Kreikka yhdistyksen keskeistä toimintaa. Kreik-

kalaisten vieraisen kutsumisessa oli ajatuksena kannustaa aikaisemmin tanssineita virkistämään taitojaan ja houku-

tella myös uusia tanssijoita aloittelemaan mukavaa harrastusta. 

Vassilis Harisopoulos on käynyt opettamassa kreikkalaisia kansantansseja jo 1980-luvulta lähtien. Erityisen usein 

hänet on nähty Vaasassa Meltemian vieraana. Hänellä onkin ollut suuri vaikutus tanssiryhmän kehittymiseen 

maamme parhaimmistoon kuuluvaksi ryhmäksi, mikä on huomattu myös esiintymismatkoilla Kreikassa. Nyt hänellä 

oli mukanaan Spyridon Retsos toisena opettajana. Kurssi alkoi Vaasasta torstaina 13.10.2016.   

Tampereella oltiin lauantaina 15.10. Nikolain salissa. Mukana oli kolmisenkymmentä tanssijaa. 

 

Sunnuntaina 16.10. oli vuorossa Helsinki ja Ruoholahden nuorisotalo Koralli. Paikalla oli yli kolmekymmentä 

tanssijaa, joten tilaa rajoittaneet pylväät asettivat omia haasteitaan. Vassilis ja Spyros opettivat lupaustensa mukai-

sesti sekä perusaskeleita aloittelijoille että haastavampia kuvioita pitempään tanssineille. 

Teksti ja kuvat:  Yrjö Viinikka 
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Hallituksen kokous 15.10.2016 

Arvo Allosen muistorahaston stipendit 

Hakemuksia oli tullut 5 kpl. Stipenditoimikunta esitti 1000 euron stipendin saajaksi vuonna 2016 tekniikan kandi-

daatti Iris Anderssonia. Hän haki apurahaa Aalto-yliopiston arkkitehtuurin laitoksella suoritettavaa diplomityötä ja 

siihen liittyvää Kreikan matkaa varten. Työn teemana on rakentamisen luontosuhde Leroksella. Liittohallitus päätti 

myöntää stipendin Iris Andersonille. 

 

Stipenditoimikunnan kokoonpano v. 2017 

Toimikunnan jäsenet, Hanneleena Hieta, Marjut Katoniemi-Koutsuridis ja Kaija Kivikoski jatkavat tehtävissään.  

Tanssinopetus 

Tuetaan kreikkalaisten tanssien opetusta eri paikkakunnilla kreikkalaisten tai suomalaisten opettajien johdolla. 

 

Matka 2017- messut 19. - 22.1.2017.  

Liiton osasto rakennetaan yhdessä Helsingin Suomi-Kreikka yhdistyksen kanssa. Päivystäjiä toivotaan saatavan 

myös muista yhdistyksistä. Osaston numero on 7 ay 25. 

Osastolla myydään mm. lippuja Helsingin yhdistyksen 60-vuotisjuhlakonserttiin 24.3.2017. 

 

"Kreikan kulttuurifestivaalit – Helsingin Suomi-Kreikka yhdistys 60 vuotta – Suomi 100 vuotta" 

 Kysymyksessä on samalla myös Suomi-Kreikka -ystävyystoiminnan 60-vuotisjuhla. Tapahtumia tuetaan opetus- 

ja kulttuuriministeriön myöntämän valtionavun puitteissa.  

 

Ohjelma: 

Torstai 23.3.2017 klo 13-16 Eurooppasalissa tapahtumia ja muisteloita yhdistyksen vuosien varrelta.  

Perjantai 24.3.2017 klo 19.00 Savoy-teatterissa konsertti. Mahtava 12-jäseninen orkesteri Sirokselta tunnelmoi 

kreikkalaista ja myös muuta ajankohtaan sopivaa musiikkia, mm. säveltäjien Theodorakis, Hadzidakis, Gatsos ja 

Koulouras teoksia. Varatkaa liput 28 € ajoissa, lisätietoa www.helsinginsuomikreikkayhdistys.fi 

 

 

 

 

 

  

  
 

 

 

 

 

Siroksen orkesteri on esiintynyt laajasti maailmalla ja Suomessa aikaisemmin mm. Helsingin yliopiston juhlasalissa. 

Lauantai 25.3.2017 iltajuhla Berghyddanissa     

Teksti: Yrjö Viinikka , Kuva: Kimon Papadopoulos 
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Vanhankaupungin nuorisoseuran talo Berghyddan on  

perinteinen juhlapaikka idyllisessä ympäristössä Helsin-

gin kaupungin syntysijoilla. Monikäyttöiset tilamme ja 

osaava henkilökuntamme tarjoavat puitteet ikimuistoisiin 

perhejuhliin, yritystilaisuuksiin ja kulttuuritapahtumiin. 

Osoite: 

Vanhankaupungintie 3     

00560Helsinki 

http://www.berghyddan.fi  
info@berghyddan.fi  

Amerodos Oy                                                                         

Kimon Papadopoulos                                                                           

040 568 5611 
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”Laiva kuvaa Kreikan vuosituhantista kulttuuria, ihmiset purjeena liittoa  

sekä sitä, että yhteistoiminnalla asiat liikkuvat eteenpäin.” Liitto toimii 

jäsenyhdistystensä yhdyssiteenä.  Tavoitteena on lisätä Kreikan maan 

ja kansan tuntemusta sekä syventää tietämystä niin antiikin kuin nyky-

ajankin Kreikan kulttuurista, historiasta ja yhteiskunnasta. Liitto on epä-

poliittinen eikä näin ollen ota poliittista kantaa. 

Liitto tuo erilaisia kulttuuritapahtumia Kreikasta, tiedottaa mahdollisim-

man kattavasti Kreikkaa koskevista tapahtumista kotisivuillaan sekä so-

siaalisen median eri muodoilla perinteisen tiedotus- ja julkaisutoimin-

nan lisäksi, järjestää seminaareja ja kursseja, edistää kreikan kielen ja 

antiikin kulttuurin opetusta sekä avustaa yhteydenpidossa Suomen ja 

Kreikan viranomaisiin. Liitto voi avustaa jäsenyhdistyksiensä tapahtu-

mia. 

Liiton varsinaisiksi jäseniksi voivat päästä paikalliset rekisteröidyt Krei-

kan ystävyysyhdistykset, jotka liittohallitus hyväksyy jäseniksi. Lisäksi 

liitolla voi olla tukijäseniä. 

Liiton johdon muodostavat liittokokous ja liittohallitus. Päätäntävaltaa 

käyttää liittokokous ja toimeenpanovaltaa liittohallitus. Seuraava liitto-

kokous on helmikuussa 2017. 

Liitto ylläpitää Arvo Allosen nimeä kantavaa stipendirahastoa, josta se 

jakaa sääntöjensä mukaisesti stipendejä tukemaan Kreikan kulttuuriin 

ja kieleen kohdistuvaa tutkimusta ja opiskelua. Vuoden 2017 apuraha 

on 1000 euroa, joka voidaan jakaa yhdelle tai useammalle hakijalle.  

Liitto julkaisee yhden tai kaksi Filellinas-jäsenlehden numeroa vuo-

dessa, jotka jaetaan pääasiallisesti sähköisesti jäsenistölle.  

Halukkaat voivat myös liittyä liiton kannatusjäseniksi ilmoittautumalla 

puheenjohtajalle ja maksamalla liiton tilille vuotuisen kannatusjäsenen 

jäsenmaksun (15 € v. 2016), jolloin liitto lähettää lehden suoraan kotiin.  

Liiton tilinumero: FI29 8200 4710 1914 23; BIC : DABAFIHH 

Liiton kotisivu: www.skyl.fi  

Liiton säännöt: http://skyl.fi/yhteystiedot-ja-hallitus/liiton-saannot/ 

Ajankohtaiset tiedot jäsenyhdistyksistä:  

http://skyl.fi/jasenyhdistykset/  

 

 

http://skyl.fi/jasenyhdistykset 

 

Liiton säännöt: http://skyl.fi/yh-

teystiedot-ja-hallitus/liiton-saan-

not/ 

Ajankohtaiset tiedot jäsenyh-

distyksistä:  

http://skyl.fi/jasenyhdistykset/  

 

 

 

Liitto julkaisee yhden tai kaksi 

Filellinas-jäsenlehden numeroa 

vuodessa, jotka jaetaan pääasi-

allisesti sähköisesti jäsenistölle.  

Halukkaat voivat myös liittyä lii-

ton kannatusjäseniksi ilmoittau-

tumalla puheenjohtajalle ja 

maksamalla liiton tilille vuotui-

sen kannatusjäsenen jäsen-

maksun (15 € v.2016), jolloin 

liitto lähettää lehden suoraan 

kotiin.  

Liiton tilinumero: FI29 8200 

4710 1914 23; BIC : 

DABAFIHH 

Liiton kotisivu: www.skyl.fi 

Liiton säännöt: http://skyl.fi/yh-

teystiedot-ja-hallitus/liiton-saan-

not/ 

Ajankohtaiset tiedot jäsenyh-

distyksistä:  

http://skyl.fi/jasenyhdistykset/  

 

 

Liittohallitus v. 2016 

     Puheenjohtaja: Yrjö Viinikka 

Hiekkakivenkuja 3, 01700 Vantaa 

 040 098 1698, viinikka(at)utu.fi 

 

Varapuheenjohtaja: Jari Vuoristo 

Kukkiskatu 35, 26660 Rauma 

 0500-590828 

jari.vuoristo(at)hotmail.com 

 

Sihteeri: Marita Jurva 

Juvantie 56 as 1, 51900 Juva 

 050 340 6720  

marita.jurva(at)elisanet.fi 

     

Taloudenhoitaja: Pirjo Koskinen 

Sommelontie 39, 28300 Pori 

 040 507 6199,  

pirjo.koskinen(at)festum.fi    

                             

Tiedottaja ja Filellinas-lehden 

toimittaja: Kaija Kivikoski 

Hiekkakivenkuja 3, 01700 Vantaa 

 040 831 3930  

kaija.kivikoski(at)kolumbus.fi 

 

Jäsenet: (suluissa varajäsen) 

  

Matti Antila, Pietarsaari  

(Mano Kotsifakis, Oulu)  

 

Arja Kalaitsidis, Kuopio  

(Mikko Piironen, Keski-Savo)  

 

Pekka Kinnunen, Länsi-Pohja 

(Kai Leinonen, Napapiiri) 

 

Matti Kontio, Turku 

(Anne Myntti, Pori) 

 

Aili Lamminen, Helsinki 

(Marjukka Lehtinen, Helsinki) 

 

Jorma Miinalainen, Hamina                                                                      

(Yrjö Määttänen, Kouvola) 

 

 Martina Villa, Tampere 

(Ritva Vuoristo, Rauma)  
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L I V E  N A T I O N  P R E S E N T S

Liput palvelumaksuineen alkaen 79,50 | 69,50 | 59,50 €

    George 
DALARAS

Tiistai 23.5.2017 klo 19.30
KULTTUURITALO, HELSINKI

Rembetikan
uudistajaGeorge Dalaras   
tunnetaanmelankolisesta

tulkintatyylistään.
Classics-kiertueella

hänesittääuransatärkeimpiä
kappaleita–luvassaon

intiimikonsertti
täynnätunnetta.
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