
   JÄSENTIEDOTE 1-2017 

Geia sou Kreikan Ystävät! 

Yhdistyksen 39. toimintavuosi on jo käynnistynyt ja kevät tekee pikkuhiljaa tuloaan ja valon määrä lisääntyy. Tässä 

kirjeessä on tietoa vuosikokouksen päätöksistä ja jotakin mielenvirkistystä kevään ratoksi.  

Toimihenkilöt 2017 
 

Vuosikokous pidettiin 21.2.2017 ja paikalla oli yhdeksän yhdistyksen jäsentä, mutta tälläkin joukolla saatiin yhdistyksen 

asiat kuntoon uudelle toimikaudelle. Vuosikokouksen päätösten mukaisesti entinen hallitus jatkaa toimintaansa. 

Puheenjohtajana Jussi Partanen ja hallituksessa jatkavat Päivi Tiainen (varapuheenjohtaja), Raija-Maria Mattinen, 

Christina Holmström (jäsenasioiden hoitaja), Marja-Leena Hublin, Arja Kalaitsidis, Kari Nissinen (talouden- ja 

tiliasioiden hoitaja) sekä varajäsenet Terttu Rönkkö (sihteeri) ja Silja Laituri.  

Jäsenmaksu 
 
Vuoden 2017 jäsenmaksu säilyy ennallaan ja on 17 euroa / jäsen ja jäsenmaksu on maksettava 

15.4.2017 mennessä yhdistyksen tilille Pohjois-Savo Osuuspankki FI9156000520195127 (Kreikan Ystävät ry). Käytä 

jäsenmaksua maksaessasi viitenumeroa 2707. Jos samasta perheestä on useampi jäsen, voi kaikkien jäsenmaksut 

maksaa yhdessä. Tuolloin kaikkien maksaneiden jäsenten nimet tulee ilmoittaa Christina Holmströmille, e-mail: 
holmstromch(at)gmail.com tai gsm: 050 313 2901.  Jos perheestä on jo ennestään useampi jäsen yhdistyksessämme, 
nimet löytyvät rekisteristämme, eikä niitä tarvitse enää erikseen ilmoittaa. 
 

Jäsenasioita hoitaa Christina Holmström, e-mail: holmstromch(at)gmail.com ja gsm: 050 313 2901. 

Huomio: Nopeaa tiedottamista varten on perustettu e-mail rekisteri, joten mikäli haluat mukaan rekisteriin, lähetä 

e-mailosoitteesi Christinalle! Muistathan ilmoittaa mahdollisen osoitteenmuutoksesi myös Christinalle! 
 

Kevätkauden 2017 toiminta 
 
Vuoden suurin juhla lähestyy. Pääsiäinen on kreikkalaisten - ortodoksien - vuoden suurin 
juhla. Tänä vuonna Kreikassa pääsiäistä juhlitaan samaan aikaan kuin meillä Suomessakin. 
  
Pääsiäistä edeltää 40 päivän paasto, viimeistä viikkoa ennen pääsiäistä kutsutaan Suureksi 

viikoksi (Μεγάλη Εβδομάδα). Suurella viikolla on joka päivä jumalanpalveluksia. Suurena perjantaina on palveluksia 
pitkin päivää, päivä on myös vuoden tiukin paastopäivä. 
  
Pääsiäisyön jumalanpalvelus alkaa Kuopiossa lauantaina 15.04. klo 23:30. Jumalanpalveluksen jälkeen alkaa 
pääsiäisen iloinen juhlinta - Kreikassa lammasvartaat pyörivät pääsiäissunnuntaina kaikkialla, mutta Suomessa sääolojen 
takia juhlinta keskittyy sisätiloihin. Lammas on pääsiäisherkkua myös meillä, pashaa unohtamatta. Tarkempia tietoja 
pääsiäisajan jumalanpalveluksista Kuopiossa ja lähiympäristössä löytyy netistä osoitteesta: http://www.ort.fi/kuopio/ 
 

Kantapöytäillat ovat joka kuun ensimmäisenä keskiviikkona klo 17.00 Ravintola Kreetassa. Jäljellä on vielä 

kaksi kantapöytäiltaa, ennen kesän riemuihin siirtymistä, joten tavataan 5.4.- ja 3.5.2017 osoitteessa Maaherrankatu 23 

(Tulliportinkadun ja Maaherrankadun kulmaus). Sieltä löydät hyvää ruokaa ja juomaa sekä seuraa ja tietenkin hyvää 

palvelua. Lähemmäksi Kreikkaa et Kuopiossa pääse! Kantapöytäilloissa Kreikan Ystävät saavat 10 % alennuksen ruoka-

annosten listahinnoista, joten muista mainita se ruokaa tilatessasi. 
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Linturetki 

Lauantaina 22.4.2017 klo 05.00 alkaen on vuorossa perinteinen linturetki Patrick Hublinin johdolla. Lähtö on 

aikaisin aamulla, mutta aikamoinen mato se linnun nappaa, kuten sanotaan! Omat eväät ja juomat mukaan, sillä 

kaupallisia palveluja ei ole mailla, ei halmeilla! Kokoontuminen totuttuun tapaan Kuopion matkakeskuksessa 

(linja-autoasema) klo 05.00. Ilmoittautuminen kyytijärjestelyjen vuoksi 17.4.2016 mennessä Patrickille, e-mail: 

patrick.hublin(at)sweco.fi ja gsm 040 487 9510. Matka tehdään omakustanteisesti henkilöautoilla. Omat eväät ja 

ruokajuomat on otettava mukaan. Luvassa on nuotio makkaran paistoa varten ja mahdollisesti jopa nokipannukahvit. 

Mahdollisuuksien tori 

Mahdollisuuksien tori 2017 järjestetään tänä vuonna jälleen Kuopion kesäkauden avajaisten yhteydessä 

lauantaina 27.5.2017 klo 11–18. Kreikan Ystävät on mukana tapahtumassa. Lisätietoja Mahdollisuuksien torista ja 

edellisten vuosien toritapahtumista http://www.kepa.fi/toiminta/tapahtumat/mahdollisuuksien-torit 

Bussiretki Joensuuhun  

Lähde mukaan iloiselle retkelle karjalaisten kaupunkiin Joensuuhun. Lauantaina 10.6.2017 teemme bussiretken 

Joensuuhun, jossa tutustumme mm. Joensuun keskustassa sijaitsevaan ortodoksiseen seminaariin, joka on 

ortodoksisen kirkon koulutuslaitos. Sen päätehtävä on ortodoksisen liturgisen perinteen sekä kirkollisen elämäntavan ja 

perinteen välittäminen Itä-Suomen yliopiston ortodoksisen teologian opiskelijoille. Pääsemme myös tutustumaan 

Pyhän Johannes teologin ja Karjalan valistajien kirkkoon, joka on ikonografialtaan ja tunnelmaltaan 

ainutlaatuinen. Kirkon esikuva on Thessalonikissa sijaitseva kupariseppien kirkko. Kirkon seinämaalaukset on 

suunnitellut ja maalannut ikonimaalari Konstantinos Ksenopoulos oppilaineen. Kirkon suunnitteli helsinkiläinen 

arkkitehti Ilkka Valkama suurlähettiläs Anastasios Sideriksen ehdotuksen pohjalta. Hänen työtään jatkoi arkkitehti 

Antero Turkki. Kirkko valmistui vuonna 1995. Lisätietoa saat https://ort.fi/seminaari/index.php/kirkko/ 

Lounastamme omakustanteisesti Joensuun Kreeta-ravintolassa, joka on muuttanut joen rannalle ja sijaitsee nyt 

Rantakadulla. 

Aikaa jää myös shoppailuun ja omatoimiseen kaupunkikävelyyn. 

Kaikki tämä vain 30 euroa + omakustanteinen lounas! 

Matkalle lähdetään lauantaina 10.6.2017 klo 8.00 Maljalahdenkadulta, siitä kaupungintalon takaa 

Sitovat Ilmoittautuminen 20.5.2017 mennessä Tertulle, terttumar.ronkko(at)gmail.com ja p. 040- 728 47 38. 

Sirtos-lehti 

Seuraava Sirtos-lehti ilmestyy syksyllä, ja kaikkien apua tarvitaan. Jokaisessa on sen verran matkakirjailijaa tai – 

kuvaajaa, että saa jutun aikaiseksi. Kaikenlaiset jutut ovat tervetulleita! Aineistot lokakuun loppuun mennessä Päivi 

Tiaiselle, e-mail: tiainen977(at)gmail.com. Tekstit tulee toimittaa Wordin perustekstinä, ilman sisennyksiä, turhia 

rivinvaihtoja tai muita tehosteita. Kuvat jpg-muodossa. Lehteen toivotaan myös mainoksia (mainoshinnasto löytyy 

nettisivuiltamme Toiminta osiosta, Sirtos lehti).  

Muuta mukaansa tempaavaa omatoimisille 

Helsingin Suomi-Kreikka yhdistys täyttää 60 vuotta ja järjestää Kreikan kulttuurifestivaalit 23. – 25.3.2017. 

Vastaanotto torstaina 23.3.2017 klo 14–17 Eurooppa-salissa, Malminkatu 16, Helsinki. Tilaisuuteen on vapaa pääsy. 

Perjantaina 24.3.2017 klo 19 alkaen on Babis Koulourasin konsertti Savoy-teatterissa (Kasarmikatu 46–48). 

Koulouras saapuu Suomeen jo kolmannen kerran konsertoimaan. Mukanaan hänellä on 13 muusikkoa Syroksen saaren 

Kulttuurikeskuksesta. Orkesteri soitta mm. Theodorakiksen, Hadzidakiksen ja Gatsiosin musiikkia. Kesto n. 2,5 h, 

sisältää väliajan. Liput 28 euroa. Lipunmyynti: Helsingin Suomi-Kreikka yhdistys ry, 050 582 1464, 

suomi.kreikka(at)welho.com ja Lippupiste. Lauantai 25.3.2017 klo 18 alkaen iltajuhla Vanhankaupungin nuorisoseuran 
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talolla Berghyddanissa (Vanhankaupungintie 3). Illalliskortit 30 €. Myynti: Helsingin Suomi–Kreikka-yhdistys ry 050 

582 1464 ja Berghyddan 040 568 5611. 

Lisätietoja Helsingin juhlista http://skyl.fi/tapahtumat/. 

George Dalaras esiintyy Helsingissä ti 23.5.2017 

Kreikan menestyneimpiin kansainvälisiin supertähtiin lukeutuva George Dalaras konsertoi ti 23.5.2017 Kulttuuritalolla. 

Häntä pidetään kreikkalaisen bluesin – rembetikan – uudistajana, jonka karisma ja melankolisen tunteikas tulkintatyyli 

ovat taanneet hänelle laajan suosion. Vuonna 1949 Kreikan satamakaupungissa Piraeuksessa syntynyt George Dalaras 

tunnetaan kotimaansa ulkopuolella kreikkalaisen kulttuurin lähettiläänä ja hänet on nimitetty myös YK:n hyväntahdon 

lähettilääksi vuonna 2006. Konserttiliput Ticketmasterista. 

Lisätietoja http://kulttuuritalo.fi/tapahtuma/george-dalaras-classics/  

Syyskauden 2017 toiminta 

Syyskauden ohjelma on suunnitteluvaiheessa ja siitä lisää seuraavassa jäsentiedotteessa ja nettisivuilla. Ideoita ja 

ehdotuksia toiminnan järjestämisestä otetaan vastaan enemmän kuin mielellään! 

HUOMIO! Ajankohtaista päivitettyä tietoa retkistä ja tapahtumista löydät 

yhdistyksemme nettisivuilta http://www.kreikanystavat.fi/ Rattoisaa eloa ja oloa sekä 

0uzon makuisia ja aurinkoisia päiviä toivottaen 

 

HALLITUS 
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