
   JÄSENTIEDOTE 2-2017 

Geia sou Kreikan Ystävät! 

Vietämme yhdistyksemme 39. toimintavuotta ja mies- ja naismuistiin pisin ”alkusyksy” on takana ja oikea syksy saapuu. 

Ensi vuonna juhlimme kypsiä kymmeniä, kun yhdistyksemme täyttää 40 vuotta! Suunnitteilla ovat juhlat, joiden 

pääosassa on jäsenistö, mutta siitä lisää myöhemmin! Syyskaudeksi on järjestetty erilaisia virikkeitä ja mahdollisuuksia 
yhdessäoloon ja niistä seuraavaksi. 

Syyskauden 2017 toiminta 
 

”Elokuva-ilta” Jahtihovissa 
 

20.10.2017 klo 18:00 alkaen kokoonnumme Jahtihovissa (Snellmaninkatu 23). Luvassa on konserttitaltiointi syksyllä 

2016 Helsingissä järjestetystä Ellada Pantou tapahtumasta. Tarjolla runsas salaattibuffet hintaan 23€/hlö, sis. salaatit, 

leivät, jäävettä, kahvin/teen.  
 

Lisätietoja ja sitovat ilmoittautumiset 12.10.2017 mennessä: Jussi Partanen, jussi.partanen@gmail.com tai  

puh. 040 841 2724. 
 

Viulunsoittaja katolla  
 
Tänä syksynä Kreikan ystävät järjestää jäsenilleen myös yhteisen teatteri-illan Kuopion kaupunginteatterissa 
Viulunsoittaja katolla -esitykseen perjantaina 3.11.2017 klo 19. 
 
Viulunsoittaja katolla on yksi maailman suosituimmista ja rakastetuimmista musikaaleista. Kuopiossa musikaali 
esitettiin edellisen kerran 1960-luvulla, ja se sai suuren suosion. Musikaalin pääosassa Tevjenä nähdään Kai 
”Kuju” Hyttinen ja se toteutetaan yhteistyössä Kuopion kaupunginorkesterin kanssa. Yhtenä musikaalin 
kantavana teemana on tällä hetkelläkin ajankohtainen rasismi, joka uhkaa myös maitomies Tevjen kylää. 
 

Olemme varanneet ko. näytökseen kiintiön ryhmälippuja, jonka hinta on 39 e (normaalihinta 46 e) ja 

tarjoamme Kreikan Ystäville lippupaketin, joka sisältää väliaikatarjoilun ((kuohuviini ja pieni makea) hintaan 

50 e.  

 
Koska lippuja on rajoitettu määrä, mukaan mahtuu 20 ensiksi ilmoittautunutta! Lisälippuja varataan 
mahdollisuuksien mukaan ryhmähintaan, mikäli näytöksessä on vielä tilaa. Mukaan mahtuneille ilmoitetaan 
henkilökohtaisesti ja lähetetään maksuohjeet myöhemmin. 
 
Muista ilmoittaa myös mahdollisesta erikoisruokavaliostasi! 
 
Lisätietoja ja sitovat ilmoittautumiset 26.9.2017 mennessä: Christina Holmström, holmstromch@gmail.com tai 
puh. 050 3132 901.  
 

Pikkujoulu  

Kreikan ystävien perinteistä pikkujoulua vietetään Ravintola Kreetassa lauantaina 25.11.2016 klo 18 alkaen. Luvassa 
on maukas meze-ateria ja ouzo hintaan 45 €, arpajaiset, tanssia ja muutenkin mukavaa eloa ja oloa. Sitovat 

ilmoittautumiset 20.11.2016 mennessä Jussi Partaselle, jpartanakis@gmail.com tai puh 040 8412 724. HUOM! 

Mukaan mahtuu noin 60 ensin ehtinyttä, joten varmista paikkasi ajoissa. 
 
 

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

kantapöytäiltaa, ennen joulunaikaan siirtymistä, joten tavataan 4.10. ja 1.11.2017 osoitteessa Maaherrankatu 23 

(Tulliportinkadun ja Maaherrankadun kulmaus). Sieltä löydät hyvää ruokaa ja juomaa sekä seuraa ja tietenkin hyvää 
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palvelua. Lähemmäksi Kreikkaa et Kuopiossa pääse! Kantapöytäilloissa Kreikan Ystävät saavat 10 % alennuksen ruoka-

annosten listahinnoista, joten muista mainita se ruokaa tilatessasi. 

Sirtos-lehti 

Seuraava Sirtos-lehti ilmestyy vuoden 2018 puolella ja kaikkien apua tarvitaan. Jokaisessa on omia matkakokemuksia ja 

sen verran matkakirjailijaa tai – kuvaajaa, että juttua syntyy. Kaikenlaiset jutut ovat tervetulleita! Aineistot voi toimittaa 

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).  

Kevätkauden 2018 toiminta 

Kevätkausi aloitetaan kantapöydällä tammikuussa (3.1.2018) ja helmikuussa on vuosikokous. Kevätkauden ja 40 

vuotisjuhlan ohjelmat ovat suunnitteluvaiheessa ja niistä lisää seuraavissa jäsentiedotteissa ja nettisivuilla. Ideoita ja 

ehdotuksia toiminnan järjestämisestä otetaan vastaan enemmän kuin mielellään! 

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

Huomio 1: Nopeaa tiedottamista varten on perustettu e-mail rekisteri, joten mikäli haluat mukaan rekisteriin, lähetä e-

mailosoitteesi Christinalle! Muistathan ilmoittaa mahdollisen osoitteenmuutoksesi myös Christinalle! 

Huomio 2: 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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