JÄSENTIEDOTE 1-2018

Geia sou Kreikan Ystävät!
Alkanut vuosi on yhdistyksemme 40. toimintavuosi ja on siis juhlan aika. Juhlavuosi on täynnä tapahtumia
ja huipentuu lauantaina 8.9.2018 järjestettävään juhlaan Peräniemen kasinolla. Siitä tarkemmin
jäsentiedotteen lopussa.

Jäsenmaksu
Vuoden 2018 jäsenmaksu säilyy ennallaan ja on 17 euroa/jäsen. Jäsenmaksu on maksettava 15.4.2018
mennessä yhdistyksen tilille Pohjois-Savon 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.
HUOM! Jäsenmaksusta ei lähetetä erillistä laskua, joten maksathan sen yllä mainituilla tiedoilla
eräpäivään mennessä.
Jäsenasioita hoitaa Christina Holmström, e-mail: holmstromch(at)gmail.com ja gsm: 050 313 2901.
Nopeaa tiedottamista varten yhdistyksellä on e-mail rekisteri, joten mikäli haluat mukaan rekisteriin, lähetä
e-mailosoitteesi Christinalle! Muistathan ilmoittaa mahdollisen osoitteenmuutoksesi myös Christinalle!

Kevätkauden 2018 toiminta
Kantapöytäillat pidetään joka kuun ensimmäisenä keskiviikkona klo 17.30 Ravintola Kreetassa.
Kevään kantapöydät: ke 7.2, ke 7.3., 4.4. ja 2.5. Paikkana on tuttuun tapaan ravintola Kreeta, Maaherrankatu
23. Kantapöytäilloissa Kreikan ystävät saavat 10 % alennuksen ruoka-annosten listahinnoista.

Välähdyksiä ortodoksisuuteen -luentosarja jatkuu
Kuopion ortodoksinen seurakunta järjestää seurakuntasalissa (Snellmaninkatu 8) ortodoksisuuteen liittyvän
luentosarjan, jossa käydään läpi ortodoksisen uskonnon, kirkon, perinteen ja kulttuurin eri osa-alueita.
Seuraava luento 7.2. klo 17.30. Tarkempi ohjelma yhdistyksen nettisivuilla www.kreikanystavat.fi/tapahtumat.

Vuosikokous 20.2.2018
Yhdistyksen vuosikokous pidetään tiistaina 20.2.2018 klo 17.30 alkaen Pohjois-Savon Osuuspankin
koulutustiloissa (käynti Tulliportinkadun puolelta). Vuosikokouksessa mm. esitetään ja hyväksytään vuoden
2017 toimintakertomus ja tilit, vahvistetaan vuoden 2018 jäsenmaksun suuruus, esitetään ja hyväksytään
vuoden 2018 toimintasuunnitelma sekä talousarvio ja valitaan yhdistyksen puheenjohtaja sekä muut
toimihenkilöt.
Vuosikokouksen asiakirjat ovat nähtävissä yhdistyksen nettisivuilla: www.kreikanystavat.fi/tapahtumat.

Linturetki
Lauantaina 21.4.2018 klo 05.00 alkaen teemme perinteisen linturetken Patrick
Hublinin johdolla. Omat eväät ja juomat mukaan, sillä kaupallisia palveluja ei ole
lähimaillakaan! Kokoontuminen totuttuun tapaan Kuopion linja-autoasemalla klo 05.00. Ilmoittautumiset kyytijärjestelyjen vuoksi 16.4.2018
mennessä Patrickille, gsm 044 714 2683 tai patrick.hublin(at)pohjois-savo.fi.
Matka tehdään omakustanteisesti henkilöautoilla. Luvassa on nuotio makkaran
paistoa varten ja mahdollisesti jopa nokipannukahvit.

Teatterimatka Varkauteen 12.5.2018
Yhdistys järjestää teatterimatkan Varkauteen la 12.5 klo 13.00. Esityksenä on lämminhenkinen komedia
Loma, jonka moni varmaan muistaa Risto Jarvan aurinkoisesta kulttielokuvasta ja pääosan esittäjä Antti
Litjasta. Näytöksen tapahtumat sijoittuvat Rhodokselle.
Eletään vuotta 1976. Penkkiurheilua harrastava, lupsakka, avioerosta toipuva pankkivirkailija Aimo Niemi
päättää lähteä stressilomalle. Tarkoitus on mennä Innsbruckin olympialaisiin kannustamaan suomalaisia
hiihtäjiä. Lentoasemalla jokin menee pieleen ja Aimo joutuukin Rhodokselle matkaavaan koneeseen.
Tarjoamme Kreikan Ystävien jäsenille lippupaketin, joka sisältää väliaikatarjoilun (täytekakkukahvit/tee),
jäsenhintaan 25 e; ei-jäsenille hinta on 28 e. Esityksen kesto 2 h 20 min.
Yhteinen bussikuljetus järjestetään, mikäli ilmoittautuneita on riittävästi. Tällöin kuljetuksesta veloitetaan
erikseen. Muussa tapauksessa pyritään järjestämään kimppakyydit. Mainitse kyytitarpeestasi
ilmoittautumisen yhteydessä.
Omakustanteisesti voi lounastaa ennen esitystä esim. Ravintola Amandassa, joka sijaitsee lähes teatterin
vieressä, kauppakeskus Forumissa, Pirnankatu 4. Ravintola on auki lauantaina klo 11.30-18.00.
Lisätietoja ja sitovat ilmoittautumiset 16.4.2018 mennessä Christinalle: holmstromch@gmail.com tai puh.
050 3132 901. Liput tulee maksaa ilmoittautumisen yhteydessä yhdistyksen tilille Pohjois-Savon Osuuspankki
FI9156000520195127 (Kreikan Ystävät ry.) Viitteeksi ”Loma”.

Yhdistyksen 40-vuotisjuhla syksyllä
Kuopion Kreikan ystävien 40-vuotisjuhlia vietetään lauantaina
8.9.2018 klo 17.30 alkaen upeissa puitteissa Peräniemen kasinolla
(Väinölänniemi 96). Ohjelmassa on maittava juhlabuffet,
kreikkalaisten tanssien esitys, tietokilpailu, arpajaiset ja kreikkalaista
live-musiikkia, jota esittää Amaxas solistinaan Marja Oksa.
Loppuillan musiikista vastaa DJ ”Yannis”. Illalliskortin hinta
ruokatarjoiluineen ja ohjelmineen on Kreikan ystävien jäseniltä 42
euroa ja ei-jäseniltä 46 euroa.
Laita aika jo kalenteriisi ja seuraa juhlien jatkotiedotusta netissä www.kreikanystavat.fi/tapahtumat.
Ennakkoilmoittautumisia otetaan vastaan jo nyt (kasinolle mahtuu max. 120 hlöä) ja kesälomien vuoksi
sitovat ilmoittautumiset pyydetään kesäkuun loppuun mennessä.
Lisätiedot ja ennakkoilmoittautumiset: Christina Holmström, holmstromch@gmail.com tai puh. 050 3132 901.

HALLITUS

