JÄSENTIEDOTE 2-2018

Geia sou Kreikan Ystävät!
Talvi on taasen tulossa ja kesän riemut ovat takana. Peräniemen kasinolla vietimme yhdistyksemme 40 v juhlaa 8.9.2018
ja täysin omin voimin. Juhlapaikka oli upea ja paikalla olleet tekivät siitä ikimuistoisen, mistä ISO KIITOS läsnä olleille!
Samanmoiset kiitokset juhlien järjestelytoimikunnalle sekä viihdytyksestä vastanneille tahoille. Alkutalven toiminta on
juhlien vuoksi ollut säästöliekillä, mutta jotakin kuitenkin järjestetään, kuten perinteinen pikkujoulu, hiukan
kevyemmällä tyylillä sekä vuoden viimeinen kantapöytä 7.11.2018.

Loppuvuoden 2018 toiminta
Pikkujoulun merkeissä tavataan la 24.11.2018 ravintola Kreetassa klo 18 alkaen.
Tällä kertaa vietämme pikkujoulua jouluaterioinnin merkeissä ja pääruokavaihtoehdot ovat valittavissa on 28 euron
hintaan seuraavista vaihtoehdoista:
1) Luostarin Kasvispata (makoisat kasvikset uunissa haudutettuna, lohkoperunat) L.G.
2) Kotopulo a la Krema (broilerin rintafilee tuoreiden herkkusienien kastikkeen kera) L.
3) Kampela (leivitetty, paistettu kampela, pilafiriisi ja kermainen sitruunakastike) L.
4) Moussaka (munakoiso, kesäkurpitsa, peruna, jauheliha sekä besamel valkokastike)
5) Kleftiko (rosvopaisti, uunilammasta valkosipulin ja yrttien kera pehmeäksi haudutettuna)
L.G. L=laktoositon G=gluteeniton
Ruoan hintaan sisältyy keskipöydälle kulhoissa tarjoiltuna kreikkalaista salaattia, Tsatsikia ja
pitaleipää.
Jälkiruoka tilattavissa omakustanteisesti a la carte listalta.
Tarjoilun nopeuttamiseksi ja keittiön työtä helpottaaksesi ilmoita pääruokavaihtoehtosi ilmoittautumisen
yhteydessä ja ilmoita myös, jos haluat ruoan ilman laktoosia tai gluteenia.
Lisätietoja ja sitovat ilmoittautumiset 19.11.2018 mennessä: Jussi Partanen, jpartanakis@gmail.com tai
puh. 040 841 2724.
ps. Luvassa on tanssia ja mukavaa yhdessä oloa sekä mahdollisesti elävää musiikkia!

Alkuvuoden ja kevätkauden 2019 toiminta
Uusi Vuosi aloitetaan tietenkin kantapöydällä ja Pita-perjantailla, joista myöhemmin lisää. Alkuvuoden tärkein
tapahtuma on yhdistyksen vuosikokous, joka järjestetään 20.2.2019 Kuopion Klubilla klo 17:30
alkaen (Kuninkaankatu 10). Hallituksesta on jäämässä vuorotteluvapaalle muutama henkilö, joten on tärkeää, että
tilalle saadaan innokkaita henkilöitä. Nyt kaikki joukolla mukaan vuosikokoukseen, sillä olisi sääli, jos toiminta tyssäisi
innokkuuden puutteeseen, Vuosikokouksessa on tarjolla 15 euron hintaan pientä purtavaa (Fetasalaattia, Halloumia+
minttua ja kesäkurpitsaa, Tiropitaa (juustopiiras) ja Tzatzikia.
Ruokailun takia ilmoittautumiset 15.2.2019 mennessä: Jussi Partanen, jpartanakis@gmail.com tai
puh. 040 841 2724.

Kantapöytäillat ovat joka kuun ensimmäisenä keskiviikkona klo 17.00 Ravintola Kreetassa. Uuden Vuoden
2019 ensimmäinen kantapöytä on 6.2.2019. Kevätkauden muut kantapöytäillat ovat 6.3.2019, 3.4.2019 ja viimeinen
8.5.2018, sillä 1.5.2019 on toinen juhla!

Pita-perjantaita vietetään Saloniki Gyroksessa (Kauppakeskus Apajassa) 25.1.2019, 22.2.2019 ja 22.3.2019.

Ruokakurssi on luvassa kevätkaudella ja siitä tarkemmin vuosikokouksen jälkeen ja nettisivuilla.

Muuta mukavaa
Mikis Theodorakis Orchestra Musiikkitaloon 26.11. 2018 – erikoisvieraana laulaja Arja
Saijonmaa!

Suomalaisten rakastaman kreikkalaissäveltäjän Mikis Theodorakiksen musiikki herää eloon, kun säveltäjän tyttären
luotsaama orkesteri Mikis Theodorakis Orchestra saapuu Musiikkitalolle maanantaina 26. marraskuuta. Vierailevana
laulajana nähdään Mikis Theodorakiksen ystävä ja yhteistyökumppani, Arja Saijonmaa. Lisätietoja
https://www.musiikkitalo.fi/fi/tapahtuma/mikis-theodorakis-orchestra ja http://www.kreikanystavat.fi/

Ystävänpäivä. Ystävyysseurojen yhteistä ystävänpäivää juhlistetaan helmikuussa 2019. Lähempänä tapahtumaa
lisätietoja löytyy yhdistyksemme nettisivuilta.

Jäsenasiat
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 emailosoitteesi 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 ja rakin makuista alkutalvea!

HALLITUS

