
   JÄSENTIEDOTE 1-2019 

Geia sou Kreikan Ystävät! 

Yhdistyksen 41. toimintavuosi on käynnistynyt ja kesää kohti ollaan menossa. Tässä kirjeessä on tietoa 

vuosikokouksen päätöksistä ja jotakin mukavaa kevään ratoksi.  

Toimihenkilöt 2019 
 

Vuosikokous pidettiin Kuopion Klubilla 20.2.2019 ja paikalla oli 15 yhdistyksen jäsentä. Vuosikokouksen päätöksen 

mukaisesti hallituksen muodostavat puheenjohtajana Jussi Partanen ja hallituksen varsinaisina jäseninä Päivi Tiainen 

(varapuheenjohtaja), Terttu Rönkkö (sihteeri), Kari Nissinen (tilit ja talous), Marja-Leena Hublin sekä uusina 

hallituslaisina Sirkka ja Markku Hotari. Hallituksen varajäseninä toimivat Silja Laituri ja Raija-Maria Mattinen. 

ISOT KIITOKSET hallitustoiminnasta luopuneille Arjalle ja Christinalle Kreikan Ystävien hyväksi tehdystä työstä! 

Jäsenmaksu 
 
Vuonna 2019 jäsenmaksu säilyy ennallaan eli 17 euroa / jäsen ja jäsenmaksu on maksettava 15.4.2019 
mennessä yhdistyksen tilille Pohjois-Savo Osuuspankki FI 915 60005 2019 5127 (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 Jussi Partaselle, e-mail: 
jpartanakis(at)gmail.com tai gsm: 040 841 2724.  Jos perheestä on jo ennestään useampi jäsen yhdistyksessämme, 
nimet löytyvät rekisteristämme, eikä niitä tarvitse enää erikseen ilmoittaa. 
 

Jäsenasioita hoitaa Jussi Partanen, e-mail: jpartanakis(at)gmail.com ja gsm: 040 841 2724.. 

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

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

Kevätkauden 2019 toiminta 
 

13.4.2019 Lauantaitanssit kreikkalaisittain-"OPA!" Nyt on mahdollisuus tutustua ja kertailla kreikkalaisia 

tansseja Kuopion Salsastudion salissa (osoite Vuorikatu 3). Kreikkalaisin askelin tanssitaan lauantaina 13.4 klo 
12-15. Kreikan Ystävien jäsenille tapahtuma on maksuton, muille 10 € (maksu paikan päällä). Osallistuminen ei vaadi 

aiempaa kokemusta. Ota mukaan sopivat tanssikengät sekä juomaa ja välipalaa. Tanssikappaleina mm. sirtos, hasapikos, 
tsamikos, malevisitiokos, servikos.  
 

Ilmoittautumiset Terttu Rönkölle e-mail: terttumar.ronkko(at)gmail.com tai tekstiviestinä gsm 040-

7284738 pe 12.4 mennessä. Mukaan mahtuu 20 ensimmäistä ilmoittautujaa. Jos joudut peruuttamaan osallistumisesi, 
ilmoita siitä Tertulle, näin saamme mahdolliset varapaikalla olevat mukaan tilalle. 
  

  
 

Vuoden suurin juhla lähestyy. Pääsiäinen on kreikkalaisten - ortodoksien - vuoden 

suurin juhla. 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 20.04. 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/ 
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Pääsiäislauantaina 20.4.2019 klo 19 on kaikilla halukkailla mahdollisuus kokoontua pääsiäislauantain 

kantapöytään Ravintola Kreetaan.  

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

kantapöytäiltaa, ennen kesän kalastuskauteen siirtymistä, joten tavataan 3.4.- ja 8.5.2017 osoitteeseen 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. 

Linturetki 

Lauantaina 27.4.2019 klo 05.00 alkaen on vuorossa perinteinen linturetki Patrick Hublinin johdolla. Lähtö on 

aikaisin aamulla, mutta on se sen arvoista! Omat eväät ja juomat mukaan, sillä kaupallisia palveluja ei ole mailla, ei 

halmeilla! Kokoontuminen Maljalahdenkadulla, kaupungintalon takana klo 05.00. Ilmoittautuminen 

kyytijärjestelyjen vuoksi 15.4.2019 mennessä Patrickille, e-mail: patrick.hublin@pohjois-savo.fi ja 

gsm 040 487 9510. Matka tehdään omakustanteisesti henkilöautoilla. Luvassa on nuotio makkaranpaistoa varten ja 

mahdollisesti jopa nokipannukahvit. HUOM! Muista pukeutua sään mukaan ja kumisaappaat tai vettä hylkivät 

kengät jalkaan. 

Muuta mukavaa 

Kesäkuussa on suunnitteilla retki Arkkipiispa Leon vieraaksi Pielavedelle ja syksyllä kunniakonsulin vieraaksi 

Tahkolle. Myös ruokakurssi järjestetään loka-marraskuussa. Ajankohdat eivät ole vielä selvillä, joten tarkempaa tietoa 

löydät yhdistyksemme nettisivuilta http://www.kreikanystavat.fi/, joten vilkaise niitä silloin tällöin! 

Rattoisaa eloa ja oloa sekä 0uzon makuisia ja aurinkoisia päiviä toivottaen  

 

HALLITUS 
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