
JÄSENTIEDOTE 2-2019

Geia sou Kreikan Ystävät!

Elokuun loppu on hellinyt meitä upeilla kesäpäivillä, mutta syksy saapuu ja on aika tiivistää toimintaa. Mitä voi syksyllä
tehdä, kun missään ei ole mittään? Tietenkin voi suunnistaa Kreikan Ystävien tapahtumiin ja nauttia mukavasta yhdessä
olosta! Meidänkin on nyt aika siirtyä paperittomaan tiedottamiseen, jotta maailma pelastuisi. Näin ollen tämä on
viimeinen perinteinen postissa lähetetty paperinen jäsentiedote. Tiedottamista varten on perustettu e-mail
rekisteri, joten lähetä e-mailosoitteesi Jussille, jos haluat sähköisen jäsentiedotteen! Ajantasaista tietoa toiminnasta ja
tapahtumista löydät myös kotisivuiltamme http://www.kreikanystavat.fi/.

Syyskauden 2019 toiminta

14.9.2019 (La) teemme retken Tahkolle Kreikan kunniakonsuli Matti Kuosmasen ja Marja-Liisa Kuosmasen
vieraaksi. Retkellä tutustutaan Kuosmasten vesitorniasuntoon, Louhos-areenaan, noustaan Tahkolle ihastelemaan
maisemia ja retki huipentuu Aholansaareen tutustuen. Saareen mennään tietenkin laivalla ja siellä myös lounastetaan.
Isäntäväki tarjoaa laivamatkat ja lounaan.  Kaikki tämä yhdistyksen jäsenille 20 euroa ja yhdistykseen
kuulumattomille 25 euroa. Yhdistys tarjoaa bussi-ouzot!

Matkalle lähdetään klo 09:00 Maljalahdenkadulta, kaupungintalon takaa. Ilmoittautumiset 9.9.2019 (ma)
mennessä Terttu Rönkölle e-mail: terttumar.ronkko(at)gmail.com tai tekstiviestinä gsm 040-7284738. Maksu
ilmoittautumisen yhteydessä yhdistyksen tilille Pohjois-Savo Osuuspankki FI 915 60005 2019 5127 (Kreikan
Ystävät ry). Huomioithan, että mukaan mahtuu max 40 hlöä. Ilmoita erikoisruokavaliot ilmoittautumisen yhteydessä!

16.11.2019(La) Ruokakurssi klo 12.00 alkaen Maittavaa ruokaa kokkaillaan Marttojen keittiössä
(Haapaniemenkatu 23). Kurssimaksuna peritään vain ruoka-ainesten hinta. Omat ruokajuomat mukaan.

Ilmoittautumiset 8.11.2019 (Pe) mennessä Jussi Partaselle e-mail: jpartanakis(at)gmail.com tai tekstiviestinä
gsm 040-841 2724. Mukaan mahtuu 15 ensimmäistä ilmoittautujaa.

Pikkujoulun merkeissä tavataan 23.11.2018 (La) ravintola Kreetassa klo 18 alkaen.

Ruokana Meze ateria 35€/hlö, sisältäen Ouzon alkujuoman. Meidän porukalle ruokajuomiksi Malamatina -retsina
15€/pullo (0,5L) ja talon punaviini tai valkoviini 25€/pullo (0,75L)

Ilmoittautumiset 18.11.2019 (Pe) mennessä Jussi Partaselle e-mail: jpartanakis(at)gmail.com tai tekstiviestinä
gsm 040-841 2724

Kantapöytäillat ja Pita-perjantait Kantapöytäillat ovat joka kuun ensimmäisenä keskiviikkona klo 17.00
alkaen Ravintola Kreetassa. Loppuvuoden kantapöydät 4.9, 2.10, 6.11 ja 4.12 osoitteeseen Maaherrankatu 23
(Tulliportinkadun ja Maaherrankadun kulmaus). Kantapöytäilloissa Kreikan Ystävät saavat 10 % alennuksen ruoka-
annosten listahinnoista, joten muista mainita se ruokaa tilatessasi. Pita-perjantaita vietetään Saloniki Gyroksessa 20.9,
18.10 ja 15.11 klo 17 alkaen. Liity joukkoon nauttimaan hyvästä seurasta ja ruoasta, sillä lähemmäksi Kreikkaa et
Kuopiossa pääse!

Jäsenmaksu

Jos olet unohtanut maksaa vuoden 2019 jäsenmaksun (17 euroa / jäsen) voit vielä maksaa sen 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. Muistathan ilmoittaa mahdollisen osoitteenmuutoksesi myös Jussille!

Terveisin HALLITUS


