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PUHEENJOHTAJALTA

60 vuotta Suomi-Kreikka ystävyysyhdistyksiä
Suomessa toimii yli sata eri maiden ystävyysyhdistystä, joista jokaisella on oma tarinansa. Kreikalla on oma monituhatvuotinen historiansa, johon perustui myös antiikin Rooman ja sittemmin koko Euroopan sivistys, taiteet ja tieteet sekä demokraattiset hallintomuodot.
Antiikin Kreikan tutkimus on pitkään ollut Suomessa sekä vilkasta
että arvostettua. Tutkijat saatiin usein pitämään esitelmiä omilta erikoisaloiltaan myös laajalle yleisölle. Näin syntyivät ensimmäiset Kreikan ystävien yhteisöt ja myös ensimmäinen ystävyysyhdistys,
26.2.1957 perustettu Helsingin Suomi-Kreikka yhdistys.
Kreikka on aina ollut tärkeä matkailukohde. Mutta 1970-luvulla matkustus sinne helpottui ja alkanut tilauslentotoiminta teki siitä jo monien
kukkarollekin sopivan. Hellaan rantoja, vuoria ja historiallisia kohteita
katsottiin nyt myös uusien turistien silmin. Monet halusivat myös kotimaassa vaihtaa kokemuksia sekä kuulla lisää matkakohteista ja kreikkalaisuuden eri puolista. Niinpä uusia Suomi-Kreikka yhdistyksiä syntyi eri puolille maatamme. Tärkeitä olivat antiikin esitelmien ohella
myös ruoka- ja juomakulttuuri, kreikkalainen musiikki ja kansantanssit,
nykyisen Kreikan historia ja elämäntavat.
Kaikki suuressa innostuksessa perustetut yhdistykset eivät kuitenkaan ole enää toiminnassa. Yhdistystoiminnassa on yleensäkin muodollisia kokouksia ja säädeltyä tilinpitoa, jotka eivät vedä nuoria mukaan. Sen sijaan on syntynyt paljon erilaisia sosiaalisessa mediassa
toimivia Kreikkaryhmiä. Yhdistysmuodolla on kuitenkin omat etunsa
varainhoidon vastuissa ja verotuksessa. Nyt juhliva Helsingin yhdistys
on aktiivisuutensa ansiosta pystynyt jo vuosikausia säilyttämään
huomattavan suuren jäsenmääränsä. Myös useat maaseudun suurehkot yhdistykset ovat edelleen hyvin toimintakykyisiä, mutta monilla yhdistyksillä jäsenmäärät laskevat ja aktiivit ikääntyvät.
Yhteistoimin voidaan pyrkiä hankkimaan uusia jäseniä ja kehittelemään toimintamuotoja. Liitossa on pohdittu uudelleen jäsenlehden
merkitystä. Vaikka Filellinas on saatavissa sähköisessä muodossa,
monet jäsenemme haluaisivat edelleen lukea painettua lehteä. Jäsenyydestä tulisi saada myös muutakin hyötyä, esimerkiksi alennuksia
sekä Suomessa että Kreikassa. Nuoria voidaan kannustaa mukaan
erityisesti sosiaalisessa mediassa sekä yhteistyöllä koulujen kanssa.

Lämpöiset onnittelut juhlivalle Helsingin yhdistykselle!

Yrjö Viinikka
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Kreikan valtion matkailutoimisto on tukenut painatusta

Regards from the Greek National Tourism Organization

Mr Dimitrios Tryfonopoulos,
The Secretary General of the Greek National Tourism Organization
(GNTO)
• A safe and qualitative road network throughout
the country, with which one can visit every place,
city, village, monument or site of Greece.

Building
on
our
longstanding
friendship and trust between our two great nations, GNTO
supports the events of the Finnish-Greek Associations, as they contribute to promote the Greek tourism product, giving, thus, the opportunity to more
Finnish visitors to take a precious, evidential trip.

• In an era of global turmoil, Greece became a
highly competitive destination, whose product is
continuously being enriched and excels with new
products and new evolving potentials.

Greece is a world-known tourism destination that
gains popularity especially during the last years; it is
a global brand name that offers generously authentic
experiences; Above all, Greece is a safe, year-round
and value-for-money tourism destination, with high
quality services and infrastructure for every form of
tourism.

Apart from the charter flights and the bold air connectivity net with Finnair and Aegean airlines, there are
direct air links from major European airports into
more than 20 destinations in Greece, both in islands
and mainland.
Combining them with the cruise, you have the
most preferable ways to visit Greece and discover places and high quality services for culture, city breaks, wellness, sports, luxury tourism, shopping, business, yachting and sailing,
diving, theme travel, agricultural tourism,
cruises, tours in the mountains of Greece and
haute Mediterranean cuisine for longevity and
healthiness.

In Greece you will enjoy 365 days-a-year:
• Cultural and historical monuments; Greece has a
total of 17 “World Heritage” sites which place it in
the top 10 of countries internationally and a great
number of museums, smaller sites and other monuments
• The unique Greek Mediterranean Diet
• Famous and less-known destinations under the
Greek bright Sun almost 280 days per year
(according to the official data of the last 10 years),
• More than 10.000 hotels and accommodation of
every category
• More than 6,000 islands and islets
• More than 16,000 km of coastline and over 430
blue-flagged crystal clear beaches, all this surrounded by the deep blue Aegean Sea
• More than 6,000 yachting births and 150 marinas,
• Very well organized and modern ski resorts, in
short distances from the main cities of Greece
• Hundreds of amazing mountain villages with
stone-made houses and traditional architecture
that fits to the diversified landscape

GNTO Office for Scandinavia (in Stockholm) and the
Embassy of Greece in Finland are at your disposal
for any information to organize your visit to Greece.
Once again, let me send my congratulations for the
60th Anniversary of Finnish-Greek Association in Helsinki, our utmost esteem of the Association’s work
and my wholehearted wishes for every success in the
celebration events.
For information about Greece please contact
GNTO Office in Stockholm
Grekiska Statens Turistbyrå
Tel. +46 8 679 64 80
info@visitgreece.se

• Qualitative services from highly skilled
Professionals
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Helsingin Suomi-Kreikka yhdistys 60 vuotta:
Kreikan kulttuurifestivaali 23.˗25.3.2017
Ensimmäinen Kreikan ystävyysyhdistys Suomessa perustettiin 26.2.1957 Hotelli Kämpissä, Helsingissä,
Rooman kirjallisuuden professori Edwin Linkomiehen aloitteesta. Perustamiskokouksen puheenjohtaja,
Kansallisteatterin pääjohtaja Arvi Kivimaa, totesi puheessaan ”On tosiaankin tarve perustaa Suomi-Kreikka
Yhdistys Helsinkiin – onhan Kreikka kulttuurin perusmaa”. Perustajajäseniä oli 26 ja ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin professori Edwin Linkomies.
Helsingin Suomi-Kreikka yhdistyksen juhlavuotta vietetään siis samanaikaisesti Suomen itsenäisyyden
100-vuotisjuhlien kanssa. Tärkein tapahtuma oli Kreikan kulttuurifestivaali 23.˗25.3.2017.

Torstai 23.3 Eurooppasali

Aili Lamminen

Konstantina Kamitsi

Pavlos Mourmas

Yhdistyksen puheenjohtaja Aili Lamminen toivotti vieraat tervetulleiksi muistelemaan menneitä tapahtumia.
Kreikan suurlähetystön terveiset toi lähetystösihteeri Konstantina Kamitsi sekä Kreikan valtion matkailutoimiston puolesta Skandinavian aluetoimiston johtaja Pavlos Mourmas Tukholmasta. Liiton puheenjohtaja
Yrjö Viinikka kiitti hyvästä yhteistyöstä lahjoittamalla liiton standaarin juhlivalle yhdistykselle.
Varsinaisen muisteluosuuden aloitti Rauni Vornanen, joka tunnetaan paitsi yhdistyksen pitkäaikaisena
sihteerinä Arvo Allosen ollessa puheenjohtajana, myös kreikkalaisten tanssien ensimmäisenä maahantuojana Suomessa. Christina Wallin puheenjohtajakaudella yhdistys saattoi Konstatinos Lazarakisin lahjoituksen avulla hankkia ensimmäisen oman toimistotilansa. Christina tunnetaan myös ansiokkaana tanssinopettajana monissa Kreikka-yhdistyksissä. Myös Visa Salojärvi kertoi tanssitoiminnasta sekä yhdistyksen
kasvusta 1970-luvulla. Lars
Swanljung palautti mieliin jäsenkunnan
tiedontarpeen,
yhteisöllisyyden merkityksen
sekä kreikankielen opiskelun
kasvun. Ahti Hurmalaisen
puheenjohtajakaudella
oli
mm. yhdistyksen 50-vuotisjuhlat. Eero Nokela muisteli
Kreikan matkailun valtaisaa
kasvua. Aili Lamminen kertoi omista vaiheistaan yhdistyksen parissa.

Aili Lamminen, Ahti Hurmalainen, Eero Nokela, Christina Walli, Visa Salojärvi, Rauni Vornanen ja Lars Swanljung.

4

Yhdistyksen uudet kunniajäsenet, yhdistyksen sihteeri
Marjukka Lehtinen ja jäsenlehti Jassun toimittaja Eero
Nokela ovat saaneet kukkansa.

Väliaikatarjoilusta oli jälleen kerran kiittäminen
Eleftherios Gavrielidesta ja Kimon Papadopoulosta.

Vaikka kysymyksessä oli iltapäiväjuhla, sali oli lähes täynnä. Tunnelma säilyi koko ajan ystävällisen koskettavana.

Perjantai 24.3. Savoy-teatteri
Kulttuurifestivaalin tärkein tapahtuma oli 13-jäsenisen Siroksen kulttuurikeskuksen orkesterin mahtava juhlakonsertti Savoyssa.

Siroksen orkesteir Savoyn lavalla. Kavafisin runon käännöksen on tehnyt Jussi Korhonen.
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Juhlakonsertissa mukana:
Babis Kulúras, säveltäjä, laulaja ja illan esityksen ohjaaja
Nikoléta Rúsu-Kulúra, kertoja
Níkos Apérgis, hanuri, huulihappu
Hrisúla Kehagióglu, laulu
Níkos Rússos, piano
Andónis Konsolákis, buzúki
Vangélis Aragiánnis, basso
Mákis Príntezis, sähkökitara
Alexandros Kapsokavadis, luuttu ja laulu
Pegina Sofou, viulu
Efi Zaitidou, kanun
Zannis Marankos, kitara, laulu

Elpida Gav, laulu
Ohjelma koostui kreikkalaisten runoilijoiden teksteihin tehdyistä lauluista sekä perinteisistä kreikkalaisista
sävelmistä. Yllätyksenä saatiin kuulla myös Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlien kunniaksi ”Kalliolle kukkulalle” suomeksi laulettuna.

Savoyn juhlasali oli lähes täynnä. Tunnelma oli hyvin kreikkalainen, muutamat tanssijat innostuivat tutuista
rytmeistä ja pääsivät myös lavan eteen kokeilemaan askeleitaan.
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Lauantai 25.3. Berghyddan
Tämä oli sitten varsinainen iltajuhla. Kohotimme maljat 60vuotiaan yhdistyksen kunniaksi toivottaen aktiivisen toiminnan Kreikan kulttuurin edistämiseksi jatkuvan ainakin seuraavat 60 vuotta - sekä nautimme erinomaisen aterian.
Helleenien tanssiryhmä esitti taitojaan ja tämän jälkeen
tanssi jatkuikin pikkutunneille Siroksen orkesterin säestämänä.

Näin oli hyvin onnistunut juhlaviikko saanut riemukkaan päätöksen.

Teksti
Kuvat

Y.V.
Y.V. ja Eero Nokela
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Lokakuu 2016, Kreeta

Agios Nikolaos, tuttu paikka. Onneksi se ei ole
muuttunut sitten viime näkemän 35 vuotta sitten.

Tasa-arvo soittokunnassa toteutui v. 1976, kun silloinen kapellimestari Taavetti Hyvärinen avasi ovet
myös naisille.

Tämä loma olisi ollut se perinteinen normaalein päiväohjelmin, mutta tietoomme tuli huomattava musiikkitapahtuma. Ei, se ei tällä kerralla ollut se tajunnan
räjäyttävä kreikkalainen konsertti vaan suomalainen,
Rauman soittokunnan puhallinorkesterin konsertti
Rex-teatterissa. Hankkiuduimme sisareni kanssa hyvissä ajoin paikalle. Syystäkin, sillä parisataapaikkainen sali täyttyi hetkessä.

Soittokunta osallistui v. 1977 Kuopiossa valtakunnalliseen puhallinorkestereiden kilpailuun tuoden
Raumalle ensimmäisen palkinnon Suomen mestaruudessa.
Tänä päivänä kapellimestarina toimii Anne Lehtomäki-Koskinen. Orkesterissa on sekä tyttöjä että
poikia ja soittajia varttuneempiin ikäryhmiin asti.

Tuntui aika erikoiselta istua Kreikassa odottamassa konserttia, jossa esiintyy suomalainen orkesteri.

Illan ohjelmassa oli sekä tunnettuja että vähemmän
tunnettuja kappaleita. Aivan huikea oli Timo Forsströmin sävellys ”Songs of the Midnight Sun”. Se oli
aivan omaa luokkaansa shamanistisuudessaan. Todella upea.

Tämä Rauman soittokunta perustettiin v. 1921 ja
kaupungin ylläpitämänä se toimi 1990-luvun alkuun
ja on siitä lähtien toiminut rekisteröitynä yhdistyksenä
kaupungin osittaisella tuella.

Konsertin päätyttyä, ansaittujen aplodien jälkeen,
astuimme lämpimään Kreikan yöhön. Olipa huikea
ilta. Mutta jotain vielä koskettavampaa oli tulossa.
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Soittokunnan jäsenet asuivat oman hotellimme lähellä hotelli Mare’ssa. Edessä aukeni meri ja uimaranta. Vanhemmat soittokunnan jäsenet viihtyivät
mieluummin rannan kahviloissa. Jutellessani heidän
kanssaan kuulin, että nuorin jäsen on vasta 16 v.

kiviä, siniharmaita ja valkoisia, aivan niinkuin mekin
olemme aikoinaan tehneet. Sen jälkeen meressä sukeltelu alkoi. Syy sukelteluun selvisi vähän myöhemmin. Voi pojat minkä teitte. Ihan sydämessäni sykähti. Niistä rannan siniharmaista ja valkoisista kivistä muodostitte meren pohjaan Suomen lipun ja
sen alle kirjoititte kivillä FINLAND.

Konsertin jälkeisenä aamuna rannalle tulivat nuoret nauttimaan auringosta ja merestä. Pojat keräilivät

Ikimuistoisesta kokemuksesta onnellisena

Christina Walli

Kuvat:
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Katrina Berg

Matkamessut ovat sosiaalinen tapahtuma
Helsingin matkamessut ovat säilyttäneet asemansa
Pohjoismaiden suurimpana vuotuisena suurtapahtumana. Vaikka matkoista varataan yhä suurempi osa
suoraan internetin kautta, suuri joukko ihmisiä haluaa
edelleenkin kokea Messukeskuksen ylitsepursuavan
tarjonnan, messuohjelmat ja rupattelut samanhenkisten ihmisten kanssa. Tänäkin vuonna messuilla oli
71048 kävijää eli noin neljä tuhatta enemmän kuin
viime vuonna. Olisikohan Suomenkin talous vihdoinkin pienessä nousussa?
Messuosastot ovat myös tärkeitä tapaamispaikkoja. Osastollakin tapaamme aina vanhoja tuttuja ja
Kreikassa vierailleita matkalaisia, jotka kertovat ihmeellisiä tarinoita omista kokemuksistaan.
Kreikan matkailutoimiston Alexandra Saranditis (oik) antamassa matkavinkkejä Kreikkaan.

Torstaipäivä oli kokonaisuudessaan omistettu ammattilaisten tapaamisille. Aikaisemmin emme pitäneet
monien ystävyysyhdistysten tapaan vielä silloin kokopäiväistä päivystystä osastollamme.
Mutta erityisesti tänä vuonna opimme, että silloinkin
kannattaa olla paikalla. Ständille saapui nimittäin kreikkalaisdelegaatio suurlähettilään johdolla. Mukana olivat
Kreikan valtion matkailutoimiston johtajat Ateenasta ja
Tukholmasta, joiden kanssa kävimme sitten ihan tuloksellisia keskusteluja yhteistyömahdollisuuksista.
Allu Lamminen ja Pirkko Drakos päivystämässä

Osasto oli jälleen rakennettu yhdessä Helsingin yhdistyksen kanssa. Päivystäjiä oli lisäksi mukana
myös Tampereen, Vaasan ja Kuopion yhdistyksistä.
Osastolla esiteltiin liiton ja Kreikka-yhdistysten toi-

Terttu Rönkkö Kuopiosta (vas.)

Teksti ja kuvat

mintaa, tiedoteltiin tapahtumista, myytiin Kreikan
kulttuuriin liittyvää kirjallisuutta ja yhdistykset saivat
myös uusia jäseniä. Arvonnassa kaksi lippua Savoyn konserttiin 24.3. voitti Sara Kuisma Espoosta.

Heli ja Paula Vaasasta

Y.V.

.
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Seppo Haario arpomassa voittajaa

Viglatores Suomeen?

Viglatores tarkoittaa paitsi Kreetan ansioituneita vartiosotilaita, myös menestyksekästä tanssiryhmää Haniasta.
Heli Tuori Vaasan Meltemiasta on valmistellut Viglatores-ryhmän tuomista Kaustisen Kansanmusiikkijuhlille ensi kesänä. Vuonna 2018 festivaalit järjestetään 9.7.˗15.7. He voisivat mahdollisesti ottaa Viglatores -ryhmän sinne kolmeksi päiväksi esiintymään. Jos tämä toteutuu, Kansanmusiikkijuhlat huolehtisivat
myös majoituksesta ja ainakin osasta matkoista Suomessa. Meltemia voisi sen jälkeen pyytää heidät vierailulle ja esiintymään Vaasaan yhdistyksen 35-vuotisjuhlille, mikäli rahoitus saadaan järjestymään.
Myöskin muilla Suomi-Kreikka yhdistyksillä on nyt mahdollisuus pyytää heitä esiintymään ja vaikka pitämään tanssikurssin. Ryhmästä kiinnostuneet voivat tiedustella asian edistymisestä liitosta vuoden 2018
kesää varten. Tulisivat hyvin mielellään Suomeen ( tarjolla on 12 tanssijaa ja 4 muusikkoa).

Viglators-tanssiryhmä
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Introduction of the dance association
Vigla = standpoint, observatory Viglatoras = aim, guard, especially one who is in a watchtower on a
high position.
“Viglatores” of the past were warriors, 17 up to 50
years of age, well trained in the use of weapons,
coming from wealthier families. They were chosen by
the elders of their villages and their duty was to scout
the horizon night and day, pointing out any incoming
risk. Using specific signals passed from one “vigla”
to the next, they informed, in case of danger, both
the central command of the army and the villagers.
Over the years they adopted the surname «Viglis» or
«Viglakis».

with pleasure. Highlighting the history and folklore
tradition of Crete and Greece, can lead to effective
dialogue between cultures, stimulate the growth of
tourism and reinforce bilateral relations.
In Chania, our dancing program is presented almost every day in a wide range of events: Traditional
Wed ding events and Baptisms Cultural and Charity events Botanical park of Chania http://www.botanical-park.com/
Caldera
group
hotels
http://www.calderabeachhotel.com/ Avra Imperial
hotel http://www.avraimperial.gr/ Veggera restaurant in Paleochora and other similar local businesses
and hotels

“Viglatores» of today is a Traditional Dance Association, founded in May 2009, having more than 200
active registered members. Chairman and dance
teacher is Viglakis Iosif.

We are at your disposal to attend any dancing
event. The program of the dances, with duration of 1
(one) up to 2 (two) hours, may include either only
"Cretan" or "Cretan" and "Greek popular" dances.
Brief explanation of all dances is provided as well as
teaching and active participation of the guests. Minimum number of dancers, required to present a decent show, is 10 (5 couples), followed by 4 musicians
(violin, lyre, lute and askomandoura).

Basic purpose of the association is the conveying
of dance tradition in its pure form, teaching 21 Cretan
dances with historical approach and also dances
from the rest of Greece. Faithful to local traditions
and customs, we promote and defend with discipline
values that have historically been recorded in the
deeper meaning of our culture.
Invitations to visit foreign countries, in order to attend organization of cultural events, are accepted
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Arvo Allosen muistorahaston stipendi vuodelle 2017
Suomi-Kreikka yhdistysten liitto ry julistaa haettavaksi Arvo Allosen muistorahaston stipendin vuodelle 2017,
arvoltaan 1000 euroa. Stipenditoimikunta voi myös esittää stipendin jakamista useamman hakijan kesken.
Muistorahaston sääntöjen mukaan stipendin hakeminen on mahdollista kaikille Kreikan kulttuurista kiinnostuneille. Hakijalta ei näin muodoin edellytetä Suomi-Kreikka yhdistysten liitto ry:n jäsenyhdistyksen jäsenyyttä.
Vapaamuotoiset hakemukset, joista käyvät ilmi hakijan taustatiedot (CV mukaan lukien), stipendin
tarkka käyttötarkoitus ja -aika sekä mahdollinen tutkimus- ja rahoitussuunnitelma, tulee toimittaa
31.8.2017 mennessä osoitteella:
Kaija Kivikoski, Hiekkakivenkuja 3, 01700 Vantaa.
Kuoreen on hyvä laittaa merkintä: "Arvo Allosen muistorahaston stipendi".
Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä. Stipenditoimikunta tekee hakemusten perusteella liittohallitukselle
esityksen stipendin saajasta tai saajista. Stipendin saajan vahvistaa Suomi-Kreikka yhdistysten liitto
ry:n liittohallitus syyskokouksessaan.
Asiaa mahdollisesti koskevat tiedustelut:
Kaija Kivikoski, s-posti: kaija.kivikoski(at)kolumbus.fi, puh. 040 8313930
Ote stipendirahaston säännöistä (2 § Tarkoitus):"Rahaston tarkoituksena on jakaa stipendejä liiton sääntöjen 2 § mukaiseen koulutukseen, tutkimukseen, kursseihin ja opintomatkoihin sekä kreikkalaisen kulttuurin
maissa että myös kotimaassa."
Ote Suomi-Kreikka yhdistysten liitto ry:n säännöistä (2 § Tarkoitus): " Liiton tarkoituksena on toimia
jäsenyhdistyksiensä yhdyssiteenä ja lisätä Kreikan maan ja kansan tuntemusta sekä levittää tietoa antiikin ja
tämän päivän Kreikan sivistyksestä, historiasta ja yhteiskunnasta."

Arvo Allosen muistorahaston stipendiaatit 2011˗2016
2016: Tekniikan kandidaatti Iris Andersson, 1000 €. Diplomityö ”Rakentamisen luontosuhde Leroksella”.
2015: Väitöskirjatutkija Laura Ivaska, 1000 €. Nykykreikasta 1952-2004 suomennettua kaunokirjallisuutta koskevaa tutkimusta varten.
2014: Teatteritaiteen tohtori Pia Houni, 1000 €. Tragedianäyttelyn tekeminen Suomen Ateenan instituutissa.
2013: FM Kalle Knaapi, 1000 €. Väitöskirjaan ”The role and the Nature of Theatre in Byzantium” liittyvä
kahden viikon aineistonhankinta- ja tutkimusmatka Ateenaan.
2012: FM Vilhelmiina Vainikka, 500 €. Nykyajan massaturismia koskevaan väitöskirjatyöhön
Arkkitehtiylioppilas Eleanna Breza, 250 € (kreikankielen opiskelustipendi)
Lopputyö kaupunkilaisten vaikuttamismahdollisuuksista Thessalonikissa.
2011: FM Mika Korvenranta, 500 €. Ympäristöinformatiikan opintoihin Aristoteleen yliopistossa
Thessalonikissa.
2011: Opiskelija Eleni Palpatzis, 250 € (kreikankielen opiskelustipendi). Lukio-opiskeluun Kosteas
Geitonas -koulussa.
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Jäsenyhdistykset
Suomi-Kreikka yhdistysten liitto on perustettu vuonna 1980.Vuonna 2017 liittoon kuuluu 15 jäsenyhdistystä, joilla on
yhteensä 1583 jäsentä.

HELSINGIN SUOMI-KREIKKA YHDISTYS ry
Inkoonkatu 7, 00510 Helsinki
Puheenjohtaja: Aili Lamminen
 040 533 5513, allulamminen@gmail.com,
http://www.helsinginsuomikreikkayhdistys.fi

LÄNSI-POHJAN SUOMI-KREIKKA
YHDISTYS ry, Kemi
Puheenjohtaja: Pekka Kinnunen
 040 593 1705, pekka.ok2(at)gmail.com

JOENSUUN KREIKAN YSTÄVÄT ry
Puheenjohtaja: Katri Palpatzis
Ritva Lihavainen, ritvalihavainen(at)gmail.com,
 0405183625

MELTEMIA, KREIKAN KULTTUURIN
HARRASTAJAT ry, Vaasa
Puheenjohtaja: Paula P. Isaksen
 0400 568 385, paula.isaksen(at)gmail.com

KAAKKOIS-SUOMEN KREIKANYSTÄVÄT ry,
Hamina
Puheenjohtaja: Jorma Miinalainen
 0500 910 605, jorma.miinalainen(at)pp.inet.fi
http://www.kaakkoissuomenkreikka.net

NAPAPIIRIN KREIKAN YSTÄVÄT ry,
Rovaniemi
Puheenjohtaja: Kai Leinonen
 0407216614
kai.leinonen@pp1.inet.fi

KARELIA-KREIKKA LAPPEENRANTA ry
Puheenjohtaja: Jaakko Lindqvist
 040 090 0782, lindqvist.jaakko(at)gmail.com

PIETARSAAREN KREIKAN YSTÄVÄT ry
Puheenjohtaja: Matti Antila
 040 551 4766, mhi.antila(at)gmail.com
http://www.pietarsaarenkreikanystavat.fi

KESKI-SAVON KREIKANYSTÄVÄT ry,
Varkaus
Puheenjohtaja: Jarmo Harju,
 050 543 1691, kskreikka@gmail.com
http://www.savonkreikka.com

PORIN SUOMI-KREIKKA YHDISTYS ry
Puheenjohtaja: Pirjo Koskinen
 040 507 6199, pirjo.koskinen8(at)gmail.com
http://www.porinkreikka.com/

KOUVOLAN SEUDUN SUOMI-KREIKKA
YHDISTYS ry
yhdistys.kouvolankreikka(at)gmail.com
http://kouvolankreikka.fi/

TAMPEREEN SUOMI-KREIKKA YHDISTYS ry
Puheenjohtaja: Martina Villa
 040 556 6323
pj.tresuomikreikka(at)gmail.com
http://www.tresuomikreikka.net

KREIKAN YSTÄVÄT ry, KUOPIO
Puheenjohtaja: Jussi Partanen
 040 841 2724, info(at)kreikanystavat.fi
http://www.kreikanystavat.fi

TURUN SUOMI-KREIKKA SEURA ry
Puheenjohtaja: Anja-Anniina Pirttimaa
 040 55 67 691
anja-anniina.pirttimaa(at)pp.inet.fi
http://turunsuomikreikkaseurary.blogspot.fi/

LAHDEN SUOMI-KREIKKA YHDISTYS ry
Puheenjohtaja: Seija Nieminen
 03 751 4509
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Liittohallitus v. 2017
Puheenjohtaja: Yrjö Viinikka
Hiekkakivenkuja 3, 01700 Vantaa
 040 098 1698, viinikka(at)utu.fi
”Laiva kuvaa Kreikan vuosituhantista kulttuuria, ihmiset purjeena liittoa
sekä sitä, että yhteistoiminnalla asiat liikkuvat eteenpäin.”
Liitto toimii jäsenyhdistystensä yhdyssiteenä. Tavoitteena on lisätä Kreikan
maan ja kansan tuntemusta sekä syventää tietämystä niin antiikin kuin nykyajankin Kreikan kulttuurista, historiasta ja yhteiskunnasta. Liitto on epäpoliittinen eikä näin ollen ota poliittista kantaa.
Liitto tuo erilaisia kulttuuritapahtumia Kreikasta, tiedottaa mahdollisimman
kattavasti Kreikkaa koskevista tapahtumista kotisivuillaan sekä sosiaalisen
median eri muodoilla perinteisen tiedotus- ja julkaisutoiminnan lisäksi, järjestää seminaareja ja kursseja, edistää kreikan kielen ja antiikin kulttuurin
opetusta sekä avustaa yhteydenpidossa Suomen ja Kreikan viranomaisiin.
Liitto voi avustaa jäsenyhdistyksiensä tapahtumia.
Liiton varsinaisiksi jäseniksi voivat päästä paikalliset rekisteröidyt Kreikan
ystävyysyhdistykset, jotka liittohallitus hyväksyy jäseniksi. Lisäksi liitolla voi
olla tukijäseniä.
Liiton johdon muodostavat liittokokous ja liittohallitus. Päätäntävaltaa käyttää liittokokous ja toimeenpanovaltaa liittohallitus.

Liittokokouksen päätöksiä 25.2.2017 Helsingissä
Liitto tukee yhdessä jäsenyhdistyksiensä kanssa kreikkalaiseen kulttuuriin liittyviä näyttely-, musiikki-, elokuva- ja muita kulttuuritapahtumia, Helsingin Suomi-Kreikka yhdistyksen 60-vuotistapahtumia 23.˗25.3. 2017
sekä kulttuurivaihtoa Kreikan ja Kyproksen kanssa.
Liitto osallistui Matka 2017 -messuille 19.˗22.1.2017 Helsingin Messukeskuksessa. Liitto osallistuu myös Matka 2018 -messuille 18.˗21.1.2018
mahdollisesti yhteistyössä Kreikan valtion matkailutoimiston kanssa.
Liitto selvittää mahdollisuuden järjestää yhdessä jäsenyhdistyksien kanssa
kreikkalaisten kansallispukujen näyttelyn ja tanssien opetuskiertueen
sekä kreikkalaisen musiikin konserttitapahtuman vuonna 2017.
Liitto julkaisee Filellinas-jäsenlehteä 2 numeroa vuodessa. Lehdet julkaistaan pääasiallisesti verkkolehtenä. Kuluvana vuonna selvitetään myös
mahdollisuuksia julkaista jälleen toinen numero painettuna.

Varapuheenjohtaja: Matti Kontio
Sammonojantie 13 C 10,
13500 Hämeenlinna,
 050 5985574
matti.kontio@saunalahti.fi
Sihteeri: Marita Jurva
Juvantie 56 as 1, 51900 Juva
 050 340 6720,
marita.jurva(at)elisanet.fi
Taloudenhoitaja: Pirjo Koskinen
Sommelontie 39, 28300 Pori
 040 507 6199,
pirjokoskinen8(at)gmail.com
Tiedottaja ja Filellinas-lehden
toimittaja: Kaija Kivikoski
Hiekkakivenkuja 3, 01700 Vantaa
 040 831 3930,
kaija.kivikoski(at)kolumbus.fi
Jäsenet: (suluissa varajäsen)
Matti Antila, Pietarsaari
(Paula Isaksen, Vaasa)
Aili Lamminen, Helsinki
(Marjukka Lehtinen, Helsinki)
Arja Kalaitsidis, Kuopio
(Mikko Piironen, Keski-Savo)
Jorma Miinalainen, Hamina
(Kouvola)
Martina Villa, Tampere
(Antti Suominen, Turku)

Liiton tilinumero:
Liiton kotisivuja (http://www.skyl.fi) kehitetään ja liitto on myös Facebookissa.
Vuoden 2017 jäsenmaksut ovat: 1,50 € yhdistyksen henkilöjäseneltä sekä
yli 300 jäsenen osalta 0,75 €. Kannatusjäsenen jäsenmaksu on 15 €, johon
sisältyy painettu Fillelinas-lehden vuosikerta.
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FI29 8200 4710 1914 23;
BIC : DABAFIHH

Liiton kotisivu:
www.skyl.fi

Vanhankaupungin nuorisoseuran talo Berghyddan on
perinteinen juhlapaikka idyllisessä ympäristössä Helsingin
kaupungin syntysijoilla. Monikäyttöiset tilamme ja osaava
henkilökuntamme tarjoavat puitteet ikimuistoisiin perhejuhliin,
yritystilaisuuksiin ja kulttuuritapahtumiin.
Amerodos Oy
Kimon Papadopoulos
Vanhankaupungintie 3, 00560 Helsinki

info@berghyddan.fi
040 568 5611
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