Tampereen Suomi-Kreikka yhdistys ry.

INFO

TAPAHTUMIA TAMPEREELLA / KEVÄT 2018
•
•
•
•

•
•
•
•

•

ti 13.02. klo 17.00 hallituksen kokous Suvantokadulla.
la 24.02. klo 13.00 SKYL - hallituksen kokous Suvantokadulla.
la 24.02. klo 15.00 SKYL - liittokokous Suvantokadulla.
la 24.02. klo 18.00 - 24.00 juhlitaan yhdistyksemme 40-vuotista
taivalta, Ravintola Frenckell & Piha. Lisätietoja s.3, katso myös
www.tresuomikreikka.net
su 11.03. kreikankielinen liturgia ja kirkkokahvit Nikolainsalissa
ti 20.03. klo 18.00 Tampereen Suomi-Kreikka yhdistyksen
sääntömääräinen kevätkokous + jäsenilta.
la 24.03. pääsiäismyyjäiset Nikolainsalissa
la 7.04. klo 11.30 - 16.00 kevään KOKKIKURSSI jälleen
Tatu Alhon johdolla. Valmistamme kreikkalaisia herkkuja Hatanpään
koulun yläasteen opetuskeittiössä, os. Haapakuja 2.
Ilmoittautumiset Martinalle 040 5566 323 (iltaisin)
Lehti 1/2018 ilmestyy toukokuussa. Otamme jälleen vastaan jäsenten
omia kirjoituksia, matkakuvauksia tai vaikkapa kirja-arvosteluita.

HUOM! Lehden 1/2018 aineistot ke 12.04. mennessä
info.tresuomikreikka@gmail.com

|  Jäsenilta 16.1.2018  |

Jäsenillassa Katja Vaulio
– Kreikka-hulluus iski Katjaan jo lapsuudessa
Alkuinnostus Kreikkaa kohtaan lähti jo kun Vaulion Katja oli 13-vuotiaana äidin
kanssa Rodoksella. Sen jälkeen tehtiin useita matkoja lähes vuosittain ja kohteena
oli useimmiten juuri Kreikka. Haave pääsystä Kreikkaan on jatkuva – ja viettää
siellä pidempiäkin aikoja. Kreikka on tullut tutuksi vuosien varrella – suosikkipaikkoja ovat Meterora, Delfi, Kerkyra ja Parga mutta Ateena nousi ehdottomaksi
ykköseksi.
Ateenasta oli tullut lomakohteista rakkain ja sinne Katja lähti opiskelemaan
22-vuotiaana. Alussa tietysti kielitaidon puute aiheutti harmitusta mutta hyvällä
tahdolla, iloisella mielellä ja päättäväisyydellä asiat luontuivat hyvin ja 8 kuukautta
meni nopeasti.
1999 Katja vietti 2 kuukautta Nafpliossa ja tuolloin syntyivät ensimmäiset runot.
Runoista lähti liikkeelle polku joka johti lopulta runokirjan ’Sinivalkoinen maailmani’ julkaisuun 2017. Runoista puolet on omistettu Suomelle, toinen puoli Kreikalle. Jo aikaisemmin oli syntynyt ajatus perustaa myös oma blogi ja ’Jumalainen
seikkailu’ käynnistyi syksyllä 2016. Siellä Katja kertoo seikkailuistaan, ajatuksistaan
ja elämästä tarinoiden takana.
Niinkuin Katja blogissaan kirjoittaa – matka jatkuu ja
hänestä kuullaan vielä.
Lainaus blogista sopii tähänkin: Eipä arvannut
intialainen mies katsellessaan kämmentäni
vuosi sitten Jaisalmerissa, mihin hän minut
sysäsi sanoillaan. Tai no, luulenpa, että
hän tiesi ennen minua, että olisi aika alkaa
uskoa itseensä vimmatusti ja tehdä sitä, mikä on
tehtäväni tässä maailmassa. Kirjoittaa. Korjaan, yksi
tehtävistäni. Sillä uskon, että meillä kaikilla on tehtävä,
tai useampi elämäämme varten. Ja intialainen, jos kuka
sen tietää.

Elämä, työ ja harrastukset pitävät Katjan kiireisenä mutta uusia suunnitelmia rakentuu koko ajan. Haaveissa on mm. matkakirjoja ja erityistä lastenkirjasarjaa on jo
pohdiskeltukin – se vain taas tarvitsisi aikaa kirjoittaa. Mutta aikaa on ja elämä jatkuu...
Martina Villa
Katja Vaulio: Sinivalkoinen maailmani (2017)
Blogi ’Jumalainen seikkailu’
- tapaamme Katjan myös toivottavasti yhdistyksemme iltajuhlassa

ILTAJUHLA TAMPEREELLA 24.02.
yhdistyksemme 40-vuotisen taipaleen kunniaksi
Paikka: Ravintola Frenckell & Piha, Frenckellin aukio 2 H (lähellä keskustoria)
Aika: lauantai 24.02. klo 18.00 - 24.00
Illalliskortti: 42,-/henkilö (sis. tervetuliaismaljan)
Musiikista vastaa Duo Sirtakin Kimmo Hyyppä, solistina Sini Tuomisalo.
--- Herkullinen juhlabuffet, laulua, tanssia, elävää musiikkia, arpajaiset…
HUOM! PAIKKOJA enää RAJOITETUSTI – toimi nopeasti!
ILLALLISKORTTI maksetaan yhdistyksen juhlatilille:
- maksun saaja: Tampereen Suomi-Kreikka yhdistys
- tilinro: FI63 1439 5000 0632 20
- viitenro / 5-numeroinen: 24028  --- TAI --- viitekenttään: nimesi + puh./ tieto mahd. erikoisruokavaliosta
Tiedustelut: pj Martina Villa 040 5566 323 (iltaisin)

www.tresuomikreikka.net

Elonkorjuun aikaan Tallipihalla

Iltajuhlassa la 24.2. perinteiseen tapaan myös arpajaiset!

LAHJOITUKSIA ARPAJAISIIN

otetaan ilolla vastaan.
Tiedustelut Martina 040 5566 323 (iltaisin)

DAKIS KONSERTOI LAHDESSA 26.5.
Kreikan suuri 70 –luvun iskelmämusiikin idoli Dakis
konsertoi Lahden kulttuurikeskuksessa. Liput 50 euroa.
Paikkavaraukset vain ennakkotilauksella 045-2655528 tai
sähköpostilla gamilisgeorgios@gmail.com
Yhdistyksen kotisivut
www.tresuomikreikka.net

Facebook-sivut
https://www.facebook.com/TreSuomiKreikkaRy/

Yhdistyksen sähköposti-osoite
info@tresuomikreikka.net

Suomi-Kreikkayhdistysten Liitto ry.
www.skyl.fi

