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HUOM! Lehden 2/2018 aineistot ke 14.11. mennessä 
info@tresuomikreikka.net

www.tresuomikreikka.net

Tampereen Suomi-Kreikka yhdistys ry.

• ti 16.10. klo 18.00 lokakuun jäsenilta, Laikun Mäkelä-sali, 3. krs 

 Tule samalla tutustumaan Kulttuuritalo Laikkuun! 

• ke 21.11. klo 17.00 hallitus kokoontuu Laikussa, 3. krs 

• ke 21.11. klo 18.00 sääntömääräinen syyskokous, 

 Laikun Mäkelä-sali, 3. krs 

• la 24.11. klo 11.30 - 17.00 syksyn KOKKIKURSSI jälleen 

 Tatu Alhon johdolla. Valmistamme kreikkalaisia herkkuja tuttuun 

 tapaan Hatanpään koulun yläasteen opetuskeittiössä, os. Haapakuja 2. 

 Ilmoittautumiset Martinalle 040 5566 323 (iltaisin).

• Lehti 2/2018 ilmestyy joulukuussa. Otamme jälleen vastaan jäsenten  

 omia kirjoituksia, matkakuvauksia tai vaikkapa kirja-arvosteluita



|  Kreikkalainen ilta Mahnalassa 17.8.  |

Ilta sai alkunsa kun toistakymmentä innokasta yhdistyksemme jäsentä kerääntyi 
Keskustorin Vanhalle kirkolle odottamaan ennalta tilattua pikkubussia. Bussi saapui-
kin hyvissä ajoin ja iloinen joukkomme pääsi aloittamaan matkansa kohti Mahnalaa. 
Lahtisen Pekka poksautti 40v lahjaksi saamamme skumppapullon, joten tunnelma 
oli mahtavan mukava heti alusta alkaen.

Perillä löysimme helposti paikkamme suuressa salissa heti ohjelmalavan luota. Meil-
le jaettiin tietoa illan ohjelmasta ja menusta minkä jälkeen istuimme odottavaisina, 
mitä ilta toisi tullessaan.

Tervetulotoivotuksen jälkeen ensimmäinen virallinen ohjelmanumero oli kirjaesit-
tely, jossa kaikkien tuntema Merja Tuominen-Gialitaki esitteli viimeisimmään kir-
jansa ’Pyhät pässit ja muita faabeleita’. Kirja taisi olla jo numero 17 Merjan tuotan-
nossa. Kirja oli mahdollista ostaa mukaansa ja allekirjoittanut voi tunnustaa, että 
hankinta kannatti – novellikokoelmaa lukiessa pystyi kuvittelemaan itsensä paikan 
päälle Merjan värikkäiden kertomusten ihmisten joukkoon.

Ruokailu alkoi alkupaloilla, jotka tuotiin suoraan pöytiin. Pieni annos kreikkalaista 
salaattia, viininlehtikääryleitä, tsatsikia, favaa ja tuoretta leipää. Herätti sopivasti ruo-
kahalua pääruokaa odottaessa.

Alkupalojen jälkeen esiteltiin Tampereen Improvisaatioteatteri Snorkkeli. Sen esitys 
oli monelle uutta ja todella mielenkiintoinen kokemus. Yleisö huuteli aiheita ja sa-
noja ja niiden pohjalta kolmikko veti teatterishown, joka piti sisällään kaikki saadut 
vinkit.  

Ensiesityksen jälkeen pääruokailu oli seisovasta pöydästä, joten kukaan ei varmasti 
jäänyt nälkäiseksi. Stifado, uuniperunat ja kasvismussaka hupenivat nopeasti, mutta 
kaikille riitti varmasti vatsan täytettä jotta jaksoi keskittyä loppuillan ohjelmaan.

KREIKKALAINEN TAVERNAILTA 
Mahnalassa Yrjölän marjatilan vanhassa kivinavetassa.
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Snorkkeli astui uudelleen lavalle ruokailun jälkeen ja mm. esitys turistin kreikkalai-
sesta päivästä ei jättänyt ketään kylmäksi. Moni löysi esityksestä varmasti yhtymä-
kohtia omiinkin lomakokemuksiinsa. Nauru raikui ja porukka nautti. Improvisaati-
oteatterin jälkeen tanssiletka kiersi ympäri salia. Tanssiminen sai mukavasti väkeä 
liikkeelle ja moni huokailikin, että tanssimista olisi voinut olla enemmänkin. Edelliset 
ohjelmat verottivat kuitenkin aikataulua niin paljon, että tanssimisen osuus jäi vali-
tettavan lyhyeksi.

Paluumatkallamme oli joukko väsyneitä mutta onnellisia henkilöitä ja kaikki saattoivat 
todeta reissun onnistuneen hyvin ja odotusten mukaisesti. Näitä pyritään toteutta-
maan jatkossakin, sillä ne antavat sopivaa vaihtelua tavallisiin jäsen- ja terassi-iltoihin. 
Tiedotamme tapahtumista tapamme mukaan, joten seuraathan nettisivujamme!

Mahnalan terveisin,
Martina

Pyhät pässit ja muita faabeleita on joukko 
tämän päivän eläintarinoita Kreetalta. Kirjailija 
Merja Tuominen-Gialitaki asuu saarella osan vuot-
ta, tarkkailee pilke silmäkulmassa niin ihmisiä kuin 
eläimiäkin ja vierailee vuoden aikana useamman 
kerran pyhimysjuhlissa, joita saarella tunnutaan 
vietettävän usein, mutta vähemmän hartaasti.
Kaksikymmentä kaksi tarinaa raottavat sinulle uu-
den näkökulman saaren sekä nykyiseen että men-
neeseen elämänmenoon. Hymy suupielessä jäät 
kaipaamaan matkaa saarelle.

www.kreetankirjat.fi



Yhdistyksen kotisivut 
www.tresuomikreikka.net

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

Suomi-Kreikkayhdistysten Liitto ry. 
www.skyl.fi

Yhdistyksen sähköposti-osoite 
info@tresuomikreikka.net


