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Jäsenkirje marraskuu 2019 

Vuosi 2019 lähestyy jo loppuaan ja vuoden 2020 suunnittelu on parhaillaan käynnissä. Ruokakurssi, kieli-
kurssi, teatteria, retkiä, konsertteja, juhlia, kaikenlaisia ehdotuksia voi esittää ja toiveita otetaan mielel-
lään vastaan. Aktiiviset jäsenet ovat toimintamme perusta ja haluamme toki palvella jäsenistöä par-
haalla mahdollisella tavalla.  

Vuosikokous pidetään alkuvuodesta myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana. Muistathan seurata il-
moittelua.  

Tässä kirjeessä pääset tutustumaan menneen syksyn tapahtumiin, niistä suurin on ollut yhdistetty Oxi- ja 
30-vuotisjuhla. Ja vielä tälle vuodelle on pikkujoulut luvassa. 

Terassitapaaminen 

Elokuisena perjantaina kokoonnuimme Kouvolan Original Sokos Hotel Vaakunan terassille nauttimaan 
loppukesän leppeästä illasta. Pieni sadekuuro yllätti illan aikana, mutta terassilla tarkeni hyvin istuskella 
ja vaihdella matkakuulumisia. Parhaimmillaan paikalla oli toistakymmentä jäsentä.  

Samalle päivälle osui paljon muitakin tapahtumia, mutta kiitos kaikille, jotka ehditte paikalla pyörähtää.   

Oxi-juhla 

Oxi-juhlaa vietettiin Korialla Ravintola Marinnassa perjantaina 25.10.2019. Iltaa oli viettämässä yli 20-
päinen vierasjoukko. 

Samalla vietettiin yhdistyksemme 30-vuotista taivalta. Illan aikana kuultiin tarinoita ja kertomuksia vuo-
sien varrelta.  

 

Vasemmalla: yleisnäkymä juhlavieraista 
Oikealla: Varapuheenjohtaja Kaija Varima kertoi yhdistyksen alkutaipaleesta ja historiasta 
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Noutopöytä oli katettu kreikkalaisilla herkuilla. Kreikkalaisen salaatin lisäksi tarjolla oli tietenkin tsatsikia. 
Lämpöisistä ruoista mainittakoon vaikkapa sitruunakana, gemista ja stifado. Jälkiruuaksi tarjolla oli ap-
pelsiini-jogurttikakkua ja hedelmiä hunajan ja kanelin kera. 

Yhtenä ohjelmanumerona oli arpajaiset. Arpajaisten myynti ylitti kaikki odotukset, kiitos kaikille osalli-
sille. Palkintoja oli ainakin saman verran kuin vieraitakin, pääpalkintona Kouvolan matkatoimiston lah-
joittama 100 euron lahjakortti matkatoimiston palveluihin. Palkintopöydästä löytyi myös muun muassa 
käsitöitä ja valoa pimeyteen. 

Kreikka-aiheinen tietokilpailu oli käynnissä koko illan ajan. 10 kysymystä, jokaiseen kysymykseen 3 vas-
tausvaihtoehtoa ja kaikki kysymykset liittyivät Kreikkaan. Paras tietäjä sai 7 oikein. 

Mikäli et päässyt juhlailtaan osallistumaan, niin tässä tuo tietokilpailu kotona ratkottavaksi. Oikeat vas-
taukset löytyvät jäsenkirjeen lopusta, älä kuitenkaan lunttaa :) 

 
1. Mikä on pinta-alaltaan Kreikan suurin saari?  

A: Rodos B: Kreeta C: Evia 
 

2. Miten sanotaan kreikaksi kippis?  
A: Jamas B: Jassas C: Opa 
 

3. Euroopan eteläisin kohta löytyy eräältä Kreikan saarelta, mutta miltä?  
A: Gavdos B: Karpathos C: Kreeta 
 

4. Minkä niminen luonto- ja luostarialue sijaitsee Kalampákan kunnassa keskisessä Kreikassa?  
A: Asteroida B: Meteora C: Kalkydia 

 
5. Ouzo on perinteinen kreikkalainen alkoholijuoma. Mikä saari on merkittävin Ouzon tuottaja?  

A: Rodos B: Lesvos C: Kreeta 
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6. Laulaja Leonard Cohen vietti 60- ja 70-luvulla paljon aikaa eräällä Kreikan saarella. Mikä oli tämä 
saari?  

A: Hydra B: Samos C: Korfu 
 

7. Mikä on Kreikan pohjoisin saari?  
A: Limnos B: Samothraki C: Thassos 
 

8. Kuka löysi Kreetalla sijaitsevan Knossoksen palatsin rauniot vuonna 1878?  
A: Arthur Evans B: Milos Kalokairinos C: Elefthérios Venizélos 
 

9. Laskentatavasta riippuen Kreikassa on jopa 6000 saarta. Kuinka moni saarista on asuttu?  
A: 130 B: 230 C: 330 
 

10. Victoria Hislop on kirjoittanut kirjan Saari, jossa kerrottiin Kreikan leprasiirtolasta. Millä saarella lep-
rasiirtola sijaitsi? 

 A: Spetses B: Spinalonga C: Symi 

 

Pikkujoulut 

Pikkujouluja vietetään Kreeta-Adriassa Kuusankoskella (Valtakatu 36) tiistaina 10.12. klo 17.30 alkaen. 

Ruokaelämyksiä tarjoaa gyros-noutopöytä tarvittavine lisukkeineen. Iltaa vietetään vapaamuotoisesti 
yhdessäolon ja hyvän ruuan parissa.  

Ruuan riittävyyden takaamiseksi pyydämme, että ilmoittaisitte tulostanne Kaijalle mummo.va-
rima@gmail.com, 040 086 7724 tai Yrjölle, yrjon.posti@gmail.com, 050 413 0820 viimeistään 5.12. 

Illan ruoka mahdollisine ruokajuomineen maksetaan suoraan ravintolalle. Noutopöydän hinta on jäse-
nille 12 euroa, ei-jäsenille 15 euroa.  

 

καλά Χριστούγεννα! 

Mukavaa joulunaikaa kaikille jäsenille!  
 

Tietokilpailun oikeat vastaukset: BAABB ACBBB 


