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Kevään yleisöluentojen saama suosio ei ole yllättänyt; esiintyjämme ovat 
olleet oman aihepiirinsä taitavia huippuosaajia. Huhtikuussa suurlähet-
tiläs Risto Veltheim asemoi Turkkia alinomaa kuohuvan Lähi-idän myller-
rysten keskellä. Ns. arabikevään tiimellyksessä Veltheim muisteli Turkkia 
katsellun suorastaan mallioppilaana kaikkiin naapureihin verrattuna. On 
toki hyvä muistaa, että v. 1923 syntynyt nykyinen Turkin tasavalta on 
selkeästi ympäristöään kokeneempi mutkaisella tiellä kohti demokratiaa. 
Useamman kerran armeija on puuttunut peliin, kun demokratian eväät 
ovat alkaneet loppumaan. Heikommin menestynyt kaappausyritys nähtiin 
viime heinäkuussa, missä kuitenkaan armeijan johto ei ollut mukana. 
Suurlähettiläs Veltheimin laaja ja perusteellinen katselmointi Lähi-idän 
maiden poliittisesta ja taloudellisesta kehityksestä synnytti vilkkaan 
vuoropuhelun. Todettiin yksimielisesti Turkin säilyvän jatkossakin - niin 
kokonsa kuin asemansakin vuoksi - keskeisessä roolissa pakolaisongelmaa 
ja muita alueen kysymyksiä ratkottaessa. Maan demokratiakehtyksestä 
kannettiin toki huolta, kuten yleensäkin Euroopassa.

Huhtikuun jälkipuoliskolla Helsingin Eurooppa-salissa järjestettiin ’Eu-
rooppalaiset elokuvaviikot’. Teemana olivat ystävyys, toisten ihmisten 
huomioon ottaminen, avarakatseisuus, uteliaisuus, yhteistyö, aitous ja 
periksiantamattomuus. Samojen aatosten voimalla on toiminut Euroopan 
opiskelijavaihto-ohjelma Erasmus tasan 30 vuotta. Turkin suurlähetystö 
oli tuonut maansa edustajaksi Mert Baykalin v. 2016 ohjaaman komedian 
’Kardesim benim’ (Veljeni). Draaman aineksiakin filmistä löytyy, kun 
äskettäin edesmennyt isä jakelee elämänohjeita  riitaisille muusikko-
pojilleen videotallenteiden voimalla.

Toukokuussa tohtori Hanna-Riitta Toivanen-Kola esitelmöi antiikin ajan 
temppeleistä ja teattereista nykyisen Turkin alueella. Seurassamme 
useamman kerran luennoinut Toivanen-Kola valloittaa kuulijat kerrasta 
toiseen niin selkeällä esitystavallaan kuin myös syvällisellä asiantun-
temuksellaan. Osalle kuulijoita löytyi tuttuja rakennuksia tai niiden 
jäänteitä, mikä näkyi hyvin kysymysten ja keskustelujen laajuudessa. 
Loppuvuoden Puolikuu-lehdissä tulemme esittämään Toivanen-Kolan 
luennon keskeisimmän sisällön.

Huhtikuussa saimme suruviestin, kun tohtori Heinrich Bremer menehtyi. 
Hän toimi monia vuosia seuramme turkin kielen opettajana. Toinenkin 
menetys koettiin toukokuun alkupäivinä saadessamme kuulla Orvo Mä-
kisen kuolleen. Mäkinen oli pitkäaikainen seuramme hallituksen jäsen ja 
useita vuosia hallituksen varapuheenjohtaja. Sekä Bremer että Mäkinen 
olivat seuramme kunniajäseniä. Muistamme kiitollisuudella ja lämmöllä 
edesmenneitä vaikuttajiamme ja otamme osaa lähimmäisten suruun.

Perinteinen kevätretki Seurasaareen onnistui jälleen houkuttamaan vä-
keä oikein mukavasti päiväretkelle rentoon joukkoon. Tähän huipentui 
seuramme toiminta kevään osalta käynnistyäkseen taas elokuun lopulla 
elojuhlien merkeissä. Lehden Tapahtumakalenterissa on alkusyksyn 
ohjelmaa.

Hyvää kesää ja loma-aikaa Puolikuun lukijoille toivottaen,  

Juhani Lahtinen
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The Cyprus negotiations
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Turkin Rivieran kehitysnäkymiä

Matkamessut 2017 ennakkotutkimuksen ja lomamatka-
ennusteen mukaisesti ihmsiä kiinnostavat luontomatkat 
50%, aktiiviloma 41%, kulttuuri- sekä terveys- ja hyvin-
vointimatkat 37%.

Turkki  valmistautuu monimuotoisesti 100-vuotisjuhliinsa v 
2023. Valtion turismi- ja kultturiministeriöllä on laaja juh-
lavuoden strategia pitäen sisällään matkailun eri alueiden  
kehittämissuunnitelmat. Tavoitteena on Turkin maailman 
laajuinen hyvä tunnettuus.

Valtio, kaupungit, pankit sekä turismin koulutuskeskuksien 
organisaatiot laativat yhdessä turismiteollisuuden suunni-
telmia. Välimeren ja Agean meren 2 000 km pitkälle ran-
nikolle rakennetaan toimiva hyvä infrastruktuuri. Turismin 
potentialli on täällä korkea.

Uusia purjehdus- ja risteilylaivasatamia sekä rautateitä 
ja moottoriteitä rakennetaan ja olemassa olevia paran-
netaan. Lentokentät saatetaan palvelemaan matkustajia 
hyvin. Sisäänpääsyn turvallisuutta kentille kehitetään 
tavoitteena säästää aikaa ja parantaa turvallisuutta. 
Istanbuliin on rakenteilla maailman suurin lentokenttä.

Gazipasan lentokenttä 30 km päässä Alanyasta avattiin 
v 2014 - 2015 helpottamaan Antalyan kansainvälisen ken-
tän painetta.

Tärkeimpin turismikaupunkien välille rakennetaan hy-
väkuntoiset tiet. Ekoturismia palvelemaan yhdistetään 
pienemmät tiet moottoriteihin. Antalyasta on rakenteilla 
moottoritie Mersiniin yli 400 km. Antalyan ja Istanbulin 
välille on lisäksi rakenteilla korkeanopeuksinen rautatie.

Virkistysalueen rakennustyöt käynnissä

Moottoritien rakennustyöt

Sukellusvene
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Rautateitä parannetaan. Korkeanopeuksisia luotijunia (250 
km/h) varten rakennetaan uusia ratoja. Pääturismikohtei-
ta yhdistetään. Luotijunille sopivia ratoja tulee olemaan 
3500 km ja nopeille junille (kuten meidän intercityjunia) 
sopivia 8 500 km. 

Istanbulin Antalyan ja Izmirin satamia sekä pursisatamia 
kehitään paremmin toimiviksi. Näiden vesiliikennesuun-
nitelmat ovat valmiina.

Turkin hotellitaso on korkea. Turismi ja kulttuuriministeriö 
antaa hotelleille tähdet. Tähtihotelleja valvotaan samalla 
lailla kuin esimerkiksi Michelin ravintoloita.

Matkailuelinkeinon jokainen porras aktivoidaan palvele-
maan laadukkaan turismin ylläpitämistä.

Belekissä noin 30 km Antalyasta löytyvät eräät maailman 
parhaat golf-kentät. Alanyaan on kaavoitettu 6 kenttää.
 
Alanya panostaa turismiin rakentamalla köysiradan lin-
noitusvuorelle. Valmistunee kesällä 2016. Matkailuve-
nesatamassa on sukellusve meren alaiseen maailmaan 
tutustumista varten. Pojois-Alanyaan Tautusvuorten ala-
rinteille rakennetaan 50 000 m2 virkistyraluetta. Alueelle 
rakennetaan runsaasti uusia hotelleja ja aktiviteetteja. 

Antalyassa Tahtalivuorella 2 365 metrin kokeudedella 
olevan hiihtokeskuksen rinnalle on Alanyaan valmisteilla 
myös hiihtokeskus parin tuhannen metrin korkeuteen. 
Ammupäivällä lasketellaan iltapäivällä lökötellään Väli-
meren aalloilla.

Alanyasta 15 km päässä on vanha antiikin ajan kaupunki 
Syedra seitsemänneltä vuosisadalta ennen ajanlaskumme 
alkua. Tustustumisen arvoinen paikka. Näitä historiallisia 
kohteita on runsaasti rannikon alueella.

Vuorilla sijaitsevissa pikku kylissä on aika pysähtynyt.

Alanyan alueella asuu yli yli 60 kansallisuutta hyvässä 
sovussa. Ulkomaalaisilla on asuntoja noi 43 000, joista 
suomalaisillakin 3 500 - 4 000.

Turkin 100-vuotisjuhlavuonna 2023 Alanya odottaa alueel-
leen 5 miljoonaa turistia. 

Turkin turismistrategian mukaisesti turismin kaikkia tyyp-
pejä kehitetään. Erityinen paino annetaan talvi-, terveys-, 
golf-, meri-, eco-, ylänkö-, conferenssi ja expoturismin 
aktiviteetteihin.

Juhlavuotena maahan odotetaan 63 milj matkailijaa 
tuoden yhteensä 86 miljardia dollaria. Panostukset ovat 
suuria.

Olli Ollila

Köysirata Linnoitusvuorelle. Ensimmäinen pylväs. Köysiradan melkein valmis lähtöasema.

Köysiradan alku
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Gökovan kylän edesmennyt kauppalanjohtaja Durmuşali 
Sazaklı oli erittäin valistunut mies ja hänen toimestaan 
kylään perustettiin kirjasto  vuonna 2008. Gökovan laak-
soon oli vuosien mittaan muuttanut suurkaupungeista jo 
melko paljon eläkeläisiä viettääkseen rauhallisempaa 
elämää. Durmuşalin luona eläkeläiset kävivät jutustele-
massa ja teetä juomassa ja vähitellen syntyikin päätös 
perustaa kirjasto.

Työt sujuivat hyvin vuosikausia, ansaittiin hyvin, mutta 
lopulla työpaikalla tapahtui kaikenlaisia ikävyyksiä, työ 
ei enää maistunut, joten Eminen painostuksella Kalyon-
cut päättivät yrittää asettua Gökovaan. Seutu oli jo 
ennestään tuttu, heidän tyttärensä oli ollut lukemassa 
Muğlan yliopistossa, joten häntä tapaamaan tullessaan 
Kalyoncut matkustelivat paljon näillä seuduilla. 

Durmuşalin kuoleman jälkeen Feridun on toiminut 
aktiivisesti sekä kirjastossa, etta 2009 perustetussa 
Kulttuuri-,Taide- ja Urheiluseurassa. Alkuaikoina in-
nostus oli valtava: järjestettiin monenlaisia kursseja, 
opeteltiin saz soittimen soittoa, oli jopa teatteriesityk-
siä. Tehtiin ja tehdään yhä bussimatkoja historiallisiin 
antiikkikaupunkeihin, lähistön kylpylöihin, erilaisiin 
luontokohteisiin, mentiin uimarannoille ja moniin 
muihin mielenkiintoisiin kohteisiin. Pari vuotta sitten 
määränpäänä oli Izmirin Sosieteetti pasaari sekä IKEA!!! 
Viime viikolla kävimme Datçassa ja Knidosilla. 

Feridun tuumii, että taitavat nämä ennen niin innokkaat 
eläkeläiset olla jo väsähtäneitä, kun ei enää jakseta olla 
aktiivisia! Hän itse maalailee tauluja, koristelee lasi-
pulloja värillisillä kivillä ja simpukankuorilla.Hän jaksaa 
keksiä yhä uusia virikkeitä, joskus järjestetään myös 
“raki- iltamia”, mitkä piristävät mukavasti.  Feridunilla 
on laaja valikoima “türküjä” ja turkkilaisia “şarkıja” 
ja hän soittelee hanuriakin! Komeaan  sointuvaan ää-
neen monet yhtyvät mielellään ja lauletaan sydämen 
kyllyydellä! Feridun on varsinainen tuhattaituri  jolla 
tukena viisas vaimo.

Emine on kotoisin Keski -Turkista, hänen äitinsä kuoli 
hyvin nuorena, isä joutui menemään uusiin naimisiin, 
hänelle kun jäi kolme äiditöntä pikkulasta, Eminen 
lisäksi kaksi vanhempaa poikaa. Perheeseen syntyi 
vielä pari kolme lasta, mutta Eminen ollessa  7 vuotias, 
isäkin kuoli ja lapset jäivät orvoksi. Isomman veljen isä 
oli jo ennemmin  lähettänyt parturinoppiin Ankaraan. 
Myöhemmin nuorempi velikin karkasi Ankaraan veljen-
sä luokse. Sieltä pojat lähtivät Adanaan kirjapainoon 
töihin ja lopuksi Istanbulissa löytyi molemmille hienot 
työpaikat, vanhempi veli työskenteli Hürriyet lehdessä 
ja nuorempi eräässä Italialaisessa firmassa. 

Eminen otti hoiviinsa Izmirissä asuva lapsetton setä ja 
hänen vaimonsa. Eminen äitipuoli ja hänen lapsensa 
jäivät kylään, heitä ei kumminkaan jätetty pulaan, 
miehen sukulaiset pitivät lapsista ja äidistä huolta 
loppuun asti. 

Emine oli onnellinen Izmirissä. Sedän kotona Eminee 
pidettiin hyvänä, täti, jota hän kutsui äidiksi opetti 
Eminelle kodinhoitoa, ruoanlaittoa, käsitöita ja hyviä 
käytöstapoja, häntä kohdeltiin kuin omaa tytärtä. 
Kouluun hän ei uskaltanut mennä, pelkäsi joutuvansa 
naurunalaiseksi, koska kyläkoulussa opetus oli ollut sen 
verran hataraa, pelkäsi ettei olisi pärjännyt.  

Elämää kesäisessä Gökovassa

Feridun ja Emine Kalyoncun muuttivat Izmiristä Göko-
vaan 2008. He ovat molemmat toimineet aktiivisesti 
saadakseen täkäläisiä asukkaita sekä muualta muutta-
neita innostumaan tämän seudun rikkaasta kulttuurista 
ja upeasta luonnosta ja ovatkin onnistuneet suurin 
määrin siinä. Heidän kauttaan ihmiset ovat tutustuneet 
toisiinsa, ystävyyssuhteita on solmittu. He ovat todella 
tärkeitä gökovalaisia.

Feridun’in isä toimi kapteenina rannikkovartioston lai-
voissa ja perhe muutti myöhemmin lasten kouluikään 
ehdittyä pienestä kylästä Izmiriin ja välilla asuttiin 
myös Bodrumissa, Kaşissa, Foçassa ja Izmirissä. Feridun 
työskenteli aluksi Metsähallituksen puunkasvatusohjel-
massa, mutta myöhemmin perustivat veljensä kanssa 
İzmirissä ateljeen, jossa tekivät raudasta ikkunan -ja 
ovensuojia.



7
www.suomi-turkki.fi

Datça retkella Feridunilta serenadi Eminelle

Aika kului mukavasti, perhe ja sukulaiset pitivät häntä 
kuin kukkaa kämmenellä. Kun Emine tuli naimaikään, 
monet kosijat tulivat kuulostelemaan, jos onnistuisi-
vat pääsemään sulhoksi, mutta kukaan heistä ei ollut 
sopiva. Eräänä päivänä oli Feridun’in vuoro tulla “kat-
selemaan” talon tytärtä. Ei Emine hänestäkään olisi 
välittänyt, mutta perhe oli ruvennut jo painostamaan 
Eminee, olihan hän jo 24 vuotias! Vierailun aikana veli 
kutsui hänet toiseen huoneeseen ja sanoi, että kuule 
Emine, tämä mies on kunnon mies. Ei peittele, että 
polttaa tupakkaa, jopa tarjoaa ensiksi muille ja sitten 
rohkeasti sytyttää oman tupakkansa. Minä arvostan 
hänen suoruuttaan ja rohkeuttaan, hän on sopiva si-
nulle. Emine loppujen lopuksi sitten antoi periksi ja 
lupautui Feridunille ja heti järjestettiin kihlajaiset, 
eikä aikaakaan kun huomasivat olevansa naimisissa.  
Hyvin on mennyt ja he ovat olleet naimisissa vuodesta 
1971 ja heillä on 2 tytärtä ja 4 lastenlasta. 

Feridun on aikamoinen esittäjä. Emine kertoi taannoin 
hänestä hauskan anekdotin. Olivat veneretkellä mel-
koisen isolla laivalla. Feridun esitteli laivan reunalta 
Eminelle sukellustaitojaan: Katso miten nyt hyppään! 
Entäs mitä tykkäät tästä tyylistä jne. Näytöstä olisi jat-
kunut vaikka kuinka pitkään, mutta viimeinen hyppy oli 
kohtalokas: Feridunin tekohampaat luiskahtivat suusta 
mereen… eikä niitä millään löydetty. Koko hieno näytös 
loppui fiaskoon! Feridun ei tietenkään yhtään tykkää, 
että tätä kerrotaan, mutta onhan se liian hyvä tarina 
salattavaksi.

Tulan Yanardağ 01.06.2017
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Valokuvat: Olavi Leinonen

Çanakkale

Satama-aluetta.

Eräs turkkilaisten kaatuneiden pieni hautausmaa.
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Çanakkale on kaupunki, jossa käy vuosittain valtava määrä 
matkailijoita tutustumassa ensimmäisen maailmansodan  
aikana (1915 - 1916) käydyn Gallipolin taistelun muisto-
merkkeihin.

Taistelut kestivät  kahdeksan kuukautta. Liittoutunei-
den suunnitelma oli vallata ottomaanien pääkaupunki 
Konstanttinopoli (Istanbul) sen hyvän sijainnin vuoksi. 
Suunnitelmat epäonnistuivat kuitenkin täysin. Taisteluissa 
haavoittui lähes puoli miljoonaa sotilasta, joista noin 20 
prosenttia menetti henkensä. Çanakkaleen on haudattu 
vierekkäin "Johny´ja" ja "Mehemettejä" - kuten Kemal 
Atatürk sanoi. Paikalla on myös brittien/australialaisten 
ja ranskalaisten omat hautausmaat.

Gallipolin taistelujen päättymisen vuosipäivää vietetään 
edelleen sotilaallisin juhlamenoin 25.4.Muistomerkki taistelujen loppumisesta "TIEN PÄÄ"

Turkkilaisten hautausmaalla on yhteen hautaan laskettu 36 kaatunutta.

Englantilaisten hautausmaa, jonne on haudattu myös australialaisia. Alueella on myös ranskalaisten kaatu-
neiden hautausmaa.

Kellotorni Çanakkalen kaupungissa.
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Kevättalvi meni lomaillessa ja pieniä matkoja tehden lä-
hiympäristöön ja Rodokselle. Melkein kaikille Marmariksen 
lähikukkuloille tuli kiivettyä kuvien ottoa varten.

Talvi oli hyvin epävakaa säiden kannalta, nytkin vaikka on 
jo melkein kesäkuu säiden vaihtelut ovat suuria. Sateita 
on esiintynyt yllättävän paljon mikä on kuitenkin hyvä 
juomavesivarantojen takia. Päivälämpötilat ovat siinä 
+25-+30 välillä, yöllä on n.+20-+23.

Työt alkoivat jo huhtikuun alussa, työskentelemäni hotelli 
avattiin jo silloin. Pari ekaa viikkoa oli vähän kiirettä mut-
ta sitten pidin kaksi viikkoa lomaa asiakkaiden vähyyden  
vuoksi. Nyt taas  hotellissa on ollut vilkasta, jopa toiseen 
hotelliimme on riittänyt asiakkaita ihan mukavasti. Aurin-
komatkathan aloittaa vasta juhannukselta hotelleihimme. 
Nyt olemme noutaneet asiakkaita Izmirin ja Dalamanin 
kentiltä sekä Marmariksen satamasta Rodoksen lautoilta. 
Asikkaamme ovat saapuneet omatoimisesti kuka mitäkin 
kautta, kiitos siitä heille! Minä olen saanut toteuttaa omaa 
mielipuuhaani tekemällä jeeppiretkiä asiakkaittemme 
kanssa Marmariksen ympäristö kyliin ja Cleopatran saa-
relle (yhdistetty auto ja veneretki). Kaikki asiakkaamme 
ovat olleet erittäin tyytyväisiä tekemistämme retkistä, 
tällaista retkitarjontaa näin edullisesti ei ole millään 
matkanjärjestäjällä. Käymme myös sellaisissa paikoissa 
joissa muut safarit eivät käy!

Turistien vähyys näkyy eritoten varsinkin basaarialueella 
jossa on tosi hiljaista. Eurooppalaisten sijaan on tullut 
paljon Ukrainalaisia, Venäläisiä, Iranilaisia ja Arabeja. 
Lehdet kirjoittavat että arabituristit tuovat kaikken eniten 
rahaa maahan, keskimäärin viikossa yksi arabi käyttää 
rahaa n. 1790€, eurooppalainen turisti keskimäärin vain 
700€ viikossa. 

Asustelen tätänykyä meidän toisen hotellimme kattohuo-
neistossa, juhannuksesta eteenpäin sitten täytyy löytää 
joku muu kämppä koska molemmat hotellimme tulevat 
olemaan täynnä n. 7 viikkoa.

Marmariksen kaupunki järjesti juhlat Aurinkomatkojen 
kunniaksi Blue Bay hotellissa. Juhlan aiheena oli Aurinko-

Hei, terveisiä taas täältä Turkin Marmariksesta!

matkojen 35 vuosi Marmariksen lomakohteeseen. Puheita-
han siellä pidettiin ja kehuttiin puolin ja toisin. Aurinko-
matkat lupasivat ettei Marmarista hylätä matkakohteena. 
Lupauksista huolimatta näyttää siltä että Marmaris tulee 
jäämään pahasti paitsioon tulevana vuonna! Tarjontaa 
lisätään kai todennäköisesti parilla viikolla lisää, mikä 
tarkoittaa sitä että moni Aurinkomatkojen hotelli laittaa 
niin sanotusti pillit pussiin. Toiminta ei ole kannattavaa 
jos matkustajia tulee vain n. 2,5 kk kaudessa. Meidän 
asiakkaistamme yli 600 henkilöä on laittanut sähköpostia 
Aurinkomatkoille asian johdosta, niin että heidän sähkö-
postinsa oli jumiutunut! Itse olin juhlissa kuvaajan omi-
naisuudessa. Loppuillasta sain kuitenkin nauttia hyvästä 
ruosta ja tarjoiluista!

Marmaris televisio otti minuun yhteyttä ja haluaisi tehdä 
jutun siitä että olen ensimmäinen Suomalainen joka on 
asunut Marmariksessa, tulinhan tänne jo 1976 eka kerran.

Minkäänlaisia levottomuuksia ei ole ollut koko aikana, 
joskin Erdogan pidättää ajoittain salaliitoista epäiltyjä 
henkilöitä joita tuntuu riittävän! Muutamana päivänä on 
todettu pieniä maanjäristyksiä jotka eivät ole muutta-
neet kenenkään elämänlaatua. Sen verran on huomannut 
että lasit ovat helisseet muutaman sekunnin hyllyillä. 
Lähimmillään järistyksen keskipisteet ovat olleet useiden 
kymmenien kilometrien päässä ja kilometrien syvyyksissä 
meren pohjalla!

Kirjoittelen tätä tässä pienellä tauolla työn lomassa, otan 
vielä pienet torkut että jaksan olla hommissa yöllä klo 
12 saakka, kahdeksalta alkaa Suomalainen karaokeilta!  
Terveisiä sinne kaikille ja hyvää alkavaa kesää!

27.05.2017 Marmaris  Seppo(Haci)Kanerva 
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TR-kielimatkat otti vastaan turkkilaisten opettajien 
ryhmän 10.-13.5.2017. Kyseessä oli Töder –turkkilaisten 
yksityiskoulujen liiton – ehdottama matka Suomeen tutus-
tumaan suomalaiseen koulutusjärjestelmään. Ryhmä osal-
listui aihetta käsittelevään seminaariin, vieraili kolmessa 
koulussa ja myös Helsingin Yliopiston kasvatustieteellisessä 
tiedekunnassa tutustumassa opettajainkoulutukseen. 
Ryhmäläiset olivat erittäin aktiivisia ja edustivat noin 70 
koulua ja useita satoja tuhansia oppilaita. Ehkä merkittävin 
ero suomalaisen ja turkkilaisen koulujärjestelmän välillä 

on opettajien roolissa: suomalaisilta opettajilta vaaditaan 
myös näyttöä opettamisesta ja suomalaiset opettajat 
voivat vapaammin valita mitä ja miten opettavat.
Vierailu onnistui erittäin hyvin ja tulevaisuudessa TR-kie-
limatkat ottaa vastaan lisää ryhmiä. TR-kielimatkoilla on 
myös tarkoitus aloittaa yhteistyö vaihto-oppilasohjelmien 
tiimoilta eli he vastaan turkkilaisia koululaisia (5-18 v.) 
ja lähettävät Turkkiin suomalaisia koululaisia, jotka ovat 
kiinnostuneet Turkin kulttuurista, kielestä ja mahdollisesti 
juuristaan.

Antiokia Atabar, Eerikinkatu 44

Turkkilainen ravintola 
www.antiokiabar.com

 Kuva: ryhmäläisiä Kasvatustieteellisen tiedekunnan tiloissa.

Turkkilaisten opettajien ryhmä Suomessa
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Piknik Seurasaaressa 27.5.

Ainekset:
1,5 kg kesäkurpitsaa, 1/2 kg jauhelihaa, 3 isoa sipulia, 
valkosipuli, 4 rkl öljyä, 3 rkl tomaattipuretta

Halkaise kesäkurpitsat. Kaiverra keskelle kuoppa jauhe-
lihaa varten. Laita kesäkurpitsat uunipellille, johon on 
kaadettu pari lasillista vettä. Kuumenna 250 asteessa n. 
puoli tuntia.

Paista jauhelihaa kuivassa pannussa kunnes neste on hävin-
nyt. Lisää öljy, valkosipuli ja pilkottu sipuli sekä tomaatti-
pure. Lisää halutessasi suolaa.

Bechamel-kastike
250 g voita, 2-3 rkl vehnäjauhoja, n. 3 dl maitoa, 250 g 
gouda-raastetta (tai muuta rasvaista juustoa)

Sulata voi ja lisää jauhot sekä maito koko ajan vispaten. 
Lisää lopuksi juusto ja ota kattila heti pois liedeltä.

Ota kesäkurpitsat pois uunista. Täytä jauhelihaseoksella 
ja valkokastikkeella ja laita 250 asteiseen uuniin noin 
viideksi minuutiksi.

Afiyet olsun
Tuula Ahlman

KESÄKURPITSAVENEET
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Moderni turkinkieli on kaunis ja rikas kieli, jota puhuu 
lähes 80 miljoonaa ihmistä Turkissa, Pohjois-Kyproksella 
ja Makedonian, Bulgarian, Kreikan, Saksan, Kosovon, Ro-
manian, Syyrian ja Irakin alueilla.

Kannattaa opetella kieltä, mikäli teet kaupallista yhteis-
työtä turkkilaisten kanssa. Se helpottaa myös ymmärtä-
mään turkkilaista toimintatapaa.

Turkinkielellä on yhtäläisyyksiä azerien kielen, Kaukaa-
sian sekä Krimin alueen tataarien kielen kanssa. Turkkia 
puhuvat voivat myös ymmärtää Keski-Aasian ja Siperian 
alueen puhetta.

• ymmärrä, että turkinkieli on yksi joustavimmista kielis-
tä maailmassa. Vaikka et osaisi laittaa sanoja oikeaan 
järjestykseen, tulet ymmärretyksi.

• Laita aina verbi viimeiseksi lauseessa.
• yritä keskustella turkkilaisten kanssa käyttämällä niitä 

sanoja, jotka tunnet.

MUUTAMA VINKKI MITEN OPPIA TURKKIA

• Kiertele Turkkia ja Pohjois-Kyprosta. Innostut varmaan 
oppimaan kun joudut tekemään ostokset ja varaukset 
turkiksi.

• Jos sinulla on mahdollisuus katsella turkkilaisia elo-
kuvia tai saippuaopperaa, voit oppia monia sanontoja 
hauskalla tavalla.

• Turkkilaisia lastenkirjoja lukemalla pääset helposti al-
kuun, samoin lehtiä lukemalla.Siitä sitten vaativampiin 
teoksiin.

• kuuntele kaikenlaista turkkilaista pop- ja kansanmu-
siikkia.

• hyvä keino on kulkea kujilla ja basaareissa, kuunnella 
ihmisten puhetta ja kerätä sanoja. ”kun pääsi on täynnä 
sanoja, ne alkavat tulla suusta ulos.”

   sanoi turkinkielen lehtori, joka ymmärsi, että kaikki 
eivät halua perehtyä kielioppiin, mutta käyttävät mie-
lellään sanoja.

"Käytännön kielen opiskelua"

kuva Olli Ollila
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TAPAHTUMAKALENTERI

Hyvät jäsenet, olettehan ilmoittaneet sihteerille sähköpostiosoitteenne 
sekä mahdolliset osoitteenmuutokset.

Seurallamme on nyt oma Facebook-ryhmä.
Ryhmän nimi on Suomi-Turkki Kulttuuriseura.

Ryhmään voivat liittyä kaikki jäsenet ja henkilöt, jotka ovat kiinnostuneita 
Turkin kulttuurista ja Turkkia koskevista asioista.

PERINTEISET ELOJUHLAT SEPPO KANERVAN LUONA MANKKAALLA

lauantaina 26.8.2017 klo 14.00 alkaen (os. Möilimäki 2-4, Espoo ).

Turkkilainen buffetpöytä, alkujuoma, jälkiruokana kahvia tai turkkilaista teetä. 

Tilaisuuden hinta 15 e/henkilö, alle 12 v. lapset ilmaiseksi.
Ilmoittautumiset Seppo Kanervalle  (sähköposti demir-fin@hotmail.com )

Osallistumismaksut 18.8. mennessä tilille 
FI94 4055 2920 0410 78.

Kaikkien osallistujien kesken arvotaan valko- tai punaviinipalkinto.

Perille pääsee bussilla 109 Helsingistä (Helsinki-Jorvi) tai junalla
Kauniaisten asemalle, josta voidaan sovittaessa hoitaa nouto.

26.8.2017 klo 14.00 perinteiset elojuhlat Seppo Kanervan luona Mankkaalla os. 
Möilimäki 2-4 Espoo. Lisätietoja tässä lehdessä.

13.9.2017 klo 18.00 ’Pysähtyikö Turkin EU-taival huhtikuun kansanäänestykseen?’
Lauri Hirvonen, Kaakkois-Euroopan yksikön johtaja Ulkoasiainministeriöstä alustaa 
aiheesta. Paikkana ravintola Istanbul Grilli, Fredrikinkatu. 29 Helsinki

11.10. klo 18.00 Helsingin yliopistossa aiemmin turkin kielen vierailevana lehtorina 
työskennellyt Hülya Yüksel alustaa aiheesta ’Personally Yours: a Personal Take on 
Living in Finland.’ 
Alustuksessaan hän kertoo mm. kokemuksiaan ja havaintojaan Suomesta 13 vuoden 
ajalta, vertailee suomalaisten ja turkkilaisten tapoja ja tottumuksia sekä pohtii, 
ovatko suomalaiset ja turkkilaiset sukulaiskansoja. Paikkana on ravintola Antiokia 
Atabar, Eerikinkatu 44, Helsinki.

Seuran perinteinen syysbayram pidetään 18.11.2017 klo 18.00. Lisätietoja juhlasta 
syksyn Puolikuussa.
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Täytä tämä ja lähetä lähimpänä olevaan kulttuuriseuraan. Alaikäraja 15 vuotta.

Suomi-Turkki Kulttuuriseura ry, PL 584, 00101 HELSINKI. Voit liittyä seuraan myös netissä: www.suomi-turkki.fi
Oulun Suomi-Turkki Kulttuuriyhdistys ry, c/o Advukaari Oy  Isokatu 16 B 14, 90580 OULU

Saat jäsennumerollasi varustetun pankkisiirtolomakkeen jäsenmaksua varten 28  / vuosi. Maksettuasi jäsenmaksusi sinut merkitään jäsenrekisteriin 
ja saat jatkossa jäsenpostia: kuluvan vuoden aikana ilmestyvät Puolikuu-lehden numerot sekä mahdolliset jäsentiedotteet. 
Voit aloittaa aktiivisen toiminnan seuramme hyväksi, mistä olet kiinnostunut ja mitä toivomuksia sinulla on toiminnan suhteen. 

Nimi........................................................................................................................................................ Syntymävuosi...................................... Puhelin......................................................

Osoite..................................................................................................................................................... toimipaikka.................................................. Postinumero......................................

Sähköposti.............................................................................................................................................................................................................................................................................

Olen kiinnostunut etenkin Turkin : (esim. kulttuurista/erikoisalue, matkoista, ruoasta, kielikursseista) 

............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Olisin valmis hoitamaan mm. seuraavia tehtäviä (ks. hallituksen “tehtävänimikkeistö”, avustaminen eri tilaisuuksissa, ruoanlaitto jne)

............................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tule mukaan ja tuo Turkin ja Suomen välisestä yhteistyöstä kiinnostuneet ystäväsikin mukaan!

Suomi-Turkki kulttuuriseura ry:n hallitus 2017

Puheenjohtaja
Juhani Lahtinen 040-866 7416, juhani.lahtinen@kotiportti.fi

Varapuheenjohtaja
Olli Ollila 040-500 2287, olli.ollila@hotmail.com

Sihteeri
Riitta Radnia 0500-575 077, riitta.radnia@gmail.com

Jäsensihteeri
Riitta Radnia 0500 - 575077, riitta.radnia@gmail.com

Rahastonhoitaja: 
Arja Lehtonen 0400-298 909, lehtonenarja5@gmail.com 

Muut jäsenet: 
Terttu Yücel Puh. 040 843 7390, terttuyucel@gmail.com
Sinikka Huhtala 040-5541 885, huhtala.sinikka@gmail.com
Annikki Teppana 050-436 3946, annikki_teppana@hotmail.com
Seppo Kanerva (Turkissa) 995 77 90 531 718 2745 .  0,16€/min
Annaliisa Ollila 040-553 7004, anna.liisa@hotmail.fi
Henrik Jämsä 040-558 6216, henrik.jamsa@rentsel.fi
Helena Ünlü 040-361 3101, helenaunlu@hotmail.com

Varajäsenet: 
Arja Munck 040 – 966 7153, arja.munck1@gmail.com 
And Demir 050-553 9277, and@demir.net

www sivut:
http://www.suomi-turkki.fi

Oulun Suomi-Turkki Kulttuuriyhdistys ry:n hallitus 
2017

Puheenjohtaja
Kaarina Kemppainen, p. 050 401 7745

Sihteeri
Marika Rauhala, p. 050 591 7916

Rahastonhoitaja
Seija Seija Lehtosaari, p. 050 565 0447

Muut jäsenet
Feride Ceylan
Seppo Hannula
Kalevi Nevala

www
-sivut oulunsuomiturkki.fi
e-mail: info@oulunsuomiturkki.fi

Keski-Suomen Turkki-yhdistys ry:n hallitus 
2014

Puheenjohtaja: 
Selal Timonen 040-767 03 896

Varapuheenjohtaja: 
Jorma Kananen

Sihteeri: 
Juha Timonen

Muut jäsenet:
Marja-Liisa Kananen, Ulla Rantama, Kati Agalar, Mapi 
Mäkinen, Mauri Hietanen, Pirkko Flyktman, Guven Gölsoy, Haluk Basarici, 
Sarianna Gölsoy, Ritva Pyykkönen, Erkki Tietäväinen, Irene Basarici, 
Metin Gulsoy

www sivut:
http://www.kolumbus.fi/juhtim/

Kielenkääntäjät

And Akman Demir 
virallinen kääntäjä su-tu
050-553 9277 tai info@turk.fi
www.turk.fi 

Sami Yildirim 
su-tu 041-528 7243

Pasi Kemppainen 
su-tu-su auktorisoitu kääntäjä tu > su
050 501 5017
pasi.kemp@gmail.com

Engin Uludamar 
virallinen kääntäjä su-tu-su
(09) 342 2212

Ülkü Ülker 
virallinen kääntäjä su-tu-su 
050-594 2341

Kati Agalar 
virallinen kääntäjä su-tu-su
045-671 8521

Selma Akin 
virallinen kääntäjä su-tu /Antalya/Turkki
+90 544 886 15 34 tai +90 242 321 60 17
selmaakin@hotmail.com

LIITY SUOMI-TURKKI KULTTUURISEURAAN
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LOUNASBUFFET
SEKÄ KAMPISSA ETTÄ KAISANIEMESSÄ
arkisin ja viikonloppuisin

Herkullinen  ja runsas10 €
la & su Kampissa

11  €

Runeberginkatu 4 
00100 HKI

(09) 694 3447  
 auki  ma–la 10–05      

su 12–05

KAMPPI
Vuorikatu 14
00100 HKI
050 326 1791
auki ma–pe 11–21
la–su 12–21

KAISA

ww
w.

ka
m

pi
np

ip
pu

ri.
fi

www.detur.fi / p. (09) 68 99 88 77 /  ma - pe  9-20, la-su  10-16    

Asiantuntijan matkassa
Turkkiin jo lähes 20 vuotta!

Alanya - Side - Kemer - Belek - Antalya

Kappadokian kiertomatkat alk. 139 €

Lentoja 8 paikkakunnalta: 

Helsinki, Oulu, Kuopio, Jyväskylä, 

Joensuu, Vaasa, Pori, Savonlinna


