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Sisällysluettelo
PÄÄKIRJOITUS
Merhaba!
Suomi-Turkki kulttuuriseuran syysohjelmat ovat hyvässä vauhdissa, kuten
tähän aikaan tuleekin. Lämmin kesä on antanut D-vitamiinin ohella paljon
virtaa meille kaikille. Koronaepidemian ja/tai -pelon väistyessä matkailu
ulkomaille on voimakkaasti lisääntymässä. Monet jäsenemme ehtivät myös
Turkkiin, joka on perinteiseti suomalaisten suosima lomakohde. Hinnat ovat
jatkuvasti meille huokeita edullisen vaihtokurssin johdosta. Turkkilaisille
puolestaan hinnat aina vaan kalliimpia korkean inflaation myötä: palkat eivät
pysy hintojen nousutahdissa – eläkkeistä puhumattakaan!
Maailman meno on kovin jännittävää jopa huolestuttavaakin sodan riehuessa Euroopassa lähes 80 vuoden rauhaisan jakson jälkeen. Venäjän hyökkäys Ukrainaan ilman järkeen mahtuvaa perustetta järkyttää koko läntistä
maailmaa. Turkilla vaikuttaisi olevan jonkinlainen rooli toimia sovittajana
Venäjän ja Ukrainan välisessä konfliktissa; ainakin toimiva puheyhteys on
säilynyt molempiin osapuoliin. Pandemia - vuosien jälkeen olisimme varmasti
hyväksyneet tavallisen arjen paluun ilman huolia sähkön ja muun energian
riittävyydestä. Päivän kysymykset täyttävät lehdet ja kaikki mediapalstat
sekä ihmisten mielet. Seuramme ei ota kantaa poliittisiin kysymyksiin mutta
varmasti jäsenistöämme nämä ongelmat askarruttavat.
Tasan sata vuotta sitten päättyi yli 600 vuotta jatkunut osmanien valtakunta.
Välimeren aluella vaikuttanut supervalta oli alkanut vähitellen haurastua jo
1800-luvun lopulla. Ensin siitä irtaantui Kreikka, sitten Romania, Bulgaria ja
Serbia. Valtakunta mureni lopullisesti ensimmäisen maailmansodan jälkimainingeissa kun 1. marraskuuta v.1922 muodostettiin uusi parlamentti. Näin oli
syntynyt uusi tasavalta kutakuinkin nykyisen Turkin alueelle Mustafa Kemalin
johdolla. Lopullisesti Turkin tasavalta sai virallisen tunnustuksen Lausennen
sopimuksessa v.1923. Niinpä voimme alkaa valmistautumaan kohdemaamme
100-vuotisjuhliin!
Seuramme kesäloma päättyi syyskuun yleisölle avoimeen luentoon. Saimme
tietoa turkkilaisesta hamam kulttuurista ravintola Istanbul Grillissä. Ali Emre
Bayar alusti kiintoisaa teemaa, jota suomalaiset luonnostaan rinnastavat
omaan saunaperinteeseen. Suomalaisia saunoja tiedetään olleen yli 3000
vuoden ajan eli pronssikaudelta alkaen. Maakuoppa lienee ollut ensimmäinen
rakennelma kivikasalle, jota kutsumme kiukaaksi. Sittemmin on kehitelty
erilaisia rakennelmia maan päälle ja kerrostaloihin. Moni suomalainen on
syntynyt saunassa vaikka tuo käytäntö on jo hyvin unohdettu. Suomalaiset
omivat mielellään koko saunakulttuurin omakseen, vaikka aivan vedenpitäviä
todisteita siitä ei olekaan. Sauna on joka tapauksessa sana, jota ei käännetä
muille kielille muutoin kuin kuvauksin, suomalainen höyrykylpy, tms.
Hagia Sofia on Istanbulin vanhan kaupungin tunnetuimpia rakennuksia. Keisari
Justinianuksen aikana rakennettiin kristikunnan toiseksi suurin kirkko. Vuosien
saatossa rakennus on toiminut moskeijana ja museona; nyt taas moskeijana.
FT Hanna-Riitta Toivanen-Kola tulee lokakuun yleisöluennolla kertomaan Hagia
Sofian ja muiden Istanbulin kirkoista moskeijoiksi muutettujen rakennusten
eri vaiheista.
Marraskuun Syysbayram on perinteinen pääjuhlamme. Saamme kaamoksen
keskellä ravintoa sekä keholle että mielelle. Turkkilainen ruoka on edustava
näyte Lähi-idän keittiötaidoista. Jos ranskalainen ja kiinalainen keittiö ovat
maailman parhaita pronssimitali kuuluu Turkin keittiölle – ainakin turkkilaisten
mielestä. Musiikki ja itämainen tanssi tuovat iloa muille aisteille ja mielelle.
Iloista ruskasyksyä Puolikuun lukijoille toivotellen, Juhani Lahtinen
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Education cooperation between Finland and
Türkiye– already good, but vast potential for future
Finland has one best education systems in the world. “We in Finland do not ask what the cost of education
is, but what the cost of not educating people would be.” said Ambassador Ari Mäki, who gave a speech about
Finnish education at CHP-party’s Education Symposium in Ankara on 23.6.2022.
The Ambassador of Finland to Türkiye, Ari Mäki, spoke about his own story, the Finnish Education System, the
Teachers in Finland, and cooperation in higher and international education.

Ambassador Mäki started the Symposium by talking about his own personal educational opportunities. Even
though his parents were poor farmers, education was available for all children equally, and that possibility
has brought him to where he stands today. That is the central pillar of the Finnish Education System: everyone
must have equal learning opportunities and access to high-quality education and training. The achievable goal
is to make individuals flourish through innovation and creativity. Furthermore, all competence and talent of
the citizens should be mobilized to achieve sustainable economic growth and wellbeing.
Mäki highlights how education has been the key to a nation’s success and growth. “In Finland, every school is
a good school.” Education is available for everyone regardless of gender, socioeconomic status, or linguistic
and cultural background. In addition, education is free of charge for Finns and citizens from EU/ETA countries.
www.suomi-turkki.fi
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The teachers have a substantial effect on the level of education in general. According to Mäki, teachers in
Finland are highly educated, skilled, motivated, and have professional autonomy. They are encouraged to
create and experiment with new learning environments and pedagogies. The high level of education among
teachers makes it possible to focus on a holistic perspective on children’s wellbeing, support those who need
it, and create a motivating classroom environment, not standardized testing. Mäki concludes: “the focus is
on learning and support, not on steering and control.”

By 2030, Finland aims to invest 4% of its GDP in Research and Development.
Finland has one of the highest levels of cooperation between higher education and business life, but the
country also aims for international interaction. The goal is to increase global mobility and collaboration and
attract more students and researchers to Finland. In Finland, there are more than 400 English-taught degree
programs in 13 universities and 22 universities of applied sciences.
The aim is to increase cooperation between Finland and Türkiye in the future.
At the end of his speech, Mäki concentrates on the cooperation between Finland and Türkiye. Between 20042020, 2 300 Turkish students participated in the Erasmus programme in Finland, and 491 Finnish students
have been to Türkiye. In addition, 421 Finnish personnel and academicians came to Türkiye, and 750 Turkish
personnel and academicians were in Finland so far. The Embassy of Finland in Ankara will work hard in order
to grow these numbers and facilitate cooperation between our countries.
If you became interested in the Opportunities in Finnish Universities, see: https:// www.studyinfinland.fi/ or
if you became interested in Finnish Education System, see the Finnish National Agency for Education’s (EDUFI)
website: https://www.oph.fi/en/education-system
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Matot koristavat peltoja Turkin auringonvalon
keskuksessa

Ennen vientiään käsinkudotut matot välimerellisessä Turkin kaupungissa viettävät aikaansa auringon alla ja
luovat kauniin maiseman.
Dösemealti on yksi vähän tunnettuja alueita Antalyassa, Välimeren Turkin maakunnassa, jonka rannat ja
lomakaupungit houkuttelevat miljoonia turisteja joka vuosi. Joka kesä se isännöi kuitenkin ainutlaatuisen
harjoituksen. Käsinkudotut matot, joita lähetetään kaikkialta eri puolilta maata, asetetaan laajoille pelloille,
jotta ne altistuvat auringonvalolle, mikä tekee niiden värien pehmentämiseksi ja niiden sisältämien bakteerien poistamiseksi.
Kaikenvärisiä ja -aiheisia mattoja viedään sitten ulkomaille, missä ne ovat suositumpia kuin Turkissa.
Alue itsessään on käsikudottujen pienten mattojen keskus, jotka on värjätty kasveista saaduilla luonnollisilla
väriaineilla. Maanviljelijöiden laajat pellot muuttuvat mattopaikaksi, joka siirtyy viimeiseen vaiheeseen ennen
myyntiä, kun kesäsadonkorjuu tyhjentää peltoja.
Lämpötilan noustessa alueelle valuu mattoja eri puolilta maata. Jokainen on jatkoa sukupolvien perinnölle,
jotka kutoivat mattoihin muistoja, elämän iloja ja kipuja heijastavilla aiheilla sekä yhtenäisyyden, rakkauden ja perheen symboleilla. Ammattitaitoiset käsityöläiset pesevät, kuivaavat ja korjaavat ne ennen kuin ne
levitetään laajoille pelloille. Sateista säätä lukuunottamatta ne pysyvät pelloilla syksyyn asti.
Lähde: dailysabah.com
Helene Ergene
TURKIN UUTISET.

www.suomi-turkki.fi
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ISTANBULIN MENNEISYYTTÄ KREIKKALAISITTAIN
Hanna-Riitta Toivanen-Kola

Suomen Ateenan-instituutin Ystävät ry. (SAIY) teki
kulttuurimatkan Istanbuliin loka-marraskuun vaihteessa 2014. Yhdistys perustettiin v. 1986 tukemaan
instituuttia ja Suomen ja Kreikan välistä kulttuurivaihtoa. SAIY jakaa tutkijastipendejä ja järjestää
Kreikan-matkoja asiantuntevien oppaiden johdolla.
Matkan teemana oli kreikkalaisuus Istanbulissa
turkkilaisaikaa ja nykyhetkeä unohtamatta. Lähdimme liikkeelle Hippodromilta, jossa on Delfoista tuotu
käärmepylväs – tai pikemminkin sen jäännökset.
Delfoin käärmepylväs koostui alun perin kolmesta
yhteen kietoutuneesta pronssikäärmeestä, jotka
kannattelivat kultaista kolmijalkaa. Alun perin se oli
lahjoitettu Delfoin Apollonin temppelille kiitokseksi
siitä voitosta, jonka kreikkalaiset saivat persialaisista v. 479 eKr. Plataian taistelussa. Pylvääseen oli
kirjoitettu 31 taisteluun osallistuneen kreikkalaisen
kaupungin nimet. Keisari Konstantinus Suuri, joka
hallitsi Itä-Roomaa eli Bysanttia 300-luvun alussa,
määräsi pylvään tuotavaksi Konstantinopoliin. Yksi
kolmesta käärmeenpäästä löytyy Istanbulin Arkeologisesta museosta.

Hagia Sofian uudet löydöt ja vesisäiliö
Varmasti moni Istanbulissa-kävijä tuntee kaihoa,
joka henkii vanhaa kaupunkia kuvaavista kreikkalaisista lauluista. Myös Olavi Virta innostui tästä idän
ihmeellisestä kaupungista:
”Istanbul sai Konstantinopolilta kaiken loiston
Bosporin rantamilta, nimeään ei Konstantinopolilta
Istanbul pitää saanutkaan. Neito kaunis Konstantinopolissa enää illoin ei tanssi haaremissa, hällä paikka
on pikkubaletissa kabareekahvilan.”
Hagia Sofian eli Pyhän Viisauden kirkon paikalla on ollut kaksi vanhempaa kirkkoa. Sen vanhin
edeltäjä, Megale Ekklesia eli Suuri Kirkko, tuhoutui
niissä mellakoissa, jotka leimahtivat liekkeihin pyhän
patriarkka Johannes Krysostomoksen eli Kultasuun
karkotuksen yhteydessä 400-luvun alussa. Syynä patriarkan karkotukseen oli se, että tämä oli arvostellut
kaupungin rikkaan eliitin, mukaan lukien keisarinnan, vastuutonta elämää köyhien kustannuksella.
Konstantinopolin asukkaat, jotka pitivät Johannesta
arvossa, raivostuivat, ja lopputuloksena oli vanhan
kirkon tuho.
Nykyinen Hagia Sofia -kirkko on paikalla kolmas. Se
on rakennettu vuoden 532 Nika-kapinan melskeissä
tuhoutuneen, järjestyksessä toisen varhaiskristillisen
basilikan paikalle. Tuon keisari Theodosiuksen 400-luvulla rakennuttaman basilikan jäännöksiä lepää Hagia
Sofian sisäänkäynnin edustalla.
Hagia Sofian alta on löytynyt sellaisia maanalaisia
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tiloja, joista aiemmin on vain kuultu huhuja. Myös
Hagia Sofian kaakkoispuolella tehdään uusia arkeologisia kaivauksia. Kirkon läheisyydessä on valtava
aidattu ja syvään kaivettu alue, jonka kaivauslöytöjä
odotellaan suurella mielenkiinnolla.
Hagia Sofiassa näimme sen loiston lisäksi gallerian
kaiteeseen raapustetut viikinkien nimikirjoitukset.
Kirkon galleriassa on kokoontunut kaksi kirkolliskokousta, viides ja kuudes, vuosina 553 ja 680 - 681.
Yläkerrassa kultaa kimalteleva Deisis-mosaiikki
keskellään Kristus-hahmo vetää edelleen katsojia ja
valokuvaajia puoleensa.
Seuraavaksi suuntasimme Basilika-sisterniin eli Yerebatan Sarayihin, vesisäiliöön, joka sekin on keisari
Justinianuksen ajoilta. Vesisäiliön kattoa kannattelee
336 pylvästä, ja siihen on laskettu mahtuneen ainakin
80 000 kuutiota vettä. Kävimme myös Konstantinopolin patriarkaatissa, ja iltapäivämme huipentui
risteilyyn Bosporilla.
Valitettavasti emme saaneet lupaa käydä katsomassa Studionin luostarin Pyhän Johannes Edelläkävijän kirkkoa, joka on 400-luvun puolivälistä.
Se muutetaan mahdollisesti museosta moskeijaksi,
joten kesken rakennustöiden ei sisään pääse. Peräti
80% kokonaisuudesta tulee olemaan uutta rakennuskantaa. Myöskään Khora-kirkkomuseo värikkäine
mosaiikkeineen ei mahtunut ohjelmaamme: jotain
täytyy jättää toiseenkin kertaan. Mosaiikkien lisäksi
Khora-kirkon sivukappelissa on vaikuttava Ylösnousemus-fresko, Anastasis, ainoa Istanbulissa.

Saadaanko Istanbuliin Bysanttilainen museo
Lauantaina tutustuimme Istanbulin Arkeologiseen
museoon. Sen tiloissa on vuonna 527 tai 528 valmistuneen Pyhän Polyeuktoksen kirkon jäännöksiä, marmorilohkareita, joiden reunoissa kiertää heksametrillä
kirjoitettu runo. Tekstin pituus oli ehjänä 135 metriä
ja kirjainten korkeus 10-11,5 cm. Kivenhakkaajilla on
ollut valtava työ saada runo valmiiksi, koska kirjaimia
ei kaiverrettu vaan ne koverrettiin marmoriin, joka
tarkoittaa, että niitä ympäröivä kiviaines oli poistettava.
Muukin koristelu on käsittämättömän taidokasta,
kuten seinäkomeroissa pyrstöjään levittelevät riikinkukot sekä erilaiset kasviaiheet, kuten viininlehdet ja
granaattiomenat. Anicia Julianan aviomies oli Bysantin
itäisten sotavoimien komentaja. Tämän arvellaan
tuoneen puolisolleen kallisarvoisia kankaita, jotka
oli koristeltu Sassanidien Persian monimutkaisilla
kasviornamenteilla. Olisikohan siinä syy siihen, että
sassanidilaiset kasviornamentit löysivät tiensä bysanttilaisten kirkkojen seiniin ja pylväänkapiteeleihin?
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Pyhän Polyeuktoksen kirkon ylistysrunon ensimmäinen osa ylistää ajan tavan mukaan kirkon rakennuttajaa, patrikia Anicia Julianaa. Toinen osa kuvailee
kirkon kauneutta. Tämä runo on rekonstruoitu Heidelbergin yliopiston kirjastosta löytyneen käsikirjoituksen avulla. Suomeksi sitä ei ole saatavilla. Tässä
lainaus kotikutoisesta versiosta:
”Kuinka se (Pyhän Polyeuktoksen kirkko) nouseekaan syvältä juuriltaan perustuksilleen ja kohoaa
esille maasta syöksyäkseen taivaan tähtien takaaajoon! Kuinka se ulottuukaan pituudessaan idästä
länteen, kunnes sen molemmat sivut kimmeltävät
selittämättömällä tavalla Faethonin (auringon) liekeissä! Keskilaivan molemmin puolin kannattavat
pylväät tukevien pylväiden päällä kupolin koristellun
sisäkaton säteitä niin, että oikealla ja vasemmalla
ympyrän kaarista avautuvat syvänteet synnyttävät
aina liikkuvan valon, kuun loisteen. ”
Arkeologisen museon arvokkaat aarteet ovat
herättäneet ajatuksen siitä, että Istanbuliin pitäisi
saada bysanttilainen museo. Oppaamme Lea-Maija
Köcamanin mukaan kaikki Bysantin ajan aarteet
eivät ole esillä, ja uusia löytyy jatkuvasti. Ajatus on
kannatettava, sillä kaikki esineet eivät mahdu esille
Arkeologiseen museoon.

Pyhän Polyeuktoksen kirkon palkiston osa, Istanbulin
Arkeologinen museo.

Kristus-lapsen temppeliintuominen, 600-luku. Mukana Neitsyt Maria ja profeetta Simeon. Mosaiikki
Istanbulin Arkeologisesta museosta, alun perin
kirkosta.

Salep-juoma maistui instituutin ystäville Istanbulin
syyssäässä.

www.suomi-turkki.fi
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Kurssiopemme Tülin Özden
Gökovan alueen tärkein sosiaalinen tapahtuma, meille
kurssilaisille tietenkin, on käsityökurssimme, joka on
jatkunut jo 6-7 vuotta. Kursseilla on käynyt monenlaisia naisia lähikylistä asti ja vaikka meistä 14-15
alkuperäisetä kurssilaisesta on jäljellä enää 4-5, niina
saman verran on tullut keskuuteemme uusia, mukavia
naisia. Koska kaikki kurssilaiset asuvat samalla alueella, yhteydenpito kesälläkin jatkuu, olemmekin jo
viettäneet ainakin kolmet synttärit, kolmien kakkujen
kynttilät ovat puhallettu, olemme käyneet Akyakassa
koko konkkaronkka aamiaisella, kerran visiitillä Tülin
Hocan kotona ja silloin tällöin uimassa ja muutenkin
yhteydenpidot jatkuvat. Suurin osa meistä on tullut
suurkaupungeista, jonka takia tämä ystäväpiiri on ollut
kaikille tärkeä.
Joten kiitos Halk Eğitim (Kansanopiston) kurssista ja
ehdottoman hienon opemme Tülinistä johtuen, meillä
on mitä ihanin ystäväpiiri!
Siksipä kirjoitan mielelläni Tülin Özdenistä (syntynyt
1961). Viime Uudessa Kuussa oli lyhyt kirjoitukseni
Ulassa pidetyssä Halk Eğitimim käsityönäyttelystä.
Tülin ja miehensä Onur ovat kunnon ulalaisia, ja koska
Onur kovasti ylisti Ulan kaupunkia, niin pitänee siitäkin
hiukan kirjoitella.
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Aikoinaan Ula on ollut tärkeiden kauppateiden kohtaamispaikka, aina siihen asti milloin uudet MuğlaMarmaris, Muğla-Köyceğiz-Fethiye-Antalya maantiet rakennettiin, nyt se on jäänyt vähän syrjemmälle, mutta
on taas kehittymässä ja laajenemassa yliopistojenkin
takia Muğlan esikaupungiksi, sinnehän on matkaa vain
17 Km. Mutta kuitenkin Ula on monien kylien hallinnollinen keskus ja on Muğlan läänin alaisena.
Ulassa aikoinaan viljeltiin tupakkaa ja jopa kasvatettiin
silkkimatoja, viinirypäleitä ja monenlaisia viljelykasveja ja hedelmiä. Kaikkien pihoilla oli ja ,on joissakin yhä
omat, kasvitarhat ja kanat ja jopa lampaita ja vuohiakin
kasvatettiin. Myös siellä oli keramiikka-ateljeitä, jossa
tehtiin kaikenlaisia saviesineitä kotikäyttöön (ennen
plastiikkitavaroita). Myös oli aasinsatulan tekijöitä,
seppiä, olihan se vilkas kaupunki, joten kilkettä ja
kalketta riitti. Myös puuseppiä, Ulan talojen koristeelliset sisäkatot ja ovet ovat tosin taidokkaasti tehdyt.
Jopa siellä tehtiin nahkaisia arkikenkiä. Nykyään nämä
ammatit ovat historiaa… onneksi käsitöitä kohtaan
kiinostus jatkuu vahvana!
Joitakin vuosia sitten tehtiin filmi nimeltä Dondurmam
Kaymak (jäätelöni on kermasta) ja siinä näytteli jopa
meidän kylän muhtar, kylän artisti! Filmin jälkeen tästä
jäätelöstä tuli niin kuuluisa, että sitä saa jopa jonottaa.
Mutta muğlalaisen Harun ustan jäätelö on sittenkin
parempaa, joka tiistai Harun usta laskeutuu Gökovan
kyliin myydäkseen …vanhanaikaiseen tyyliin … suoraan
pakettiautonsa kylmiöstä erimakuisia herkkujaan. Voi
ostaa kiloittain tai tötterössä. Hyvää on…
Ulalaiset ovat aina olleet ahkeria opiskelijoita ja monet ovat lyseon jälkeen lähteneet suurkaupunkeihin
opiskelemaan ja jääneet niille teille, niinkuin Tülin ja
Onurkin.
Avioiduttuaan Onurin kanssa 1979,(he seurustelivat
sitä ennen kolme vuotta) aviopari muutti Onurin työn
takia Izmiriin 1982, jossa syntyivät heidän molemmat
poikansa Özgür ja Özgün, molemmat ovat naimisissa
Izmirissä ja toisella on 10 vuotias poika, jonka hauskoille touhuille me kurssilaisetkin ollaan saatu nauraa!!
Poikien koulujen alkaessa Tülinkin rupesi opiskelemaan
tyttöjen ammattiopistossa käsityöalalla ja alkoi myös
työskentelemään koulun ateljeessa ja teki töitä siellä
12 vuotta. Sairauden takia hän jäi kotiin neljäksi viideksi vuodeksi, joskin antoi yksityisiä kursseja kapioiden
ompelua varten.
Onur joutui virkansa puolesta kiertelemään Anatolian
eri kaupungeissa. Kesällä Tülin otti lapset ja menivät
isänsä virkapaikoille perhe-elämää viettämään. Tülin
kertoo että näistä kesistä voisi tehdä romaanin, niin
mielenkiitosissa paikoissa Onur joutui työskentelemään.
Onurin viimeinen työpaikka oli Izmirissä jossa hän jäi
eläkkeelle. Mutta vasta Tülinin sairaudesta paranemisen jälkeen he muuttivat kotikonnuilleen Ulaan 2013,
missä molempien vanhemmatkin vielä elivät. Tülin alkoi
opettajatyönsä Ulan Halk Eğitimissä ja hänet lahetettiin
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2014 Gökovaan käsityöpettajaksi jossa me ollaan siitä
asti oltu hänen innokkaita oppilaitaan. Tülin on kouluttanut ja kehittänyt itseään aivan alusta alkaen, hänellä
on tietoja ja taitoja melkein joka käsityön alalla ja jos
hän ei jotakin tiedä, ottaa hän siitä selvää.
Tülinin isä työskenteli miesten räätälinä ja ompeli Ulan
ja Gökovan sulhojen hääkostyymit. Äiti oli kotirouva
ja hoiti talon ja puutarhan ja kanat ja lapset. Onurin
isoisä oli Tasavallan ensimmäisiä kansakoulunopettajia, Onurin isä taasen oli maatalousteknikko ja Onur

itse yliopiston jälkeen rupesi valtion virkamieheksi.
Onur kertoo että hänen molemmilla isoäideillään oli
kangaspuut, niinkuin varmaankin monilla muillakin
ulalaisilla ja he kutoivat kaikki tarvittavat kankaat,
kilimit ja matot itse.
Tülin ja Onur rakensivat Ulaan tultuaan oman talonkin
ja asuvat nyt tyyväisinä kauniissa kodissaan ja nauttivat olostaan. Onurilla on omat puuhansa, etenkin
puutarhassa ja Tülin talvella toimii kurssiopettajana,
hän myöntää, ettei vielä viitsisi jäädä kotiin, kivempi
on tehdä töitä, eikä olla vain kotona.

Odotamme innolla kurssin alkamista ja mitähän me
tänä vuonna keksittäisiin tehdä…
Tulan Yanardağ 09.09.2022

www.suomi-turkki.fi
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ISTANBULIN MODERNIA
ARKKITEHTUURIA
Istanbul on kaupunki, joka yhdistää Aasian ja Euroopan Turkissa ja se saa uusia nähtävyyksiä ja
laajentaa kaiken aikaa siluettiaan. Istanbul on saanut viime vuosien ja parin vuosikymmenen
aikana useita rakennuksia ja rakenteita, jotka herättävät maailmalla suurta ihastusta modernilla
arkkitehtuurillaan.

Yksi näistä rakennelmista on uusi Camlican TV- ja
radiotorni Aasian puolella Istanbulia, Camlican kukkulalla. Camlican kukkula on meren pinnasta 280
metriä korkea ja siellä on ollut vuosien ajan useita
pieniä TV- ja radiotorneja. Niitä on nyt purettu, kun
tämä uusi korkea torni rakennettiin. Camlican kukkula
on ollut iät ja ajat turistikohde ja myös paikallisten
retkeilykohde.
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Uusi torni valmistui syyskuussa vuonna 2020 ja vihittiin
käyttöön toukokuussa 2021. Tämän scifimäisen tornin
on suunnitellut arkkitehti Melike Altinisik yhteistyönä
lontoolaisen arkkitehti, suunnittelija ja taiteilija Daniel Widrigin ja saksalaisen arkkitehti ja suunnittelija
Florian Dubielin kanssa.
Camlica torni on avoinna yleisölle. Torni on 387 metriä korkea ja siinä on 40 kerrosta. Tämä futuristinen
rakennus on Turkin korkein rakennus, se on 56 metriä
korkeampi kuin Eiffel torni. Se on saanut inspiraationsa tulppaanikukasta, Ottomaanien aikaisesta
turkkilaisten symbolista. Panoraamiset hissit nousevat

molemmin puolin tornia alimmasta kerroksesta ylimpään kerrokseen ja nämä hissit sympolisoivat Bosporin
salmea, joka sekä yhdistää että erottaa Aasian ja
Euroopan. Tornissa on 360 asteen näköalatasanteita,
joista on mahtavat näkymät Bosporin salmelle.
Camlica torni on ainoa TV- ja radiotorni maailmassa,
josta pystytään tekemään laadukasta lähetystä yli
100 kanavalle.
Alimmassa kerroksessa on kirjastoja ja näyttelytiloja
ja ylimmissä kerroksissa on kahviloita ja ravintoloita.

www.suomi-turkki.fi
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TIESITKÖ?
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Paimenen salaatti eli coban salatasi

Värikäs ja raikas paimenen salaatti on perinteinen kesäsalaatti. Se sopii kaikenlaisten ruokien kanssa,
niin meze-pöydän kuin yksinkertaisen arkiruoan kanssa. Salaatti on helppotekoinen ja virkistävä. Se
valmistetaan uuden sadon tuoreista vihanneksista ja se on täynnä vitamiineja.
Salaattiin tarvitaan:
2-3 tomaattia
2 vihreää paprikaa
2 punaista paprikaa
kurkkua
1 sipuli
runsaasti kevätsipulia
2-3 kovaksi keitettyä munaa
feta-juustoa eli beyaz peyneriä
oliiviöljyä
sitruunan mehua tai etikkaa
suolaa
persiljaa koristeluun
Pese vihannekset, kuori kurkku, poista paprikoista siemenet, poista tomaateista siemenet ja
pilko kaikki vihannekset haluamasi kokoisiksi kuutioiksi tai paloiksi.
Kuori ja pilko sipuli kuution paloiksi ja pilko kevätsipuli renkaiksi.
Sekoita varovasti kaikki pilkotut vihannekset kulhossa, lisää suolaa, oliiviöljyä ja sitruunan
mehua tai etikkaa makusi mukaan.
Laita sekoitettu salaatti sopivaan tarjoiluastiaan.
Murenna feta-juustoa salaatin päälle.
Leikkaa munat pituussuuntaan kuuteen osaan jokainen muna ja koristele salaatti niillä ja pilko
persiljaa runsaasti ja ripottele salaatin päälle.
Nauti raikkaasta, värikkäästä ja vitamiinirikkaasta salaatista.
Afiyet olsun!

www.suomi-turkki.fi
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Torstaina 22.9.2022 klo 18.00
Ali Emre Bayar Sahrasshopista tulee kertomaan aiheesta
turkkilainen hamamkulttuuri.
Paikkana on ravintola Istanbul Grilli, Fredrikinkatu 29 Helsinki.
Keskiviikkona 12.10. klo 18.00
FT Hanna-Riitta Toivanen-Kola
alustaa aiheesta Hagia Sofia ja muut Istanbulin moskeijoiksi muutetut kirkot.
Paikka: ravintola Halikarnas, Ruoholahdenkatu 18 Helsinki.

SYYSBAYRAM
Tervetuloa kaikki Suomi-Turkki -Kulttuuriseuran jäsenet ja ystävät
lauantaina 19.11. klo 18.00 Ravintola Istanbul Grilliin,
Fredrikinkatu 29, Helsinki.
Illalliskortin hinta aikuisilta 29 € ja lapsilta (alle 12 v.) 13 €.
Ruokajuomat maksullisia paitsi vesi.
Illalliskortin hintaan sisältyy tervetulokuohari, runsas välimerellinen
buffetti, jälkiruokana kahvi/tee ja leivonnainen.
Ohjelmassa mm. vatsatanssia, musiikkia, arpajaiset runsaine
palkintoineen, seurustelua ja yhdessäoloa.
Ilmoittautumiset 15.11.2022 mennessä Marjut Çalğanille, puh. 040 5282748
tai marjut.calgan@elisanet.fi.
Illalliskortin hinta maksetaan etukäteen seuran tilille

Nordea FI12 1031 3000 7776 51.
Ilmoita nimesi viestikentässä!
TERVETULOA! HOŞGELDİNİZ!
Seurallamme on 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.
Hyvät jäsenet, olettehan ilmoittaneet sihteerille sähköpostiosoitteenne sekä mahdolliset osoitteenmuutokset.
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Suomi-Turkki kulttuuriseura ry:n hallitus 2020
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:
Hülya Yüksel 040 877 0331, hulya.yksel13@gmail.com
Puolikuun päätoimittaja
Annaliisa Ollila 040 553 7004, anna.liisa@hotmail.fi
Muut jäsenet:
Sinikka Huhtala 040 5541 885, huhtala.sinikka@gmail.com
Henrik Jämsä 040 5586 216, jamsahenrik@gmail,com
Seppo Kanerva (Turkissa) 995 77 90 531 718 2745 (0,16€ min.)
Marjut Calgan 040 5282748, marjut.calgan@elisanet.fi
Helena Ünlü 040 361 3101, helenaunlu@hotmail.com
Minna Björkman, puh. 040 5453638, bjorkman.minna@gmail.com

Oulun Suomi-Turkki Kulttuuriyhdistys ry:n
hallitus 2019
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

Varajäsenet:
Arja Munck 040 966 7153, arja.munck1@gmail.com
Terttu Yücel 040 843 7390, terttuyucel@gmail.com
www sivut:
http://www.suomi-turkki.fi

Kielenkääntäjät
And Demir
virallinen kääntäjä su-tu, tu-eng-tu
050 3119 100 tai info@turkki.pro
www.turkki.pro
Ismael Ekim
virallinen kääntäjä su-tu-su
046-553 3290 Whatsapp
+90 535 642 0304 Whatsapp
Kivisillantie 1, 05810 Hyvinkää
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

Tiia Özgül
+90 536 835 0385, tiiali82@gmail.com
Hasan Polat
+90 530 966 3391,
polathasan27@hotmail.com
Marjo Turunc
+90 542 614 8813
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
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!15
www.suomi-turkki.fi
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