4
N:O

is ty

H els

s

2017

i

S

-y

g

hd

in
n

uo

m i– K r eik

ka

Itä-Kreetalla on väljempää s. 4–7

•

Sateinen kesä ajoi suomalaiset Kreikan aurinkoon – ensi kesälle lisää valmismatkoja! Lakis Halkias tuli ja valloitti yleisönsä Rauni Vornanen muistelee:
Marionin kanssa Ateenan lauluolympialaisissa Christina Wallin mukana
kuvin ja sanoin Meteoraan Fetatäytteiset piiraat Irmelin tapaan
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hdistyksen juhlavuosi kääntyy loppusuoralle.
Paljon teimme ja paljon saimme – ainakin upeita
ja ikimuistoisia muistoja. Hienoa, että niin moni
teistä osallistui tilaisuuksiimme.
Hyviä uutisia tulee Kreikan suunnaltakin. Suomalaisten
matkailu Kreikkaan kasvoi heinäkuussa peräti 20%
viime vuoden heinäkuuhun verrattuna. Kaikkiaan
Etelä-Euroopan-matkat lisääntyivät heinäkuussa jopa
60 prosenttia (juttu sivuilla 14–16). Olemme iloisia
Kreikan yhä kasvavasta suosiosta.
Tammikuussa pidetään Messukeskuksessa taas
matkailumessut, joissa Kreikka on esillä monin tavoin.
Tervetuloa 18.–21. tammikuuta 2018 tutustumaan
ensi kesän tarjontaan. Suunnittelemme messuille myös
oman yhdistyksemme tarjontaa, joka sopii mahdollisille
uusille jäsenille ja myös meille jo jäseninä oleville.
Torstaina, marraskuun 30. päivänä klo 18 pidetään yhdistyksemme sääntömääräinen
syyskokous toimistossamme. Tulkaa joukolla mukaan, vahvistetaanhan silloin muun
muassa ensi vuoden toimintasuunnitelma. Kaikenlaista kivaa on ehdotettu vuodelle
2018. Ilmoittautuminen 27.11. mennessä yhdistyksen sihteerille.
Alkuvuoden tapahtumat yhdistyksessämme virittävät varmasti mukavasti ensi kesään.

Minna Maja, rahastonhoitaja
040 508 5759, minna.maja@kolumbus.fi		

Toivotan kaikille mukavaa ja virkeää loppuvuotta, lämmintä joulunaikaa ja
menestystä alkavalle vuodelle 2018!

Lauri Mustonen
lauri.mustonenjr@outlook.com		

					
					

Eero Nokela, jäsenlehden toimittaja
050 553 5681, eero.nokela@kolumbus.fi		

Allu Lamminen
puheenjohtaja
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Marjatta Hjorth		
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Pertti Räisänen
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TOIMISTO, Inkoonkatu 7, 00510 Helsinki, puh. 040 542 9495 tai
sihteeri 050 582 1464, sähköposti: suomi.kreikka@welho.com
Jos haluat tulla toimistoon ostoksille,
sovi siitä jonkun hallituksen jäsenen kanssa.
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Kohti uutta vuosikymmentä

www.helsinginsuomikreikkayhdistys.fi

Tunnelmallista
joulun aikaa sekä
hyvää alkavaa
vuotta 2018!
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Kauas auringonvarjorivistöistä

Itä-Kreetan
kätkettyjä helmiä
Kreeta on löhölomalaisen paratiisi.
Hanian turistirannikolla ei rantatuolin ja musakalautasen
välillä tarvitse tarpoa monta askelta. Rosoisempaa ja väljempää
Kreetaa kaipaavan kannattaa suunnata itään
vaikka toki lännessäkin on keitaansa.

Jyhkeä linnoitus
hallitsee Heraklionin
venetsialaista satamaa.
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I

tä-Kreetaan tutustumiseen Agios Nikólaos on hyvä tukikohta, sillä liikenneyhteydet ovat hyvät joka suuntaan. Veneretki
Spinalongan leprasaarelle kannattaa vaikka UNESCO:n maailmanperinnekohteessa riittää tungosta. Erinomainen Almirosin
ranta löytyy puolen tunnin kävelymatkan
päässä keskustasta ja se sopii mataluutensa ansiosta myös lapsille.
Jos Bio Aroman luonnonkosmetiikkatehdas myymälöineen sijaitsisi Agios Nikólaoksen keskustassa, siellä pitäisi jakaa
jonotusnumeroita. Nyt sijainti teollisuusalueella ohitustien väärällä puolella ei houkuttele – tänne on tahdottava tulla. Vaiva
kuitenkin kannattaa. Perheyritys käyttää
Kreetan luonnon yrttejä yhdistämällä perinteitä ja modernia teknologiaa. Varsinainen tajunnanräjäyttäjä on ainoastaan
Kreetan vuorilla kasvavasta kreetanmeiramista tehty parfyymi, ja kreetanmeiramia saa myös hammastahnamuodossa.
Lisätäkynä on se, että kansanperinteessä
kreikanmeiramin kerrotaan antavan lisäpotkua libidolle.

1,5 tunnin ajomatkan päässä lännessä
on Kreetan pääkaupunki Heraklion. Se
on tunnettu Knossoksesta, mutta tarjolla
on muutakin. Arkeologisessa museossa
tulee ähky runsaasta annista. Hieman paitsioon jäävän viihtyisän historiallisen museon vetonauloina ovat kaksi El Grecon
ikonia, joista etenkin Mount Sinai koukuttaa. Venetsialaisen sataman jyhkeässä linnoituksessa on mielenkiintoinen museo.
Sitten etelään! Euroopan eteläisin kaupunki Ierápetra ei kaupunkina tarjoa ihmeitä, mutta keskustan pikkukivirannat
ovat rauhallisia ja purjelautailuopetustakin
löytyisi. Todella ainutlaatuista ruokailuelämystä etsivien kannattaa ajaa Ierápetrasta
noin 30-40 minuuttia itään rantatietä ja
sitten vuorille Pefkin vuoristokylään. Piperia-ravintola sijaitsee nimensä mukaisesti
pippuripuun alla. Parempaa jänistä Kreetalta ei löydy, ja Piperian erikoisuutena ovat
maustetut rakit. Niiden alkoholiprosentti
on matalampi kuin kirkkaan rakin. Kannattaa kysyä ja maistaa!

Xerókampokseen
rakennettiin tie
vasta muutama
vuosi sitten ja rannalla
riittääkin rauhaa
yllin kyllin.
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Agios Nikólaoksen ja
Sitian välinen tie
tarjoaa huikeita maisemia.
Agios Nikólaoksessa sijaitsevan
Bio Aroman tehtaanmyymälässä
esitellään myös tuotteiden
valmistusprosessia.

Pefkin vuoristokylän Piperiaravintolassa herkutellaan
pippuripuiden alla.
Ravintolan herkut ovat
kuin linnunmaitoa.

Romanttinen Zakros ja leppoisa Sitia
Kun rannikkoa jatkaa vielä kauemmaksi
itään, tulee vastaan Xerókampoksen lähes
neitseellinen uimaranta. Vielä muutama
vuosi sitten ei Xerókampokseen ollut edes
tietä, ja nytkin siellä on vain pari kälyistä
baaria, joten rauha on täydellistä. Päärannan vieressä kallioniemen takana on
pienempi ranta, jonka lohkareissa on
koloja. Niistä sopii kaapia savea esiin ja
hieroa ihoon.
Kovin kaukana Xerókampoksesta ei
ole Zákroskaan, ja idemmäksi ei Kreetalla
juuri pääse. Káto Zákroksen minolaiskauden palatsi on Kreetan neljänneksi suurin
6

ja siihen voi tutustua ilman Knossoksen
turistimassoja. Viereinen Kuolleiden rotko
on ollut tuhansia vuosia sitten hautauspaikkana ja nyt siellä on vaellusreittejä.
Majoitusta voi varata vaikka persoonallisesta Stella´s Traditionalista, sillä ajomatka
takaisin Agios Nikolaókseen kestäisi iltapimeällä pikkuteillä yli 2,5 tuntia. Zákrosta
romanttisempaa yöpymispaikkaa saa sitä
paitsi hakea.
Vielä yksi ilmansuunta on Agios Nikolaóksesta tutkittavana. Agios Nikolaóksen
ja Sitian välinen tie on yksi Kreetan valokuvauksellisimmista, ja heti alkupäässä
kannattaa pysähtyä Gournián minolaisraunioille. Niiden jälkeen maasto on niin

jyrkkää, että vaikka meri on lähes koko
ajan näkyvillä, ei uimapaikkoja ole kuin
1–2. Ruokapaikaksi sopii vaikka Messa
Moulianan piskuinen vuoristokylä. Kulahtaneen kylän keskellä sijaitsevan tavernan
puiden alla on turha odottaa englanninkielen taitoa ja ruokakin on hieman niin ja
näin, mutta naapuripöydän punanenäiset
viljelijät tuovat kotoa turistin pöytään omia
viinirypäleitään jos pärstäkerroin miellyttää. Tunnelmaa siis riittää!
Sitia on miellyttävä pikkukaupunki,
jossa ei juurikaan ole nähtävää. Valttina
on lumoavan leppoisa ilmapiiri olemattomalla turismihässäkällä. Sitialla olisi toki
matkailupotentiaalia, mutta lentokenttä

on liian pieni charterruuhkaan ja hotelliinfrastruktuuri on vaatimatonta. Sitian keskustan uimaranta on kuin paratiisi. Sitia
on kuuluisa oliiviöljystään, ja kaupungin
parhaat leivoskahvit löytyvät keskustasta
Mitsakakiksen kahvilasta. Kokeile unelmaa nimeltä Black Forest.
Jos energiaa on yllin kyllin, läheinen Toploun luostari on käymisen väärtti. Kauempana sijaitsevaa Vain kuuluisaa uimarantaa
ei sen sijaan uskalla varauksetta suositella.
Palmujen reunustama ranta on huikean
kaunis, mutta kesäisin aivan liian täynnä
auringonpalvojia.
Teksti ja kuvat Kai Jauhiainen
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Kuva netistä

Yhdistyksen syksy saatiin onnistuneesti käyntiin. Ortodoksiseurakunnan juhlasaliin kokoontunut yleisö sai mitä oli luvattu,
Christina Walli johdatti meidät Meteoran huikeisiin maisemiin
sanoin ja kuvin.

A

thosvuoren luostarit ovat suljettuja
ja niihin pääsevät vain miehet anomuksesta, mutta Kalampákan kaupungin
lähellä Thesssaliassa keskellä Kreikkaa
sijaitseviin Meteoran luostareihin pääsee
kuka vain niiden aukioloaikana kolmen
euron sisäänpääsymaksusta. Christina
Walli on käynyt niissä kymmenet kerrat,
viimeksi muutama viikko sitten. Helpoiten
Meteoraan pääsee matkanjärjestäjien retkellä esimerkiksi Pargasta, jonne suomalaisillakin matkanjärjestäjillä on runsaasti
valmismatkoja.
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Christina on käynyt useissa Suur-Meteoran alueen luostareista, joita on vielä
toiminnassa 26. Munkkeja niissä asuu
1800, joissakin myös nunnia. Noiden uskomattomien, satojen metrien korkeuteen
kohoavien kivipaasiin tiedetään syntyneen
60 miljoonaa vuotta sitten. Vuonna 1988
Meteora nimettiin Unescon maailmanperintökohteeksi.
Siitä, miten luostarit aikoinaan rakennettiin kivipaasien päälle tai kylkiin, voi
tutustua säilyneiden piirrosten avulla, ja
niitä Christina meille näytti. Aikoinaan ylös

Yhdistyksen kunniajäsen Christina Walli
avustajanaan Piksi McArthur vei meidät
retkelle huikeiden maisemien Meteoraan.
Kuva Eero Nokela

     Ortodoksiseurakunnan juhlasaliin kokoontui utelias joukko kuulemaan Christina
Wallin esitelmää. Kreikan Suomen-suurlähetystön tervehdyksen tilaisuuteen toi
lähetystösihteeri Konstantina Kamitsi.

▲

Christina
vei meidät Meteoraan

Yleisö- ja tanssikuva Kimon Papadopoulos.

noustiin köysitikkaita pitkin, 1800-luvulla
kiveen hakattiin raput, ja nykyisin muutamiin luostareihin pääsee jopa siltaa pitkin.
Satojen rappusten päässä hyväkuntoista
vierailijaa odottaa omaa arkeaan elävä
yhteisö, joka harjoittaa pienimuotoista
maan- ja viininviljelystä. Jokaisessa luostarissa on tietysti kirkko suunnattoman
arvokkaine kalleuksineen. Munkit eivät
puutu matkailijoille suunnattuihin palveluihin tai kaupankäyntiin, Christina kertoi
tavanneensa vierailujensa aikana yhden
käden sormilla laskettavan määrään asuk-

Suomen Helleenien taidokas tanssiryhmä
esitti perinteisiä kansantansseja.
Myös Evangelos Veletzos ja Meri-Sofia
Lakopoulos musisoivat duona.

kaita. Vierailijoita palvelevat täysin ulkopuoliset henkilöt.
Menkää internetiin, sieltä löytyy hakusanalla Meteora valtavasti tietoa eri luostareista, niissä käyneiden kertomuksia ja
kuvia huikeista maisemista. Ja seuraavalla Kreikan-matkalla ottakaa suunnaksi
Meteora. Siellä voitte vain huuli pyöreänä
ihmetellä miten luostarit on aikoinaan
rakennettu ilman nykytekniikkaa. Kiitos
retkiopastukssta, Christina!
Teksti Eero Nokela
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Meitä on tänä vuonna
hemmoteltu hienoilla
kreikkalaismusiikin
helmillä ja
lisää on tulossa.
Tässä Eero Heimolinnan konserttiarvio
rebétikan mestarin,
Lakis Halkiaksen
syyskuiselta
vierailulta.

Myöhemmin nopeasorminen nuori buzukisti soitti vielä Theodorakisin Leijat5/4

(Οι χαρταέτοι).

Ohjelmistossa oli luonnollisesti rebétikaa edustamassa Markos Vamvakaris
(kaksi laulua), Apostolos Hatzihristos
(yksi laulu), Spiros Peristeris (yksi laulu),
Evangelos Papazoglu (yksi laulu), Stellakis Perpiniadis (yksi laulu). Näistä muut
kuin siroslainen Vamvakaris, olivat Vähän
Aasian pakolaisia ja tulivat Ateenaan 1923.
Pakolainen oli myös monipuolinen muusikko Panajotis Tundas (kaksi laulua), josta myöhemmin tuli Columbia-levy-yhtiön
johtaja. Harva parhaista rebétika-tyylin
muusikoista oli todellinen rebétis elämäntavoiltaan, mutta Vamvakaris kuitenkin.
Tsitsanis hyvin edustettuna
Vasilis Tsitsanis sävelsi 1930-luvulla rebétika-tyyliin ja 1940-luvusta lähtien laika-

Lakis Halkias, rebétika ja laika
M

aineikkaan Halkias-suvun vesa
Lakis Halkias (73 v.) konsertoi
Savoy:ssa 36 vuoden jälkeen. Edellinen
konsertti oli Kulttuuritalolla. Salissa oli
suuri joukko kreikkalaisen musiikin ystäviä – jopa niitä, jotka olivat nähneet edellisen konsertin. Nelihenkisen orkesterin
kokoonpano (piano, 4-kielibuzuki, haitari/
baglamas, kitara) soi mahdollisuuden soittaa varsin monenlaista musiikkia. Pianoa
soitti Lakisin veli. Halkiasin Epiroksesta
kotoisin olevassa suvussa on pääsoitin
klarinetti. Lakis kertoi halunneensa itse
erottua muista ja valitsi kitaran, jota hän
myös soitti laulaessaan.
Konsertti oli antoisa. Lakis Halkiaksen
matala ääni soi komeasti yhdessä nuoren
naissolistin Betti Harlautin kanssa. Vaikka
10

konserttia oli mainostettu rebétikan nimellä, kuulimme tosiasiassa melko vähän sitä
musiikkia – pikemminkin laika-musiikkia.
Tosin on myönnettävä, että rebétika- ja
laika-musiikin ero on häilyvä ja siitä on
musikologien piirissäkin vaihtelevia näkemyksiä. Toisaalta voidaan myös erotella
musiikkia tyylin perusteella: rebétika- tai
laika-tyylinen musiikki. Helpoin tapa
maallikolle on ajatella, että rebétika-kausi
keskittyi 1930-lukuun ja päättyi toiseen
maailmansotaan, jonka jälkeen alkoi laikakausi säveltäjineen (Tsitsanis, Kaldaras,
Mitsakis, Hiotis ym.)
Orkesteri soitti alkuun kaksi Vasilis
Tsitsanisin sooloa: Allegro (5/4) ja serviko
Ta Orea tu Tsitsanis, jonka soittaminen on
jokaisen buzukinsoittajan näytön paikka.

tyyliin. Tsitsanis oli konsertissa hyvin
edustettuna (viisi laulua), joista väkevin oli
zeimbekiko Jerakinan poika (Της Γερακινας
Γιος). Se saavutti erityisesti Stellios Kazantzidisin tulkintana suuren suosion.
Jannis Papajoannun (kaksi laulua) levy
hasapiko Faliron tyttö (Φαλιριώτισσα) ja
kääntöpuolella sirtos Kerro mitä sulle tein
(Για πες μου τι σου έκανα) oli aikanaan 1937
Kreikan myydyin levy, noin 12 500 levyä
ensimmäisen kuukauden aikana. On muistettava, miten levysoittimet olivat harvinaisia tuohon aikaan. Faliron tyttö sujuu
myös suomeksi: Pikku hiprakassa jälleen
saavun vanhaan kortteliin, soitan sulle
buzukilla sulosäveleitäni. Tahdon sytyttää
sun tuntees, Faliron tyttöni, kuulet soiton
buzukilla ja äänen baglamakseni jne.

Konsertin
loppuosa koostui Lakis Halkiaksen ”kultakauden” lauluista
1970-luvulta,
jolloin hän levytti sekä Mikis
Theodorakisin
että Jannis
Markopulosin
lauluja. Näissä
lauluissa hänen
tumma äänensä
osoitti voimansa. Ne myös olivat hänen ominta ohjelmistoaan.
Naissolisti
Betti lauloi soolona Tundasin
tsiftetelin Hariklaki
(Χαρικλάκι ) ja Manos Hatzidakisin
laulun Rakkaani,
sinusta tuli kaksiteräinen miekka
(Αγάπη, που ‘γινες
δικοπό μαχαίρι)

kreikkalaisesta
elokuvasta Stella
1955, jossa pääosaa esitti ja laulun lauloi
Melina Merkuri. Laululla on sikäli erikoinen historia, että Hatzidakis kopioi laulun
alkuosan Joanna Jorgakopulun laulusta
Hullu mustalainen (Τρελλέ τσιγγάνε). Hän
päätti osuutensa Markopulosin Puhun
lapsistani (Μιλώ για τα παιδιά μου) -lauluun.
Viimeisessä osiossa oli mukana myös
Halkiasin menestyskappale Tehdas (Η
Φάμπρικα). Innostunut yleisö vaati kaksi
ylimääräistä laulua.
Konsertin järjesti ja juonsi Barba-Jussi,
Jussi Korhonen.

Teksti Eero Heimolinna
Konserttikuvat Vappu Säynätkari
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Harva meistä tietää tai muistaa, että Ateenassa on kisailtu
laulun olympialaisissa ja siellä Suomea edusti kunniakkaasti
Marion Rung. Rauni Vornanen palaa kisapaikalle 47 vuoden
taakse. Toimittaja majoitettiin kaupungin hienoimpaan
hotelliin, Grande Bretagneen.

Kuvakaappaus netistä.

Tällaisen prenikan Marion sai
esiintymisestään Ateenan vanhalla
             olympiastadionilla Kreikan omissa
            ”euroviisuissa”
         vuonna
               1970.

Marionin kanssa Ateenassa
T

ämä tapahtui elokuussa v. 1970.
Hopeapeili (viikkolehti ja silloinen
työpaikkani) sai kutsun Ateenaan, laulun
olympialaisiin. En ollut koskaan kuullut
tällaisista olympialaisista, eikä ollut kukaan
muukaan. Viihdemusiikki ei oikein ollut
minun alaani, mutta Ateena kyllä sitä
enemmän, joten minut laitettiin matkaan.
En ollut ennen ollut Kreikassa elokuussa,
ja sen matkan jälkeen vannoin, etten ole
vastakaan.
Oltiin sitten kaikki samalla lennolla:
Suomen edustaja Marion Rung ja aviomiehensä Petrik Obstbaum, Esko Linna-
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valli, orkesterinjohtaja, ja harmaapäinen
herrasmies, joka osoittautui Tom Hertelliksi. Hän oli viihdealan tunnettuja taustahahmoja, kuten minulle sitten selvisi.
Minua tultiin vastaan lentokoneen portaiden juurelle. Nuori mies valtava gladioluspuska kädessä saattoi minut VIP-tiloihin, josta tultaisiin hakemaan limusiinikyytiin, kunhan laukkuni olisi haettu sekä
passini leimattu. Tällainen palvelu ei sitten
elämässäni ole koskaan toistunut...
Limusiinikuski oli, kas kummaa, kielten maisteri Jorgos Katsanis, joka ensimmäisellä Kreikan-matkallani oli ollut

kielten opiskelija ja tuttujen tuttava. Oli
ohimennen tavattu seuraavillakin matkoillani. Opetustyö ei kovin ollut lihottanut
kukkaroa, joten Jorgos oli joutuin vaihtanut alaa ja tarjonnut kielitaitonsa parempaa
korvausta vastaan Olympic Airwaysille.
Jorgoksen puheenpulputuksen säestyksella musta limusiini rullasi Syntagmalle.
Muu joukko joutui hoitelemaan saapumisensa ihan tavallisten lentomatkustajien
joukossa ihan tavanomaisesti. Ilman gladioluksia ja limusiinia.
Astuin ensi kertaa Grande Bretagnen
ovesta sisään. Koko viikon siitä ovesta
meno ja tulo sykähdyttivät, mutta muuten
tämä silloin ensimmäinen kokemukseni
luksusluokan hotelliasumisesta ei sykähdyttänyt ollenkaan. Hotelli Kronos agoran
takana, vakipaikkani vuosien ajan, oli kyllä
karu, mutta sitä lämpimämpi oli vastaanotto tullessani ja kohtelu ollessani.
Grande Bretagne on, jos lukijoissa joku
ei ole tutustunut Ateenaan, kaupungin ehdottomasti hienoin hotelli, melkein nurkittain parlamenttitalon kanssa. Kuningashäiden aikaan kuusi vuotta aikaisemmin olin
kamera kourassa päivystänyt sen ovella ja sainkin kuvatuksi monia Euroopan
kuninkaallisia; lähes kaikki he nimittäin
majailivat täällä. Osa nuoremmista joutui
tyytymään viereiseen George V:een, joka
nyt oli Tom Hertellin hotelli. Me muut olimme siis kaikki Grande Bretagnessa.
Kreikan omat euroviisut
Kun ”omassa” hotellissani Kronoksessa
kaikki toimi, täällä ei toiminut oikein mikään. Kun pääsin huoneeseeni, panin gladiolukset kylpyhuoneen pesualtaaseen.
Kukaan ei reagoinut kukkasiini respassa
tullessani eikä kukaan reagoinut niihin jatkossakaan. Kun ne vielä kahden päivän
kuluttua olivat lavuaarissa, kysyin ulos
mennessäni, eikö hotellissa ole kukkamaljakoita. Minä nimittäin voisin kyllä ostaa
vaasin kukilleni, jos on tarpeen. Portieeri

oli vähän nolon näköinen ja lupasi hoitaa
asian. Kas ihme: kun palasin, huonettani
koristi komea gladiolusmaljakko.
Laulutapahtumaan, joka oli eräänlainen Kreikan oma euroviisujuttu, liittyi kaikenlaisia muitakin tapahtumia, kuten pormestarin vastaanotto. Sen ajankohta
muuttui ja jätin asiasta viestin Marionille
+ aviomiehelle. He eivät koskaan saaneet
sitä, koska se oli pantu väärään avainlokeroon. Marja Muukkonen, joka työskenteli
tuolloin konsulaatissa, taas joutui puhelimessa minulle soittaessaan inttämään
pitkään keskuksen kanssa, joka väitti ettei
täällä mitään Vornasta ole. Lopulta tälle
selvisi, ettei nimeni ala B:llä.
Melkein joka ilta meni myöhään jossain tilaisuudessa. Kun kerran palasin
hotelliin kello yhdeltä yöllä läpihikisenä,
kylpyhuoneessani ei ollut pyyhkeen pyyhettä. Hätäkellon soitto ei auttanut; onneksi kyseessä ei ollut sydänkohtaus.
Tartuin luuriin ja ilmoitin tilanteen respaan.
Kymmenen minuutin kuluttua saapui siivooja, kourassaan pikkuinen kasvopyyhe.
Kun selitin ettei se nyt riitä, jouduin odottamaan toisen kymmenminuuttisen, ennen
kuin viimein pääsin huuhtelemaan itseni
unikuntoon.
Niin meni se viikko hienosti ja hikisesti.
Marion lauloi niin kuin Marion laulaa, siis
hyvin. Kilpailua, joka oli vanhalla olympiastadionilla, hän ei voittanut, jatko katkesi
semifinaaliin. Kuka voitti, sitä en muista
eikä ole väliksikään. Lehdissämme en
huomannut tapahtumasta sanaakaan,
oli vain se minun juttuni Hopeapeilissä.
Marion soitti ja kiitti siitä.
Vuonna 1983 muutin nykyiseen osoitteeseeni, ja talossa huomasin Obstbaumin perikunnalla olevan osakkeita.
Vähän aikaa Petrik Obstbaum kuului hallitukseen. Hän ei ilmeelläkään osoittanut
tuntevansa minua, enkä minäkään ottanut
asiaa puheeksi. Liitto Marionin kanssa oli
jäänyt lyhyeksi ja miehellä oli uusi perhe.
Teksti ja prenikkakuva Rauni Vornanen
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Tilastot sen vahvistavat: Kreikka oli suomalaisten
viime kesän ehdoton ykkönen valmismatkakohteena!
Heinäkuussa, joka on suosituin lomakuukausi,
suomalaisten pakettimatkat
Kreikkaan lisääntyivät
Tilastokeskuksen mukaan
peräti 20 prosenttia.
Matkailuviranomainen pitää Kreikan
turvallisuutta suurena valttina.

hun”, johtaja Mourmas painottaa. Yhä
useammat kiinnostuvat Kreikasta tämän
”tietokanavan” ansiosta.
Huippuhelteillä Välimeren lämpöön

Johtaja Pavlos Mourmas
Kreikan matkailutoimistosta Tukholmasta
on iloinen suomalaisten
yhä kasvavasta Kreikanmatkailusta.
Sateinen kesä ajoi
suomalaiset Välimerelle,
otsikoi Helsingin Sanomat
juttunsa 5. lokakuuta.
Tässä Rodoksen Ellin
puoleinen ranta, Rodos
oli jälleen supersuosittu
kesälomakohde.

Kreikan suosio huipussaan
V

älimeren rantakohteisiin tehtiin Suomesta Tilastokeskuksen mukaan heinäkuussa 230 000 valmismatkaa. Luvussa
ovat mukana matkanjärjestäjien lennon
ja majoituksen sisältäneet matkat, mutta
siitä puuttuvat itseräätälöidyt paketit, joten
todellinen luku on suurempi. Välimeren
kohteeksi laskettiin myös Kroatia, josta
on tullut uusi suosikki.
Kreikan Tukholman-matkailutoimiston
johtaja Pavlos Mourmas vahvistaa, että
14

matkustus Suomesta on todella lisääntynyt, vielä ei tiedetä mihin lukuun vuoden loppuun mennessä päädytään. Tammi-elokuussa Suomesta Kreikkaan saapui 166 212 suomalaista, joista 15 583
Ateenaan ja 150 629 eri lentoasemille
Ateenan ulkopuolelle. Nousua edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan on noin
4,5 % (v. 2016 159 081). Suosituimmat
saarikohteet olivat edelleen Kreeta, Rodos
ja Kos, myös Preveza, Skiathos, Santorini,

Mykonos, Zakynthos ja Korfu nousevat
listalle, johtaja Mourmas kertoo. Tilastot
perustuvat Kreikan keskuspankin eri lentoasemilta keräämiin tietoihin.
”Kreikkahan on suomalaisten suosikkikohde, ja varsinkin siellä jo käyneet
tietävät mitä maa tarjoaa: miellyttävä
ilmasto, vieraanvaraiset ihmiset, ruoka ja
viini, turvallisuus ja monipuolisuus. Mantereen lisäksi vieraillaan saarilla, ja tieto
leviää erittäin voimakkaasti suusta suu-

Tilastokeskus kertoo, että touko-elokuussa Suomesta tehtiin kaikkiaan 3,4
miljoonaa vapaa-ajanmatkaa. Luvussa
ovat niin koti- kuin ulkomaillekin suuntautuneet matkat. Koska täällä ei voitu juuri
puhua helteistä, niitä lähdettiin hakemaan
Etelä-Euroopan kohteista, Portugalista,
Espanjasta, Italiasta, Kreikasta ja Kroatiasta. Espanjan, Kreikan ja Italian osuus
Välimeren alueen pakettimatkoista oli
neljännes, nousua edellisvuodesta 20 %.
Ensi vuonna Kreikan matkailutoimisto
aikoo panostaa paitsi tammikuisiin Matka
2018 -messuihin myös muihin tapahtumiin Suomessa. ”Aiomme näyttää suomalaisille ystäville, että Kreikka on 365
vuorokauden matkakohde ja sillä on muutakin tarjottavaa kuin vain meri ja aurinko”,
johtaja Pavlos Mourmas lupaa. ”Paitsi sea
& sun -kohde, Kreikassa on myös mainiot
purjehdus- ja sukellusmahdollisuudet, ja ne
sopivat kaikenikäisille ja joka kukkarolle.”
Tämänhän me Kreikka-fanit tiedämmekin, mutta levittäkäämme sanaa, ja
Matka-messuilla tavataan 18.–21. tammikuuta.
Lisää valmismatkoja ensi kesälle
On selvää, että kaikki merkittävät matkanjärjestäjät lisäävät ensi kesälle Kreikanvalmismatkoja. Annina Metsola Aurinkomatkojen viestinnästä kertoo, että nyt
päättyneenä kesäkautena Aurinkomatkoilla oli myynnissä reilut 11 % enemmän
Kreikan-matkoja kuin vuosi sitten. ”Meillä
oli yhdeksän lentokohdetta ja niissä 24
lomakohdetta, ja matkoja myytiin 12 %
enemmän kuin viime kesäkaudella. Ensi
kesäksi lisäämme tarjontaa noin kym15



menen prosenttia, kaikki matkat ovat jo
myynnissä”, Annina Metsola vinkkaa.
”Kreikan matkailu on kyllä kovassa
kasvussa ja siksi lisäämme tarjontaamme
Kreikkaan kaikkiin kohteisiin ensi kesäkaudelle 20 %”, vastaa TUI Finlandin tiedotuspäällikkö Pauliina Pajunen kysymykseeni. ”Kesän 2017 matkustajamäärät pysyivät TUI:lla viime kesän tasolla”,
hän jatkaa ja kertoo, että lisää paikkoja tulee etenkin Kreetalle, Rodokselle, Korfulle
ja Zakynthokselle, uusia kohteita ei ole
tulossa.
Apollomatkojen kesän selkein ykköskohde on Kreikka. ”Noin 60 % kesän matkoista suuntautuu Kreikkaan, nyt myyntimme kasvoi 25 % edellisvuoteen verrattuna”, kertoo myyntipäällikkö Kimmo Rasimus. ”Kreeta oli meidän suurin kohde,
lensimme sekä Haniaan että Heraklioniin,
Rodos säilytti suosionsa”, hän jatkaa.
Apollon ensi kesän uutuus on Zakynthos.
”Kreikka oli meille selkeästi isoin kesäkohde menneenä kesänä”, vastaa Tjäreborgin tiedotuspäällikkö Joonas Halla.
”Kreikan-matkat menivät kaupaksi tosi

hyvin, ensi kesälle olemmekin lisäämässä
tarjontaa 20 %, uutuutena tulee Lesbos.
Erityisesti lisäämme perinteisiin kohteisiimme Kreetalle ja Rodokselle tarjontaa
sekä kesäksi että syyslomaviikoille”, Joonas vinkkaa.
Sami Nenonen Matkavekan markkinoinnista kertoo, että kesien -16 ja -17 tarjonta oli suurin piirtein yhtä suurta ja molemmat kohteet, Rodos ja Hania menivät
hyvin, syksyllä lennettiin maakuntakentiltä
Zakyntokselle. ”Ensi kesälle lisätään Kreikan-matkoja siten, että syksyllä lennetään
uutuudet Ateena (Loutraki, Naflio ja Tolo)
ja Lesbos. ”Alustavan suunnitelman mukaan lennämme Lesbokselle 8.9.–13.10.
Rovaniemeltä, Porista, Savonlinnasta,
Kokkolasta, Kuopiosta ja Joensuusta sekä
Ateenaan 10.9.–8.10. Vaasasta, Jyväskylästä, Kajaanista, Porista ja Lappeenrannasta. Helsingistä ja maakuntakentiltä
lennämme kesällä viikoittain Rodokselle
ja Haniaan.”

Teksti ja kuvat Eero Nokela
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Loma-asunto 52 m Ateenan Rivieralla,
Ateenaan 40 Km.
Alk. 300 e/viikko.
Puh. 050-585 8985
www.liemola.com
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Jäsenedut voimassa
seuraavissa yrityksissä:

www.berghyddan.fi
Vanhankaupungintie 3, 00560 Hki
Kimon Papadopoulos, puh. 040 568 5611
             Juhlatilaisuuksiin
25 % alennus tilavuokrasta
Etu:
Kauppakeskus
Kamppi,
Hki
puh. 09 664 047

Fetatäytteiset
piiraat
1 ps
5 dl
n. 1 l
150 g

perunamuusijauhetta
vettä
vehnäjauhoja
pehmeää voita

Täyte:
200 g fetajuustoa
6–8
aurinkokuivattua tomaattia
tuoreita tai kuivattuja basilikan lehtiä
kuivattua oreganoa
rouhittua mustapippuria vähän
loraus kreikkalaista oliiviöljyä
Valmista perunamuusi ohjeen mukaan.
Sekoita siihen vehnäjauhot ja rasva.
Anna seista kylmässä hetki. Valmista
täyte. Silppua tomaatit ja basilika veitsellä. Hienonna feta haarukalla. Sekoita
kaikki täytteen aineet keskenään. Kauli
kuoritaikina noin 1/2 cm:n paksuiseksi
levyksi ja leikkaa siitä esim. juomalasilla
pyöreitä paloja. Pane pohjapalalle reilu
teelusikallinen täytettä ja nosta toinen
kanneksi. Nipistä reunat kiinni. Vedä
pintaan veitsellä pari lyhyttä viiltoa.
Paista 200 asteessa kunnes kuori on
kellanruskea ja pinnalla ruskeita pilkkuja.
Resepti Irmeli Lasarenko

www.minos.fi
Etu: Kahvi ja halva tai baklava veloituksetta
tilattaessa pääruoka à la carte -listalta.
Etu vain jäsenille jäsenkorttia vastaan.

www.ravintolathalassa.fi

Herttoniemessä
Neitojenranta 2,
00810 Hki
puh. 09 7273 5800

Etu: (ei lounasmenusta)

20 % alennus à la carte -listan pääruoista

www.elgreco.fi

Ludviginkatu 3-5,
00130 Hki
puh. 010 320 4410
varaukset@elgreco.fi

Etu: El Grecon halva ja kahvi veloituksetta
à la carte -listalta tilattaessa.
Etu jäsenille jäsenkorttia vastaan.

Kaisaniemenkatu 4,
00100 Hki
puh. 044 948 2661

www.salonjoseph.eu

Etu: 20 % alennus normaalihintaisista
kampaamo- ja parturipalveluista

www.matkapaletti.fi
PL 1, 00561 Hki, puh. 010 320 2690
(ma-pe klo 12–15) info@matkapaletti.fi

Etu: MatkaPaletin Kreikan-matkoista 50 euron

alennus/jäsen. Ryhmänkerääjälle ilmainen
17 12.
matka kun osallistujia on vähintään

Toimittanut Eero Nokela

imera
Ateenan
lentoasema
palkittiin

Kansainvälinen Ilmakuljetusliitto IATA
on myöntänyt Ateenan vuonna 2002
avatulle uudelle kansainväliselle lentoasemalle Fast Travel Gold Award -palkinnon. Ateenan kenttä täytti kaikki kuusi
”matkustuksen kultaisen prenikan” saamiseen tarvittavaa ehtoa, joita ovat mm.
itsepalvelu-tsekkaus, laukkujen eteenpäin
toimittaminen, matkadokumenttien tsekkaus, lennon uudelleenvaraus ja koneeseenmeno ominpäin (self-boarding). Kentän edustaja kiitti IATA:aa huomionosoituksesta, ja totta onkin, että Ateenan kentällä
kaikki sujuu.
Kaukana ovat ne ajat, jolloin pääsääntöisesti jokainen kotimaan lento myöhästyi jo aamulla ”teknisistä syistä” (Olympicin valtakaudella). Aegean Airin lennot
pysyvät hyvin aikataulussa ja laukut seuraavat matkustajaa vaikka joskus vaihtoaika jää lyhyeksi. Olympic on muisto vain
entisestä, sillä on vain tusinan verran potkurikoneita ja sen omistaa Aegean, jonka
taas omistaa saksalaiskreikkalainen sijoitusyhtiö. Yhtiöt lentävät toistensa tunnuksilla (OA ja A3) ristiin, eron huomaa ehkä
vain lentoemäntien univormuista; Aegeanin daameilla on hiukset kauniisti nuttural18

Lähde huoletta lomalle.
la ja kaikilla samanväristä tummanpunaista
huulipunaa. Onneksi olkoon ATH!

Matkavekka vie sinut suorilla lennoilla myös maakunnista
Kreikan suosikkikohteisiin ja hoitaa kaikki järjestelyt
lentokenttäkuljetuksista päiväretkiin.

Tervetuloa
syyskokoukseen

Mikä on sinun suosikkisi?
Kaunis Kreeta vai
lumoava Rodos?

Muistathan yhdistyksen syyskokouksen, joka pidetään toimistossa, Inkoonkatu 7, Alppila, torstaina 30. marraskuuta klo
18. Tervetuloa joukolla mukaan, kokouksessa päätetään mm. ensi vuoden toiminnasta. Ilmoittaudu sihteeri Marjukka
Lehtiselle, puh. 050 582 1464. Yhdistys
tarjoaa kahvit/teet. Tervetuloa!

Rebétika
– alamaailman lauluja

Jäsenistölle ystävineen tiedoksi, että
Pentara-yhtye soittaa rebétika-musiikkia
1930-luvulta Hakasalmen huvilassa Helsingissä sunnuntaina 26. marraskuuta
klo 14 alkaen. Tervetuloa joukolla kuulemaan, viestittää Eero Heimolinna, rebétikan tuntija ja taitaja.

Matkamessut
tammikuussa

Kuten puheenjohtaja pääkirjoituksessaan kertoo, pidetään Helsingin kansainväliset Matka 2018 -messut tammikuun
18.–21. päivinä Pasilan Messukeskuksessa. Yhdistyksemme on näyttävästi esillä
yhdistysten liiton osastolla, mahdollisesti
paremmalla paikalla kuin edellisvuosina.
Tervetuloa kaikki Kreikan ystävät messuille, käykää tervehtimässä meitä ja tutustukaa siihen mitä Kreikan matkailutoimistolla
on tarjolla!

Varaa lomasi puhelimitse tai
verkkokaupassa: matkavekka.fi

00
Soita 020 120 40

Puhelinmyyntipalvelu: 020 120 4000 (ma–ke 8–18 ja to–pe 09–17 ja su 10–15).
Puheluhinnat: 8,35 snt/ puhelu + 16,69 snt/minuutti.
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Kevään kielikurssit

Yksilölliset kreikan kielen kielitunnit
alkavat talvella viikolla 2!

Opetuskertoja on 12 ja kurssin hinta on 155 euroa
keväältä.
Maanantaisin on Kreikka 6 -tunnit
alkaen 8.1.2018 klo 16.00–17.30 ja
Kreikkaa kerraten ja täydentäen -tunnit
klo 17.30–19.00.
Maanantaina 8.1.2018 klo 19.00–20.30
jatkuu myös Kreikka 4–5. Kaikissa ryhmissä
käytetään oppikirjaa Ellinika A .

TIIStaisin kokoontuvat ryhmät Kreikka 10
alkaen 9.1.2018 klo 16.00–17.30.
Ryhmän oppikirja on Ellinika B.
Tiistaina 9.1.2018 klo 17.30–19.00 jatkuu
myös Kreikka 2. Oppikirja on Oriste (Finnlectura).
(Opettaja auttaa tarvittaessa oppikirjojen
Ellinika A ja B hankinnassa.)
Pienissä
Ilmoittautua voi kevään kielikursseille joko sähköpostitse tai puhelimitse
ryhmiss
ämme
opettaja Soile Hartikaiselle: soile.hartikainen@diginia.fi tai
on leppo
isa
puh. 0400 509 239. Kaikilla kursseilla on tilaa, joten tule rohkeasti mukaan!
tunnelm
a!
Voit kysyä opettajalta saadaksesi selville itsellesi sopivan ryhmän.

Tervetuloa mukaan!

Ensin tulee talvi, sitten tulee kevät,
Kastrissa viihtyvät tädit ja sedät!
Varaa oma lomasi jo nyt.

www.housekastri.net
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Soita Raila +358 40 500 3489

