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Matka 2018 -messuilta 
uusia ideoita kesän Kreikan-matkalle!

Suora lento 

Lappeenrannasta 

Ateenaan!
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O ikein hyvää, aktiivista ja positiivista vuotta 2018!

Yhdistyksemme on palautunut normaaliin päiväjärjestyk-
seen juhlavuoden jälkeen.  Kun hallituksessa suunnitte-
limme tämän vuoden toimintaa, eipä tullut mieleenkään 
jäädä laakereilla lepäämään.

Kun tutustutte tähän jäsenlehteen, huomaatte, että 
yhdistyksellä on heti alkuvuodesta kiinnostavaa toimin-
taa. Helmikuussa, ystävänpäivänä pidetään kokkikurssi, 
jossa yhdessä valmistetaan oikein kreikanmausteista 
ruokaa – joka sitten syödään yhdessä. Paikkoja on 
rajoitetusti, joten ilmoittautukaa mahdollisimman pian.

Heti seuraavalla viikolla kutsumme jäseniä tapaamaan 
Kreikassa toimivaa turistipappia! Hän on Heikki K. järvinen, lupsakka mies, 
jolle varsinkin Rodos ja siellä lomailevat suomalaiset ovat tuttua juttua. 
Järvinen kertoo työstään – ja me voimme esittää hänelle kysymyksiä – ke 21. helmi-
kuuta yhdistyksen toimistossa. Ilmoittautumiset minulle, tarjoamme kahvit.

Tätä kirjoittaessani edessä ovat matkamessut, ja siellä selviää, että tulossa on 
paljon uutta Kreikassa ja muuallakin. Tässä lehdessä kerrotaan myös miten paljon 
Kreikan suosio matkailumaana on noussut edellisvuodesta. Miten mukava onkaan 
lähteä matkalle, kun muutama tärkeä asia on kreikaksi hallussa. Apua tulee 
turistikreikan kurssilla, joka alkaa helmikuun lopussa. Tarkat tiedot löytyvät 
sivulta 13. Ja sokerina pohjalla, järjestämme yhdessä Apollomatkojen kanssa 
5. huhtikuuta matkailuillan. Tervetuloa mukaan.

Jäsenedut ovat edelleen voimassa, käyttäkää niitä ahkerasti. Uusi jäsenkortti 
postitetaan Jassu 2:n mukana, entinen on voimassa toukokuun 10:nteen asti. 
Jo muutaman kerran etuja käyttämällä tulee jäsenmaksukin ”maksetuksi”.

Ennen seuraavaa jäsenlehteä on vielä kevätkokous huhtikuussa. Siinä laitamme 
vuoden 2017 pakettiin.

Päivien pidentyessä on mukava toivottaa teille kaikille hyvää alkavaa kevättä, 
nähdään yhteisissä tilaisuuksissa. Tervetuloa joukolla mukaan!

     Allu Lamminen
     puheenjohtaja
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KEVÄTKOKOUKSEEN
YHDISTYKSEN

Helsingin suomi–Kreikka-yhdistys ry                             

Helsingin suomi–Kreikka-yhdistys ry:n sääntömääräinen kevätkokous 
yhdistyksen toimistossa inkoonkatu 7, Helsinki

1. Kokouksen avaus.
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, 
 sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa 
 ja kaksi ääntenlaskijaa. Kokouksen 
 puheenjohtajana voi toimia 
 yhdistyksen ulkopuolinen henkilö.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja 
 päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitetään tilinpäätös, toiminta-
 kertomus ja toiminnantarkastajan 
 lausunto

6. Päätetään tilinpäätöksen 
 vahvistamisesta ja vastuuvapauden 
 myöntämisestä hallitukselle ja 
 muille vastuuvelvollisille 
7. Käsitellään muut kokouskutsussa 
 mainitut asiat.

Asiat, jotka halutaan kevätkokouksen 
käsiteltäviksi on jäsenen ilmoitettava 
hallitukselle kirjallisesti vähintään neljä 
viikkoa ennen kokousta.  

torstaina 26.4.2018 klo 18.00

Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen 12. §:ssä mainitut asiat:

KUTSU

Nyt kokataan!

Tervetuloa!

Ystävänpäivänä 14. helmikuuta tehdään 
linssikeittoa yhdessä Helsingin Suomi–Kreikka-
yhdistyksen toimistolla, Inkoonkatu 7, Helsinki. 
Aloitamme kello 18 irmeli Lasarenkon vetämänä. 

Mukaan mahtuu 10 henkilöä. Ilmoittautumiset 
osoitteella irmelilasarenko@gmail.com 
viimeistään 12.2. Kurssin hinta 20 e yhdistyksen tilille 
Nordea FI89 2001 3800 0441 40.

tervetuloa!
Hallitus

Matkustus Kreikkaan 
jatkaa kasvuaan

Tämä alkaa olla jo vanhan 
kertausta: Suomalaisten 
matkustus Kreikkaan on 
kasvanut viime vuonna 
jälleen roimasti! 
Matka 2018 -messuilla 
julkistetun tilaston 
mukaan lentäen tehtyjen 
valmismatkojen kokonais-
määrä nousi viime vuonna 
jo lähelle 200 000:ta. Kasvua 
siinä on edellisvuodesta 
peräti 12,4 %.

E ikä tuo luku kerro vielä kaikkea. Lu-
vusta – 193 828 – puuttuvat sellaiset 

Kreikan-matkat, jotka on ostettu omatoi-
misesti eri kanavista eli esimerkiksi pelkät 
lennot ja hotelli. Valmismatkaan sisältyy 
aina kaksi elementtiä, yleensä lento ja 
majoitus, ja ”paketti” on ostettu matka-
toimistosta,  matkanjärjestäjältä tai netistä 
samasta osoitteesta samalla kertaa. 
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”Olemme hyvin iloisia ja tyytyväisiä 
Suomen markkinoiden kehitykseen”, 
sanoo Kreikan valtion matkailutoimiston 
(EOT) Tukholman-toimiston johtaja Pav-
los Mourmas. Kun hän vieraili syksyllä 
EOT:in pääkonttorissa Ateenassa ja näytti 
Suomen ja kaikkien pohjoismaiden lukuja 
ministeriössä, oli helppo pyytää lisää 
rahaa markkinointiin ja tiedottamiseen. 
”Budjettimme kaksinkertaistettiin, mis-
tä olen erittäin tyytyväinen.” Kaikkiaan 
pohjoismaista tehtiin Kreikkaan pitkälti 
yli miljoona matkaa. Se käy ilmi Kreikan 
lentokenttien matkustajatilastoista.

”Kun sitä lukua vertaa moniin väkilu-
vultaan huomattavasti suurempiin maihin, 
nousevat pohjoismaat aivan omaan luok-
kaansa”, johtaja Mourmas jatkaa ylpeys 
äänessään. Toki esimerkiksi Venäjältä, 
Yhdysvalloista ja Kiinasta tuli Kreikkaan 
paljon matkailijoita, mutta väkilukuvertai-
lussa ne eivät pärjää.

Ympärivuotisuus ja uutuudet

Kreikan-matkailulla on sama ongelma kuin 
muillakin Välimeren mailla: kausiluontei-

on toki lennetty kolmeen kertaan (Hans 
Helmut, Aurinkomatkat ja Finnmatkat) 
suoraan, mutta osattiinko sitä koskaan 
markkinoida oikein?

Matkanjärjestäjiltä puuttuu rohkeutta, 
on helpompi myydä Rodosta ja Kreetaa 
koska tiedetään niiden menevän takuu-
varmasti kaupaksi!

eurooppa ja kaukokohteet johdossa

Vuotuisen matkustajatilaston laatii Suo-
men matkatoimistoalan liitto (SMAL). Sen 
kokoama tilasto perustuu 32 matkatoimis-
ton ja matkanjärjestäjän antamiin tietoihin 
ja on tähänastisista kattavin.

Euroopan osuus valmismatkoista nou-
si viime vuonna edellisvuodesta komeat 
12,5 % lukuun 629 176 (559 357 vuonna 
2016). Suosiotaan kasvattivat reippaasti 
Espanjan Baleaarit (Mallorca ja Menorca, 
+45,3 %), Portugali (+32,4 %), Kroatia 
(+24,8 %), Bulgaria (+38,3 %) ja Monte-
negro (+395,4 %). 

Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan suosio sen 
sijaan laski 25,3 prosenttia 78 036:sta 
valmismatkaajasta 58 288:aan. Suurin 
putoaja oli Turkki: 37 247, miinusta edel-

lisvuodesta 37,8 %. Tälle vuodelle Turkin-
matkojen tarjontaa on lisätty huimasti, eli 
sen uskotaan kiinnostavan taas suoma-
laisia. Arabiemiraatit kasvatti suosiota 9,1 
prosentilla (14 213), ja syy on ilmiselvä: 
Dubaihin lennetään talvikaudella joka päi-
vä kahden yhtiön (Finnair ja Norwegian) 
voimalla. Veikkaan, että matkustus sinne 
jatkaa kasvuaan voimakkaasti.

Kaukokohteiden listaa johtaa odote-
tusti Thaimaa. Sinne valmismatkalla lensi 
46 615 matkaajaa (+2,4 %), kakkoseksi 
nousi Meksiko (+24,1 %) perässään Kap 
Verde (+43,1 %) ja Vietnam (+38,6 %). 
Kaikkiaan kaukomatkoilla vieraili 95 935 
valmismatkaajaa, lisäystä 6,5 %. 

Valmismatkojen suosion alamäki näyt-
tää pysähtyneen ja kääntyneen hienoi-
seen nousuun monen laskuvuoden jäl-
keen. 783 399 matkustajaa ei voi olla 
väärässä, plussaa on nätit 7,7 %. Mikä 
onkaan huolettomampaa kun kaikki on 
valmista ja kaikesta huolehditaan, riittää 
kun tuntee kellon, muistaa paluupäivän, 
kaikesta muusta (melkein) huolehtii mat-
kanjärjestäjä. Muutamalla on jopa ”elävä” 
suomalainen opas vastassa, ja häneen saa 
yhteyden 24/7.

Matkanjärjestäjistä pu-
heen olleen, Aurinkomat-
kat nousi viime vuonna jäl-
leen suurimmaksi. Se vei 
lomalle 214 411 matkaa-
jaa ja sen markkinaosuus 
koko valmismatkakakusta 
on 27,4 %. Perässä tulevat 
TUI Finland (ent. Finnmat-
kat, 207 742 matkustajaa), 
Tjäreborg, Apollomatkat, 
Primera Holidays/Loma-
matkat, Detur Finland, STS 
Alppimatkat, OK-matkat, 
Olympia ja Lomalinja. 

teksti ja kuvat eero nokela

Kreikan	
matkailutoimiston	
voimakaksikko,	
Alexandra	
Sarantidis	(oik.)	ja	
Tukholman-toimiston	
johtaja	Pavlos	
Mourmas	Matka	
2018	-messuilla.	
Matkailijamäärät	
Suomesta	Kreikkaan	
saavuttivat	viime	
vuonna	uuden	
ennätykseen.	
Myös	Kreikan	
suurlähetystön	
lähetystöneuvos	
Konstantina	Kamitsi	
vastasi	moniin	
messuvieraiden	
kysymyksiin.

suus. Saaret, rannat, hotellit ja nähtävyy-
det ovat umpitäynnä keskikesällä, mutta 
talvella ja alkukeväästä on hiljaisempaa. 
Nyt asialle halutaan tehdä jotain, ja koska 
Kreikan suosio maailmanlaajuisesti osoit-
taa koko ajan plussaa, valtio on valmis 
satsaamaan siihen. Markkinointibudjetteja 
on suurennettu, talvesta halutaan tehdä 
houkutteleva ja uusia kohteita haetaan 
tarkalla kammalla.

”Haluamme kertoa, että Kreikka on 
muutakin kuin aurinko ja hiekkarannat”, 
Pavlos Mourmas painottaa. Matkan-
järjestäjiä koetetaan saada jatkamaan 
matkustuskautta molemmista päistä. 
Vaikka Suomestakin lennetään lähes 20 
saarelle suoraan, vielä on ”löytämättö-
miä” kohteita.

Ilahduttavaa on Lesboksen ”paluu” 
tulevana kesänä useamman matkanjärjes-
täjän ohjelmaan, mutta miksi ei uskalleta 
lentää suoraan Mykonokselle? Se sijaitsee 
keskellä Kykladien saariryhmää, sen lento-
kenttä voi vastaanottaa keskipitkien mat-
kojen lentokoneet, näköyhteyden päässä 
ovat idyllinen ja rauhallinen Siros, ”pyhä” 
saari Tinos ja hyvien laivayhteyksien pääs-
sä Paros, Naksos ja Ios. Mykonokselle 

Valmismatkojen Top 10 
-kärki, suluissa edellisvuoden matkustajamäärä 
ja vertailuprosentti:

1.  espanja  264 938 (235 650; +12,4 %)
 Kanariansaaret kokonaismäärästä  219 442; +8,8 %
2.  Kreikka  193 828 (172 429; +12,4 %)
3.  thaimaa  46 615 (45 527; +2,4 %)
4.  turkki  37 247 (59 895; –37,8 %)
5.  Kroatia  26 184 (20 981; +24,8 %)
6.  Portugali  25 281 (19 100; +32,4 %)
7.  italia  24 901 (25 931; –4,0 %)
8.  Bulgaria  15 667 (11 332; +38,3 %)
9.  Kypros  14 934 (14 314; +4,3 %)
10.  Arabiemiirikunnat  14 213 (13 028; +9,1 %)

Lähde:	SMAL
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K reikan sinivalkoinen, kookas ja näyt-
tävä messuosasto toimi varsinaisena 

vetonaulana messukävijöiden jonottaessa 
osastolta jaettavia esitteitä ja materiaalia. 

Ammattilaispäivän aamusta lähtien me
vapaaehtoiset päivystäjät kuvainnolli-
sesti ''käärimme hihat ylös'' ja jaoimme 
antaumuksella Kreikka-kokemuksemme 
messuvieraille. Matkamessujen teema 
– oikeita kohtaamisia, aitoja elämyksiä – 
kuvaa täysin tätä messutapahtumaa. 

Messuilla vieraili tänä vuonna 63 600 
kävijää. Puolet heistä oli kiinnostunut ensi 
kesän matkatarjonnasta ja noin kolmannes 
halusi tietoa enemmän lähestyvän kevään 
matkoista. Ensi talven lomakohteet kiin-
nostivat noin viidennestä messuvieraista. 
Kaikkiaan mukana oli 950 näytteilleasetta-
jaa 83 eri maasta. Uusia maita olivat Afri-

Kreikka
matkaajien mieluisa magneetti
”Jo perinteeksi muodostunut yhteistyö yhdistyksemme ja 
yhdistysten liiton välillä osoittautui erittäin toimivaksi ja 
ketteräksi tämänvuotisilla Matkamessuilla. Saimme olla 
esillä Kreikan valtion matkailutoimiston osastolla ja 
tehdä saumatonta yhteistyötä Kreikan matkailu-
ammattilaisten kanssa”, kirjoittaa osastolla työskennellyt 
Marjut Katoniemi-Kutsuridis.

Matkamessuilla	tapaavat	niin	Suomessa	iät	ja	ajat	asuneet	kreikkalaiset	kuin	täällä	
vierailevat	alan	ammattilaisetkin.	Vas.	liikemies	Hristos	Rousoulis,	lähetystö-
sihteeri	Konstantina	Kamitsi,	varapuheenjohtajamme	Kimon	Papadopoulos	ja	
Panajotis	Hrimatistis.

Yhteisosastolla	kävi	kuhina,	vas.	yhdistyksen	kielenopettaja	Soile	Hartikainen,	
liiton	puheenjohtaja	Yrjö	Viinikka	ja	Kreetan	ruokakirjojen	äiti	Merja	Tuominen-Gialitaki.	

kasta Ruanda, Ghana ja Ras el Khaimah 
Arabiemiraateista.

thessalonikin kautta 
Pohjois-Kreikkaan

Suomen viime kesän varsin sateinen 
ja viileä sää oli hyvin messukävijöiden 
huulilla. Monet lapsiperheet etsivät mes-
suilta turvallista ja takuuvarmaa Kreikan 
matkakohdetta. 

Kreikan ihana saaristo on monille se 
paras lomakohde, toisaalta on ilahdut-
tavaa, että Pohjois-Kreikka on virittänyt 
kiinnostusta suomalaisissa lomailijoissa. 
Ainoa miinus on se,  esimerkiksi Thes-
salonikiin ei ole suoria lentoja Suomesta. 
Tässä olisi kehityskelpoinen hanke len- 
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Suomen	helleenien	
tanssiryhmä	esiintyi	
messujen	päälavalla	
täpötäydelle	
katsomolle.	
Kuva	Yrjö	Viinikka.

Matkamessuilla	täkäläiset	matkanjärjestäjät	tapaavat	Kreikassa	toimivia	yhteistyö-
kumppaneitaan.	Tässä	kreetalaiset	Kyriakakis	Travelin	herrat,	vas.	Alkiviadis	Kyriakakis,	
Aurinkomatkojen	tuotannosta	Pekka	Antila,	Mihalis	Balantinakis,	Mihalis	Kyriakakis,	
toimitusjohtaja	Timo	Kuosa	ja	Miramare	Resortsin	omistaja	ja	
johtaja	Voula	Varkarakis	Agios	Nikolaoksesta.

Matkamessuilla	
vieraili	kaikkiaan	
63	600	tietoa	ja	
matkavinkkejä	
hakenutta	kävijää.	
Gavrielidesilla	oli	
jälleen	laaja	osasto,	
josta	sai	ostaa	
kotiinviemisiä	ja	
maistella	Kreikan	
makuja	kodikkaassa	
pikku	ravintolassa

toyhtiöille eli avata tulevaisuudessa len-
toyhteyksiä Euroopasta Pohjois-Kreikan 
alueelle. Helpompi saavutettavuus lisäisi 
takuuvarmasti  kävijöitä  koko  Kreikan 
alueella. 

Messutapahtuman  aikana  saimme 
ihailla kreikkalaisia kansantansseja, joita 
esitti Suomen helleenien tanssiryhmä.  
Katsomo oli viimeistä istuinta myöten 
täynnä. 

Matkamessut 2018 onnistui tavoitteis-
saan ja Kreikka sai jälleen kerran ansaittua 
positiivista huomiota messuvieraiden kes-
kuudessa. Messuilla saimme näkyvyyttä 
sekä Kreikalle että samalla yhdistyksem-
me toiminnalle pääkaupunkiseudulla. 
Tapahtumasta saimme paljon uutta virtaa 

jatkaa eteenpäin ja sinnitellä talven läpi 
seuraavaa Kreikan-matkaa odotellessa.

Yhdistys  haluaa  kiittää  lämpimästi 
kaikkia Kreikan messuosastolla toimineita 
vapaaehtoisia, erityiskiitos liiton puheen-
johtajalle Yrjö viinikalle ja Tukholmasta 
saapuneille matkailun ammattilaisille, Ale-
xandra sarantidisille ja Pavlos Mour-
masille.

teksti Marjut Katoniemi-Kutsuridis, 
auktorisoitu Helsinki-opas
Kuvat eero nokela
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R odoksen Bel Passo -buzukipaikka 
oli avain kreikkalaiseen musiikkiin 

(ah, Dalaras!) ja tanssiin. Voi niitä miehiä 
lavalla zeibekikoksen tahtien pyörteissä ja 
rikkoutuvien lautasten helinässä! Rodos 
vaihtui ajan mittaan saarihyppelyyn ja 
lopulta Kreetalle. 

Marja esittäytyy

Rodokselta se alkoi

”Ensimmäinen tutustumiseni 
Kreikkaan tapahtui v. 1974 
Rodoksella. Rodoksen 
saari oli ideaali paikka 
ensikertalaisen löytää 
kaikki olennainen, mistä 
vähitellen kehittyi rakkaus 
kreikkalaiseen kulttuuriin, 
kieleen, musiikkiin ja 
– ruokaan”, kirjoittaa 
hallituksen uusi varajäsen 
Marja Vesanen.

ilmestynyt Pieni nykykreikan sanakirja. 
Erityistä hupia – ja käyttöä – tuotti siinä 
löytynyt muiden käyttökelpoisten nyky-
kreikan sanojen ohella sana γερακομύτης 
– kotkannenäinen! 

Näihin aikoihin Helsingin 
Suomi–Kreikka-yhdistys mo-
nine juhlineen alkoi olla jo 
tuttu. Tanssitunteja Christina 
Wallin ja visa salojärven 
johdolla jatkettiin myös Kree-
talla 80-luvulla. Vuosien varrella 
Kreikka-elämykset ehkä ovat 
harvenneet, mutta sama kiin-
nostus on olemassa.

Kieliopinnot ovat kuitenkin 
– kiitos soile Hartikaisen – 
myöhemmin elpyneet ja jat-
kuvat nyt yhdistyksen toimis-
tolla innolla ja antaumuksella 
hienossa porukassa. 

Kreikan historia, mytologia, 
luonto, musiikki ja kieli ovat 
tarjonneet elinikäisen, innoitta-
van harrastuksen. Yhdistyksen 
hallituksen varajäseneksi kut-

suminen tulee varmasti antamaan siihen 
uutta syvyyttä.

Hyvää loppuvuotta!
Marja vesanen

Kreikan kielikin kiehtoi. 70-luvulla 
alkoivat Annika ja jorgos Kopellou-
siksen luotsaamina kieliopinnot ja niin 
minunkin piti lähteä Oriveden opistolle 
Kopellousisten kesäkursseille. Hyvin 
mieleen painui myös jussi Korhosen -74 

Suunnitteletko matkaa 
Kreikkaan tai 
Kyprokselle kesällä?

Kreikkaa 
matkailijoille

Tervetuloa!

Helsingin Suomi–Kreikka-yhdistys järjes-
tää matkailukreikan kurssin tiistaisin ajalla 
27.2.–8.5.2018 klo 19.15 – 20.45
eli yhteensä kymmenen kertaa.

Tutustumme kreikan kieleen erityisesti 
matkailijoille tarpeellisten sanojen ja 
lauseiden avulla. Kurssille tultaessa 
ei tarvitse osata kreikan aakkosia, 
vaan kurssilla opiskelemme myös aakko-
sia ja äänteitä tarpeen mukaan. Kurssilla 
käytetään opettajan omaa materiaalia. 
Opetuskerrat ovat: tiistaisin 27.2., 6.3., 
13.3., 20.3., 27.3., 3.4., 10.4., 17.4., 24.4. 
ja 8.5.2018. 27.2.–17.4. opetusta on 
klo 19.15 – 20.45 ja kahdella viimeisellä 
kerralla klo 18.30 – 20.45. 

Opetuspaikkana on yhdistyksen toimisto 
inkoonkatu 7, Alppilassa. Kurssin hinta 
on 150 euroa, mikä maksetaan kurssin 
alussa saadulla pankkisiirrolla.

Opettajana toimii soile Hartikainen. 
Ilmoittautumiset ja tiedustelut sähkö-
postilla soile.hartikainen@diginia.fi  
tai puhelimitse 0400 509 239.

Marja 
Lindoksella, 
alakuvassa 
Iraklionissa 

1970-luvulla.
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Tule tapaamaan 
Kreikan 

turistipappia

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

Tervetuloa 
kukoistamaan 
House Kastriin! 

R ebetika Kompania Pentara houkutteli 
Hakasalmen huvilaan innostuneen 

yleisön viime marraskuussa. Pentara on 
keskittynyt soittamaan erityisesti Kreikan 
1930-luvun musiikkia. Siis musiikkia, joka 
kehittyi satamissa ja slummeissa varsinkin 
Vähän-Aasian katastrofin jälkeen. Rebéti-
ka on sitä alkuperäistä buzuki-musiikkia. 
Kaikki suuret rebétika-säveltäjät olivat 
ohjelmistossa edustettuina: vamvakaris, 

Pentara-hurmaa 
Hakasalmessa

skarvelis, tundas, Peristeris, Delias, 
Papajoannu, Papazoglu. 

Konsertissa soittivat eero Heimolin-
na (buzuki ja laulu), vuokko (laulu), Petri 
(baglamas), Hessu (kitara), toffe (haitari) 
ja vesa (tumbeleki-rumpu). Innostunutta 
yleisöä oli yli 100 henkeä. Tilaisuuden lo-
puksi Kimon Papadopulos luovutti Eerolle 
Siroksen Vamvakaris-mitallin. Huomatkaa, 
että orkesteri on tilattavissa soittamaan. 

J ärjestämme yhdistyksen toimistossa 
mielenkiintoisen jäsenillan ke 21. hel-

mikuuta. Kreikassa – pääosin Rodoksella 
– toimiva evankelisluterilaisen kirkon 
turistipappi Heikki K. järvinen kertoo 
työstään ja vastaa kysymyksiin. Ilmoit-
taudu puheenjohtaja Allu Lammiselle 
16. helmikuuta mennessä osoitteella 
allulamminen@gmail.com.

Tilaisuudessa kahvi/teetarjoilu, terve-
tuloa joukolla mukaan!

Turistipappi	
Heikki	K.	
Järvinen	

Lindoksen-
lahdella.

Kos

Tervetuloa!

Jorgos & Eleni

Ampavrissa 
voit viettää 
mukavan ja 

rentouttavan 
loman!

Ampavris Family Apartments
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K reetalainen ruokavalio sisältää vaikka 
mitä! Yhtenä osana ovat hyvät rasvat 

ja toisena runsaat, tuoreet vihannekset. 
Ruoka sisältää runsaasti terveellistä oliivi-
öljyä, joka on myös polyfenolin lähde”, 

Kreetalainen ruokavalio 
on niin terveellistä, 
että sitä suosittelevat 
ravintoterapeutitkin, 
kun ihmisen ruokavalioon 
tehdään terveysremontti.

"

Kreetalainen ruokavalio parantaa 
ja pidentää ikää

kertoo kreetalaisen ruokaperinteen asian-
tuntija,  tietokirjailija  ja  matkailuyrittäjä 
Merja tuominen-Gialitaki.

Kreetalaiset ovat tutkitusti terveitä 
ja pitkäikäisiä. Kreetalla moni tavallinen 
sairaus on harvinainen tai tuntematon. 
Esimerkiksi dementia, diabetes ja veri-
suonitaudit ovat  harvinaisia kreetalaisten 
keskuudessa.

”Yksi tärkeä terveellisyystekijä kreeta-
laisten ravinnossa on rytmi. Syömisessä 
on oma ateria-, viikko- ja kuukausirytmin-
sä. Edelleen noudatetaan myös paastoja. 
Rytmi tekee kreetalaisten syömisestä ai-

van erityisen. Käytännössä Kreetalla nou-
datetaan ortodoksisena alueena 50 päivän 
joulupaastoa, joka päättyy jouluaattoon, ja 
45 päivän pääsiäispaastoa. Kesällä pide-
tään kahden viikon kesäpaasto: elokuun 
kaksi ensimmäistä viikkoa. Lisäksi joka 
viikko paastotaan keskiviikkona ja perjan-
taina”, Merja kertoo.

Vuoden 365 päivästä paastotaan noin 
180 päivänä. Paastopäivinä ei syödä selkä-
rankaisesta eläinkunnasta peräisin olevia 
ruokia. Ei siis kanaa eikä munia, ei nautaa 
eikä possua. Kalaa saa syödä, koska sillä 
on ruoto. Paasto on tietysti vapaaehtoista 

eivätkä sitä noudata kaikki. Saaren itä-
päässä paastoaminen on yleisempää kuin 
länsipuolella.

”Maitotuotteet ovat pääosin kiellet-
tyjä. Oliiviöljyä saa käyttää, koska se on 
kasvisperäistä. Ruokavalio on erityinen, 
koska viitenä päivän viikossa syödään kas-
vispitoista ruokaa. Emäntä tekee ´kasvis-
ruokapohjan´ vihanneksista, johon voidaan 
lisätä fetaa, kalaa ja lihaa. Viikonloppuisin 
syödään enemmän lihaa, ja silloin on myös 
jälkiruokaa.”

Makean puuttuminen tai vähäisyys on
yksi tärkeä osa kreetalaisen keittiön ter- 

Oikeaoppinen	kreikkalainen	salaatti	
vaatii	tomaatin,	kurkun,	sipulin	ja	paprikan	
päälle	lampaan-	tai	vuohenjuustoa	paksuna	
viipaleena.	Ja	pinnalleen	tietysti	
oreganoa	ja	oliiviöljyä.

Kreetalla	on	Afrikan,	Vähän-Aasian	
ja	mantereen	leikkauspisteessä	ollut	
ainutlaatuinen	asema	historian	pyörteissä.	
Tämä	kaikki	näkyy	ja	vaikuttaa	myös	
kreetalaisessa	ruokaperinteessä.
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merkiksi peruna sopeutettiin vanhoihin 
resepteihin, vaikka se ei ollut alun perin 
mukana. Mukaan tuli myös tomaatti. Saa-
rella kasvavia oliiveja syödään paljon”, 
Merja kertoo.

Kreikassa yhdessä syöminen on oi-
keastaan elämänmuoto, jota ilman ei mis-
tään tulisi mitään. Pöydässä istuminen on 
perinnettä, jossa voi haarukalla sorkkia 
toisenkin lautaselta. Ateria on yhteisöl-
listä, enemmän ehtoollisella käyntiä kuin 
mahan täyttämistä. Ruokaa jaetaan, ja 
koko ajan huolehditaan siitä, että naapu-
rinkin lautasella on jotain. Kaikille riittää, 
leipä murretaan yhdessä ja kannusta kaa-
detaan kaikille. 

Kreetalla kasvaa villivihanneksia, yrt-
tejä ja mausteita. Myös lääkinnällisiä roh-
toja voi poimia vapaasti. Villeinä kasvavia 
hedelmä- ja pähkinäpuita voi ”verottaa” 
vapaasti. Viiniä tehdään oman viinitarhan 
rypäleistä, ja viininpolkijaisia näytetään 
turisteille jopa omina näytöksinä. Raki käy 
joka talossa. 

teksti Hilkka Kotkamaa
Kuvat Anni Kotkamaa

Kreetalla kasvukausi on tavallaan 
toisin päin kuin meillä. Kuuma kesä 
katkaisee kasvun, mutta leudon talven 
ansiosta kasvu jatkuu helteiden pää-
tyttyä. Talvi on vihreä, silloin kasvit 
keräävät paljon ravinteita. Kreetalla 
kasvaa pari sataa erilaista villi-
vihanneslajia, ja ulkoa löytyy sieniä, 
merisuolaa ja manteleita. Kaikkea voi 
viljellä itse, ja kaikki kasvaa hyvin 
tässä ilmastossa. 

veellisyydestä. Leipää saa syödä, mutta 
ei kovin suuria määriä. 

Yhdessä syöminen on elämänmuoto

”Liharuokien välttämine kuuluu oikeas-
taan perinteeseen, jota monet, eritoten 
vanhemmat ihmiset toteuttavat vieläkin. 
Nykykreetalaiset syövät lihaa enemmän, 
moni uskoakseni melkein joka päivä. Liha-
ruoille on kuitenkin aina hyviä vaihtoehto-
ja, ja niitä osataan myös tehdä. Perinnekin 
vaikuttaa, sillä seudun paastoperinteet 
ovat 500-luvulta. Kreikkalaisille on tietysti 
tullut uusia aineksia vuosien myötä. Esi-

Värikkäät	kauppahallit	
ja	torit	ovat	keskeisiä	
paikkoja	ruokaostoksille.	
Usein	kauppiaan	ja	
asiakkaan	välille	on	kehit-
tynyt	luotettava	ystävyys.

Kreikassa	
on	loihdittu	
herkut
niistä	
aineksista,	
mitä	on	ollut	
saatavilla.	
Parhaiten	
tämän	ovat	
taitaneet	
vanhat	naiset,	
jotka	ovat	
johdattaneet	
jälkikasvunsa,	
sukunsa	ja	
naapurinsa	
perinteisen	
ruoan-
valmistuksen	
äärelle.

Moni	ravintola	on	tällä	hetkellä	
paluumuuttajien	käsissä.	Jos	
työpaikka	on	mantereella	
tai	ulkomailla	mennyt	alta,	
mikseipä	palaisi	kotiin	ja	
ryhtyisi	pitämään	ravintolaa,	
joko	suvun	tai	itse	perustamaa.

Matkailutoimittajien	Killan	
juttumatkalaiset	saivat	
lämpimän	vastaanoton	
musiikin,	ruoan	ja	museoksi	
muutetun	kodin	esittelyssä.	
Nämä	tapaamiset	ovat	usein	
koko	matkan	kohokohta.
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Ainekset:
500 g  pitkulaisia paprikoita
500 g  kypsiä tomaatteja
1  sipuli
2  valkosipulin kynttä
1  lehtisellerin varsi
 sileälehtistä persiljaa runsaasti
250 g maalaismakkaroita (myös saksa-
 laiset, maustetut makkarat käyvät)
 oliiviöljyä, suolaa,rouhittua tai 
 jauhettua mustapippuria
4  kananmunaa

1. Halkaise paprikat, poista siemenet ja 
leikkaa ne leveiksi suikaleiksi.
Kasta tomaatit kuumaan veteen, 
kuori, poista kannat ja pilko malto.

2.  Kuori sipuli ja valkosipulit. 
 Leikkaa ne ohuiksi viipaleiksi.
 Paloittele selleri ja silppua persilja.
3.  Paloittele makkarat.
4.  Varaa suuri pannu. Kuumenna oliivi-

öljyä pannulla ja paista paprikoita 
keskilämmöllä kunnes pehmenevät. 
Nosta ne pannulta. Lisää pannulle 
sipulit, tomaatti ja selleri, hauduta 
muutama minuutti. Lisää paprikat. 
Älä jäähdytä kasvisseosta.

5.  Ruskista makkarat toisessa pannussa
ja lisää ne kasvisten joukkoon. 
Mausta suolalla, pippurilla ja 
sekoita joukkoon persilja.

6.  Paista kananmunat miedolla lämmöllä 
niin, että keltuainen pysyy ehjänä. 
Nosta ne paistoksen päälle.

Nautitaan vaalean leivän ja retsinan kera. 

resepti irmeli Lasarenko

Kananmuna 
kasvispedillä

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

www.ravintolathalassa.fi

20	%	alennus	à	la	carte	-listan	pääruoista	
(ei	lounasmenusta)eTu: 

www.minos.fi

vanhankaupungintie 3, 00560 hki
Kimon Papadopoulos, puh. 040 568 5611

													Juhlatilaisuuksiin	25	%	alennus	tilavuokrasta

www.berghyddan.fi

eTu: 

eTu: 

Kauppakeskus 
Kamppi,
hki
puh. 09 664 047

herttoniemessä 
neitojenranta 2, 
00810 hki
puh. 09 7273 5800

www.elgreco.fi

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

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

eTu: 

www.salonjoseph.eu

Kaisaniemenkatu 4, 
00100 hki
puh. 044 948 2661

20	%	alennus	normaalihintaisista	
kampaamo-	ja	parturipalveluista

eTu: 

JÄSENEDUT
VOIMASSA SEURAAVISSA 
YRITYKSISSÄ:

Vuokrattavana
Loma-asunto 52 m  Ateenan Rivieralla,

Ateenaan 40 Km.
Alk. 300 e/viikko.

Puh. 050-585 8985
www.liemola.com

2

Kesaä on

kreikassa

Luonto puhuu
Luonto puhuu, minä kuuntelen.
Linnut sirkuttavat, ihminen vaikenee.
Tuulella on tapaaminen puistossa,
turisti yksin hotellin parvekkeella.
Taivas ja maa peilautuvat toisiinsa
meri tunkee väliin
ihminen istuu marginaalissa.
Yö hyvästelee aamun
aamu tervehtii uutta päivää ”kalimeera”
aurinko on ajat sitten aloittanut urakkansa.
Välimeren taivas venyy elämisen ylle
kuin ensimmäistä päivää,
vuoret natisevat muotoonsa
meri haukkoo henkeä
ihminen tapailee ensi sanojaan.

      	(julk.	”Yksin	matkassa	mukana”,	s.	36)

Kangaspakka
Meren sametti
rantakivikon juuttikudos
pensaiden ja puiden olkatoppaukset
pihan vihreä frotee ja
veden sininen silkki,
ovien ja ikkunoiden vetoketjut aukomassa
ja sulkemassa mitä
ateljeessa saadaan aikaan,
aineksia ainakin riittää
kangaspakasta lisukkeisiin.
Sujautan salaa suikaleen rintani laaksoon
kotimatkaa varten.

        	(julk.	”Yksin	matkassa	mukana”,	s.	51)

runot Liisa järvinen
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imera
LAPPEENRANNASTA JA 

HELSINgISTÄ ATEENAAN
Matkamessuilla julkistettiin	tieto,	

jonka	mukaan Euroopan 
suurin halpalentoyhtiö 

Ryanair alkaa lentää 
Lappeenrannasta suoraan 

Ateenaan. Ensim-
mäinen lento 

nousee yhtiön 
ilmoituksen  mu-

kaan keskiviikkona,	
toukokuun	16:ntena ja 

siitä eteenpäin kerran viikossa. 
Tämä on tietysti hieno uutinen, 

ja toivottavasti matkustajia riittää. 
Ryanair ei nimittäin lennä kauan

puolityhjillä koneilla, vaan saattaa lopettaa 
reitin lyhyelläkin varoitusajalla.

Ateenaan lentävät kesäkaudella Hel-
singistä totutusti Aegean Airlines, Finnair 
ja Norwegian. 

Aegean Airlinesin lentopäivät ovat 
edelleen ma ja pe ajalla 26.3.–22.10., mut-
ta muuten aikataulut on pantu uusiksi. Ma 
kone lähtee Ateenasta klo 12.00, saapuu 
Helsinkiin klo 15.45, lähtee Helsingistä klo 
16.30 ja saapuu Ateenaan klo 20.05. Pe-
lento lähtee Ateenasta klo 11.50, saapuu 
Helsinkiin 15.35, lähtee Helsingistä 16.20 
saapuakseen Ateenaan klo 19.55.

Finnair lentää Ateenan yöllä ti, to ja su,
paluut Ateenasta ma, ke ja pe ajalla 31.5.–
9.8.2018. Kone lähtee Helsingistä klo 
23.30, saapuu Ateenaan klo 03.10, lähtee 
Helsinkiin päin klo 04.00 ja landaa tänne 
klo 07.45.

Norwegian lentää Ateenaan 27.3.–17.4.
tiistaisin ja 17.4.–27.10. myös lauantaisin.

Toimittanut Eero Nokela

KREIKKA-VIIKOT 
HYVINKÄÄLLÄ

Hyvinkään kaupunginkirjastossa vie-
tetään Kreikka-viikkoja 16.–28. huhtikuu-
ta. Esillä on kreikkalaista kirjallisuutta, 
Pentara-yhtye esiintyy otsikolla Rebetika 
– alamaailman lauluja, Kreikan matkailu-
esitteitä ja Kreikan valokuvataiteen histo-
riasta kertova Synopris-näyttely. Lisäksi 
kerrotaan Suomi–Kreikka-yhdistysten toi-
minnasta ja tietysti tanssitaan. Tarkennet-
tu ohjelmaa tulee liiton kotisivuille; www.
skyl.fi. Menkääpä käymään Hyvinkäällä!

TAMPEREEN YHDISTYS 
JUHLII

Tampereen 
Suomi–Kreikka-
yhdistys juhlii 
40-vuotista 
taivalta 
la 24. helmikuuta 
klo 18. Juhlapaikka 
on Frenckell & Piha -tilausravintola aivan 
kaupungin keskustassa. Helsingin yhdis-
tys onnittelee Tampereen yhdistystä ja 
toivottaa menestyksellistä jatkoa. 
www.tresuomikreikka.net

MERJAN KIRJA 
MYYNNISSÄ

Yhdistyksen toimistossa on myytävä-
nä Merja tuominen-Gialitakin mainio 
teos Kreetalainen keittokirja. Hinta on 25 
e, käteismaksu. Kun haluat tulla ostoksille, 
ota yhteyttä hallituksen jäseneen, yhteys-
tiedot sivulla 2.

HRISOULAN YHTYE 
HELSINKIIN SYKSYLLÄ

Laittakaa jo nyt korvan taakse tämä 
tieto: Viime vuoden 60-vuotisjuhlilla esiin-
tynyt ja aiemminkin Suomessa vieraillut si-
roslainen laulusolisti Hrisoula Kehagiog-
lu saapuu jälleen meitä ilahduttamaan. 
Nyt hänellä on mukanaan viisijäseninen 
naisorkesteri Purpura. 

Hrisoula esiintyy Purpuran kanssa Hel-
singissä pe ja la 26.–27. lokakuuta. Ker-
romme tarkemmin seuraavassa Jassussa 
mitkä ovat esiintymispaikat sekä mistä ja 
milloin lippuja voi ostaa.

MARJA ON 
UUSI VARAJÄSEN

Yhdistyksemme hallituksen uusi vara-
jäsen on Marja vesanen. Mistä rakkaus 
Kreikkaan alkoi, siitä hän kertoo sivulla 12. 
Marja oli mukana hallituksen joulukuun ko-
kouksessa, joka pidettiin ravintola Minok-
sessa. Kuvassa varapuheenjohtaja Kimon 
Papadopoulos, Merja ja puheenjohtaja 
Allu Lamminen.

Hrisoula	Kehagioglu	(kuvassa	keskellä).

Y hdistys järjestää perinteisen mat-
kailuillan torstaina, 5. huhtikuu-

ta klo 17.00 yhdistyksen toimistossa, 
Inkoonkatu 7, Helsingin Alppilassa. 
Apollomatkojen Kimmo rasimus ker-
too mitä kaikkea Suomen neljänneksi 
suurimmalla matkanjärjestäjällä on tar-
jolla Kreikassa ja muuallakin alkavana 
kesäkautena. 

Apollomatkojen kesän uutuuskoh-
de on Zakynthos, jonne kannattaa nyt 
lähteä, sillä Apollo antaa jäsenille ja 
heidän ystävilleen 100 euron alennuk-
sen kun varaat matkan viimeistään 
31.3.2018. Varauskoodi on JASSU18. 
Apollomatkoilla on toimisto Makkara-
talossa, Kaivokatu 10 C (kts. Lehden 
takakansi!).

Tervetuloa 
joukolla matkailuiltaan, Kimmo tarjoaa 
ouzot ja yhdistys kaffet/teet. Ilmoit-
tautumiset osoitteella eero.nokela@
kolumbus.fi.

Matkailuilta 
5. huhtikuuta
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