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  Missä ovat suomalaiset?
Tämä kysymys tuli vastaamme kreetalaisilta 
yrittäjiltä kiertäessämme vaellus- ja kuvausmat-
kallamme Kreetalla syyskuussa. 
- Kaikkialta muualta Euroopasta turisteja tulee 
edelleen, etenkin ranskalaisia ja italialaisia, mut-
ta suomalaisia ei enää ole näkynyt. 
   Tämäntapaisia keskusteluja kävimme useam-
mankin kanssa. Tosin ne tapahtuivat ulkopuolella 
valmismatkakohteiden. Mutta silti suomalaiset 
ovat jättäneet tutustumatta Kreetan saareen ehkä 
enemmän kuin  aiemmin. ”All Inclusive” on 
monin paikoin päivän tarjous. Ostetaan matka, 
johon ei ylimääräistä rahaa enää tarvitse sijoittaa 
kuin ehkä tuliaisiin. Se merkitsee onnistunutta 
budjetointia. Mutta myös paikallisten yrittäjien 
lisääntyviä kysymyksiä: missä ovat suomalaiset?

   Kreeta on kaikesta Kreikkaa koskevasta uuti-
soinnista huolimatta edelleen se sama Kreeta, 
jonka niin monet suomalaiset tuntevat jo vuosien 
ja vuosikymmenten takaa. Eivät nämä pienet 
yrittäjät ja maaseudun eläjät ole talousahdinkoa 
aiheuttaneet. Syylliset ovat aivan muualla. 

   Ehkä näistä syistä haluaisi matkustaa ympä-
ri Kreetaa ja antaa sen pienen lisätulon sinne 
missä sitä eniten kaivataan. Vastalahja meille on 
annettu jo aikaa sitten; ystävällinen, turvallinen 
ja ilmapiiriltään aito Kreeta.
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Katso kaikki valmismatkakohteet Kreetalle 
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Oikaisu:  Viime numerossa ollut kuvassa ei ollut aprikoosi vaan Japaninmispeli. 

Kiitämme lukijaamme tarkkaavaisuudesta.

Kuva:  Lastenlapsi ehkä ensi kertaa ratsailla Turismin 

Päivänä Rethymnonissa
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   Syyskuu hautoi meitä lämmöllä ja kosteudella. Vaikka 
lämpöasteita oli useimmiten hiukan alle 30 sai valtava kos-
teus sen tuntumaan usein jopa ahdistavalta. Kaikilla toiveis-
sa, että sataisi jo! Ja saatiinhan se ensi sadekin hiukan ennen 
kuun puoliväliä. Kokonaista puoli tuntia sitä jopa kestikin.
Säät ovat siis olleet edelleen kovin kesäiset ja meri lämmin 
uimiseen. Ei tietoakaan syysmyrskyistä.
 
   Ensi sateen pudottua saimme myös toisen merkin syksyn 
tulosta, kun koulut avasivat jälleen ovensa (13.9) ja liiken-
teessä alkoi olla reppukansaa.
 

Varma syksyn merkki on myös 
turismin päivät joita tähän aikaan 

vuodesta vietetään.

   Tapahtuma oli tänä vuonna täällä Itä-Kreetalla nelipäi-
väinen ja jakautui neljän kylän kesken. 24.9 tapahtuman 
polkaisi käyntiin Kritsan kylä. Seuraavaksi oli vuorossa Agios 
Nikolaos  ja jatkossa Elounda ja Kalo horio. Teemana oli 
tänä vuonna kreetalainen ruokavalio ja kreetalaiset tuotteet. 
Ja viestinä turismin tärkeys paikallisille. Kaupungin pormes-
taria lainatakseni : ”Turismi on meille elinkeino, elämäntapa 
ja myös mahdollisuus osoittaa vieraanvaraisuuttamme”
 

Lauantai-iltana olikin järvelle 
kokoontuneet niin vieraat kuin 

kylänmiehet nauttimaan kreeta-
laisesta vieraanvaraisuudesta

Tarjolla oli niin hunajamunkkeja kuin hunajarakiakin. Ja 
mahdollisuus ostaa kreetalaisia tuotteita kuten oliiviöljyä, 
hunajaa, kynttilöitä ja kaudeudenhoitotuotteita. Herra Ka-
parakisin (Prinan kylästä)  tiskiltä löytyikin näitä kaikkia ja 
hymyilevä herrasmies lähetti terveisensä Suomeen: 
Elate sti Kriti! Edo pername kala. Jamas!
(Tulkaa Kreetalle, täällä on mukavaa. Kippis!)

Syksy saapui Agios Nikolaokseen

Herra Kaparakis

 
   Kreeta oli hyvin esillä myyntitiskeillä, mutta myös esiin-
tymislavalla. Giannakou-Tamiolaki tanssikoulun oppilaat 
esiintyivät hyvin viihtyvälle ja sankalle yleisöjoukolle niin 
kreetalaisen kuin kreikkalaisen musiikin tahdissa. Innok-
kaimmat yleisössä nousivat myöhemmin lavalle itsekin. 

E re glendia! – kuten paikalliset sanoisivat. Kunnon juhlat!

 

HAIKARA TULI KYLÄÄN

   Yksi syksyn merkki on tämä ihastuttava lintu, joka saapui 
jo viidennen kerran talvehtimaan pohjattoman järven ran-
nalle. Ja aina saman kalastajan veneen kupeeseen. Kukaan 
ei tiedä missä se kesänsä viettää, mutta kaikki osaavat jo 
odottaa tulokasta kesän loputtua. Ystävyys on pitkän mat-
kan arvoinen, haikarallekin.
 

LOKAKUUSSA KEITELLÄÄN RAKIA

   Viinirypäleiden kulta-aika alkaa olla ohi. Niitä on syöty ja 
talteen kerätty. Nyt on aika alkaa keitellä tätä kreetalaisten 
voimajuomaa. Lokakuussa rakipannut porisevat ja ihmiset 
kokoontuvat niiden ääreen syömään ja maistelemaan uutta 
”satoa”. Pame sto kazani !
 
   Tapahtuma on aina kokemisen arvoinen! Paikalle yleensä 
kutsutaan vieraita enemmänkin. Ja jos hyvin käy mukaan 
sattuu joku musikanttikin. Ilta on siis täyttä tavaraa joka 
kantilta. Musiikkia, hyvää ruokaa, mukavaa seuraa ja tietysti 
pannutuoretta rakia. Tästä lisää ensi numerossa....

Teksti ja kuvat: Pia Fragaki

Kuva: Juhani Viitanen

Agios Nikolaos Kritan rotkon suunnasta nähtynä.
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   Kreetan Rethymnonissa asuva Liisa Sirkiä kertoo 
tässä artikkelisarjassa kreetalaisesta elämänmenosta, ympä-
ristöstä, tavoista ja mitä on olla pidempi aika suomalaisena 
monien rakastamassa kreetalaisessa kaupungissa.
   Juttusarjassa kerrotaan niin tapahtumista turistikauden 
ulkopuolella kuin turistikaudella meille satunnaisille kä-
vijöille näkymättömiin jäävistä seikoista. Juttusarja jatkuu 
seuraavissa Kreeta -lehden numeroissa. 
Mielenkiintoisia lukuhetkiä.

Satunnaista matkailua

   Siinä missä kesäturistit kansoittavat uimarannat, valtaavat 
syysturistit kaupungin. Välillä tuntuu siltä, että matkailijoita 
on jopa enemmän kuin kesällä. Kahviloissa on joskus vai-
kea löytää tyhjää pöytää, ruokapaikkoihin riittää asiakkaita, 
markkinoilla on tungosta ja syrjäkujillakin kävellessä tör-
mää usein kartan ja kameran kanssa liikkuviin vieralijoihin. 

Rethimnon on todella mukava ja 
kiinnostava kaupunki viettää 

vaikka koko loma, mutta 
kannattaa tehdä reissu muuallekin

Kaupungissa asuessa ja ollessa unohtaa helposti maaseudun 
upeat maisemat, varsinkin vuoret. Jos oman auton vuok-
raus ei ole mahdollista, niin bussillakin pääsee ja näkee. 
Mielenkiintoisena bonuksena voi seurata kanssamatkustajia 
ja bussin tapahtumia.

Kuvat ja teksti: Liisa Sirkiä

Bussireitistö kattaa 
suhteellisen hyvin koko saaren. 
Yllättävää kyllä bussit lähtevät 
ajallaan, joskus jopa etuajassa. 

   Bussipysäkit ovat yleensä hyvin merkityt, lisäksi varsin-
kin maaseutureiteillä ihmisiä jätetään tai otetaan kyytiin 
myös sopivissa tienhaaroissa. Mutta kun Kreetalla ollaan, 
niin jotain omituista ja erikoista bussiliikenteessäkin pitää 
olla. Saarella toimii yhteistyössä kaksi julkista liikennettä 
hoitavaa bussiyhtiötä, Länsi-Kreetalla KTEL Hania-Rethim-
non, jonka yhteistyökumppani on laivayhtiö Anek Lines, 
ja Itä-Kreetan liikenteen hoitava KTEL Iraklion-Lassithi 
kumppaninaan Minoan Lines. Työnjako on sinänsä selvä, 
mutta Hania-Iraklion -reitti on pienoinen kiistakapula. Vielä 
muutama vuosi sitten asia sujui hyvässä yhteishengessä, 
mutta syystä tai toisesta (lue: raha) ko. reitin työnjakoon 
ei ollakaan tyytyväisiä, ja nytpä sitä ajaa aina kaksi bussia 
peräkkäin, toinen Anek Lines kyljessään, ja toinen Minoan 
Lines -merkillä. Jos on ostanut etukäteen edestakaisen alen-
nuslipun reitille Hania-Iraklion, niin silloin on ostanut lipun 
myös tietyn bussifirman bussiin. Toisen yhtiön kyytiin on 
turha yrittää tällä alennuslipulla. Iraklionissa ”oma bussi” 
Minoan Lines lähtee bussiaseman edestä laiturilta, kun taas 
Anekin bussia on etsittävä jostain kauempaa kulman takaa. 
Sama systeemi päinvastaisena lienee myös Haniassa. Muu-
toin, vaikkapa Rethimnonista lähdettäessä, matkailija voi 
onneksi hypätä siihen bussiin, mikä milloinkin on tarjolla.

Kuva: Juhani Viitanen
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Bussit siis lähtevät ajallaan pääte-
asemiltaan, mutta on ihan bussikus-
kin kaasujalan painavuudesta kiin-
ni, mihin aikaan ollaan perillä tai 

milläkin välietapilla. 

   Joskus bussia voi joutua välipysäkillä odottamaan puolikin 
tuntia arvioidusta ajasta. Joskus sitten voi taas todeta, että 
ai se menikin jo, ja on mietittävä muita liikkumiskeinoja, 
jos jonnekin haluaa vielä päästä. Busseissa ei yleensäkään 
ole hiljaista, vaan juttua riittää, vaikka matkustajat eivät 
tunnekaan toisiaan. Maalaisreiteillä, joille turisteja eksyy 
harvakseltaan, matkailija joutuu/pääsee usein mielenkiin-
non kohteeksi tyyliin ”mistäs kaukaa vieras on ja minne on 
menossa, onko naimisissa, mitä työtä tekee, paljonko saa 
palkkaa” jne. Koululaiset haluavat usein kokeilla englan-
ninkielen taitoaan. Mutta jos viereen sattuu vanhempi herra 
tai rouva, niin kreikaksi, ehkä muutamalla saksan sanalla 
höystettynä, nämä tärkeät asiat sitten yritetään ystävällisessä 
hengessä selvittää, vaikka matkailija ei ymmärtäisi ollen-
kaan kreikkaa.

Koska bussiliikenne rajoittuu vain 
kaupunkien ja suurimpien kylien 

välille ja on muutenkin harvanlais-
ta, niin liftaaminen on yleistä Kree-

tan maaseudulla ja sitä harrasta-
vat kaikenikäiset. 

   Parikymmentä vuotta sitten veljeni oli lomailemassa 
Rethimnonissa, vuokrasi auton ja lähti perheensä kanssa 
etelärannikolle päin ajelemaan. Matkan varrella he py-
sähtyivät tienvarsikahvilaan juomatauolle. Sieltä lähtiessä 
matkustajaksi tuli myös vanha mummo, hän vain seurasi 
heitä kahvilasta kreikkaa pölöttäen, avasi auton takaoven, 
istahti penkille ja jatkoi juttuaan. Veljeni oli hieman hämil-
lään, hän kun ei ymmärtänyt sanaakaan kreikkaa, mutta 
kun mummo ei näyttänyt lähtevän mihinkään, niin minkäs 
teet - jatkat vain matkaa. Muutamien kilometrien jälkeen 
mummo nosti pienoisen äläkän, josta veljeni päätteli, että 
tässä lienee sitten rouvan päätepysäkki ja pysäytti auton 
tienviereen. Ketterästi mummeli hypähti ulos, heilautti kät-
tään tyytyväisenä kyydistä ja paineli omille teilleen polkua 
pitkin. Edelleenkin veljeni muistelee hymy suupielessä tätä 
tapahtumaa.

   Muutamaan otteeseen olen saanut seurata ”ottakaa 
bussi kiinni”-episodia, ja kerran olen ollut itsekin siihen 
osallisena. 
   Olin työkeikalla Hanian kentällä, josta oli tarkoitus 
palata taksilla Soudaan ja sieltä bussilla Rethimnoniin. 
Lähtöni viivästyi kuitenkin niin, että lähdin kentältä 
samaan aikaan kuin bussi lähti Haniasta. Soudassa 
taksikuski kysyi minne mennään, johon vastasin että 
Rethimnonin bussipysäkille ja mahtaakohan bussi olla 
jo mennyt. Kuski sanoi: ”Tuolla kaukana edessä sen pe-
rävalot näkyvät, haluatko ehtiä siihen? Seuraava menee 
vasta pitkän ajan kuluttua, tunnin päästä.” Totesin, että 
mielelläni tuohon ehtisin, jolloin kuski kiihdytti vauhtia 
ja sanoi saavansa sen kyllä kiinni. Siinä vauhdissa 
maksoin taksimatkani ja halusin myös kuitin, jolloin 
kuski repäisi sen tyhjänä vihkostaan todeten, että nyt ei 
ehdi kirjoittamaan, kirjoita itse mitä haluat. Olimme jo 
bussin perässä ja taksikuskini vilkutteli valoja, tööttäili 
ja näytti eri keinoin bussikuskille, että pysähdy, täältä 
on tulossa kyytiläinen. Kun tie hieman leveni, niin 
bussi pysähtyikin hätävilkut päällä ja hyppäsin kyytiin. 
Bussikuski ja paikalliset matkustajat eivät olleet ta-
pahtumasta moksiskaan. Turistien kasvoilla näkyi kyllä 
jonkinlainen ihmetys.

    Toista ”ottakaa bussi kiinni” -tapausta seurasin 
bussista käsin. Tie Haniasta Paleohoraan kulkee upeissa 
vuoristomaisemissa, ja on eräs niistä teistä, joissa 
ylitetään vuoristo, ei vain kuljeta solia pitkin. Tie on 
vähän aikaa sitten kunnostettu ja oiottu, ja se onkin ny-
kyään joiltakin kohdin aikamoinen ”highway”. Kerran 
Paleohorasta takaisin tullessani olimme Kandanoksen 
kylässä jonkin verran oletettua aikataulua edellä, lienee 
johtunut juuri kunnostetusta tiestä. Bussikuski tyyttäili 
kylässä ja hiljensi kylän pääpysäkin kohdalla katsellen 
ympärilleen, mutta kun kukaan ei missään reagoinut, 
niin matkaa jatkettiin pysähtymättä. Kylän laitamilla 
olevalla seuraavalla pysäkillä viivyimmekin sitten aika 
tovin, kun yksi sun toinen tuli autokyydillä perässä, 
koska oli myöhästynyt bussista. Eräskin rouva sanoi 
olleensa vastapäätä kahvilassa eikä ehtinyt silmäänsä 
räpäyttää, kun bussi jo meni. Kuski sanoi hänet kyllä 
huomanneensa, mutta kun rouva ei eleelläkään ilmais-
sut, että halusi bussiin, niin...
   Asiaa selviteltiin naureskellen pitkän aikaa, ja 
muutenkin bussissa oli vilkas keskustelu Haniaan asti 
Keskustelu poukkoili paikallisen rakin ja yrttijuomien 
terveysvaikutuksista Euroopan yhtenäisyyden kautta 
taloustaantumaan ja vielä Vähä-Aasian asukasvaihdosta 
toisen maailmansodan saksalaisten edesottamuksiin ja 
senhetkisiin opiskelijamellakoihin.Kuva: Juhani Viitanen

   Amarin rinteillä ajellessamme otimmme kyytiin hyvin 
vanhan mummon, joka oli menossa jonkin matkan päähän 
lampaitaan ja vuohiaan syöttämään. Kun pysähdyimme 
matkan varrelle ottamaan valokuvia, tuli hän myös ulos 
autosta ihailemaan maisemia ja osoitteli, että tuolta niitä 
kuvia kannattaisi ottaa. Kun keräsimme maisteltavaksi 
erään puun hedelmiä, ahtoi hänkin niitä taskunsa täyteen. 
Ristinmerkkejä hän teki ehtimiseen, siitä päätellen kirkkoja 
oli matkan varrella paljon. Kuultuaan, että olimme menossa 
Ajia Galiniin, hän mietiskeli, josko lähtisi sittenkin tyttärensä 
luo sinne, kun niin helposti pääsisi. Eräässä tienristeyksessä 
hän kuitenkin jäi pois kiittäen ja vilkutellen hyvästiksi.
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   Ateenalaiset olivat rakentaneet kukoistavan kaupungin, 
jota suojelemaan he toivoivat jumalaa. Poseidon ja Athe-
ne halusivat kunnian ja alkoivat taistella siitä. Ateenalaiset 
ehdottivat rauhallisempaa tapaa ratkaista riita: se joka 
antaisi paremman lahjan saisi kaupungin omakseen. 
Poseidon aloitti ja löi  kolmikärjellään Akropoliin kallioon, 
mihin syntyi suolavetinen lähde, joka uhkasi hukuttaa 
kaupungin. Asukkaat pelkäsivät, että heidän viljelmänsä 
pilaantuvat ja anoivat Athenelta hyödyllisempää lahjaa. 
Hän löi keihäällään kalliota ja siihen versoi oliivipuu. Atee-
nalaiset tajusivat, että puu tuottaisi heille öljyä moneen 
tarkoitukseen. He antoivat kaupunkinsa Athenen suo-
jelukseen. Kolmikärki ja pyhä oliivipuu olivat kaupungin 
tunnuksina vuosisatojen ajan.

Kreikan Mytologia: David Bellingham, Gummerus 1990

Teksti ja kuvat: Timo Kuusisaari

www.kreeta.info

Taru oliivipuusta     

Oliivipuu ja suolalähde

Kuva: Postimerkki vuodelta 1953. 
Jumalatar Athene, oliivinoksa ja oliiveja lasipurkeissa.

Kreetan terveysteet (osa 1)

Malotira*
   Malotíra= Tsái toú vounoú (Sideritis scardica)
Engl. Ironworth, Mountain Tea (vuoristotee), Shephard´s Tea 
(paimenen tee).

   Latinalainen (kr. sidero = rauta) ja englantilainen nimi 
viittaavat rautaan.  Paimenet juovat laitumella sitä usein 
päivisin. Kasvin osien nauttiminen teenä alentaa veren-
painetta, parantaa ruoansulatusta, hengitys- ja virtsateiden 
tulehduksia, flunssaa, alergioita ja se estää luukatoa. Sopii 
myös laihduttajille, koska se lisää virtsan eritystä. Kasvia on 
tieteellisesti tutkittu monta vuotta: se sisältää eteerisiä öljyjä, 
flavonoideja, antioksidantteja, tuhoaa mikrobeja.

   Teen valmistus: lehtiä, kukkia, varsia keitetään muutama 
minuutti. Annetaan seistä kattilassa 10-15 minuuttia. Siivi-
löidään tai kaadetaan suodatinpussin läpi toiseen astiaan. 
Tee voidaan nauttia kuumana tai kylmänä (säilytä jääkaa-
pissa). Sitä voi ”terästää” sitruunalla, kanelilla tai hunajalla 
maun mukaan. Jos kysyt kreetalaiselta isoäidiltä teestä, hän 
sanoo: ”Malotíra parantaa kaiken”. 

   *Nimi Malotira on peräisi venetsialaisilta, jotka hallitsivat 
Kreetaa 1200-luvulta 1660-luvun puoliväliin. Se tarkoittaa: 
”vetää tauti pois”.
Lähteet: internet, mm. Wikipedia

Teksti ja kuvat: Timo Kuusisaari

   Minolaiset viljelivät oliivipuuta jo 3000 vuotta e.Kr. 
Heidän valtakulttuurinsa kukoisti Välimerellä nimen-
omaan oliiviöljyn, hunajan ja viikunoiden tuomalla 
vauraudella. 
Oliivipuu eli öljypuu (Olea europea). 
Kreikaksi: eliá. 
Oliiviöljy: elaiólado. 

   Puu viihtyy kalkkipitoisessa maassa, merellisessä 
ilmastossa. Se kestää hyvin kuivuutta laajan juuristonsa 
avulla. Puu kukkii touko-kesäkuussa pienin keltaval-
koisin kukin. Harmahtavanvihreät lehdet ovat soikeat. 
Hedelmä eli oliivi on noin 1-2,5 cm:n öljypitoinen 
luumarja. 

   Oliiveja on satakunta lajia. Niitä on jalostettu eri 
käyttötarkoituksiin: syötäviksi sellaisenaan, öljyiksi 
salaatteihin, karjan rehuksi jne. Oliivit kypsyvät syystal-
vella. Puiden alle laitetaan isoja verkkoja, joihin oliivit 
kopistetaan kepin tai nykyään sähkökäyttöisen, tangon 
päässä pyörivän moniharan avulla.
   Ne ovat ensin vihreitä ja muuttuvat kypsyessään 
tummanmustiksi. Osa poimitaan jo vihreinä. Ne ovat 
vielä kitkeriä. Oliivit tehdään syömäkelpoisiksi monin 
menetelmin. Vanhimmat menetelmät käyttävät hyväk-
seen oliiveissa luonnostaan olevia pieneliöitä, jotka 
aikaansaavat käymistapahtuman. Kitkerät yhdisteet 
hajoavat ja näin muodostuu maitohappoa, luonnonmu-
kaista säilöntäainetta. 
   Teollisessa tuotannossa oliivit säilötään suolaveteen, 
johon lisätään myös maito- ja sitruunahappoa. 
Välimerenmaat tuottavat 95% maailman oliiveista. 
Suurimmat tuottajat ovat: Espanja, Italia, Kreikka ja 
Turkki. Kreikkalaiset oliivit ja etenkin oliiviöljyt ovat 
kuuluisia hyvästä laadustaan. Kreetan ja Manner-
Kreikan oliiviöljyjä viedään suuria määriä Espanjaan ja 
Italiaan parantamaan siellä oliiviöljyjen laatua.

Teksti : Timo Kuusisaari

OLIIVI

Kuva: Juhani Viitanen
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Fortezzan linnoituksen lähellä, Salaminos -kadun ja Messo-
logius -kadun tuntumassa on laskettu yhtäaikaisesti langoilla 
istuvia pääskysiä noin 6500 -7000 kappaletta.
Kuten kuvasta voi päätellä, linnut istuvat hyvin tasaisin 
välein ja ellei tilaa siiville ole riittävästi, valitaan seuraava 
väljempi paikka.    

Pitkä hiekkaranta eräs tärkeimmistä pesimäalueista

Valekarettikilpikonna pesii Rethymnonin rannoilla
   Muutamana syksynä tänne Rethymnoniin on kerääntynyt 
tuhansittain pääskysiä. Linnut yöpyvät vanhankaupungin 
koilliskulmassa olevilla sähkölangoilla ja lähtevät päiväksi 
todennäköisesti merelle syömään, koska niitä ei kaupungin 
taivaalla päivisin näy. Ystäväni seurasi viime vuonna hotel-
lihuoneensa parvekkeelta niitten puuhia: aamulla kuuden 
aikaan alkoi kovaääninen sirkutus, auringonnousun aikaan 
seitsemän pintaan ne lensivät tiehensä, ja illalla auringon-
laskun aikaan palasivat. Erään vanhankaupungin hotellin-
pitäjän mukaan tämä pääskyinvaasio on ollut täällä nyt 4 
vuotta. Toissa vuonna huomasin pääskyset eräänä syyskuun 
iltana, kun taivas oli mustanaan niitä. Rethimnonissa jo 
vuosikymmeniä asunut kreetalainen naapurini sanoi silloin, 
ettei ollut koskaan nähnyt mitään vastaavaa. Seuraavana päi-
vänä ne olivat kokonaan häipyneet kaupungista. Joku tiesi 
kertoa, että Maltalla lintuja pyydystettiin verkoilla (jonka 
EU sittemmin on kieltänyt) ja että pääskyset ovat vaihtaneet 
eteläänmuuttoreittinsä menemään Rethimnonin kautta.  
Lieneekö tässä teoriassa perää?
Tänä vuonna linnut olivat täällä jo heinäkuun loppupuolel-
la.

Teksti: Liisa Sirkiä
kuva: Jukka Pönni

   Tänä vuonna on löydetty lähes 200 pesää. Naaraat munivat toukokuun puolivälistä elokuun loppuun suunnil-
leen 120 munaa pesää kohti. Poikaset kuoriutuvat noin 60 päivää muninnasta, eli tällä hetkellä on vilkkain kuo-
riutumisaika. Kreikan merikilpikonnien suojeluyhdistys ARCHELON toimii aktiivisesti yhteistyössä paikallisten 
viranomaisten, matkailualan toimijoiden, suurimpien matkatoimistojen (mm. TUI Nordic) ja joidenkin hotelli-
ketjujen (esim. GRECOTEL) kanssa. Rannoilla ei käytetä raskaita puhdistusajoneuvoja, ja hotellien, tavernoi-
den ja liikkeiden valaistusta pyritään vähentämään, kun lähipesän poikaset ovat kuoriutumassa.  Ranta-alueen 
tilanne käydään tarkistamassa joka aamu. Uudet pesät merkitään metallikehikolla, ja jos ne ovat mahdotto-
massa paikassa, esim. keskellä rantatuolialuetta, ne siirretään. Kilpikonnan poikaset suunnistavat merelle valon 
perusteella, minkä takia rantakadun katulamput on maalattu tummiksi meren puolelta. Jos valoa ei onnistuta 
vähentämään tarpeeksi, reunustetaan kuoriutumisvaiheessa olevat pesät kevyillä aitauksilla, joiden avulla poi-
kaset ohjataan merelle päin. ARCHELON-yhdistyksen informaatiopiste on Rethimnonissa turistitoimiston edessä 
rantakadulla lähellä huvivenesatamaa (ns. Delfiinin alue).
Tietoa saa myös netistä www.archelon.gr.

Teksti ja kuvat: Liisa Sirkiä

   Varpusia on täällä paljon ympäri vuoden. Vanhankau-
pungin yleisen wc:n luona oleva fiikus on yksi niiden 
”nukkumalähiöistä”. Tähän puuhun niitä kokoontuu 
satoja, ja niiden iltainen sirkutus houkuttelee matkailijoita 
ihmettelemään tätäkin ilmiötä. Omassa pihapuussani näkyy 
ja kuuluu pitkin vuotta myös tuttuja lintuja, elänkaupasta 
karanneen papukaijan ja omien undulaattieni lisäksi. Mus-
tarastaan, punarinnan ja kirjosiepon olen ainakin varmuu-
della tunnistanut. Eräänä aamuna kuuntelin ihaillen linnun 
laulelua mietiskellen, että mikähän erikoislintu se tuokin 
noin hienosti lurittelee. Kunnes seasta kuului: ti-ti-tyy. Tuttu 
talitinttihan se siinä, mutta sellaista ääntelyä en ole koskaan 
sen nokasta kuullut Suomessa. Niinhän se on, etelässä kuu-
kin on kuumempi - vai oliko se kummempi.
Teksti ja kuvat: Liisa Sirkiä

Vanhankaupungin linnunlaulupuu
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Kreetan kissat
 
   Ennen vanhaan näitä kulkukissoja oli kaikki tavernat täyn-
nä. Tykkäsit tai et... Ruokaa kerjäämässä ja isoilla silmillään 
anomassa jokaista suupalaasi, tai edes yhtä paijausta. Toisia 
inhotti, toisia surutti. Tunteita herätti ihan varmasti.
 
   Ennen:
   Paikalliset valitettavasti turvautuivat usein myrkkyyn ja 
lihapalaan= fola, kreikaksi sanottuna. Tällä päästiin eroon 
häiritsevistä kissoista ja myös naapureiden rotukoirista....  
Asia herätti tietysti paljon tunteita ja oli vihdoinkin aika 
muutokselle.
 
   Nyt:
   Nykyään ihmiset ovat onneksi valveutuneet katukissojen 
ja –koirien olemassaolosta ja  niitä näkyy yhä vähemmän. 
Suurimmalta osin ulkomaalaisten paikallisten  ylläpitämät 
kodittomien eläinten hoitopaikat alkavat olla jo tuttuja 
paikallisillekin ja  sinne osataan ottaa yhteyttä.
Suurena apuna ovat olleet myös vapaaehtoiset eläinlääkärit 
esim. Saksasta, jotka vuosi toisensa jälkeen palaavat jatka-
maan tehtäväänsä, eli leikkaamaan kulkukissat ettei niitä 
tulisi lisää. (Tästä on aina merkkinä korvasta leikattu pieni 
pala). Niitä myös ruokitaan ihan yksityisten henkilöiden 
puolesta enemmän kuin ennen. Ja jopa kaupan kassalla saa-
tat törmätä kodittomien eläinten keräyslippaaseen.
Kannattaa kilauttaa se euro sinne. Hyvään tarkoitukseen 
menee.
 

Teksti: Pia Fragaki
Kuva: Juhani Viitanen

Elafonisin kukat Sea Daffodil

   Englanninkieliseltä nimeltään Sea Daffodil 
(suomenn. meritulppaani, lat. Pancratium maritimum) kasvaa merenrantojen 
hiekkaisilla dyyneillä ja poukamien tuntumassa. Se aloittaa uuden kasvukauden lehtiensä 
uudistamisella talvikauden alussa. Siemenkodat ovat kevyitä ja kelluvat aaltojen mukana uusiin 
kasvupaikkoihin. Kuva on Elafonisin saarelta, jossa valkoinen kukkameri tavoittaa kävijän loppukesästä. 
Kukka on ikuistettu kauneudessaan jo Knossoksesta löydetyissä minolaisissa kuvissa.

Turismin päivät
Rethymnon

   Lihavartaat kypsymässä kaikkia juhlavierai-
ta varten. Viini ja ruoka oli ilmaista kaikille 
paikallaolijoille.

   Turismin päivien juhlat huipentuivat 
satojen tuolien odottaessa juhlavieraita. Juhla 
oli kaikille avoin ja syötävää, juotavaa ja 
musiikkia tansseineen riitti myöhään yöhön.
Kokemus oli upea.
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   Turismin päivät Rethymnonissa päättyivät suureen 
hääspektaakkeliin, jossa perinteiseen kreetalaiseen tapaan 
pariskunta vihittiin kaikkien edeltävien seremonioiden 
pohjustamana avioliittoon.
   Tässä suvun miehet ovat hakeneet sulhasen kotoaan ja 
kulkevat yhdessä morsiamen kotiin, jossa sulhasen tehtävä-
nä on saada puhumalla suljettu ovi auki ja morsian itselleen. 
Ellei puhe auta, hänen on jopa murrettava ovi.
Tässä spektaakkelissa uudella aukiolla tapahtumia seurasi 
tuhatpäinen yleisö katettujen ruokapöytien ympärillä.

   Turismin päivien hääseremonioihin osallistui  myös run-
saasti lapsia, kuten Kreetalla on kaikessa aina tapana.
Tässä ratsastavat tyttö ja poika hevosen selässä kulkueessa 
kirkkoon varsinaiseen vihkitoimitukseen.

Turismin päivät
Rethymnon

Turismin päivät
Rethymnon

Kuva: Juhani Viitanen Kuva: Juhani Viitanen
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Kreikkalaisia ravintoloita 
Suomessa

Avoinna:
ma - to  11.00 - 22.00
pe          11.00 - 23.00 
la           12.00 - 23.00
su          12.00 - 21.00

www.ravintolakreeta.fi

Ravintola Kreeta
Tullinportink. 46-48 
Kuopio
puh. (017) 28 28 337

Kuopio

Tampere

Ma: 11-15, Ti-To: 11-21, Pe: 11-22, La: 11-22
Su: Suljettu

Koskikeskus, 2. kerros, puh. (03) 223 8898
www.knossos.fi

Kunniakonsuli Rita Sjöstrand

Käyntiosoite: 24 Eleftherias Str. 14 Limin Hersonissos Crete

Postiosoite: Honorary Consulate of Finland
P.O.Box 58, 700 14   Limin Hersonissos, 

Crete

Sähköposti:   rita.sjostrand@cretanmedicare.gr
Matkapuh: +30-6944 271 913, 

Fax: +30-2897-024 064
Satelliittipuh: 

00-870 (tai 871 tai 873) -76 221 5766

Kunniakonsuli Inge-Maj Lassfolk-Tsontos

Osoite:
Finland’s Honorary Consulate

Efedron Polemiston 1
73100 Hania

Crete

Puh. +30 6974 467 670
Sähköposti: ingemaj@tsontos.gr

Suomen kunniakonsulit Kreetalla

Helsinki

Ravintola El Greco
Töölönkatu 27
Helsinki

(Töölönkadun ja Rune-
berginkadun kulmassa)
puh. (017) 28 28 337

elgreco@elgreco.fi, 
www.elgreco.fi

Varaukset: 
varaukset@elgreco.fi, 
09-4544242


