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reikka ja sen mukana Kreeta ovat
matkatilastojen kärkikohteita. Alla olevasta
diagrammista voi helposti nähdä tehtyjen valmismatkojen määrien suhteet eri maihin. Niiden
todellisuus on usein muuta kuin omat mielikuvamme. Katsotaan vaikkapa Italian sijoitusta.
Kanarian saaret johtaa selvästi tilastoissa. Pääosin siksi että se on kohde läpi vuoden.
Kreetalle matkaillaan valmismatkoilla huhtikuusta lokakuuhun. Jos matkat suhteutetaan kohteen
sesonkikuukausien määrään, tilasto osoittaa
kuukausikohtaisesti Kreikan ottavan ykköspaikan
lähes neljänneksen suuremmilla kuukausittaisilla
matkamäärillä.
Pohjoismaiden suurin matkailulehti Matkaopas
teki jälleen kyselyn TOP 5 -kohteista.
Kreikka oli ykkösenä kun arvioitiin ruokaa,
kakkosena kun arvioitiin matkaa lasten kanssa ja
kakkosena kun arvioitiin parasta eurooppalaista
rantaa.
Kreeta sijoittui ykköseksi kun arvioitiin parasta
lomasaarta. (Matkaopas 1/2010).
Moni turismiin panostava valtio tekee Suomessakin voimakasta markkinointityötä mm. mainostamalla. Ehkä kuitenkin suurimmat vaikuttajat ovat internetin keskustelupalstat ja niiden
vanavedessä nousseet matkatoimistojen omat,
asiakkaiden toimittamat, kokemuksien vaihtoon
keskittyneet palstat. Jokainen haluaa räätälöidä oman matkansa kohteen tarkalla valinnalla.
Siihen kymmenien tuhansien matkailijoiden
kommentit ja pisteytys keskustelupalstoilla sekä
matkatoimistojen asiakassivustoilla tuovat todellisuutta, jota mainonnasta ei aina löydä.
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Kypros

Italia

21 198

Bulgaria

23 578

29 721

51 905
Espanja

30 392

Kreikka

(Kanarian saaret on muista poiketen erotettu
maakohtaisessa diagrammissa omaksi kohteekseen).

34 035

Kanaria

Valmismatkojen 8 kärjessä
164 309

220 130

Vuoden 2009 valmismatkatilastot
SMAL:n (Suomen Matkatoimistoalan liitto) julkaisi tuoreen
valmismatkatilaston vuodelta
2009. Lentäen tehdyt valmismatkat vähenivät 2,8 %. Välimeren
maissa ja Euroopan kohteissa
lomaili pakettimatkalla viime
vuonna noin 670 000 suomalaista. Suosituimpina kohteina
Euroopan alueella Espanja ja
Kreikka. Kaukomatkakohteiden matkamyynti kääntyi ensi
kerran laskuun. Eniten Thaimaan
matkat. Kasvussa olivat Lähi-Itä
ja Afrikka.
Lähde: SMAL

Portugali

Madeira

Tapahtumatiedot

Rethymnon

Hania
2010

2010
Katso verkkosivujen tiedot:

Katso verkkosivujen tiedot:

www.rethymnon.biz

www.chania.gr

www.rethymnon.gr

Uutis- ja juttuvinkit osoitteeseen: inssi@mikan.pp.fi
Sähköistä verkkolehteä päivitetään tapahtumien osalta
kunkin numeron ilmestymisen jälkeenkin.

Katso kaikki matkakohteet Kreetalle
osoitteesta: www.kreeta.info/extra

Turistit käyttivät rahaa noin
20% vähemmän 2009
Kreikassa viime vuonna turistit kuluttivat rahaa päivittäin
noin 20,7 % vähemmän edellisvuoteen verrattuna.
Kreikassa päivittäin kulutettiin 60,30 euroa / henkilö.
Tilastot osoittavat lisäksi että Kreikassa yleisemmin turistit
ovat nuorempaa ikäluokkaa ja keski- tai alemmista sosiaaliryhmistä.
USA:sta saapuneet turistit kuluttivat matkaa kohti eniten,
2.632 euroa. EU:n alueelta vastaava luku oli belgialaisille
1.584 euroa ja 1.079 euroa hollantilaisille.
Enemmän kuin puolet kyselyyn osallistuneista 2030:stä
vastaajasta sanoivat taantuman vaikuttaneen
kulutuskäyttäytymiseen.
Lähde: Institute for Tourist Research and Forecasts.

Eniten kohteita Kreetalla!
• Kymmeniä huviloita
lähes kaikkialla Kreetalla!
• UUSI VALMISMATKAKOHDE
Mirtos Kreetan eteläisimmällä rannikolla!

Varaa lomasi netissä tai soita:
(02) 8378 6845
Fax (02) 8378 6848
www.kreikanlomat.fi
myynti@kreikanlomat.fi
Savilankatu 6, 26100 Rauma

Kustantaja ja julkaisija:
Inssimainos Oy
Pl 83, 15710 Hollola
Email: inssi@mikan.pp.fi
P. +358 40 588 9260
www.kreeta.info
Päätoimittaja:
Juhani Viitanen
P. 040 588 9260

Lehti on internetissä julkaistava lehti. Sen tarkoitus on
antaa Kreetalle matkaaville
tai matkaa suunnitteleville
ajankohtaista lisätietoa
kohteesta.
Lehti on toiminnallinen osa
www.kreeta.info -sivustoa,
sitä täydentävä uutis- ja
ajankohtaislehti. Lehteä
painetaan paperiversiona
erityistilanteissa jaettavaksi.

Lehden sisällön copyright
sekä kuvien että tekstin
suhteen on kustantajalla.
Tekstin lainauksissa lähde
mainittava.
Kuvien käytöstä sovittava
etukäteen kirjallisesti.
Kopiointi osittain tai kokonaan kielletty kaupalliseen
käyttöön, ilman etukäteen
tehtyä kirjallista sopimusta.

www.kreeta.info

Mediakortti on osoitteessa:
www.kreeta.info/mediakortti
Lehti julkaisee maksullisia
ilmoituksia. Hinnat mediakortissa.
Lehden voi tilata myös sähköpostina. Lähetä tilauksesi
osoitteeseen:
inssi@mikan.pp.fi.
Sähköinen lehti on maksuton.

Lehti ei vastaa tilaamatta toimitetun aineiston säilytyksestä, eikä
palautuksista. Lehden vastuu
ilmoituksista rajoittuu korkeintaan
ilmoitushintaan. Sisältö on
huolellisesti tarkistettu, mutta
siinä esiintyvistä mahdollisista
puutteista tai epätarkkuuksista
lehdellä ei ole välitöntä eikä
välillistä vastuuta, mukaan lukien
kolmannen osapuolen antamat
tiedot.
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Matka 2010 -tutkimus:
-suomalaiset matkustelevat lomalla entiseen tahtiin
Matkamessujen TNS Gallupilla teettämän tutkimuksen mukaan suomalaisten
lomanviettoaikomukset
ulkomailla vuonna 2010
ovat kasvusuunnassa. Aiempaa useampi suunnittelee
lomaa ulkomailla. Lisäys
näkyy erityisesti kaupunki- ja rantalomailussa sekä
kaukomatkailussa.
Lomanviettoaikomukset
kotimaassa vuodelle 2010
ovat pysyneet suunnilleen
samalla tasolla aiempiin
vuosiin verrattuna. Tutkimukseen vastasi väestöä

4

tasolla aiempiin vuosiin nähden. Pientä nousua on ollut
mökkilomailussa, risteily- ja
laivalomailussa, rantalomien
viettämisessä sekä kotimaan
kylpylälomailussa.
Netin käyttö matkavarauksiin kasvaa
edelleen
Internetin käyttäminen lomamatkojen suunnittelussa
ja matkavarauksien tekemisessä on lisääntynyt edelleen. Kolme neljästä käyttää
edustavasti 1110 henkilöä
nettiä matkavarauksiin tai
viikkojen 48–49/2009
matkan suunnitteluun.
aikana.
Lentomatkojen ja hotellien
varaaminen Internetin kautta
Lama ei vaikuttanut
on jatkanut kasvuaan viime
tehtyjen lomamatkojen vuodesta. Eniten Internetiä
määrään
käytetään matkan suunnitteluun ja tietojen hakuun, seuLähes kaksi kolmesta suo- raavaksi eniten lentomatkan
malaisesta oli tehnyt vähinja hotellin varaukseen ja koltään kolme matkaa vuonna
manneksi eniten laivamat2009. Vain 6 % ei matkuskan varaukseen. Ulkomailla
tanut lainkaan. Yleisimmät
matkustaneet korostuvat selvapaa-ajan matkailutavat ko- västi kotimaassa matkustatimaassa tai ulkomailla olivat neisiin verrattuna erityisesti
automatka, kaupunkiloma
lentomatkan, valmismatkan,
ulkomaille ja mökkiloma.
hotellin ja auton varauksessa
Kaupunkilomailu ulkomailla sekä matkan suunnittelussa/
on lisääntynyt tuntuvasti
tietojen haussa.
vuoden 2009 aikana (2009:
(Lähde: Matkamessut / Finnexpo).
24 %, 2008: 16 %). Muut
kysytyt matkailutavat ovat
pysyneet lähes samalla

www.kreeta.info

Kotsifoun kanjoni

www.kreeta.info
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Teksti ja kuvat Liisa Sirkiä
Lasten aarteenetsintäkuva
Silja Nieminen.

Koti

Kreetalla

Karnevaalit
Rethymnonissa!
Let’s Dance IT’S CARNIVAL TIME!

sivut 6 - 14

Englanninkielinen ohjelmasivu osoitteessa:
http://carnival-in-rethy mnon-crete-greece.com/bindex.html
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Rethimnonin karnevaalien sanotaan olevan Kreikan viiden
suurimman karnevaalin joukossa. Kuten tunnettua täällä,
asiaan saa eri vastauksen riippuen keneltä kysyy, eikä varmaa tietoa ole.

Varmuudella täkäläiset karnevaalit ovat kuitenkin Kreetan ja koko
Kreikan saariston suurimmat.
Viitteitä karnevaaleista Rethimnonissa on jo vuodelta 1915,
ensimmäiset paraatit järjestettiin vuosina 1926 ja 1933,
mutta varsinaisesti Rethimnonin karnevaalit ovat organisoidusti järjestetyt vuodesta 1959 lähtien.

www.kreeta.info
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Puhdas maanantai

Kaupunginjohtajan haastattelu

Leijojen rakentamista uudella aukiolla.

Karnevaalijulisteita.
Tanssit
uudella
aukiolla.

Karnevaalitansseja.

Karnevaalivaunu.
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Iltaparaati
Karnevaalien juuret ovat pakanalliset. Ne ovat lähtöisin Kreikasta ja
Roomasta, missä kansa juhli railakkaasti Bakkus- ja Saturnus-jumalia.
Nykyisin karnevaalit ovat pääsiäispaastoon laskeutumisaikaa, ja niitä
vietetään katolisissa ja ortodoksisissa maissa. Tunnetuimmat karnevaalit ovat varmaankin Brasilian Rion karnevaalit, mutta esimerkiksi
Alankomaissa Pohjois-Brabantin provinssissa ja Saksassa Rein-joen
varrella karnevaaliperinne jatkuu vahvana. Samoin Venetsian ja Kanarian saarten, varsinkin Teneriffan, karnevaalit ovat yleisesti tunnettuja.
Erään tulkinnan mukaan karnevaali-sana tulee keskiaikaisen latinan
termistä ”carnem levare” (ottaa pois liha), ja tähän viittaa myös karnevaaliajan keikkalainen nimi ”Apokries” (apo kreas = pois lihasta).
Toisaalta sanan on myös arveltu johtuvan sanoista ”carrus navalis”
(laivavaunu), mikä viittaisi kulkueissa käytettyihin koristeltuihin laivan
muotoisiin vaunuihin.
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Tänä vuonna karnevaalikulkueeseen osallistuu 40 joukkuetta, joista 26:lla on arma eli karnevaalivaunu.

Kulkueen osallistujamääräksi on
arvioitu noin 13 000 henkeä, ja katsojia ja muita juhlijoita odotetaan
useita kymmeniä tuhansia.

Lasten aarteenetsintä oli nyt 13.
kerran, aikuisten kilpailuja on järjestetty 21 vuotena.

Rethimnonin kaupunki tukee joukkueita mm. pienellä
rahallisella tuella sekä antamalla varastotiloja karnevaalilaivojen valmistamiseen. Karnevaaleilla on myös useita
sponsoreita, meille tunnetuin niistä lienee Amstel. Kolme
paikallista tv-kanavaa, Kidon, Creta ja Nea, ovat myös tukijoita, ja karnevaalien päätösparaati näytetään suorana näillä
kanavalla. Karnevaalien aikaan useat muuten talvikaudella
kiinni olevat hotellit ovat auki, samoin monen baarit ja
ravintolat avaavat täksi ajaksi ovensa. Karnevaaliaika kestää
täällä Rethimnonissa 3 viikkoa, ja se loppuu Kathara Defteraan eli puhtaaseen maanantaihin, jolloin alkaa pääsiäispaasto.

Tämän vuoden karnevaalien viralliset avajaiset olivat viime sunnuntaina (24.1.2010), jolloin arvottiin
joukkueiden paraatijärjestys.
Samana päivänä oli myös lasten aarteenetsintä, johon osallistui tänä vuonna 56 joukkuetta. Joukkueet ovat suurimmaksi osaksi koululuokista, mutta myös urheiluseurat tms.
harrastusyhdistykset voivat
osallistua omin joukkuein.
Aikuisten aarteenetsintä
on tammikuun viimeisenä
viikonloppuna, ja siihen on
ilmoittautunut 46 joukkuetta. Aarteenetsinnät
perustuvat nokkeluuteen ja
erittäin hyvään tietämykseen
Rethimnonin kaupungista ja sen historiasta. Eri
rasteille annetaan vihje joko
kaupungintalolta tai sitten
löydetyssä rastissa on vihje
seuraavaan kohteeseen.
Lasten kisa on rajattu vanhaankaupunkiin, aikuisten etsintä kattaa koko Rethimnonin
kaupunkialueen. Näinä parina sunnuntaina täällä onkin aikamoista vilinää, kun etsitään rasteja, käydään välillä oman
joukkueen tukikohdassa miettimässä yhdessä vinkkejä, ja
haetaan uusia vihjeitä kaupungintalolta. Kännykät ja mopot
lienevät kovassa käytössä. Aarteenetsintöjen palkinnot ovat
nimelliset, pääasia on kilpailuun osallistuminen ja vihjeiden
ratkominen. Aikuisten etsinnän voittajajoukkue saa järjestettäväkseen seuraavan vuoden aarteenetsinnät.
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Iltaparaati
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Seuraava suurempi tapahtuma
on Tsiknopempti eli laskiaistorstai
kanevaaliajan toisella viikolla.

Suuri paraati

Tällöin Rethimnonin vanhakaupunki muuttuu illalla yleiseksi biletysalueeksi. Osa karnevaalijoukkueista pystyttää eri
kadunkulmiin standeja, joissa on tarjolla ruokaa, juomaa ja
musiikkia, ja vanhankaupungin uusi aukio on tapahtumien
keskuspaikka. Ruoka on useimmiten käristettyä esim. suvlakivartaita, ja tästä koko päivä on saanut nimensä (tsikna
= palaneenkäry). Tämä ilta on oikeastaan jokamiehen ja
-naisen karnevaali. Ihmiset pukeutuvat karnevaaliasuihin ja
vaeltavat paikasta toiseen tanssimaan, syömään ja juomaan.
Asuja on kaikenlaisia, pelkistä geelillä väkerretyistä tai värjätyistä hiuksista mitä upeimpiin ja harkittuihin luomuksiin.
Monet miehet ovat pukeutuneet naisiksi, ja myös papeiksi,
munkeiksi ja nunniksi pukeutuneita ihmisiä näkyy paljon.
Eräs suosittu hahmo on kreetalainen maajussi. Monet pikkutytöt ovat tietysti prinsessoja tai keijukaisia, ja pojat ritareita,
zorroja, ninjoja tai jopa sulttaaneita. Tsiknopemptinä ei
välttämättä kannata pukeutua parhaimpiinsa, koska toisten
suihkuttaminen spraylla on tämän päivän juttu. Spray on
kuitenkin helposti poislähtevää vaahtoa, konfetteja tai nauhaserpentiiniä, ja uhreina ovat yleensä tutut. Joskus ilma on
niin täynnä sprayta, että luulisi satavan lunta.

Karnevaaliaika huipentuu päätösviikonloppuun eli lauantain iltaparaatiin ja sunnuntain suureen paraatiin, ja myös puhdas maanantai
on vielä karnevaaliajan jatketta.
Lauantain iltaparaati on yleinen paraati, eli siellä ei välttämättä kuljeta joukkueittain, ja kuka tahansa voi mennä
mukaan. Paraatia johtaa karnevaalikuningas vaunuineen,
ja kaupungintalolla kohdataan pormestari ja nautitaan
ruuasta, juomasta ja ilotulituksesta. Paraati päättyy vanhankaupungin uudelle aukiolle, jossa konsertoi rock-bandi
yömyöhään. Sen jälkeenkin biletys jatkuu vielä kaupungin
eri diskobaareissa aamuun asti.
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Suuri paraati on sitten sunnuntaina päivällä. Se kulkee pääkatua
pitkin ja kestää nelisen tuntia.

Suuri paraati

7 eri dj:tä huolehtii musiikista. Joukkueiden karnevaalivaunut nähdään nyt ensimmäistä kertaa. Vaikka useimpien
joukkueiden karnevaaliasut ovat tiedossa jo etukäteen, niin
asut tekevät aivan toisenlaisen vaikutuksen, kun joukkueessa on satoja ihmisiä. Tässäkin tapahtumassa yllättävän
monet miehet pukeutuvat naisten asuun, kuten myös
päinvastoin. Vaikutuksen on tehnyt toinenkin asia, nimittäin
suuressa paraatissa olen nähnyt eniten humalaisia kreikkalaisia täällä ollessani. Kreikkalaisethan eivät yleensä, eivät
ainakaan kovin usein, juo itseään humalaan. Lieneekö
sitten paraatin kesto tehnyt tepposensa, ehkä vesipulloon
laitettu viski tulee juoduksi liian nopeasti, kun odottelee että
oma joukkue pääsee eteenpäin. Toisaalta karnevaaliaika
on todella kiireistä joukkueen aktiivellle, kun osallistutaan
aarteenetsintään, järjestetään bileitä ja tehdään karnevaalilaivaa. Jollain tavallahan se stressi sitten purkautuu eli
humaltumisena, mutta ”rähinäviinaa” ei kreikkalaisilla
kuitenkaan pulloissaan ole.

www.kreeta.info
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Paraatin jälkeen illalla kokoonnutaan vielä vanhankaupungin rantaan karnevaalien päättäjäisiin,
jossa ilmoitetaan tämänkertaisen
paraatin voittajajoukkue, poltetaan
karnevaalikuninkaan vaunut ja
ihallaan upeaa ilotulitusta. Tämän
jälkeenkin baarit, kahvilat, tavernat ja diskot täyttyvät juhlijoista.
Kathara Deftera eli puhdas maanantai on ensimmäinen
paastopäivä, jolloin ei syödä lihaa. Tämän päivän perinteinen ruoka on papusoppa eli fasolada. Uudella aukiolla
järjestetään juhla, jossa on tarjolla tätä soppaa sekä muuta
paastonajan ruokaa, ja tietenkin viiniä, musiikkia ja tanssia,
vierailevana esiintyjänä tanssiryhmä Pohjois-Kreikasta
Edessan kaupungista. Myös paastonalun vanhoja perinteitä
on elvytetty. Leijojen rakentaminen ja lennättäminen kuuluu tähän päivään, ja Rethimnonin läänin pikkukylissä on
muitakin perinteisiä tapahtumia, kuten morsiamen ryöstö
ja munienkeräily sekä toisten tuhriminen, jota näytetään
harrastavan myös Tsiknopemptinä uudessa muodossa eli
sprayn suihkutuksena.

Koko karnevaaliaika on yleensä
ottaen bileiden kulta-aikaa.
Lapsille on omat tanssiaisensa Tsiknopemptinä alkuillasta ja
muutamana muunakin päivänä. Edellä mainittujen yleisten
tapahtumien lisäksi lähes jokainen joukkue järjestää omat
pippalonsa jossain baarissa tai diskossa, osaksi tukeakseen
toimintaansa sisäänpääsymaksulla, osaksi vain siksi, että
karnevaaliaikana kuuluu bilettää. Samoin karnevaalilaivojen valmistuspaikoissa järjestetään isompia tai pienempiä
juhlimisia. Karnevaalijoukkueille on myös yhteinen juhla,
jossa osana ohjelmaa on eri joukkueiden esittämiä sketsejä,
ja Lykeion ton Ellinidon -yhdistys järjestää karnevaaliajan
tanssiesityksen. Kun vielä tänä vuonna karnevaalit ovat
näin aikaisin ja Vasilopitan leikkaamisjuhlat ovat edelleen
menossa, niin bilehileelle tämä on oivallista aikaa olla
Rethimnonissa.
Lähteet:
Wikipedia
Matkalehti nro 11 Marraskuu 2009
Rethemniotika Nea -paikallislehti
(verkkosivut: rethnea.gr)
www.rethymnon.gr
www.carnivalrethymno.com
carnival-in-rethymnon-crete-greece.com

Rantabileet
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OLETKO JOSKUS HAAVEILLUT
OMASTA ASUNNOSTA KREETALLA ?

Uudisrakennusprojekti Haniassa, Plataniaksen yläkylässä. Valmistuu keväällä 2010. Kolme läpi talon
huoneistoa myydään erikseen, merinäköala, pieni
yhteinen ulkoallas, huoneistojen koko á 75m2,
hinnat alkaen 2200€/m2
Kohdekuvaukset ja tarkemmat tiedot:
www.kreeta.info/extra tai
www.elisanet.fi/raila.jarvelainen
tai soita
Raila Järveläinen 040-5003489
Kim Andersson 0400-407572

Matkamessujen anti jäi edellisvuotta
vaisummaksi
Matkamessuilla ei tänä vuonna nähty lainkaan Kreikan yhteisosastoa. Säästöleikkuri on ollut asialla. Vain Rodos, Kefalonia/
Ithaka ja Samos olivat pienillä erillisillä osastoilla mukana.
Jos haluat nähdä tunnelmakuvia, muutaman minuutin mittainen
video on nähtävissä osoitteessa:
http://www.kreeta.info/multimedia/Elokuvia_Kreetalta/index.html

Kreetalla 30% Kreikan luolista
Kreikan speleologiyhdistys on tilastoinut yli 3000 luolaa
Kreetalta. Kreetan luolat muodostavat noin 30% koko Kreikan luolamäärästä. Kreetalla on myös koko Kreikan syvin
luola, Tafkos lähellä Petradolakiaa, syvyydeltään 475m.
Monet Kreetan luolista ovat arkeologiselta, paleontologiselta ja historialliselta näkökulmalta tarkasteltuina hyvin
mielenkiintoisia.
Luolat olivat ihmisen käytössä sekä uhripaikkoina että
asumuksina. Minolaiset käyttivät luolia ja rakensivat niihin
samoin kuin myös vuorten huipuille palvonta- ja uhrauspaikkoja. Nämä paikat ovat säilyneet uskonnollisina kohteina monesti tähän päivään saakka. Patsoksen rotko on tästä
hyvä esimerkki. (Katso Kreeta-lehden edellinen numero).
Kreetan luolista suurin osa sijaitsee Lassithin tasangon
ympärillä, vaikka luolia löytyy kaikkialta Kreetalta.

Kuvan luola Irinin rotkossa

Kreetan linja-autoreitit
interaktiivisesti

Kreetan linja-autoreittien interaktiiviset karttaversiot ovat
erittäin käyttökelpoisia matkoja suunnitelatessa.
Löydät esimerkiksi
Haniasta ja Kissamoksesta lähtevät reitit osoitteesta:

http://bus-service-crete-ktel.com/maps3han.html
Rethymnonista lähtevät:

http://bus-service-crete-ktel.com/maps4reth.html
Heraklion, Agios Nikolaos, Ierapetra lähtevät:

http://bus-service-crete-ktel.com/maps5her.html

Arvoitus!

Tiedätkö, missä Kreetalla on
kahdet raiteet ja risteys?
Rautatieliikennettähän
Kreetalla ei ole, ei myöskään
raitiovaunuja. Kiskot liittyvät
aina materiaalin siirtoon
pienillä vaunuilla.
Vastaus on alla:
Ida -vuorella, Zeun luolana
tunnetun luolan edessä.
Kiskoja on käytetty arkeologisiin kaivauksiin luolan
pohjaa tyhjennettäessä
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Asunto

Kreetalla

K

reetan Akrotirin niemimaa tunnetaan myös ”Hanian
niemenä”. Tuolla niemellä, Chorafákian kylässä sijaitsee
asunto, jossa Rytkösen pariskunta viettää loma-aikoja kahdestaan tai lasten ja lastenlasten kanssa. Tässä numerossa
on juttu siitä, mitä ”kotikylässä” on. Seuraavassa numerossa he kertovat mitä kaikkea voikaan sattua arkisia asioita
hoidettaessa.

Meidän kotikylämme Kreetalla
Asunnoltamme Chorafakian kylästä on matkaa lentokentälle
seitsemän kilometriä. Nopeatkin käynnit asunnolla ovat lyhyiden
matkojen vuoksi helppoja.
Chorafakian kylässä on mm. supermarketti, kaksi bensaasemaa, autovuokraaamo ja kolme tavernaa. Ykköspaikka on
kylän keskustassa sijaitseva ”Taverna Irini”, Irenen taverna. Se on
auki ympäri vuoden ja on kyläläisten kokoontumispaikka iltaisin
ja varsinkin sunnuntaisin. Silloin perheitä saapuu päivälliselle
kauempaakin.
Irene itse on persoonallisuus sinänsä. Tomera, mutta aidosti lämmin vanharouva, joka hallitsee kaikkea, mitä tavernassa tapahtuu.
Meillä on ollut onnea päästä hänen ystäväkseen. Hän ottaa aina
tilaukset itse vastaan perinteiseen tapaan mukanaan vain lehtiö
ja kynä. Hän istuutuu pöytään ja tervehdysten ja kuulumisten
vaihtamisen jälkeen hän kertoo - kreikaksi tietysti - mitä tänään
on tarjolla. Mikäli asiakas on tuntemattomampi ulkomaalainen,
lausuu hän ruokien nimet myös englanniksi.

Missään muualla, emme ole syöneet niin
hyvää uunilammasta kuin Irenellä.

paistetusta kalasta, sardiineista, moussakasta jne. Mikäli Chorafakian kylässä vierailette, suosittelemme lämpimästi istahtamista
Irenen tavernaan ja syömään sinä päivänä tarjolla olevaa, aitoa
kreetalaista ruokaa.
Kylän läheisyydessä on kolme uimarantaa: Kalathas, Tersanas ja
Stavros. Kaikki rannat ovat puhtaita ja hyvin hoidettuja. Kalathaksen ranta on iso ja etenkin sunnuntaisin kuumana päivänä täyttyy
silti äääriään myöten, viikolla voi sitten olla hyvinkin rauhallista.
Kalathaksen rannalla on myös taverna, jossa on erinomaista
ruokaa ja sydämellinen palvelu. Matkaa kylkästä Kalathaksen
rannalle tulee n. 1 km. Tersanaksen ranta sijaitsee myös noin 1 km
päässä ja se on pieni ja rauhallinen ranta.
Kaunis laguuniranta on Stavros, josta jo olemme aiemmin
maininneet. Stavroksen rannalla on kiva, saksalais-kreikkalaisen
pariskunnan pitämä ”kioski/baari” asuntovaunussa. Siinä pienessä
tilassa valmistuu mm. maittavat souvlakit, salaatit ja pikkupurtavat
lounaaksi.
Jussi ja Minna Rytkönen

Samaa voi sanoa muistakin ruuista, kuten stifadosta, uunissa
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Kreetan ensimmäiset omat postimerkit

Kreetan postipalvelut
toimivat Turkin hallinnassa
vuoteen 1898 asti.
Turkin posti - turkkilaisin
merkein - vastasi postiliikenteestä Kreetan suurimpien
kaupunkien, manner-Turkin
ja ulkomaiden välillä.
Kreetan posti alkoi toimia
1. maaliskuuta 1900.
Ensimmäiset omat, Englannissa painetut merkit
julkaistiin 18.12.1899.
Merkeissä oli seuraavat
aiheet:
•Hermes (1 ja 50 lepta),
•Hera (5 ja 20 lepta),
•Prinssi Yrjö
(10 ja 25 leptaa),
•Talos, lentävä jättiläinen
(1 drakma),
•Kuningas Minos
(2 drakmaa)
•Pyhä Yrjö (5 drakmaa).

•Prinssin Vastaanotto
9.12.1898 (1 Dr).
Vuonna 1923 näitä merkkejä julkaistiin lisäpainamalla ”EPANASTASIS 1922” =
Vallankumous 1922.
Vuosina 1908 - 1910
Kreetan hallinto julisti
yksipuolisesti liittoutumisen
Kreikkaan ja merkkeihin tehdään lisäpainatus ”ELLAS”.
Niitä on erilaisin tekstein:
pienikokoinen, isokokoinen
ja vielä sama goottilaisella
kirjasimella.

Vuonna 1901 julkaistuihin
lunastusmerkkeihin tehtiin
ELLAS- sekä
ELLAS-PROSORINONlisäpainatuksia, lähinnä
”filatelistisiin tarkoituksiin”.
Erikoismerkki: Souda (paikan Pyhälle Yrjölle omistetun kappelin rauniot ja Kreikan lippu) julkaistiin 20.6.
1913 sen muistoksi, että
Turkin valtaa symboloiva
metallinen lippu oli poistettu
lahdelmasta 1.2.1913.
Timo Kuusisaari

Vuonna 1900 osa merkeistä julkaistiin mustalla tai
punaisella, lisäpainamalla
”Prosorinon” = tilapäinen.
Vuonna 1905 julkaistiin toinen sarja merkkejä,
joiden aiheina olivat mm.
kreetalaiset rahat:
•Artemis (2 L),
•Vritomartis (5 L),
•Prinssi Yrjö (5 L),
•Zeus vauvana ja
Kynosoura (20 L),
•Triton (50 L),
•Ariadne (50 L),
•Euroopan ryöstö (1 Dr),
•Knossoksen rauniot (3 Dr)
•Arkadin luostari (5 Dr).
Vuonna 1907 julkaistiin
kolmas sarja:
•Praksitelen Hermes (10 L),
•Suurlähettiläs Al. Zaimis
(25 L)

www.kreeta.info
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Kreikkalaisia ravintoloita
Suomessa
Tampere

Moderneja matkailijoille tarkoitettuja palveluja
kännykkään ulkoministeriöltä:

Ota käyttöösi mobiilipalvelu
Ulkoministeriö tarjoaa kaksi matkapuhelimessa toimivaa
palvelua. Toinen toimii tekstiviestein ja toinen tuo internetpohjaista sisältöä matkapuhelimien selaimiin.

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

Kuopio

Molemmat palvelut tarjoavat ennen kaikkea matkustamiseen liittyvää tietoa ja toimivat suomeksi ja ruotsiksi.
Ulkoministeriö ei veloita palvelujen käyttäjää.
Käyttäjä maksaa vain operaattorien veloitukset.

Voit tilata lyhyitä tilannetiedotuksia eri maiden
turvallisuustilanteesta.

Ravintola Kreeta

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

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

Kirjoita tekstiviestiin: MATKUSTUS <Maan nimi> (esimerkiksi: MATKUSTUS ALANKOMAAT)

www.ravintolakreeta.fi

Kestotilaus:
Kirjoita tekstiviestiin: TILAA <maan nimi> (esimerkiksi:
TILAA ALANKOMAAT)

Suomen kunniakonsulit Kreetalla

Peruuta kestotilaus:
Kirjoita tekstiviestiin: PERUUTA <maan nimi> (esimerkiksi:
PERUUTA ALANKOMAAT)

Kunniakonsuli Rita Sjöstrand

Yhteystiedot

Käyntiosoite: 24 Eleftherias Str. 14 Limin Hersonissos Crete
Postiosoite: Honorary Consulate of Finland
P.O.Box 58, 700 14 Limin Hersonissos,
Crete

Matkustusilmoitus

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

Voit hakea Suomen ulkomaanedustustojen yhteystietoja.
Kirjoita tekstiviestiin: YHTEYS <maan nimi> (esimerkiksi:
YHTEYS ALANKOMAAT)

Voit tehdä matkustusilmoituksen, myös omatoimimatkailijana, jolloin ulkoministeriön tai edustuston on helpompi
tavoittaa sinut ja matkakumppanisi mahdollisen kriisin
yllättäessä.
Kirjoita tekstiviestiin: MATKALLA ja ajankohta lisätietoineen
(esimerkiksi: MATKALLA 3.-25.1.2010 NEW YORK 3 HENK
HOTEL HILTON)
Tekstiviestipalvelun numero
Tekstiviestipalvelun numero on 16 358, ja se toimii DNA:n,
Elisan ja TeliaSoneran liittymillä. Muilla liittymillä - myös
ulkomaisilla - numero on +358 400 358 300.
http://www.formin.fi/Public/default.aspx?nodeid=15736
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