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  Kreetalla huhtikuun loppupuoli on 
kaunis. Saari kukkii kaikin mahdollisin tavoin 
ja rehevästi kasvavilla rinteillä yrttien tuoksu on 
kuin maustekaupassa kävelisi.
   Varhaisen kevään turistit ovat hiukan erityyp-
pisiä kuin kesän turistit. Nyt rannat ovat lämpi-
minäkin päivinä pääosin tyhjillään, mutta sitäkin 
runsaammin onluonnossa liikkujia. Aktiivi-
simmat luonnossa liikkujat ovat paikalla tähän 
aikaan vuodesta, kun rantalomailijat vielä puut-
tuvat. Kevään viileys helpottaa myös rankempia 
vaelluksia korkeille vuorenrinteille tai rotkoihin. 
Ja koettavaa todella riittää. Kaikille aisteille.
   
   Tässä lehdessä on neljän sivun juttu patikoin-
tilomasta. Moni ajattelee, ettei se ole mikään 
loma, jos lähes joka päivä tehdään kymmenen 
kilometrin lenkki. Mutta jos lomalta haluaa le-
poa, voi olla, että lepoa on myös se, kun irtaudu-
taan sekä kehon että ajatusten tasolla arjesta. 
Patikointimatkalla kaikki aistit virittyvät ottamaan 
vastaan runsain määrin uusia elementtejä. 
Fyysinen rasitus, joka painaa jaloissa päivän 
päättyessä, muodostaa hyvän kontrastin pitkälle 
illalle hyvän ruuan ja samanhenkisten ihmisten 
parissa. Ja aamulla on taas edessä kokonaan 
uusia kokemuksia.

Tuulivoimaloita ei 
haluta Kreetan jokai-
selle huipulle

   Kahdeksan Hanian alueen 
kuntaa vastustavat voimak-
kaasti erään yhtiön suunni-
telmia rakentaa jokaiselle 
korkeammalle huipulle 
tuulivoimaloita. Yhtiö joka 
esiintyy mm. nimellä ”C. 
Sarah” aikoisi rakentaa 
yhteensä 1002 MW tehoisen 
tuulivoimalaverkoston. Kun 
tällä hetkellä Kreetan kaikki 
tuulipuistot tuottavat noin 
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500 MW:n sähkötehon, 
tuulivoimaloiden lisäys olisi 
merkittävä. 
   Koko projekti on vastatuu-
lessa sen vuoksi, että yhtiön 
tavoitteena on ollut viedä 
verkostossa tuotettua sähköä 
-ei vain Kreetalle - vaan kaa-
pelin kautta manner-Kreik-
kaan. Tämä suunnitelman 
osa on herättänyt eniten 
vastustusta. 
   Vastustavat tahot ilmai-
sevat kannattavansa kyllä 
uusiutuvista luonnonvaroista 
peräisin olevaa energian-
tuotantoa, mutta vastus-

tavat sitä tapaa, että koko 
projektia viedään eteenpäin 
paikallisia kuntia ja läänejä 
sekä asukkaita kuulematta. 
Vastustus on voimakasta , 
myös siksi että hyöty menisi 
manner-Kreikkaan ja Kree-
talle jäisi vain maisemalli-
nen haitta. 
(Lähde: Haniotika Nea
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Oletko 
kiinnostunut 

kreikan kielen
opiskelusta 
Lahdessa?

Lahden alueella kreikan 
opiskeluryhmään voit liittyä 
vaikka kesken vuotta, koska 

ryhmätasoja on useita. 
Voit ottaa yhteyttä suoraan 

opettajaan:

Koulutuskeskus Salpaus
kirsti.makela@salpaus.fi

P. 044 708 0054

Katso verkkosivujen  tiedot:

www.rethymnon.biz

www.rethymnon.gr

Rethymnon
2010

Hania
2010

Tapahtumatiedot

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

kunkin numeron ilmestymisen jälkeenkin.

Katso verkkosivujen  tiedot:

www.chania.gr

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

www.automotosport.com.gr/

Autot, moottoripyörät 
ja skootterit vuokraa 

koko saarella
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Katso kaikki valmismatkakohteet Kreetalle 
osoitteesta: www.kreeta.info/extra
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   Ihminen tuli Kreetal-
le n. 9000 vuotta sitten. 
Ensimmäiset tulijat olivat 
paimentolaisia. Nykytietä-
myksen mukaan hyötypuu-
lajeja olivat silloin sypressi, 
mänty, tammi ja seetri. 
Puuta käytettiin aluksi vain 
työkaluihin, polttopuiksi 
ja myöhemmin asumusten 
rakentamiseen maanviljelyn 
kehittyessä.
   Minolaisten saavuttua 
saarelle Kreetasta kasvoi 
aikojen saatossa vähitellen 
merimahti. Minolaiset raken-
sivat tuhansia kauppalaivoja. 
Seetriöljyä ja -puuta vietiin 
Egyptiin ja mannermaalle. 
Palatseja ja pyhättöjä raken-
nettiin puusta ja kivestä.
   Saarta aikojen saatossa 
valloittaneet akhaialaiset, 
doorilaiset, roomalaiset, 
saraseenit ja bysanttilaiset 
käyttivät metsiä moneen 
tarkoitukseen. Kuitenkin 
vielä 12. vuosisadalla metsiä 
oli paikoitellen runsaasti. Ve-
netsialaisten hallitessa saarta 
(1204-1669) paljon isoja 
puita kaadettiin mahtavien 
purjelaivojen rakentamiseen.      
   Nyt, kun ihmisen saapu-
misesta saarelle on kulunut 
vain muutama tuhat vuotta, 
metsät ”peittävät” ainoas-
taan 2% saaren pinta-alasta. 
Muu osa on paikoitellen 
kitukasvuista ja matalaa 
pensaikkoa, joka tunne-
taan ranskalaisella nimellä 
”maquis”.

Ikivanhat 
kasvilajit

   Gibraltarin salmen 
avautuessa suuri tulva täytti 
Välimeren miljoona vuotta 
sitten. Kreetasta tuli silloin 
saari. 
   Viimeinen jääkausi, joka 
loppui n. 10 000 vuotta 
sitten ja hävitti suuren osan 
Pohjois-Euroopan kasvustos-
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Kreetan viimeiset metsät
ta, ei ulottunut Välimerelle 
saakka. Aiemmin Kreeta oli 
osa suurta mannerta terti-
äärikaudella (65-2,5 milj. 
vuotta) sitten. Siltä ajalta 
ovat peräisin kasvilajeista 
mm.  viiniköynnös, oliivi-
puu, johanneksenleipäpuu, 
plataanipuu, oleanteri jne. 
Ne säilyivät saarella, kun 
niiden kaukaiset sukulaiset 
kuolivat mantereella suku-
puuttoon.    

   Kreetalle on myöhemmin 
tuotu paljon uusia kasvilaje-
ja muista maista.

Vanhat ja viisaat 
istuvat varjossa

   Välimeren kuuman aurin-
gon alla on mukava päästä 
välillä varjoon. Jos omaa ei 
ole, voi olla parasta suojau-
tua vaikkapa puun alle.

Luojan luomia, isoiksikin 
kasvavia ovat esim.:
- oliivipuu (Eliá)
- tamariskipuu (Armiríki)
- plataanipuu (Plátanos)
- viikunapuu (Sikiá)
- mulperipuu (Mouriá,
  sikaminiá)
- johanneksenleipäpuu (Kha- 
  rupiá, ksilokeratiá)
- palmupuu (Fínikas)
Tai ihmisen kasvattama ja 
varjostavaksi katokseksi 
rakentama valtava viiniköyn-
nös.
Kirjoittanut: Timo Kuusisaari

Mulperipuu

Plataani

Viikunapuu

Tamariski ja 
palmu

Tamariski

Viinikatos
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Uudisrakennusprojekti Haniassa, Plataniaksen ylä-
kylässä. Valmistuu keväällä 2010.  Kolme läpi talon 
huoneistoa myydään erikseen, merinäköala, pieni 

yhteinen ulkoallas, huoneistojen koko á 75m2, 
hinnat alkaen 2200€/m2

Tarkemmat tiedot ja paljon kuvia:
www.kreeta.info/extra   tai

www.elisanet.fi/raila.jarvelainen
tai soita

Raila Järveläinen 040-5003489
Kim Andersson 0400-407572

OLETKO JOSKUS HAAVEILLUT 
OMASTA ASUNNOSTA KREETALLA ?

Asuntojen näyttö Plataniaksessa 
alkaa!

Suomalainen omistaja on paikalla 
24.5.-2.6.2010. Muina aikoina 

englanninkielinen opastus Hhotelli Evropista.

Lounais-Kreetan 
lautta-aikataulut 

alkukesälle ilmes-
tyneet 

Aikataulut löytyvät inter-
net -sivuilta osoitteesta:

http://www.sfakia-crete.
com/sfakia-crete/ferries.

html#D

Kreeta.info on 
myös facebookissa 

Sivu löytyy osoitteesta:

http://www.facebook.com/pa
gesKreetainfo/158788644863

?ref=ts

Knossoksessa on tiettävästi Euroopan vanhin kivetty katu. 
Se on n. 3800 vuotta vanha. Tien vieressä olevan puun 
varjossa ovat seisseet vuonna 1977 poikani ja vuonna 2006 
hänen tyttärensä. Puu on silmin nähden kasvanut ja sen 
runko vahvistunut vuosien saatossa.
(Kuvan puu on sypressi (Kiparissi)    Teksti ja kuvat: Timo Kuusisaari

Saman puun alla Knossoksessa

1977 2006
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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.

Suomea Rethimnonissa
   Kuten olen jo aiemmin maininnut, Rethimnonissa 
on pieni mutta vireä suomaisyhteisö. Täällä toimii Suomi-
koulu, jonka kannatusyhdistys Rethimnonin suomalaiset 
-yhdistys on.

   Suomi-koulun perusajatuksena on antaa opetusta suomen 
kielessä ja tutustuttaa lapsia suomalaiseen kulttuuriin. 
Rethimnonissa kaikki koulua käyvät lapset ovat kaksikult-
tuurisia (eli toinen vanhemmista on suomalainen ja toinen 
kreikkalainen), joten jos lapsi on kouluiässä, hän käy varsi-
naisen koulunsa kreikkalaisen järjestelmän mukaan. 

Suomi-koulun toiminta voidaankin 
ajatella Suomen kielen ja kulttuurin 

harrastuspiirinä

   Koulussa on tällä hetkellä 2 ryhmää: 
• pienet (10-vuotiaaseen asti) ja 
• isot (yli 10 v.). 
Myös alle 4-vuotiaiden epävirallinen leikkiryhmä toimii sil-

loin tällöin. Opetusta annetaan 2 tuntia viikossa lauantaisin 
niinä viikkoina, jolloin myös kreikkalaista koulua on. Opet-
tajina toimivat yhdistyksen 
jäsenet. Suomi-koulu toimii 
tällä hetkellä paikallisen 
ala-asteen tiloissa, jossa 
meillä on käytössä kaksi 
luokkaa. 
   Suomi-koulun kustannuk-
set katetaan Suomi-Seuran/
opetusministeriön toiminta-
avustuksella, lukukausi-
maksuilla sekä kannatusyh-
distyksen tuella. Koulu on 
julkaissut vuosittain Reppu-lehteä, ja opettajat ovat käyneet 
Kreikassa ja Kyproksella järjestetyissä opettajakoulutustilai-
suuksissa. Koululla on myös oma t-paita.

Suomi-koulua ei voi olla olemassa 
ilman kannatusyhdistystä

   Rethimnonin suomalaiset -yhdistykseen kuuluu tällä het-
kellä 13 täällä vakituisesti asuvaa meikäläistä. Yhdistykselle 
valitaan vuosittain puheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja 
ja tilintarkastajat. Yhdistys anoo Suomi-koulun toiminta-
avustukset ja mahdolliset harkinnanvaraiset avustukset, 
laatii toimintasuunnitelmat ja toimintakertomukset sekä 
toimii muutenkin Suomi-koulun käytännön asioiden hoi-
tajana. Kokoonnumme kerran kuukaudessa joko jonkun 
jäsenen kotona tai jossakin kahvilassa, ja järjestämme 
erilaisia tapahtumia sekä Suomi-koulun tueksi että omaksi 
virkistykseksemme. Yhdistyksellä on vuosittainen jäsenmak-
su. Yhdistyksellä on myös kirjasto, jossa on tällä hetkellä yli 
500 kirjaa, näistä reilut 200 lastenkirjaa. Kirjastoa kartute-
taan vuosittain Suomi-Seuran 20 lahjoituskirjalla sekä myös 
matkailijoiden lahjoittamilla/jättämillä kirjoilla.

Kuvat: Liisa Sirkiä ja Rethimnonin 
Suomi -koulun arkisto.
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Joulujuhla, kevätretki ja 
äitienpäiväjuhla ovat jo vakiintuneita 

vuosittaisia tapahtumia. 
Joulujuhlan järjestämme vuorovuosin 

Hanian suomalaisten kanssa. 

   Myös kevätretkelle on osallistunut muualla Kreetalla 

asuvia suomalaisia, sekä tänä vuonna myös muutamia 
ruotsalaisia. Joulujuhlaan ja äitienpäiväjuhlaan harjoitellaan 
ohjelmaa Suomi-koulussa pitkin vuotta. Kiitos lasten kreik-
kalaisen luonteen, esiintyjistä ei ole ollut pulaa. 

Joulujuhlan Tiernapojat ja silloin 
tällöin esitetty Kuuro palvelija -näytel-

Äitienpäiväjuhla

mä ovat jo klassikkoja 
   Viime joulujuhlassa esitettiin katkelma Aleksis Kiven 
Seitsemästä veljeksestä, ja tämän vuoden äitienpäiväjuhlan 
teemana on maailman lapset, koska samana päivänä on 
myös Eurooppa-päivä.
   Vuosien varrella on järjestet-
ty lukuisia yksittäisiä tapahtu-
mia. Eräs erityinen tilaisuus oli 
Suomen eduskunnan juhla-

vuoden kiertävä näyttely, jonka käytännön järjestelyt täällä 
Rethimnonissa hoidimme. 

Näyttelyn avasi silloinen 
suurlähettiläämme Ole Norrback

ja avajaisissa oli läsnä myös 
Rethimnonin kaupunginjohtaja, 

kaupunginvaltuutettuja sekä 
median edustajia 

   Näyttely saikin kiitettävästi huomiota Rethimnonissa, 
mm. koululuokat kävivät siihen tutustumassa. Ja suomalai-
sia kun olemme, niin useimpiin tapahtumiin liittyy ruoka. 
Juhlavuoden näyttelyn avajaisiin oli koottu näyttävästi pikku 
purtavaa, ja muutenkin olemme kokoontuneet usein saman 
pöydän ääreen sekä juhlapäivinä että ihan muuten vain. 

Joku onkin sanonut, että jos 
Suomi-koulu olisi ruoka, se olisi 

makaroonilaatikko

   Rethimnonin yliopistolla esitimme Jäniksen tupa -satunäy-
telmän kansainvälisenä satupäivänä vuonna 2000. Eräänä 
vuonna harjoittelimme pesäpalloa ja ottelimme hanialaisia 

Seitsämän  veljestä

Keskellä Rethmnonin kaupunginjohta-
ja Jiorgos Marinakis. Toinen oikealta 
silloinen suurlähettiläs Ole Norrback.
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vastaan. Kokoonnumme usein juhannuskokon ääreen ja 
grillaamme makkaraa, sekä vietämme itsenäisyyspäivää.    
   Olemme harjoitelleet tansseja, pitäneet saunailtoja (kyllä, 
eräällä täällä asuvista on suomalainen sauna!), käyneet 
yhdessä ulkona, järjestäneet nimi- ja syntymäpäiviä, pitä-
neet talkoita. Yhteistä toimintaa siis riittää. Myös Rodoksen 
turistipappi käy täällä Rethimnonissa muutaman kerran 
vuodessa. Joulukirkossa laulamme kauneimpia joululauluja 

ja pääsiäisen aikoihin pidetään pääsiäismessu.
   Rethimnonin Suomi-koulu ja Rethimnonin suomalaiset 
-yhdistys täyttivät viime vuonna kunniakkaat 10 vuotta. 
Perustamiskokouksesta oli laadittu aikoinaan pöytäkirja, 

jossa luki mm: ”...Kokoukset kuukauden ensimmäisenä 
keskiviikkona (sovittu marraskuisessa ’akkainkokouksessa’, 
jossa sovittiin myös, että se, jonka kodissa kokoonnutaan, 
hoitaa tarjoilun ilman stressiä)...”. Suhteellisen stressittömäs-

ti tarjoilu hoitui, kun juhlimme 10-vuotistaipaletta viime 
vuoden helmikuussa. Kuluneiden vuosien tapahtumat käy-
tiin kavalkadimaisesti läpi lasten esittämin leikein, lauluin 
ja näytelmin sekä omia ajatuksia ja tuntemuksia muistellen. 
Juhlaan oli saapunut myös Suomen suurlähettiläs Erkki 
Huittinen. 

Juhlailta huipentui karnevaalilauan-
tain ilotulitukseen, jota katselimme 

ihaillen juhlapaikaltamme 
Rethimnonin yläpuolelta

   Yhdistyksen tämän vuoden suuri ponnistus on Kreikan ja 
Kyproksen Suomi-koulujen opettajakoulutuspäivät, jotka 
järjestetään täällä Rethimonissa marraskuussa. Koulu-
tuspäivien teemana on lapsen innostaminen lukemaan.
Kirsi Kunnaksen sanoin ”Lapselle lukeminen on kasvatusta 
ihmisyyteen”. 

Koulutus on avoin myös lasten van-
hemmille, ja luennoitsijoina toimivat 
mm. Kreetalla asuva suomalainen 

psykologi, Rethimnonin pedagogiikan 
laitoksen lehtorit sekä kirjailija Anja 
Snellman. Koulutuspäiville odotetaan 

myös Suomen suurlähettilästä
   
   Kun Suomi-koulun (ja sen kannatusyhdistyksen) päätar-
koituksena on suomen kielen opetus lapsille ja suomalai-
seen kulttuuriin perehdyttäminen, niin sen ”sivutuotteena” 
saamme toki paljon muutakin. Yhdessäolo ja yhdessä puu-

KirjastoTuristipappi 
Erkki Helander
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haminen on tärkeää. Lapset ovat kuin serkuksia keskenään, 
koska ovat olleet pienestä pitäen toistensa seurassa. Heille 
tekee hyvää olla samanlaisen kaksikulttuurisen taustan 
omaavien seurassa, vaikka he eivät sitä välttämättä vielä 
ymmärräkään. 

Yhdistys on tietynlainen tukiverkko 
myös meille aikuisille täällä vieraassa 

kulttuurissa 

   Vaikka kaikilla meillä ei olekaan lapsia tai täkäläistä puo-
lisoa, ja kotoutuminen paikalliseen kulttuuriin on jokaisella 
omanlaistaan, niin olemme mekin kuin siskoksia keskenäm-
me (joilla jokaisella on tällä hetkellä yksi veli :).

Suomi-kouluilla tarkoitetaan kielikouluja, joissa annetaan ulkosuomalaislapsille täydentävää opetusta suomen kielessä 
sekä tutustutetaan heitä suomalaiseen kulttuuriin. Täydentävällä opetuksella tarkoitetaan varsinaisen kouluopetuksen 
rinnalla annettavaa opetusta. Opetusta annetaan lapsille, joiden vanhemmista toinen tai molemmat ovat syntyperältään 
suomalaisia. Maailmalla Suomi-kouluja on 36 eri maassa, ja niissä opiskelee n. 3600 lasta ja nuorta. Keskimäärin 
opetusta annetaan 2 h viikossa. 
Vuonna 2009 Suomi-Seuran toiminta-avustusta oli hakenut 11 Kreikassa ja Kyproksella sijaitsevaa Suomi-koulua, joissa 
oli yhteensä 236 oppilasta ja 28 opettajaa. 
(lähteet: www.suomikoulut.fi, Suomi-Seura).
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   Kreeta avautuu kokonaan toisenlaisena lomanviet-
tokohteena, kun tekee vaelluspainotteisen matkan tuolle 
suomalaisten suosikkisaarelle.
  Olimme viikon matkalla MatkaPaletin mukana Rethim-
nonin läänissä vaeltamassa. Viisi vaelluspäivää upeassa 
kevätkesän värityksessä kylpevässä Kreetassa on kokemus, 
jota ei voi selittää tai kuvata, se täytyy itse kokea. 
Hyvien kokemustensa vuoksi vaellusryhmässämme oli usei-
ta, jo ties kuinka monetta kertaa Kreetan vaellusmatkalla 
olleita.

Viikko patikoiden Rethymnonissa

Aloitusvaellus Improksen 
rotkon läpi   (26.4.2010)

Sivut 10-13

Ryhmä ”ahtautuneena” Imp-
rosin kapeimpaan kalliosolaan. 
Vaellukset muodostavat tiiviin 
ryhmän, mutta  eteneminen on 
myös omassa rauhassa kävelyä. 
(Kuva yllä)

   Impros on lyhyesti kuvat-
tuna Samarian pikkusisar. 
Matkan sinne aloitimme 
hotellilta kahdella autolla. 
Vajaan tunnin kuluttua 
olimme rotkon alkupään ta-
vernassa kevyellä tankkauk-
sella Improsia varten. Sää oli 
toukokuun sääksi viileähkö, 
mutta juuri sopiva reilun 
kuuden kilometrin vaelluk-
seen. Kahdentoista hengen 
ryhmä lähti leppoisaa vauh-
tia kohti viikon ensimmäistä 
vaellusta.
   Kukkiva Kreeta on 
kauneimmillaan kevääl-
lä. Sateita saattaa esiintyä 
toukokuun puoliväliin 
saakka, jolloin aurinko 
alkaa haalistaa kasvuston 
vihreää väriä. Impros päättyi 
paikalliseentavernaan, missä 
söimme monipuolisen meze 
-valikoiman eli alkupaloja, 
joista muodostuu herkulli-
nen ja täyttävä ateria.

   Vaellusmatkoilla itse patikointi on perusasia, mutta se ei 
estä pysähtymästä tuon tuosta ihmettelemään mm. yrttien 
voimakasta tuoksua ja kukkien runsautta, unohtamatta 
tämän tästä eteen avautuvaa, huikaisevaa maisemaa.
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Elefthernasta kierrellen 
kohti Margaritesiä (27.4.2010)

   Monipolvinen toinen vael-
luspäivä toi eteemme ensin 
vanhan Elefthernan. Sieltä 
on tehty erittäin merkittäviä 
kaivauksia. Viimeisimmistä 
löydöistä mainittakoon Ku-
ningas Minoksen sormuksek-
si nimetty sormuslöytö.   
   Reitti piti sisällään sekä 
mutkaista asvalttitietä että 

sorapolkuja, pieniä aasin-
polkuja, kärryteitä sekä   
tiheiden kasvustojen läpi 
kulkevia kapeita, ruohottu-
neita polkuja.
   Reitillä on useita kiinnos-
tavia, historiallisia kohteita, 
pieniä kappeleita omine 
tarinoineen. Kaikkialla mu-
kana kulkee yksi sana ylitse 

muiden: minolaisuus.
   Uudesta Elefthernasta las-
keuduimme ensin alas laak-
soon ja sieltä kauniin rinteen 
kautta ylös seuraavalle 
harjanteelle. Monin paikoin 
näkyi kaivauksia, joista 
uusimmat olivat saaneet 
päälleen järeän katoksen 
suojaamaan menneisyyden 
muistoja.
   Vaikuttavaa oli nähdä 
myös roomalaisten rakenta-
ma kallioon hakattu vesisäi-
liökokonaisuus. Säiliöiden 
edessä söimme omia väli-
palojamme ja tankkasimme 
juotavaa.
   Hetkeä aiemmin sadekuu-
ro yllätti meidät mutta sen 
häivyttyä seuraavan mäen-
harjan yli saatoimme jälleen 
ottaa sadesuojat yltämme. 
Sade täällä on toista kuin 
Suomessa. Auringon näyttäy-

tyessä, lämpötila kohoaa 
reippaasti ja kosteus haihtuu 
nopeasti.
   Margaritesiin päästyämme  
saimme nähdä yhdessä  ky-
län savipajoista vaikuttavan 
näytöksen. Savenvalaja näyt-
ti miten savimateriaalista ja 
savenvalajan taidosta syntyy 
dreijalla hetkessä kaunis, 
monimuotoinen esine. 
   Margarites on Kreetan 
kolmesta savikylästä suurin. 
Sen esineiden historia ulot-
tuu aina minolaiseen aikaan 
saakka - tai sen taakse.
   Esineistä erikoislaatuisim-

mat ovat mm. vesikauluksel-
la varustettu hunajakannu. 
Muurahaiset kun osaavat kii-
vetä mutta eivät uida! Mar-
garites oli toisen päivämme  
mielenkiintoinen päätepiste. 
Monet ostivat sieltä kauniita 
kotiinviemisiä.

   Ruokailu Margaritesin 
tavernassa oli jälleen yksi  
vaellusviikon kohokohtia. 
Tavernan pastitsio on kuulua 
herkullisuudesta ympäri 
Rethimnonin läänin.

Roomalaisten kallioon hak-
kaama valtava vesisäiliö on 
vaikuttava vierailukohde.
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Arkadin luostarista 
pohjoiseen (28.4.2010)

Pikrin kylän ”pormestari” Kosta tekee tavernassaan erin-
omaista ruokaa ja valmistaa omaa, erinomaista viiniään.

Reitillä ylitetään korkeita harjanteita ja laskeudutaan alas 
laaksoihin. Vastapäiseltä rinteeltä tulimme laakson läpi ylös.

Tauko kafenionissa on aivan 
nurkan takana.

Mahtava korppikotka.

Pikrin kylän niitty.

   Arkadin luostari oli 
kolmannen -keskiviikon- 
vaelluspäivämme aloitus-
piste. Sunnuntain lennolla 
saapunut vaellusryhmä alkoi 
jo tottua reittien nousuihin 
ja laskuihin, mutta tälle 
päivälle suunniteltu reitti oli 
hiukan helpomman tun-
tuinen. Täälläkin normaa-
lilla peruskunnolla selviää 
muiden mukana, varsinkin 
kun kyse ei ole keskinäisestä 
kilpailusta, vaan yhdessä ko-
kemisesta ja uusien asioiden 
löytämisestä -ja iloisen ryh-
män kesken omien löytöjen 
jakamisesta. 
  Usein kreetalainen mai-
sema vaihtuu muutamassa 
hetkessä näkymästä toiseen 
ja vaikutelmasta toiseen 
Monimuotoisuus ja vih-
reiden sävyjen runsaus on 
silmiinpistävän voimakas 
huhtikuussa.
   Arkadin luostariin tutus-
tumisen jälkeen lähdimme 
kohti pohjoista ja uusia 
maisemia. Lammasporttien 
avaaminen ja sulkeminen 
on yksi vaellukseen sisältyvä 
toimi kun kuljetaan teiden 
ulkopuolella. Alle tunnin 

kuluttua olimme jyrkän kalli-
on reunalla, jossa yhdessä 
ihailimme viiden suuren 
korppikotkan liitoa. Siitä läh-
dimme laskeutumaan alas 
laaksoon (kuva oik.) jossa 
näimme luostarin ylläpi-
tämiä viljelyksiä. Kapeaa 
polkua vaeltaen nousimme 

seuraavalle rinteelle ja seu-
raavaan kylään, jossa pai-
kallisessa tavernassa joimme 
jääkahvia, ”kaikki vaivat 
parantavaa” vuoristoteetä tai 
kreikkalaista kahvia.
  Matka jatkui pieneen Pikrin 
kylään, jossa ihailimme 
kylän kaunista keskustaa 
ja asetuimme sitten ”por-
mestari” Kostan tavernaan 
nauttimaan jälleen herkul-
lisista mezeistä. Kosta tekee 
erinomaista ”rose” -tyyppistä 
viiniä ja myy myös yrttejä.
   Pikri oli tämän hienon 
päivän päätepiste, mistä 
siirryimme autoilla takaisin 
Rethymnoniin.
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Viiden pienen kylän läpi 
(30.4.2010)

Milin rotko 
(1.5.2010)

   Viimeisen vaelluspäi-
vän vietimme vaeltamalla 
Chromonastirin kylästä alas  
Xiro Horioon kahvitauolle 
ja Milin (Myloi) -rotkon ala-
päähän. Sieltä lähdimme rot-
kopolkuja pitkin jälleen ylös 
kohti Chromonastirin kylää. 
Kukkiva, hedelmiä kasva-
va rotko, jossa vesi virtasi 
solisten, jätti hyvän mielen 
vaellusten päätöspäivälle.

   Rethymnonista kaak-
koon on useita pieniä kyliä 
lyhyen kävelymatkan päässä 
toisistaan. Viisi pientä kylää 
oli myös nimenä toiseksi 
viimeiselle vaelluspäivälle.
Kylävaellus antaa mieleen-
painuvan kuvan kreeta-
laisten kylien luonteesta ja 
niiden ominaispiirteistä, 
elämänpiiristä ja pinnan-
muotojen vaikutuksesta 
kylän rakenteeseen. 
   Kylien välillä teiden, 
polkujen ja oliivilehtojen 
vaihtelevuus tuo aavistuksen 
siitä Kreetasta, joka löytyy 
Kreeta turistirannikkojen 
ulkopuolella. 
   Lähdimme nousemaan 
vähitellen ylös pieniä teitä 
ja kärrypolkuja muutaman 
kilometrin päässä merenran-
nasta. Usein yhden mäen 
harjalta näkyy usein jo 
seuraava kylä. 
   Täällä kulkeminen tapah-
tuu aina suurten elementtien 
äärellä. Vuoret, kirkkaan-
sininen taivas ja meri ovat 
yhdessä tai erikseen aina 
läsnä. Vaikka Kreetalla lähes 
aina näkyy kauas, kylät, 
talot ja ihmiset ovat täällä 
usein lähellä toisiaan. Sama 

Taverna Panorama on maineensa veroinen. 
Yläkuvassa auringonlasku Hanian niemen taakse. 
Etualalla Fortezza ja Rethimnonin aallonmurtaja.
Oikealla päivän päätösruokailu tavernassa.
Ikkunasta mäkyy Rethimnon iltavalaistuksessaan.

tunne syntyy pienten kylien 
läpi kuljettaessa. Kaikki on 
tiiviisti yhdessä, ikään kuin 
tyhjä tila olisi karsittu pois 
ja vain kaikki välttämättö-
min olisi käsillä. Kylien läpi 
jalan kulkeminen avaa myös 
niiden ominaispiirteitä eri 
tavalla kuin autolla kulki-
en. Pysyvyys, hiljaisuus ja 
elämän yksinkertaisuus ovat 
läsnä perinteisissä kreetalai-
sissa kylissä. 
   Kreeta on kuin tehty 
patikointia varten. Maastossa 
ei tarvitse pelätä myrkky-

käärmeitä, vaarattomat liskot 
vilistävät joskus tien poikki.
Kulkijalle on koko ajan pal-
jon nähtävää. Pienten kylien 
kyljessä on kappe-
leita ja melkein

joka kylässä on jotakin eri-
tyistä nähtävää. Ellei mitään 
muuta niin vähintään hyvin 
ystävällisiä ihmisiä.
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Kappeli matkalla vuorilta alas 
kohti Kapsalianan ja Pikrin kyliä.
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Samarian rotko 
avautui tänä vuonna 
toukokuun alussa
Samarian voi kävellä kahdesta suunnasta:
• Omalosin tasangolta, jonne oma tai kreetalainen 
matkanjärjestäjä hoitaa kuljetuksen. Rotko kävellään 
tästä alas rantaan saakka koko pituudeltaan.
• Agia Roumelin kylästä rotkoon voi tulla eteläpäästä, 
meren rannalta. Kylään pääsee laivalla omatoimisesti 
helposti joko Paleochorasta tai Chora Sfakionista.
Myös paikalliset matkanjärjestäjät myyvät näitä mat-
koja. Tämä vaellus on ns. puolivaellus, jossa käydään 
”rautaporteilla” (Sideroportes) saakka ja käännytään 
siitten takaisin.

Katso lisää: www.kreeta.info



Kohti Milin rotkon alaosaa.
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Vaelluspolulla Arkadista pohjoiseen.
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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

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

Muista Kreetalle:

Hanki eurooppalainen sairaan-
hoitokortti Kelasta. Saat tarvit-

taessa saman hoidon 
kuin paikalliset.  

Eikä maksa ylimääräistä.
Ei edes Kelan kortti.


