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Lehti ei vastaa tilaamatta toimite-
tun 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.

Lehti on internetissä julkais-
tava 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 koko-
naan kielletty  kaupalliseen 
käyttöön, ilman etukäteen 
tehtyä kirjallista sopimusta.

Mediakortti on osoitteessa:
www.kreeta.info/mediakortti
Lehti julkaisee maksullisia 
ilmoituksia. Hinnat media-
kortissa.
Lehden voi tilata myös säh-
köpostina. Lähetä tilauksesi  
osoitteeseen: 
inssi@mikan.pp.fi. 
Sähköinen lehti on mak-
suton.

  Neljäs vuosikerta.
   Tulevan tammikuun lehti aloittaa Kreeta-lehden 
neljännen vuosikerran. 35 numeroa on ilmesty-
nyt. Kreeta.info -sivusto on hiukan sitä vanhem-
pi. Kaikki lähti aikoinaan liikkeelle Rethymnon 
-sivuista, jotka alkeellisinakin nousivat tekijänsä 
kummastukseksi Google -hauissa ykköseksi hy-
vin nopeasti.
   Tämä kaikki lähtee tietenkin siitä, että Kreikka 
ja Kreeta ovat suomalaisille tärkeitä lomakohtei-
ta.
   Sivuston ja lehden suosio on vähitellen vuosi-
en myötä noussut. Viime vuonna ylitettiin selväs-
ti 100.000:nen käynnin raja. Parhaana päivänä 
oli käyntejä jo lähelle 800! Sivuston ja lehden 
lukijoiden määrä on vienyt meidät tekijät aina 
uusiin kohteisiin, rotkoihin ja vuorille. Etsimään 
tietoja niille, jotka haluaisivat itsekin kokea Kree-
tan saaren pintaa syvemmältä.
   Suomalaisille on tarjolla Kreetalla laadukkaita, 
vain neljän tunnin lennon päässä olevia val-
mislomakohteita. Kreeta Välimeren viidenneksi 
suurimpana saarena on loputon aarreaitta, joka 
jaksaa yllättää kerta toisensa jälkeen omatoi-
mimatkaajankin. Viimeisillä aukeamilla tässä 
lehdessä on muutamia erilaisia näkökulmia 
siihen Kreetaan, joka kulkiessamme on eteemme 
avautunut.

Kiitämme kuluneesta vuodesta 
kaikkia lukijoitamme ja toivotamme 

antoisaa tulevaa vuotta.

www.kreeta.info

Eniten matkakohteita 
Kreetalla!

Lisäksi kymmeniä huviloita ! 
Varaa lomasi netissä tai soita:

(02) 8378 6845
Fax (02) 8378 6848

www.kreikanlomat.fi
myynti@kreikanlomat.fi

Savilankatu 6, 26100 Rauma
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Oletko 
kiinnostunut 

kreikan kielen
opiskelusta 
Lahdessa?

  

Uusille kursseille voi ilmoit-
tautua kesken kaudenkin.

 Voit ottaa yhteyttä suoraan 
opettajaan:

Koulutuskeskus Salpaus
kirsti.makela(ät)salpaus.fi

P. 044 708 0054
www.automotosport.com.gr/

Autot, moottoripyörät 
ja skootterit vuokraa 

koko saarella

Nyt kaikki 
valmismatkakohteet 2012

yhdellä sivulla kreeta.infossa

Kreeta -lehti on hyvä väline 
tiedottamiseen ja mainostamiseen. 

Katso tarkemmat tiedot 
mediakortista.

Pyöräilijöitä Mesavlionin rotkossa

Katso patikointiohjelma 2012!
anna@fysimera.comwww.fysimera.com
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Hania on minolainen kaupunki Kreetan perusopas 
vielä saatavana 
Merja Tuominen-Gialitakin 323 -sivuinen kirja 
Kreeta - Vieraanvaraisten jumalten saari saatavana 
verkkokaupasta

Kirjan hinta on 20 euroa 
(+ postikulu 5,50 euroa)
Yhteensä 25,50 euroa.
http://www.kreetanmaku.fi/merjankauppa/

Kuuluisaan Knossoksen 
minolaiskaupunkiin tutustu-
neet kävijät voivat verestää 
muistojaan myös aivan 
Hanian kaupungin sydä-
messä, sataman tuntumassa, 
Kastellin kaupunginosassa.    
    Taksipuistosta (Plateia 
1866) kävellään Halidon-
katua alas E. Venizeloun au-
kiolle ja käännytään oikealle 
poispäin satamasta loivaan 
ylämäkeen Kanevaro*) 
-kadulle noin 100 metriä. 
Vasemmalla puolella ovat 
minolaisaikaisen asutuksen 
(2700-1420 eKr.) kaivaukset 
ison katoksen suojassa.    
   Kaksi infotaulua (kreikka, 
englanti) esittelevät paikalta 
löydettyjä käyttöesineitä 
myös valokuvin. Kaivauksen 

historialliset aikakerrokset 
on kuvattu hyvin havainnol-
lisesti eri väreillä. 
Löydettyjä esineitä on 
nähtävänä arkeologisissa 
museoissa Halidon-kadulla 
sekä Ateenassa.
   Hanian läänissä on 
minolaisajan hautoja Male-
messa ja Kournasissa. Muita 
rakennelmia on seuraavilla 
paikkakunnilla: Aptera, Lis-
sos, Polirinia, Eliros, Irtakina 
ja Falassarna.

*) Italialainen Canevaro, kuuden maan 
yhdistyneen laivaston vara-amiraali, ampui 
tykeillään kansannousun kreetalaisia 
vallankumouksellisia Akrotirin niemellä 
9.2.1897.  

Teksti  ja kuvat Timo Kuusisaari

www.kreeta.info
www.kreeta.info
http://www.kreetanmaku.fi/merjankauppa/
http://www.old-phoenix.com
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Viime vuonna 
oli poikkeuksellisen lämmin syksy, 

tänä vuonna poikkeuksellisen viileä. 
Kumpanakin vuonna on ollut 

poikkeuksellisen kuivaa. 
Ja tänä vuonna poikkeuksellisen pilvistä. 

Ja oli myös poikkeuksellisen kylmä ja 
sateinen talvi, poikkeuksellisen kolea ja 

sateinen kevät, poikkeuksellisen
 kuuma ja sateeton kesä...

   Mikäköhän on sitten sitä normaalia, vai muuttuvatko 
nämä poikkeukset normaaleiksi ja sitten taas normaali 
poikkeukselliseksi?

   Joka tapauksessa tämän syksyn adjektiiveja ovat olleet ko-
lea, pilvinen ja vähäsateinen. Vaikka marraskuun alussakin 
oli vielä aurinkoisiä päiviä ja reilusti yli +20 astetta lämmin-
tä, niin päällimmäiseksi tästä syksystä on jäänyt mieleen 
tuulettomuus, sateeton pilvisyys ja kylmyys. Ensimmäinen 
kunnon myrsky - ja ainoa tähän mennessä - oli jo hieman 
ennen marraskuun puoltaväliä, melkein tasan kuukautta 
ennen kuin viime vuoden raju ensimmäinen talvimyräkkä, 
ja siitä lähtien onkin ollut talvi. Myrsky sateineen toi myös 
lumet vuorille. 

Harvinaista on, että näin aikaisessa 
vaiheessa lumipeite on vahva myös 

alempana rinteillä

Hanian läänin Valkoiset vuoret ovatkin nyt nimensä veroi-
set. Marras-joulukuun vaihteessa on onneksi ollut ihanan 
aurinkoisia, kirkkaita ja lämpimiäkin talvipäiviä, jolloin 

Koti
KreetallaKuvat ja teksti: Liisa Sirkiä

Poikkeuksellinen 
- taasko?

   Kreetan Rethymnonissa asuva Liisa Sirkiä kertoo 
tässä artikkelisarjassa kreetalaisesta elämänmenosta, 
ympäristöstä, tavoista ja mitä on olla pidempi aika suoma-
laisena monien rakastamassa kreetalaisessa kaupungissa.
   Juttusarjassa kerrotaan niin tapahtumista turistikauden 
ulkopuolella kuin turistikaudella meille satunnaisille 
kävijöille näkymättömiin jäävistä seikoista. 
Juttusarja jatkuu seuraavissa Kreeta -lehden numeroissa. 
Mielenkiintoisia lukuhetkiä.

vuorten lumihuippuja on päässyt ihailemaan. 

   Tämän koleuden ja pilvisyyden on aiheuttanut pitkään 
jatkunut pohjoinen ilmavirtaus. Lämpimiä etelätuulia on 
ollut vain nimeksi tänä syksynä. Joulukuun alusta vähäinen, 
muutaman boforin tuuli on pyörinyt idän, pohjoisen ja 
lännen välillä, joskus asettunut eteläänkin ja tuonut silloin 
tullessaan hieman sadetta ja lämpimämpää säätä. 

Varsinkin yölämpötilat ovat nyt heit-
täneet hurjasti, pari yötä sitten oli 

+18 ja ensi yöksi luvattu vain +6

Päivisin on ollut ja myös lähipäiviksi luvattu lähes +20 
astetta. Jos ilma pysyy kirkkaana ja aurinkoisena, niin tämä 
taitaa olla sitä normaalia talvisäätä. Tai ainakin sellaista 
säätä, jota toivotaan. Ja väliin muutama sadepäivä, toivoo 
tietenkin luonto.

   Myrsky toi lumet vuorille 
- ja uudet kissat pihalle

Kesällä pihamuurin toisella puolella syntyneet ja siellä 
kasvaneet 3 naaraspentua tulivat myrskyä pakoon pihalleni, 
ja tänne näyttävät jääneen. Nämä kolme uutta kissaa ovat 
yhtä samaa poikuetta, mutta ne ovat niin huomattavasti eri 
kokoisia, että pienin voisi hyvin olla isoimman pentu. Ystä-
väni ehdottikin kissoille nimiä Tripp, Trapp ja Trull Ruotsin 
Kalmarissa sijaitsevan kolmen erikokoisen talon mukaan. 
Pihan muut kissat, leikatut Muru-poika ja Tiikeri- ja Korva-
tytöt, näyttävät hyväksyneen uudet tulokkaat. Päivisin 
ollaan erillään ja hieman ärhennelläänkin, mutta yöllä 
hakeudutaan yhteiseen lämpöön. Olemme tehneet kissoille 
”kerrostalon” vanhasta hyllyköstä. Pienin uusista pennuista 
on kovassa flunssassa, muut kissat ovat toistaiseksi siltä 

säästyneet. Todennäköisesti pikkukisu siitä selviää, kunhan 
uutta myrskyä ei tule lähiaikoina, ja se pääsee päivisin 
paistattelemaan auringon lämpöön ja pysyy yöt lämpimänä 
muiden kissojen vieressä.

www.kreeta.info
www.kreeta.info
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   Pihalla, talon ulkoseinällä, on myös undulaattihäkki. 
Koska en voi ottaa häkkiä yöksi sisälle, olen eristänyt sen 
ja seinän välin styroksilevyllä ja laittanut häkin ympärille 
paksuja pyyhkeitä ja kankaita, joilla peitän häkin kokonaan 
yöksi. Varsinkin kylmän yön jälkeen avaan peitteet aamulla 
hieman huolissani siitä, joko löydän jonkun undulaateista 
häkin lattialta koivet kohti kattoa. Toistaiseksi linnut ovat 
voineet hyvin ja sirkuttevat iloisesti aamusta lähtien koko 
päivän. Undulaattien pitäisi kestää jopa pientä pakkasta, 
mutta vetoa ne eivät siedä. Tuleviksi kylmiksi öiksi häkki 
täytyy kuitenkin vuorata myös muovilla, jotta kylmyys ja 
veto pysyvät poissa.

   Sateiden ansiosta saatiin ruokapöy-
tään myös kauan kaivattuja 
villivihanneksia eli hortaa 

sekä metsäsieniä

 Hortaa on ollut jonkin verran saatavilla pitkin syksyä, mut-
ta sateiden jälkeen sitä on tarjolla säkkikaupalla. Syötäviä 
metsäsieniä on täällä joitakin eri lajeja, ja kuulemma lajit 
vaihtelevat alueittain. Kun paikallisilta kysyy sienien nimiä, 
niin vastaus on ”Noo, ne on sieniä metsästä!”. Yhden lajin 
kyllä tunnistin melko varmasti, kun muutama vuosi sitten 
kävimme Malleksen kylässä Ierapetran lähistöllä - sienipais-
toksessa oli ihan selvästi leppärouskuja. Sieni- ja villivihan-
nespaikat ovat täälläkin tarkoin varjeltuja salaisuuksia. Kun 
kyselin ”hovihankkijaltamme” herra Haralambokselta mistä 
hän sienensä ja hortansa poimii, niin vastaus oli epämääräi-
nen huitaisu Amarin laakson suuntaan: 
”Tuolta vuorten rinteiltä”.

”Varsinkin yölämpötilat ovat nyt 
heittäneet hurjasti, pari yötä sitten 

oli +18 ja ensi yöksi luvattu vain +6.“

Kun paikallisilta kysyy sienien 
nimiä, niin vastaus on 
”Noo, ne on sieniä metsästä!”.

www.kreeta.info
www.kreeta.info
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   Oliivinpoiminta on 
parhaillaan käynnissä

   Tänä vuonna sato jäänee koko Kreetalla vähäiseksi, koska 
keväällä oliivipuiden kukinta-aikaan satoi ja oli kylmä. 
Kun oliivipuu on kukassa ja sataa, niin kukka sulkeutuu ja 
putoaa pois. Tämänvuotisen oliiviöljyn laadun sanotaan 
kuitenkin olevan todella hyvää. 
   Sitrushedelmien kausi alkaa olla parhaimmillaan, appel-
siineja, mandariineja ja sitruunoita saa halvalla 0,50 - 1,50 
euron kilohintaan. Mehua varten appelsiineja saa vieläkin 
halvemmalla (3 kg/1 e), mutta nämä appelsiinit ovat vielä 
aika kuivia vähäsateisen syksyn takia. Kun normaalisti lasil-
lisen appelsiinimehua puristaa kolmesta appelsiinista, niin 
nyt niitä tarvitaan kaksinkertainen määrä. 
   Oman sitruunapuuni sato jää tänä vuonna vähäiseksi. 
Puun kukinta oli myöhässä ja vaikka kukinta olikin sitten 
runsas, niin suurin osa kukista putosi kevään sateiden ja 
kylmyyden takia. Hedelmät ovat kyllä suuria ja mehukkaita, 
kiitos kesän runsaan kastelun. Suurimmat sitruunat ovat 
painaneet lähes 400 grammaa.

   Joulun lähestyminen alkaa 
näkyä kaupungilla

Ensimmäiset jouluikkunat olivat valmiit jo marraskuun puo-
lessa välissä. Kaupungin jouluvaloja ja -somisteita ilmestyy 
pikkuhiljaa, joka ilta on laitettu kuntoon jotain uutta. Tästä 
joulusta on taloudellisen tilanteen ja palkkojen ja eläk-
keiden leikkauksien takia tulossa poikkeuksellinen joulu 
monille. Joulunodotusta se ei kuitenkaan vähennä. 

Täällä joulu ei nähdäkseni ole vielä 
kovin kulutushysteeristä ja pelkkää 
lahjojen ostamista ja odottamista, 

vaan joulunaika on perheiden, suku-
jen ja ystävien yhteistä aikaa. Lähei-
syys, ystävyys ja välittäminen eivät 

onneksi maksa mitään.

Mukavaa 
joulunodotusta 

kaikille!

www.kreeta.info
www.kreeta.info
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Näkymä Valkoisille Vuorille 
Kuvannut Rethymnonissa 04.12.2011 Liisa Sirkiä

www.kreeta.info
www.kreeta.info


Terveiset 

Agios Nikolaoksesta

Teksti  ja kuvat Pia Fragaki
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   Siinä missä viime vuonna tähän aikaan saimme nauttia 
lämpimästä marraskuusta ja vaatetukseksi riitti t-paita, on 
tämä marraskuu ollut synkkä ja kylmä. Eivätkä kriisin oireet 
juuri mieltä lämmitä.
 
   Sesongin loputtua yhä useampi liikkeenharjoittaja on 
joutunut sulkemaan ovensa lopullisesti. Koululaiset eivät 
vieläkään ole saaneet kaikkia kirjojaan. Ja kylmä ja kostea 
ilma ovat saaneet aikaan oikean flunssa-aallon.  Vaatii jo 
aikamoista supermiehen, tai –naisen luonnetta pysyä kaiken 
keskellä positiivisena. Tai ainakin yrittää pysyä.  Mutta va-
lopilkkujakin näkyy, kun vain pitää silmänsä ja sydämensä  
auki.

   Agioksen kaupunki järjesti kirpputorin. Tapaus on 
kerrassaan ainutlaatuinen ja toivottavasti tämä perinne 
pysyy jatkossakin! Tähän mennessä kirpputorit ovat olleet 
harvinaisuuksia, joita ovat järjestäneet yleensä paikalla asu-
vat ulkomaalaiset. Tuotto on yleensä mennyt kodittomille 
eläimille. Nyt saajina olivat varattomat kanssaihmisemme. 
Yhden- viiden euron hinnalla sai itselleen villapaidan, tai 
vaikka uuden talvitakin. Ja lapsia oli muistettu pehmoleluin. 
Hinnat eivät todellakaan päätä huimanneet ja jokaiselle 
halukkaalle löytyi jotakin.

   Itse sijoitin euron villapaitaan, joka todella tulikin tarpee-
seen. Lämmitysöljyn hinta nousi kylmien alettua 50%, jos 
sitä oli edes saatavilla. Ja sähkölasku toi mukanaan uuden 
kiinteistöveron, joka vähintään veti jalat alta kaikilta. Meille 
sitä tuli 308e. Ymmärtäväinen vuokraisäntämme onneksi 
lupasi jättää yhden vuokran välistä ja näin tästäkin selvittiin. 
Kahden työttömän tyhjästä pussista kun ei paljon irtoa vaik-
ka kuinka yrittäisi väkisin vääntää. 15 asteen sisälämpötila 
ei silti hymyilytä. Kyllä nyt on jo ikävä kesää, vaikka talvi on 
vasta alullaan...
 
   Mutta kafeniossa on tunnelmaa! Enää emme käy ulkona 
kuten ennen. Mutta harvoin kun sattuu tapahtumaan on ilta 
aina vaivan väärti. Niin nytkin. Saimme marraskuun vie-
raiksemme ystävä pariskunnan Romaniasta. Joten oli hyvä 
syy poiketa yhtenä iltana viereiseen ukkokuppilaan, jonne 

monet muutkin ystävämme olivat kokoontuneet torstai-illan 
viettoon. Kaikkien taloudellisten vaikeuksien väsyttämänä 
tekikin todella hyvää istua hetkeksi nauramaan! Kriisi tai ei, 
vielä jaksamme iloitakin ja vääntää vitsiä vaikka kurjuudes-
ta! Muutama karafaki rakia ja pikkupurtavaa kyytipoikana 
10 €. Tässäkin huomasi tosin kriisin oireet. Ystävämme oli-
vat tuoneet mukanaan myös omat maistiaisensa kotoa, jotka 
pöydässä olivat kaikkien nautittavana. Ei ennenvanhaan.... 
Ja sama näkyy ihan arkipäivän ruokapöydässäkin. Saamme 
joltain oman kasvimaan tuotteita, joita jakelemme ja vaihte-
lemme ystävien ja sukulaisten kera. Ystävääni lainatakseni: 
Kreetalaiset eivät  ainakaan nälkään kuole! Aina löytyy 
kaveri, jonka maalla kasvaa jotain purtavaa ja jonka hän on 
valmis jakamaan muidenkin kanssa. Nyt tätä ajattelua ja 
toimintaa tarvitaankin enemmän kuin koskaan.

Kirpputorilla

Alkavaa kukkaloistoa

www.kreeta.info
www.kreeta.info
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Villa Mary on yksi Kreetan 
tilavimmista vuokrahuviloista!
Loistavat tilat 8-14 hengelle lähellä Rethimnonia.

Jo useat suomalaisperheet ovat ihastuneet 
tähän huvilaan ja sen isäntäväkeen. Täällä 
on vietetty lomaa ystäväpariskuntien kanssa, 
vietetty 14 -henkisen perhekunnan kanssa 
60-vuotispäiviä, rentouduttu omassa käytössä 
olevassa, lähes 100 -neliöisessä uima-altaas-
sa ja syöty tilattuna isäntäperheen tekemää, 
erinomaista kreetalaista ruokaa. 
Huvilassa on kolme kerrosta, joista yksi 
maanpinnan alla. Kaikkiin kerroksiin mennään 
ulkokautta. 
• Yläkerrassa kaksi kahden hengen makuu-
huonetta, keittiö, kylpyhuone ja tilava oles-
keluhuone, johon voi myös majoittua. Iso 
parveke/terassi.
• Keskikerroksessa kaksi kahden hengen 
makuuhuonetta, kylpyhuone, pyykinpesuko-
ne, pinnasänky ja lastensänky, suuri kaikille 
yhteinen, täydellisesti varusteltu keittiö, oles-
kelu- sekä ruokailutila, tv ja stereolaitteet. 
Iso terassi ja parvekkeet. 
• Alakerrassa kaksi kahden hengen tilavaa 
makuuhuonetta sekä kylpyhuone.
Yli 14 hengen ryhmä mahtuu käyttämällä lisä-
tilana toista pihapiirin rakennusta (house).
Pihalla jalkapallokenttä (nurmi), koriskenttä, 
sekä katettu pingispöytä. Kaikki erittäin hoi-
dettua ja siistiä.

Varaustilanne, hinnat ja 
yhteystiedot heidän 

OMILTA SIVUILTAAN.

Mainitse, että olet saanut tiedon kreeta.infosta

Lisätietoa huvilasta ja käytännön
kokemuksista:

juhani@mikan.pp.fi

Katso myös VIDEO.

Lisätiedot avautuvat sanoja klikkaamalla.

Ilmoitus

http://www.cathrin-suites.com/
Hinnasto Huoneiden kuvat

Edullinen, mukava, hyvinhoidettu huoneistohotelli rannan tuntumassa

Cathrin - Zorban tanssin maisemissa

VARAUKSET

Cathrin -Suites on miellyttä-
vä, siisti, hyvinhoidettu huo-
neistohotelli aivan kuuluisan 
Zorban rannan tuntumassa 
Akrotirillä, Hanian niemellä, 
Stavrosin kylässä. 
Hyvinvarustetut huoneet ovat 
kahdessa kerroksessa.
Lähimmät tavernat ovat muu-
taman sadan metrin päässä, 
rannan tuntumassa ja kaupat 
hiuken kauempana, automat-
kan päässä.
   Cathrin -huoneistohotelli on 
hinta-laatusuhteeltaan hyvä. 
Sesongin ulkopuolella jopa 
edullinen. Sen hyvinhoidettu 
ympäritö uima-altaineen saa 
niin lapset kuin aikuisetkin 
viihtymään.
Perheen pyörittämässä 
Cathrinissa puhutaan 
englantia.

Ilmoitus

Toisitko kirjoja 
Porista Rethimnoniin?

Rethimnonin suomalaiset -yhdistys (Rethimnonin 
Suomi-koulun kannatusyhdistys) on saanut lähes 
400 kirjan lahjoituksen Porista. Olemme todella 
kiitollisia lahjoituksesta, mutta ongelmana on, 

miten saada kirjat tänne.

Joten jos lomamatkasi suuntautuu ensi kesänä 
2012  Kreetalle Rethimnoniin ja matkalaukussa olisi 
jokunen lokonen kirjalle tai muutamallekin, ja pys-
tyisit ne Porista hakemaan, niin ota yhteyttä Pirkko 
Lihavaiseen Porissa (sähköposti pili@pp.inet.fi, puh. 

040 5130515) ja/tai meihin täällä Rethimnonissa 
sähköposti resukoulu@gmail.com

puh. +30 6932804046/Lissu

Rethimnonissa haemme kirjat hotellistasi, kun-
han vain tiedämme mistä ja milloin. Mahdollisesti 

voimme hakea kirjoja myös joistain Hanian seudun 
hotelleista. Myös muista Kreetan kohteista saa-

tamme pystyä noutamaan kirjoja. Ota yhteyttä, niin 
selvitetään asiaa.

Auttamisesta etukäteen kiittäen
Rethimnonin suomalaiset

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

http://www.mary-villa.gr/english/reception.htm
http://youtu.be/1Gc9sB01Hh4
http://www.cathrin-suites.com/
http://www.cathrin-suites.com/#/pricelist
http://www.cathrin-suites.com/#/photo-galleries/indoor
http://www.cathrin-suites.com/#/contact
P.O.Box
mailto:rita.sjostrand@cretanmedicare.gr
mailto:ingemaj@tsontos.gr
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Kreeta
 Havgan rotkon ”tulppa”.
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Kreeta
       Olla olemassa.



Kreeta
      Sadonkorjuu.
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Kreeta
Auringonlasku Elafonisissa.
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Rethimnonin suomalaisten ja Suomi-koulun joulujuhla pidettiin 
Kastelloksen kylän entisessä kyläkoulussa 11.12.2011.


