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Päätoimittaja:
Juhani Viitanen
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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 vain sähköisesti 
julkaistava, 1.6.2013 -lähtien 
maksullinen lehti. Se käsitte-
lee Kreetaa matkakohteena 
monipuolisesti. Lehti on 
toiminnallinen osa 
www.kreeta.info -sivustoa. 
Aiemmat vuosikerrat ovat 
vapaasti luettavissa 
Kreeta.infon lehtiarkistossa.

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

Lehti julkaisee maksullisia 
ilmoituksia. Hinnat media-
kortissa.
Lehden voi ostaa Lehti-
luukusta irtonumerona tai 
sen voi tilata pidemmäksi 
jaksoksi etukäteen. Lehden 
hinta on nähtävissä lehtiluu-
kun matkailusivulla. 
http://www.lehtiluukku.fi/
browse?cat=12

mediakortti

  Kreeta -lehti on uudistunut. 
Paitsi lehden taiton, koon ja sisällön uudis-
tuminen, uutta on myös lehden siirtyminen 
maksulliseksi. Vajaa viisi euroa lehdestä ei 
ole paljon, mutta se mahdollistaa aiemmin 
pitkälti vapaaehtoisin voimin tehdyn lehden 
kehittymisen. Lehti on nyt myös enemmän 
interaktiivinen. Myös lukukokemus poikkeaa 
nettisivujen selauskokemuksesta. 

   Kreeta on suomalaisten ykkössuosikki ke-
sän lomakohteista ja suuri saari sisältää niin 
paljon kerrottavaa, ettei sitä yhden lehden 
avulla saa loppuun kulutettua.

   Kesän tullessa Kreeta on ollut myös huo-
mattavasti aiempia vuosia suositumpi kohde. 
Siitä kertoo jo toisaalla lehdessä mainittu 
Aurinkomatkojen ykköskohde -uutinen. 
Hania rantakylineen on piikkipaikalla. 
Kreeta on valmis kesän kuumimpaan 
sesonkiin. 
   Uusimmat lentäen saapuneiden matkus-
tajien toukokuun tilastot kertovat selvästi yli 
20%:n kasvusta sekä Haniaan että 
Iraklioniin.

KREETA

KreetaKreeta

Terhi Vartia
Paleochora

Pia Fragaki
Agios Nikolaos

Liisa Sirkiä
Rethimnon

Kreeta -lehden vakituiset avustajat

Linkkejä:
• Katso ranta-alueen 
   lämpötiloja
• Vilkaise videoita
• Kulje läpi läheisen hotellin 
   huoneen

Yksi Kreetan upeimmista rannoista

Juhani Viitanen
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KreetaKreeta

Aptera
Puoli tuntia Haniasta, kolme varttia Rethimnonista ja olet Apterassa.
Loistavat näköalat ja paljon nähtävää laajalla, nyt jo pitkälle entisöidyllä vuoren laella. 
Linnoitusmuurien sisällä valtava alue, josta käsin hallittiin aikanaan koko Soudan lahtea.
Eteläsivulla amfiteatteri, keskellä aluetta roomalaisen huvilan pylväiden jäännökset, poh-
joissivulla valtavat maanalaiset vesisäiliöt sekä kylpylärauniot.  Ja kaiken kruununa yksi 
komeimmista Kreetan linnoitusrakennuksista.
Katso lisätiedot: www.kreeta.info

Linkkejä:
• Lataa tämä kuva 
   taustakuvaksi näytöllesi
• Lue lisää Apterasta
• Katso video
• Käy Apteran karttasivulla
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   Kreikassa 4,6 prosentin matkailijamäärien nousu tämän vuoden ensimmäi-
sellä neljänneksellä (tammi-maaliskuu) verrattuna viime vuoden vastaavaan 
jaksoon kertoo, ettei kevään optimismi ollut tässä suhteessa turhaa. 
Mutta kun katsotaan matkailijoiden jättämää rahamäärää (liikevaihto) koko 
Kreikan alueella, se laski 3,7 %. Tämä ei tietenkään ole odotusten mukaista.
Kreikassa kävi jakson aikana noin 1 miljoonaa matkailijaa.

   Toukokuu on ollut kuitenkin huikeaa nousua erityisesti Kreikan saarille len-
täen saapuneiden osalta. Hanian kentälle saapuneiden määrä kasvoi 28 % ja 
Iraklionin 26%. Se lupaa hyvää Kreetan taloudelle. Myös Ateena on kokenut 
10 %:n kasvun - ensimmäisen kerran kolmeen vuoteen.  

Lähde: Kathimerini -lehti

Nuoria lukuunottamatta 
useimmat kreikkalaiset 

vastustavat poismuuttoa
  
 

   Yli 70 prosenttia kreikkalaisista ei 
haluaisi muuttaa. Tosin suurin osa 
18 - 24 -vuotiaista haluaisi lähteä 
maasta. Tämä selviää Ateenan yli-
opistossa tehdystä tutkimuksesta.

   Kaiken kaikkiaan 72 % kreikka-
laisista vastustaa ja 5,9 % ”ehkä” 
vastustaa ajatusta maasta pois muu-
tosta. Kuitenkin ikäryhmässä 18-24 
-vuotiaat, 52,6 % ilmoitti haluavansa 
lähteä pois Kreikasta.

   Kysymykseen vaikeuttaako Kreik-
kaan muuttaneiden siirtolaisten 
olemassaolo työn saantia, 21 % alle 
24 -vuotiaista ja 37,9 % ikäryhmässä 
25-34 vastasi ”kyllä”. 
Vanhemmissa ikäryhmissä tätä miel-
tä oli 49,8%.

OpinionPoll tutkimuksessa oli mukana 1011 
henkilöä.
Lähde: Kathimerini -lehti

Alkuvuosi nihkeä, toukokuussa 
huikea matkustajamäärien nousu

Royal Caribbean lupaa alustavasti 
satamainvestointia myös Kreetalle

  
 Yksi maailman suurimmista risteilyoperaattoreista, Royal Caribbean Cruises 
Ltd kertoi myyntijohtajansa Helen Beckin kautta yhtiön olevan kiinnostunut 
toteuttamaan investointeja Kreikassa. Kysymys on sekä satamainvestoinneista, 
että konsultointipalveluista, jotta risteilyvieraat voitaisiin tuoda Kreikan mat-
kailukohteisiin. Tässä yhteydessä kerrottiin yhtenä mahdollisuutena olevan 
Iraklion.  
   Royal Caribbean Cruises Ltd on laivayhtiö joka tuo eniten matkustajia 
Kreikkaan. Uudet satamainvestoinnit toteutuisivat vuosina 2015 ja 2016, 
mutta lopullinen päätös puuttuu vielä Kreikan taloustilanteen epävakauden 
vuoksi.

Lähde: Kathimerini -lehti. Stathis Kousounis. Kuva Juhani Viitanen.

Välimerellä on purjehdittu aina 
Reaaliaikainen alustieto on kaikkien ulottuvilla

Täydeltä näyttää. Laivan symbolia klikkaamalla (kuvassa esimerkki) saa näkyviin sekä kuljetun reitin että laivan perus-
tiedot. Kuvan esimerkissä Ateenan Pireuksen satamasta saapuva laiva on tulossa Hanian Soudan satamaan.

Marine Trafficin ylläpitämä kartta 
kertoo kaiken oleellisen aluksista, 
joiden varustus mahdollistaa re-
aaliaikaisen tiedon välittämisen. 
Laivojen paikkatieto päivittyy pisim-
millään muutaman minuutin välein, 
joten kuvassa nähtävä tilanne on 
käytännössä reaaliaikainen.
   Kun Välimeri myrskyää, se on pää-
teltävissä helposti siitä että alukset 
ovat tiukemmin rantojen tuntumas-

sa.  Aikaisemmin Libyan konfliksi 
näkyi myös alusten reiteissä. 
   Välimeren kautta Eurooppaan 
saapuville jättimäisille konttialuksille 
(pituus yli 300 metriä) suunnitellaan 
valtavaa satamaa Kreetan Timbakiin.  
Sieltä kontit jaettaisiin sitten pienem-
piin aluksiin toimitettavaksi Euroo-
pan satamiin. Suurille konttialuksille 
kun ei ole Euroopassakaan kovin 
montaa satamaa tarjolla. Kysymys 

on ennen kaikkea jakelun nopeut-
tamisesta. Pääneuvotteluja käydään 
kiinalaisten toimijoiden kanssa. 
   Marine Trafficin kartta kattaa käy-
tännössä koko maailman ja alukset 
joissa on tarvittava lähetin. Kartan 
löydät osoitteesta:
http://www.marinetraffic.com/ais/fi/
default.aspx

www.automotosport.com.gr/

Autot, moottoripyörät 
ja skootterit vuokraa 

koko saarella

Oletko 
kiinnostunut 

kreikan kielen
opiskelusta 
Lahdessa?

Uudet kussit 
alkavat syksyllä.

 Voit ottaa yhteyttä 
suoraan opettajaan:

Koulutuskeskus Salpaus
kirsti.makela(ät)salpaus.fi

P. 044 708 0054

KreetaKreeta

Viisikymppinen 
Aurinkomatkat 

  Aurinkomatkat on nyt viisikymppi-
nen matkanjärjestäjä. Ensimmäiset 
matkat tehtiin siis 1963. Juhlavuo-
den  suosituimmat Aurinkomatkojen 
valmismatkakohteet ovat:
1. Hania, Kreeta
2, Alanya, Turkki
3. Rodos-Faliraki, Kreikka
4. Marmaris, Turkki
5. Berliini, Saksa
6. Pafos, Kypros

Lähde: Matkaopas -lehti

Kreikkalaista 
liikennettä 

hallitsee luovuus

Se mikä ei toimi meillä, toimii Kree-
talla. Koira on kytkettynä.
Ja todennäköisesti nauttii matkasta.

Ainut rotkossa sijaitseva helikopteri-
kenttä löytyy Samarian rotkosta.

Samaria
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Muinainen
Falasarna

   Antiikin Kreikka muodostui itsenäisistä kaupunkivaltiois-
ta. Yksi niistä oli Falasarna. Luonnon muovaaman satama-
paikan muokkaamisella Falasarnan niemelle rakennettiin 
kanavajärjestelmä, jolla alukset saatiin turvaan avomereltä. 
Lisäksi niemen koillispuolella oli varasatama. 
   Nykyisen Falasarnan muodosta ja rakenteiden jäänteistä 
voi päätellä sen miltä muinainen Falasarna näytti. Mieli-
kuvitusmatkalle saa myös hyvää tukea opastaulun kuvasta, 
jossa sataman rakenteet kuvataan niin kuin ne olivat sata-
man loistoaikoina. Maan nouseminen (luultavasti noin 7 
metriä varsin nopeasti), maanjäristykset sekä merenpinnan 
lasku ovat nostaneet sataman rakenteet korkealle kuival-
le maalle. Lähimmäs tuota aikaa pääsee, kun tarkastelee 
muinaisen laiturin reunassa olevia, aukotettuja kivipaasia. 
Niihin kiinnitettiin laivojen käydet.
   Vuonna 1966 aloitetut kaivaukset ovat tuoneet näkyviin 
monista kookkaista rakennuksista koostuneen kaupunki-
valtion. Näkyvät jäänteet ovat peräisin noin 333 eKr, eli 
Aleksanteri Suuren valloittaessa Foinikian ja seuraavana 
vuonna Egyptin (Alexandrian perusti Aleksanteri Suuri).
Jo minolaisella kaudella Falasarna oli asuttu, mutta sen 
ensimmäinen laajempi asuttaminen tapahtui noin 500 eKr. 
   Nykyisin näkyvissä on satoja metrejä muureja, kahden 
keinotekoisen kanavan jäänteet, teitä, kaivoja, varastoja, 
vartiotorneja, jne. 

Akropoli
Alueen korkeimman huipun päältä 
on löytynyt mm. jumalatar Diktyn-
nalle omistettu temppeli, linnoitus-
torneja, vesisäiliöitä ja kaivoja. Kal-
lio on noin 90 metrin korkeudessa.

Falasarnan hiekkarannat

Pääsatama-alue ja kaivaukset
Niemen länsipuolelta johti kanava 
keskelle niemeä.

Koillinen varasatama

Tie Falasarnan keskustasta

Elafonisi

Libyaan n. 250 km

Egyptin Alexandriaan 
n. 500 km

Sisilian Syrakusaan
noin 500 km

Kreikan mantereelle
n. 100 km

Kiehtova 

matkakohde

menneeseen 

maailmaan!

Opastaulut

KreetaKreeta

Linkkejä:
• Falasarnan esittelysivut
• Ajovideo alas Falasarnaan
• Hotellit
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KreetaKreeta
Vuokrattavien lomahuviloiden määrä kasvaa

Kreetalla suorastaan runsaudenpula lomahuviloista

Alla joitakin huviloita 
vuokraavien webosoitteita:

http://www.thehotel.gr/

http://www.villasincrete.com/

http://www.holidaylettings.
co.uk/crete/

http://www.islandcrete.com/

http://www.crete-escapes.com/

http://www.homeaway.co.uk/
Greece/Crete/r76.htm

http://www.kreikanlomat.fi

   Oma piha, uima-allas, aurinko-
tuolit, grilli, autokatos, huvilassa 
parveke, hyvä keittiö, iso olohuone 
ja makkarit kaikille.
Kuulostaako houkuttelevalta?

  Entä mitä kaikki sitten maksaa? 
Tietenkään huviloissa ei ole aamu-
palaa valmiina eikä All Inclusivea 
voi ostaa, mutta muuten huvilavuok-
ra varsinkin isommalle perheelle on 

yllättävän edullista. 
   Kaikkein parasta huvila-asumisessa 
on, että voit rauhoittua vain olemaan 
omalla pihalla ja altaalla. 
Mihinkään ei tarvitse lähteä.

   Kreetalla on valtava määrä pieniä 
ja keskisuuria, vuokrattavia lo-
ma-asuntoja. Useimmat ovat kahden 
makuuhuoneen - siis noin neljän 
hengen- kokoisia. Runsaasti löytyy 
myös 3:n makuuhuoneen huviloita, 
mutta 4 - 6 makuuhuoneen kokoisia 
on jo varsin vähän. Lisävuoteilla voi 
hiukan viritellä tiloja omiin tarpei-
siin, joten 4 - 5 hengen perhe löytää 
helposti sopivan huvilan kesäloma-
paikaksi.
  Hintataso nelihenkiselle perheelle 

liikkuu välillä 600 - 1500 euroa /
viikko, riippuen sijainnista ja varus-
telutasosta. On huomioitava, että 
usein tarvitaan auto, jotta päiväretket 
ja kaupassakäynti olisi mahdollis-
ta. Monet huvilat tosin sijaitsevat 
kävelymatkan päässä kaupasta ja 
uimarannasta. Jos ei halua kierrellä 
saarella, saattaa tulla toimeen pelkil-
lä taksikyydeillä kentältä ja kentälle.      
   Kaupan sijainti on yllättävän 
tärkeää, koska huvila-asuminen mer-
kitsee jatkuvaa jääkaapin täyttöä.

Huvila on toisenlainen 
lomapaikka

   Lapsiperheelle huvilassa tulisi olla 
kunnollinen lastenallas. Lomastres-
siä välttelevälle huvila-asuminen 
ruoanlaittoineen ja lasten allasvahti-
na oleminen, sekä vaatehuoltoineen 
voi olla pettymys. Toisaalta mahdol-
lisuus olla ja elää omaa elämäänsä 
”omassa” huvilassa, kun tehtävät on 
sopivasti organisoitu, voi muodostua 
hienoksi lomaviikoksi. Niin, eikä 
pidä unohtaa myöskään pyykin- ja 
astianpesukonetta. Ne helpottavat 
elämää kummasti. Useimmissa 
huviloissa siivotaan ja vaihdetaan 
liinavaatteet vuokraajan toimesta 
noin kolmen päivän välein.

Asumiskulut 
1. 

   Oletetaan että matkalle lähtee 
nelihenkinen perhe jossa aikuiset ja 
kaksi noin 10 -vuotiasta lasta.
Jos jätetään kaikki muut kulut huo-
miotta ja tarkastellaan vain majoitus-
kuluja  (niihin ei tavallisesti sisälly 
aamiaista, eikä muuta ruokatarjoi-
lua). 

Huvilan vuokra              900.-

Majoituskulut / henkilö n. 225,-

   Henkeä kohti asumiskustannuk-
set, 225 euroa, on melko paljon 
jos verrataan hotellilomaan. Mutta 

olosuhteet ovat kokonaan toiset. 
Hiukan jopa ylelliset. Hotellista 
pitää sitäpaitsi lähteä jonnekin mutta 
huvilalta ei tarvitse lähteä välttämät-
tä minnekään.

Asumiskulut 
2.

   Otetaan esimerkiksi suurempi per-
he - tai isovanhemmat, lapset ja las-
tenlapset. Kustannukset eivät kasva 
suorassa suhteessa henkilömäärään 
vaan ovat usein jopa ratkaisevasti 
edullisempia. Kahdelletoista hengel-
le kulut ovat jo henkilöä kohti varsin 
edulliset.

Huvilan vuokra                1.400.-

Majoituskulut / henkilö n. 117,-

Majoituskulu ei ole paljon jos aja-
tellaan niitä olosuhteita joissa viikko 
vietetään. 
   Kuitenkin tämänkokoisen pesueen 
ruokahuolto pelkän aamupalankin 
osalta on aikamoinen rupeama (12 
henkeä pöllähtää pöytään), joten 
tämänlaiset tehtäväjaot ja kustan-
nusarviot on syytä tehdä ajoissa. 
Samoin jos ajatellaan päivällistä tai 
illallista huvilalla. Saattaa olla hyvä 
ajatus noutaa paikallisesta tavernasta 
esimerkiksi uunipellillinen moussa-
kaa, kanaa ja perunoita tai muita, 
pellillisinä edullisesti valmistettavia 
ruokia. Tulee varsin edulliseksi kun 
tilaa suuremman määrän. Ja särpi-
met sitten lähimarketista

Toimituksella on kokemusta 
tästä huvilasta, jossa majoit-
tui toistakymmentä henkeä. 
Kokemus oli erinomainen ja 
kustannukset henkeä kohti 
huomattavan edulliset. 
Pelkän majoituksen osalta  
n. 120 euroa / viikko

Mikäli suunnittelet pidempiaikaista asunnon vuokrausta (6 kk - 1 vuosi), 
katso www.kreeta.info kohdasta ”Extra”.
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KreetaKreeta

UUTUUS: TREKKAUS KREETAN ETELÃRANNIKOLLA!

Asunto myytävänä 

Chorafakian 
kylässä, 

Akrotirin niemellä

3 huonetta ja keittiö,  65 
neliötä. Kunto erinomainen,  

Heti vapaa.  
Hinta 97 000 €. 

Katso tarkemmat tiedot

esittelysivulta.
Lisätietoja:Jussi Rytkönen

P. 050 590 1453

Kreeta on uimarantojen ympäröimä
Etsivä löytää myös yksinäisiä rantoja

Kreetalla on satoja rantoja. Tunnetuimmat niistä 
ovat lomakuukausina jopa ruuhkaisia. Mut-
ta jos etsii yksinäistä rantaa, se vaatii auton, 
aikaa ja jalkatyötä, Yksinäisimmät rannat ovat 
joko kaukana turistikeskuksista tai sitten polun 
päässä. Erityisesti Itä-Kreetalla upeita rantapou-
kamia, joissa voit loikoilla lähes yksin, löytyy 
melko helposti. Useat rannat ovat pikkukiveä 
ja myös kallioisia. Voimakkaassa aallokossa on 
syytä varoa virtauksia. 

Sivun kuva on Aradenan rotkon suulta, Loutron 
kylästä länteen. Sinne pääsee vain vaeltamalla 
rantapolkua tai rotkon läpi kulkemalla. Vaelta-
jat käyvät täällä usein huuhtomassa vaellushiet  
pois. Rannalla on myös pieni taverna.
Lue lisää kreeta.infosta, kohdasta rotkot / Ara-
dena.

Kartalla on esitetty uimakelpoisten rantojen 
likimääräinen sijainti  Kreetalla. Kaikkia uima-
kelpoisia rantoja ei ole merkitty karttaan.
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KreetaKreeta

Loutro
 salainen ranta

Loutrolla on värikäs historia 
antiikin ajoilta saakka. Nimensä se 
on saanut alueella antiikin aikana 
sijainneista kylpylöistä (loutró = kyl-
py). Alun perin se toimi vuoristokylä 
Anopoliin satamana ja oli nimeltään 
Finikas, joka nykyään on Loutron 
länsipuolella sijaitsevan pikkukylän 
nimenä. Myöhemmin saraseenime-
rirosvot pitivät lahdenpohjukkaa 
piilopaikkanaan, josta käsin he 
hyökkäsivät ohikulkeviin laivoihin. 

Venetsialaisten onnistui 
häätää saraseenit, ja he 

rakensivat rinteeseen pienen 
linnoituksen, jonka 

rauniot ovat yhä jäljellä

   Vuorenrinteessä on myös turkki-
laisten 1800-luvun lopulla rakenta-
ma linnoitus.
Turismi saapui Loutroon 1970-lu-
vun lopulla. Hotelleja rakennettiin 
innokkaasti.
Englantilainen Alison Murray työs-
kenteli oppaana Samarian rotkossa 
tavatessaan loutrolaisen miehensä 
vuonna 1978. He rakennuttivat ky-
lään Porto Loutro -hotellin ja myö-
hemmin samannimisen sisarhotellin. 

Kylässä on käytännössä yksi katu, sekin kapea ja tietysti vain jalankulkijoille. 
Autoja tai skoottereita ei ole. Laivalla saapuneet tavarat kuljetetaan perille 
kottikärryillä. Kapealla rantakaistaleella on kourallinen hotelleja ja ravintoloita, 
ja heti rakennusten takana nousee jyrkkä vuorenrinne. Keskellä kylää, pääkadun 
varressa, on kivinen uimaranta. Täältä käsin Libyanmeri näyttää kovin kesyltä 
eikä muita rantakyliä piinaava sirocco-tuulikaan tunnu kuin henkäykseltä.

Suojaisan lahden perällä Kreetan etelärannikolla piileskelee 
Loutron kylä, jonne pääsee vain kävellen tai veneellä.

Nykyään Alison hoitaa hotellitoimin-
taa aikuisen tyttärensä kanssa, mies 
puolestaan kuljettaa pariskunnan ai-
kuisen pojan kanssa turisteja laivalla 
Gramvousaan luoteis-Kreetalla. 

”Asumme talvet Haniassa, 
mutta kun maaliskuussa 
saavun Loutroon, lähden 

täältä vasta lokakuun lopulla” 

   En käy edes Hora Sfakionissa 
välillä”, sanoo Alison. Hänen koti-
talonsa hotellin vieressä on raken-
nettu 1400-luvulla. Hora Sfakion on 
lähin isompi kylä, josta laivamatka 
Loutroon kestää parikymmentä mi-
nuuttia. ”Loutro on talven tyhjillään, 
mutta maaliskuussa alkaa maalaus- 
ja korjausurakka, ja näyttää siltä 
kuin rakentaisimme valtavaa teatteri-
lavastetta”, Alison toteaa.

Kiireisin sesonki Loutrossa 
ajoittuu syyskuulle ja 

lokakuun alkuun

   Elokuussa kylä vilisee kreikkalai-
sia, muulloin väkeä on eri puolilta 
maailmaa mutta etenkin Brittein 
saarilta ja Pohjoismaista. Nyt tou-
kokuussa riitti ranskalaisia, jotka 

Alison Murray

Teksti ja kuvat: 
Terhi Vartia

www.kreeta.info www.kreeta.info14 15



KreetaKreeta
olivat suurena ryhmänä patikkamat-
kalla. Moni käykin Loutrossa vain 
piipahtamassa patikoidessaan kohti 
Hora Sfakionia tai Agia Roumelia tai 
hyppäämällä laivasta pois siksi aikaa 
kun se käy kääntymässä päätesata-
massa. Kylään kannattaa kuitenkin 
jäädä vaikka useammaksi yöksi 
nauttimaan rauhasta ja joutilaisuu-
desta. 

Alisonin kanssa keskustellessa 
meiltä löytyy yllättävä 

yhteinen ”tuttava”

   Arja Saijonmaa. Kirjassaan Nuori 
alaston nainen Saijonmaa viit-
taa useampaan kertaan salaiseen 
rantaansa Kreetalla. Hänen salai-
nen rantansa on mikäpä muu kuin 

Loutro, jonne hän palaa yhä uudes-
taan. Nuori alaston nainen kertoo 
Saijonmaan suhteesta kreikkalaiseen 
laulajaan ja lauluntekijään Mikis 
Theodorakisiin. Kirja on Theodora-
kisin toiveesta käännetty kreikaksi 
ja käännöksen pitäisi ilmestyä tänä 
vuonna.

Loutroon pääsee laivalla 
Hora Sfakionista, 
Agia Roumelista, 

Sougiasta ja 
Paleohorasta

   Kylässä ei voi käyttää luottokort-
teja, joten käteistä kannattaa varata 
mukaan. Lähin pankkiautomaatti on 
Hora Sfakionissa. Myös bikinien ylä-
osa kannattaa pakata mukaan, sillä 

Loutron rannalla ei suvaita yläosat-
tomia. Lähistöltä löytyy kuitenkin 
myös nudistirantoja niitä kaipaaville.    

Loutro ei sovellu pienille 
lapsille, sillä ravintolat 
on rakennettu osittain 

veden päälle ja reunalta 
putoaa helposti

   Liikuntaesteisille kylä voi myös 
olla hankala, koska suurin osa 
huoneista on yläkerroksissa. Se tosin 
takaa myös upeat näköalat, joita 
Loutrossa riittää.
   Loutrossa voi vuokrata veneitä ja 
kanootteja, joilla pääsee lähiseudun 
autioille rannoille. Tukevat kengät 
kannattaa varata mukaan, jotta pää-
see tutkimaan raunioita ja lähikyliä. 
Kylässä ei ole apteekkia eikä lääkä-
riä, mutta pari minimarkettia löytyy 
ja oikein hyvä vaatekauppa. Patikoi-
jat voivat ostaa paikan päältä kirjan 
Walks around Loutro, mutta lähitie-
noolla voi vaeltaa oppaattakin.

Kirja:
Arja Saijonmaa: 
Nuori alaston nainen, Otava 2011.

Panoraamakuva: Juhani Viitanen

Linkkejä:
•Loutron suomenkielinen sivu
•Englanninkielinen sivusto
  
Loutro Facebookissa: 
•Lovers of Loutro (Alisonin sivu)
•Loutro Crete 
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Sunnuntai 19.5. 
Saapuminen Kreetalle

   Olle Meurling Fysimerasta oli 
meitä kentällä  vastassa ja vaikka en 
ollut Ollea aiemmin tavannutkaan, 
niin hänen nallekarhumainen ole-
muksensa teki minuun heti vaikutuk-
sen. Matkan aikana meistä tuli hyvät 
ystävät ja yhteistyö varmaan jatkuu 
vielä tulevaisuudessakin.

   Paikalle kokoontui seitsemän 
toisillemme ennestään tuntematonta 
matkaajaa hyvin erilaisista taustoista, 
yhdistävänä tekijänä kuitenkin reipas 
ja seikkailuhenkinen asenne tulevaa 
viikkoa kohtaan.
   Olle vei meidät minibussilla Pa-
leochoraan, jossa myös tapasimme 
Ollen kumppanin Anna Meurlingin 
Fysimerasta. Majoituimme upealla 
rannalla sijaitsevaan Villa Marise —

hotelliin. Illallisen söimme kylällä ja 
tässä vaiheessa huomasin, että mat-
kasta tulee myös gourmet-kokemus. 
Eteemme kannettiin kaikenlaisia 
kreetalaisia paikallisherkkuja, joita 
maistellessa tutustuimme toisiimme 
ja ryhmäydyimme nopeasti. Ilta 
päättyi tavernanpitäjän tarjoamiin ra-
kilasillisiin, ja väsynyt porukkamme 
siirtyi yöpuulle uneksimaan tulevan 
viikon patikoinneista.

Trekkaus
Matkapäiväkirja 19.5.-27.5.2013

Kreetan lounaisrannikolla

   Saavuin Kreetalle sunnuntaina aamupäivänä jo hieman väsyneenä, sillä edellisen 
yön unet olivat jääneet kahteen tuntiin; olin lentänyt Amsterdamista yökoneella 
kotiin ja aamulla oli aikainen lähtö Helsingistä Haniaan.

Teksti: Antti Teerisuo
Kuvat: Olle Meurling
          Anna Meurling
          Juhani Viitanen

Patikointiviikon reitit.

Maanantai 20.5. 
Paleochora - Elafonisi
Paikointiaika 4 tuntia
Korkeusero 60 metriä.

Aamulla söimme maittavan aamiai-
sen ja ajoimme sen jälkeen minibus-
silla muutamia kilometrejä länteen 
rannalle, josta aloitimme aamuve-
nyttelyn jälkeen matkamme Annan 
johdolla kohti Elafonisin upeita 
hiekkarantoja.
Matka kulki E4 –patikointireittiä 
suhteellisen helpossa maastossa pit-
kin rannikkoa. Joimme piknikkahvit 
pienen Agios Jannios Teologokselle 
omistetun kirkon pihalla. Matka jat-
kui upeiden laguuneiden ja huikai-
sevien maisemien läpi Elafonisoksen 
uimarannalle, missä hikisinä ja väsy-
neinä pulahdimme Libyan meren 24 
asteiseen ihanan virkistävään veteen.  
Matkan aikana minut yllätti timja-
min ja Kreetan kasvien huumaavat 
aromit, jotka yhdistettynä meren 
suolaiseen tuoksuun sai ihon miltei 
kanalihalle, vaikka lämpötila oli 
kivunnut jo yli 30  asteen. Lounaaksi 
söimme moussakaa paikallisessa 
tavernassa, jonka omistajat Olle ja 
Anna tunsivat hyvin. Ruoka oli taas 
taivaallista ja ateria päättyi tietenkin 
isännän tarjoamaan raki-lasilliseen. 
Olle oli ajanut minibussin meitä 
vastaan, ja palasimme sillä hotellille. 
Ilta vierähti Kreetan auringonlaskua 
katsellessa ja rantatavernassa istus-
kellessa, unta ei tarvinnut odottaa.

”Matka jatkui upeiden laguuneiden 
ja huikaisevien maisemien läpi 
Elafonisoksen uimarannalle”.
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Tiistai 21.5. 
Paleochora – Sougia  
Patikointiaika 6 tuntia
Korkeusero 240 metriä.
 
   Aamulla jatkoimme matkaa, nyt 
kohti itää ja uusia seikkailuja. Olle 
ajoi minibussilla matkalaukkujen 
kanssa Sougiaan, johon meidän 
muiden oli määrä kävellä. Olimme 
jo oppineet laittamaan vesipullot 
yöksi hotellihuoneen jääkaapin 
pakastelokeroon ja se takasi kylmää 
vettä koko päiväksi; joillakin kävi 
jopa niin että vesipulloa piti sula-
tella välillä auringossa. Positiivinen 
ongelma kuitenkin, sanoisin. Juomaa 
piti kantaa mukana 2-3 litraa hen-
kilöä kohden, jotta nestetasapaino 
pysyi kohdallaan. 
   Anna kertoi sujuvasti paikkojen 
historiasta, kasveista, eläimistä ja 
kulttuurista, ja me vain ihmettelim-
me kaikkea sitä mitä Kreetalla on 
vuosituhansien saatossa tapahtunut.    
   Matka oli eilistä hieman rankem-
pi ja välillä pääsi jono venymään. 
Mutta riittävät tauotukset saivat taas 
energiatasot kohdalleen ja matka jat-
kui. Ensimmäiset rakot ilmaantuivat 
jo joidenkin jalkoihin ja rakkolaasta-
reilla alkoi olla menekkiä.   
   Kävelysauva helpotti matkan tekoa 
ylä- ja alamäissä. Päivän päätteeksi 
saavuimme Sougiaan, missä taas pu-
lahdimme saman tien meren lämpi-
mään syleilyyn.  Söimme herkullisen 
aterian, siitä mieleen jäi erityisesti 
munakoisosta tehty tahna, jossa oli 
valkosipulia ja muita mausteita, se 
oli taivaallista.  Edellisenä päivänä 
olimme saaneet erinomaista moussa-
kaa ja minusta tulikin tällä matkalla 
munakoison suuri ystävä.

   Illalla tutustuessani Sougian 
pikkuruiseen kylään, huomasin 
rantakadulla pienen kyltin jossa luki 
Fish-Spa. Olin törmännyt tuohon 
jalkojen hoitomuotoon jo aiemmilla 
reissuillani, mutta en ollut uskaltau-
tunut kokeilemaan. Nyt kun jalat 
huusivat armoa ja kengät olivat hier-
täneet koko päivän oli päätös helppo 
tehdä. Kokemus oli taas pelkästään 
positiivinen. Jalat laitettiin akvaa-
rioon jossa oli pieniä kaloja, kalat 
puhdistivat suullaan jalkojen ihoa 
syömällä kuollutta solukkoa ihon 
pinnalta. 
   

Keskiviikko 22.5. 
Sedoni-ranta – Sougia  
Patikointiaika 5 tuntia 
Korkeusero 300 metriä

Aamulla lähdimme Captain Georgen 
Buster(!) —veneellä taittaman lyhyen 
matkan rannalle, josta alkoi ehkä 
viikon rankin päivä, ainakin minulle. 
Rankka ja jyrkkä nousu ensin 300 
metriin ja sieltä vielä lyhyen kah-
vitauon jälkeen Ollen ohjauksella 
noustiin yli 400 metrin korkeuteen 
Profeetta Eliaan kirkolle. Jälleen 
maisemat olivat huikeat. Palasimme 
100 metriä alemmas turkkilaisten 
aikanaan rakentaman linnoituksen 
raunioille ja jatkoimme siitä alaspäin 
kohti Sougiaa. Matkalla tuli vastaan 
saksalainen pariskunta rinkkoineen. 
Pariskunnasta nainen hyppelehti 
kevyesti suuren rinkkansa kanssa 
ylämäkeen kun taas miespuolinen 
kumppaninsa tuntui olevan todel-
la uuvuksissa raskaalta näyttävän 
kantamuksensa alla. Huolestuimme-
kin jo hieman siitä että pääsevätkö 
he koskaan perille. Muutama päivä 
myöhemmin tapasimme kuitenkin 
pariskunnan Agia Roumelissa, joten 
heidänkin patikointinsa oli saanut 
onnellisen päätöksen.  Saavuimme 
iltapäivällä taas Sougian kylään, jos-
sa vietimme toisen yön ja nautimme 
taas kreetalaisen keittiön monipuoli-
sista herkuista.
   

”Pariskunnasta nainen hyppelehti kevyesti 
suuren rinkkansa kanssa ylämäkeen kun taas 
miespuolinen kumppaninsa tuntui olevan 
todella uuvuksissa.”

” Mieleen jäi erityisesti munakoisosta 
tehty tahna, jossa oli valkosipulia ja 
muita mausteita, se oli taivaallista”.

www.kreeta.info www.kreeta.info20 21



KreetaKreeta
Torstai 23.5. 
Domata-ranta – Agia Roumeli  
Patikointiaika 5 tuntia,
Korkeusero 500 metriä.
Suunniteltu reitti vaihtui sään vuoksi 
Samarian rotkoon.

Jo edellisenä iltana saimme säätiedo-
tuksista huolestuttavaa tietoa tuulen 
voimistumisesta. Aamulla tarkis-
timme tilanteen Captain Georgelta, 
joka ilmoitti ettei Buster sinä päivänä 
lähtisi satamasta. Anna ja Olle olivat 
kuitenkin varautuneet kaikkeen, 
niin myös varasuunnitelma tuli kuin 
apteekin hyllyltä. Pakkasimme pik-
kubussin ja nousimme sille Omalok-
sen tasangolle, josta alkaa Kreetan 
kuuluisin ja suosituin rotko Samaria. 
Olle jatkoi taas pikkubussilla Hora 
Sfakioniin, mistä hän siirtyi matka-
tavaroiden kanssa isompaan laivaan 
ja matkasi sillä meitä vastaan Agia 
Roumeliin.

Porukka lähti kukin omaan tahtiinsa 
laskeutuman Samariaa alas. Minulla 
oli mukana GoPro viedokamera, 
jolla kuvasin rotkoa matkallani alas. 
Otin piikkipaikan ja ajattelin vetää 
vauhdilla, kun kerran koko matka 
on alamäkeä. Samarian rotko alkaa 
pitkällä ja tylsähköllä porrasjaksolla, 
ja kun jyrkin osuus loppuu, muuttuu 
polku myös mielenkiintoisemmaksi 
loppua kohden. Matkalla on riittä-
västi juomapaikkoja ja huomasin 
kantavani aivan turhaan kahta litraa 
vettä mukanani, muki olisi riittänyt.

Pysähdyin Samarian kylässä vähän 
ennen puoltaväliä ja jaoin eväitäni 
puolikesyn Kri-Kri vuohen (Kreetan 
endeeminen laji) kanssa. Kun muut 
alkoivat saapua Samarian kylään 
puolen tunnin päästä, jatkoin mat-
kaa ja jätin muut pitämään kahvi-
taukoa. Loppumatka meni vauhdilla, 
olisin voinut ehkä jäädä vähän 

enemmänkin ihastelemaan Samarian 
jylhiä rinteitä ja sen karua luontoa 
ympärilläni.  Samarian alapäässä 
tuli portti vastaan yllättävänkin 
nopeasti, ja annettuani tarkistuslip-
puni portinvartijalle marssin suoraan 
ensimmäiseen pikkutavernaan josta 
sai virvokkeita. Kylmä olut kruunasi 
päivän. Kävelin vielä parin kilomet-
rin matkan Agia Roumelin ihas-
tuttavaan pikkukylään, missä Olle 
jo odotteli Hotelli Tarran terassilla 
kalamares-annos edessään.  Muutkin 
matkalaiset saapuivat pikkuhiljaa. 
Suihkun ja majoittumisen jälkeen 
ehdin vielä tehdä tutustumiskierrok-
sen kylässä, joka oli jo hiljentynyt 
täysin. Kaikki ”turistit” lähtevät isolla 
laivalla takasin busseille ja jättävät 
jäljelle Agia Roumelin autiot kadut. 
Vielä suihkuun ja sen jälkeen jalkoja 
hoitamaan Fish-Spahan, sen päälle 
herkullinen illallinen ja sitten ansai-
tuille yöunille.

 Perjantai 24.5 
Agia Roumeli – Loutro  
Patikointiaika 5 tuntia
Korkeusero 200 metriä.

Aamulla heräsin ajoissa ja lähdin 
rantaan kuvaamaan voimistunutta 
aallokkoa ja auringon esiin tuloa 
vuorien takaa. Se oli taianomainen 
hetki, kun aurinko pilkistää päänsä 
vuorten takaa ja muutamassa minuu-
tissa valaisee koko rannan.

Aamiaisella saimme vastapuristettua 
appelsiinituoremehua ja koristeelli-
sen omena- hedelmäsalaatin (tieten-
kin jugurtilla, jota oli tarjolla joka 
aamu). Matka jatkui nyt taas Ollen 
johdolla länttä kohti, rantaviivaa 
seuraten, merituulen saattelemana. 
Ensimmäinen pysähdys oli Paavalille 
pyhitetyn rantakirkon kohdalla. Siinä 
rannalla on myös pieni taverna, 
jonka ruokalista on maalattu ranta-
kallioon.

Kirkon jälkeen nousimme upeaan 
pinjapuumetsikköön, missä aistimme 
taas huumaavan luonnon tuoksun. 
Iltapäivällä saavuimme Loutron 
idylliseen kylään, jossa majoituimme 
varmasti reissun parhaille näköala-
paikoille. Hotellimme kolmannen 
kerroksen isolta terassiparvekkeelta 
oli loistava näköala Loutron kylän 
lahdelle, jossa kalastajaveneet kellui-
vat ankkurissa ja rantatavernat olivat 
melkein kirjaimellisesti veden pääl-
lä. Anna oli tullut paikalle matka-
laukkujen ja muutaman vapaapäivää 
patikoinnista viettäneen retkeläisen 
kanssa ja toimittanut laukkumme 
huoneisiimme. Illallisen söimme 
hotellimme tavernassa, valitsimme 
kukin vitriinistä oman ruokamme. 
Minulle maistui mustekala, joka 
täällä oli erittäin mureaa ja herkul-
lista. Illalla katselin terassilla vuorien 
päällä lentelevien korppikotkien 
saalistusta ja mieleen tuli jo pelko 
siitä että kohta tämä ihanuus loppuu 
ja edessä on paluu arkeen.

     

”Annettuani tarkistuslippuni portin-
vartijalle marssin suoraan ensimmäi-
seen pikkutavernaan josta sai virvok-
keita. Kylmä olut kruunasi päivän.”.

”Mieleen tuli jo pelko siitä 
että kohta tämä ihanuus 
loppuu ja edessä on 
paluu arkeen”.

”Matkoja voitaisiin myös 
markkinoida gourmet 
matkoina, niin hyvää ja 
monipuolista ruoka oli”.
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Lauantai 25.5. 
Loutro – Sweet water bay — Hora 
Sfakionin tie

Viimeinen patikkapäivä päätettiin 
ottaa hieman kevyempänä ja se 
alkoi Annan johdolla. Reitti oli 
ehkä vauhdikkaan menon kannalta 
miellyttävin tähän mennessä. Tunsin 
olevani hyvissä voimissa, joten otin 
taas ennakkoa ja vedin kahvitauko-
paikalle puolijuoksulla. Taukopaikka 
sijaitsi ”makean veden” rannalla, 
jossa rannan pikkukiviä kaivamalla 
sai esiin makeaa vettä. Tauon jälkeen 
viimeinen rutistus ylämäkeen ja Fysi-
meran pikkubussi olikin Ollen kans-
sa meitä odottamassa. Nousimme 
bussilla ylös Anopolin tasangolle, 
missä nautimme herkullista vuohi-
pataa ja samalla kävimme palaute-
keskustelun Fysimeran edustajien 
kanssa. Palaute oli yksiselitteisen 
positiivista kaikilta osallistujilta. Kä-
vimme myös katsomassa Aradenan 
rotkoa ja kuuluisaa kolisevaa siltaa 
ennen siirtymistämme Rethimnoniin. 
Illalla nautimme kalakeittoaterian 
lisukkeineen Venetsialaisessa sata-
massa ja kertasimme matkan antia. 
Itselleni oli jo tullut selväksi että 
haluan palata tänne. Annan ja Ollen 
kanssa sovittiinkin jo siitä, että tulen 
syksyllä apu-oppaaksi Huiput ja rot-
kot —patikointiviikolle syyskuussa 
ja samalla mahdollisesti tekemään 
näyttötutkintoa Fysimeralle, Erä ja 
luonto-opas tutkintoani varten.  
   

Sunnuntai 27.5. 
Sunnuntaiaamuna lähdimme jo 
varhain Ollen kyydillä lentoasemalle 
josta Norjalainen lentoyhtiö vei mei-
dät turvallisesti kotimaahan arkisten 
askareiden pariin.

Vihjeitä varusteista: 
Matkalle pakkasin mukaan vain 
välttämättömän. Kaksi vaatekertaa 
riitti koko ajaksi, kun iltaisin muisti 
tehdä hieman nyrkkipyykkiä. Reppu-
na toimii parhaiten sellainen, jossa 
on jonkinlainen tuuletusjärjestelmä, 
toisin sanoen reppu on irti seläs-
tä. Aurinkolasit vahvuuksilla ovat 
suositeltavat. Suunnon Ambit GPS 
kello ja kävelysauva (yksi riittää) 
korkkikahvalla piti miehen tiellä. 
Vaimolta lainaamani iso huivi toimi 
mm. pyyhkeenä, istuinalustana, 
pukeutumissuojana ja aurinkohat-
tuna.  Crocsit kulkivat päivärepus-
sa palomiehen haassa ja antoivat 
mahdollisuuden jalkojen tuuletuk-
seen aina tauoilla ja uimarannoilla. 
Elektroniikkaa oli mukana sykemitta-
rin, GPS:n ja kameroiden muodossa, 
kiikareille oli myös käyttöä. 
Itse tulisin seuraavalla kerralla 
kahden repun kanssa, toinen 10-35 
litrainen päivärepuksi ja toinen 
30-50 litrainen hotellirepuksi. Näin 
pystyy myös helposti kuljettamaan 
lyhyitä matkoja omat matkatavaran-
sa laittamalla toisen repun selkään ja 
toisen etupuolelle.
Huomasin että kirjoja on turha kan-
taa mukana: illalla on kuitenkin niin 
väsynyt että silmät pysyy auki juuri 
sen verran, että pääsee kömpimään 
sänkyyn.  Unta ei tarvitse yleensä 
odottaa.

”Rannan pikkukiviä kaivamalla 
sai esiin makeaa vettä”.

Antti Teerisuo on Erä- ja luonto-op-
paan ammattitutkinnon opiskelija, 
joka osallistui Fysimeran Trek-
kaus-testireissulle opintoihinsa liit-
tyvänä työssäoppimisharjoitteluna. 
Tämä matkapäiväkirja on myös osa 
hänen harjoittelujaksoaan Kreetan 
patikkapoluilla. 

Linkkejä:
•Lisää tästä vaellusviikosta 
   Annan blogissa
•Katso muita kuvia Samarian   
   rotkosta
•Aradenan sillan ajovideo
•Elafonisi 
•Paleochora 
•Sougia 
•Agia Roumeli 
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Varhaiset aamut

Ensimmäiset kahvilat avaavat ovensa 
jo ennen auringonnousua.

Kreetan aamut ovat erityisiä. 
Kun ilta ja auringonlasku on monelle tuttu, harvempi 
herää lomallaan ennen auringonnousua. 
Kuitenkin lämmin, usein jo helteinenkin aamu, hiljaiset 
kadut ja taivaanrannan voimistuva valo enteilee kuu-
man auringon nousua.
   Kreetalla on kolme suurta elementtiä, jotka voit näh-
dä lähes aina yhtä aikaa - vuoret, taivas ja meri. 
Ne hallitsevat näkymää, värittävät päivänkiertoa ja luo-
vat valolle uusia muotoja. Täällä valo on erilaista.
   Aamuihin liittyy paitsi hiljaisuus, niin myös kalasta-
javeneiden perinteiset äänet. Kun aurinko näyttäytyy 
ensimmäisen kerran, verkot ovat jo usein nostettu ja 
kalastajat palaavat satamaan. Rantatuoleissa saattaa 
nukkua yön uuvuttamia juhlijoita. Lenkkeilijä juoksee 
vakioreittiään.
   Matkustajasatamassa on myös erilainen tunnelma. 
Usein laivat palaavat Kreikan mantereelta aamuvar-
haisella ja uneliaat matkustajat lähtevät laivasta hitain 
askelin. Öinen matka on takana, aurinko nousemassa.
   Kokeile tätä joskus - nouset aamulla ennen aurin-
gon nousua, kävelet rannalle ja jos löydät jo ovensa 
avanneen kahvilan, istu ja ole. Tuoksut, äänet, värit ja 
unenomainen maisema voivat viedä ajantajun.
Tai varhainen aamu voi viedä sinut.
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aitoa       kreetalaisessa ruokavaliossa5 Perinteisen kreetalaisen ruokavalion perustan muodostavat 
kokojyväviljatuotteet (mukaanluettuna pasta ja tumma riisi), 
vihannekset, hedelmät, oliiviöljy ja maitotuotteet. 
Perikreetalaisella on näihinkin omat niksinsä, ruoka-aineiksi 
kun ei käy mikä tahansa.

   ”Kun sitten leivottiin, leivottiin 
paljon kerralla. Lähes kaikki leipä oli 
ohraleipää ja se oli köyhän ruokaa, 
vehnä paremman väen. Leipä kuivat-
tiin uunin jälkilämmössä korpuiksi, 
joita säilytettiin suurissa pithari-ruu-
kuissa.”
(Merja Tuominen-Gialitaki: 
Viisaan syömisen lähteillä) 

   Ohrakorppu, dakos, on siis pe-
rinteisen kreetalaisen ruokavalion 
peruspilari. Se on leivottu taikinasta, 
jossa ohraa on selvästi enemmän 
kuin vehnää, jota käytetään hyvän 
sitkon ja kuohkeuden aikaansaami-
seksi. Taikinasta paistetaan pitkulai-
nen leipä, joka leikataan siivuiksi ja 
kuivatetaan. 

Taikina kohotetaan juurella, 
ei hiivalla. 

   Dakosta muistuttava paksimadi ja 
pyöreä halkaistu korppu kulura ovat 
vehnäkorppuja. Paksimadissa on 
useimmiten enemmän vehnää kuin 
ohraa, ja kulura on usein pelkästä 
vehnästä tehty. Nämä, kuten kokojy-
väviljasta tehdyt pehmeät leivätkin, 
leivotaan yleensä juureen. 
Vutimata, ”kastettavat”, pikkuisen 
makeat ja rapeat keksikorput kuulu-
vat kahvikupposen, teen tai yrttijuo-
man seuralaiseksi.

2. Hedelmät
   Moni peruskreetalainen elää edel-
leenkin luonnonmukaisten satokau-
sien mukaan, vaikka kasvihuoneiden 
ja kastelujärjestelmien ansiosta 
yhä useammat lajikkeet antavatkin 
pidemmän tai useamman sadon 
vuodessa. Kasvihuoneet mahdol-
listavat myös sellaisten lajikkeiden 
kasvatuksen, joille Kreetan ilmasto ei 
olisi muuten sopiva.

Kasvihuoneissa kasvatettuja hedel-
miä ei haluta, vaan odotetaan, 
että ulkona kasvatetut kypsyvät

   Ulkomailta tuotuja hedelmiä ei 
osteta - jos kotimaista (mieluiten 
kreetalaista) sitruunaa tai valkosipu-
lia ei löydy, niin ei sitten. 

Eksoottisia lajikkeita ei syödä

   Banaania on kasvatettu Kreetal-
la sen verran kauan, että se on jo 
saanut monen hyväksynnän, vaikka 
joillekin saattaakin kelvata vain 
Ierapetran lähellä Arvin aluella 
ulkona kasvatetut yksilöt. Mansik-
kaa - eksoottinen lajike sekin näillä 
leveysasteilla - saa kasvihuoneista 
helmi-maaliskuussa. Avokadoa, 
kiiviä ja ananasta kasvatetaan myös 
täällä, mutta moni kreetalainen ei 
ole niitä koskaan maistanut.

Kreetalla kasvaa 
viljeltyjen lajikkeiden lisäksi 

villinä/puolivillinä 
monia hedelmäpuita

   Sitrushedelmien, omenan ja pää-
rynän lisäksi mm. luumu, kirsikka, 
aprikoosi, granaattiomena, kvitteni, 
persikka ja viikuna löytyy hedelmä-
lautaselta, kun niiden aika on. Jotkut 
koristeeksi tai suojaksi istutetut ja 
kasvatetut puut, kuten japaninmis-
peli (musmula) ja mulperi, tuottavat 
myös syötäviä hedelmiä. 
   Villinä kasvavan johanneksenleipä-
puun palkoja jauhetaan carob-jau-
hoksi, josta valmistetaan mm. suk-
laan korviketta.  Opuntiakaktuksen 
hedelmät, kaktusviikunaksikin 
kutsutut, ovat myös syötäviä, mutta 
piikikkyytensä takia moni jättää ne 
poimimatta. Vesimeloni, hunaja-
meloni ja viinirypäleet ovat kesäkau-
den ykköshedelmiä.

Ruokapöydässä korput laitetaan 
usein ”uimaan” joko salaattiin 

tai lautaselle, imemään 
viimeisetkin ruuanrippeet

   Korppu voidaan myös kostuttaa 
vedellä (yksi todella nopea huljau-
tus juoksevan vesihanan alla) ja sen 

jälkeen vielä lorauttaa öljyä päälle 
ja syödä kuten leipää. Tunnetuin 
dakosista (tai myös muusta korpusta) 
tehty ruokalaji on kukuvaija, pöllön-
silmä, jossa on pohjana korppua ja 
päällä tomaattiraastetta ja fetajuus-
toa sekä silmän mustuaisena oliivi. 

1. Kokojyväviljatuotteet
Teksti ja kuvat

Liisa Sirkiä

Kukuvaija -korppuleipä taverna Miliasta. Kaikki tällä leivällä on luomua ja 
lähituotantoa, suurin osa tavernan omasta puutarhasta ja lähikylästä.

Kuva: Taverna Milia
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3. Vihannekset
   Myös vihanneksia käytetään mo-
nasti vain silloin, kun niiden luon-
nollinen satokausi on. 

Monet lopettavat tomaatin syönnin, 
kun saatavilla on enää 

vain kasvihuonetomaatteja

   Jotkut käyttävät lehtisalaattia vain 
keskitalvella, jolloin sitä voidaan 
kasvattaa avomaalla. Mutta erilai-
sia vihanneksia kyllä riittää ympäri 
vuoden. Lehtivihannesten - mm. 
fenkolin (maratho), revonhäntäpi-
naatin (vlita), portulakan (glistrida), 
herneenversojen (papules) ja rucolan 
(roka) -  lisäksi kausivihannestiskiä 
värittävät satoaikanaan mm. arti-
sokka, kurkku, maissi, munakoiso, 
kesäkurpitsa, paprika, sipuli, purjo, 
erilaiset kaalit sekä punajuuri, retiisi 
ja porkkana. Persiljaa ja tilliä löytyy 
aina.

Todellisia kausivihanneksia ovat 
villivihannekset, horta

   Kreetalla kerätään mm. nokkosta, 
rikkaporkkanaa, rantajuurikasta, 
voikukkaa, häränsilmiä, useita 
endiivilajeja, sikureita, hierakkaa, 
suolaheiniä, parsaa, malvaa, lehti-
fenkolia, pernaruohoa, sinappikaalia 
ja montaa muuta (lähde: Viisaan 
syömisen lähteillä). Tunnetuin lienee 
stamnagathi, piikkiendiivi. Varsinkin 
torilla villivihannekset näyttävät ole-
van iloisessa sekamelskassa erilaisis-
sa kasoissa. Mutta ei - yhdet hortat 
ovat kalalle, toiset lihalle, kolmannet 
kaikkien ruokien lisukkeeksi ja nel-
jännet salaattiin laitettavaksi.

4. Oliiviöljy
   Kreetalla on noin 30-40 miljoonaa 
oliivipuuta. Siksipä kreetalainen 
kylmäpuristettu neitsytoliiviöljy, 
paikallisille lyhyesti öljy, ladi, on 
päivittäiskäytössä, ja sitä käytetään 
suurin piirtein kaikkeen ruuanval-
mistukseen. 

Keskiverto kreetalaisperhe kuluttaa 
noin 150 kg oliiviöljyä vuodessa

   Monella perheellä on omat oliivi-
viljelmät, joten kaupan öljyä ei tar-
vitse ostaa. Jos näin ei ole, niin öljy 
saatetaan saada sukulaisilta tai sitten 
sitä voidaan ostaa joko luotettavan 
tutun kautta tai suoraan puristamos-
ta. Öljyä ei osteta kuitenkaan kuin 
sikaa säkissä. Hyvä öljy saatetaan 
löytää sattumalta, ruokailun yhtey-
dessä: 
”Mistäs näin hyvää öljyä saa?” 
”Noo, se on tuolta Kali Sikiasta mi-
nun serkulta.” 
”On todella hyvää. Myisikö hän 
minulle 50 kiloa?” 
”Saattaapi olla, kysellään.” 
   Öljyä saatetaan  myös etsiä eri 
tuottajilta tai puristamoista. Koska 
sitä ostetaan kerralla isot määrät, sitä 
maistetaan aina. 

Kreetalainen ei luota etiketteihin 

   Eihän niitä yleensä näissä öljyissä 
edes ole - eivätkä happoprosentit 
yms. merkitse hänelle mitään. Silmät 
ja suu sanovat, onko öljy tarpeeksi 
hyvää.

   Myös yrtit kuuluvat 
päivittäiskäyttöön

   Niitä voidaan käyttää ruokaan 
joko tuoreena tai kuivattuna. 
Basilika, minttu ja persilja viihtyvät 
monien kotipuutarhassa, oregano, 
timjami ja rosmariini kerätään luon-
nosta 

   Kuminaa käytetään paljon, mutta 
se ei ole sitä meidän kuminaa, vaan 
roomankuminaa (juustokuminaa, 
jeeraa). Mm. basilikasta, salviasta, 
kamomillasta ja mintusta voi hau-
duttaa myös rohtojuomia. Rohtoyr-
teistä tunnetuimmat ovat diktamnus 
(kreetanmeirami) ja malotira (”vuo-
ristotee”).

Mm. basilikasta, salviasta, 
kamomillasta ja mintusta voi 
hauduttaa myös rohtojuomia. 

Rohtoyrteistä tunnetuimmat ovat 
diktamnus (kreetanmeirami) ja 

malotira (”vuoristotee”)

”Mistäs näin hyvää öljyä saa?” 
”Noo, se on tuolta Kali Sikiasta 

minun serkulta.” 
”On todella hyvää. 

Myisikö hän minulle 50 kiloa?” 
”Saattaapi olla, kysellään.”

Kuvat: Juhani Viitanen
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5. Maitotuotteet
   Päivittäiseen ruokavalioon kuu-
luu muutama annos maitotuotteita. 
Kreetalainen juju on siinä, että ei 
tarkoitetakaan lehmänmaitoa - se 
maito tuodaan mannermaalta. 

Ihanat kreetalaiset juustot ja jugurtit 
on tehty tietenkin lampaanmaidos-

ta, joskus myös vuohenmaidosta 
tai näiden sekoituksesta

   Lampaita ja vuohia on saarella 
useita miljoonia, ja sen pinta-alasta 
lähes puolet on niiden laidunnuk-
sessa. Miettikääpä - kuka on nähnyt 
Kreetalla navetan tai edes lehmiä? 
Ne ovat usein paikallisillekin ihme-
tystä herättäviä otuksia, jos niihin 
jossain törmää.

Perinteisesti lampaan- tai vuohen-
maito muutetaan mahdollisimman 
pian paremmin säilyvään muotoon, 

jugurtiksi tai juustoksi

   Pieniä juustoloita on saarella 
useita. Vähäistä määrää maitoa ei 
välttämättä viedä ollenkaan juusto-
laan, vaan se jatkojalostetaan itse. 
Erilaisia juustolajeja on muutama, 
yleisimpiä tuorejuusto mizithra, 
valkoinen ”kuivatettu” anthotiro, 
tuttu feta sekä herkullinen keltainen 
juusto graviera. Jugurtin ainekset 
ovat lampaanmaito ja jugurtinjuuri, 
joten se on varmasti luomua - kuten 
juustotkin.

Joskus voi käydä niin, että 
se maailman paras juusto 

tarjotaan pikku suolapalana 
jonkin kyläpahasen 

ränsistyneessä kafeniossa

   Silloin kannattaa kysyä, mistä sitä 
saa ostaa. Vastaus voi kuitenkin olla: 
”Ei sitä missään myydä, teen sen 
itse.” Hieman mietittyään kuppilan 
pitäjä saattaa jatkaa: 
”...mutta on minulla tuolla muuta-
ma ylimääräinen. Montako kiloa 
haluatte?” 
   Toisaalta - jonain toisena päivänä 
jossain muualla maistettu juustonpa-
la saattaakin olla SE maailman paras. 

Ihanat kreetalaiset juustot ja jugurtit 
on tehty tietenkin lampaanmaidosta, 

joskus myös vuohenmaidosta 
tai näiden sekoituksesta

Kuva: Juhani Viitanen
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Matkakohteena Kreeta. Ajankohtais- ja uutislehti matkailijoille. Seuraava numero ilmestyy 4.7.2013

Oletko vieraillut Georgios Koutantosin 
patsasmuseossa Axoksen kylässä?

Museo (tai oikeammin taiteilijan koko tuotanto) on näytteillä 
osoitteessa Axos Milopotamou, Rethymnon, Crete, Greece
(sijainti Rethimnonista kaakkoon, lähellä Anogian kylää).

Avoinna ma-su klo 9.00 - 20.00.
(muutokset mahdollisia)

Liput: Aikuiset 5€, opiskelijat 3€

http://www.woodenmuseum.gr


