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Autot, moottoripyörät 
ja skootterit vuokraa 

koko saarella

mediakortti

  Kreetalaiset ovat viimeisen parin kuu-
kauden ajan toivoneet enemmän kuin 
koskaan sitä, että maassa ei sattuisi mitään 
vakavampaa, joka saisi median painamaan 
isoja lööppejä. Kun ennusteet kevään aikana 
näyttivät erittäin hyvää kasvua matkailija-
määrissä, kaikki toivo asetetaan nyt tulevaan 
kauteen, jotta taloutta saataisiin hiukan tasa-
painoisempaan tilaan. 
   Kreetan - kuten koko Kreikankin ongelma 
on se, että kun muutama kymmenen ihmistä 
riehuu Ateenan Syntagma -aukiolla, matkai-
lijat peruvat esimerkiksi matkojaan Haniaan.
Niillä vain ei ole mitään tekemistä keske-
nään, paitsi matkalle aikovan tunteissa. 
Molemmat kun ovat osa Kreikkaa. 
Voisiko viime päivien ja viikkojen tapahtu-
mien perusteella sanoa, että Kypros ”pelasti” 
osaltaan Kreikan matkailusesongin.
Huomio on nyt muualla. 

UUTUUS: TREKKAUS KREETAN ETELÃRANNIKOLLA!

Oma talo Kreetalla: Aurinkoa. Valoa. Lämpöä. 

73006 Kolimbari
Chania, Crete, Greece
Tel:+30 28240 83000
Skype: minoan.homes.info
info@minoanhomes.com

Suomenkieliset palvelut:
Ari Peltonen
puh. +358 400 345 522
ari.peltonen@arcanus.fi

Tee unelmistasi totta. Nyt! Tutustu Kreetan arvostetuimpiin kuuluvan 
talonrakentajan rakennuskohteisiin Länsi-Kreetan parhailta 

paikoilta... klikkaa tästä: saat hyvän kuvan laadukkaasta tarjonnas-
tamme. Kiinnostuitko? Ota yhteyttä! Kerromme mielellämme lisää. 

www.minoanhomes.com

Valley Rise 71 m2

Stavros’ House 107 m2

Church Lane 53 m2

Minos’ Dream 136 m2

Villa Maria 284 m2

mailto:inssi@mikan.pp.fi
www.kreeta.info
www.kreeta.info
www.kreeta.info/mediakortti
mailto:inssi@mikan.pp.fi
www.kreeta.info
http://www.automotosport.com.gr/
http://www.automotosport.com.gr/
http://www.pikkuolga.fi/
http://kreeta.info/myimages/img/lehtiarkisto/Kreeta.info_Mediakortti_2012.pdf
http://fysimera.com/fi/patikointikalenteri-2011/
http://www.minoanhomes.com/
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Ensikertalaisen omatoimirotko 
   Sirikari on yksi Kreetan helpoimmista rotkoista. Se sisältää 
lähes kaikki rotkojen peruspiirteet. Sirikarin rotkoa ei kaikis-
sa listauksissa luokitella lainkaan rotkoksi, vaikka se näyttää 
rotkolta. Se ehkä jotuu rotkon eteläpään laakeammasta ja 
avarammasta maisemasta. 
    Rotkoon pääsee kirkon parkkipaikalta Sirikarin kylän 
keskustan länsipuolelta. Viittaa kirkon pihalle ei ole, mutta 
pihalla löytyy sitten tarkka opastaulu korkeus käyrineen. 
Sirikarin rotko on lyhyt (4,3 km) ja sen voi kulkea normaali-
kuntoisena vaikka edestakaisin. Vaellusaika yhteen suuntaan 
on noin 1,5 - 2,5 tuntia tauoista ja nopeudesta riippuen.     
   Rotko päättyy pienen kirkon kupeeseen, josta on vielä 
vajaan puolen tunnin matka Poliriannan kylään (ks. kartta). 
Mikäli liikkeelle lähdetään Sirikarin kylästä, alkumatka 
on jyrkähköä serpentiinipolkua, joka käy hiukan polvien 
päälle. Itse asiassa rotko tuntuu helpommalta vaeltaa ylös 
Poliriannan suunnasta. 
  

 Koko reitti on värimerkein merkitty, 
eikä harhaan voi juuri vaeltaa. 

   Poliriannan suunnasta vaellettaessa, reilun puolen tunnin 
päässä Sirikarista polku kääntyy vasemmalle ylös rotkon 
sivua kulkemaan. Se jää helposti huomaamatta, koska polku 
jatkuu myös eteenpäin rotkon pohjaa pitkin. Jonkin matkaa 
tästä ylöspäin, polku näyttää menevän talon pihapiiriin, 
mikä on oikea suunta. Pihan läpi onkin kuljettava.    
   Rotkon Poliriannan puoleisessa päässä on sodanaikaisista 
tapahtumista kertova tasanne muistolaattoineen.
Hiukan alempana Polyriannan suuntaan löytyy vanha, kivi-
nen ja kaunis kaarisilta

   Rotkon puolivälin tienoilla on yksi vesihana, josta tuli 
avattaessa (kesäkuussa) vettä kovalla paineella. Vesi vaikutti 
hyvälaatuiselta. Kuitenkin pullovettä on aina ensisijaisesti 
käytettävä ja vain Samarian tapaisissa rotkoissa, joissa veden 
käyttö on jatkuvaa ja vesipisteitä huolletaan, niiden käyttö 
on turvallisempaa. Tippuvasta hanasta näyttivät myös vuohet 
juovan. 

Sirikarin rotkoa voisi verrata esimerkiksi 
Improsin rotkoon, mutta Sirikari 

on helpompi kulkea pääosin 
tasaisen polun ansiosta. 

   Muutamassa kohdassa on jyrkähkö, muutaman kymme-
nen metrin pudotus. Se ei kuitenkaan ole vaaraksi normaa-
lilla tasapainoaistilla varustetulle henkilölle.
Rotko on vehreä ja runsaspuustoinen jokiuoman luona. 
Kulkijoita on vähän. Emme edestakaisin vaeltaessamme 
törmänneet muihin vaeltajiin. 
   Suomalaisetkin matkatoimistot ovat järjestäneet tänne 
matkoja. Etäisyys Hanian rannikolle kun on kohtuullinen ja 
rotko sopii useimmille. Sirikariin pääsee helpoiten ajamalla 
Paleochora tietä. Sirikari on yksi niistä rotkoista (Impros, 

Oletko 

kiinnostunut 

kreikan kielen

opiskelusta 

Lahdessa?
  

Uusille kursseille 
voi ilmoittautua 

kesken 
kaudenkin.

 Voit ottaa yhteyttä 
suoraan opettajaan:

Koulutuskeskus Salpaus

kirsti.makela(ät)salpaus.fi

P. 044 708 0054

Miksi teiden 
reunaviivat

ovat keltaisia?

   Etenkin talviaikaan 
kaiteettomat asvalttitiet 
ovat pimeällä vaarallisia, 
koska tien reunaa ei hel-
posti näe. Valkoinen väri 
häviää usein märkään 
asvalttiin, mutta keltainen 
väri näkyy auton valoissa 
huomattavasti paremmin. 
Useimmiten keltainen 
viiva alkaa vasta noustes-
sa ylemmäs vuorille, ellei 
tie ole erityisen mutkain-
en ja kaiteeton. Keltainen 
turvaa matkaasi.

Irini, Myllyrotko), joita voi suositelle ensikertalaiselle tai 
vähemmän liikuntaa harrastaneelle.
   Rotkovaellukselle tarvitaan normaali terveydentila.

Sirikarin rotkosivu löytyy osoitteessa:
www.kreeta.info/rotkot

Sirikarin rotkon perustiedot:

Pituus (kirkolta kirkolle, lisättävä tarvittaessa matka Polirin-
niaan): 4,3 km

Nousua (Sirikarista Polirinnian suuntaan) 37 m
Laskua (Sirikarista Polirinnian suuntaan) 366 m

Lähtökorkeus (Sirikari) Noin 500 m
Korkeus perillä (kirkkopiha) Noin 185 m

Lähtöpaikan koordinaatit (Garmin Oregon 450t):
Aloituskoordinaatit:
 N35 25.163 E23 38.480
Lopetuskoordinaatit:
N35 26.691 E23 39.232

Sirikari

VAPPU SIIRTYY
   Vappu on Kreikassa palkallinen vapaapäivä. Koska vapun-
päivä 1.5. osuu tänä vuonna pääsiäistä edeltävän viikon 
keskiviikolle, niin kehitysministeriön, työministeriön ja 
kansallisen kauppiaiden keskusjarjestön yhteisellä päätök-
sellä vapaapäivä on päätetty siirtää pääsiäisen jälkeiselle 
tiistaille 7.5. Joten pääsiäisviikolla virastot, pankit, kaupat 
ja muut liikelaitokset ovat auki normaalisti, pääsiäisen 
jälkeisenä tiistaina ne ovat kiinni. Turistikauppojen, kah-
viloiden, baarien ja tavernoiden aukioloon tämä päätös ei 
vaikuta.

Kreikassa pääsiäinen on tänä vuonna toukokuun ensim-
mäisenä viikonloppuna.(LS)

www.kreeta.info
www.kreeta.info
mailto:kirsti.makela@salpaus.fi
http://kreeta.info/kohteet/rotkot/sirikari/perustiedot
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Karnevaalit

Paleochorassa

Suomen lumesta ja pakkasesta kun lennähtää maaliskuiselle Kreetalle 
niin tuntuu suorastaan kesäiseltä. Paikalliset toki kulkevat saappaissa 
ja toppatakeissa, ja toisinaan tuuli voi olla hyvinkin kylmä. Karnevaali-
viikonlopuksi sattui tänä vuonna puolipilvinen sää, onneksi ei sadetta. 
Usein laskiainen on Kreikassa jo helmikuussa, joten vilpoisiin säihin 
on totuttu.

Teksti  ja kuvat Terhi Vartia

www.kreeta.info
www.kreeta.info


8 9www.kreeta.info www.kreeta.info

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/

Paleohorassa karnevaaliparaati on 
järjestetty jo parinkymmenen vuoden ajan

   Pieni kylä saa aikaan komean esityksen. Paraatissa on 
mukana koululuokkia, yhdistyksiä ja ystäväporukoita, jotka 
ovat rakentaneet toinen toistaan hienompia karnevaalivau-
nuja, osa humoristisia, osa poliittisia. Asut on valmistettu ja 
koreografiat suunniteltu huolella. Varsinainen karnevaalipäi-
vä on lauantai, ja paraati kiertää kylää illalla. 

Kahviloiden pöydät täyttyvät jo 
hyvissä ajoin, ja pääkatu eristetään 

katsomopuolesta naruin
 

   Kunnantalon viereen on tuotu valtavat äänentoistolait-
teet, ja musiikki raikaa koko illan paaviksi pukeutuneen 
dj:n ohjauksessa. Linnanneidoksi pukeutunut nainen toimii 
seremoniamestarina ja esittelee jokaisen vaunun ja sen 
rakentajat. 

Tänä vuonna 
karnevaalivaunuja oli kuusitoista

   Jo parin viikon ajan ennen varsinaista karnevaaliviikon-
loppua monet kulkevat naamiaisasuissa. Baarit järjestävät 
vuorotellen iltaohjelmaa, ja sataman Skala-baarissa on 
karnevaaliperjantaina hippikemut. Sunnuntainakin merkil-
lisen näköisiä hahmoja näkyy siellä täällä. Sunnuntai-iltana 
karnevaalikuningas eli yksi karnevaalivaunuista poltetaan 
satamassa, ja sitä seuraa mahtava ilotulitus. Karnevaalimeno 
päättyy ”puhtaaseen maanantaihin”, jolloin paasto alkaa. 
Silloin lähdetään Grammenon rannalle lennättämään leijoja 
ja nauttimaan paikallisten yritysten sponsoroimasta lounaas-
ta: papukeittoa, jättikatkarapuja ja kalmaria. 

Puhdas maanantai on kansallinen 
vapaapäivä, ja sitä pidetään myös 

ensimmäisenä kevätpäivänä

   Karnevaaleilla on ikivanhat perinteet sekä katolilaisissa 
että ortodoksisissa maissa. Perinteen uskotaan syntyneen 
antiikin Kreikassa viinin ja päihtyneen hurmion jumalan 
Dionysoksen palvontamenoissa. Kreikaksi apokries tai 
karnavali tarkoittaa laskeutumista paastoon, jäähyväisten 
heittämistä lihalle. Tarkasti paastoa noudattaville on ohjeet 
siitä, mitä kunakin päivänä voi syödä. Ankaran paaston päi-
vinä ei syödä lihaa, munia, maitotuotteita, kalaa, viiniä eikä 
öljyä. Paaston noudattaminen vaihtelee kuitenkin suuresti, 
eivätkä kaikki ortodoksit noudata sitä ollenkaan.
   Karnevaalijuhlinta alkaa yleensä karnevaaliviikkoa edel-
tävän viikon torstaina, jota kutsutaan nimellä Tsiknopempti, 
lihatorstai. Tsikna tarkoittaa käristyvän lihan tuoksua, ja 
aiemmin ihmisillä oli tapana grillata lihaa ja valuttaa sen 
päälle rasvaa niin, että ”palavan” lihan tuoksu levisi koko 
kylään. Tsiknopemptinä on edelleen tapana syödä lihaa, 
mutta useimmiten tavernassa.
   Lihaviikkoa seuraa juustoviikko, tirofagu, jota kutsutaan 
myös valkoiseksi viikoksi, koska silloin syödään lähinnä 
maitotuotteita ja munia. Ennen vanhaan naiset eivät juus-
toviikon aikana pesseet hiuksiaan, koska niiden uskottiin 
muuttuvat silloin harmaiksi.
   Karnevaalien ajankohta vaihtelee vuodesta toiseen pääsi-
äisen ajankohdan mukaan. Toisinaan pääsiäinen on samaan 
aikaan sekä gregoriaanisen (eli esim. luterilaisen kirkon 
ja Suomen ortodoksikirkon noudattaman) että juliaani-
sen (Kreikan ja Venäjän ortodoksikirkkojen noudattaman) 
kalenterin mukaan. Tulevien vuosien pääsiäisten ajankohdat 
voi tarkistaa vaikkapa Wikipediasta hakusanalla pääsiäinen. 
Karnevaaliviikonloppu on seitsemän viikkoa ennen pääsi-
äissunnuntaita.
   Talvikauden aikana Suomesta pääsee Haniaan ja Paleoho-
raan kahdella lentokoneen vaihdolla, esimerkiksi  Kööpen-
haminan ja Ateenan kautta. Moni majatalo avaa ovensa jo 
karnevaaleiksi, jolloin paljon muualle muuttaneita paleo-
horalaisia myös palaa kotikylään juhlimaan. Karnevaali 
on täällä vuoden toiseksi suurin kohokohta juuri ennen 
suurinta juhlaa, pääsiäistä. 

Tänä vuonna pääsiäissunnuntai on 5. toukokuuta; 
silloin Paleohorassa alkaakin jo olla kesä.

Oliiviöljy
Kun kreikkalainen sanoo ladi (λaδι = öljy), 
hän tarkoittaa oliiviöljyä. Kun kreetalainen sanoo ladi, 
hän tarkoittaa hyvää kreetalaista neitsytoliiviöljyä. 
Jos on kyse muusta öljystä, niin se sitten tarkennetaan 
erikseen.

Teksti Liisa Sirkiä
Kuva Juhani Viitanen

www.kreeta.info
www.kreeta.info
http://www.kreetanmaku.fi/merjankauppa/
http://www.old-phoenix.com
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Kevättä
     

Kevät on säiden suhteen arvaamatonta aikaa Kreetalla.
Yhtenä päivänä todella lämmin, toisena kylmä viima puhaltaa. 
Välillä nautit ihanasta auringonpaisteesta ja kukkivasta luonnosta. 
Seuraavana yskit Saharan hiekkaa ja kauhistelet sadetta joka likaa kaiken. 
Ja pohjoistuulen taas iskiessä kaipailet talvitakkia jonka jo ehdit laittaa talvisäilöön.

etsimässä
Teksti ja kuvat  Pia Fragaki

www.kreeta.info
www.kreeta.info
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   Sanovat, että maaliskuu Kreetalla voi olla kuin 
4 vuodenaikaa yhdessä. Tänä vuonna allekirjoitan 
saman.
 
   Näistä suurista lämpö- ja sääeroista johtuen, on 
lähes mahdotonta pukeutua sopivasti. Aina on joko 
liikaa, tai liian vähän päällä. Ja tuttu ilmiö ”kausifluns-
sa” iskee.
Tänä vuonna jouduin itsekin uhriksi.
 
   Viikon paranneltuani aloin olla jo helisemässä. Eikö 
tämä lopu koskaan???
Kunnes koitti se aamu kun heräsin levänneenä, yöni 
nukkuneena ja pirteänpänä kuin aikoihin. Ja kuulin 
pääskysten kirkunan!
 
   Mahtava tunne kun aurinkoisena aamuna kahvin ää-
rellä ulkoa kuuluu se tuttu kipakka kirkaisu ja mielessä 
välähtää heti : Pääskyset ovat saapuneet! Siellähän 
ne taivaalla temmelsivät. Sydämessä läikähti iloisesti. 
Talvesta selvittiin taas!
 

   Flunssa tai ei, nyt on pakko päästä ulos ja kevättä 
bongaamaan, kamera mukana tietysti. Koska olen jalkai-
sin liikkeellä päätän mennä (täällä kaupungin keskellä) 
läheiseen oliivilehtoon, jossa odotan kukkien kukkivan.
Aurinko lämmittää ihanasti poskia. Ja tuuli tuivertaa. 
Onneksi tuli se takki mukaan!
 
   Pettymys on melkoinen, kun alkaa näyttää siltä, että 
olen n. kk:n myöhässä keväästä.
Oliivilehto ja viereinen joen pohja alkavat olla jo kuivia 
ja kitukasvuisia. Jo maaliskuussa?! Mietin, että tänä 
vuonna ei taida toukokuun seppelettä saada aikaiseksi 
ellei kiipeä vuorille sitä hakemaan.... Mutta eteenpäin.
 
   Pääsen oliivipuiden katveeseen, näen muutaman kuk-
kivan pensaan, tähtään hajamielisenä ja edelleen hiukan 
pettyneenä niiden suuntaan... kun yhtäkkiä kukko 
nostaa sieltä päätään! Jatkan matkaa hiukan eteenpäin ja 
siellähän on kukkoja koko lauma! Mielessä jo naurattaa. 
Kohtaamisia Kreetalla tosiaan... Kukkia lähden kuvaa-
maan ja kukkoja tapaan.
 Perhosia sentään leijailee ihanasti ympärillä. Pysähdyn 
ja unohdan kameran.

   On ihanaa olla juuri tässä, juuri nyt. Auringonpaiste ja 
perhosten tanssi ympärillä.
Jos ei tämä lääke paranna, niin ei sitten mikään.
 
   Jatkan matkaani, jo kotiinpäin kääntyen, kun auto 
pysähtyy eteeni: ”Moi! Mitä kuuluu? Taasko oot kuvaa-
massa?” (kreikaksi tietysti). Hetken ehdin ihmetellä, kuka, 
mitä ? Ennenkö välähtää. Tämä mies on usein ulkoiluttanut 
koiraansa laivasatamassa aikaisin aamusta, kun itse olen 
kierrellyt kuvaamassa. Kuulumiset vaihdetaan pikaisesti ja 
vieläkin ihmettelin, mistä hän edes muisti. Tosin muistinhan 
minäkin.
 
   Hetken päästä olen joenpohjan toisella puolella, kamera 
kaulassa edelleen, kun *toist puolt jokkee* kuuluu : ”Otatko 
kuvan meistäkin?!”  Käännyn äänen suuntaan ja näen kaksi 
miestä frapen äärellä. Huikkasen takaisin, että otan tottakai! 
Ja otankin.

   Miehet hiukan yllättyvät vastauksesta ja kutsuvat kahville.  
Kiitän, mutta ei nyt. Käyn kuitenkin moikkaamassa lähen-
pää. Selvästi kuvauskalustostani vaikuttuneena, miehet 
kyselevät olenko töissä paikallisessa sanomalehdessä? 
Tässä vaiheessa oli jo pakko nauraa. ”En, mutta jos haluatte 
kertoa terveisiä Suomeen, niin voin kyllä välittää perille.”  
-Suomeen! Joo, kerro! Tuu, nyt kahville.” Kiitän toistamiseen 
naureskellen ja jatkan matkaa.  
 
   Loppumatka sujuu lähinnä auringonpaisteesta kasvoillani 
nautiskellen, appelsiinin kukkien tuoksun huumaamana. Ja 
joulutähtipuukin kukkii tutulla paikallaan. 
 
   Joskus aiemmin kiersimme samaan aikaan vuodesta 
lumihangesta kukkivaan vihreään ja merenrantaan mootto-
ripyörällä.

Tänään kiersin tunnissa jalkaisin nämä. 
Ei huono saavutus flunssaiselle.
 

www.kreeta.info
www.kreeta.info
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   Erityisesti 60- ja 70 -lukujen aiheisilla vesi- ja öljyväri-
töillään han osoittaa ihailuaan kotikaupungilleen Hanialle. 
Lisäksi tämän hyvin lahjakkaan taiteilijan silmin avautuu 
kauneuden maailma, naiseuden muodot, eri musiikkityylit 
ja autourheilu. 

   Hänen viimeisin näyttelynsä, joka jatkuu edelleen Glos-
sitses tavernassa on ollut menestys. Näyttelyn tunnelma on 
houkutteleva aistien sekoitus. Tavernassa yhdistyvät Kostasin 
hieno kuvataide, herkullinen kreetalainen ruoka miellyttä-
vällä musiikkiviihteellä maustettuna.

   Kostasin suuri rakkaus on taide sen kaikissa muodoissaan.
-Taide ilmaisee ajatuksiasi tavalla, joka koskettaa myös 
toista ihmistä. Taiteilijan on voitava hengittää vapaasti 
saadakseen avomereksi laajentuvan näköalan. Siten hän voi 
luoda kauneutta ja toiveita herättäviä teemoja, kertoi Kostas 
äskettäisessä Kriti.gr:n haastattelussa.

   Kostas Spanakisin töitä voit katsella hänen 
verkkosivuillaan 

ja myös Facebookissa, jossa voi seurata viimeaikaisten 
maalauksien luomisprosessia.”

”Tervetuloa hanialaisen taiteilijan 
Kostas Spanakisin 
värikylläiseen maailmaan” 

Kuva: Juhani ViitanenHanian vanha satama

Tara Coates

Kostas Spanakis

www.kreeta.info
www.kreeta.info
http://www.spanakiskostas.gr
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Kuva  Pia Fragaki

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.

www.kreeta.info
www.kreeta.info
http://www.mary-villa.gr/english/reception.htm
http://youtu.be/1Gc9sB01Hh4
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Kuvia tämänvuotisesta Rethimnonin karnevaalista. 
16.3.2013 iltaparaati ja 17.3.2013 suuri paraati

www.kreeta.info www.kreeta.info

Karnevaali 
Rethimnonissa

Teksti ja kuvat:

Liisa Sirkiä
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Muovikassit

   ”Voi tätä muovikassien määrää...”, monet miettivät 
Kreikassa lomaillessaan. Muovikassit ovatkin ilmaisia 
paikallisissa supermarketeissa, eivät kuitenkaan Lidlissä 
tai tukkukaupoissa, kuten Metro ja Cash&Carry. Muutama 
vuosi sitten ehdotettiin, että kaikkien markettien kasseille 
laitettaisiin hinta. Tämän ajateltiin vähentävän muovikassi-
en käyttöä ja samalla niistä tulevaa jätemäärää ja luonnon 
kuormitusta. Mutta tästähän kreikkalaiset älähtivät, jopa 
mielenosoituksia järjestettiin hinnoittelua vastaan. ”Minä-
hän en kahta senttiä muovikassista maksa!”, tuhahti myös 
kreetalainen.

   Hintaa ei muovikasseille sittenkään laitettu, vaan tehtiin 
niitä koskeva uusi laki. Kassit ovat siis edelleen ilmaisia ja 
niitä käytetään kuten ennenkin (= paljon), mutta ne ovat 
vaihtuneet itsestään hajoaviksi - kauppias saa kovan sakon, 
jos kaupan perusmuovikassi ei ole ympäristöystävällinen. 
Paperikasseja ei tavallisissa marketeissa yleensä ole, mutta 
biologisten tuotteiden myymälöissä niitä voi löytää. Omalla 
ostoskassilla varustautunutta asiakasta katsotaan täällä edel-
leen hieman pitkään, mutta monilla on vetokärryt, joihin 
ostokset pakataan - kaupan muovikasseissa.

Palvelu

   Itsepalvelumarketit ovat täälläkin arkitodellisuutta. Mutta 
jopa pienissäkin supermarketeissa (siis meikäläisittäin 
kulma/kortteli/lähikaupoissa) on vähintään yksi palvelutiski 
juustoille, leikkeleille ym. irtomyynnissä oleville tuotteille. 
Isommissa marketeissa voi olla oma palvelupiste mm. juus-
toille, lihatuotteille, kalalle ja leipomotuotteille.

Joissain pienissä kaupoissa voi saada myös muuta palvelua. 
Tilauksen voi soittaa puhelimella, ja tavarat tuodaan kotiin 
ilman eri maksua. Myös painavat ja isot ostokset, kuten 
vesikanisterit tai kaasupullot, saatetaan kuskata kotiin. Jos 
asiakkaan kunto, voimat, henkinen kyky tai vaikkapa näkö 
ei riitä tavaroiden hyllyiltä keräämiseen, niin myyjä voi 
koota ne kotona tehdyn ostoslistan mukaan sillä aikaa, kun 
asiakas vaihtaa kuulumiset henkilökunnan ja muiden ostok-
silla olijoiden kanssa.

   Pikkumarkettien kassalla tavarat saatetaan myös pakata 
talon toimesta. Täkäläisille on hyvin tarkkaa, mikä tavara 
sopii laittaa minkäkin kanssa samaan kassiin. Kuivatava-
rat yhteen, tuoretavarat toiseen, säilykkeet kolmanteen, 
juomat neljänteen. Eläinten ruokia tai vaikkapa pyykinpe-
suainetta ei missään nimessä pakata samaan kassiin ruo-
katavaroiden kanssa. Vaikka ostoslista olisikin lyhyt, kotiin 
tullaan usein neljää viittä muovikassia kantaen. Onneksi ne 
tosiaan ovat nykyään itsestään hajoavia, mutta silti: Voi tätä 
muovikassien määrää!

5 
erikoisuutta

kreetalaisessa 
päivittäistavarakaupassa

Teksti ja kuvat:

Liisa Sirkiä
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Käteinen raha

   Kreikka on aina ollut ja on edelleen käteismaa. Luotto/
pankkikortin käyttö on pikkuhiljaa yleistynyt ja sillä voi toki 
maksaa jo lähes kaikissa marketeissa, mutta varsinkin nyt, 
”tarkan markan aikana”, kreikkalainen maksaa päivittäis-
tavaransa mieluummin käteisellä. Myös pankkien hullut 
vuodet ovat ohi. Aikaisemmin luottokorttia - ja samalla siis 
pankin asiakkuutta - tyrkytettiin joka käänteessä jokaisel-
le ja sen sai helposti. Tällaisesta löyhäkätisyydestä pankit 
saivat kuitenkin usein takkiinsa. Moni kreikkalainen otti 
vinkistä vaarin ja hankki kortin vuorotellen jokaiselta pan-
kilta ja käytti sitä huoletta - joko sen enempää ajattelematta, 
perinteisellä ”ei huolta huomisesta” -asenteella, tai sitten 
ihan tietoisesti huijaten. Kreikassa ei ole yleistä ja yhteistä 
luottokelpoisuuden tarkistusjärjestelmää.

   Matkailijan kannattaakin toimia kuten suurin osa 
kreikkalaisista nykyään toimii - korttia käytetään rahan 
nostamiseen automaatista ja marketeissa maksetaan sitten 
käteisellä. Sillä tavalla saattaa turistikin saada herkemmin 
hymyn kaupan kassalta.

Muovikassin solmiminen

   Muovikasseja käytetään usein myös mm. vihannesten ja 
hedelmien pakkaamiseen, erillisiä pusseja ei näitä varten 
ole. Me suomalaiset olemme yleensä tottuneet laittamaan 
kassin solmuun sen kahdesta kahvasta, kuin rusettiin. Näin 
kassia voi edelleen kantaa tukevasti, mutta kassin suu on 
solmittu kiinni. Vaan kreetalainen ajatteleekin usein niin, 
että toinen kahva on kantamista varten, toinen solmimis-
ta varten. Hän kiepsauttaa yksinkertaisesti ja näppärästi 
”solmukahvan” ”kantokahvan” ympärille. Näin tavarat, esi-
merkiksi kananmunat, pysyvät tiiviisti pussissa eivätkä pääse 
hölskymään. Ja kassia voi hyvin kantaa yhdestä kahvastakin. 
Mutta kun rusettisolmuun tottunut suomalainen sen sitten 
yrittää avata, niin johan menee vähäksi aikaa sormi suuhun 
ja kieli solmuun.

Kuminauhat

   Kaikkea ei voi kuitenkaan pakata muovikassiin. Kaupan 
palvelutiskiltä ostetut lihat, leikkeleet, juustot ynnä muut 
kääritään vahvaan elintarvikepaperiin ja päälle läntätään 
hintalappu. Mutta kreikkalainen erikoisuus tässäkin on - 
kun suomalainen kauppias taittelee paketin ja sulkee sen 
fiksusti hintalapulla, niin kreikkalainen lajitoveri taittaa 
paketin kyllä yhtä taiten, mutta laittaa sen ympärille vielä 
varmuudeksi kuminauhan, joskus useammankin, ja sen 
päälle vasta hintalapun. Tällä systeemillä keittiön laatik-
koon kertyy nauhoja aika pino, ja onkin täytynyt kaivaa 
muistikokeroita, miten ja mihin niitä kuminauhoja kotona 
lapsuudessa käytettiinkään. Joten kietaisenpa kuminauhan 
tuon vajaan sipsipussin ympärille, myös avattu kahvipaketti 
pysyy sillä tiukemmin kiinni. Ja sen avulla lakkaa vesihana-
kin vuotamasta.

www.kreeta.info
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Seuraava Kreeta -lehti ilmestyy toukokuun alussa .2013

Tämän lehden printattavan version voit avata tästä.

Lohjalla on myös kreikkalainen, tasokas ravintola. 
Se sijaitsee kaupungin keskustan tuntumassa 
osoitteessa Laurinkatu 51 B, 08100 Lohja.

P. (019) 321 021

http://www.elgreco.fi

Kreeta -lehti on hyvä väline 
tiedottamiseen ja mainostamiseen. 

Katso tarkemmat tiedot 
mediakortista.

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
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