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• Kreikan kulttuurifestivaali 23. – 25. maaliskuuta • Yhdistys 60 vuotta: Tästä
kaikki alkoi, muisteluja, maljoja, konsertti • Onnittele juhlivaa yhdistystä!
• Kreikan-matkojen suosio huipussaan: Nousua yli 10 % • Näin toimii 
Suomen Helleenit ry • Rauni Vornanen: Makarioksen kanssa nurmikolla 

Siroslaiset tulevat 
– kaikki mukaan 
60-vuotisjuhlaan!

Syrjäinen Symi 
hurmaa
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Tervetuloa kaikki juhlimaan 
60-vuotiasta yhdistystämme!

HELSINGIN SUOMI–KREIKKA-YHDISTYS
ΦΙΝΛΑΝΔΟ  ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  ΤΟΥ ΕΛΣΙΝΚΙ

KANSIKUVA: 
Symi hurmaa kauneudellaan,
kuva Kai Jauhiainen. Siroslai-
set tulevat, kuva Eero Nokela. 

LEHDEN JULKAISIJA:
Helsingin Suomi-Kreikka
yhdistys ry

VIESTINTÄ- 
TOIMIKUNTA:
Eero Nokela ja
Marjukka Lehtinen

TAITTO JA PAINATUS:
Print Line Helsinki Oy
www.printline.fi 

KUVITUSKUVAT:
Print Line ja Pixhill

AINEISTO SEURAAVAAN 
JASSUUN 2/2017
viimeistään tiistaina
11.4.2017 mennessä 
joko yhdistyksen toimistoon 
tai sähköpostilla 
suomi.kreikka@welho.com tai 
eero.nokela@kolumbus.fi 

Jassu 2/2017 ilmestyy 
toukokuussa 2017.

PANKKIYHTEYS:
Nordea 200138-44140
IBAN: 
FI89 2001 3800 0441 40
BIC: NDEAFIHH

TOIMISTO, Inkoonkatu 7, 00510 Helsinki, puh. 040 542 9495 tai 
sihteeri 050 582 1464, sähköposti: suomi.kreikka@welho.com

Jos haluat tulla toimistoon ostoksille, 
sovi siitä jonkun hallituksen jäsenen kanssa.

HALLITUS 2017
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΤΟΥ  2017
 
Aili Lamminen, puheenjohtaja   
040 533 5513, allulamminen@gmail.com

Kimon Papadopoulos, varapuheenjohtaja
040 568 5611, info@berghyddan.fi   

HALLITUKSEN VARSINAISET JÄSENET 2017
Pirkko Drakos, toimistonhoitaja
050 594 2860, pirkko-liisa.drakos@elisanet.fi 

Soile Hartikainen, kielenopettaja
0400 509 239, soile.hartikainen@diginia.fi  

Raila Järveläinen, varasihteeri
040 500 3489, raila.jarvelainen@elisanet.fi  

Liisa Kylmälä 
040 772 8350, liisa.kylmala2@gmail.com 

Meri-Sofi a Lakopoulos  
040 461 9145, meri-sofi alakopoulos@hotmail.com

Irmeli Lasarenko, emäntä
044 257 8428, irmelilasarenko@gmail.com  

Marjukka Lehtinen, sihteeri ja jäsenasioiden hoitaja
050 582 1464, marjukka.lehtinen@bastu.net  

Minna Maja, rahastonhoitaja
040 508 5759, minna.maja@kolumbus.fi   

Lauri Mustonen
lauri.mustonenjr@outlook.com  

Eero Nokela, jäsenlehden toimittaja
050 553 5681, eero.nokela@kolumbus.fi    

HALLITUKSEN VARAJÄSENET  2017

Marjatta Hjorth  
040 515 1339, smhjorth@gmail.com 

Pertti Räisänen
pertti.raisanen@kolumbus.fi   

j o parin vuoden ajana on yhdistyksen hallitus työstä-
nyt tulevan maaliskuun juhlaviikonloppua. Nyt alkaa 
loppusuora, ja viimeiset rutistukset ovat edessä.

Kun on kysytty yhdistyksen jäseniltä, mitä he toivovat 
yhdistykseltä, lähes aina tulee ensimmäisenä vastaus: 
kreikkalaista musiikkia ja konsertteja. Niitähän me kaikki 
Kreikka-hullut rakastamme!

Nyt on se hetki, jolloin kaikki voivat täyttää toiveensa 
ja ostaa liput perjantain, maaliskuun 24. päivän 
Savoyn konserttiin. Ottakaa myös mukaan ystävänne 
ja perheenne, konsertti on varmasti  upea. Se on  iso 
ponnistus ja panostus yhdistykseltä, siksi jokaisen jäse-
nemme mukaantulo on elintärkeää. Tällaiseen isoon ta-
pahtuman liittyy paljon taloudellisia haasteita ja riskejä. 

Toivon, että te, yhdistyksen jäsenet, onnittelette meitä tulemalla konserttiin. Lippuja 
on vielä hyvin saatavilla, ja sisäsivuilla on ohjeet lippujen ostoon.  Tehdään yhdessä 
konsertista ikimuistoinen 60-vuotisjuhlatapahtuma.

Muutakin tapahtuu: Eurooppasalin tilaisuus torstaina, 23. maaliskuuta ja Berg-
hyddanin iltajuhla lauantaina 25.3.2017. Ilmoittautukaa niihinkin mahdollisimman 
pian, paikkoja rajoitetusti. Siroslainen orkesteri laulusolisteineen esiintyy myös Berg-
hyddanissa, ja siellä jokainen halukas pääsee tanssimaan.

Suomen vanhin ja suurin ystävyysseura on hieno asia. Eiköhän myös Suomen 
100-vuotisjuhla tule mainituksi jossain juhlan vaiheessa. Tulkaa kuuntelemaan 
Savoyhin, yllätytte myös tästä Suomen  juhlavuoden huomioimisesta.

Lämpimästi tervetuloa!
Allu Lamminen
puheenjohtaja

www.helsinginsuomikreikkayhdistys.fi 

Onnittelujen vastaanotto Eurooppa-salissa, Malminkatu 16 (Voimatalo), Helsinki,  
torstaina 23.3.2017 klo 14.00 – 14.15. 
Mahdolliset rahalahjoitukset tilille: FI89 2001 3800 0441 40 Viite: 57626

Tiedustelut: Sihteeri Marjukka Lehtinen, p. 050 582 1464 tai suomi.kreikka@welho.com

Onnittele juhlivaa yhdistystä!
Helsingin Suomi–Kreikka-yhdistys ry 60 vuotta
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Y hdistyksen 60-vuotisjuhlinta al-
kaa torstaina 23. maaliskuuta 
kello 14 Eurooppasalissa, missä 

puheenjohtaja Allu Lamminen tervehtii 
vieraita, ottaa vastaan onnitteluja ja avaa 
juhlinnan virallisesti. Sen jälkeen yhdistyk-
sen pitkäaikaiset puheenjohtajat ja aktiivit 
muistelevat toiminnan alkuvuosia. 

Muistelun aloittaa Rauni Vornanen, 
joka toimi sihteerinä 1960-luvun loppupuo-
lella Arvo Allosen puheenjohtajakaudella. 
Christina Walli kertoo miten yhdistys sai 
huomattavan lahjoituksen turvin ostetuksi 
oman huoneiston. Hän tapasi Ateenassa 
yhdistyksen todellisen kummisedän, Suo-
men Kreikan-pääkonsulin Konstantinos 
Lazarakisin. Visa Salojärvi keskittyy 
70-luvun alun  kasvuvuosiin, tanssinope-
tuksen käynnistymiseen ja yhdistystoi-
mintaan. Lars Swanljung kertoo osuu-
dessaan miten jäsenkunnan valtasi tiedon 
tarve, innostus oli valtavaa, kielen opiskelu 

Kaikki mukaan juhlimaan 
60-vuotiasta yhdistystä
Yhdistyksen 60-vuotisjuhla on jo ovella, nyt puuttuvat vain 
vieraat, te yhdistyksen jäsenet ja teidän ystävänne. Kaikki 
Kreikan ystävät ovat tervetulleita huippputilaisuuteen 
perjantaina, maaliskuun 24. päivänä Savoy-teatterin 
konserttiin. lue ohjeet ja varaa lippusi ajoissa! 

alkoi, ja jäsenmäärä suorastaan räjähti. 
Ahti Hurmalainen vei kaudellaan yhdis-
tystä ajankohtaisiin yhteistyökuvioihin. 
Muistelut päättää nykyinen puheenjohtaja 
Allu Lamminen, joka on ollut yhdistyksen 
aktiivijäsen vuodesta 1985.

Muistelujen lomassa nostamme mal-
jan yhdistyksen kunniaksi. Tarjoilun vuoksi 
on tärkeää, että jokainen tulija ilmoittautuu 
ennakkoon, sihteeri Marjukka Lehtinen 
(yhteystiedot sivulla 2) ottaa vastaan sito-
vat ilmoittautumiset.

Huippukonsertti Savoy-teatterissa

Juhlaviikon kohokohta on perjantaina, 
maaliskuun 24. päivänä Savoy-teatterissa 
klo 19 pidettävä konsertti. Saamme kun-
niavieraat, monille jo tutun orkesterin 
Kreikasta, Kykladien saariryhmän pää-
kaupungista Siroksesta. 13-jäsenisen 
orkesterin tuo meille jo kolmatta kertaa 

Siroksen kulttuurikeskuksen johtaja Babis 
Koulouras. Tuttu on myös kaunisääninen 
laulusolisti Hrisoúla Kehagióglu, joka 
naiskollegansa kanssa nostaa tunnelman 
kattoon.

Yhdistyksellä on myynnissä lippuja 
hyville paikoille, joten nyt kiireesti varaa-
maan. Lue ohjeet konsertista tämän leh-
den sivulta 7, varatut liput on lunastettava 
viimeistään 28. helmikuuta. Huomaa,
että liput maksavat vain 28 e. Yhdistyksen 
hallitus toivoo, että lähdette liikkeelle run-
sain joukoin, onhan tämä taloudellisesti 
kova riski, sillä yksin orkesteri ja konsert-
tisalin vuokra tietävät viisinumeroista 
kuluerää!

Lauantaina tanssitaan

Kun Savoy-teattereissa on päästy hyvään 
tunnelmaan, vauhti vain kiihtyy, ja kaikki 

halukkaat pääsevät tanssimaan siroslaisen 
orkesterin tahtiin tutussa Berghyddanissa 
lauantaina 25. maaliskuuta alkaen kello 
18. Ohjelmassa on kreikkalainen illallinen 
hintaan 30 e (sisäänpääsy, lasi viiniä, ateria 
ja ohjelma). Musiikin ohella ohjelmassa on 
huikeat arpajaiset runsaine palkintoineen. 
Jos haluat lahjoittaa palkintoja arpajaisiin, 
ota yhteyttä sihteeriin, hän ottaa vastaan 
myös sitovat varaukset itse iltajuhlaan.

Tervetuloa 
kaikki joukolla 
juhlimaan 
yhdistyksen 
60-vuotista taivalta!

Teksti Eero Nokela

Siroslaiset muusikot saapuvat Suomeen nyt jo kolmatta kertaa, viimeksi he olivat täällä 
vuonna 2014 tällä kokoonpanolla. Ryhmää johtaa Babis Koulouras (toinen vas., takarivi), 
laulusolisti Hrisoúla Kehagióglu edessä (toinen vas.). Kuva Eero Nokela
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Perustavan kokouksen pöytäkirjan kohdassa 1 sanotaan 
seuraavaa:
”Pääkonsuli Christides lausui läsnäolijat tervetulleiksi ja 

avasi kokouksen. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kivimaa, 
joka pöytäkirjan pitäjäksi kutsui allekirjoittaneen Äären.” 

Kohta 2: ”Pääjohtaja Kivimaa kiitti hänelle osoitetusta luot-
tamuksesta ja lausui: ´On tosiaan tarve perustaa Suomi Kreikka 
Yhdistys Helsinkiin – onhan Kreikka kulttuurin perusmaa´. Hän 
ehdotti tällaisen yhdistyksen perustamista, joka ehdotus yksi-
mielisesti hyväksyttiin.”

Varatuomari Hukkinen esitti yhdistykselle säännöt ja ne 
hyväksyttiin yksimielisesti. Näin oli yhdistyksemme perustettu 
26 hengen voimin. Koko yhdistyksen pe-
rustaminen oli rehtori Edvin Linkomiehen ansiota. Linkomie-
hestä tuli myös yhdistyksen ensimmäinen puheenjohtaja.

Ensimmäisen vuoden lopussa 1957 yhdistyksessä oli 107 
jäsentä. Tästä ajasta on 60 vuodessa kasvettu 600 jäsenen 
yhdistykseksi.

Tiedot on kerätty yhdistyksen 50-vuotishistoriikista, jota 
edelleen on saatavissa toimistosta. 

Teksti Marjukka Lehtinen

Näin perustettiin 
Helsingin Suomi–Kreikka-yhdistys

Yhdistyksen 
perustaminen 
oli rehtori 
Edvin Linkomiehen 
idea. Hänestä tuli 
myös yhdistyksen 
ensimmäinen 
puheenjohtaja 
60 vuotta sitten.

Yhdistyksen 

Yhdistyksen peruspäivä on 26. helmikuuta 1957.

Yhteistyössä:  Suomi-Kreikka yhdistysten liitto ry

KREIKAN KULTTUURI-
FESTIVAALI

TORSTAI  23.3. •  Eurooppasali  Helsingin Suomi-Kreikka yhdistys 60 vuotta klo 14-17
   Eurooppasali, Malminkatu 16, Helsinki. Tilaisuus on ilmainen.

PERJANTAI  24.3. •  Savoy-teatteri  Konsertti klo 19
   Savoy-teatteri, Kasarmikatu 46-48, Helsinki. Liput 28 €. 
   Myynti: Helsingin Suomi-Kreikka yhdistys ry 050 582 1464 ja Lippupiste.

LAUANTAI  25.3. •  Berghyddan  Iltajuhla – ruokaa ja tanssia, alkaen klo 18
  Berghyddan, Vanhankaupungintie 3, Helsinki. Illalliskortit 30 €.
  Myynti: Helsingin Suomi-Kreikka yhdistys ry 050 582 1464 ja Berghyddan 040 568 5611.

FESTIVAALIFESTIVAALIFESTIVAALIFESTIVAALIFESTIVAALIFESTIVAALIFESTIVAALIFESTIVAALIFESTIVAALIFESTIVAALIFESTIVAALIFESTIVAALIFESTIVAALIFESTIVAALIFESTIVAALIFESTIVAALIFESTIVAALIFESTIVAALIFESTIVAALIFESTIVAALIFESTIVAALIFESTIVAALIFESTIVAALIFESTIVAALIFESTIVAALIFESTIVAALIFESTIVAALIFESTIVAALIFESTIVAALIFESTIVAALIFESTIVAALIFESTIVAALIFESTIVAALI
23. – 25.3.2017

Babis Koulouras saapuu 
Suomeen jo kolmannen 
kerran konsertoimaan.
Mukanaan hänellä 
on 13 muusikkoa 
Siroksen saaren 
Kulttuurikeskuksesta.

Helsingin Suomi-Kreikka yhdistys 60 vuotta –  järjestää

6

Meri velloo
Meri velloo aikaa aalto aallon kanssa.
Etsin nuoruuttani rannan tyrskyistä,
lapsuuteni hiekkalinnoja kivien välistä.
Pelkään katsoa horisonttiin.

Liisa Järvinen
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Makarioksen kanssa 
nurmikolla

Yhdistyksen 60-vuotisjuhla-
vuonna kunniajäsenemme 
Rauni Vornanen muistelee 
maailmanhistoriallisen 
tapahtuman erästä päivää 
kauniina kesäpäivänä 
Kalastajatorpan puutarhassa.

T oissakesänä oli kulunut 40 vuotta 
sitä, kun maailman katseet koh-
distuivat Helsinkiin. Tänne kokoon-

tuivat silloin maailman johtohahmot, kär-
jessä Yhdysvaltain presidentti Gerald 
Ford ja Neuvostoliiton pääsihteeri Leonid 
Brežnev. Tapahtuman tärkeys oli sitä 
luokkaa, että tilaisuuden isäntä, muuten 
aina niin rento presidenttimme Urho Kek-
konen, oli selvästi jännittynyt niissä uutis-
pätkissä, joita näimme televisiosta. Kan-
sainväliset tapaamiset eivät oikein olleet 

hänen heiniään, sillä hän ei ollut kielimie-
hiä. 

Silloin toissakesänä en omistanut 
sen muistelemiselle ajatustakaan, mutta 
nyt yhdistyksemme 60-vuotisjuhlamme 
valmistelut toivat sen yhtäkkiä mieleen. 
Syystäkin; olinhan silloin mukana jossakin, 
missä ympärillä tuntui vahva maailmanhis-
toriallinen havina. 

Kokous päättyi Kalastajatorpan puu-
tarhassa pidettyihin kutsuihin. Ystävyys-
yhdistyksetkin saivat kunnian, ja niin 
sihteeri sopi puheenjohtajan, siis Arvo 
Allosen, kanssa tapaamisen Kalastaja-
toran nurkalle. Autoahan sinne oli turha 
ottaa, sitä ei olisi päästetty lähimaillekaan. 
Tuskin koskaan ennen meillä oli nähty niin 
perusteellisia turvajärjestelyjä. 

Niin me sitten kauniina ja helteisenä
kesäiltana seisoimme lasi kourassa tähyi-
lemässä vierasjoukkoa. Ennen kaikkea 
meitä – ja kaiketi kaikkia muitakin – kiin-
nosti kolme miestä. Jouduimme petty-
mään. Gerald Fordia ympäröi niin tiivis 
henkivartijoiden joukko, ettei hänestä 
näkynyt kuin päälaki. Brežnevistä ei nä-
kynyt senkään vertaa, ja – niin, missäs oli 
arkkipiispa Makarios? 

Muut merkkimiehet (taisivat todella 
olla kaikki miesväkeä) eivät kovin kiinnos-
taneet, mutta tuttuja oli kyllä juttuseuraksi. 
Yhytimme sitten Helsingin metropoliitan 
Johanneksen, joka oli Arvon ystävä. Kun 
siinä seistiin nurmella juttelemassa, meitä 
lähestyi vähän väliä joku, tavallisesti leh-
distön edustaja. Järjestään jokainen aloitti 
englanniksi: ”Your Excellency...” Kunnioit-
tavaan kumaraan taipunut toimittaja oikaisi 
selkänsä nolona, kun ylhäisyys ilmoitti 
hänelle selvällä suomen kielellä: ”Nimeni 
muuten ei ole Makarios...” Yhdennäköi-
syys ei mielestäni ollut kovin kummoinen, 
mutta parta ja habitus riittivät kuitenkin 
harhauttamaan ihmeen monen. Meillä 
oli hauskaa. Pari tutuinta pelastin kyllä 
nololta tilanteelta menemällä nopeasti 
vastaan ja suhkaisemalla: ”Hän ei kuule 
ole Makarios...” 

Metropoliitta tarjosi meille autokyydin 
Munkkiniemen periltä takaisin keskikau-
pungille; häntä tultiin hakemaan sovittuun 
aikaan. Autossa hän kutsui meidät yö-
myssylle Liisankadulle. Joku oli vastikään 
tuonut hänelle Unkarista tuliaisiksi erin-
omaista pálinkaa, ja niinpä me vietimme 
rattoisan tunnin metropoliitan luona. Sain 
myös nähdä hänen kotikirkkonsa, joka 
oli asunnon yhteydessä – ja on kaiketi 
vieläkin. 

Johanneksen tapasin muuten viimeis-
tä kertaa Turun yhdistyksen (ja samalla 
liiton) juhlassa 11 vuotta sitten, kun istuim-
me samassa kutsuvieraspöydässä. Hän 
oli välillä ehtinyt olla pitkään Suomen or-
todoksisen kirkon arkkipiispana Kuopiossa 
ja vietti nyt eläkepäiviään. Kun hän melko 
aikaisin nousi lähteäkseen, hän sanoi 
olevansa jo niin vanha ja raihnainen, että 
hänen on lupa lähteä juhlista kesken pois. 
Niinhän se on, ja olen ottanut mallia... 

Makarios, niin, häntä emme nähneet. 
Hän ei lainkaan osallistunut garden par-
tyyn. 

Teksti Rauni Vornanen 
Kuvat internetkuvakaappauksia

Valtioneuvosto järjesti buffetvastaan-
oton noin 2 000 juhlavieraalle 
Kalastajatorpalla 31. elokuuta 1975. 
Yhdysvaltain presidentti Gerald Ford 
osallistui juhlaan Betty-vaimonsa kanssa.

Neuvostojohtaja Leonid Brezhnev 
saapui Ety-kokoukseen. Presidentti Urho 
Kekkonen ja pääministeri Keijo Liinamaa 
olivat häntä vastassa Rautatieasemalla.

Makarios III (1913 –1977) oli Kyproksen 
ortodoksisen kirkon arkkipiispa 1950–1977 
ja ensimmäinen Kyproksen tasavallan 
presidentti 1960–1977.
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OPETUSKERRAT
ovat tiistaisin 28.2., 7.3., 14.3., 21.3., 28.3., 4.4., 11.4., 18.4., 
25.4. ja 2.5.2017. 28.2.–18.4. opetusta on klo 19.30–21.00 
ja kahdella viimeisellä kerralla klo 18.45–21.00.

Opetuspaikkana on yhdistyksen toimisto Inkoonkatu 7 
Alppilassa. Kurssin hinta on 150 euroa. Opettajana toimii 
Soile Hartikainen. Ilmoittautumiset ja tiedustelut sähköpostilla 
soile.hartikainen@diginia.fi  tai puhelimitse 0400 509 239.

Kreikkaa Matkailijoille
Suunnitteletko matkaa Kreikkaan tai 
Kyprokselle kesällä?

Helsingin Suomi–Kreikka-yhdistys järjestää matkailu-kreikan 
kurssin tiistaisin ajalla 28.2.–2.5.2017  klo 19.30–21.00 
eli yhteensä kymmenen kertaa.

Tutustumme kreikan kieleen sanojen ja lauseiden avulla, 
jotka ovat erityisesti matkailijalle tarpeellisia. Kurssille tultaessa 
ei tarvitse osata kreikan aakkosia, vaan kurssilla opis-
kelemme myös aakkosia ja äänteitä tarpeen mukaan. 
Kurssilla käytetään opettajan omaa materiaalia. 

K reikka on edelleen kesän ehdoton 
ykkönen suomalaisten lomakoh-
teena. Suomen matkatoimistoalan 

liiton (SMAL) kokoama toteuma osoittaa 
Kreikan hyötyneen Välimeren alueen ja 
erityisesti Turkin levottomuuksista. Turkin-
matkoja myytiin viime vuonna peräti 
43,3 % vähemmän kuin edellisvuonna. 
Espanja, koko vuoden tilastoykkönen Ka-
nariansaarten ansiosta, on myös lisännyt 
suosiotaan. Kroatia on Euroopan-matkojen 
suurin nousija. Lentäen tehdyt valmismat-
kat tarkoittavat matkoja, joihin sisältyy 
vähintään lennot ja majoitus, luvuista 
puuttuvat esimerkiksi netin kautta omin 
päin ostetut lennot ja hotellit.

Euroopan osuus koko kakusta on pe-
räti 77 %. Matkoja Euroopan eri kohteisiin 
tehtiin lähes 560 000, yli 6 % edellisvuotta 
enemmän. Lähi-itään ja Afrikkaan tehtyjen 
valmismatkojen määrä laski huimat 42 % 
(134 480:sta viime vuoden 78 036:een). 
Lasku johtuu Turkin pudotuksesta ja Egyp-
tin täydellisesti romahduksesta: vain 558 
valmismatkaa tehtiin sinne vuoden 2015 

Matka 2017 -messuilla julkistettu viime vuoden 
lentäen tehtyjen valmismatkojen tilasto on 

meille Kreikan ystäville mieluista 
luettavaa: matkustus Suomesta Kreikkaan 

kasvoi viime vuonna yli 10 prosenttia!

määrän ollessa 8 646 (–93,9 %). Nousua 
oli Arabiemiraattien (reittilennot Dubai-
hin) lisäksi Israelin-matkojen määrässä 
(Finnairin lennot Tel Aviviin). Huomattava 
on myös risteilymatkojen suosion nousu. 
Euroopan-alueella risteili SMAL:n mukaan 
yli 6 800 suomalaista matkustajaa, ja 
kaukokohteissa reilut 4 000. Todellisuu-
dessa luvut ovat huomattavasti suurem-
pia, nämä luvut ovat matkanjärjestäjien 
ilmoittamia.

Kreikan matkailulla 
menee lujaa!

Teksti ja kuva Eero Nokela

Tässä top 10 -kärki, suluissa edellis-
vuoden matkustajamäärä ja 
vertailuprosentti:

1.  Espanja 235 650 (225 942, +4,3 %; 
 Kanariansaaret kokonaismäärästä 201 722, +4,3 %)

2.  Kreikka 172 429 (156 270; +10,3 %)
3.  Turkki 59 895 (105 611; –43,3 %)
4.  Thaimaa 45 527 (50 640; –10,1 %)
5.  Italia 25 931 (22 891; +13,3 %)
6.  Kroatia 20 981 (12 786; +64,1 %)
7.  Portugali/Madeira/Azorit 19 100 (19 217; –0,6 %)
8.  Kypros 14 314 (15 383; –6,9 %)
9.  Arabiemiirikunnat 13 028 (11 983; +8,7 %)
10. Itävalta 11 919 (11 685; +2,0 %)
Lähde: SMAL
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Kos

Tervetuloa!

Jorgos & Eleni

Taas pääsee
Ampavrisiin 
– kotoisaan
ja monien 

kaipaamaan 
paikkaan!

Ampavris Family Apartments
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R akennukset ovat hyvin hoidettuja ja yksikään beto-
niblokki ei riko harmoniaa. Sesonkiaikana satama 

on täynnä päivämatkalaisia, mutta mikään Rodoksen 
kaupungin kaltainen laukkukauppojen sumppu 
ei Symi ole. Kun matkalaukkuni hajosi 
Symillä viime syksynä, Symin 
kaupoista löytyi tasan 
yksi matkalaukku. 

Sopivasti syrjäinen

 Symi
Moni kreikkalainen pitää Symin satamaa maan 
kauneimpana. Sen ymmärtää kun saarelle saapuu 
reittilaivalla Rodokselta, sijaitseehan satama kapean lahden 
pohjukassa. asutus nousee rinteille kuin amfi teatterin 
katsomo. Värikkäät italialaiskauden talot ovat lomittain, 
kuin toistensa päälle kapuamassa, kirjoittaa saareen 
ihastunut toimittaja Kai jauhianen.

Symin saaren 
pääkaupunki ja satama 
sijaitsevat lahden 
pohjukassa. 
Näköalat kukkuloilta 
ovat huikeita. 

12 13
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Isommat ostokset kannattaa siis tehdä 
Rodoksella Symin iltalautan lähtöä odo-
tellessa.

Parhaimmillaan Symin satama on illalla 
päivämatkalaisten lähdettyä. Kahvilat ja 
ravintolat  koukuttavat. Pimeydessä rin-
teet tuikkivat valoja joka puolella, ja on 
kuin ihailisi ihmisen luomaa tähtitaivasta.

Symillä ei ole isoja hotelleja lainkaan, 
mutta Symin kaupungista löytyy viihtyisiä 
villamaisia majapaikkoja. Keskustassa on 
pieni, mutta kotoisa folklore- ja merenkul-
kumuseo. Muutama trendikäs baari löytyy, 
mutta varsinaista yöelämää ei ole. 

Symin kaupunki jakautuu ala- ja ylä-
kaupunkiin. Ylös pääsee kaksiakin kivisiä 

portaita, mutta silloin kysytään jo ketteriä 
jalkoja ja helteensietokykyä.

Olen ollut Symillä kaksi kertaa viikon 
reissulla ja molemmilla kerroilla majapaik-
ka on ollut Pedhin kylässä viiden kilometrin 
päässä Symin pienestä pääkaupungista. 
Pedhissä on vain pari pientä hotellia, pari 
pientä kauppaa ja pari ravintolaa – ja siihen 
se jää. Ilmapiiri on uneliaan leppoisa. Van-
hat miehet hypistelevät rukousnauhojaan 
talojensa ovensuissa ja kissojen sinfonia 
soi iltayössä. 

3 000 asukkaan Symi ei ole koolla 
pilattu, sillä sen pinta-ala on vain 65 ne-
liökilometriä eli karkeasti noin kolmasosa 
Helsingin maapinta-alasta  Autoa ei Sy-
millä kannata vuokrata. Pedhin ja Symin 
välinen paikallisbussi rämistelee kerran 
tunnissa kumpaankin suuntaan, ja ensi 
matkan jälkeen rahastaja tervehtii iloisesti. 

Vaeltelusta kiinnostuneiden kannat-
taa ostaa Symin pienestä kirjakaupasta 
saaren vaellusopas. Reittejä löytyy joka 
kunnolle. Nousu Pedhistä tai Symin sata-
masta kukkulan tuulimyllyille on helppoa 
ja lyhyt maantiekävely, mutta sisämaan 
rosoisilla rinteillä vaaditaan jo kuntoa ja 
roppakaupalla vettä. Ensimakuun pääsee 
pakkaamalla uimavarusteet ja vesipullon 
reppuun ja vaeltamalla Pedhistä kuivia 
kukkulapolkuja Agios Nikolaoksen tai Ayia 
Marinan rannoille.

Normaali kunto riittää, mutta kun rin-
teet ovat jyrkkiä ja kivikkoisia, eivät polut 
sovi muille kuin tervejalkaisille,joilla tasa-
painoaisti on halussa. Kummallekin rannal-
le pääsee Pedhistä myös vuoroveneellä. 
Niille ei ole tietä, mutta kummassakin 
paikassa on vaatimaton taverna. Ayia  Ma-
rinan edessä on pieni luostarisaari, jonne 
pääsee uimalla. Luostari on kiinni, mutta 
näkymä Turkin puolelle upea. 

Taas tekee mieli Symille

Symin kotiseutumuseo sijaitsee kukkulan 
rinteellä noin 30 minuutin kävelymatkan 
päässä Pedhistä, mutta paikallisbussi 
pysähtyy sen lähellä pikkukioskin edessä. 

Pitkään remontissa ollut museo avattiin 
jälleen viime vuonna. Se on rakennettu 
1800-luvun huvilaan ja on miellyttävän 
pelkistetty. Poninhäntäpäinen opas pu-
huu erinomaista englantia ja juttelee 
mielellään. 

 Symin ainoa varsinainen nähtävyys 
on Taxiárhis Mihail Panormitiksen luostari 
saaren eteläpäässä. Sinne on mentävä 
järjestetyllä retkellä, taksilla, bussilla tai 
vuokraskootterilla, sillä noin 15 kilometrin 
matka on patikoiden helteellä liikaa muille 
kuin Usain Boltille. Luostari museoineen 
on tutustumisen väärtti, mutta liikoja ei
kannata rakennuksilta odottaa, sillä 
luostari tuhoutui pahasti toisessa maail-
mansodassa. Pari tuntia riittää hyvin, ja 
sitten alkaakin jo pitkästyttää, koska uima-
mahdollisuutta ei luostarialueella ymmär-
rettävästi olla ajateltu. Se löytyy jokusen 
kilometrin kävelyn päästä Marathoúndan 
rannalta. Ruoka rannan tavernassa on 
hyvää ja vuohetkin tulevat jaolle. 

Harkitsen kolmatta matkaa Symille 
ensi kesänä. Ei Symillä ole mitään ainut-
laatuista mitä ei monella muulla saarella 
olisi. Mikä Symissä sitten koukuttaa? 
Ehkä muistot, tunne ja matkaseuralaisen 
kanssa jaetut elämykset. Ehkä se, että 
minulle Symissä tiivistyvät ne asiat, joita 
Kreikan saaristossa arvostan. Olen pitänyt 
monesta Kreikan saaresta, mutta ylitse 
muiden ovat menneet Leros ja Symi. 
Kummassakaan niistä ei ole lentokenttää, 
joten niille ei ole noussut kerrostaloho-
telleja eikä suomalaisia viinakauppoja. 
Symillä massaturismin kehittymistä on 
torpannut myös makean veden puute 
ja hiekkarantojen vähäisyys. Suurin osa 
Symin pikkurannoista kun on kivirantoja 
ja uimatossut ovatkin välttämätön varuste.

Ominpäin Symille pääsee helposti 
Rodokselta, mutta Symi kuuluu omatoi-
milomana myös Tjäreborgin matkavali-
koimaan.  

 
Teksti ja kuvat Kai Jauhiainen 

Pédhin kylän uneliasta idylliä.

Taxiárhis Mihail Panormitiksen 
luostari sijaitsee Symin saaren 
eteläpäässä.
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lenpäivän aikaan kokoontuu kuoro, joka 
Ateenan Oopperassakin kannuksensa 
keränneen johtajansa, Ioanna Tzanaka-
kiksen, johdolla on esiintynyt mm. World 
in Motion -tapahtumassa Musiikkitalossa. 
Samaan aikaan kokoonnutaan myös tans-
simaan perinteisiä kreikkalaisia tansseja, 
joko isommalla kokoonpanolla tai yhdistyk-
sen tanssiryhmän kesken. Myöhemmin 
iltapäivällä nuorisotalon tilat täyttyvät 
kreikankielisestä puheensorinasta, van-
hemmista ja kaikenikäisistä lapsista, kun 
tarha- ja kouluryhmät kokoontuvat. Näissä 
kreikkalaissyntyiset lapset pääsevät tutus-
tumaan kreikan kieleen ja opettelemaan 
sitä jo intensiivisemmin. Kouluryhmässä 
on oppilaita ekaluokkalaisista yläasteikäi-
siin ja kaukaisimmat koululaiset tulevat 
Hämeenlinnasta saakka.

Pukinmäen nuorisotalon kokoontu-
misiin voivat siis tulla kaikki Suomen 
Helleenit ry:n jäsenet tai ystävät, vasta 
Kreikasta muuttaneet tai kontakteja Suo-
messa asuviin kreikkalaisiin toivovat hen-
kilöt.  Yhdistyksen jäseneksi voivat liittyä 
kaikki, joilla on kreikkalaistausta tai jotka 
ovat käyneet koulunsa Kreikassa tai jotka 
ovat kiinnostuneita Kreikasta, etnisestä 
taustasta riippumatta.  

Lisää toimintaan osallistuvia

Yhdistyksen toiminnan pääpaino on pää-
kaupunkiseudulla, missä suurin osa Suo-
men kreikkalaisväestöstä asuukin, ja yh-
distys on avoin ehdotuksille toiminnasta 
muissakin Suomen kaupungeissa. Suo-

N iin pitkään kuin lyhyempään 
Suomessa asuneita kreikkalaisia 
varten pääkaupunkiseudulla on 

vuodesta 2009 toiminut yhdistys nimeltä 
Suomen Helleeenit ry. 

Tämän noin 200 jäsenestä koostuvan 
rekisteröidyn yhdistyksen tärkein tavoite 
on luoda useita erilaisia mahdollisuuksia 

Viimeisimmän arvion mukaan 
Suomessa asuu yhteensä noin 
1 200 Kreikan kansalaista. 
Pelkästään vuosina 2010 – 2015 
kreikkalaisia tuli Suomeen n. 
400. On toki  mahdollista, että 
näissä luvuissa ei ole huomioitu 
kaksoiskansalaisuuksia, mutta 
huomionarvoista on se, että 
muuttoliikenne Kreikasta 
Suomeen on kasvanut viime 
vuosina, kuten se on kasvanut 
muihinkin maailman kolkkiin.

Suomen Helleenit 
– Suomessa asuvien kreikkalaisten oma yhteisö

Viereisellä 
sivulla vietetään 
pääsiäisjuhlaa 
vuonna 2017. 
Kuva 
Raili Takolander.

Pikkujoulujuhla 
lapsille. 

Kuva D. Karatzidis.

Teksti Evangelos Velentzas
Suomen Helleenit ry:n puheenjohtaja

Yhdistyksen tanssiryhmä.
Kuva W. Merkouraki.

Suomessa asuvien kreikkalaisten keski-
näiseen kanssakäymiseen, sekä edistää 
kreikkalaisen kulttuurin ja perinteiden säi-
lymistä kreikkalaistaustaisissa perheissä.

Konkreettisin esimerkki yhdistyksen 
säännöllisestä toiminnasta on jokalauan-
tainen kokoontuminen Pukinmäen nuori-
sotalon tiloissa Pohjois-Helsingissä. Puo-

men Helleenit ry:n toiminta, kuten yhdis-
tystoiminta muutenkin, perustuu täysin 
vapaaehtoisuuteen ja siksi toimintaan 
kaivataan aktiivisen jäsenten lisäksi enem-
mänkin osallistujia ja tukijoita.

Vuoden mittaan yhdistys ylläpitää 
kreikkalaisia perinteitä järjestämällä mm. 
erilaisia joulunajan juhlia: lasten joulujuhla, 
koko perheen illanvietto ennen joulua 
sekä perinteinen uudenvuoden kakun 
leikkaaminen tammikuussa. Myös Kreikan 
kansallispäivää maaliskuussa samoin kuin 
Oxi-päivää lokakuun lopussa muistetaan. 
Pääsiäinen kuuluu myös vahvasti kreik-
kalaisiin perinteisiin, mutta valitettavasti 
Suomen ja Kreikan pääsiäisenvieton 
ajankohta ja kalenterierot eivät helposti 
mahdollista juhlimista ulkona grillatun lam-
paan äärellä.  Sen sijaan yhdistys toteuttaa 
muita perinteitä ja järjestää laskiaisajan 
Apokries-juhlan lapsille. Ennen pääsiäistä 
värjätään munia punaisiksi ja askarrellaan 
pääsiäiskynttilöitä. Kaikkien näiden tapah-
tumien lisäksi yhdistys järjestää myös 
teematapahtumia ja kulttuuritilaisuuksia, 
kuten kreikkalaisia konsertteja ja luentoja.

Nykyaikana yhdistyksen merkittävin 
kokoontumispaikka on kuitenkin virtuaa-
linen. Usein tärkeät tiedot, kokemukset 
ja vinkit vaihtavat omistajaansa Suomen 
Helleenien oman tai yhdistyksen verk-
kosivuilla osoitteissa www.greeks.fi tai 
Facebookissa nimellä Σύνδεσμος Ελλήνων 
Φινλανδίας (Σ.Ε.Φ.) / Suomen Helleenit ry.
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KEVÄTKOKOUKSEEN
YHDISTYKSEN

Helsingin Suomi–Kreikka-yhdistys ry                             

Helsingin Suomi–Kreikka-yhdistys ry:n sääntömääräinen kevätkokous 
yhdistyksen toimistossa Inkoonkatu 7, Helsinki

1. Kokouksen avaus.
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, 
 sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa 
 ja kaksi ääntenlaskijaa. Kokouksen 
 puheenjohtajana voi toimia 
 yhdistyksen ulkopuolinen henkilö.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja 
 päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitetään tilinpäätös, toiminta-
 kertomus ja toiminnantarkastajan 
 lausunto

6. Päätetään tilinpäätöksen 
 vahvistamisesta ja vastuuvapauden 
 myöntämisestä hallitukselle ja 
 muille vastuuvelvollisille 
7. Käsitellään muut kokouskutsussa 
 mainitut asiat.

Asiat, jotka halutaan kevätkokouksen 
käsiteltäviksi on jäsenen ilmoitettava 
hallitukselle kirjallisesti vähintään neljä 
viikkoa ennen kokousta.  

Tervetuloa!
Hallitus

torstaina 27.4.2017 klo 18.00

Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen 12. §:ssä mainitut asiat:

KUTSU

Y hdistyksen syyskokouksessa hal-
litukseen valittiin uusiksi jäseniksi 
Lauri Mustonen (varsinaisjäsen) 

ja Pertti Räisänen (varajäsen). Näin Pertti 
Räisänen (kuvassa) esittelee itsensä:

”Olen 67-vuotias eläkeläinen puolus-
tusvoimista ja asun Vantaalla. Harrastan 
vapaaehtoista maanpuolustustyötä ja his-
toriaa. 

Historiankirjoituksen, filosofian, teat-
terin ja arkkitehtuurin hellenistiset alku-
lähteet näkyvät vahvasti meidänkin kult-
tuurissa. Oma kiinnostukseni kreikkalai-
seen kulttuuriin heräsi Kyproksen saarella 
vietetyn rauhanturvaamisvuoden aikana 

UUSIa jÄSENIÄ HallITUKSEEN

1970-luvun alussa. Vuo-
sien mittaan Kreikka ja 
sen saaret ovat tulleet 
osittain tutuksi. Toivot-
tavasti tulevaisuudessa 
on mahdollisuus tutus-
tua syvällisemmin tähän 
kulttuurin supervaltioon. 
Jassu, tavataan yhdistyk-
sen tilaisuuksissa.”

Ensi numerossa 
Lauri Mustonen 
esittelee itsensä.

Y hdistys järjestää perinteisen mat-
kailuillan. Päivä on keskiviikko, 5. 
huhtikuuta, paikka yhdistyksen  

toimisto Inkoonkatu 7, Helsingin Alppi-
lassa (raitiovainut 2/3 ja 9) ja alkamisaika 
klo 17.00. Lomamatkojen edustaja kertoo 
mitä kaikkea Suomen viidenneksi suurim-
malla matkanjärjestäjällä Lomamatkoilla 
(Primera Holidays, MatkaVekka & Loma-
matkat) on tarjolla Kreikassa ja muuallakin 
alkavana kesäkautena ja seuraavana talve-

Matkailuilta 
5. huhtikuuta

na. Lomamatkat lentää kesällä Helsingistä 
ja maakunnista Rodokselle ja Kreetalle, 
syksyllä myös Zakynthokselle eri puolilta 
Suomea "kotikentiltä".

Tervetuloa
kuulemaan lisää kesän ja ensi talvikauden 
matkoista, ilmoittaudu sihteerille (kts. 
sivu 2). Yhdistys ja Lomamatkat tarjoavat 
kaffet/teet ja tietysti ouzoryypyn!
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MUISTa DalaRaS-KONSERTTI

Tiistaina, 23. toukokuuta klo 19.30 
Helsingin Kulttuuritalolla konsertoi rakastettu kulta-
kurkku Jorgos Dalaras. Yhdistyksellä on myynnissä 
lippuja hyville paikoille reiluun hintaan (69,50 e), joten 
kipin kapin nyt yhteys yhdistyksen sihteeriin (kts. sivu 
2). Tiedossa on tunteikas ilta upean julkitsijan seurassa. 
Konsertin nimi on ytimekkäästi Classics.

imerα

Kreikalla oli näyttävä osasto Matka 
2017 -messuilla. Messujen yli 5 000 
kävijän lisäys viime talvesta – nyt 
71 048 messuvierasta – lupaa hyvää 
myös Kreikan-matkailulle. Osastolla 
matkailuneuvoja ja -vinkkejä antoivat 
mm. Katerina Tzanetopoulou (vas.) 
ja Alexandra Saranditis Kreikan 
matkailutoimistosta Tukholmasta. 
Kuva Eero Nokela.

YHDISTYS 
MaTKaMESSUIlla

Kuten edellisvuosinakin, yhdistyksem-
me osallistui tammikuisille Matka 2017 
-messuille yhdessä yhdistysten liiton 
kanssa. Pienen ”osastomme” edessä riitti 
kävijöitä tungokseen asti, konserttilippuja 
myytiin ja tietoa jaettiin. Kiitokset monille 
vapaasehtoisille päivystäjille uutterasta 
työstä yhteisen asiamme hyväksi. Mat-
kamessuilla kävi nyt 71 048 vierasta, mikä
on 5 000 enemmän kuin vuosi sitten. Kävi-
jämäärän nousu enteilee vilkasta matkai-
luvuotta. 

Yhdistyksen 
puheenjohtaja 
Allu Lamminen 
matkamessujen 
päivystys-
vuorossa 
yhdessä 
kuopiolaisen 
Terttu Rönkön 
(vas) kanssa. 
Kuva Eero Nokela.

KESÄN lENNOT 
aTEENaaN

Kreikkalainen lentoyhtiö Aegean Air 
lentää viimevuotiseen tapaan koko ke-
säaikataulukauden (maaliskuun lopusta 
lokakuun loppuun) Ateenasta Helsinkiin. 
Perjantain aikataulu on entinen: lähtö 
Ateenasta klo 9.15, tulo Helsinkiin klo 

13.00; lähtö Helsingistä klo 13.45, ja 
tulo Ateenaan klo 17.25. Tältä lennolta 
on todella hyvät jatkoyhteydet monille 
saarille. Maanantaina lento kulkee näin: 
lähtö Ateenasta klo 13.15, tulo Helsinkiin 
klo 17.00, lähtö Helsingistä klo 17.45 ja 
tulo Ateenaan klo 21.25.

Finnair lentää viimevuotiseen tapaan 
vain kahden kuukauden ajan sunnuntaisin 

ja torstaisin 18.6.–9.8. Finnairilla on suorat 
reittilennot monille saarille, mm. Rodok-
selle, Kreetalle (Hania ja Iraklion), Kosille, 
Korfulle (Aurinkomatkojen uutuuskohde) 
ja Zakinthokselle.

Norwegian lentää Helsingistä Atee-
naan 8.4.–17.6. lauantaisin. Lähtö Helsin-
gistä klo 6.35, tulo Ateenaan klo 10.15, 

paluu Ateenasta klo 10.55, ja tulo Helsin-
kiin klo 14.25. 20.6.–12.8. lentoja on kaksi 
viikossa, tiistaisin ja lauantaisin. Lähtö 
Helsingistä klo 19.35, tulo Ateenaan klo 
23.15, ja paluu Ateenasta klo 23.55, tulo 
Helsinkiin sunnuntain puolella klo 03.25. 
19.8.–28.10. lento vain lauantaisin.
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Kanaa 
ja oliiveja

Teksti 
Irmeli Lasarenko

1 patavalmis kana (broileri) n. 1,3 kg
300 g  punaisia paprikoita
300 g  vihreitä paprikoita
200 g  sipulia + 3 valkosipulin kynttä
200 g  tomaatteja
150 g  kalamata oliiveja
 oliiviöljyä
1-2 dl  punaviiniä
3 oksaa  tuoretta timjamia ja sileä-
 lehtipersiljaa silputtuna
 suolaa
 rouhittua mustapippuria

Huuhdo kana, kuivaa pinta ja leikkaa an-
nospaloiksi. Perkaa ja paloittele paprikat. 
Kuori ja hienonna sipulit ja valkosipuli. 
Kasta tomaatit kuumaan veteen, kuori 
ja paloittele. Valuta oliivit.

Kuumenna öljy pannulla, ruskista kanan-
palat kovalla lämmöllä joka puolelta ja 
nosta palat uunivuokaan.

Vähennä lämpöä ja kypsennä paprikaa, 
sipulia ja valkosipulia öljyssä muutama 
minuutti, lisää tomaatit ja oliivit ja haudu-
ta vähän aikaa, kaada kanojen joukkoon. 
Joka paistamisen jälkeen huuhtele 
pannu ja kaada liemi uunivuokaan.

Sekoita joukkoon viini, tarvittaessa 
myös vettä, suolaa, timjamin oksat, 
persilja ja reilu ripaus mustapippuria.

Kypsennä uunin alatasolla, 
miedolla lämmöllä kunnes 
kanapalat ovat kypsiä.
Tarjoa riisin tai lohkoperu-
noiden ja leivän kanssa. 
Juomana kreikka-
lainen punaviini.

Kahvi ja halva tai baklava veloituksetta 
tilattaessa pääruoka à la carte -listalta. 
Etu vain jäsenille jäsenkorttia vastaan.

www.ravintolathalassa.fi 

20 % alennus à la carte -listan pääruoista 
(ei lounasmenusta)ETU: 

Vanhankaupungintie 3, 00560 Hki
Kimon Papadopoulos, puh. 040 568 5611

             Juhlatilaisuuksiin 25 % alennus tilavuokrasta

www.berghyddan.fi 

www.minos.fi 

ETU: 

ETU: 

Kauppakeskus 
Kamppi,
Hki
puh. 09 664 047

Herttoniemessä 
Neitojenranta 2, 
00810 Hki
puh. 09 7273 5800

www.elgreco.fi 

Ludviginkatu 3-5, 
00130 Hki
puh. 010 320 4410
varaukset@elgreco.fi 

El Grecon halva ja kahvi veloituksetta 
à la carte -listalta tilattaessa. 
Etu jäsenille jäsenkorttia vastaan.

ETU: 

www.salonjoseph.eu

Kaisaniemenkatu 4, 
00100 Hki
puh. 044 948 2661

20 % alennus normaalihintaisista 
kampaamo- ja parturipalveluista

ETU: 

www.matkapaletti.fi 

PL 1, 00561 Hki, puh. 010 320 2690 
(ma-pe klo 12–15) info@matkapaletti.fi 

MatkaPaletin Kreikan-matkoista 50 euron 
alennus/jäsen. Ryhmänkerääjälle ilmainen 
matka kun osallistujia on vähintään 12.

ETU: 

jÄSENEDUT  VOIMaSSa 
SEURaaVISSa YRITYKSISSÄ:

www.housekastri.net
Soita Raila +358 40 500 3489

Kun lunta tulla tupruttaa, niin mieli Kreetalle halajaa.
Tulkaapa nauttimaan väriterapiasta saarellemme.

Kesä Kreikassa!
Vuokrattavana loma-asunto
52 m2 Ateenan Rivieralla,
Ateenaan 40 km.
Terassi merelle.
Alk. 300 eur/viikko.

Puh. 050-585 8985
www.liemola.com



24Myyntipalvelu 020 120 4000  
ma-pe 8–18, la ja su 10–14 (pvm/mpm)

 lomamatkat.fi /kreikka

IHANA KREIKKA
RODOS

Lomaklassikko kutsuu 
unohtumattomalle 

matkalle.

ZAKYNTHOS
Kauniit maisemat ja 
sinisenä kimmeltävä 

vesi lumoavat. 

KREETA
Upea saari tarjoaa 

aurinkoa ja loistavaa 
ruokaa. 

HELSINGISTÄ JA 
MAAKUNNISTA!

SYKSYLLÄ
MAAKUNNISTA!

HELSINGISTÄ JA 
MAAKUNNISTA!


