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• Ohi on: Kiitos kaikille – 60-vuotisjuhlat onnistuivat yli odotusten! • Syksyn
kielikurssit • Rauni Vornanen löysi viehättävän Astipálean jo 50 vuotta sitten
• Meri-Sofian ja Lekon kahdet häät • Merja Tuominen-Gialitaki tuntee kreetalaiskeittiön salat • Ota talteen takakannen jäsenkortti ja hyödynnä jäsenedut!
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www.helsinginsuomikreikkayhdistys.fi

Ohi on onnellisesti!

A

lussa oli vain kalpea ajatus, miten juhlisimme
Suomen vanhimman Kreikan ystävyysseuran
juhlavuotta.

Vähitellen ajatukset selkenivät, juhlatilat varattiin ja
orkesteri tilattiin. Alkoi kaikkien yksityiskohtien hiominen ja tehtävien hoitaminen.
Välillä olimme hallituksessa innokkaita, välillä jopa
epäileviä, miten tässä kaikessa käy. Erityisesti joulutammikuussa oli epävarma olo, kun konserttilippuja oli
mennyt vasta vähän kaupaksi. Nyt huhtikuussa kun
tätä kirjoitan, tiedämme, että kaikki meni hienosti.
Eurooppasalin tilaisuudesta tuli kiitettävää ja kiittävää
palautetta: kaikki ”muistelijat” toivat osuudessaan
oman aikansa tapahtumia ja yhdistykselle merkittäviä vaiheita mielenkiintoisesti
esille. Sydämelliset kiitokset kaikille heille!
Konsertti oli hieno. Taas kiitosta kaikkialta. Melkein ylpistyimme. Ja kuinka hienoa
oli katsoa lähes täyttä Savoyn katsomoa. Alkoi jo hieman helpottaa!
Berghyddanin juhlat olivat niin kreikkalaiset kuin vain olla voi. Taas lähes kaikki
hallituksen jäsenet erilaisissa tehtävissä juhlan onnistumiseksi. Erityisesti Kimon
taisi olla koko juhlahumun ajan aika lailla kiireinen. Kiitos sinulle, Kimon!
Juhlien jälkeisenä sunnuntaina alkoi jo helpottaa, mutta vasta maanantaina ja
tiistaina huomasin, että normaali arki alkaa. Nukuin niinä kahtena päivänä
normaalien noin puolen tunnin päiväunieni sijaan reilun tunnin kumpanakin päivänä.
Näin siis kohti uusia ajatuksia ja asioita.
Kiitos, että olitte mukana aktiivisesti. Vasta osallistujat ja kaikissa juhlatapahtumissa
mukana olleet tekivät niistä kunnon juhlat!
Toivotan kaikille jäsenillemme hyvää loppukevättä ja aurinkoista kesää,
syksyllä tavataan uusissa tapahtumissa.

Allu Lamminen
puheenjohtaja
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onnistuivat yli odotusten!
Yhdistyksemme
60-vuotisjuhlaa
valmisteltiin puolitoista
vuotta, mutta kyllä
kannatti, sillä kolmen
päivän juhlaputki
onnistui suorastaan
yli odotusten. Siroslaisten
vierailu oli huikea
menestys, riski oli
suuri, mutta vältyimme
onneksi taloudelliselta
tappiolta. Kiitos kaikille
osallistuneille.

E

n ole koskaan nähnyt Berghyddanin
ravintolasalia niin täyteen ahdettuna
kuin tuona lauantai-iltana, joka päätti
upean juhlaviikon. Vaikka istuimme siellä
kuin sillit suolassa, tunnelma oli korkealla,
sopu antoi sijaa, ja viimeistään silloin kun
maistuva illallinen oli loppusuoralla ja siroslaisten vieraiden musiikki täytti tilan, tuntui siltä, että kyllä kannatti uurastaa juhlan
eteen.
Täytyy myöntää, että toissa vuonna,
kun aloimme suunnitella 60-vuotisjuhlaa,
teki mieli sanoa, että onhan siihen vielä
aikaa, miksi puhua merkkipaalun juhlista
jokaikisessä hallituksen kokouksessa.
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Eurooppasalissa muisteltiin

yhdistyksen vuosikymmeniä alkaen
perustamisesta ja päätyen tähän
päivään. Kukitetut yhteiskuvassa:
puheenjohtaja Allu Lamminen (vas.),
Ahti Hurmalainen, Eero Nokela,
Christina Walli, Visa Salojärvi, Rauni
Vornanen ja Lars Swanljung.
Kuva Millie Ekqvist.
Kreikan kulttuurifestivaali ja

yhdistyksen 60-vuotisjuhla käynnistyi
Eurooppasalissa, missä yhdistyksen
johto vastaanotto onnittelut ja entiset
aktiivit muistelivat yhdistyksen
toimintaa eri vuosikymmeninä.
Kuva Yrjö Viinikka.
Kreikan valtion matkailutoimiston
tervehdyksen juhlivalle yhdistykselle toi
virkaatekevä johtaja Pavlos Mourmas
Tukholmasta. Kuva Eero Nokela.

Hallituksella ja varsinkin puheenjohtaja
Allulla oli selvä suunnitelma, varapuheenjohtaja Kimon ”säesti” ja ilmoitti hyvissä
ajoin, että Sirokselta tulee orkesteri, hän
hoitaa sen. Vähitellen alkoi juhlien budjetti
hahmottua, ja silloin minäkin kirjoitin jo numeroita ylös – kauhistellen. Konserttisalin
vuokra, vieraiden lentoliput, majoitus ja
ateriat… Kreikan kulttuurifestivaali, siinä
tapahtuman nimi, ei vähä mittään!
Nyt on helppo sanoa, että tuo riski
kannatti. Viime syksynä Allu kävi allekirjoittamassa Savoyn vuokrasopumuksen, joka
sitoi meidät huomattavalla summalla, ja
jos lipunmyynti ei sujuisikaan odotetusti,

Hallitus ja onnittelijat, Liisa Kylmälä (vas.), Irmeli Lasarenko, Pertti Räisänen,
Marjukka Lehtinen, Allu Lamminen, Raila Järveläinen, johtaja Pavlos Mourmas,
Visit Greece Tukholma; lähetystöneuvos Konstantina Kamitsi, Kreikan Suomensuurlähetystö; Pirkko Drakos, Kimon Papadopoulos, Eero Nokela ja Yrjö Viinikka.
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Savoyn
konserttisali
täyttyi ja
tunnelma oli
korkealla.
Babis
Kouroulasin
johtama
orkesteri
vei meidät
Kreikkaan
tutuin sävelin.
Kuva Yrjö
Viinikka.

lasku pitäisi maksaa joka tapauksessa.
Vielä voisimme perääntyä, mutta… Liput
tulivat myyntiin, mutta mitään ryntäystä
ei heti tapahtunut.

Berghyddanin ravintolasali

täyttyi viimeistään sijaa myöten,

Savoy täyttyi sittenkin

Berghyddanin tunnelman

nosti kattoon tuttu siroslainen

Helmikuun kokouksessa sihteeri Marjukka kertoi iloisena, että lipunmyynti on
alkanut vetää. Aavistus siitä, että jäsenet
ja heidän ystävänsä tekevät päätöksen
osallistumisesta lähempänä tapahtumaa,
osoittautui oikeaksi. Lentoliput oli jo maksettu, järjestelyt etenivät ja juhlaviikko
lähestyi. Hallituksen jäsenet ja Allu itse
olivat myyneet kymmeniä lippuja lähipiirilleen, emme joutuisikaan tyhjentämään yhdistyksen kassaa, Savoy täyttyi sittenkin.
Ja mikä tunnelma! Siroslaiset tiesivät
mistä pidämme, ja konsertista tuli tyylikäs,
joidenkin mielestä ehkä liian vakava, mutta
ennen kaikkea se oli juhlamme ehdoton
kohokohta. Babis Koulouras, journalisti,
säveltäjä ja laulaja, ystävämme Sirokselta,
johdatti lavalle 13-henkisen orkesterin,
joka tunnelmoi runoilijoiden Kavafis ja
Gatsos tekstein, Theodorakisin, Xarhakosin, Hadzidakisin ja itsensä Babiksen
sävelmin juuri niitä jumalaisen kauniita,
kaihoisia lauluja, joita olemme kuulleet ja
kuunnelleet menneitä vuosikymmeniä.
Koskaan emme niihin kyllästy. Loppua
kohti lavan edessä jo tanssittiin.
6

juhlayleisö nautti maittavan
illallisen ja sitten tanssittiin.
Kuva Yrjö Viinikka.

orkesteri. Etualalla Nikos Apérgis
(hanuri, huuliharppu) sekä
laulusolistit Elpida Gav ja Hrisúla
Kehagióglu. Kiitos heinosta
konsertista, tervetuloa uudelleen.
Kuva Eero Nokela
On kiitospuheiden ja lahjojen vaihdon
aika: puheenjohtaja Allu Lamminen,
varapuheenjohtaja Kimon Papadopoulos
ja Ano Siroksen kulttuurikeskuksen
puheenjohtaja, säveltäjä Babis Koulouras.
Kuva Yrjö Viinikka.

Tervehdyksiä, onnitteluja, muisteluja
Kreikan kulttuurifestivaalin avaus tapahtui
Eurooppasalissa. Puheenjohtaja Allu otti
vastaan onnittelut ja tervehdykset. Kreikan
Suomen-suurlähetystön tervehdyksen toi
lähetystöneuvos Konstantina Kamitsi,
Kreikan valtion matkailutoimiston onnittelut Tukholmasta puolestaan virkaatekevä
johtaja Pavlos Mourmas. Suomi-Kreikkayhdistysten liiton onnitteluviirin ojensi
puheenjohtaja Yrjö Viinikka.

Suomen kreikkalaisten tanssiryhmä esiintyi Berghyddanissa.
Christina Walli johtaa, juhlayleisö
tanssii hurmaantuneesti
siroslaisten tahdittamana.
Kuvat Yrjö Viinikka.

7



Sitten päästettiin muistelijat irti. Rauni
Vornanen aloitti, Christina Walli, Visa Salojärvi, Ahti Hurmalainen, Lasse Swanljung ja Allu jatkoivat. Kun minä olin muistellut oman Kreikka-hulluuteni alkua, yhdistykseen liittymistä ja varsinkin vaiherikkaita matkoja yli sovitun kymmenen
minuuttia, näin Lassen vilkaisevan kelloaan! Oli aika siirtyä ohjelmassa eteenpäin, vaikka muisteltavaa olisi vielä riittänyt.
Berghyddanin iltaa tähditti siis musiikki, tanssi ja iloinen yhdessäolo, joka huipentui kaksivaiheisiin arpajaisiin. Arvat menivät hyvin kaupaksi, kiitokset kymmenille
lahjoittajille, arpoja ostaneille ja niitä myy-

neille. Haluamme kiittää erityisesti kunniajäsentämme Elefterios Gavrielidesiä
ja muita superarpajaispalkintoja lahjoittaneita: Salon Joseph, Viking Line, El Greco,
Orion, Nordea, Raila Järveläinen, Merja
Tuominen-Gialitaki ja Kreetan oliiviviljelijöiden yhteisö.
Arpajaisten jälkeen vuorossa oli tauluhuutokauppa. Kauniit Kreikka-aiheiset
taulut saivat uudet kodit sisarusten,
Eeva Heikkilän ja Sinikka Mykkäsen,
huutamina.

Teksti Eero Nokela

Syksyn kielikurssit
Yksilölliset kreikan kielen kielitunnit alkavat syksyllä
viikolla 36! Opetuskertoja on 12 ja kurssin hinta on 155 euroa
syksyltä. Pienissä ryhmissämme on leppoisa tunnelma.
MAANANTAISIN on Kreikka 6
-tunnit alkaen 4.9.2017 klo 16–17.30 ja
Kreikkaa kerraten ja täydentäen -tunnit
klo 17.30–19.00. (Syksyn kuluessa aloitamme kirjan Ellinika B).
Maanantaina 4.9.2017 klo 19.00-20.30
jatkuu myös Kreikka 4-5. Kaikissa ryhmissä käytetään oppikirjaa Ellinika A.

TIISTAISIN kokoontuvat ryhmät
Kreikka 10 alkaen 5.9.2017 klo 16.00–
17.30. Ryhmän oppikirja on Ellinika B
(jatkuu kappaleesta 14 ).
Tiistaina 5.9.2017 klo 17.30-19.00 jatkuu myös Kreikka 2. Oppikirja on Oriste
(Finnlectura). Kurssi jatkuu kertauksen
jälkeen kappaleesta 4.

UUSI KREIKAN ALKEISKURSSI
alkaa myös tiistaina 5.9.2017 klo 19.00–20.30. Ryhmä alkaa aivan alkeista eli aakkosista. Oppikirja on Ellinika A, jonka tilaamme yhteistilauksena Kreikasta syksyn alkaessa.
(Opettaja auttaa tarvittaessa oppikirjojen Ellinika A ja B hankinnassa.)
Ilmoittautua voi syksyn kielikursseille joko sähköpostitse tai puhelimitse opettaja
Soile Hartikaiselle: soile.hartikainen@diginia.fi tai puh. 0400 509 239. Kaikilla kursseilla
on tilaa, joten tule rohkeasti mukaan! Voit kysyä opettajalta saadaksesi selville itsellesi
sopivan ryhmän.

Tervetuloa mukaan!

Kesä on tullut Kreetalle,
tule Sinäkin!

www.housekastri.net
Soita Raila +358 40 500 3489
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Eräs 50-vuotismuisto

Saari nimeltä Vanhakaupunki
Kreikassa kaiken nähnyt
Rauni Vornanen palaa
muistoissaan 50 vuoden
päähän päiviin, jolloin
sotilasjuntta oli kaapannut
vallan. Hän matkustaa
Astipáleaan, pienelle
Dodekanesian saarelle,
jota markkinoidaan
nyt ”uutuutena”.

P

itkällä kokouspöydällä kiertää näytteenä Kreikan matkailun laatima kirjanen uusista kohteista, ja tottakai
minä tartun siihen. Se avautuu käsissäni kohdasta, jossa
esitellään aivan uusi ja tuore saarikohde, Astipálea.

Siellä missä
taverna, siellä
paikkakunnan
pappi ryypyllä
paikallisten
miesten
kanssa, niin
Astipáleassakin.
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Kalastus on
saarilla tärkeä
elinkeino.
Verkkoja oiotaan
yhä samalla
tavalla kuin
50 vuotta sitten.
Astipálean
postimerkkiin on
kuvattu saaren
pääkaupunki.

Voi hyvänen aika! Viisikymmentä vuotta piti todella mennä, ennen kuin tämä
pieni Dodekanesian saari putkahti minun
kokemusvarastoani laajempien piirien tietoon. Kreikassa on siis nyt keksitty houkutella matkailijoita tuoreisiin ja koskemattomiin uusiin paikkoihin, vai mitä tämä on?
Astipálea… eihän siellä ole mitään! Tai
ehkä ne nyt ovat sinne jotakin rakentaneet
turistien tulla, pystyttäneet pari mukavaa
hotellia, putsanneet uimarantoja ja sen
sellaista.
Minun Astipáleani on tosiaan 50 vuoden takana, tismalleen. Se matka silloin
huhtikuussa 1967 oli suunniteltu tarkkaan.
Tutkimme karttaa, matkatoverini Marjatta ja minä, ja päätimme, että ensin, juhlittuamme pääsiäistä Ateenassa, viettäisimme viikon jollain saarella, jota ei kukaan
tunne. Sitten mentäisiin Delfoihin oikein
pariksi yöksi ja lopulta Kalambakaan (Metéora!) ja Jannenaan. Saarta fundeerattiin
kauan. Kun kuljetin sormea Dodekanesian
kohdalla, osui silmään mukavan muotoinen saari, kuin kaksossaari, jossa oli keskellä kapea kannas. Sinne!
Suunnitelmamme heittivät ensimmäisen kuperkeikan heti lähdössä: Eversti12

seen. Meidät kaksi, muita ei ollut. Pari
miestä kiskoi meidät veneestä ylös suureen tuntemattomaan. Se osoittautui ensin kuppilaksi, jossa saimme kylmää olutta ja mitä tahansa halusimme. Emme halunneet muuta.
Sitten meidät saatettiin ylempänä
olevaan taloon, jonka yläterassilta mentiin
huoneisiin. Kun kiersi koko systeemin
ympäri, löytyi kylpyhuone. Vessanistuin
oli irrallinen, mutta viikon aikana tuli kyllä
sinuksi tämän lentävän lautasen kanssa.
Talo oli täynnä, vaan ei turisteja. Huoneissa asui ilmavoimien väkeä, joka rakensi tukikohtaa saaren toiseen päähän.
Töitä johtava insinööriluutnantti puhui englantia, ja siinä oli saaren kielitaito. En vielä
silloin ollut oppinut kreikkaa. Oli toki parturi Stefanos, hienostuneen näköinen

herrasmies, jonka kanssa saatoin kommunikoida italiaksi. Sitä ikääntynyt väki
(= miehet) vielä taisi, olihan koko Dodekanesia siirtynyt Italialta Kreikan haltuun
vasta parikymmentä vuotta aiemmin.

Kalastajat Nikos ja Totos tulivat
Rauni Vornaselle ja hänen matkakumppanilleen Marjatalle (taka-alalla)
tutuiksi. Se, mikä päivällä ansaittiin,
kulautettiin illalla kurkusta alas
kavereiden kanssa.

juntta kaappasi vallan lähtöpäivänämme,
perjantaina 21. huhtikuuta, eikä yksikään
kone voinut laskeutua Ateenaan. Ei vielä
seuraavanakaan päivänä. Sunnuntaina
(Kreikan palmusunnuntai) oli mahdollisuus päästä Frankfurtin kautta, ja niin oli
sitten Hesarissa pikku uutinen siitä, miten
kaksi urheaa suomalaista oli uskaltautunut
sekasortoiseen Kreikkaan.
Ei siellä mitään sekasortoa ollut, siitä
pitivät Ateenan kaduilla panssarivaunut ja
konepistoolit huolen – ja ulkonaliikkumiskielto yöyhdestä alkaen. Yöllä kuului ulkoa
laukaus silloin tällöin. Kiirastorstaina raukesi ulkonaliikkumiskielto ja Kreikka valmistautui viettämään pääsiäistä. Me olimme pitkänäperjantaina jäädä ilman ruokaa,
kun kaikki oli kiinni, mutta yksi jo tutuksi
tullut Plakan taverna armahti meitä ja otti
mukaan perheillalliselle.
Suureen tuntemattomaan
Pääsiäistiistain aamuna astuimme isoon
laivaan, joka oli perillä keskiyön maissa.
Saarella ei ollut satamaa, joten meidät vietiin laivasta veneellä rantalaiturin kupee-
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Käymään tullut sisarenpoika ja tämän
ystävä veivät meidät saarikierrokselle
moottoripyörillä, ja niin me saimme kumpikin elämänne ensimmäisen (ja viimeisen)
kokemuksemme vyöruusuina.
Sunnuntaina insinööriluutnantti ja hänen assistenttinsa veivät meidät kuormaautolla uimaretkelle, sille kaivatulle ja ihmeen etäiselle kannakselle, jonka toisella
puolella oli heidän työmaansa. Saaremme
ei siis ollut vallan pieni. Matkan varrella
näimme tien vieressä muinaistalon kauniin
mosaiikkilattian. Astipálealla on siis ainakin
yksi ihan oikea nähtävyys.
Jorgoksen sightseeing
moottoripyörällä
Laivojen ajantaju tutuksi
Ensimmäisena aamuna tutustuimme Horaan. Rantakadun keskikohtaan oli valmistumassa pieni hotelli, mutta meidän
oli tyytyminen hotelli Akropoliin, jossa oli
kivikovat tyynyt (mihin menivät kaikkien
noitten kanojen höyhenet?) ja lentävä lautanen. Kävelimme rapistuneitten tuulimyllyjen luo ja sitten Horan huipulla olevalle
linnoitukselle. Siellä oli pieni kirkko, jota
hoitivat lähitalojen naiset. Joku oli levittänyt ikonitelineelle kalleimman aarteensa,
värikkään silkkihuivin, jossa keskellä loisti
teksti ”Souvenir from Copenhagen”.
Kukkulan takana oli Livadian vihreä laakso, saaren vihannestarha. Toisella puolen
ei erottunut kannas, jota katseillamme
haimme.
Sitten uimaan! Kävelimme kannaksen
suuntaan niin pitkälle, että löytyi sopiva
uimaranta. Meri oli vielä kylmä, mutta
aurinko oli kuuma ja rattoa riitti lahdella
kisaavissa delfiineissä.
Jorgos-isäntämme ruoka maittoi,
etenkin runsaat kala-ateriat. Kaksi kalastajaa tuli erityisen tutuiksi, Nikos ja Totos,
jotka ilta illan jälkeen kaatoivat kurkusta
alas ansionsa. Jossakin illan vaiheessa he
olivat toistensa kurkussa valmiina tappamaan, mutta aina palasi rauha ja ystävyys.
Jorgos teki parhaansa viihdyttääkseen
meitä ja järjesti meille jopa sightseeingin.
14

Kun viikko oli kulunut, kävelimme rantaan
tavaroinemme ja asetuimme odottamaan
laivaamme. Tämä iso liikennöi kerran
viikossa, mutta saaristopuksuttajia kävi
kyllä laiturissa päivittäin. Istuimme ja odotimme; ei mitään laivaa. Tuli sitten tieto,
että se tuleekin vasta huomenna. Sama
seuraavana iltana. Viikostamme tuli siis
yhdeksän päivää ja kahdet sähkeet jouduimme lähettämään hotelleillemme huonevarausten muuttumisesta. Myöhempinä vuosina sain kosolti kokemuksia kreikkalaisten laivojen ajantajusta, joka oli täysin synkronissa kreikkalaisten ihmisten
kanssa.
Australialainen matkakirjailija Colin
Simpson siteeraa kirjassaan ”Greece.
The Unclouded Eye” tapaamaansa matkailijaa, joka kuvaa kokemuksiaan Astipáleasta: ”Saarella on suuret matkailumahdollisuudet. Kunpa vain joku ottaisi sen
hoitoonsa ja ’pilaisi’
sen!”
Nyt siis on niin
tapahtunut. Jos joku
teistä menee katsomaan, niin kertokaapa!
Teksti ja kuvat
Rauni Vornanen

Repeytyneet tarinat
Rodoksen tuulinen ranta paiskii päin silmiäni
muistoja
äkäpäissään
hakkaa repeytyneitä tarinoita kivien särmiin, pieksee
– katso nyt! muista nyt!
olipa kerran aika jolloin olit nuori
(tai ainakin nuorempi),
täyden kukkurallisen ”horiatiki salata” voit tilata
rannan tavernasta
mutta et sormustimellisen vertaa
ensimmäisen annoksen tuoreutta.
Meri hakkaa jo ennestään rikkonaisia tarinoita
ja minä katson ja kuuntelen
silmät selällään, korvat apposen auki,
kunnes – hitto vie – rouhaisen murikan
tyhjyyteni täytteeksi
ja pistän juoksuksi päin tuulta.
Aika virtaa kahta puolta niin kuin ei mitään.

Ikä vai ikävä?
Rodoksen keskusta on yllättäen tyhjä
muistoista ja
täysi hälinästä.
Helle sieppaa minut otteeseensa
ja varjot,
missä niitä näen, siinä
hetken helpotus.
Ikäkö minua painaa vai ikävä?
Muistojen linnut
lepattavat tuulen takinliepeissä
helteestä repaleisina, ajavat valoa takaa.
Demiurgi murahtaa äkkiä
palmupuun rungon repeämästä ”jassu!”
iskee silmää.
Teksti Liisa Järvinen

Nämä Rodos-aiheiset runot
Yksin matkassa mukana
-matkarunokirjasta (Edico 2010)
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Vamoksen maatilamatkailutila Kreetalla perustettiin
1996. Silloin ilmestyi myös
Merja Tuominen-Gialitakin
keittokirja Kreetalaisen
keittiön salaisuudet.
Rakkaus Kreetaan syntyi
aviopuolison kautta.

”Rakkaus Kreetaan voi hyvin!”

Merja Tuominen-Gialitakin
yrityksen asiakkaat ovat
suomalaisia, ja hän toimii
yhteistyössä Kreikan
maatilamatkailuyritysten puheenjohtajan
Nikos Franzeskakisin
kanssa.

Merja tuntee
kreetalaisen keittiön salaisuudet
S

amaan aikaan alkoi matkustusmylläkkä, kun suomalaiset turistit tulivat Kreetalle ja kreetalaisen
keittiön reseptit rupesivat kiinnostamaan suomalaisia. Kreetalainen ruokavalio on todettu toimivaksi, kun ihminen tarvitsee elämäntaparemontin tervehtyäkseen jostain vaivasta
tai vain voidakseen hyvin.
Vamosin kylän maatilalla viljellään
oliivipuita, yrttejä ja hedelmäpuita.
Maatilan omassa ravintolassa tarjotaan tietysti tilan tuotteita. Ympäröivissä rakennuksissa on eri hintaisia ja tasoisia majoitustiloja. Tilalla
voi myös seurata, miten kreetalaista
ruokaa valmistetaan, sillä ympäröi16

vistä kylistä tulee sinne naisia valmistamaan ruokia perinteiseen tapaan. Naiset
käyvät kertomassa, näyttämässä ja opettamassa kädestä pitäen, miten aitoa
kreetalaista ruokaa valmistetaan kodeissa.
Turistit voivat päästä itsekin joskus kauhan varteen. Kokkaamaan pääsee kerran
viikossa.
Merja Tuominen-Gialitaki matkusti
Kreetalle ensimmäisen kerran vuonna
1981 matkanjohtajaksi. Lomamatkat olivat
lyhyitä eikä kylässä mennyt hyvin.
”Olin pettynyt paikkaan. Ikävä paikka, ei ollenkaan se viehättävä pittoreski
kalastajakylä, joka oli esitteessä luvattu.
Vähitellen jäin kuitenkin tänne, koska
menin naimisiin. Rakkaus Kreetaan syntyi

aviopuolison kautta. Vasta vakituisena
asukkina ymmärsin, mikä Kreeta oikein
on. Rakkaus on hiipunut, mies lähtenyt,
mutta rakkaus Kreetaan voi hyvin”, Merja
Tuominen-Gialitaki sanoo.
Merja Tuominen-Gialitaki oli perustamassa omaa Kreetan maku -matkatoimistoa.
”Me opetamme, miten vähistä raakaaineista voi saada hyvää ruokaa. Pelkästään oliiviöljystä ja villivihanneksista voi
saada aterian. Yksinkertaista! Tutkimme
porukalla koko ajan syvemmin, miten
pienet matkailijaryhmät voivat päästä
tekemään räätälöityjä retkiä. Ohjelmassa
on ruokaa, tutkitaan oliiviöljyn saloja ja
tutustutaan luonnonkosmetiikkaan. Pa17



Vamoksen kylän naiset
käyvät opettamassa
matkailijoille, että jo
pelkästään oliiviöljystä
ja villivihanneksista voi
saada aterian.

kettiin kuuluu viikon ohjelma. Lennot voi
varata itse miten haluaa”, Merja kuvailee.
Merjan yrityksen asiakkaat ovat suomalaisia, mutta hän toimii yhteistyössä
Kreikan maatilamatkailuyritysten puheenjohtajan Nikos Franzeskakisin kanssa.
Rakia omalta tilalta
”Asun farmilla, Niko hoitaa majoitusta
omilla rakennuksillaan. Tänne tulee vieraita ympäri maailmaa. Kreetalainen keittiö tulee useimmille seudun asukkaille
äidinmaidossa. Minä olen maisteluvai18

heessa. Jo päivän kursseilla
oppii jotain, mukana voi olla
lapsiakin. Voimme valmistaa
jopa rakia. EU-direktiivien
mukaan rakia ei voi myydä
tiloilta, ja täällä ollaan tarkkoja
sääntöjen noudattamisesta”,
Merja huomauttaa.
Merja Tuominen-Gialitaki
on koulutukseltaan kansatieteilijä. Keittokurssien ja
-kirjan tekeminen oli alussa
haasteellista, koska reseptejä ei ollut missään keittokirjoissa.
”Reseptit piti kerätä, dokumentoida ja muotoilla kirjoittamalla ylös.
Ensin tein opaskirjan, jonka kustantaja oli
Suomen matkailuliitto. Keittokirjan kustantaja on Tammi. Huomasin, että kreetalaisella reseptiikalla oli tilaus Suomeen
päin. Huomasin olevani ajan hermolla,
kun kirja menestyi maanvyöryn tavoin.
Kirjasta otettiin iso painos ja sitä kysytään
edelleen. Tunnen olevani Kreetan ruokakulttuurin Lönnrot”, Merja TuominenGialitaki nauraa.

Teksti Hilkka Kotkamaa
Kuvat Anni Kotkamaa

Kulitsa

Pasha

Taikinajuuri:
5 dl maitoa
50 g hiivaa
0,5 g sahramia
5 dl vehnäjauhoja
Lämmitä maito kädenlämpöiseksi,
liota siihen hiiva, sekoita sahrami ja
vehnäjauhot. Anna juuren nousta
n. 45 min.

1 kg

(pääsiäispulla)

Taikina:
6
kananmunaa
3 dl sokeria
300 g voita
vehnäjauhoja
Erota keltuaiset ja valkuaiset toisistaan,
vatkaa valkuaiset kovaksi vaahdoksi.
Vaahdota voi ja sokeri kuohkeaksi, vatkaa joukkoon keltuaiset. Kääntele valkuaiset varovasti voivaahdon joukkoon,
lisää seos taikinajuureen ja alusta vehnäjauhoilla kuten pullataikina. Nostata
taikina hyvin.
Leivo taikinasta 4 pyöreää pullaa
(2 mahtuu yhdelle pellille). Jätä taikinaa
koristeluun. Nostata pullat. Sitten muotoile säästetystä taikinapalasta päälle
kirjaimet XA, joiden ympärille paina
3 mantelia. Voitele ja paista 180 asteessa noin ½ tuntia.
Nämä ovat ortodoksiset pääsiäisherkut.
Kirjaimet tarkoittavat Χριστος ανεστη
(Kristus on ylösnoussut). Vielä ehtii nauttia näistä herkuista, koska pääsiäinen
kestää 40 päivää aina helatorstaihin asti.

rahkaa (valutettuna,
tarvitaan n. 1½ kg valuttamatonta)
5
keltuaista
400-450 g suolatonta voita sulatettuna
ja jäähdytettynä
vaniljasokeria, rusinoita,
mantelirouhetta maun mukaan
n. 350 g sokeria
Ota sopivan kokoinen sideharson pala
ja kiedo rahka sen sisään kuin pussiin.
Aseta pussi kulhoon esim. nurinpäin
käännetyn syvän lautasen päälle. Laita
paino päälle ja anna valua seuraavaan
päivään. Kaada rahka kulhoon ja sekoita keltuaiset joukkoon. Seuraavaksi
sekoita sulatettu voi pienissä erissä.
Lisää vaniljasokeria, rusinat ja mantelirouhe, viimeiseksi sokeri. Sekoita
hyvin.
Vuoraa pashamuotti kylmällä vedellä
kostutetulla sideharsolla. Täytä muotti
pashaseoksella, painele tiukasti muottiin ja kierrä sideharso kiinni. Pane
muotti kulhoon, syvälle lautaselle tms.
ja anna valua sekä jähmettyä jääkaapissa seuraavaan päivään. Kumoa valmis
pasha tarjoiluastialle. Tarjoa kulitsan
kanssa tai sellaisenaan jälkiruokana.
Pasha pitää säilyttää lasi-, posliini- tai
teräsastiassa, muoviastiassa se pilaantuu nopeasti.

Reseptit Irmeli Lasarenko
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Meri-Sofian ja Lekon
kahdet häät

Meri-Sofian ja Lekon häät olivat minikulttuuriset, musiikki soi ja lauluja esitettiin eri
kielillä, myös morsian itse esiintyi. "Päivä vain ja hetki kerrallaan" kajahti persialaisella
korostuksella!

Kreikkalaissuomalaisen
Meri-Sofia Lakopouloksen
ja Albaniasta kotoisin
olevan Lorenc Salillarin
eli Lekon seurustelu oli
kokenut monenlaisia
haasteita ennen kuin
hääjuhlapäivä koitti.
Tässä monipolvisen
tarinan pääkohdat, ja
nyt voi todeta, että loppu
hyvin, kaikki hyvin.
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rilaisten menneisyyksien ja haavojen
kanssa selviäminen sekä arvojen
sovittaminen yhteen ei aina ollut niin mutkatonta. Jotkut epäilivät ääneenkin parin
tulevaisuutta. Kummatkin olivat kovin
erilaisista perheistä ja taustoista. Perusarvojen samankaltaisuus auttoi kuitenkin
ymmärtämään toinen toista tosipaikan
tullen. Onneksi oli yhteinen kieli, jolla
keskustella ennen kuin Leko on oppinut
suomea. Nimittäin kreikka.
Ennen kuin Leko ja Sofia tutustuivat
Suomessa vuonna 2013, oli Leko asunut
Paroksen saarella Kreikassa noin seitsemän vuotta ja oppinut puhumaan kreikkaa.
Välillä Leko joutui olemaan pitkiä aikoja
Albaniassa ja Sofia Suomessa. Sofian puhelinlaskuilla olisi voinut tehdä muutamia
matkoja Albaniaan. Matkoja Albaniaan oli
Sofia tehnyt Lekoon tutustuttuaan kaik-

Tässä tanssitaan
mustalaisittain,
myös yleisö pääsi
osallistumaan.

kiaan kolme, ja Leko kaksi ennen kuin jäi
Suomeen asumaan.
Kesällä 2014 oli Sofia käynyt Albaniassa ensimmäistä kertaa elämässään
hieman jännittynein vaikkakin uteliain mielin. Tiranassa Leko oli vastassa, ja sieltä
ajettiin kesän kuumuudessa Beratiin, johon Leko oli Sofian pyynnöstä varannut
hostellihuoneen. Sofia oli ilmoittanut, ettei tulisi noin vain Lekon kotikylään ja kotiin asustelemaan. Se olisi tarkoittanut jo
morsiamen statukseen astumista, ja eihän
Sofia tuntenut perhettä vielä.

Matkalla antiikin aikaiseen Beratiin
käytiin kesäkenkäostoksilla Durresin rantakaupungissa. Lekon kotikylää suhteellisen lähellä Lumi-joen varrella sijaitseva
Berat toi Sofialle elävästi mieleen lapsuuden ajan kesät Luoteis-Thessaliassa:
ihmisten tietyntyyppinen välittömyys,
kollektiivisuus, elämän pienet ilot, värikkäät vaatteet vaatekaupoissa ja joskus
kitchaftavat kengät.
Volta kyriaki, sunnuntaikävely popcornhattarakojujen pisteyttämä bulevardi,
jonka varrella kulki ihmisiä kevyehköissä,
21



mutta edustavissa vaatteissa,
oli Beratissakin tuttu käytäntö
sunnuntai-iltana. Tutulta kuulostava klarinettivoittoinen musiikki,
jopa tutut melodiat, palauttivat elävästi mieleen lapsuuden kotikylän.

Ensin yhdet pienet ja sitten toiset...

henkilöille, joita mieleen juolahti, vaikka
jälkeenpäin Sofia suri sitä, että niin moni
mukava ihminen oli unohtunut tulla kutsutuksi.
Sitten ajateltiin, että pidettäisiin kahdet pienet juhlat kakkutarjoiluineen. Ensin
olisi siunaus Lekon seurakunnassa (Lähetysseurakunta) ja sitten siinä mihin Sofia
oli lapsena kastettu eli ortodoksisessa,
Myllypurossa sijaitsevassa Aleksanteri
syväriläisen kappelissa, Myllyssä, jonka
kuorossa Sofia oli laulanut taannoin ja
josta tunsi useita ihmisiä.
Vaikka Sofia oli viime vuosina löytänyt
näkemystään vastaavia kutsumustehtäviä
ja uusia ystäviä nimenomaan vapaita
suuntia edustavista seurakunnista evankeliointitapahtumissa, tuntui luonnolliselta
järjestää myös ortodoksiyhteisössä juhlat,
ja pyytää siunaus avioliitolle sieltä aviomiehen seurakunnan lisäksi. Pian päätettiin
pitää kahdet juhlat, ja kutsua juhliin ystäviä
eri taustoista.
Loppujen lopuksi kävi niin, että Roba
Cafessa pidetyissä juhlissa oli yli 160
vierasta, ja Myllyssä viitisenkymmentä,
ja lisäksi seurakuntalaisia.
Kummassakin juhlassa nähtiin värikkäitä esityksiä. Suomenkielisten lauluesitysten lisäksi oli kansainväistä ohjelmistoa:
kreikkalaista musiikkia, kurdirunoutta, sahan soittoa, renessanssitanssia, mustalaistanssia… ja tietysti albanialais-kreikkalaisia tansseja.
Myllyssäkin nähtiin kovin kirjavia esityksiä: lauluja Kaukasiasta (Tsetshenia,
Georgia), Ruotsista, Suomesta, tansseja
Kreikasta Jaakko Karan vetämänä, tanssiesitys Iranista jne. Iranilaiset ystävät olivat kokanneet Ghorme zabsia, perinteistä
persialaista, yrttivoittoista lammaspataa,
joka näytti maistuvan kaikille vieraille,
etenkin kreikkalaisille.

Aluksi Lekolla ja Meri-Sofialla piti olla pienet häät. He epäilivät jopa, että tuleeko
kukaan heidän häihinsä. Kutsuja lähetettiin sponttaanisti ja lopulta sähköpostilla

Meri-Sofian kertomaan perustuen,
teksti Christina Walli ja Eero Nokela

Aivan kuin mummon ja vaarin kotona
Ensimmäisen Albaniassa käynnin aikana
kävi Sofia myös Lekon kotikylässä ja kotona, joka sijaitsi pyhän Tomorr-vuoren kupeessa vuoristokylässä. Lekon huoneessa
tuoksui samalta kuin Sofian mummon ja
vaarin kotona Ihaliassa.
Seuraavilla kerroilla Sofia asui jo Lekon
perheen luona. Nyt Sofia ymmärsi maataloustöiden merkityksen ja myös oman tietotaidollisen vajavaisuuden niissä asioissa.
Maitoa ei lehmän utareesta tulekaan noin
vain, vaan siihen tarvitaan tekniikkaa.
Kuokkakaan ei pysynyt kunnolla käsissä
kasvimaata kitkiessä. Muutaman kerran
Sofiakin nähtiin pellolla: seuraamassa
vierestä traktorilla ajoa ja kerran jopa itse
traktorin kyydissä, ei ratissa sentään!
Leko muutti Suomeen virallisesti
vuonna 2016. Tuolloin pari oli jo käynyt
virallistamassa suhteensa maistraatissa,
mutta kertoi asiasta itsesuojelullisista
sysistä vain pienelle piirille. Toiveena oli,
että pian voisi pitää kirkkohäät ja hääjuhlat. Aluksi oli toivottu häitä Albaniassa,
mutta se tuntui olevan käytännössä niin
hankalaa, ja asian venyessä rakastavaiset
päättivät, että he hakisivat siunauksen
avioliittoon seurakunnasta, ja sen yhteydessä järjestäisivät vaatimattomasti
kakkutarjoilun.
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DIAMANDA GALÁS
HELSINKIIN

Kreikkalaisista sukujuurista ponnistava
yhdysvaltalaisartisti Diamanda Galás
saapuu harvinaislaatuiselle vierailulle Suomeen. Helsingin Kulttuuritalolla maanantaina 29. toukokuuta pidettävän konsertin
liput ovat myynnissä Lippupisteessä ja
Tiketissä. Laulaja, muusikko ja performanssitaiteilija Diamanda Galás esittää
konserteissaan avantgarde-vaikutteista
musiikkia gospelista oopperaan ja bluesista goottirockiin. Klassisen pianistin
koulutuksen saanut artisti tunnetaan myös
laajasta äänialastaan sekä rankkoja aihepiirejä käsittelevistä lyriikoistaan. Uransa jo
1970-luvulla aloittanut Galás on julkaissut
mittavan discografian sekä toteuttanut
lukemattomia performansseja ja poikkitaiteellisia produktioita niin elokuvan kuin
näyttämötaiteenkin parissa.
Galás on tehnyt soololevytystensä
ja performanssiensa ohella yhteistyötä
lukuisten avantgarde- ja jazz-muusikoiden
lisäksi myös Led Zeppelin -basisti John
Paul Jonesin ja Jane’s Addictionin kaltaisten artistien kanssa. Euroopassa todella
harvoin vieraileva artisti on aikaisemmin
esiintynyt Suomessa vuosina 1991 ja
2011. Häneltä illmestyi maaliskuussa samanaikaisesti kaksi albumia.

KREIKKAA LAULAEN
KESÄKUUSSA

Kreikkaa laulaen -tapahtuma järjestetään Athos-Säätiön keskuksessa Lammilla
9.–11.6.2017. Mikis Theodorakiksen ja
muiden merkittävien nykymuusikoiden
laulujen myötä tutustutaan kreikkalaiseen
kulttuuriin. Musiikin tuntemus ei ole edellytys osallistumiselle. Kreikan kielen lukutaito on hyödyksi. Opettajana toimiva luokanopettaja Evangelos Velentzas säestää yhteislaulua buzukilla. Opetuskielinä
ovat kreikka ja suomi. Täysihoitomaksu on
230-260 e majoituksesta riippuen. Muut
Athos-Säätiön kurssit löydät esitteestä:
http://athossaatio.fi/fi/sivu/toimintaesite2017. Tiedustelut ja ilmoittautumiset:
info@athossaatio.fi, puh. 050-441 2036.

MATKAILUILLASTA
VINKKEJÄ KESÄN
KREIKANMATKALLE

Huhtikuista matkailuiltaa yhdistyksen toimistolla emännöi Lomamatkat
& Matkavekan toimitusjohtaja Minna Tuorila.
Hän kertoi, että Rodoksesta on tullut jälleen
trendikohde, jonne matkustetaan yksin ja perheittäin.
Kreeta jatkaa monipuolisena lomakohteena, ja syksyllä Lomamatkat lennättää suomalaisia
maakuntakentiltä Zakynthokselle. Myös
Rodokselle ja Kreetalle on suoria lentoja
muualtakin kuin Helsingistä. Kuvassa
puheenjohtaja Allu Lamminen (oik.) ja
toimitusjohtaja Minna Tuorila.
Kuva Eero Nokela
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