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Sata vuotta yhteistä historiaa
Kreikan kanssa
S

uomella ja
Kreikalla on aina
ollut hyvät suhteet.
Itsenäisyytemme alussa 4.1.1918 aivan ensimmäiset itsenäisyytemme tunnustaneet
maat olivat Saksa,
Ranska, Itävalta-Unkari
sekä Ruotsi ja seuraavana päivänä Kreikka.
Muutama vuosi sitten
silloinen Suomen Kreikan-suurlähettiläs kertoi, että Kreikassa oli vahva kannatus
tukea pientä, sitkeää pohjoista maata sen itsenäisyyspyrkimyksissä.
Nyt lokakuun lopulla juhlistettiin Kansallisarkistossa Suomen ja Kreikan diplomaattisuhteiden solmimisen 100-vuotispäivää pienessä juhlallisessa tilaisuudessa.
Kun maailman tapahtumia seuraa tänään, voimme olla ylpeitä ja onnellisia yhteisestä hienosta historiastamme Kreikan kanssa.
Vietimme myös mukavaa kreikkalaisen musiikin ja ruoan iltaa Berghyddanissa lokakuun 26:ntena. Tässä lehdessä kerromme lisää juhlastamme seuraavalla aukeamalla. Yli 100 iloista ihmistä, wau! Aika moni lähti kotiin jokin kiva arpajaisvoitto mukanaan. Kiitämme kaikkia arpajaisiimme palkintoja lahjoittaneita, keitä, se selviää jutun
lopusta.
Nämä yllä mainitut tapahtumat ovat yhdistyksen arvokkaita ja palkitsevia hetkiä.
Kiitos, että niin moni vietti musiikki-iltaa kanssamme Berghyddanissa. Hyvä ja
positiivinen mieli jatkuu pitkälle syksyyn juhlan jälkeen.
Vuosi on lopuillaan, ja yhdistyksessä suunnitelmat on tehty tulevalle vuodelle.
Toivottavasti se on hyvä vuosi, ja toivottavasti tapaamme monessa mukavassa
tilaisuudessa. Vuosi alkaa tammikuisilla Matka 2020 -messuilla. Siellä Kreikka on
tietysti vahvasti mukana.

Toivotan hyvää ja valoissa joulun aikaa kaikille
jäsenillemme sekä onnellista vuotta 2020.
Allu Lamminen
puheenjohtaja
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▲ Toffe von Bonsdorff (vas.),
Vuokko Heimolinna, Eero Heimolinna,
Petri Tohka ja Hessu Wallenius
eli Pentara.

▲

▲ Ilottelun kolmas yhtye: Ilias
Papailias (vas.) Hrysa Panayotopoulou
ja Vangelis Katopodis.
Antama: Evangelos Veletzas (vas.),
Toffe von Bonsdorff, Sofia Lakos ja
Timo Juntura.

Kyllä musiikilla on huikea voima. Sen todisti lokakuinen
ilta Berghyddanissa, missä kolme eri kokoonpanoa
pisti parastaan. Saimme tanssia itsemme hurmoksiin,
kiitos musiikista!
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Tanssikuvat Kati Metsola

Yleisökuva Dimitrios Karantzidis

Musiikki-ilottelusta
voimaa syksyyn
Berghyddanin
kunnianarvoisa sali
täyttyi kreikkamusiikin
ystävistä ja tanssilattia
heti ensi tahtien
kajahdettua.

A

inahan Berghyddanin jäsenilloissa on
ollut hauskaa, vauhdikastakin, riippuen siitä kuka
tai ketkä esiintyvät ja mitä
soitetaan, mutta nyt tuntui
siltä, että olimme osuneet oikeaan tuomalla lavalla täällä toimivia kreikkamusiikin
taitureita.
Elävällä musiikilla on kutsuva voima:
heti kun ensimmäiset tahdit kajahtivat,
tanssilattialle ilmestyivät innokkaimmat
tanssijat. Tällä kertaa he olivat kreikkalaisen tanssiryhmän jäseniä, taitavia ja
rutinoituneita, heitä oli ilo katsella. Silmää
hivelevää hasapikoksen jalkatyötä, sulavia
käänteitä ja tahdissa eteneviä letkoja. Pian
lavalle riensi joukko suomalaisia, ja tietysti
iso mies Jaakko Kara, joka ehti kastella
useammankin paidan illan mittaan. Mikä
vauhti ja taito!
Pentara, Hrysa ja Antama
Viisijäseninen Pentara aloitti illan. Vuokko
ja Eero Heimolinna kera kolmen muusikon veivät meidät 1930-luvun tavernoiden tunnelmiin vahvoilla Vamvakarisin,
Skarvelisin, Tsitsanisin ja Deliasin
sävelmillä. Maestro-Eero oli sonnustautunut rebetistiksi ja buzuki helisi kutsuvasti.

Tässä vaiheessa lattia oli
jo tupaten täynnä.
Hrysa Panayotopoulou Rebetinkatu-duoineen
lisäsi vauhtia, olihan juhlakansa päässyt jo hyvään
tunnelmaan. Hrysan voimakkaat tulkinnat
tutuista lauluista nostivat tuoleista lisää
tanssin haluisia.
Kolmantena esiintyneen Antamayhtyeen oli helppo jatkaa: Sofia Lakos
viuluineen ja sielukkaine tulkintoineen
kohotti ilottelun sfääreihin. Loputkin paidat
kastuivat sirtoksen ja muiden tuttujen
tanssien rytmittäessä illan yli kymmeneen
saakka.
Ennen Antamaa pidetyn tauon aikana
kymmenet arpoja ostaneet noutivat palkintonsa. Hallitus lähettää isot kiitokset
arpajaisiin palkintoja lahjoittaneille: Viking
Line, Gavrielides Foods, Salon Joseph,
Korres, Otava, Irmeli Lasarenko (kakut)
ja monet muut.
Berghyddanin isäntä Kimon Papadopoulos oli jälleen pistänyt parastaan.
Musiikki-ilotteluun tarvittavaa voimaa
saimme hänen kreikkalaisesta herkkupöydästään.
Kiitos kaikille osallistuneille, juhlan
onnistumiseen vaikuttaneille ja esiintyjille.
Teksti ja orkesterikuvat Eero Nokela
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▲

Yksi Mykonoksen kuvatuimmista
kohteista on tämä Little Venice. Illalla
se herää henkiin, bilettäjät täyttävät
vedenrajan baarit ja ravintolat,
musiikki soi lujaa etkä ehkä tiedä
olevasi Kreikassa. Mykonoksella voi
kaksi henkilöä yhä syödä 50 eurolla,
mutta hienoissa ravintoloissa tuon
summan voi moninkertaistaa.

Kansainvälistyneet
liikaa?

Suosikkisaaret
muutosten edessä
Joko Kreikan-matkailussa
on nähty parhaat vuodet?
Voiko matkailijamäärien
kasvu yhä jatkua? Ovatko
Kykladien suosikkisaaret
Mykonos ja Santorini
kansainvälistyneet jo liikaa
ulkomaisten investointien
ja työntekijöiden myötä?
Kysymyksiin vastaa
Mykonos View -hotellin
johtaja Konstantinos Spanos.

V

uodesta 2003 Mykonos View -hotellia johtanut Konstantinos ”Kostas”
Spanos tuntee paitsi saaren myös sinne
saapuvat matkailijat hyvin. Hänen tullessaan tätä rinteeseen rakennettua erikoi-
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sen näköistä hotellia oli laajennettu niin
että huoneita rakennettiin yhä ylemmäksi.
Uima-allas sijaitsee ”katolla”. Mykonos
Viewssa on 37 huonetta.
Hotellin perustaja ja omistaja (rakennettu 1980-luvulla) herra Antonini
myi kiinteistön Semeli-yhtiölle, jolla oli
ennestään yksi hotelli aivan Mykonoksen
keskustassa. Mykonos View nimenä jo
kertoo mistä on kysymys: Se sijaitsee
horan parhaalla paikalla, näköala valomerenä välkkyvään rantaan ja koko kylään
on huikean kaunis. Siinä silmä lepää niin
aamuvarhaisella kuin iltamyöhäänkin.
Kyklandien saariryhmän keskellä sijaitseva Mykonos ”löydettiin” jo varhain.
Se tuli kuuluisaksi korkean tason maailmanjulkkisten lomapaikkana. Aristoteles
Onassis, Jackie Kennedy ja lukuisat 50ja 60-lukujen kuuluisuudet olivat tuttu näky
sen sokkeloisilla, valkoisiksi kalkituilla kujilla, joille ilmestyi heti myös kultakauppoja.

Ydintiimi, johtaja Kostas Spanos
(ylh. vas.), Oniro-baarin Vano
(Jannis) Natobaidze, vastaanoton
Hristos Charchandis, Ioulia
Venetikou (alh. vas.) ja Vicky
Andrianou sekä aamiaishuoneen
Evaggelia (Lilly) Petsa. Ylhäällä
pilkottaa uima-altaan kaide.

UIma-allas baareineen sijaitsee rinteessä
miltei ylimpänä huoneiden "katolla".
Mykonos View -hotellin johtaja Kostas Spanos
aavistelee, että Kykladien muodikkaiden
saarten Santorinin ja Mykonoksen hintataso
saa vierailijat lyhentämään oleskeluaikaansa
saarilla. Mykonokselle riittää silti tulijoita:
tammi-heinäkuussa saaren lentokentälle
saapui 144 426 kansainvälistä matkailijaa,
mikä on 17,6 prosenttia enemmän kuin
viime vuonna vastaavaan aikaan.

Mykonoksen lentokentän kiitorataa
on jatkettu moneen kertaan, ja nyt sinne
pääsee isollakin koneella, ei toki vielä
laajarunkoisilla. Kaukaisimmat reittilennot
tulevat Qatarista. Mykonos on erityisesti
brittien, hollantilaisten, espanjalaisten ja
italialaisten suosiossa. Suomesta sinne on
lennetty kahteen otteeseen, mutta sarjat
on aina lopetettu kahden kesäsesongin
jälkeen.
Mykonos on lentokenttänsä ansiosta
portti myös lähisaarille. Nykyisin Syrokselle pääsee myös lentäen, toki vain pienillä

koneilla, koska kiitoradan jatkamisesta
luovuttiin EU-rahoituksen puutteessa.
Kasvua 75,2 prosenttia
Johtaja Kostas Spanos nimeää vuodet
2012 – 2018 todellisiksi kasvun vuosiksi
Kreikan-matkailussa. Vuoteen 2017 mennessä matkailijamäärä kasvoi peräti 75,2
prosenttia. Kun vuonna 2014 Kreikkaan
saapui 24 miljoonaa turistia, oli määrä
viime vuonna jo 33 miljoonaa. Eikä loppua
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sa, jossa he ovat käyneet useita kertoja.
Monet tulevat yhä, koska haluavat nähdä
kuuluisan Mykonoksen kerran elämässään! Nyt viivytään vain muutama päivä.”
Kykladien kesäsesonki on lyhyt, Mykonoksella noin seitsemän kuukautta. Onko
sitä mahdollista pidentää, kuten Kreetalla
ja Rodoksella on tehty?
”Santorini on jo pidentänyt matkailukauttaan pitämällä ravintolat auki myös
talvella. Mykonoksellakin tätä on yritetty,
mutta laihoin tuloksin. Mykonos tunnetaan maailmalla yöelämästään, auringosta
ja kauniista rannoistaan, joita ei voi tarjota
talvisaikaan. Enkä ole varma haluavatko
paikallisasukkaat pidentää sesonkia”,
Spanos summaa.
Huikea on näkymä Mykonos View
-hotellista kylään.

Mykonoksen kissoista saa helposti
seuraa. "Meidän Mirkkua" ei enää ole,
mutta kylläkin tämänvärisiä – ja
paljon. Kantaemo tulee helposti
sänkyyn asti, mutta ei odota saavansa
ruokaa kuten muinoin.

näy. Santorinin on ollut pakko rajoittaa sen
edustalle ankkuroituvien jättiristeilijöiden
määrää, saari ei kerta kaikkiaan pysty vastaanottamaan miljoonia kävijöitä kapeille
teilleen. Ongelma on tuttu pikkuruisella
Mykonoksellakin, mutta vielä päättyneenä kesänä siellä saattoi bongata viisikin
jättiläistä yhtä aikaa.
”Arvioni on, että seuraavina 2 – 3 vuonna vierailijoiden määrässä tapahtuu pientä
laskua. Tärkeimmät tähän vaikuttavat tekijät ovat brexit sekä Turkin ja Egyptin olojen
vakautuminen”, Kostas Spanos sanoo (vastaushetkellä ei ollut tiedossa Turkin hyökkäys kurdialueille).
”Tietenkään mainitsemillani seikoilla ei
ole vaikutusta kaikille saarille. Mykonos ja
Santorini ovat tähän asti pystyneet reagoimaan paremmin muuttuviin oloihin, mutta
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pelkäänpä, että tällä kertaa ne kokevat suurimman laskun varsinkin sesonkiaikana.”
Ylikuumeneminen nostaa hintoja
Kun miljoonat matkailijat haluavat nähdä
nimenomaan valkoisina hohtavat Mykonoksen ja Santorinin, siitä seuraa hintojen
nousu. Onko näin käynyt?
”Pelkäänpä, että niin on käymässä jo
Mykonoksella. Kaikki palvelualueet, hotellit, ravintolat, rantapedit, ovat tuoneet
saarelle erilaisen asiakaskunnan. Viimeisen kolmen, neljän vuoden aikana monet
Mykonoksen vakiovieraat eivät enää tulekaan tänne, koska heillä ei ole varaa
kohonneisiin hintoihin tai he kieltäytyvät
maksamasta enempää mistään kohtees-

hillumisen voi jättää väliin, eikä juhlimista
huomaa, ellei ole käynyt Paradise- tai
Super Paradise -rannalla.
”Mykonos houkuttelee kansainvälisiä
matkailijoita kaikkialta kauneudellaan, yöelämällään ja tunnetusti korkeatasoisilla
palveluillaan. Ne ovat tehneet Mykonoksesta suositun kohteen monille julkkiksille ja vip-vieraille. Täällä voi tosiaan yhä
tanssia vuorokauden ympäri kuten ennen
vanhaan”, Spanos naurahtaa. Kovaääniset, suuret klubit ovat siirtyneet saaren
rannoille jättäen näin itse kaupungin keskustan rauhaan – paria poikkeusta lukuunottamatta. Postikorttikuvista kuulu Little
Venice ja sen lähistön baarit tarjoavat superkalliita cocktaileja, ja niihin on parasta
varustautua korvatulpin – tämänikäisen
matkaajan.

Tanssia kellon ympäri
Mykonoksen maine ympärivuorokautisena bilesaarena istuu sitkeästi varmaan
Suomessakin – ainakin matkanjärjestäjien
tuotanto-osastoilla. Totuus on karumpi,
toki täällä voi yhä tanssia pöydällä – kesällä – kellon ympäri, mutta kaiken tuon

Kreikkalaisturisteja ei näy
Mykonoksen kansainvälisyys on aiheuttanut sen, että harvoin saarella kohtaa
kreikkalaisen matkailijan. Miksi?
”Tuo onkin suurin ero kun ajattelen

Mykonos View
-hotelli on rakennettu
80-luvulla jyrkähköön
rinteeseen. Rakennusta
on laajennettu pariin
kertaan ylöspäin.
Hotellissa on viihtyisä
Oniro-baari huikeine
näköaloineen Sirokselle
ja Tinokselle. Kaikki
huoneet ovat erilaisia,
on yhden hengen
studioita, kahden
hengen parvekkeellisia
huoneita ja suorastaan
ylellisiä perhehuoneita.
Hintahaitari on laaja,
runsaasta satasesta
moninkertaiseksi.
www.mykonosview.gr
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ensimmäistä työvuottani ja tilannetta
nyt. Kreikan talouskriisi vuonna 2009 ja
hintojen nousu Mykonoksella saivat kreikkalaiset karttamaan Mykonosta, vaikka
se oli ollut heidän suosikkisaarensa yli
20 vuotta.”
Johtaja Spanos kertoo, että myös
perinteisistä maista kuten Saksasta, Ruotsista, Norjasta ja Suomesta saapuvien
vieraiden määrä on laskenut tai he ovat
jopa kokonaan hävinneet Mykonokselta.
Suomi on tästä hyvä esimerkki; 90-luvulla koetettiin sitäkin vaihtoehtoa, että
koneellinen meikäläisiä vietiin heti laivalla
naapurisaarille Naxokselle ja Parokselle.
”Viimeisten 3 – 4 vuoden aikana meille
on tullut matkailijoita Lähi-idästä erityisesti korkeasesongin aikana. Sen vuoksi
monet hotellit, ravintolat ja baarit ovatkin
keskittyneet palvelemaan tämän tyyppisiä
asiakkaita. Siellä on tarjolla esimerkiksi
vesipiippuja.”

Mykonoksen charmi kestää
Mykonoksen charmin Spanos uskoo yhä
kestävän ja vetävän matkailijoita, vaikka se
onkin menettänyt ”kreikkalaiset kasvonsa”. Palvelut pelaavat, vaikka perinteiset
kreikkalaistavernat voi laskea yhden käden
sormin (Nikos ja Kostas). Se on yhä portti
historialliselle Delokselle.
Ravintoloista puheen ollen, keväällä
nousi kansainvälinen kohu, kun eräs Plati
Jalos -rannan ravintola laskutti amerikkalaisseurueen lounaasta 937 dollaria (noin
850 e). Eivät he syöneet kaviaaria, hummereita tai juoneet samppanjaa, mutta
jättikatkarapuja kylläkin. Omistaja ei nähnyt laskussa mitään väärää, ruokalistassa
hintoja ei kylläkään ilmoitettu.

Teksti ja kuvat Eero Nokela

Ensin tulee talvi, sitten tulee kevät,
Kastrissa viihtyvät tädit ja sedät!
Varaa oma lomasi jo nyt.

www.housekastri.net
Soita Raila +358 40 500 3489
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Aamut aloitettiin reippaasti
jo 8.30 Plataniaksen rannalla
Seija Mustosen johdolla.
Kyllä teki hyvää!

Vuorilta merenrantaan
Edessä turkoosi, kirkkaasti kimalteleva Välimeri kuohuvine
aaltoineen, yllä sininen taivas ja korkealle nouseva aurinko.
Se oli ennen kokematonta ylellisyyttä, kuvailee puheenjohtajamme Allu Lamminen Plataniaksessa vietettyä
liikuntaviikkoa.

K

uusitoista meitä innokkaasti liikkuvaa naista oli viitenä edellisenä
syksynä jumpannut ja patikoinut Tirolin
alppimaisemissa. Viime syksynä viimeisenä iltana viinilasillisten äärellä heräsi
idea uudesta liikuntapaikasta. Kun yhteydet ja mahdolliset liikuntaan sopivat
paikat olivat tiedossa, suuntasimme nyt
syyskuun lopulla Kreetan Plataniakseen.
Osa joukostamme asui Housekastrissa,
jossa iltapäivätuntimme pidettiin, osa
asui Evropi-hotellissa ja muutama ihan
Plataniaksen pääkadun varrella.
Joka aamu me kaikki kävelimme innokkaasti meren rantaan, jossa aamujumppatunti alkoi kello 8.30 ihanan Motivuksen Mustosen Seijan opastamana.
Hän, erittäin hyvä ja osaava ohjaaja, on ollut
myös aikaisemmilla liikuntamatkoillamme.
Ajatelkaa, mikä elämys: edessä turkoosi meri kuohuvine aaltoineen, ja välillä
tyynempänä. Ja kirkkaasti kimaltelevana.

Yllä sininen taivas ja vähitellen korkealle
nouseva aurinko. Alla hiekka, joka tiesi
varsinkin tasapainoliikkeissä aikamoisia
haasteita. Illansuussa oli sitten sisätiloissa Housekastrissa kehonhuoltotunti.
Kelpasi sen jälkeen jatkaa iltaa vetreänä
ja reippaana.
Viikosta jäi mieleen ikimuistoiset tunnelmat. Varsinkin aamuiset liikuntatunnit
rannalla olivat jotain ennen kokematonta
ylellisyyttä. Iltapäivän venyttelyt alustalla
rentoutuen osoittivat, miten tehokkaasti
kehoaan voi huoltaa makuullakin. Tuntien
väliin jäänyt aika käytettiin mielenkiintoiseen ympäristöön tutustumiseen.
Tätä kirjoittaessani olemme jo hieman
totutelleet Suomen lokakuuhun, mutta jo
nyt on tullut monelle mieleen ja yhteiseksi
puheenaiheeksi, että kai me ensi syksynä
taas...
Teksti Allu Lamminen
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”Laku”talo Halvalla
on kreikkalaiset juuret

Jean Karavokyros ja
seinällä perustajista
tehdyt muotokuvat.
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”Toimitusjohtaja joutuu perheyrityksessä tasapainoilemaan
suvun ja yrityksen välissä.
Liiketoiminnassa tunteilla
on silloin iso rooli”, sanoo
Oy Halva Ab:n toimitusjohtaja Jean Karavokyros.
Hän on kolmannen polven
perheyrittäjä ja luotsannut
kreikkalaissyntyisen isoisänsä
ja isosetänsä 1930-luvulla
perustamaa yhtiötä
vuodesta 2002 lähtien.

K

reikkalaiset veljekset Jean ja Michael
Karavokyros lähtivät jo
teini-ikäisinä Kosin naapurissa sijaitsevalta kotisaareltaan

Jean ja Michael Karavokyros
perustivat Oy Itämainen
Halvatehdas Ab:n.

Kalymnokselta ulkomaille etsimään töitä
ja päätyivät suurkaupunkiin Pietariin. Taskussa oli mukana suvussa kulkenut halvan
resepti. Työtä löytyi elintarviketehtaasta,
mutta Venäjän sisällissota pakotti heidät
pian pakomatkalle, naapuriin eli Suomeen.
Erilaisten hanttihommien kautta he päätyivät viimein Helsinkiin ja todettuaan,
että suomalaisillekin halva maistui, he
aloittivat vuonna 1927 halva-makeisten
valmistuksen entisen maitokaupan tiloissa
Kruununhaassa. Neljän vuoden kuluttua

he ostivat yhtiökumppaninsa ulos ja perustivat oman yrityksen, Oy Itämainen
Halvatehdas Ab:n, joka laajensi pian toimintaansa muihinkin makeisiin.
Yrityksen toinen sukupolvi astui kuvaan vuonna 1985, kun nykyisen toimitusjohtajan isä Fokion Karavokyros siirtyi
johtoon työskenneltyään sitä ennen yhtiössä jo vuodesta 1967. Hänen aikanaan
yhtiössä tuotiin markkinoille useampi
tunnettu klassikkotuotemerkki, kuten
Vanhat autot, ja tuotantoa automatisoitiin.
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Hänen kuolemansa jälkeen vetovastuun
otti vuorostaan nykyinen toimitusjohtaja
Jean Karavokyros.
Hänkin ehti harjoitella yhtiössä kesätöissä, varastossa ja tuotannossa monet
kesät, vaikka veri veti ja opinnot tähtäsivätkin lakimiehen uralle. Hän työskentelikin
jonkin aikaa asianajotoimistossa, mutta
kun kohdalle tuli tilaisuus siirtyä perheyritykseen, eihän siitä voinut oikein kieltäytyäkään. ”Onhan tämä todella makea
homma, ja lakiopinnoista on toki hyötyä
täälläkin”, hän hymyilee.
Nyt vuosia yrityksessä on kertynyt
jo 19. ”Isän kanssa ehdin työskennellä
yhdessä vain pari vuotta ennen hänen
kuolemaansa, Jean Karavokyros toteaa
surullisena. ”Hän kuoli aika nuorena,
59-vuotiaana. Mutta hyvä kuitenkin, ettei
tähän tarvinnut tulla heti hänen
kuoltuaan paniikinomaisesti
mukaan.”

Jean Karavokyros ja
tikkukaramellikone.
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Jatkuvasti uutta makeaa
Nykyisin Oy Halva Ab tunnetaan ympäristöystävällisyyteen panostavana kotimaisena – siis suomalaisena – perheyrityksenä,
jonka liikevaihto on kehittynyt vuosi
toisensa jälkeen positiiviseen suuntaan.
Halvan valmistus on edelleen ohjelmassa,
vaikka tuotetta on joskus vaikea löytää,
sillä se pitää säilyttää kylmähyllyssä toisin kuin muut makeiset. Yhtiöstä onkin
kehittynyt ennen kaikkea monipuolinen
lakritsi- ja salmiakkitalo. Sitä ennen tuoterepertuaariin tulivat kuitenkin marmeladit
ja kovat karamellit. Aikaisemmin yhtiössä
valmistettiin myös mehuja, pop cornia,
suklaapusuja jne.
Menestyksen ehtona makeisalalla on
tuoda markkinoille jatkuvasti uutuuksia.

Jean Karavokyros ojentaa kokeiltavaksi
suklaalla ja lakritsiuutteella kuorrutettuja
lakritsikuulia. Jännittävä makuyhdistelmä!
Siitä on hyvää vauhtia tulossa klassikko,
sillä se on kahdessa vuodessa noussut
Halvan suurimpien tuotteiden joukkoon.
Ympäristövastuu painaa
– henkilöstöstä huolta
Ympäristö- ja yhteiskuntavastuu ovat
myös Halvalla nousseet keskeisiksi teemoiksi, mutta mitä se käytännössä tarkoittaa? ”Meillä on esimerkiksi hyväntekeväisyysprojekteja, ja perheyrityksenä
huolehdimme hyvin myös henkilöstöstä.
Meillä on paljon pitkiä työsuhteita ja myönnämme henkilöstölle esimerkiksi lainoja,
mitä kovin moni yritys ei tänä päivänä tee.
Panostamme myös oman hiilijalanjälkemme pienentämiseen. Esimerkiksi tänä
syksynä toteutamme projekteja, joiden
avulla vähennämme päästöjä vuositasolla
3 500 edestakaisen Helsingin ja Tukholman välisen lennon verran.”
Ympäristöasioihin kiinnitetään kasvavaa huomiota myös pakkaamisessa. Esimerkiksi kaikki Halvan käyttämät laatikot
ovat jo ympäristösertifioituja. ”Parhaillaan
työn alla on siirtyminen makeispusseissa
kierrätettävän muovin käyttöön. Katsomme, että kierrättäminen on ympäristön
kannalta parempi vaihtoehto kuin kompostointi, koska silloin sama materiaali
voidaan käyttää uudestaan”, Jean Karavokyros perustelee.
Myös pakkausten painoväreihin kiinnitetään ympäristömielessä huomiota, ja
niissä haetaan mahdollisimman myrkyttömiä ratkaisuja. ”Värin määrän vähentäminen on kyllä osoittautunut hankalaksi,
sillä hailean väriset karkkipussit eivät vain
mene kaupaksi. Niitä luullaan helposti
vanhentuneiksi.”
Karavokyros kertoo, että vuodessa
valmistetaan useita miljoonia makeispusseja, joten muovin kierrättämisellä on iso

merkitys. ”Seuraava askel on sitten aurinkopaneelien asentaminen katolle Pitäjänmäessä. ”Olemme lisäksi Suomen suurin
vanhojen autojen kauppias, Karavokyros
hymyilee ja viittaa tällä yksittäispakattuihin
vanhoihin autoihin, joita Halva myy toista
miljoonaa kappaletta. ”Nekin ovat ympäristöystävällisiä, koska eivät kuluta mitään
polttoaineita tai muuta energiaa!”
Lakua maailmalle
Pohjois-Amerikkaan asti
Yhtiön liikevaihdosta noin kolmannes
menee vientiin, joten logistisesti varaston
sijainti Vantaan Tammistossa on hyvä, lentokenttä on lähellä eikä satamakaan kovin
paljon kauempana. Jean Karavokyroksen
mukaan pääasialliset vientimaat ovat
Pohjoismaiden ohella Espanja ja PohjoisAmerikka, erityisesti Yhdysvallat.
”Salmiakin vienti rajoittuu aika pienelle alueelle. Se kattaa oikeastaan vain
Pohjoismaat, Pohjois-Saksan ja Hollannin,
mutta tavallista lakritsia syödään monissa
muissakin maissa, ja esimerkiksi Manhattanin deli-kaupoissa meillä on koko lailla
hyvä peitto”, Karavokyros myhäilee.
Luonnolliset värit ja aromit
Ruokatrendeissä kasvikset ja sokerin
välttäminen ovat nykyisin pinnalla. Miten
tämä näkyy ja tuntuu makeisissa? ”No,
vähäsokerisuus ei makeisissa näy kovinkaan voimakkaana. Makeisia syödään,
kun halutaan herkutella. Nehän eivät ole
jokapäiväistä ruokaa. Mutta luonnollisuus
sinänsä vaikuttaa; luonnolliset värit ja
aromit, samoin erilaisten lisäaineiden
poistaminen ja vegaanisuus. Tällaiset asiat
nostavat päätään makeismaailmassakin,
ja niihin pyrimme vastaamaan. Meillä on
jo nyt tuotteita, joissa ei ole lainkaan liivatetta ja joissa käytetään vain luonnollisia
makuaineita”, Karavokyros vastaa.
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Omat haasteensa tuo verotus ja sen
kehittyminen. ”Jos verot nousevat tai
uusia veroja tuodaan – viittaan tässä esimeriksi sokeriveroon – se vaikeuttaa yrityksen tulevaisuuden suunnittelua. Kun
kilpailu kiristyy, yhtäkkiä jokin sokerivero tai vastaava mullistaa kaiken. Uusia
valmisteveroja ei saa tuoda, koska ne
heikentävät yritysten kilpailukykyä. Esimerkiksi suklaa oli patukan muodossa
makeisveron piirissä, mutta kun se paloiteltiin ja pakattiin pussiin, se olikin keksi,
jota vero ei koskenut.”
Perinteet kunniaan
– joka vuosi Kreikkaan

puhu. Vanha kaarti on poissa ja kreikkalaiset impulssit suvussamme valitettavasti
vähenevät. Olemme selvästi suomalaistuneet. Mutta joka vuosi matkustamme
Kreikkaan. Haluamme pitää kiinni yhteyksistä siellä – ne ovat meille rakkaita. Isoisäni ja hänen veljensä lisäksi Kreikasta tulivat
aikoinaan isoäiti vähän myöhemmin, sitten
isoäidin velikin. Sen takia meillä riittää
sukulaisia täällä Suomessakin.”
”Nuorena kreikkalaisuus ei niin paljon
kiinnostanut, mutta mitä vanhemmaksi
tulee, sitä enemmän se alkaa kiinnostaa.
Samalla harmittaa, että enää ei ole ketään,
jonka kanssa tästä historiasta voisi jutella,
sillä moni asia on jäänyt dokumentoimatta”, Jean Karavokyros harmittelee.

Entä ne kreikkalaiset juuret? Vieläkö niitä
näkyy?
”Sillä tavalla ne näkyvät, että kunnioitamme täällä perinteitä. Kotona yritämme
vaalia myös kreikkalaista ruokakulttuuria.
Se oppi on tullut vanhemmilta ja sukulaisilta. Kreikkaa emme valitettavasti enää

Teksti Marja-Liisa Kinturi
Kuvat Marja-Liisa Kinturi ja
Halvan arkistot
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Vuokrattavana
2

Loma-asunto 52 m Ateenan Rivieralla,
Ateenaan 40 Km.
Alk. 300 e/viikko.
Puh. 050-585 8985
www.liemola.com
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Resepti Irmeli Lasarenko

Seesamirinkelit

Jäsenedut
ovat voimassa
seuraavissa yrityksissä:

(8 isoa rinkeliä)

500 g
vehnäjauhoja
1 tl
suolaa
3 – 4 rkl oliiviöljyä
30 g
tuoretta hiivaa
250 g
seesaminsiemeniä
3 dl
vettä
Jauhoja myös leipomiseen
Siivilöi jauhot astiaan ja ripottele suola
päälle. Tee kuoppa jauhojen keskelle ja
kaada öljy siihen. Lämmitä vesi ja liuota
hiiva siihen ja kaada öljyn joukkoon.
Sekoita ainekset ja alusta taikina
käsin kiinteäksi, mutta saa jäädä melko
pehmeäksi. Kohota liinalla peitettynä
noin 45 min.
Kuumenna uuni 225 asteeseen ja
voitele iso pelti öljyllä.
Vaivaa taikina uudelleen, pyörittele
pitkoksi ja jaa kahdeksaan osaan
(jos haluat pieniä rinkeleitä, jaa useampaan osaan). Pyöritä noin 2 cm:n paksuisia tankoja ja muotoile rinkeleiksi.
Kiinnitä päät hyvin yhteen.
Kaada kulhoon lämmintä vettä ja
lautaselle seesaminsiemeniä.
Kasta rinkelit yksitellen veteen ja
molemmin puolin seesaminsiemeniin.
Aseta voidellulle pellille.
Kohota liinalla peitettynä noin 10 min.
Paista uunin keskiosassa noin 25 min.
Paistamisen puolivälissä aseta uunin pohjalle pieni kulho, jossa on kylmää vettä.

www.berghyddan.fi
Vanhankaupungintie 3
00560 Helsinki
Kimon Papadopoulos
puh. 040 568 5611

Etu:

Juhlatilaisuuksiin
25 % alennus tilavuokrasta

www.salonjoseph.fi
Kaisaniemenkatu 4
00100 Helsinki
puh. 044 948 2661

Etu:

20 % alennus normaalihintaisista kampaamo- ja
parturipalveluista
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Toimittanut Eero Nokela

imera

Syyskokous ja viininmaistajaiset 14.11.

Muistathan yhdistyksen syyskokouksen, se pidetään torstaina, marraskuun
14. päivänä klo 17.30 yhdistyksen toimistossa Inkoonkatu 7, Alppila. Kokouksen
jälkeen pääsemme maistelemaan jälleen
ajankohtaisia kreikkalaisia viinejä. Maistajaiset alkavat klo 18.30, ilmoittautuminen
sihteerille etukäteen, kiitos (kts. sivu 2).

Matkamessut Messukeskuksessa Pasilassa. Päivät ovat 17.–19. tammikuuta,
yleisölle perjantaista sunnuntaihin. Kreikka
on Tukholmasta saamani tiedon mukaan
jälleen mukana omalla osastolla, samoin
yhdistys, siitä tarkemmin yhdistyksen
kotisivuilla, facebookissa ja sähköpostitse.
Jos et vielä ole ilmoittanut sähköpostiosoitettasi, tee se välittömästi. Siten pysyt
ajan tasalla siitä mitä tapahtuu, kiitos.

Jäsentilaisuus
Korresin myymälässä

Liitolle uusi
puheenjohtaja

Tervetuloa joukolla Korresin Lasipalatsin-myymälään tutustumaan ja tekemään ostoksia keskiviikkona, joulukuun 4.
päivänä klo 18 alkaen. Kuten tiedämme,
Korres on johtava, korkeatasoinen kreikkalainen luonnon kosmetiikan valmistaja
ja markkinoija. Illan aikana kuullaan tuoteesittelyjä, muista lähestyvä joulu ja tee ostoksia jäsenhintaan. Sisäänkäynti Simonkadun puolelta, Mannerheimintie 22–24.

Matka 2020 tammikuussa
– Kreikka mukana!
Jälleen on se aika vuodesta, jolloin
merkitään ensi vuoden kalentereihin
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Uudet aidot
kreikkalaiset jogurtit
nyt K-kaupoissa.
Kysy saatavuutta
omasta lähikaupastasi.

Pietarsaaressa pidetyssä Suomi–Kreikka-yhdistysten liiton hallituksen kokouksessa vaihtui puheenjohtaja. Yli kymmenen vuotta liiton hallitusta johtanut Yrjö
Viinikka (oik.) siirtyi varapuheenjohtajaksi
ja entisestä varapuheenjohtajasta Jukka
Heiskasesta tuli uusi puheenjohtaja. Hän
on Turun yhdistyksen puheenjohtaja.
Liiton hallituksessa jatkaa Helsingin yhdistyksen puheenjohtaja Allu Lamminen
varsinaisena jäsenenä ja Irmeli Lasarenko hänen varajäsenenään. Käytännössä
liiton vetovastuu säilyy Yrjöllä ensi kevätkauden kunnes Heiskanen vapautuu työtehtävistään. Kuva Jukka Heiskanen.
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Kreikan kielikurssit
Helsingin Suomi–Kreikkayhdistyksessä

Kurssit jatkuvat jälleen
keväällä
7.1. ja 13.1.2020
Maanantaisin kokoontuvat ryhmät:
Kreikka 6–7: klo 16.15–17.45 (oppikirja
Ellinika A) sekä Kreikkaa kerraten ja
täydentäen: klo 17.45 –19.15 (oppikirja
Ellinika B) ja Kreikan alkeiskurssi:
19.15–20.45. (oppikirja on Ellinika A).

Tiistaisin kokoontuvat ryhmät:
Kreikka ET (pitkälle ehtineiden ryhmä):
klo 16.00–17.30. Oppikirja on Klik B2.
Sekä Kreikka 4: klo 17.30–19.00, että
Kreikka 2: klo 19.00–20.30.
Oppikirja on Ellinika A.

Opettaja auttaa tarvittaessa kirjojen hankinnassa.
Kurssipaikkana on yhdistyksen toimisto Inkoonkatu 7 Alppilassa.
Kurssien hinta on 155 euroa keväältä ja kertoja on 12.
Opettajana toimii Soile Hartikainen. Ilmoittautumiset ja tiedustelut sähköpostilla soile.hartikainen@diginia.fi tai puhelimitse 0400 509 239.

Tervetuloa!
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HELSINGIN SUOMI–KREIKKA-YHDISTYS
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