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PUHEENJOHTAJALTA          

 

 

 

Juhlavuosia 
    

   Tasaiset vuosikymmenet tarjoavat aina miellyttävän mahdollisuuden 

koota yhteen yhdistysten entisiä ja nykyisiä aktiiveja sekä yhteistyö-

kumppaneita tavallista juhlavammin. 

  Tänä vuonna olemme jo juhlineet vanhimman ja suurimman Suomi-

Kreikka yhdistyksen 60-vuotista taivalta Helsingissä kolmipäiväisillä 

Kreikan kulttuurifestivaaleilla 23.-25.3.2017. Tilaisuuksiin saatiin run-

saasti juhlakansaa ja festivaalit onnistuivat kaikin puolin erinomaisesti. 

   Vuonna 2018 kaksi keskisuurta yhdistystämme viettää 40-vuotisjuh-

liaan. Tampereen yhdistys aloittaa juhlinnan lauantaina 24.2. Tampere 

on keskeisen sijaintinsa vuoksi usein saanut toimia myös liiton kokous-

paikkana. Niin nytkin, pidämme yhdistyksen juhlapäivänä sekä liiton 

hallituksen että liittokokouksen. Syksyllä Kuopion Kreikan Ystävien 

juhlapäivä on lauantaina 8.9. Tähän voitaneen sijoittaa myös liittohal-

lituksen syyskokous.  

   Liittoon kuuluu tänä syksynä 16 jäsenyhdistystä, joiden yhteinen jä-

senmäärä on noin 1400. Sekä yhdistysten että niiden jäsenten määrät 

ovat edelleen hieman laskeneet. Aikaisemmin monien yhdistysten toi-

minnassa tärkeät antiikin kulttuurin ja kreikkalaisten tanssien harras-

tukset ovat vähitellen hiipuneet. Kreikka kiinnostaa kuitenkin edelleen, 

mm.  kreikkalainen musiikki ja erityisesti Kreikan matkailukohteet ve-

tävät vastustamattomasti puoleensa. Kreikassa käy edelleen vuosit-

tain yli 200 000 suomalaista turistia. Samalla on herännyt myös kiin-

nostus kreikkalaisten nykypäivään taloudellisten kriisien ja pakolaistul-

van keskellä.  

  Tiedotusta ja näkyvyyttä omille tapahtumille voidaan varmastikin 

vielä tehostaa. Matkamessuilla 18.-21.1.2018 olemme entistä näky-

vämmin esillä. Nuoria voidaan kannustaa mukaan erityisesti sosiaali-

sessa mediassa. Yhteistoimin voidaan kehitellä uusiakin toimintamuo-

toja.  Esimerkiksi liiton järjestämän vuoden 2016 Ellada Pantou Festi-

vaalin suosituin tapahtuma oli nuoren kreikkalaisen dj:n vetämä disko, 

jossa oli yhdistettynä maailmamusiikkia ja kreikkalaista musiikkitarjon-

taa. 
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Leros ja Villa Kolkis – Esseitä merkityksellisyydestä 

Iris Andersson, Arvo Allosen stipendi 2016 

Diplomityö ”Rakentamisen luontosuhde Leroksella” 

       Marraskuinen auringonlasku Villa Kolkiksessa 

   Olen saanut kasteen kreikkalaisen sateenkaaren 

jumalattaren mukaan. Liekö kohtaloa vai vain sattu-

maa, mutta diplomityöni Aalto-yliopiston arkkitehtuu-

rinlaitokselle johdatti minut lopulta Kreikan saaris-

toon.  

 

Schildtin vanavedessä 

 

   Välimeri on kautta vuosien houkutellut luokseen 

useita matkalaisia ja taiteilijoita. Kirjailija Göran 

Schildt (1917–2009) lähti Odysseuksen vanave-

dessä Välimerelle ja asettui sotien jälkeisessä va-

pauden kaipuussaan asumaan Leroksen saarelle, 

Dodekanesian saaristoon näköetäisyydellä Turkkiin. 

Kreikkalaisen kotinsa kamarissa turkoosina kimmel-

tävää Egeanmerta katsellen hän kirjoitti matkalaukul-

lisesta muistiinpanoja arkkitehti Alvar Aallon elämä-

kerran. Schildtin ystävyssuhde Aaltoon ja kiinnostus 

arkkitehtuuriin on ollut osasyy, miksi Christine ja Gö-

ran Schildtin säätiö on toiminut diplomityöni käynnis-

tävänä voimana. Ajankohtaiseksi työni on tehnyt 

myös Göran Schildtin juhlavuosi, sillä kirjailijan syn-

tymästä tuli kuluneeksi 100-vuotta. Filosofisena poh-

diskelijana ja purjehtivana matkalaisena Schildt 

edusti aikakautensa ennakkoluulotonta ja rajat ylittä-

vää sukupolvea, asennetta, jossa on jotain tähänkin 

päivään nostettavaa arvoa.  

   Saavuin Lerokselle Schildtiä seuraten viikon mittai-

selle matkalle toukokuussa 2016. Ensisilmäykseni 

saareen loin horisontin sijaan yläilmoista, kun näin 

pienen saaren, joka valkoisine kylineen kellui autu-

aasti turkoosissa Välimeressä. Aivan kuten Schildt 

palasin saarelle uudelleen ja jäin asumaan pieneen 

merenrantataloon lokakuusta 2016 tammikuun 2017 

alkuun asti. Näin sain kokea saaren arjen auringon-

paisteet ja tuulet sekä ylä- ja alamäet. Schildtit puo-

lestaan asettuivat aikanaan asumaan kauemmaksi 

Agia Marinan rannasta Spilian rinteille. Nykyisin 

Christine Schildt (s.1940) on muuttanut samaiselle 

tontille rakennettuun uudisrakennukseen, mutta 

Schildtien vanha kotitalo, Villa Kolkis, on yhä yksi 

saaren parhaimmin säilyneistä perinteisistä kreikka-

laistaloista, katoikioista. 

  

Villa Kolkis ja inspiraatio 

 

   Kreikkalainen kansanrakentaminen on hyvin paik-

kasidonnaista ja se muovautuu vastaamaan kunkin 

saaren luonnonoloja. Leroslainen perinnerakentami-

nen yhdistelee rakennusmateriaaleissaan saaren 

kahta vallitsevaa luontoelementtiä: merta ja vuorta. 

Rakentamisen vahvan luontosuhteen lisäksi Villa 

Kolkiksesta välittyy myös kreikkalainen filosofia. Se 

on uniikki yksilö, mutta osa kreikkalaista rakennuspe-

rinnettä ja perhettä. Tutustumalla yhteen yksilöön op-

pii siten samalla myös muista.  

   Villa Kolkis, inspiraation maja, on ollut havainnoin-

tityöni alkupiste muodostaen lopulta koko työn sydä-

men. Diplomityöni pohjautuu Leroksen saarella teh- 
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tyyn kenttätyöhön, havainnointiin ja mittapiirustuk-

siin. Yksin mitatuilla ja käsin piirretyillä piirustuksilla 

on ollut suuri merkitys kreikkalaiseen mittakaavaan, 

asumismuotoon ja rakentamisen luontosuhteeseen 

tutustumisessa. Piirtäessä antaa enemmän aikaa 

ympäristön havainnoinnille ja käden liikkeiden tah-

dissa tarkasteltava näkymä tallentuu muistiin valoku-

vaa yksityiskohtaisemmin ja pidempiaikaisesti. Do-

kumentointityön kautta Villa Kolkis on jättänyt mi-

nuun vahvan muistijäljen ja kuvieni, mittapiirustusten 

ja akvarellien kautta pystyn yhä uudelleen palaa-

maan talossa viettämiini hetkiin, kuulemaan tuulen, 

tuntemaan auringon lämmön iholla ja haistamaan 

meren suolan.  

   Työni ei ole vain visuaalinen vaan sanoilla on voi-

maa. Omien tutkimusteni ja kokemusteni myötä kai-

voin kynän sekä paperin esille ja saatoin havaintoni 

kirjalliseen muotoon. Kenttätyöllä kootusta materiaa-

lista on hioutunut kuuden eriteemaisen esseen koko-

elma. Esseekokoelman läpikulkevana teemana on 

ollut arkkitehtuurin merkityksellisyys ja matka kreik-

kalaiseen elämäntyyliin ja rakentamisen luontosuh-

teeseen. Jokainen essee avaa oman rajatun luuk-

kunsa Egeanmeren maisemaan. Yhdessä ne muo-

dostavat kokonaisemman kuvan, joka on oma, sub-

jektiivinen, näkemykseni aiheeseen.  

    Lähdeaineisto on vaikuttanut valittuihin rajauksiin. 

Göran Schildt kirjoitti vuonna 1967 saaren elämää 

kuvastavan teoksen ”Dianan saari”, joka sai kriittisen 

vastaanoton. Kirjan tunnistettavat henkilöt todellisin 

nimin ja lukuisat virheelliset käännökset synnyttivät 

negatiivisten huhupuheiden tulvan. Dokumentoiva 

työtapani on verrattavissa Schildtin työhön, mutta 

kerrontatavallani olen tiedostanut ympäristöni ja työ-

hön liittyvän herkkyyden, enkä viittaa suoraan saare-

laisiin. Schildtin hengessä tekstini ovat yhdistelmä 

kaunokirjallisempia tuokiokuvia sekä tieteellisempää 

kirjoittamista lähteineen.  

   Keskeisimpiä lähdeteoksia arkkitehtuurin alalta 

ovat olleet itävaltalaissyntyisen arkkitehti Christopher 

Alexanderin (s.1936) ”A Pattern Language” (1977) 

sekä tanskalaisen Jan Gehlin (s.1936) ” Life Between 

Buildings” (2011). Alexander luo teoksellaan arkki-

tehtuurille kielen, joka koostuu ylä- ja alakategorioi-

hin verkostomaisesti jaettavista kaavoista ja elemen-

teistä. Kun arkikielen sanavalinnat saavat harkittuja 

ja syvempiä merkityksiä, syntyy runoutta. Kun arkki-         

tehti hallitsee arkkitehtuurin kielen, hän voi yhdistää 

sen kaavoja pienimmällä mahdollisella pinta-alalla ja 

aikaansaada rakennuksia, jotka ovat kuin runoja1. 

Gehlin teos tarttuu mielestäni yhteen Alexanderin  

 

yläkategoriaan ja nostaa talojen välisen elämän, jul-

kisen tilan ja ihmiset, huomion arvoiseksi ulottuvuu-

deksi arkkitehtuurin tarkastelussa. Molemmista kir-

joista astuu esiin ihminen, jolle arkkitehtuuri luo elä-

män puitteet. Nämä teokset ovat kasvattaneet arkki-

tehtuurin lukutaitoani ja auttaneet pyrkimyksessäni 

kuvata kolmiulotteisesti koettavaa elinympäristöä sa-

noin ja kuvin sen kokemuksellista tunnelmaa menet-

tämättä. Analyysistä on kehittynyt tarina, joka hyö-

dyntää yhteistä kaavakieltä. 
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                   Katu. Akvarelli esseestä ”Välimatka”. 
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   Kaikkea tietoa en ole kyennyt tavoittamaan kovien 

kansien välistä, vaan tutkimusotteeni on empiirinen, 

havainnointiin perustuva. Keskustelut eri taustaisten 

ihmisten kanssa ovat avanneet uusia näkökulmia 

sekä saareen että ylipäätään elämään ja ihmisyy-

teen. Omia näköhavaintojani heijastelevat myös 

aiemmat elämänkokemukseni, joita kartutan päivä 

päivältä lisää ja siten tulkintani syvenevät. Muistilla 

on tärkeä rooli merkityksiä luotaessa, sillä merkkien 

tunnistaminen on kulttuuristen kokemusten kautta 

opittu toiminto. Muistivirta ja eletty elämä ovat siten 

aina läsnä arkkitehtuurin kokemisessa ja tulkin-

noissa. Arkkitehtuurin, kuten muunkin taiteen tekemi-

nen ja kokeminen ovat kriittis-historiallisia tekoja, joi-

hin vaikuttaa se, mitä arkkitehti ja katsoja ovat oppi-

neet havainnoimaan ja kuvittelemaan oman elä-

mänsä ja asioihinsa suhtautumisen kautta. Tällöin 

taidekokemuksemme voimaan ja arvoon vaikuttaa 

suuresti historiallinen tietämyksemme.2  

   Edellä mainitut tekijät ovat vaikuttaneet esseiden 

rajauksiin. Kukin essee on kuin yksittäinen saari, 

jotka yhdessä muodostavat saariston. Ne ovat ikku-

noita, jotka luukku luukulta avaavat lisää näkymiä 

maisemaan. Esseekokoelma lähtee liikkeelle otsi-

kolla ”Leros – helmi Egeanmerellä”. Se johdattelee 

lukijan Villa Kolkiksen kontekstiin. Se peilaa Lerok-

sen arkkitehtuuria saaren sotaisaan historiaan ja si-

joittaa Villa Kolkiksen osaksi kansanrakennusperin-

teen ketjua, jota vallitsee luonnonlakien kunnioitus. 

Seuraavaksi matka jatkuu tarkemmalla kohdennuk-

sella katutilaan esseellä ”Välimatka”. Essee käsitte-

lee välimatkojen kokemiseen niin ajassa, etäisyyk-

sissä kuin ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa. 

Se on mielessä virtaavien ajatusten ja aistihavainto-

jen sävyttämä nousu kohti päämäärää, Villa Kolkista, 

johon seuraavat esseet syventyvät tarkemmin. Es-

see ”Keskustelu puutarhassa” on keskustelua Göran 

Schildtin lähteiden kanssa puutarhan merkityksestä 

ja essee ”Puutarhamuurilta ikkunasyvennyksiin” kä-

sittelee Villa Kolkiksen sosiaalisia- ja positiivisia ulko-

tiloja sekä sisä- ja ulkotilaa erottavia rajapintoja. Vii-

des essee ” Sosiaalinen historia – Christine Schildtin 

muistikuvia” on Christine Schildtin haastattelu, joka 

tuo ainutlaatuisen lisän saarella suoritettuun doku-

mentointityöhön. Vaikka esseet voidaan lukea missä 

järjestyksessä tahansa palauttaa viimeinen essee 

”Luonnon suuri yhteys” kokoelman takaisin isompiin 

yhteyksiin, koko kosmokseen, joka kreikaksi tarkoit-

taa kauneutta ja järjestystä. Esseekokoelma ammen 

 

 

 
taa voimaa menneisyydestä ja on sävyltään positiivi-

nen, mutta viimeinen essee nostaa esille myös ai-

kamme haasteet: ympäristöongelmat ja pakolaiset. 

Se on ikään kuin haikea jäähyväiskirje Lerokselle, 

Christinelle ja matkalleni. 

 

Kiitollisuus 

      Vieraillessani Leroksella ensimmäisen kerran 

toukokuussa 2016 kysyin kulttuurisäätiö Artemiksen 

puheenjohtajalta ”Mitä saarelta puuttuu?” saaden 

vastaukseksi kunnioituksen. Kunnioituksen niin saa-

ren omia, Manner-Kreikasta poikkeavia, perinteitä 

kohtaan kuin ihmisten keskinäinen kunnioitus yli pää-

tään, ei vain Leroksella tai Kreikassa vaan kaikkialla. 

Suuret pakolaisvirrat kärjistävät tilanteita Euroo-

passa ja pakolaisten läpikulkusaarena sen vaikutuk-

set ovat nähtävissä ensimmäisenä Leroksella. Mat-

kustin saarelle vieraana muukalaisena, turistina, 

mutta toivon silti työstäni välittyvän kunnioitus ja kii-

tollisuus saarta ja saarelaisia kohtaan, vaikka taus-

tani ja aikaisemmat elämänkokemukseni luovat mi-

nusta vertailijan eri maailmojen välillä. Matkailijana 

olen kuin utelias lapsi, jonka silmiä tottumus ei ole 

sumentanut, vaan kaikki näyttäytyy uutena, kiehto-

vana ja erilaisena. Uuteen mielentilaan virittyminen 

lienee yksi matkailun viehätyksistä. Ei tarvitse ylittää 

kuin kahden maan välinen raja, niin katse terävöityy: 

vieraassa valtiossa on jotakin olennaisesti erilaista – 

jos ei muuta niin matkailijan oma perspektiivi3.  

   Puhumme mielentiloista, mikä antaakin ymmärtää, 

että tila on sidoksissa mieleemme ja muistiimme. Le-

ros on jättänyt minuuteeni vahvan muistijäljen. Se ei 

ole enää vain syrjäinen saari vaan paikka täynnä 

merkityksiä. Schildt puhuu kodistaan vihkiytymiskap-

pelina, josta lähestyä Egeanmeren kulttuuripiiri. Villa 

Kolkis on muodostunut minullekin turvasatamaksi, 

josta olen tarkkaillut uutta ympäristöä. Japanilaisilla 

on termi furusato kuvaamaan synnyinpaikkaa sekä 

kotikaupunkia. Tämä paikka kasvattaa meistä sellai-

sia kuin nykyisin olemme. Se on paikka, jonne pa-

laamme katsomaan sukulaisia ja jonne olemme juur-

tuneet. Meillä voi olla myös toinen furusato, paikka, 

jossa sydämemme tuntee olevansa kotona.4 Leros 

on minulle yksi tällainen sydämen maja. Matkailijan 

katseeni säilyi muukalaisen katseena vielä matkani 

jälkeen. Liike on muutosta eikä se jätä maailmaa en-

tiselleen. Kerran ulkomailla asuttuaan joutunee kai 

olotilaan, jossa aina kaipaa jonnekin. Mieli muodos-

taa kodeiksi koettuihin paikkoihin kaipuun siteitä – 

merkityksellisiä mielentiloja.  
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Katkelma esseestä ”Välimatka” 

 

Matka ajassa, myyttisessä menneisyydessä ja 

maisemassa 

 

   Seison kynnyksellä. Avaan aaltojen pauhun säestä-

mänä pienen ”spitini”, kreikkalaisen kotini, oven ja as-

tun suoraan harmailla liuskekivillä päällystetylle ranta-

kadulle. Silmieni edessä avautuu kreikkalainen elinpiiri 

– vaaleat ja tasakattoiset rakennukset sinisine yksityis-

kohtineen, kaukana kohoavat kukkulat kivisin kirkoin ja 

meri, joka on aina läsnä. Ihmisillä on perustavanlaatui-

nen kaipuu vesistöjen äärelle ja veden läheisyyden 

tarve on meille elintärkeä ja synnynnäinen5. Olen aina 

asunut lähellä merta ja sillä on mieltäni tyynnyttävä vai-

kutus. Kreikkalaisessa ympäristössä meri on voimak-

kaampi elementti. Leroksen saariolosuhteissa sen mer-

kitys vain korostuu, kun matkaa veden äärelle ei ikinä 

ole puoltatoista kilometriä enempää. Meri on helposti 

lähestyttävissä. Vapaita luonnonrantoja, satamia ja ran-

tareittejä kuten pieni bulevardi, jolla nyt kävelen, on lu-

kuisia. Julkinen, muut huomioiva suhtautuminen vesira-

jaan kuvastaa kreikkalaisten lämmintä luonnetta, mutta 

myös kunnioitusta merta kohtaan. Lisäksi kovalla tuu-

lella välimatka rantaan on käytännön sanelema vaati-

mus antaen rakennuksille parempaa suojaa katukiviä 

huuhtovalta aallokolta. Etäisyys ei aina ole yhtä tur-

vattu, vaan myrskyn pauhatessa voin kuulla aaltojen jy-

minän niiden iskiessä panssarivaunun lailla kotini sei-

niin. 

    Istahdan hetkeksi neljä metriä leveän rantatien aurin-

koiselle reunalle. Kuuntelen aallokon tasaista, medita-

tiivista sointia ja otan esiin luonnoslehtiöni. Muutama 

ohikulkija pysähtyy selkäni taakse tokaisten jotakin krei-

kaksi. Nuo sanat sujahtavat ohi korvieni, mutta tiedän 

ihmisen julkisessa tilassa aktiivisena toimijana herättä-

vän heidän kiinnostuksensa. Paperilleni alkaa hahmot-

tua maisema: vuori, jonka huipulla osana kovaa kivi-

massaa kohoaa vanha linna, Kastro. Rinteen laskeutu-

essa laaksoksi ja muuttuessa vehreämmäksi esiin nou-

see asutus, eri vuosisatojen sattumanvarainen kerros-

tuma. Suunnittelua on ohjannut tarve ja kaupungin 

kasvu on nähtävissä eri aikakerroksina toimintojen ja 

 

kautumisen sijaan. Yleisilme on yhä valkea, mutta pe-

rinteinen saarimaisema on alkanut saada länsimaisten  

vaikutteiden myötä vaahtokarkkimaisia rosoja lähennel-

len aika ajoin jopa mauttomuutta. Seuraavaksi paperil-

leni asettautuu rantaviiva, toinen maisemaa hallitseva 

elementti. Lopuksi sille heittyvät varjot, jotka kirkas tal-

viaurinko maalaa. Etelän talvi on täynnä vastakohtia ai-

van kuten sen yö ja päiväkin. Suljen silmäni ja nuuhkai-

sen keuhkoni täyteen suolaista meri-ilmaa. Kuulen 

kuinka varis lentää ylitseni siipiään räpytellen ja jossain 

kaukana kiekuu kukko. 

   Arkeani ympäröi nyt kirjaimellisesti kreikkalainen elin-

piiri, mutta muinainen kreikkalainen elämänkatsomus 

ympäröi meitä kaikkialla. Antiikin ajatukset ja odotukset 

on punottu syvälle elämämme loimeen. Moderni maa-

ilma on syvästi linkitetty kreikkalaiseen maailmaan, em-

mekä siten voi kieltää tarvettamme tietää siitä enem-

män. Tämä tiedonjano on saanut minutkin jälleen ker-

ran astelemaan pitkin rannan kivilaatoitusta kohti Agia 

Marinaa. Satamakaupungin kivet vaihtuvat jyrkkää rin-

nettä ylös kiipeäviksi valkoreunaisiksi betoniaskelmiksi 

määränpäänäni sen uumeniin kätkeytyvä Villa Kolkis, 

pala menneisyyden perintöä. Antiikin kreikkalaiset nos-

tivat esiin uskon yksilön tärkeyteen ihmisen itsensä täh-

den, luottamuksen omana itsenä olemiseen, jonka 

kautta saavuttaa päämäärä ja yhteinen hyvä. Matkani 

tuntuu saavan askel askeleelta suuremman merkityk-

sen. 

 

 

 

 

 

 

        

            

 

            Näkymä Agia Marinasta Kastron linnan suuntaan 

1. Alexander et al. 1977, s.xliv. 

2. Venturi 1977, s.21.        

3. Laajarinne 2016, s.234. 

4. Thompson 2013, s. 23. 

5. Alexander et al. 1977, s.136. 
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Artikkeli: Thompson, Hitomi. 2013. Words to live by. Kinfolk 8           . 
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Kreikkalaisia tansseja ja kansallispukuja 

   

   Liitto sai jälleen vieraita Kreikasta, kun tanssinopet-

tajat Vassilis Harissopulos ja Spiros Sotiropulos 

saapuivat Ateenasta Helsinki-Vantaan lentoasemalle 

perjantaina 6.10. Lauantaina 7.10. järjestettiin yh-

dessä Suomen Helleenit ry:n kanssa parituntinen 

tanssikurssi noin kolmellekymmenelle kreikkalaisista 

tansseista kiinnostuneelle. Opettajat aloittivat myös 

vasta-alkajille sopivilla tansseilla, mutta loppuosassa 

jo pitempäänkin tanssineet saivat opetella uusia as-

keleita. Välillä kahviteltiin ja sitten päästiin seuraa- 

maan Vassilisin esitelmää upeista kreikkalaisista 

kansallispuvuista.  

   Sunnuntai oli vierailla vapaapäivä, jolloin veimme 

heidät tutustumaan vähän erilaisiin tansseihin. Es-

poossa oli nimittäin menossa Finlandia Trophy -taito-

luistelukilpailut. Vieraamme eivät olleet koskaan ai-

kaisemmin edes käyneet jäähallissa, mutta pääsivät 

nyt ihastelemaan ranskalaispari Gabriella Papada-

kis – Guillaume Cizeron voittoa. 

 

   Maanantaiksi matkustimme Turkuun, jossa Turun 

Suomi-Kreikka seura oli valmistanut ortodoksisen 

seurakunnan saliin upean meze-pöydän, jonka anti-

mia aluksi päästiin nauttimaan. Tanssikurssilla käy-

tiin sama ohjelma kuin Helsingissäkin. Tanssijoita oli  

 paikalla peräti 25. Lopuksi katseltiin täälläkin kreik-

kalaisia kansallispukuja. Vassilis antoi myös kansal-

lispukujen kuva- ja tekstiaineistot käyttöömme, jotka 

ovat nähtävissä seuraavilla sivuilla. 

   Y.V.
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Vassilis Harissopulos: Traditional Greek Costumes 

                       Corfu             Lefkada 

   The bridal and festive dress of Corfu is 

mainly worn in the areas of Lefkimi and 

Gastouri. The underclothes consist of a 

white chemise and a cotton skirt. Above 

is worn the luxurious skirt. The bosom is 

covered by the boustina, a sort of white 

dicky. On the boustina are disposed all 

the gold ornaments which accompany 

the costume. Over it is worn a sleeved 

short velvet jacket which is called peseli. 

It is embroidered with gold embroidery. 

The head dress is called stolos and it is 

worn for the first time by a girl on her 

wedding day after which she wears it for 

the rest of her life.  

   The bridal dress of Lefkada is charac-

terized mainly by the long western style 

coat and the small round cap the fesaki. 

A square off-white silk kerchief, the 

spaleto, crosses over the breast and 

reaches down to below the waist. The 

round cap is the bridal ornament which 

has the tremolo, a bouquet of golden 

flowers with wild pearls set on a pin 

which ends on a wire spiral.                

                   Metsovo                     Gidas     

 

   The woman’s dress of Metsovo had an 

off-white silk chemise which was recently 

abandoned. Over this was worn a long-

sleeved bodice, the klisto, narrow sleeves 

with a peculiar ending. The sleeves of the 

dress are turned up to show the inside of 

the klisto. The black sleeveless coat is an 

indispensable part of the costume. It is 

known as flokati and it is worn even with 

the everyday dress and with bridal dress. 

They wear the embroidered silk apron 

and a silver belt.  

    This type of bridal dress was worn in 

about 50 villages of the plain Giannitsa, 

the principal village of which is Gidas (to-

day Alexandria). The shirt is white in cot-

ton or silk. The black sleeveless coat is 

only worn by the brides. A dark blue cot-

ton coat is lined on the inside right and left 

with panels of gold- embroidered velvet. It 

is only visible when they turn back. The 

sash embroidered with silver spangles is wound around the waist over the 

black coat. There is also an apron of wool. The headdress is an egg-shaped piece on which are fixed 3 kerchiefs, 

one black and two white. Various ornaments and artificial flowers complete the costume.   



9 
 

Episkopi 

    

   The woman’s bridal 

dress of the village of 

Episkopi near the city 

of Naossa was influ-

enced from the shirt 

the first Christians 

used to wear. It is 

mainly white and the 

philosophy of the dress 

is almost the same in 

Gidas but with red 

ends. The shirt is very 

rich embroidered and 

the characteristic is the 

headdress also em-

broidered with golden 

material.  

   The men’s costume 

is for the groom with 

this typical shirt and 

the woolen socks. 

 

 

          Makra Gefyra 

 

   This costume was worn in Eastern Thrace 

and particularly in the villages of Mikro and 

Megalo Zaloufi in the Makra Gefyra region. The 

inhabitants of this region following the exchange 

of populations in 1922 settled in various places 

in Thrace and Macedonia. The cotton shirt is 

worn under the woolen dress. The costume is 

accompanied by 3 different woolen coats. The 

apron is embellished with various woolen or em-

broidered designs. The characteristic of this 

costume are the boots made by wool.                
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        Karagouna 

   The festive and bridal costume of the plain of Thessaly is still worn today 

(see the cover picture of the magazine), but in a modified form and with sim-

pler embroidery. It also varies from village to village. It consists of a chemise 

with linen sleeves with a thick black fringe around the hem and sleeves. The 

coat dress is usually in indigo blue. The jacket is embroidered by specialists 

using multicolored braid. The costume is complemented by an apron. On the 

head are worn plaits and a black cotton or silk embroidered kerchief in a 

peculiar fashion. As ornaments some valuable chains are used.  

The Fustanella 

   After the liberation of Greece the male costumes in Thessaly and 

Peloponese took the form of the fustanella. This is what we call the short 

fustanella. The long knitted white tights are fastened at the waist by the belt. 

They also wear the garters tied below the knee. The waistcoat is 

embroidered. On yhe feet they wear the tsarouhia, a form shoes with 

pompons. 

            

 

 

 

 

         The Peloponnese Fustanella 

   This costume worn by the former king 

Otto and his court became the national 

costume of the lieutenants of the king. 

 

 

 

 

 

 

Amalia 

   The town costume of the Peloponnese after 1835 bacame more widely known when the 

first queen of Greece Amalia established it as the official court costume. This costume was 

also worn in Athens. 
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Rhodes (Embonas) 

   The dress of the costume is shorter than the shirt and it is sleeveless. 

It is made of white material while in its festive variations it is made by 

black cotton satin material. A specially knitted woolen sash encircles 

the hips. The costume is complemented by special boots with ex-

tended reach twice folded. 

 

            Psara – Hydra  

  The costume’s pure silk shirt 

was famous due to its form. The 

sleeveless dark colored dress 

has a richly pleated skirt with 

characteristic horizontal pleat 

and decorative border of valua-

ble material. The headdress 

(bolia), is characteristic in many 

island costumes. This is made 

by pure silk. In this variation of 

Psara it looks like a hat.  

   The costume of Hydra is in 

the same philosophy as the one 

of Psara. 

 

 

Cyclades 

   Very few samples of costumes of the Cyclades which can be dated with 

assurance exist today in the various museums and collections in Greece and in other countries. All of existing 

costumes belong to the end of 18th – beginning of 

the 19th century. The Lyceum Club of Greek 

Women of Athens possesses a costume of the is-

land of Sifnos and there is a similar one in the col-

lection of the Peloponnesian Folklore Foundation.  

   The woman’s costume consists of the petticoat, 

a fine white shirt, a sleeveless waistcoat and of the 

long coat of imported European brocade. This 

could be lined or bordered with fur. On the head 

was worn a special kind of headdress called pina, 

because its shape resembled that of the mollusk of 

the same name.  

  The same type of man’s costume can be encoun-

tered with certain variations on almost all the is-

lands of the Aegean Sea. It consists of a silk and 

cotton shirt, a cotton vraka as underwear and an-

other dark cotton outer vraka which can be black 

or blue or even white in the island of Lemnos. On 

the head they wear the fesi or a small black hat or 

even the bound round the head a kerchief. 
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Kymi 

   The bridal and festive costume of Kymi consists of the same elements which makeup the everyday costume 

which is almost all black. The bridal costume is made of imported silk materials. The velvet waistcoat is embroi-

dered in gold.  

 

 

Skopelos 

   Each of the woman’s costume of 

Skopelos takes its name from the 

long, richly pleated outer sleeve-

less dress and is known as f’stana, 

stofa, aspri volta or morkos. There 

are 4 underdresses of the kind of 

a crinoline. They wear the white 

silk shirt, the dress and a small 

jacket, the baboukli. On the head 

they wear peculiar headdress with 

faulse hair in our days and a ker-

chief of tulle.  

The brides wear the black dress 

and the younger girls the white 

dress. 

 

 

 

    Crete 

This costume is worn in the area of Anogheia in province 

of Mylopotamos central Crete. It has a white cotton vraka 

and shirt over which is tied a red pleated half-skirt. The 

white cotton apron is woven on the loom with local de-

signs. They wear the small black embroidered jacket. On 

the head they wear a sort of kerchief with yellow cotton 

fringe at the edge. Around the waist is tied a red sash. 

The man’s costume of Crete is made entirely of blue felt. 

It has the general of vraka from the name of the baggy 

pants which are its characteristic feature. In older times 

older times the vraka used to be much longer. They wear 

a white or black shirt and a sleeveless jacket. Over them 

they wear a jacket with sleeves. They also wear the sash 

measuring sometimes of 8 meters in length. The only or-

nament is the silver chain around the neck from which 

hangs a watch. The footwear consists of white or black 

boots while the head is wrapped in black kerchief with a 

fringe which hangs on the forehead. Finally, in festive days 

the wear the cape made of blue felt with a red lining and 

multicolored embroidery.  

Figures: The Lyceum Club of Greek Women of Athens 
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Myhrbergin jalanjäljissä  
 
Matti Jakobsson ja Ilias Missyris 
 
Nafplionissa, Palamidin linnoituksen portaiden juurella, on August Maximilian Myhrbergin rintakuva 

marmorilaatassa. Myhrberg oli suomalainen vapaussoturi Kreikan vapaussodassa. Hänen kuolemas-

taan tuli tänä vuonna kuluneeksi 150 vuotta, ja syntymästä 220 vuotta. 

 

   Myhrberg syntyi Raahessa 24.7.1797. Hän sai ko-

toaan innoituksen antiikin Kreikkaan äitinsä tari-

noista. Myhrberg opiskeli Turussa ja Tukholmassa ja 

kouluttautui sotilaaksi. Hän osallistui Espanjassa ka-

pinaan miehitysjoukkoja vastaan ja joutui ranskalais-

ten vangiksi. Kun Marseillessa koottiin joukkoja Krei-

kan vapaussotaan turkkilaismiehitystä vastaan1825, 

August lähti mukaan vapaaehtoisena. Hän oli har-

voja sotilaskoulutuksen saaneita seikkailijoiden jou-

kossa. Myhrberg tunnettiin Kreikassa nimellä Murad 

(Murat) Bey. Hän kunnostautui taisteluissa, haavoit-

tui useamman kerran ja lopulta arvostettuna soti-

laana päätyi Palamidin linnoituksen komentajaksi 

1827-30. Asema komentajana ei häntä pitkään tyy-

dyttänyt. Hän lähti Puolaan osallistumaan kapinaan 

ja oli lopulta venäläisten vankina. Paettuaan hän 

kiersi Länsi-Euroopan maissa ja palattuaan Ruotsiin 

oli myöhemmin jopa Ruotsin siirtomaan Saint-Bart-

helemyn saarella Karibialla päällikkönä. Majurin ar-

von saanut Myhrberg haudattiin 1867 valtion kustan-

nuksella Tukholmaan St. Johanneksen kirkon hau-

tausmaalle Döbelnin viereen.  

   Myhrbergistä on kirjoitettu useita tutkimuksia sekä 

totta ja tarua yhdisteleviä romaaneja. Itsekin hankin 

juuri Lydeckenin seikkailukirjan Murad Bey kirjames-

suilta antikvaarista. Petra Pakkanen on tutkinut hä-

nen vaiheitaan ja hänestä rakennettua osin myyttistä 

sankarihahmoa.  

   Myhrbergin elämäntarina olisi laajankin kirjoituksen 

arvoinen, mutta se ei ole tämän jutun pääaihe. 

Vuonna 2007 paljastettiin Nafplionissa Palamidin lin-

noituksen portaiden juurella August Myhrbergin kun-

niaksi Kari Juvan suunnittelema pronssireliefi mar-

morilaatassa. Stefan Wallin - silloinen kulttuuriminis-

teri - paljasti tuolloin plakaatin. Aloitteentekijöinä tuol-

loin oli Myhrbergin äidin Christina Soveliuksen suvun 

Sovio-Sovelius sukuyhdistys sekä Raahen kaupunki. 

   Laatta oli kuitenkin hieman epätäydellinen. Re-

liefissä on Myhrbergin nimi ruotsalaisin kirjaimin,   

 

 

 

 

 

                              Myhrbergin marmorilaatta( Kuva I.M.) 

 

mutta kreikkalainen muoto nimestä puuttui marmori-

laatasta. Sovio-Sovelius sukuseurassa heräsi ajatus 

kunnostaa tuo laatta ja kaiverruttaa siihen Myhrber-

gin nimi kaikille kreikkalaisillekin ymmärrettävällä ta-

valla.  

   Sukuseura kustansi kunnostustyön. Yhdyshenki-

löiksi tähän toista vuotta kestäneeseen projektiin ryh-

tyivät Ilias Missyris ja Andreas Pantazis Xilo-

kastrosta. Restaurointiin saatiin lupa Argoliksen ar-

keologiselta virastolta Ateena-instituutin myötävaiku-

tuksella. Viraston arkkitehti Kostas Buduris suunnit-

teli kaiverruksen ja organisoi työn Padotis’in veljes-

ten marmorityöpajassa. Kunnostetussa laatassa on 

nyt myös kaiverrus:  

 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΜΑΞΙΜΙΛΙΑΝΟΣ ΜΥΡΜΠΕΡΓΚ  

 

Laatta kiinnitettiin takaisin paikalleen 23.8.2017.  
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Myhrberg Tukholmassa 

 

       Nuori Myhrberg muistomerkkinsä vierellä (Kuva I.M.) 

  

August Myhrbergiä juhlittiin tänä vuonna myös Tuk-

holmassa 21.8. St. Johanneksen kirkon hautaus-

maalla. Myhrbergin hautamuistomerkin ympärillä ko-

koontui joukko historian harrastajia sekä Sovio-So-

veliuksen sukuseuran jäseniä. Itse Döbeln sekä 

Myhrberg olivat paikalla näyttelijöiden esittäminä.     

Myhrberg toimi Ruotsissa kuningas Oscar I:n neu-

vonantajana Krimin sodan aikana. Hän mm. varoitti 

kuningasta luulemasta, että Suomi olisi halukas pa-

laamaan Ruotsin yhteyteen. Tilaisuus oli kunnian-

osoitus Augustin palveluksille Ruotsille, Kreikalle 

sekä koko hänen uskomattomalle elämäntyölleen.  

 

Ilta Nafplionissa 

 

   Myhrbergin laattaprojekti herätti ajatuksen lähteä 

paikan päälle ja järjestää tilaisuus uuden elämän 

saaneelle muistolaatalle. Souvlaki - vaasalainen 

kreikkalaisen musiikin yhtye (Ilias Missyris, laulu ja 

baglama, Matti Jakobsson, busuki, Edmond Nushi, 

viulu , Rauli Ruhanainen, kitara) lähti matkaan (ilman 

bassoa ja klarinoa). Järjestimme Palamidin portaiden 

juurella olevassa ravintola Propolis’issa tilaisuuden 

sunnuntaina 24.9. Augustin kunniaksi.  

 

   

  

 

          Myhrbergin muistolaatalla (Kuva Matti Antila).    

   

    Pirskottelimme basilikan oksalla pyhää vettä (Kos-

kenkorvaa) muistolaatalle – arvelimme että August 

oli sen tarpeessa. Ilias Missyris luki Sovio-Sovelius 

sukuyhdistyksen puheenjohtajan Olli Nylanderin ter-

vehdyksen. Kuulimme myös Katerina Papadrianoun 

Kreikan vapaussotaa 1820 luvulla käsittelevästä kir-

jasta Psorokostaina. Anna Oikkonen oli kääntänyt 

siitä Myhrbergiä käsittelevän kappaleen. Siinä kes-

keisenä aiheena on Augustin 999 askelta Palamidin 

linnoitukselta alas kaupungin ravintoloihin ja räätälille 

ja illalla tietysti ylös samat askeleet.  

   Tilaisuuteen osallistui projektiin vaikuttaneita kreik-

kalaisia sekä joukko Nafplionin suomalaisia - sekä 

Kreikan kiertomatkalla olleet Matti ja Leila Antila. Illan 

päätteeksi Souvlaki esitti kreikkalaista musiikkia suo-

malaisillakin sävyillä. Erityisesti potpurimme Säkki-

järven polkka – Serviko Smirneiko sai kreikkalais-

suomalaisen yleisön jalat nousemaan polkkaan ja 

hasaposervikoon.   

 

                   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Souvlaki Propolis-ravintolassa (Kuva Matti Antila).  
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   Marmorilaatan kaiverruksen tehnyt marmoriliike 

teki myös sarjan pieniä marmoriplakaatteja Augustin 

kunniaksi. Ilias Missyris´llä on niitä vielä muutama 

kappale jäljellä.  

 

   Hieno tilaisuus vahvisti taas yhteyttämme Suomen 

ja Kreikan kansojen ja ihmisten välillä ja antoi koh-

debongareille uusitun vierailukohteen, jossa Suomi 

ja Kreikka kohtaavat.  

 

Xilokastro 

     Seurueemme palasi juhlan jälkeen Ilian kotikau-

punkiin Xilokastroon. Ennen kotiinpaluuta saimme ti-

laisuuden grillijuhlaan pienessä Spitaki kahvilassa. 

Kahvilassa ei ollut varsinaisesti ruokatarjoilua, mutta 

kävimme Ilian kanssa lihakaupassa ostamassa lam-

masta ja kanaa ja kahvilan isäntä grillasi meille os-

toksemme pihan grillissä. Souvlakin soittoon ja souv-

lakin syöntiin oli hyvä lopettaa retkemme.  

 

 
Kirjallisuutta: 

• Juha Ruusuvuori: Majuri Max, WSOY, 1997. 

• Arvid Lydecken: Murad Bey, OTAVA, 1935. 

• Kari Tarkiainen: Myhrberg, August Maximilian. Kansallisbiografia-verkkojulkaisu. 

• Sara Wacklin Sata muistelmaa Pohjanmaalta. Gummerus 2005. (306-310) 

• Petra Pakkanen: August Maximilian Myhrberg – Kreikan vapaustaistelija ja sankarimyytin esikuva 
teoksessa Björn Forsen, Erkki Sironen (toim.): Kadonnut Kreikka: Suomalaisia matkakuvauksia en-
nen massaturismia, Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2006. (26-54) 

• Katerina Papadrianou, Psorokostaina, Panoria Hatzikosta, Argos, 2014. (Murad Bey - kappaleen on 
suomentanut Anna Oikkonen). 
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Minolaiseen kulttuuriin tutustumassa 
Liisa Kylmälä  
 

 

Knossoksen pohjoinen sisäänkäynti 

 

    Oli lokakuun ensimmäinen päivä vuonna 1993 ja 

istuin varhain aamulla Helsinki-Vantaan lentoase-

malla kansainvälisellä alueella odottelemassa en-

simmäistä kuulutusta Finnairin lennolle AY1743 Ha-

niaan, Kreetan saarelle, Kreikkaan.  

   Tasan kymmenen minuuttia lähdön jälkeen ”ilmo-

jen jättiläinen” DC-11 otti salamannopeat vauhdit ja 

nousi taivaalle moottorien korviahuumaavassa jyli-

nässä jättäen jälkeensä kotimaan taivaalle vain har-

maan savujuovan. Kohta kuin uljas kotka ”teräslintu-

nen” liiti pilvien yläpuolella. 

   Koneemme laskeutui Sudan-lahden rannalla ole-

valle, Haniasta itään päin työntyvälle niemelle ja ta-

san kello 12.30 pysähtyi lentoterminaalin eteen. 

Kauan ei kestänyt, kun koneemme ovet avattiin ja 

pääsimme astelemaan portaita pitkin alas maan ka-

maralle. Saatuamme matkalaukkumme siirryimme 

ulko-ovelle. Siellä meitä odottivat Aurinkomatkojen 

oranssipukuiset oppaat, jotka auttoivat meitä sopi-

van bussin löytämisessä. Löysin kuitenkin omin 

avuin Mistral-hotelliin menevän bussin. Oppaan tul-

tua sisälle bussiin ja suoritettua nimenhuudon bussi 

lähti liikkeelle tulisella kreetalaisella mentaliteetilla. 

   Runsaan puolen tunnin kuluttua saavuimme hotel-

liimme, joka sijaitsi ja sijaitsee kenties vieläkin Male-

men kylässä, 30 kilometrin päässä Haniasta. Sa-

malla minulle paljastui karmea totuus, missä hotel-

limme sijaitsee. Aurinkomatkojen esitteessä oli mai-

nittu, että hotellista on matkaa keskustaan 600 m, 

mutta ei oltu mainittu, mihin keskustaan. Luulin sen 

tarkoittavan Hanian keskustaa, mutta se tarkoittikin 

Malemen kylän keskustaa. 

   Aurinko paistoi pilvettömältä taivaalta, mikä oli 

hyvä asia, kun olin pannut päälleni valkoiset shortsit 

ja saman värisen T-paidan. Oppaat ovat aina suosi-

telleet rauniokierroksille valkoista T-paitaa, koska 

sen pi-    täisi suojata auringon paahteelta, vaikka 

lokakuussa tuskin Kreikassakaan auringon valon 

voimakkuus on niin suuri, että olisi palamisen vaa-

raa. Siinä minä sitten odottelin ja odotus taisi venyä 

melkein tunnin mittaiseksi, ennen kuin Finnmatkojen 

bussi ilmestyi näkyviin. Opas kertoi, että olemme ai-

kataulusta melkein tunnin myöhässä liikenne-estei-

den takia.  

   Kun olin noussut bussiin, lähdimme välittömästi 

jatkamaan matkaa kohti Rethymnonia, josta otimme 

mukaan sieltä tulleet retkelle osallistujat. Rethymnon 

oli silloin Finnmatkojen matkakohde, muttei vielä Au-

rinkomatkojen, vaikka myöhemmin se tuli myös Au-

rinkomatkojen ohjelmistoon. Siellä keskusaukiolla oli 

niin suuri joukko retkelle lähtijöitä odottamassa bus-

sia, että bussi tuli melkein täyteen ja sain vierustove-

rikseni erään helsinkiläisen neidin.   
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   Matkamme jatkui valtatietä pitkin Iraklionia kohti. 

Sinä aikana oppaamme kertoi minolaisesta kulttuu-

rista ja luki, mitä kirjailija Mika Waltari kirjoitti mino-

laisista romaanissaan ”Sinuhe Egyptiläinen”. Mino-

lainen kulttuuri eli parhainta kukoistuskauttaan 

pronssikaudella vuosina 2600-1450 e.Kr. Luonnon-

katastrofit ja kreikkalaisten heimojen muutto saarelle 

rappeuttivat minolaisen kulttuurin.  

   Tästä kansasta ei ole vielä tänäkään päivänä löy-

detty heidän itsensä kirjoittamia kirjallisia lähteitä. 

Jälkipolvi ei tiedä, mitä kieltä he puhuivat ja millainen 

kirjaimisto heillä oli. Ehkä eräänä päivänä kumpujen 

alta löytyy heidän itsensä kirjoittamaa kirjallista ai-

neistoa heidän kulttuuristaan, jota pidetään Euroo-

pan vanhimpana korkeakulttuurina, kuten Egyptin 

hieroglyfejä ja Kaksoisvirranmaan nuolenpäätauluja. 

Ainoat kirjalliset maininnat minolaisista löytyvät  

egyptiläisistä hieroglyfeistä ja muinaisten helleenien 

sankaritarustoista.        

   Parin tunnin ajomatkan jälkeen bussi pysähtyi Ira-

klionin vanhan kaupungin Vapauden aukiolle, jonka        

laidalla sijaitsee kenties vieläkin Iraklionin arkeologi-

nen museo.  

   Astuimme ulos bussista ja kävelimme oppaan joh-

dolla museon pääovesta sisälle ihailemaan vanhim-

man eurooppalaisen kulttuurin aarteita.   

   Museossa on peräti toistakymmentä salia täynnä 

esineitä, joita sadan vuoden ajan on löydetty kumpu-

jen kätköistä arkeologisten kaivausten yhteydessä. 

Saattaa olla, että museota on jo laajennettu, koska 

päivä päivältä löytyy jopa rakennustöiden yhtey-

dessä esineitä esihistorialliselta ja antiikin ajalta.  

   Yhdessä salissa oli esillä yksi minolaisen kulttuurin 

kulttiesineistä, kaksiteräinen kirves, joka on saatta-

nut  olla esikuvana eurooppalaiselle kaksiteräiselle 

sotakirveelle, tapparalle. Tamperelaisen jääkiekko-

seuran Tapparan pelaajien pelipaidassa on kaksite-

räisen kirveen kuva, mutta nyt vasta olen saanut tie-

tää, että silläkin kirveellä saattaa olla juurensa esi-

historiallisen aikaisella Kreetan saarella.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Iraklionin museon pääsylippu 

                        

Tuli mieleen jääkiekkoaiheinen kotimainen isku-

lause: ”Tappara on terästä, Tappara on terästä,                                                                                                                

toiset tulee kaukaa perästä.”                                                                                                     

     Kaksiteräisiä kirveitä 

    Minolaisen kaksiteräisen kirveen tekemiseen on 

käytetty eri materiaalia kuin terästä. Kaksiteräinen 

kirves on ollut suosittu aihe myös naisten kaulako-

ruissa, jotka on valmistettu kullasta. 

   Yhdessä lasivitriinissä oli näytteillä näitä kaulako-

ruja. Vaikka minolainen kulttuuri eli suurinta kukois-

tuskauttaan pronssikaudella, oli siinä kulttuurissa 

myös kultasepän taidot erittäin korkeatasoisia. Lasi-

vitriinissä olevat kultakorut ovat omaisuuksien arvoi-

sia. Tuskinpa kenelläkään miljardöörillä olisi varaa 

ostaa näitä koruja. 

   Eräässä toisessa lasivitriinissä näimme norsunlui-

sia käyttöesineitä. Tämä kertoo jo sen, että minolai-

silla oli kaupankäynti vilkasta muiden kansojen 

kanssa, koska Kreetalla ei ole ollut kultakaivoksia ei- 

 vätkä norsut ole kuuluneet koskaan Kreetan eläimis-                                            

  

                                       Knossoksen kultaisia koruja 
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töön. Todennäköisesti he ostivat kultaa ja norsun-

luuta sumerilaisilta tai egyptiläisiltä.  

   Keramiikkataito oli myöskin tunnettu heidän kes-

kuudessaan, koska näytteillä oli myös munankuo-

renohuita keramiikka-astioita, joiden ulkopinnat ovat 

koristeltuja kauniilla kuvioilla. Kolmannessa salissa 

oli kuuluisa terrakotasta valmistettu Faistoksen 

kiekko, jonka reunoilta kiertyi spiraalimaisesti kes-

kustaa kohti 45 erilaista kirjoitusmerkkiä. Kukaan ei 

vielä tiedä, mitä kirjoitus sisältää. Mielestäni merkit 

muistuttivat muinaisten germaanien riimukirjoitusta. 

   Neljännessä salissa näin yhden kuuluisimmista mi-

nolaisista esineistä: pienikokoisen käärmejumalatta-

ren patsaan. Jumalatar kantaa molemmissa käsis-

sään käärmettä yllään kauniisti kirjailtu päähine ja 

puku, jonka kaula-aukko on niin syvään uurrettu, että 

se jättää rinnat paljaiksi. Patsas muistutti hyvin pal-

jon suurkaupunkien yökerhotanssijattaria. Joidenkin 

mielestä jumalattaren patsasta voisi pitää pornoku-

vana. Siis mikään ei ole uutta auringon alla.  

   Samassa salissa oli myös toinen minolaisen kult-

tuurin kuuluisista esineistä, nesteuhriastiana käytetty 

mustasta steatiitista valmistettu häränpäätä esittävä 

rhyton-malja. Härällä onkin ollut merkittävä rooli mi-

nolaisten uskonnollisissa rituaaleissa. Härkäakroba-

tia oli heillä suosittu urheilulaji. Siitä oli todisteena 

härkähyppääjän norsunluinen pienoispatsas 

eräässä kaapissa. Tämä urheilu on saattanut olla 

esikuvana espanjalaiselle, portugalilaiselle ja rans-

kalaiselle härkätaistelulle.  

   Minolaisia sarkofageja eli larnakoita, jotka olivat 

hyvin kauniisti koristeltuja, näimme kolmannessa-

toista salissa. Pituutta oli hieman toista metriä, koska 

vainaja taitettiin niihin kaksin kerroin. Sarkofagista 

en saanut otettua, kuten muistakaan lasivitriineissä 

olevista esineistä, kovin hyviä kuvia, koska salama-

valo heijastuu lasinpintaan, mikä tulee näkyviin ku-

vissa.  

   Museokierrokseen varattu aika alkoi jo mennä um-

peen, mutta vielä jäi esineitä, joihin   ei ehtinyt tutus-

tua kunnolla. Miten paljon aikaa siihen tarvittaisiin 

varsinkin, kun jatkuvasti kenties vielä tänäkin päi-

vänä museoon tuodaan lisää arkeologisia löydöksiä. 

Parin tunnin museokierroksen jälkeen meillä oli lou-

nastauko eräässä tavernassa vanhassa kaupun-

gissa ja hieman vapaata aikaa. Ruoaksi meille tarjot-

tiin kreikkalaista rosvopaistia karahveissa pöytään 

tuodun paikallisen punaviinin kera.  

      Siinä me nautimme ateriamme lentokoneiden 

korviahuumaavassa jylinässä, mikä kertoi sen, että  

Iraklionin lentokenttä ei ollut kovin kaukana. Välillä 

ilmestyi tavernaan entisistä sosialistisista maista tul-

leita romaneja kerjäämään ja kaupustelemaan, 

mutta tarjoilijat pyysivät heitä ystävällisesti poistu-

maan. Kun olin saanut vatsani täyteen, lähdin vierus-

toverini kanssa pienelle ostoskierrokselle. 

   Kohta olikin jo aika, jolloin matkamme jatkuisi kohti 

Knossoksen raunioaluetta. Kovin kauan matka ei 

sinne kestänyt, koska se sijaitsi ja sijaitsee vieläkin 

viiden kilometrin päässä Iraklionin keskustasta. Ohi-

timme matkalla sinne Villa Ariadnen, jossa Knossok-

sen löytäjä, englantilainen arkeologi Sir Arthur 

Evans oli asunut Kreetalla oleskellessaan. Bus-

simme pysähtyi raunioalueen pohjoisen sisäänkäyn-

nin eteen. Marssimme oppaan perässä kuin ”köyhän 

talon porsaat” portista sisälle. Heti sisäänkäynnin lä-

hellä näimme Sir Arthur Evansin rintakuvan. 

   Sata vuotta aikaisemmin tämä laaja raunioalue oli 

ollut vielä kumpujen alle hautautuneena. Tosin 

vuonna 1878 iraklionilainen harrastelija-arkeologi 

Minos Kalokerinos löysi Kefalan kukkulalta, nykyi-

seltä raunioalueelta joitakin muinaisesineitä, jotka 

hän lahjoitti museoille. Mutta vasta vuonna 1900 

englantilainen arkeologi, museonpitäjä ja sotakir-

jeenvaihtaja Sir Arthur Evans aloitti samassa pai-

kassa kaivaukset toteuttaen unelmaansa, jonka oli 

synnyttänyt Homeroksen runoissa mainittu sankari 

Theseus, Minos-kuningas ja Minotaurus-hirviö, puo-

liksi ihminen ja puoliksi härkä, joka söi ravinnokseen 

nuorukaisia ja neitosia. Minos-kuninkaan mukaan Sir 

Arthur Evans alkoi kutsua Kreetalla esihistoriallisena 

aikana elänyttä kansaa minolaisiksi.  

   Olinhan näitä tarinoita lukenut jo koulussa historian 

tunneilla, mutten silloin aavistanut joskus seisovani 

itse Knossoksen raunioilla. Nyt näin tämän kaiken 

paljaalla silmällä edessäni. Kaivausten yhteydessä 

löytyi 1400 huonetta käsittävä kuninkaallinen palatsi 

sokkeloisine käytävineen, jotka muodostivat todella 

Homeroksen runossa mainitun labyrintin. Olin nyt 

eurooppalaisen sivistyksen kehdossa. Täällä elettiin 

jo kaupunkimaisessa yhteiskunnassa, kun muualla 

Euroopassa asuttiin vielä kallioluolissa hankkimalla 

elantoa metsästyksellä ja kalastuksella.  

    Muinaiset minolaiset olivat kehittäneet jo vesi-

johto-, viemäröinti- ja saniteettijärjestelmän. Tänne 

oli myös rakennettu viemäriverkoston päälle Euroo-

pan ensimmäinen WC, josta kaikki jätökset huuhtou- 

tuivat sade- ja jätevesien mukana eteenpäin, kun 

meillä Suomessa, kaukana Pohjolassa istuskeltiin 
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vielä tuhansia vuosia myöhemmin puuseessä. Mino-

laisen WC:n istuinlauteet eivät ole puisia vaan jos-

tain kivestä valmistettuja.  

   Varsin erikoisia olivat minolaiset pylväät, jotka oli-

vat maalattuja ja levenivät ylöspäin. Runsaalla se-

mentin käytöllä rakennukset on saatu entisöityä. Uu-

det freskot kuvaavat Minos-kuningasta ja Mino-

taurus-hirviötä, mutta nämä ovatkin Sir Arthur Evan-

sin johtaman arkeologiryhmän aikaansaannoksia, 

koska Minos-kuningas ja Minotaurus-hirviö ovat ta-

ruolentoja Homeroksen runoudessa. Vanhoissa 

freskoissa ovat värit haalistuneet ja niistä on irronnut 

kappaleita pois, mutta osa on jo entisöity. Knossok-

sen palatsi mainitaan myös Homeroksen runou-

dessa. Kukaan ei tiedä, mikä tämän kaupungin alku-

peräinen nimi on ollut. Sir Arthur Evans on uskonut 

paikan olleen tarujen Knossos ja sen tähden tämä 

raunioalue on saanut nimen Knossos.  

   Viljamakasiinissa pisti eniten silmään valtavan kor-

keat, aikuisen ihmisen kokoiset saviset pythos-ruu-

kut,joissa säilytettiin jyviä. On tainnut olla savenvala-

jalla työtä näitä ruukkuja valmistettaessa ja myöhem-

min uuniin poltettavaksi työnnettäessä. Ruukuilla on  

ollut todella kokoa, kun ottaa huomioon sen, että esi- 

historiallisena ja antiikin aikana ihmiset olivat paljon 

lyhytkasvuisempia kuin nykyään.  

   Kohta olikin jo aika siirtyä takaisin bussiin ja lähteä 

paluumatkalle. Sinne jäi taaksemme minolaisen kult-

tuurin aarteet ja Knossoksen raunioalue, mutta vie-

läkin on arvoitus ratkaisematta, keitä oli se kansa, 

joka asui Kreetalla ennen kreikkalaisten heimojen 

saapumista. Kenties se osa kansasta, joka selvisi 

kaikista luonnonkatastrofeista elävänä, sulautui 

myöhemmin kreikkalaisiin heimoihin, jotka saapuivat 

saarelle. Jotain sen kansan perinteistä saattaa elää 

vieläkin Kreetan nykyisten asukkaiden keskuudessa. 

Siksi kreetalaiset korostavat erilaisuutta kreikkalai-

siin enemmän kuin kyproslaiset.  

   Oli mukavaa käydä Kreetalla ja mukavaa taas 

nähdä unia omassa vuoteessani. Seuraavalla vii-

kolla alkoi taas uurastus työpaikallani, jonne korttini-

kin oli jo saapunut. Edessä oli taas arkinen aherrus, 

kuvien katselu ja haaveilu uudesta matkasta. Pala-

sinko Kreetalle tämän jälkeen? Siellä on käyty kai-

ken kaikkiaan neljä kertaa mutta Knossoksen rauni-

oille olen saanut aina uudestaan palata kuvien ja kir-

jojen kanssa.  

               

                                 Minotaurus ja minolaisia pylväitä    Läntinen viljamakasiini  

 

Kuvat: Liisa Kylmälä  
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Christinan opastus Meteoraan 

                                           Meteora (Internetkuva) 

   Kymmeniä kertoja Thessalian luostarialueella 

käynyt Christina Walli piti 27.10. yhdessä avusta-

jansa Piksi McArthurin kanssa upean johdatuksen 

Meteoran luostarimaailmaan Helsingin yhdistyk-

sen järjestämässä luentoillassa. He ovat valmiita 

tuomaan esityksen myös muiden yhdistysten tilai-

suuksiin (P. 09 – 420 8530) 
Oppaat.(Kuva Eero Nokela) 

 

                            

Liittohallituksen päätöksiä 30.9.2017  
 

Tiedotus   

• Liitto julkaisee Filellinas-jäsenlehteä edelleen 2 numeroa vuodessa. Lehdet julkaistaan pääasial-
lisesti verkkolehtenä. Mutta samalla myös tutkitaan mahdollisuutta julkaista kevätnumero painet-
tuna.  

Arvo Allosen muistorahasto 

• Vuoden 2017 stipendi (1000 €) päätettiin myöntää Pokrovan mieskuorolle Konstantinopoliin tehtä-
vää pyhiinvaellusmatkaa varten. 

• Vuonna 2018 stipendin hakuaikaa aikaistetaan päättyväksi 30.6.  

• Stipenditoimikunta jatkaa nykyisessä kokoonpanossaan. Puheenjohtajana toimii Kaija Kivikoski 
Vantaalta ja jäseninä Hannaleena Hieta Turusta ja Marjut Katoniemi-Kutsuridis Helsingistä. 

Vuoden 2018 toimintaa 

• Liitto osallistuu Matka 2018 -messuille 18. – 21.1.2018 yhdessä Helsingin yhdistyksen kanssa. Myös 
muista yhdistyksistä pyritään saamaan esittelijöitä mukaan.  

• Kreikan valtion matkailutoimisto on tarjonnut mahdollisuutta toimia heidän osastollaan. Päätettiin ko-
keilla tätä.  

• Hanialaisen Viglatores-tanssiryhmän vierailua varten on haettu avustusta Kreikan valtion matkailu-
toimistolta ja se on mukana myös vuoden 2018 valtionapuhakemuksessa.  

• Liitto tukee Tampereen ja Kuopion yhdistysten 40-vuotistapahtumia  

• Liitto voi myös tukea mm. konserttitapahtumia sekä kreikkalaisten tanssien opetusta 

Kokoukset 

• Liittokokous pidetään 24.2.2018 Tampereella. Liittohallitus kokoontuu ennen liittokokousta, sekä 
pitää tarvittaessa sähköposti- ja videokokouksia. Syyskokous pidetään mahdollisesti Kuopiossa 8.9.  
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Jäsenyhdistykset 

Suomi-Kreikka yhdistysten liitto on perustettu vuonna 1980.Vuonna 2017 liittoon kuuluu 16 jäsenyhdistystä, joilla on 

yhteensä noin 1400 jäsentä. 

 

 

HELSINGIN SUOMI-KREIKKA YHDISTYS ry 
Inkoonkatu 7, 00510 Helsinki 
Puheenjohtaja: Aili Lamminen 
 040 533 5513, allulamminen@gmail.com, 
http://www.helsinginsuomikreikkayhdistys.fi 
 
JOENSUUN KREIKAN YSTÄVÄT ry 

Puheenjohtaja: Katri Palpatzis 

katripalpa(at)gmail.com 

Ritva Lihavainen, ritvalihavainen(at)gmail.com,  

 0405183625 

 

KAAKKOIS-SUOMEN KREIKANYSTÄVÄT ry,  

Hamina  

Puheenjohtaja: Jorma Miinalainen 

 0500 910 605, jorma.miinalainen(at)pp.inet.fi 

http://www.kaakkoissuomenkreikka.net 

 

KARELIA-KREIKKA LAPPEENRANTA ry 

Puheenjohtaja: Jaakko Lindqvist 

 040 090 0782, lindqvist.jaakko(at)gmail.com 

 

KESKI-SAVON KREIKANYSTÄVÄT ry, 

Varkaus 

Puheenjohtaja: Jarmo Harju,  

  0500 508 935, jarmo.harju (at) pp.inet.fi 

.http://www.savonkreikka.com 

 

KOUVOLAN SEUDUN SUOMI-KREIKKA 

YHDISTYS ry 

Puheenjohtaja:  

yhdistys.kouvolankreikka(at)gmail.com 

  

 

KREIKAN YSTÄVÄT ry, KUOPIO 

Puheenjohtaja: Jussi Partanen 

 040 841 2724, info(at)kreikanystavat.fi 

http://www.kreikanystavat.fi 

 

LAHDEN SUOMI-KREIKKA YHDISTYS ry 

Puheenjohtaja: Seija Nieminen    

 03 751 4509 

                                  

 

 

 

 

LÄNSI-POHJAN SUOMI-KREIKKA  

YHDISTYS ry, Kemi 

Puheenjohtaja: Pekka Kinnunen  040 593 1705, 

pekka.ok(at)jippii.fi 

 

MELTEMIA, KREIKAN KULTTUURIN 

HARRASTAJAT ry, Vaasa 

Puheenjohtaja: Paula P. Isaksen  

 0400 568 385, paula.isaksen(at)gmail.com 

 

NAPAPIIRIN KREIKAN YSTÄVÄT ry, 

Rovaniemi  

Puheenjohtaja: Kai Leinonen 

 0407216614 

kai.leinonen@pp1.inet.fi 

 

PIETARSAAREN KREIKAN YSTÄVÄT ry 

Puheenjohtaja: Matti Antila 

 040 551 4766, mhi.antila(at)gmail.com 

http://www.pietarsaarenkreikanystavat.fi 

 

PORIN SUOMI-KREIKKA YHDISTYS ry 

Puheenjohtaja: Pirjo Koskinen 

 040 507 6199, pirjokoskinen8(at)gmail.com 

http://www.porinsuomikreikkary.net  

 

RAUMAN SEUDUN SUOMI-KREIKKA YHDISTYS ry               

Jari Vuoristo 

 050 059 0828 

jari.vuoristo(at)hotmail.com 

 

TAMPEREEN SUOMI-KREIKKA YHDISTYS ry 

Puheenjohtaja: Martina Villa 

 040 556 6323 

pj.tresuomikreikka(at)gmail.com 

http://www.tresuomikreikka.net 

 

TURUN SUOMI-KREIKKA SEURA ry 

Puheenjohtaja: Anja-Anniina Pirttimaa 

  040 55 67 691                                                                      

anja-anniina.pirttimaa(at)pp.inet.fi  

http://turunsuomikreikkaseurary.blogspot.fi/      
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”Laiva kuvaa Kreikan vuosituhantista kulttuuria, ihmiset purjeena liit-

toa sekä sitä, että yhteistoiminnalla asiat liikkuvat eteenpäin.”  
 

Liitto toimii jäsenyhdistystensä yhdyssiteenä.  Tavoitteena on lisätä 

Kreikan maan ja kansan tuntemusta sekä syventää tietämystä niin an-

tiikin kuin nykyajankin Kreikan kulttuurista, historiasta ja yhteiskun-

nasta. Liitto on epäpoliittinen eikä näin ollen ota poliittista kantaa. 

 Liitto tuo erilaisia kulttuuritapahtumia Kreikasta, tiedottaa mahdolli-

simman kattavasti Kreikkaa koskevista tapahtumista kotisivuillaan 

sekä sosiaalisen median eri muodoilla perinteisen tiedotus- ja julkai-

sutoiminnan lisäksi, järjestää seminaareja ja kursseja, edistää kreikan 

kielen ja antiikin kulttuurin opetusta sekä avustaa yhteydenpidossa 

Suomen ja Kreikan viranomaisiin. Liitto voi avustaa jäsenyhdistyk-

siensä tapahtumia. 

Liiton varsinaisiksi jäseniksi voivat päästä paikalliset rekisteröidyt Krei-

kan ystävyysyhdistykset, jotka liittohallitus hyväksyy jäseniksi. Lisäksi 

liitolla voi olla tukijäseniä. 

Liiton johdon muodostavat liittokokous ja liittohallitus. Päätäntävaltaa 

käyttää liittokokous ja toimeenpanovaltaa liittohallitus.  

 
Vuoden 2017 jäsenmaksut yhdistyksille ovat: 1,50 € yhdistyksen 

henkilöjäseneltä sekä yli 300 jäsenen osalta 0,75 €. Kannatusjäse-

nen jäsenmaksu on 15 €, johon sisältyy painettu Fillelinas-lehden 

vuosikerta kotiin postitettuna.  
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Liittohallitus v. 2017 

Puheenjohtaja: Yrjö Viinikka 
Hiekkakivenkuja 3, 01700 Vantaa 
 040 098 1698, viinikka(at)utu.fi 

 

Varapuheenjohtaja: Matti Kontio 

Sammonojantie 13 C 10,  

13500 Hämeenlinna,  

 050 5985574 

matti.kontio@saunalahti.fi 

  

Sihteeri: Marita Jurva 

Juvantie 56 as 1, 51900 Juva 

 050 340 6720,  

marita.jurva(at)elisanet.fi 

     

Taloudenhoitaja: Pirjo Koskinen 

Sommelontie 39, 28300 Pori 

 040 507 6199,  

pirjokoskinen8(at)gmail.com 

 

Tiedottaja ja Filellinas-lehden 

toimittaja: Kaija Kivikoski 

Hiekkakivenkuja 3, 01700 Vantaa 

 040 831 3930,  

kaija.kivikoski(at)kolumbus.fi 

 

Jäsenet: (suluissa varajäsen)  

 

Matti Antila, Pietarsaari  

(Paula Isaksen, Vaasa)  

 

Aili Lamminen, Helsinki 

(Marjukka Lehtinen, Helsinki) 

 

Arja Kalaitsidis, Kuopio 

(Mikko Piironen, Keski-Savo)  

 

Jorma Miinalainen, Hamina                                                                      

(Kouvola)  

 

Martina Villa, Tampere 

(Antti Suominen, Turku)  

Liiton tilinumero: 
 FI29 8200 4710 1914 23; 

 BIC : DABAFIHH 

 

Liiton kotisivu: 
 www.skyl.fi 
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