
Yhdistysten suurin uhkatekijä tulevaisuu-
dessa on mielestäni löytää henkilöitä, jotka
antavat aikaansa yhteiseksi hyväksi. Toisin
sanoen henkilöitä, jotka haluavat tehdä va-
paaehtoistyötä palkkana hyvä mieli, ystävät
ja mukava ajankulu. Suomalaisten yhteisö
rannikolla on kasvanut ja niin myös erilais-
ten palveluja tuottavien järjestöjen määrä
lisääntynyt. Tarjontaa erilaisiin harrastuksiin
on paljon. Meillä on vara valita, miten kulu-
tamme aikaamme vieraassa maassa.

Yhdistysten toiminta perustuu talkoo-
työhön. Kun Suomela perustettiin noin 25
vuotta sitten, laadittiin säännöt niin, että ne
kieltävät palkanmaksun aktiiveille. Tieten-
kin sääntöjä voi muuttaa, mutta kun on toi-
mittu neljännesvuosisata näin, on vaikea
tehdä muutosta asiaan.

On myös kysymys arvomaailmastamme,
mitä arvostamme elämässämme ja miten
yhdistysten työtä arvostetaan. On vaikea
saada arvostusta ja palstatilaa, koska kaupal-
linen intressi on usein tärkeämpi.

Mikä neuvoksi?
Suomelassa on virinnyt keskustelu

asiasta ja yhtenä keinona on mietitty yhdis-
tyksen toiminnanjohtajan pestaamista. Suo-
messa tämä on tuttu asia, ja suurissa yhdis-
tyksissä on yleensä toiminnanjohtaja. Ulko-
mailla toimivissa samantapaista työtä
tekevissä yhteisöissä esim, Merimieskir-
kossa on jopa useita palkallisia henkilöitä.

On myös mietittävä, miten mahdollinen
palkanmaksu muuttaa yhteisön verotus-
kohtelua. Suomessa ja myös täällä Espan-
jassa ovat ns. yleishyödylliset yhteisöt vero-
vapaita tuloksesta, mikäli se käytetään yh-
teiseksi hyväksi. Tosin Espanjassa on tähän-
kin käytäntöön tulossa muutoksia.

Kun toiminta laajenee kuten Suome-
lassa on käynyt, on suuri haaste löytää

riittävästi henkilöitä pyörittämään piirejä.
Tämä ongelma on muillakin yhdistyksillä.

Suomela tuottaa runsaasti erilaista har-
rastustoimintaa ja näin jäsenmaksulle löytyy
katetta. Tämä on huomattu ja jäsenmää-
rämme on kasvanut huimasti viime vuosina.

Yhdistysten puheenjohtajien työpanos-
ta tarvitaan myös Aurinkorannikon Neuvot-
telukunnan, Suomi-Seuran ja USP:n eli
Ulkosuomalaisparlamentin toimintoihin.
Kaikki kyseiset järjestöt tekevät hyvää työtä
meidän ulkomailla asuvien hyväksi.

Kevätkautemme käynnistyy tammikuun
8. päivä. Tuleva vuosi tuo tullessaan Suo-
men 100-vuotisjuhlat ja myös Suomelan 25-
vuotisjuhlat.

Kiitos yhteistyöstä ja onnistumisen
vuotta 2017 kaikille!

Tervetuloa Suomelaan! Meillä on teke-
misen meininki.

Asociación Finlandesa Suomela ry
Olavi Turunen, pj

Tulevaisuuden uhkia

Lipunnosto-
tilaisuus
Girasolissa
6.12.2016
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tekijät muuttuvat. Sopu on luontainen anta-
misen ja saamisen olotila Aurinkorannikon
olosuhteissa. Se on ilmiö, joka esiintyy
suotuisissa olosuhteissa. Se ei ole sääntö,
eikä siihen kukaan voi vedota.

Sopuun pääsy
Hankkiutumalla suotuisiin olosuhteisiin voi
sovun kokea ja siitä hyötyä. Pysyttelemällä
asunnon suojissa tai muuten eristyneenä ei
henkilö koe sopua. Esimerkiksi tulokas, joka
työelämässään oli hyvinkin rasittunut ja
uupunut, tekee viisaasti astuessaan asun-
tonsa kynnyksen yli yhteisöllisten harras-
tusten piiriin. Aurinkorannikon sopu –
yhteisöllisyys – alkaa normalisoida hänen
tilannettaan. Näin myös koti-ikävää poteva
saa uusista ystävistä ja tutuista lievennystä.
Myös liikaa Kuningas Alkoholin kanssa
viihtyvä voi sovusta hyötyä. Tällöin
kynnyksen ylitys merkitsee raittiina muiden
luo saapumista – juopuneen kanssa eivät
raittiit viihdy. Juopporingissä ongelmat
tuppaavat lisääntymään, ainakin tervey-
delliset. Ammattiauttajat voivat pelastaa, jos
hekään. Tavallinen kansalainen toimii
omana itsenään, eikä hänen pidä tohtoroida,
ellei hän ole tohtori.

Tuliainen holhousvaltiolle
Suomi on erään arvion mukaan maailmassa
holhousvaltio numero 1. Kaikki hyvin?
Hyvinkö on kaikki yhteiskunnassa, jossa
tapahtuu tapahtumistaan järjettömiä väki-
vallantekoja viimeksi Imatralla 3.12.2016,
mutta tuoreessa muistissa ovat Myyrmanni,
Jokela, Kauhajoki, Sello, Hyvinkää? Ta-
paukset osoittavat pahoja syrjäytymisiä,
yhteisöistä erilleen eksymisiä. Tämä on
Aurinkorannikon sopuilmiön vastakkainen
suuntaus. Eivätkö suomalaiset, jotka Aurin-
korannikolla ovat sopuisia, voi olla sellaisia
kotomaassaan? Aurinkorannikon sopu on
erinomainen tuliainen koto-Suomeen vie-
täväksi.

Reima Lehtimäki

Kuka tahansa osaa arvostella
ja yleensä myös tekee niin.
Älä sinä ole kuka tahansa,
ole enemmän.

Tuntematon ajattelija

Tyytyväinen
porukka
Mijas-
kävelyrn
levähdys-
paikassa,
vasemmalla
Reima
Lehtimäki.

Aurinkorannikon sopu

Varsin pian Fuengirolaan tultuani panin
merkille, että suomalaiset – muista minulla
ei täällä ollut kokemusta – olivat mielellään
tekemisissä toistensa kanssa myös vento-
vieraiden. Tällainen ilmeni arkisissa yhteyk-
sissä. Ollessani vaimoni kanssa tutustu-
miskävelyllä Los Bolichesissa pysäh-
dyimme kauppahallin kulmalle etsiäksemme
reitin suureen markettiin, jonka tiesimme
lähistöllä olevan. Ongelmamme oivalsi ohi-
kulkeva mies, joka oma-aloitteisesti neuvoi
meille suunnan ylämäkeen. Lähijunan
lippuautomaatti oli espanjankielinen, ja
olimme ymmällämme. Ystävällisten suoma-
laisten avulla saimme liput. Kahviloissa ja
erilaisten tilaisuuksien yhteydessä ihmiset
ottivat herkästi kontaktia, jolloin myös
paikallistuntemuksemme kehittyi.

Tämä yhteiselon sujuvuus tuntui
oudolta. Oliko tämä todella tällaista?
Varmistaakseni asian kävin keskustelu-
kierroksen muutamien Aurinkorannikolla
monia talvia viettäneiden henkilöiden
kanssa. He olivat diakoniapappi Kaisa Salo,
Suomelan ”Elämä tässä ja nyt” -piirin vetäjä
Seppo Pennanen sekä kulttuurihenkilöt
Ulla Lilja ja Eero Teerijoki. Havaintoni
yhteiselosta oli oikeansuuntainen. Kutsun
tätä Aurinkorannikon sovuksi, ja se ilmenee
helppona kontaktinottona ja vuorovaiku-
tuksena yksittäisten henkilöiden kesken sekä
myös halukkuutena yhteistyöhön ja
auttamiseen.

Mistä sopu koituu?
Keskusteluissa ilmeni selityksiä yhteis-
eloon:

- Lämmin ilmasto. Kotomaassakin suo-

malaiset ovat kesällä vapautuneempia kuin
talvella.

- Lomatunnelma. Lomalla ihmiset ovat
vapautuneempia kuin muutoin. Turistit ovat
lomalla ja työelämän jättäneet eläkeläiset
samoin vapautuneita paineista.

- Työstä vapautuminen synnyttää teke-
misen ja yhteistyön tarvetta.

- Yhteenkuuluvuutta luovat suoma-
laisten vähemmistöasemat: kielellinen,
määrällinen ja uskonnollinen.

- Omakielinen palveluntarjonta on
laajaa kattaen sosiaalisia, kultturellista,
terveydellistä, liikunnallista, opinnollista,
viihteellistä, ravinnollista ja muuta tarjontaa.
Tarjonta luo vaivattomuutta, yhteenkuulu-
vuutta, turvallisuutta sekä keskinäistä
kiinnostusta ja tuttuutta.

- Tukeutuminen Espanjan ja Andalusian
hallintoon. Suomen kansalaisilla ei ole täällä
valtiollisiin, alueellisiin tai kunnallisiin
asioihin vaikuttamaan pyrkivää toimintaa
eikä tällaisen luomaa vastakkainasettelua,
eriseuraisuutta, epäsopua eikä kilpailua
äänistä.

- Valikoituminen. Ulkomaille matkusta-
minen edellyttää tiettyä – jos kohta ei erityi-
sen suurta – varallisuustasoa. Muita valikoi-
tumiseen ja yksilöiden ominaisuuksiin
liittyvä selityksiä ei keskusteluissa ilmennyt,
joskin tutkimuksessa sellaisia voisi ilmetä.

Mikä on näiden selittävien seikkojen
merkitys? Aurinkorannikon sopu on
seurausta ympäröivistä, ulkoisista tekijöistä,
ei suomalaisten käytöstavoista. Yksittäinen
henkilö saa sovun lahjaksi. Muiden kanssa
ei tarvitse ponnistella, jotta sopu säilyy.
Sopu paranee tai huononee, jos ympäröivät

Reima Lehtimäki piti lippupuheen Girasolissa pihassa 6.12.2016
ja on kirjoittanut oheisen artikkelin mukaellen puhettaan.
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mistaa vaikka mitä, mutta kun niitä ei osata
myydä, käy niin kuin käy, konkurssi tulee.

Vielä yksi mañana-juttu kotimaastamme.
Marraskuussa sain päätöksen kolme vuotta
vanhan verovalitukseen, jonka olin jo totaa-
lisesti unohtanut tehneeni. Helsingin hallin-
taoikeuden päätös oli niin mielenkiintoinen,
että vielä siitä ei ole kukaan saanut selvää,
mitä he päättivät. Meitä on jo ollut monta
selväpäistä tavaajaa, joista yksi kirjanpidon
ammattilainen. Emme siis edelleenkään
tiedä, voitimmeko, hävisimmekö vai tuliko
tasapeli. Sen tulemme tietämään siis aika-
naan laskusta. Käy samalla tavalla kuin
ikkunan pesuunsa tyytymättömälle asiak-
kaalle, joka kysyi, mistä tietää, että ikkunat
on pesty? Laskusta, vastasi pesijä.

Syksyn aikana tuli taas olluksi monessa
mukana. Ei ainakaan aika käynyt pitkäksi.
Remontti vei kaikkineen toista kuukautta.
Espanjaa tuli opetelluksi Ullan kahdessa
ryhmässä, sellaiset kymmenen tuntia
viikossa läksyineen. Ilokseni huomaan, että
homma etenee kuin juna, vaikka välillä
kieliopin kanssa tahtookin tulla uskonpuute,
mutta aikomukseni onkin oppia kieltä vain
sen verran, että pystyn jonkin verran
keskustelemaan espanjalaisten kanssa,
väittelemisen jätän suosiolla toisille.

Jalkapallosta seurasin kaikki  mah-
dolliset Malagan matsit paikan päällä.
Malagalla on lupaava joukkue hyvän val-
mentajan kera, Barcelonan kanssa tasapeli

Jatkuu seuraavalla sivulla

Taas yksi syksy on vierähtänyt Espan-
jassa. Siihen on mahtunut monenlaista ta-
pahtumaa, paljon enemmän kuin yleensä
Suomessa ollessani. Tulimme Madridin
kautta, kun tavanomaisesti unohtui tilata se
matka Malagaan ajoissa, ja pienellä varoi-
tusajalla se olisi maksanut 300-400 euroa,
kun Madridiin pääsee yleensä alle satasella.
Madrid on myös kielenoppimiselle hyvä
kohde, suomenkieleen siellä harvoin
törmää.

Suurimpana asiana oli keväällä
ostetun asunnon remontointi mieleiseksi.
Siihen liittyi myöskin paljon espanjankielen
käytännön harjoittelua. Oli melkoinen
taivuttelu saada maalikaupan myyjä ym-
märtämään, mitä on tartuntapohjamaali.
Mielenkiintoista oli myös seurata suoma-
laisten ja espanjalaisten palveluntarjoajien
toimintatapoja.

Ikäväkseni jouduin toteamaan, että
käytännöllisesti katsoen kaikissa tilauksissa
espanjalaiset vetivät pidemmän korren ja
saivat tilaukset. Mañana-meininkiä en
juurikaan heidän toimissa havainnut,
suomalaisten toimissa sitäkin enemmän.
Parhaana esimerkkinä suomalainen sähkö-
mies, joka kävi katsomassa tehtävät ja lupasi
tulla seuraavana keskiviikkona hoitamaan
hommat. Tähän päivään mennessä hänestä
ei ole kuulunut yhtään mitään. Hänellä oli
kuitenkin yhteystiedot ja hän kävi meillä
paikan päällä arvioimassa työt.

Suurin ero espanjalaisten ja suomalais-
ten välillä syntyi noin 5 metrin mittaisesta
lasiseinästä. Suomalainen tarjous oli
kuusituhatta euroa, espanjalaiset saivat
homman tehtäväkseen kolmellatuhannella
eurolla, ja homma hoitui sovitusti, mate-
riaalissa en usko olevan mitään eroa.

Huonekaluostoksille menimme aluksi
kotoisasti Ikeaan. Muutoin homma toimi
aivan ok, mutta yhteen vuodesohvaan eivät
istuintyynyt kuuluneet mukaan, eli olisi
joutunut istumaan vietereillä. Tyynyt
jouduimme hakemaan erikseen, eri hintaan.

Onneksi tajusimme käydä testaamassa
myös paikallisten huonekaluliikkeiden
palvelua. Valikoimat olivat mahtavat, eten-
kin sisustustavaroiden osalta ja palvelu
erinomaista. Suurimman osan hankinnoista
teimmekin niistä. Hinnat eivät juuri eronneet
Ikeasta ja huonekalujen kokoaminen ja
hyllyjen seinälle asennukset ja kuljetukset
kuuluivat hintoihin.

Huvittava yksityiskohta liittyi myös
Suomesta tilattaviin palveluihin. Tarvitsin
joulupukin varusteet muutamaa pikku-
joulukeikkaa varten. Katselin netistä vaihto-
ehdot. Hinnaltaan ne näyttivät olevan 60 -70
euroa koko paketti. En kuitenkaan tilannut,
koska halusin varusteet, joihin kuului
liimattava parta. Niinpä laitoin kolmeen
firmaan tiedustelun faktoineen. Suoma-
laiseen tapaan jopa yksi näistä suostui
vastaamaan ja tarjosi minulle joulupukin
varusteita hintaan 820 euroa + postimaksu
30 euroa, ja vastuu paketin perille tulosta
olisi tilaajalla. Tiedustelin, oliko hintaan
tullut mahdollisesti pilkkuvirhe. Ei ollut
tullut, hinta oli 820 euroa. Niinpä menin
”kiinankauppaan” ja ostin pukinvarusteet,
toki vaatimattomat, mutta aikuisille katso-
jille riittävät, hintaan 6,60 euroa koko setti.

Olen vuosia tiennyt suomalaisten ulko-
maankaupan perusongelman; emme osaa
myydä ja suomalainen firma harvoin vastaa
asiakkaan tiedusteluihin mitään. EDM Case
kertoo konkreettisesti sen, miksi Suomella
menee niinkuin menee. Ruotsalaiset osaavat
myydä juttunsa. Suomalaiset osaavat val-

Syksyn satoa
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DEKKARIT
Jörn Donner: Erään rikoksen tarina. Rikos
yhdistää isä ja pojan vuosien eron jälkeen.
Kari Häkämies: Rehellisesti tunnettu. Teos
on hyytävä dekkari ja ensimmäinen suoma-
lainen jännitysromaani, joka kuvaa asian-
tuntevasti maamme poliitikkojen toiminta-
tapoja aina suuriin päätöksiin asti.
Risto Isomäki: Kurganin varjot.  Jännittävä
ekologinen muutos on tapahtumassa Mus-
tallamerellä ja miljoonat ihmiset vaarassa.
Pystyvätkö meribiologit tekemään mitään?
Reijo Mäki: Liian kaunis tyttö. Tukholman
sokkeloissa liikkuu kylmä tappaja. Suoma-
lainen rikospoliisi joutuu murhaajaa etsies-
sään tilille omasta menneisyydestään.

ELÄMÄKERRAT
Raija Oranen: Nimeltään Kekkonen.
Kekkosesta piirtyy tosiasioiden pohjalta tut-
tu, mutta myös uudenlainen kuva.
Matti Salminen: Yrjö Kallisen elämä &
totuus. Opetusneuvos Kallisen mielipiteet
ovat nyt ajankohtaisempia kuin koskaan.

Kauko Röyhkä & Juha Metso: Ville Haa-
pasalo”Et kuitenkaan usko”.Ville Haapa-
salon uskomattomat vaiheet Venäjällä.
Johanna Vesikallio: Lillan. Elisabeth
Rehnin epätavallinen elämä

TIETOKIRJAT
Antti Isokangas & Riku Vassinen: Digi-
taalinen jalanjälki. Et ole olemassa, jollet
näy Googlessa.
Jari Salminen & Pirita Heiskanen:  Taltuta
kiire. 5 askelta tehokkaaseen ajankäyttöön.
Leila Simonen: Polulta poikkeamisen taito
Senioriyrittäjän ja läppärikulkurin elämää.
Timo Vihavainen: Vanhan Venäjän paluu.
Nyt jos koskaan meidän on tarkasteltava
Venäjää realistisesti.

KERTOMAKIRJALLISUUS
Laila Hirvisaari: Minä, Katariina. Venäjän
keisarinna Katariina II Suuren kiihkeä nuo-
ruus, Suomen myydyin romaani 2011.
Laila Hirvisaari: Viktoria. Keisarillisen Ve-
näjän suuruuden viimeiset hetket kosket-
tavat läheltä myös meitä suomalaisia.
Tommi Kinnunen: Neljäntien risteys.
Tarkka romaani ihmisistä, jotka rakentavat
unelmansa luvattomiin harjakorkeuksiin.
Enni Mustonen: Mustasukkaiset. Lahjak-
kaat nuoret naiset ponnistelevat sortovuo-
sien kuohuvassa Helsingissä.
Antti Tuuri: Taivaan raapijat. Kylmäpäiset
suomalaismiehet ovat valmiita tekemään
mitä tahansa1900-luvun alun New Yorkissa.
Pia Heikkilä: Operaatio Lipstick. ”Tunte-
maton sotilas kohtaa Bridget Jonesin - ja
sitten he menevät sänkyyn” – HS.

RUOKAKIRJAT
Mea Salo: Hellaton kokki. Raakaravintoa.

Uutuskirjoja lainattavissa

Kirjastossa on nyt lainattavissa Suomi-Seura ry:n Suomelalle
lahjoittamat uutuuskirjat. Kirjasto on avoinna ma ja ke klo 12-15.

vieraissa ei ollut vahinko. Uskon joukkueen
olevan todella iskussa vasta keväällä, kun
uusi valmentaja saa  uusiutuneen joukkueen
hioutumaan yhteen. Suurimmat tähdet ovat
19, Sandro ja tietysti mokke 1, Kameni.
Myös Petteri Koposen Barcelonan ja
Unicajan korismatsi tuli katsotuksi. Se oli
elämäni toiseksi mielenkiintoisin urheilu-
tapahtuma. Ottelua oli jäljellä 30 sekuntia ja
Barca johti 5 pisteellä. Malagan Unicaja teki
2 pisteen korin ja kun ottelua oli jäljellä 0,1
sekuntia, sai Unicaja kolme vapaaheittoa ja
kaikki sisään. Peli oli tasan, ja 5 minuutin
jatkoajan Malaga voitti. Koripallossa
tasapeli on harvinainen ja siinä tilanteessa
Fogg heitti kylmän rauhallisesti kaikki
sisään. Se on jäätävä suoritus. Jäätävä oli
myös huutomyrsky jatkoajalla, kun 10000
ihmistä huusi kurkku suorana katetussa
tilassa. Mahtava kokemus, vielä kun Petteri
Koponen oli Barcan paras pistemies 20
pisteellä. Ilta oli täydellinen.

Vedin myös omaa ryhmää; Elämä tässä
ja nyt. Ryhmässä kävi reilusti yli 30 ihmistä,
mikä oli mielestäni aiheen vaativuuteen
verrattuna hyvä saavutus. Jatkoa on tiedossa
kevään aikana.

Ullan retkille otin kausikortin, niin fan-
tastisia ne ovat, olipa markkinapäivä tai ei.
Kävimme Esteponassa katsomassa Murales-
seinämaalauksia ja tutustumassa kalan-
tuotantoon ja äyriäisten kasvatukseen. Oli
vaikuttava kokemus myös nähdä viiden eri
talon päätyihin maalattu talosta toiseen
jatkuva kuva kalastajasta saaliineen.
Mielenkiintoista oli kuulla äyriäisten
kasvattajalta, kuinka homma toimii hänen
20 hehtaarin meripeltoviljelyksillään.

Villanuevassa saimme perusteel-
lisen oppitunnin oliivin tuotannos-
ta, niin että jokainen kävijä
voi Suomessa luokitella

itsensä oliiviasiantuntijaksi. Molemmilla
retkillä oli myös kielitaitotesti, kun oppaat
puhuivat hyvää ja selkeää espanjaa.

Perhospuisto ja Budhan Stuba olivat
hienoja kokemuksia myöskin. Benalma-
denan upean venesataman Wokissa maistoin
ensimmäistä kertaa sammakon reittä, ei
hassumpaa.

Malagan entisen tupakkatehtaan tiloissa
olevassa Venäläisen taiteen museossa
ihastutti erityisesti Igor Baskakovin venä-
läinen julistetaide neuvostotyyliin. Kylpevät
hevoset -maalaus jäi myös mieleeni, ja
etenkin tykkäsin videotaideteoksesta Neljä
vuodenaikaa. Aikaisemmin en ole juuri
videotaidetta taiteena pitänyt, mutta nyt
kyllä kolahti, kun teoksessa näytettiin nel-
jästä eri ruudusta venäläistä (melkein kuin
suomalainen) maisemaa yhtä aikaa syksyn,
talven, kevään ja kesän muodossa.

Osa porukasta kävi samassa raken-
nuksessa sijaitsevassa Automuseossa, mikä
on myös upea, mutta olen käynyt siellä
aiemmin jo useita kertoja.

Jouluna pitää pistäytyä koti-Suomessa
lapsenlapset laskemassa, mutta entistä
lyhyemmällä visiitillä. Kevättalveksi on taas
jo projekteja siihen malliin, että uusia ei
enää seuraavaan vuoteen juurikaan mahdu.

Iloista talvea ja kevättä kaikille! Kaikki
on hyvin, muista elää tätä hetkeä, ei men-
neisyyttä eikä tulevaisuutta.

Seppo Kalevi

Jatkoa edelliseltä sivulta
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Esittelyssä kevään uusia kasvoja

Hei Suomelan väki! Olemme
Arja Ajanki ja Johanna
Uusimäki, ODL:n toisen vuo-
den lähihoitajaopiskelijoita
Ylitorniolta. Opintomme suun-
tautuvat vanhustenhoidon
osaamisalaan. Opiskelumme
tapahtuu monimuoto-opiske-
luna työn ohessa. Olemme
iloisia ja sosiaalisia opiskeli-
joita ja haluamme tutustua
työssäoppimisjakson aikana
myös espanjalaiseen kulttuu-
riin ja nähtävyyksiin. Olemme
seurananne Suomelassa 30.1. -
8.3. Nähdään tammikuussa!

Tulossa helmikuussa: Runeberginpäivänä 5.2.2017
Aurinkoteatteri esittää Suomelan salissa Jyrki Harikosken

johdolla näytelmän Koivusaaren kartanon salaisuus.

Hola!
Odotan kovasti työssäoppimisjaksoani Suomelassa
tammi-helmikuussa 2017! Havahduin 55-vuotiaana
siihen että minulla on vielä 10 vuotta työaikaa jäljellä
ennen eläköitymistäni. Päätin vaihtaa silloisen työ-
paikkani  4h-ojaajana lasten ja nuorten parista lähi-
hoitajaksi vanhusten pariin. Olen oppisopimuksella
Loviisan kotihoidossa ja opiskelen Porvoon Point
Collegessa. Viihdyn hyvin enkä ole alanvaihtoani
katunut! Olen jo ehtinyt olla monenlaisessa työpaikassa
elämäni aikana, muun muassa matkatoimistossa,
hotellissa, laivan taxfreessa, torimyyjänä. Minulle on
aina ollut tärkeää että viihdyn siinä työssä mitä teen ja
on ollut mielenkiintoista kokeilla eri aloja.

Perheeseeni kuuluu aviomies ja kaksi tyttöä, 16v ja
19v, ja portugalin podengo Figo (kuvassa). Vanhempi
tytär on Madridissa au pairina marraskuusta lähtien,
joten odotan myöskin hänen tapaamista siellä.  Pidän
eläimistä, ratsastan, nautin luonnossa liikkumisesta ja
merestä. Vieraat kulttuurit ja matkustaminen kiehtovat-
siksi varmaan aikanaan matkatoimistoalalle lähdinkin.
Äidinkieleni on ruotsi.

Toivottavasti saan tutustua moneen ihmiseen ja
elämäntarinaan Suomelassa ja saan uutta näkemystä
vanhustenhoidosta! Hasta luego!   Bitte Kullberg-Terkki

Hei! Olen Greetta Raappana,
20-vuotias, toisen vuoden
geronomi opiskelija Lapin
AMKista. Tulen Suomelaan
työharjoitteluun 1.1.-31.3.2017
luokkakaverini Kirsin kanssa.
Vapaa-ajalla askartelen kortteja
ja matkustelen.

Hei! Olen Kirsi Valli, 46-
vuotias toisen vuoden geronomi-
opiskelija Lapin AMKista.
Harrastan lukemista, perheen
kanssa mökkeilyä ja luonto on
minulle tärkeä. Odotamme
innolla Greetan kanssa harjoit-
telua Suomelassa!

Harjoittelijat
tutuiksi!
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Esa, jo reilusti yli viisikymppinen hyväkun-
toinen nykyisin etupäässä reittikiipeilyä har-
rastava poikani, halusi testata myös 80-
vuotiaan isänsä kunnon.

Vaellus El Cielon huipulle 18.10.
Ajoimme autolla vähän matkaa Nerjasta
pohjoiseen vaellusreitin lähtökohtaan, joka
on noin 300 m merenpinnan yläpuolella.
Sieltä vaelsimme1500 metriä korkean El
Cielo -vuoren huipulle eli suomeksi taivaan
katolle. Kävellen nousua kertyi siis 1200 m.
Sieltä laskeuduimme etelään suuntautuvaa
polutonta vierinkivirinnettä pitkin joki-
uomaanja palasimme leirintäalueen kautta
autolle. Kävelymatkaa kertyi noin 15 km.

Matkalla tarkkailimme ympäristöä ja
otimme kuvia. Reitin kallioperä koostuu
lähes yksinomaan Sierra Nevadan vuoris-
tolle tunnusomaisista happamista tummista
ja emäksisistä vaaleista muutunnaiskivistä.
Viimeksi mainittuihin kuuluvat marmorit,
jotka ovat kalsiumkarbonaattia.

Metsänrajan alapuolella vallitsevia
puulajeja ovat aleppo-, rannikko- ja pinja-
männyt. Pensaskerros on runsaslajinen. Yl-
häällä puita on enää vähän, ja huipulla on
etupäässä vain kenttäkerroksen kasveja, en-
nen muuta espartoheinätuppaita ja vähän
patjakasvillisuuttakin.

Aurinko paistoi ja päiväperhosista
kuvasin mm. juovasomersilmää. Liikkeellä
oli myös kovakuoriaisa, hämähäkkejä, kak-
sisiipisiä ja pistiäisiä. Kivien altakin löytyi
monenlaisia pikkueläimiä. Nerjassa kuvasin
oravaa.

Menomatkalla kuljimme erään maatilan
ohi. Sen isännällä oli ollut aikoinaan eri-
koinen mieltymys pukeutua poliisin uni-
vormuun. Meno- ja tulomatkalla näimme
vain yhden miehen, joten reitillä ei ollut
tungosta.

Maroman huipulla 26.10.
Lähdimme kävelemään huipulle Canillas de
Acietulon taajaman raatihuoneen aukiolta ja

palasimme samaa reittiä takaisin. Torin ja
huipun välinen korkeusero on lähes 1,5 km.
Vaellus kesti noin 11 tuntia ja matkaa kertyi
noin 20 km. Polulla ei ollut tungosta, näim-
me siellä vain yhden norjalaisparin.

Metsänrajan alapuolella luonto on
pitkälti samankaltaista kuin edellisessä
kohteessa, mutta pelkkää kasvitonta kivik-
korakkaa ja kylmyyttä ja tuulta kestävää
patjakasvillisuutta täällä on laajemmalti.

Tämä on todellista tuulen temmellys-
kenttää, ja niin se oli nytkin. Huipulle pysty-
tettyyn kivipatsaaseen kiivetessä sai olla
varuillaan, ettei tuuli vienyt mennessään.
Kallion päälle kivestä on rakennettu
kaarimaisiaja rengasmaisia tuulensuojia ja
kartiomaisia kivimerkkejä reittiopasteiksi.
Hevosenkakkaraläjät ovat merkkinä rat-
sastajien vierailuista.

Puuttomassa vyöhykkeessä näimme ja
kuvasimme mm. lampaita, vuorivuohiaja
linnuista alppirautiaisia.

Vuoren päällä on aitauksessa avara ja
syvä kaivomainen rotko, joka on toiminut
lumi- ja jäävarastona. Jäätä on sitten tar-
vittaessa kuljetettu aasien avulla sieltä alas
kyliin. Myös linnuilla näyttää olevan
mielenkiintoapaikkaan, koska näimme sen
äärellä isoja hanhikorppikotka- ja alppi-
varisparvia.

Loppupäätelmä kunnosta
Kunto näyttää olevan kohdallaan, kun se ei
pettänyt missään vaiheessa. Ensimmäisen
reissun jälkeen tosin reisilihakset vähän
kipeytyivät, mutta toisella vaelluksella
sellaistakaan ei esiintynyt. En silti kehota
ketä tahansa noin vain lähtemään näille
jäljille. On oltava matkaeväänä paljon
entistä kokemusta, etukäteistietoa omasta
kunnosta, tietoa reiteistä, säästä, varusteista
yms. Eikä pidä lähteä yksin. Parasta on
mennä matkaan asiantuntijan kanssa.
Minullakin oli sellainen.

Vaelluksia muistellen
Veikko Makkonen

Kunnon testaaminen

Veikko Makkonen
tuulisella Maroman

huipulla 2075
metriä merenpinnan

yläpuolella.
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Golfkerho El Paraisossa 11.12.2016
Matkaan lähdettiin aikaisin aamupimeällä.
Iso joukko hyväntuulisia golfaajia jo
odotteli sovituilla pysäkeillä bussiyhtiö
Paco Pepen uusinta luxus-linjuria. Viisi
viikkoa käytössä ollutta bussia ohjaili
luotettavasti tämänkertainen kuljettajamme
Gabriel Exposito. Jo lähtökiihdytyksen
jälkeen kuljettajamme sai huimat aplodit
iloisilta matkaajilta.

El Paraiso Club de Golfin kenttä oli
kohtuullisessa kunnossa rankkasateiden
jälkeen. Mikä parasta, lähes pilvetön taivas
ja auringonpaiste takasivat hyvän peli-
päivän. Jo ennen varsinaisten tulosten julkis-
tamista hurrattiin Päivi Pokkiselle: HOLE
IN ONE väylällä 14!

Naisten paras tuloksella 37 pistettä oli
Ulla Aaltonen. Miesten paras oli Kari
Juhani Johansson 39 pisteellä. Mainit-
takoon vielä Christer Holmströmin takuu-
työnä tekemät 37 pistettä.

Lähimpänä lippua olivat Soili Saesmaa
väylällä 7 ja Rauno Halme väylällä 14.

Keittiömestarin loihtima valkoinen
porkkanakeitto, uunilohi parsalla ja peruna-
muhennoksella, sekä kahden lajin jälkiruoka
maistuivat kaikille. Päivällinen oli ehkä yksi
parhaista golfkentillä saamistamme ate-

rioista. Ruokajuomat maistuivat kaikille.
Koko joukon yhteisenä toivomuksena py-
rimme tekemään El Paraison matkasta ker-
hon joulukuun vakiotapahtuman.

Paluumatkalla vallinneista ratkiriemuk-
kaista hetkistä ylivoimaisesti parasta oli
puheenjohtajan ja satunnaisen ”huutokaup-
pakeisari” Eero Raution yllättäen vetämä
huutokauppa. Kaupan kohteena oli omien
pelaajien hukkaamia varusteita. Kertyneet
varat 20 € talletettiin kerhon kassaan, joka jo
ammotti tyhjyyttään.

Kiitos aktiivisten kilpapelaajien mak-
samista pelimaksuista pystyimme rahoit-
tamaan pelaajien eväät, bussimatkan, pal-
kinnot ja illallisjuomat.

Kari Eklund

10.1. Cerrado
17.1. Cerrado
22.1. Lauro
31.1. Cerrado

7.2. Cerrado
14.2. Calanova
19.2. Lauro

Kilpailut alkuvuosi 2017

2.2.   Kuukausikokous Suomelassa

Tiernapojat
Kiitos Rauno Myllylälle oivallisesta
teemaillasta 7.12. , jonka aiheena oli
Tiernapoikaperinne Oulussa. Kiitos
myös Tiernapojille, jotka vierailivat
Suomelan pikkujouluissa 3.12.

Oulun yli 140-vuotista tierna-
poikaperinnettä kunnioittaakseen
Tiernasäätiö toteutti vuosien 2012-
2014 aikana varainhankinnan tierna-
poika-aiheisen patsaan hankkimi-
seksi Oulun ydinkeskustan kävely-
katualueelle Rotuaarille.

Patsas paljastettiin 12.12.2014
ja siirrettiin lopulliselle paikalleen
14.9.2016 Rotuaarin uudelle osalle.

Patsaan on toteuttanut iiläinen
taiteilija Sanna Koivisto.

Veteraanit kiittävät
Aurinkorannikon Veteraanit kiittävät Matti
Konkolaa veteraani-iltojen ohjelmista,
joilla hän kerran kuukaudessa jaksaa
virkistää rannikon veteraaneja. Joulukuun
ohjelmaksi Matti oli hankkinut alkuperäisen
Edvin Laineen ohjaaman kolmen tunnin
mittaisen Tuntematon sotilas -filmin. Salissa
oli monta kiitollista katsojaa. Kiitos Matti!

Yläkuva: Matti Konkola
lipunnostossa Liisa Some-
ron kanssa. Alakuva: Åke
Lindman (Lehto) ja Kosti
Klemelä (Koskela) Tunte-
maton sotilas-elokuvassa.
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ITSENÄISYYDESTÄ

Teille käsky kuului rajoillamme seistä,
Oli tehtävänne silloin mahdoton.
Sinne jäivät ikuisesti monet teistä,
Teki valintojaan käsi kohtalon.

Ovat rajalliset elämämme päivät,
Emme koskaan tiedä kenen vuoro on.
Monet palas’, mutta liian monet jäivät,
Vuoksi kodin, isänmaan ja uskonnon.

Ilman ontuvaa ystävääni,
Olisimme vain läntisin lääni.
Ilman miestä, jonka jalka on nyt puuta
Olis’ arkipäivä kuudes joulukuuta.

Ilman teitä, selvinneitä jostain sieltä,
Puhuisimme nyt vierasta kieltä.
Ilman heitä, joiden ristit ovat puuta,
Olis arkipäivä kuudes joulukuuta.

Eivät koskaan mene umpeen sielun haavat,
Emme niitä pysty teille korvaamaan.
Aivan liian harvat teistä nähdä saavat,
Kun me itsenäisyyttämme juhlitaan.

Vielä vapaa on ja itsenäinen maamme,
Se on sitä vuoksi suuren urheuden.
Nöyrin mielin Suomen lippuun katsokaamme,
Kiitos teidän, se on sinivalkoinen.

Pertti Mäenpää

Lisätietoja: www.suomela.info/toimintapiirit/golf-kerho

PUHEENJOHTAJA: Eero Rautio, 606 165 921, eero.rautio@hotmail.com
VARAPUHEENJOHTAJA: Kari Eklund, 651 777 523, keklund6@hotmail.com
KILPAILUTOIMINTA:
Lauron kisat: Kari Eklund, 651 777 523, suomelangolfkerho@gmailcom
Cerrado de Aguilan kisat: Sirpa Kauppi, 637 258 927, make.kauppi@gmail.com
VALMENNUS: Tuomas Sistonen, 694 407 928, tuomas.sistonen@gmail.com
TIEDOTUS: Ilkka Ulander, 694 427 155, ilkka.ulander@gmail.com
GOLFSÄÄNNÖT: Mikko Saarinen, mikko.saarinen@traer.fi

Suomelan Golfkerho

Golfkerholla on voimassa oleva sopimus
oheisilla kentillä. Kotikentillä Lauro Golfissa
ja Cerrado del Aguilassa alennus on noin 30
%. Kotikentillä saat myös alennusta useam-
man kierroksen pelilipuista. Muilla sopimus-
kentillä alennus on noin 20 %, paitsi Mijas
Golfissa, jossa alennus on 10 %.

Lauro 952 41 27 67
Miraflores 952 93 19 60
Calanova 951 17 01 94
Cerrado 951 70 33 55
Mijas Golf 952 47 68 43
Parador Golf 902 54 79 79
Añoreta Golf 952 40 40 40

Yksityiskohtaisia hintatietoja eri kentiltä on vaikea ylläpitää. Hinnat selviävät
kenttien www-sivuilta ja ilmoitustauluilta. Kaikilla kentillä on hinnoittelun perus-
tana high, medium ja low kausihinnat. Kaksi pelilippua ja buggy on usein tarjouk-
sessa. Alennuksen saadakseen on esitettävä Suomelan voimassaoleva jäsenkortti.

Sopimuskentät 2017

Harjoittelu
sai vauhtia!

- Ei liike pysähdy siihen kun maila osuu pal-
loon, liike jatkuu ja koko vartalo kiertyy. Tä-
hän tapaan, näyttää PGA ammattivalmen-
taja Tuomas Sistonen Cerrado del Aquilan
harjoituskentällä ja 11 enemmän tai vähem-
män aloittelevaa Suomelan golffaajaa seu-
raa silmä tarkkana Sistosen mailan liikettä.

Hetken päästä kaikki heiluttelevat omaa
mailaansa ja Sistonen opastaa kädestä pitäen
mikä on oikea ote ja miten mailan kuuluu
heilahtaa, että pallo saa oikean lentoradan.

Suomelan golfkerhon kauan kaivattu
säännöllinen golfopetus alkoi jo marras-
kuussa ja jatkui joulukuussa kahdella
kurssipäivällä. Jatko-opetus, johon myös
aloittelevat golfaajat ovat tervetulleita,
jatkuu tammikuussa ohessa olevan ohjelman
mukaisesti maanantaisin klo 10-12.

Opetuksessa kerrataan kaikki golfin
peruslyönnit. Tavoitteena on, että oppilaat
pääsevät hyvään alkuun golfin pelaamisessa.

- Kurssilaisista vain yksi on aloittelija,
muut ovat jo jonkin aikaa pelanneita, sanoo
Sistonen ja toteaa innostuksen olevan
porukassa vahvaa.

- Oppimisen halun oikein tuntee, sanoo
Tuomas. Hän sanoo aloittavansa perus-
asioista. Myöhemmin voitaneen ottaa aloit-
telijat ja edistyneemmät omiksi ryhmikseen.

- Alkuvuonna aloittelijoille saatetaan
räätälöidä ohjelma, joka päättyy green gard
-kokeeseen, miettii Sistonen.

Pirjo Vallenius aloitti golfin 15 vuotta
sitten, mutta innostus lopahti. Nyt hän hakee
uutta intoa kun asuu Aurinkorannikolla.

Tämä kurssi tuli minulle kuin taivaan
lahja. Aloittelin pelaamistani jo viime vuonna

ja huomasin heti, että tarvitsen ohjausta ja
tässä ollaan. Meillä on aivan ihana opettaja,
hän kehuu Tuomasta.

-Lisää vaan opetusta. Olen todella
tyytyväinen tähän kurssiin. On aivan toista
saada oppia suomeksi kuin espanjalaiselta
prolta. Kun ei osaa tarpeeksi kieltä, hyväkin
opetus menee hukkaan, kertaa Pirjo Valle-
nius edellisen vuoden kokemuksiaan.

Mervi Vehmas aloitti golfin viitisen
vuotta sitten ja halusi lisäoppia.

- Oikeastaan siskoni mies sai minut läh-
temään mukaan. Olen hyvin tyytyväinen että
lähdin mukaan!                     Eero Rautio

Tuomas opettaa nyt Suomelan
jäseniä golfin salaisuuksiin.

Harjoitukset jatkuvat
Maanantaisin aloittelijoiden ja oman
pelinsä kohentamisesta kiinnostu-
neiden harjoitukset jatkuvat 9. tam-
mikuuta alkaen joka maanantai Cer-
rado del Aquilan kentällä klo10-12.
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Suomelan viikko-ohjelma
Maanantai 09.15 – 10.15 Venyttelyjumppa 1 Suomela

10.30 – 14.00 Hopeasepät ja keramiikka/lasipaja Suomela
10.30 – 11.30 Español efectivo 3 alk. 16.1. Suomela
11.30 – 12.30 Espanja: Venga alk.16.1. Suomela
12.00 – 15.00 Toimisto ja kirjasto Girasol
14.15 – 15.15 Espanja, Fantástico 1 Suomela
15.30 – 16.30 Espanja, Fantástico 2 Suomela
15.30 – 16.30 Rivitanssi Suomela
15.00 – 17.00 Mölkky Cantera-puisto
16.45 – 18.15 Senioritanssi Suomela
18.30 – 19.15 Äijäjumppa Suomela

Tiistai 09.15 – 10.00 Keppijumppa 1 Cantera-puisto
09.30 – 10.30 Español efectivo 4 alk. 17.1. Suomela
10.30 – 11.30 Español efectivo 4 alk. 17.1. Suomela
12.30 – 13.30 Iloa elämään! Suomela
14.00 – 16.00 Kirjallisuuspiiri Suomela
16.15 – 18.45 Kamarikuoro Suomela

Keskiviikko 09.15 – 10.00 Keppijumppa 2 Cantera-puisto
09.30 – 13.00 Verenp.mitt. + pieniä hoitotoimenpit. Suomela
09.30 – 13.00 Tilkkupiiri Suomela
12.00 – 15.00 Toimisto ja kirjasto Girasol
13.00 – 15.00 Jalkahoidot ja hieronnat Suomela
14.00 – 15.00 Lounas Suomela
15.00 – 16.00 Espanja: Venga alk.18.1. Suomela
16.15 – 16.30 Viikkotiedotukset Suomela
16.30 –> Teemailta Suomela

Torstai 09.00 – 12.00 Käsityökahvila Suomela
09.30 – 11.30 Luontopiiri kk:n 1. ja 3. torstai Suomelan portilta
12.15 – 13.15 Soft-jumppa Suomela
13.30 – 15.00 Helisevät Suomela
15.15 – 16.15 Español efectivo 3 alk. 12.1. Suomela
15.30 – 16.30 Hei me osataan jo -espanjanryhmä Toimisto
16.30 – 17.40 Muistipiiri ja tuolijumppa Suomela
17.45 – 19.45 Kamerakerho kk:n 2. ja 4. torstai Suomela
18.00 – 20.00 Golf-kerhon kokous kk:n 1. torstai Suomela

Perjantai 09.15 – 10.15 Venyttelyjumppa 2 Suomela
10.30 – 11.15 Keppijumppa 3 Cantera-puisto
10.30 – 15.30 Kuvataidepiiri Suomela
16.00 – 17.45 Veteraanikokous kk:n viim. perj. Suomela
18.00 – 21.00 Karaoke Suomela

Lauantai 09.30 – 10.30 Español efectivo 4 alk 14.1. Suomela
10.45 – 12.00 Jooga Suomela
14.00 – 15.30 Elämä tässä ja nyt Suomela
16.00 – 17.00 Espanja: Venga alk 14.1. Suomela
18.00 – 21.00 Tanssi-ilta, elävä musiikki Suomela

Sunnuntai 09.00 – > Mijas- kävely                          lähtö Girasolin yläkulmalta
15.00 – 16.00 Musiikkiliikunta Suomela
16.30 – 17.45 Tanssikurssi Suomela
18.00 – 20.00 Yhteislauluilta Suomela

Tanssikurssi
Suomelassa
tammi-helmikuussa

Suomelan jäsenmaksun 30e/toimintakausi (1.7. - 30.6.) tai 15e/kk
voi maksaa Suomelan toimistossa myös pankki-tai luottokortilla

tai pankkiin tilille ES1130580822732720022492
BIC SWIFT-koodi: CCRIES2A, Cajamar Fuengirola.

Maksajan nimi ja jäsennumero tulee merkitä selkeästi. Uuden jäsenkortin,
mikä on myös Suomelan Golf-kerhon jäsenkortti, saa Suomelan toimistolta.

Suomelan sali:
Calle las Canteras 49, Los Pacos
Toimisto ja kirjasto:
Calle Las Viñas 54, Edif. Girasol,
ES-29640 Fuengirola
Toimisto ja kirjasto ovat avoinna
ma ja ke klo 12-15.

Yleinen hätänumero                 112
Poliisin hätänumero                       092
Rikosilmoitus                 902 102 112
Palokunta                                        080
Ambulanssi                               061
TAXI 952 471 000

Tärkeitä numeroita:

Tunnille voi tulla paritta. Raija Ihanainen ohjaa vakio-
ja latinotanssien, jopa polkan askelkuvioita. Musiikki-
liikuntaryhmä harjoittelee ohjelmiaan jatkossa sunnun-
taisin klo 15-16. Ohjaus on Suomelan jäsenille ilmainen.
Ilmoittautua voi Raijalle puh. 634 308 556 tai Suome-
lan toimistolla maanantaisin tai keskiviikkoisin klo 12-
15 tammikuun 9. pvästä lähtien. Tervetuloa tanssimaan!

KAIPUU

Syksy lehdet kellastaa
järvi riitepeitteen saa
joutsenparvet mellastaa
kuurapeitteen saa jo maa

Haaveilu taas yllättää
kaukomaille mieli entää
mielessä jo myllertää
Costa del Soliin lentää

Mikä oisi makeempaa
sangriata makustella
hedelmistä sakeempaa
palmun alla nakustella

Olavi Leinonen

Uutta! Tammi-
helmikuussa
alkaen 8.1.
sunnuntaisin
klo 16.30-17.45
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Asociación Finlandesa Suomela
HALLITUS 2016–2017

Olavi Turunen, puheenjohtaja 634 343 066 olliboy3@gmail.com
Marjut Hurtig, tiedottaja 629 029 570 marjut.hurtig@gmail.com
Ritva Pekkanen, sihteeri 622 908 986 pekkanen.ritva@gmail.com
Riitta Tenngren, rahastonhoitaja 646 898 944 riitta.spain@gmail.com
Eero Rautio, golf 606 165 921 eero.rautio@hotmail.com
Matti Konkola, sali ja veteraanit 678 884 843 konkolamatti@gmail.com
Olavi Kurkela, tekniikka ja audiot 645 298 547 okurkela@gmail.com
Tuula Aalto
Suomelan sähköposti suomela@suomela.info
Suomelan kotisivut www.suomela.info
Kamarikuoron kotisivut www.arkk.webnode.fi

TOIMINTA- JA HARRASTUSPIIRIT
Elämä tässä ja nyt, Seppo Pennanen    +358 407 515 115 skp@seppopennanen.fi
Espanjan kieli, Tina Lindén 670 671 483 tina.linden@telefonica.net
Golf-kerho, Eero Rautio 606 165 921 eero.rautio@hotmail.com
Harjoittelijat ym. Sirpa Ruhanen 660 150 440 sirpa.ruhanen@telemail.fi
Helisevät-kuoro, Juho Autio 693 739 122 juhosak@gmail.com
Hopeasepät, Waltteri Pirttivaara         +358 503 302 888 waltteripirttivaara@hotmail.com
Jooga, Pertti Kuorttinen 694 427 706 p.kuorttinen@gmail.com
Kamarikuoro, Rauno Myllylä 681 612 756 rrmyllyla@gmail.com
Kamerakerho, Olavi Kurkela 645 298 547 okurkela@gmail.com
Karaoke, Tane Aaltonen 634 363 500 tane.aaltonen@gmail.com
Keittiö, baari Merja Putkonen 693 288 079 merja.hauhia@kolumbus.fi

kokki Veikko Liira 634 346 164 veikkoliira@gmail.com
Kirjanpitäjä Liisa Ojala 665 429 497
Kirjallisuuspiiri, Kaija Tyyskä 634 349 381 kaijatyyska@gmail.com
Kirjasto, Anni Tammisto 693 485 883 a.m.tammisto@luukku.com

Ulla-Maija Pakarinen          +358 503 801 619 upakarinen@gmail.com
Helena Saarimäki                +358 504 063 834

Kuvataidepiiri, Reetta Kiiski 634 328 106 reetta.kiiski@pp.inet.fi
Lasi- ja savipaja, Maaret Rantapelkonen 634 351 157 lapin.kievari@netti.fi
Liikunta ja tanssi, Raija Ihanainen 634 308 556 girasol1@suomi24.fi
Luontopiiri, Veikko Makkonen 649 226 712 vema36@luukku.com
Mijas-kävely, Matti Konkola 678 884 843 konkolamatti@gmail.com
Oopperaretket, Riitta Mujunen 677 878 109 rimuju@hotmail.com
Retket, espanja ym., Ulla Turtola 645 059 708 ulla.turtola@gmail.com
Rivitanssi, Tuula Kaunisto 681 646 946 kaunistot@hotmail.com
Sali ja veteraanit, Matti Konkola 678 884 843 konkolamatti@gmail.com
Senioritanssi, Marja Kurkela 605 294 046 marja.a.kurkela@gmail.com
Suomelan Sanomat: toimitus Marjut Hurtig marjut.hurtig@gmail.com

taitto Ritva Pekkanen pekkanen.ritva@gmail.com
Tilkkupiiri, Irja Kalske                        +358 407 479 633 irjakalske@gmail.com

Tammikuun 2017 kuukausiohjelma
Su 8.1. klo 16.30 Raijan tanssikurssi alkaa
Ma 9.1. klo 9.15 Toimintapiirit käynnistyvät, toimisto ja kirjasto auki
Ke 11.1. klo 14-15 Lounas: Kalagratiini

klo 16.30 Teemailta: Kamerakerho
To 12.1. klo 17.45 Kemerakerhon kokous
Pe 13.1. klo 18 Muistojeni Topi Sorsakoski, Raimo Koivulehto, liput 5 €
La 14.1. klo 18 Tanssi-illassa musisoivat Lea ja Eljas, liput 5€
Su 15.1. klo 18 Helsingin Työväen orkesterin konsertti, liput 10 €
Ke 18.1. klo 14-15 Lounas: Kukkoa viinissä

klo 16.30 Teemailta: Kirjaesittely, kirjakauppa Hemingway
Pe 20.1. klo 18 Karaoke
La 21.1. klo 18 Tanssi-ilta, Luis Ramirez ja Rane, liput 5 €
Ke 25.1. klo 14-15 Lounas: Palapaisti

klo 16.30 Teemailta: Kiinalainen lääketiede
To 26.1. klo 17.45 Kamerakerho
Pe 27.1. klo 16.15 Veteraani-ilta
La 28.1. klo 18 Tanssi-ilta, Tapio Leppä, liput 5 €
Ti 31.1. klo 19 Riitta Wardin terveysilta ja tuote-esittely

Tammikuussa Suomelan salissa on nähtävillä Kamerakerhon valokuvanäyttely.

Lisäyksistä ja muutoksista ilmoitetaan lisäksi teemailloissa, ilmoitustauluilla, paikallis-
lehdissä sekä facebookissa. Jäseneksi voit liittyä Suomelan toimistossa tai maksamalla
jäsenmaksun pankkiin. 30 euron kausi- (1.7.–30.6.) tai 15 euron kk-jäsenmaksulla voit
osallistua eri harrastuspiireihin. Espanjan opettaja ottaa tuntikorvauksen itselleen.

Suomelan jäsenkortilla saat huomattavia alennuksia mm. Biofac-laboratoriossa,
Coliseon kuntosalilla sekä useilla golf-kentillä.

Tuoreimmat tiedot kotisivuilla www.suomela.info

Sisko Laukkasen runoja siitä, miltä tuntuu
palata syksyllä Aurinkorannikolle.

Nimetön

Silmät häikäistyvät
auringosta

Kadun varrella valkoisia
taloja vieretysten
Piha-aidoilla rönsyilevät
köynnökset ihastuttavat
kukinnoillaan

Naapurin pihasta
kohoaa ylväs puu
yli kattojen

Kuin majakka se ohjaa
kotipihaan
Nimetön
- kuitenkin niin turvallinen!

Kohtaaminen

Ilahtunut hymy kasvoillasi
käsi arastellen tulijaa kohti

Sinä tulit tervehtimään
halusit kohdata

Kerrot katseellasi
kuinka paljon pieni lämmin
hetki merkitseekään
Sinulle minulle
- molemmille!
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Ooperaklubin tammikuu

Hyvää uutta vuotta 2017! Viime syyskaudella
saimme nauttia kuudesta upeasta oopperasta ja
yhdestä baletista. Kevätkaudella tarjonta on
vähintään yhtä mahtava. Maailma on kutistunut!
Näemme ensimmäiseksi balettia Sydneystä
Australiasta ja toiseksi oopperan Lontoosta.

To 12.1. klo 18.30 Suomelan kirjaston aulassa
tutustumme Tuhkimon tarinaan ja säveltäjiin. Siitä
lähdemme Cine Alfiliin (Eläintarhan vieressä),
jossa esitys alkaa klo 20.30. Se tulee siis Sydneystä,
Australiasta Australian baletin esittämänä ja
koreografiksi mainitaan Alexei Ratmansky.

Ti 31.1. klo 18 tutustumme Verdiin ja Trubaduu-
riin. Siitä lähdemme sitten Miramariin katsomaan
Lontoon Covent Gardenista lähetet-tävää esitystä,
joka alkaa klo 20.15. Johtajana David Bösch ja
kapellimestarina Richard Farnes. Solisteina ovat
Lianna Haroutounian ja Gregory Kunde.

Tervetuloa mukaan!                                      Riitta
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