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Viime syksy oli aktiivista aikaa, kaikki Suo-
melan eri aktiviteetit toimivat erinomaisesti
ja hallituksen väki ja harjoittelijat olivat in-
nolla mukana. Uudistuksia on tehty, mm.
että saataisiin enemmän toimintoja auto-
matisoiduksi. Muutoksien teko on kivuli-
asta, mutta kun vaikeuksista on päästy, niin
tulos on toivottavasti hyvä. Hallituksen
tiimityökin on tuonut tulosta. Hallituksen
homma on yhteen hiileen puhaltamista, jos-
sa yksilön osuus on tärkeä, ei kuitenkaan
korvaamaton. Sooloilua vältetään. Vertaan
sitä joukkueurheiluun, missä syöttöpeli on
hyvin tärkeä. Hyviä yksinpelaajia ei vähek-
sytä, mutta kokonaisuus ja lopputulos ovat
tärkeitä. Kaikki kokevat olevansa mukana
yhteistyössä.
Tänään olemme alkavassa keväässä, halli-
tuksen henki on hyvä ja se tietää jatkossa
hyviä tuloksia. Kevätkokous pidetään 2.3.
2013. Uusi puheenjohtaja valitaan, hallitus
jatkaa eteenpäin kun erovuoroiset hallituk-
sen jäsenet on vaihdettu uusiin. Suomela
on suomalaisia varten, meillä on haasteena
20.000 suomalaisen joukko, joiden hyvin-
vointia ja mukavuutta tulee hoitaa. Täällä
toimii muita suomalaisia yhteisöjä, yhteis-
työtä on hoidettava hyvin. Suomelassa on

noin 600 jäsentä, joista neljännes on golf-
fareita.
Lopuksi suuri kiitos keittiöväelle, harjoitteli-
joille, hallitukselle, ja koko  Suomelan jäse-
nistölle.

Seppo Järvinen

Ps. Vaikka minä puhuisin enkelin kielin, eikä
minulla olisi rakkautta en minä olisi mitään.
Rakkautta ei voi opiskella, se tulee äidin-
maidossa, positiivisuutta ja lähimmäisen
arvostamista voi.

Suomelassa tapahtuu

Laskiaissunnuntaina 10.2. harjoittelijoitten järjestämä

LASKIAISPOLKU alk. klo 11

Cantera-puistossa. Viimeinen rasti Suomelan salissa klo 13.00.
Sen jälkeen palkintojen jako. Klo 14 hernerokkaa, laskiaispullaa,

muurinpohjalettuja ja kahvia. Tilauksessa hyvä sää!
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On ilolla todettava, että me suomalaiset tääl-
lä Aurinkorannikolla olemme aktiivisia ja
osallistuvia jopa niin, että haluamme säilyt-
tää kosketuksemme kansallisiin merkki-
päiviimme. Tämän vuoksi Suomelan kirjalli-
suuspiiri uskaltautui suunnittelemaan Ru-
nebergin päivän ohjelmaa tavallista laajem-
maksi siten, että siitä muodostuisi runon,
proosan ja musiikin yhdistelmä, joka tarjo-
aisi jokaiselle jotakin. Suomelalaisten har-
rastajien lisäksi saimme mukaan ulkopuoli-
sia, mistä jo tässä yhteydessä on lau-suttava
kiitokset. Uskoisin, että tällaisella, yhä
lisääntyvällä yhteistyöllä pääsemme yhä
parempiin tuloksiin kaikessa toiminnassam-
me.

Ohjelmamme aloittaa Helisevät-kuoro. Tä-
män jälkeen seuraa suomalaisen runouden
esitysten ensimmäinen jakso, missä ovat
mukana Timo Sainio, Valma Rosengren ja
Ulla Lilja. Musiikin kautta siirrymme kuun-
telemaan Runebergin kotimuseon pitkäai-
kaisen oppaan Ilona Jorkama-Lopezin ku-
vausta museosta ja työstään siellä. Tämän
jälkeen kohtaamme Sakari Topeliuksen, jonka
runojen sävellyksiä esittävät Vuokko Sink-
konen ja Mikki Nuorivaara, joka on Tope-
liuksen jälkeläinen suoraan alenevassa pol-
vessa. Väliajalla herkuttelemme sitten tapak-
silla, joita harjoittelijamme Sirpan johdolla
ovat meille valmistaneet.

Väliajan jälkeen Rauha Korhonen, Maisa
Lamas ja Ulla Lilja jatkavat suomalaisen ru-
nouden tulkintaa. Kaija Tyyskä ja Tuire
Putus siirtävät sitten meidät eksoottisem-

Runon, musiikin ja kirjan päivä Suomelassa

Runebergin päivänä
tiistaina 5.2. 2012 klo 13

man runouden pariin. Raija Ihanaisen tans-
siryhmä esittää meille suomalaisia kansan-
tansseja laulaen Helisevät-kuoron avusta-
mana. Oiva Ikonen luonnehtii meille paki-
noitten ja kaskujen maailmaa. Päivän päät-
teeksi Matti Tuominen lausuu – ja Matilla
lienee taskussaan meille pieni yllätys.

Suuresta osasta päivän musiikkiohjelmaa
huolehtivat Tuula ja Martti Kilpeläinen.

Jos teillä on kirjoja, joita haluatte kiertoon
– joko myytäväksi tai vaihdettavaksi – ot-
takaa ne mukaanne. Kirjojen kappale-
hinnaksi saa laittaa vain 1 – 2 euroa. Mah-
dolliset myyntitulot liitetään kirjallisuus-
piirin kirjarahastoon. Kirjallisuuspiiriin os-
tetut kirjat luovutetaan Suomelan kirjastoon
sen jälkeen kun kirjallisuuspiiri on ne käsi-
tellyt.

Eero Teerijoki
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Elämä on kuin junamatka. Ihmiset astuvat
kyytiin ja pois kyydistä. On jälleennäke-
misen riemun asemia ja surullisten jäähy-
väisten asemia.

Syntyessämme astumme junaan ja ta-
paamme omat vanhempamme. Ajattelemme,
että he pysyvät luonamme koko matkamme
ajan. Useasti totuus on kuitenkin valitetta-
vasti toisenlainen. He astuvat pois junasta
määrätyllä asemalla ja jättävät meidät yksin
vaunuumme, ilman heidän seuraansa, tur-
vaansa ja rakkauttaan.

Mutta kyytiin astuu aina uusia ihmisiä.
Ihmisiä, jotka tulevat olemaan meille tärkeitä
jatkuvan matkamme aikana. He ovat sisko-
jamme ja veljiämme, ystäviämme ja muita
mahtavia ihmisiä, jotka tulevat rakastamaan
meitä.

Joillekin junamatka on hauska kokemus.
Joillekin matka saattaa olla surullinen lyi-
jynraskaine matkatavaroineen. Jotkut taas
ovat aina valmiita auttamaan matkatove-
reitaan. Jotkut jättävät koti-ikävän jälkeen-
sä... Toiset taas astuvat junaan ja jäävät pois
heti seuraavalla asemalla ja antavat vain
harvoille meistä mahdollisuuden tavata
heidät.

Joskus olemme yllättyneitä, kun rakasta-
mamme matkatoveri menee istumaan
toiseen vaunuun ja jättää meidät yksinään
jatkamaan matkaa. Onneksi kukaan ei
pidättele meitä vierailemasta heidän luo-
naan toisessa vaunussa. Joskus kuitenkaan
emme voi mennä istumaan heidän viereensä,
koska paikan on vienyt jo joku toinen.
Mutta se ei haittaa, matkanteko on nyt vain
sellaista; täynnä unelmia ja yllätyksiä,
tapaamisia ja jäähyväisiä, joskus mukavia
ja toisinaan ikäviä tapahtumia. Mutta muis-
takaa... Paluumatkaa ei ole!

Elämän juna
Siispä tehkäämme matkastamme niin

miellyttävä kuin mahdollista, teemmehän
tämän matkan vain yhden kerran. Yrittä-
käämme ymmärtää matkatovereitamme ja
etsiä parhaimmat puolet heistä jokaisesta.
Ymmärtäkäämme, että jokaisena matkamme
hetkenä voi aina olla joku, joka tarvitsee
ymmärrystämme. Me itsekin tarvitsemme
tietyssä vaiheessa matkaamme jotakuta,
joka ymmärtää meitä.

Matkamme suuri mysteerio on se, että
emme tiedä milloin meidän on astuttava
junasta pois, emmekä tiedä milloin kukin
matkatoveri astuu pois kyydistä. Edes hän,
joka istuu aivan vierellämme.

Tulee olemaan kivuliasta sanoa jäähyväi-
set kaikille rakkaille ihmisille, jotka olemme
matkamme aikana tavanneet. Mutta olen
myös varma siitä, että joskus saapuessamme
Keskusasemalle, tapaamme uudestaan kaik-
ki rakkaimpamme mukanaan enemmän
matkatavaroita kuin matkalle lähtiessään.
Ehkä olen matkani varrella voinut antaa
heille osan.

Hyvät ystävät, tehkäämme matkastamme
ikimuistoinen. Huolehtikaamme siitä, että
jätämme jälkeemme kauniita muistoja.

Toivotan kaikille minun vaunussani
istuville:

OIKEIN HYVÄÄ JUNAMA TKAA,
NAUTTIKAA  MATKANTEOSTA!
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Johan Ludvig Runeberg (1804-1877) kirjoit-
ti 11-säkeistöisen Vårt land - runon vuonna
1846 ja se julkaistiin seuraavana vuonna
Isänmaallisessa albumissa ja kaksi vuotta
myöhemmin Vänrikki Stoolin tarinoiden
ensimmäisessä osassa.

Ensimmäisen sävelmän runoon teki Fred-
rik August Ehrström  jo vuonna 1846, ja se
esitettiin samana vuonna Pohjalaisen osa-
kunnan vuosijuhlassa. Ehrström  tunnetaan
myös Runebergin runon Lähde säveltäjä-
nä.

Johan Ludvig Runeberg teki myös vuon-
na 1846 Vårt land - runoonsa sävelmän, joka

esitettiin Porvoon kaupungin 500-vuotis-
juhlassa joulukuussa 1846.

Keväällä 1848 ylioppilaat järjestivät pe-
rinteisen Floranpäivän juhlan ja tilasivat
juhlaa varten yliopiston musiikinopettajalta
Fredrik Paciukselta sävelmän Vårt land -
runoon. Paciuksen sävelmä esitettiin siis
ensimmäisen kerran 13.5.1848 Helsingin
Kumpulassa Kumtähden kentällä. Paciuk-
sen sävelmästä tuli nopeasti kovin suosit-
tu, vaikka sen sanotaan perustuvan saksa-
laiseen kan-sanlauluun “Wohl-auf in Gottes
schöne Welt”  tai saksalaiseen juomalau-
luun  “Der Papst lebt herrlich”.

Maamme-laulun historiaa
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Auttaminen on tärkeää
Avuntarpeessa olevat,

talouskriisistä kärsivät  ihmiset
tarvitsevat apuasi!

Suomelakin osallistuu
Banco de Alimentos-ruokakeräykseen.

Voit tuoda säilyviä elintarvikkeita
Suomelaan ke 13.2.2013 mennessä.

Auta meitä auttamaan

Muistan armeija-ajoilta kun lauloimme
marssilauluna “On paavin elo ihanaa...”.

Paciuksen sävelmästä tuli 1800-luvulla
suosittu myös Virossa, jossa tunnettu mu-
siikkimies  Johann Voldemar Jannsen teki
sävelmään sanat “ Mu isamaa, mu õnn ja
rõõm”.   Kuten tiedämme, niin Viron itse-
näistyttyä tästä tuli Viron hymni.

Maamme -lauluun on tehty kaikkiaan 13
sävellystä. Parhaimpana suuren joukon yh-
teislauluna pidän Runebergin omaa sävel-
lystä.

Maamme-laulua esitettiin aluksi vain ruot-
sin kielellä, mutta jo 1850- ja 1860-luvuilla
laulusta syntyi erilaisia suomennoksia.
Suomennoksista keskusteltiin ja väiteltiin
paljon, kuten myös Paciuksen sävelmästä.
Sävelsikö Pacius itse laulun vai sovittiko
hän tekstin saksalaiseen kansanlauluun ?
Lopullisen muotonsa laulu sai 1890-luvulla
Paavo Cajanderin suomennoksena.

Vänrikki Stoolin tarinoiden ensimmäises-
sä runossa Maamme on  11 säkeistöä,  mutta
me tyydymme yhteislauluna laulamaan
vain ensimmäisen ja viimeisen säkeistön.

                                      Tapani Mäkinen
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Aurinkorannikolla on Suomi pienoiskoos-
sa. Siksi täällä on hyvin edustettuna koko
suomalainen etunimikirjo. Olin Helsingissä
40 vuotta opettajana ja kertaakaan ei koko
urani aikana ole ollut yhtään Ulla -nimistä
oppilasta millään luokka-asteella saati sit-
ten opettajatyötoverina. Nyt ykskaks tääl-
lä Fuengirolassa saa tehdä tarkentavia ky-
symyksiä, jotta selviää, kenestä Ullasta on
kyse. Onko Eeron Ulla, Turtolan Ulla, Pa-
cosista Ulla jne. Tutkistelin Väestörekisteri-
keskuksen nimipalvelun sivustoja . Kaikis-
sa meidän Suomelan harrastuspiireissä  on
läsnä tutut, suosituimmat  etunimet vuosil-
ta 1940-49

Juhani Marjatta
Olavi Anneli
Antero Kaarina
Kalevi Liisa
Johannes Helena
Matti Annikki
Ilmari Leena
Tapio Ritva
Seppo Tuulikki
Erkki Tuula

Aika mielenkiintoista on se, että samat ni-
met ovat taas 2010-2012 taas suosituimpi-
en nimien kärjessä.

Lapsenlapsemme ovat tainneet saada
pappojen, mummien ja ukkien perintö-
rikkaita nimiä, koska taas uudelleen kärki-
sijoja pitävät nimet Juhani, Johannes, Ola-
vi ja Ilmari. Tyttöjen puolella  Maria, Aino,
Helmi ja Sofia .

Kun 60-luvulla syntyneet jäävät eläkkeel-
le ja  tulevat Aurinkorannikolle, saadaan
joukkoon Jarit, Timot, Juhat, Markot , Mikat
ja Petrit.  Muistan, kun opettajanurani alku-
vuosina sanoin luokassa, että nyt nouse-

vat ylös Sari, Minna, Marko ja Jari, niin
johan siinä yli puolet luokasta oli seisomas-
sa. Samoja nimiä oli paljon vuosiluokalla.

Ulla oli etunimenä suosittu 40-50 luvulla,
kaiken kaikkiaan 13197 kertaa. Koko 2000-
luvun aikana Ulla- nimisiä on vain 273. Vas-
taavasti Sirkka, jota mm Barcelonan matkal-
la  oli kolme, oli suositumpi nimi 40-50 lu-
vulla kuin Ulla ( 14505 kpl) , mutta 2000 lu-
vulla pikku- Sirkkoja on vain yhteensä 156.

Etunimet ovat mielenkiintoisia ja heijas-
tavat aina elettävää aikakautta. Tulee suo-
sittuja nimiä, tulee vanhoja suvussa kulke-
neita nimiä, matkitaan television sarjoista.
Joissain perheissä kaikilla lapsilla on samal-
la kirjaimella alkavat nimet, toisissa perheis-
sä taas kaikilla lapsilla on luonnosta saadut
nimet kuten Meri, Pyry, Tuuli, Kaisla. Omas-
sa lapsuudenkodissani isäni halusi kaikille
tyttärilleen nelikirjaimiset  A:han loppuvat
nimet. Niinpä meistä tuli Eeva, Anja , Irma ja
Ulla.

Väestörekisterikeskuksen nettisivuilta voi
käydä kurkkaamassa, montako saman-
nimistä henkilöä Suomessa on. Sukunimi-
palvelu on myös mielenkiintoinen.

Ulla Turtola

Kuka Ulla ?

Ulla ja tyttärensä Mette Henna Lauriina
Turtola
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Erään espanjalaisen kaupungin suomalai-
nen kahvikekkeriporukka istuskeli taas ker-
ran terassilla siemaillen kahvia café con
lecheä  ja nautiskellen pocadillosta hunajan
kera. Maistui. Muisteltiin tärkeitä lukuja 02,
04, 06 ja 018. Ne oli koulussa opittu niin
perusteellisesti, etteivät unohtuneet edes
Espanjan lämmössä.
   Ja mitä ne ovat? No tietysti Lönnrotin,
Runebergin, Snellmanin ja Topeliuksen syn-
tymävuodet. Kaikkien syntymäpäivänä li-
putetaan. Tosin Topeliuksen synttäri on la-
tistunut pelkäksi Sakarin nimipäiväksi, ja se
on kahvipoppoon mielestä niin väärin, niin
väärin. Mitä olisi suomalaisuus ilman Koi-
vua ja tähteä? Miten saisi joulun kulumaan
laulamatta En etsi valtaa loistoa tai mureh-
ti-matta varpusen vähiä eineitä talvipakka-
sessa. Kesä ei ole kesäkään ilman ylimmällä
oksalla sirkuttavaa mustapää-kerttua.
   Vieläkö nykynuori tuntee liputuspäivien
merkkimiehet? Tuskin. Nyt ovat merkittä-
viä suomalaisia sellaiset kuin Chisu, Cheek,
Antonio, Robin, Lola Odusoga, Steven
Elop, Diandra, Manuela Bosco, Alexan-
der Barkov, Eremenko Junior ja Angry
Birds.
   Yksi porukasta, opettajana leipänsä ja
eläkkeensä tienannut, muistaa, että vuosia
sitten koulutyttö asetti hänelle kiperän ky-
symyksen. Miksi aina vaahdotaan kaiken
maailman runebergeista mutta ei koskaan
Rolling Stonesista? Opettaja oli silloin vas-
tannut, että runebergit edustavat pysyviä
arvoja. Tytön mielestä rollarit ne vasta py-
syvät, ainakin hänen sydämessään. Hän
tulee rakastamaan niitä niin kauan kuin elää.
   Suuret suomalaiset jäävät informaatio-
ruuhkassa pimentoon. On paljon muuta tär-
keää. Joka päivä tanssitaan tähtien kanssa
ja ilman tähtiä, sulkeudutaan TV-kame-
roitten tirkisteltäväksi koppiin ja tullaan

sängyssä löhöämällä TV:stä tutuiksi, mikä
on nykyihmisen korkein päämäärä. Osallis-
tutaan sen seitsemään talenttikisaan. Viih-
teen kuluttajien on jaksettava pitää mieles-
sä turhimmatkin julkkikset.
   Kahvipoppoo tilasi uudet kupilliset café
con lecheä ja toivoi, ettei pysyville arvoille
käy kuin joulun päähenkilölle, joka hankeen
hukkuu, unhoittuu.
   Erityisesti porukka päätti puolustaa Alek-
sis Kiven kunniaa. Seitsemästä veljeksestä
ilmestyi ensin muutama vihkonen, niin kuin
siihen aikaan oli tapana. Kirjallisuuden kor-
kein guru Ahlqvist-Oksasen haukkui teks-
tin lyttyyn ja sai päättäjät hyllyttämään
koko kirjan. Kiven terveys ei kestänyt is-
kua. Lapinlahden sairaalan kautta hän jou-
tui kunnan hoidokiksi veljensä mökkiin.
Hänen elämänsä liekki sammui uudenvuo-
den yönä 1872. Kuolinsyyksi kirkonkirjaan
merkittiin tyyfus.
   Seitsemän veljestä julkaistiin seuraavana
vuonna, kun Aleksis jo lepäsi Tuusulan
kirkkomaassa himmeän halavan alla. Siitä
on nyt 140 vuotta. Kahviporukka ajattelee
lämpimästi suomenkielisen kirjallisuuden
perustajaa ja aloittajaa. Olisipa vain Alek-
sis parka tiennyt, kuinka kunnioittavia aja-
tuksia hänen eskoistaan, juhaneistaan ja
eeroistaan lepatteli Espanjan taivaan alla.
Entäs ne runot! Kahviporukka vetäisi pari
värssyä oravasta, joka makaa makeasti kuu-
sen äitinrinnass’. Ja metsolan kantele sen
kuin soi.

Maijaliisa Dieckmann

Pysyvät arvot
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Me geronomiopiskelijat tulemme Kemi-Tor-
nion ammattikorkeakoulusta. Olemme haa-
veilleet tänne työharjoitteluun pääsemistä
jo toista vuotta. Alun perin oli tarkoitus,
että tulemme keväällä 2012, mutta erinäis-
ten syiden vuoksi lähtömme lykkääntyi
vuodella. Meidän luokaltamme oli kolme
geronomiopiskelijaa täällä harjoittelemas-
sa viime keväänä ja heiltä saimme hyvää
pohjatietoa Suomelasta. Se innosti ja akti-
voi meitä entistä enemmän pyrkimään tän-
ne työharjoitteluun.

Suomela paikkana on juuri sellainen,
kuin meille oli kerrottu. Ihmiset ovat toi-
mintakykyisiä, virkeitä, hyvinvoivia sekä
sosiaalisia senioreita. Kaikesta näkee, että
he nauttivat elämästään  aurinkorannikolla.
Täällä on erinomaiset puitteet toimintaky-

vyn ylläpitämiseen sekä elämänlaadun hal-
lintaan.

Olemme vaikuttuneita ympäristöstä ja sen
kauneudesta, auringon lämmöstä sekä Es-
panjan kulttuurista nähtävyyksineen. Työs-
säoppimisjakso, johon kuuluu organisaatio-
osaaminen ja johtajuus, toteutuu osaltam-
me ryhmien suunnittelun sekä ohjaamisen
myötä. Haluamme ohjauksissamme tukea
asiakkaita kokonaisvaltaisesti huomioiden
fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen hyvin-
vointi. Se on geronomin ammattiosaamisen
ydin.

Avoimin mielin odotamme harjoittelulta
haasteita, oppimista ja voimaantumisen-ko-
kemuksia lisää.

Hannu, Merja ja Pauliina
Kemi-Tornion AMK

Työssäoppimassa Suomelassa

Hannu Alajärvi
geronomi (AMK)

Kemi puh. 625 296 261
Virikepiiri, ATK,

keppijumppa
5.1.- 31.3.

Merja Simoska
geronomi (AMK)

Kemi puh. 625 296 261
Virikepiiri, ATK

5.1.- 31.3.

Pauliina Pajulampi
geronomi (AMK)

Kemi puh. 625 296 261
Virikepiiri, ATK

5.1.- 31.3.



9

Olen Jaana Länts. Olen 18-vuotias lähihoitaja opiskelija
Sastamalasta. Olen Suomelassa työssäoppimassa 7.1-
15.2 välisen ajan.  Tulin Espanjaan työssäoppimaan koska
halusin tutustua tämän maan kulttuuriin. Olen tykännyt
olla työssäoppimassa Suomelassa. Espanjassa työssä-
oppiminen on paljon erilaisempaa kuin Suomessa. Tie-
sin sen jo tänne tulessa että ei työkulttuuri ole samanlai-
nen ulkomailla kuin kotimaassa ja se oli yksi syy Suome-
laan tulemiseen. Halusin kokeilla jotain uutta. Suomela
on mielestäni hyvin lämminhenkinen paikka. Jäseniin
joihin olen tutustunut ovat olleet todella mukavia ja aut-
tavaisia. Kiitos heille siitä.

Olen Karoliina Kallio, 21v. lähihoitaja opiskelija
Hämeenkyröstä. Koulua käyn Sastamalassa. Olen
työssäoppimassa Suo-melassa 7.1-15.2 välisen ajan.
Lähdin Espanjaan työharjoitteluun koska halusin oppia
eri kulttuurin hoitotapoja. Tänne tuleminen jännitti
kovasti, mutta jännitys katosi hetkessä, koska meidät
otettiin niin hyvin ja rennosti vastaan. Pikkuhiljaa täällä
on oppinut olemaan ja on hauskaa osallistua Suomelan
eri ohjelmiin. Jäsenet ovat todella mukavia ja avuliaita.

Olen Sofia Nohkola, 22-vuotias lähihoitaja-opiskelija
Turusta mutta koulua käyn Sasta-malassa. Olen
Suomelassa työharjoittelussa 7.1.-15.2. Aluksi oli
jännittävä lähteä töihin vieraaseen maahan ja reissua
odotti jo kovasti etukäteen. Ensimmäisenä päivänä
Suomelassa meidät otettiin tosi hyvin vas-taan ja
pääsimmekin heti tutustumaan ho-peaseppien
työskentelyyn. Päivät täällä Suomelassa menevät
kovaa vauhtia ja tosi kivaa on ollut. Suomelan jäsenet
ovat olleet tosi mukavia ja neuvoneet meitä välillä
eksyksissäkin olevia opiskelijoita.
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Riikka Haapalainen
lähihoitaja

Joensuu, puh. 645 290 702
Mölkky

7.1. - 22.2.

Taru Tirkkonen
lähihoitaja

Outokumpu, puh. 625 296 280
Mölkky

5.1. - 10.2.

Jenni Kopra
lähihoitaja

Outokumpu, puh. 625 296 280
Zumba

5.1. - 10.2.

Heini Tuononen
lähihoitaja

Joensuu, puh. 645 290 702
Äijäjumppa
7.1. - 12.3.
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Marketin nuori kassa kehotti vanhempaa
naishenkilöä ottamaan seuraavalla kerralla
oman kauppakassin, koska kauppa on päät-
tänyt olla enää satsaamatta ympäristölle
haitallisiin muovikasseihin.

Hämmentyneenä vanharouva selitti an-
teeksipyydellen, ettei hänen nuoruus-
aikoinaan ollut tietoakaan Vihreästä Ajatte-
lutavasta. Kassa vastasi: Sehän meidän on-
gelmamme juuri on, kun te ette aikanaan vä-
littäneet tarpeeksi ympäristöstä.

Oikeassahan hän oli ei meidän aikanamme
ollut vihreitä ajatuksia. Siihen aikaan me
palautimme maitopullot, juomapullot ja olut-
pullot kauppaan, joka sitten lähetti ne meije-
riin tai tehtaaseen pestäväksi ja steriloita-
vaksi ja täytettäväksi, jotta samoja pulloja
voitiin käyttää yhä uudelleen. Niitä siis to-
della kierrätettiin. Mutta ei meillä mitään vih-
reitä ajatuksia silloin ollut.

Me kävelimme kerroksiin kaupoissa ja
virastoissakin, koska joka paikassa ei ollut
rullaportaita. Ostoksillekin menimme kävel-
len emmekä hypänneet 300-hevosvoimai-
seen autoon aina kun piti mennä parin
korttelin päässä olevaan lähikauppaan.
Mutta kassa oli ihan oikeassa, emme me mi-
tään vihreitä ajatuksia miettineet.

Lastenvaipatkin siihen aikaan pestiin, kos-
ka ei ollut näitä kertakäyttöisiä. Pyykki kui-
vattiin narulla eikä energiasyöpössä 500
Wattia virtaa käyttävässä vempaimessa -
tuuli- ja aurinkovoima kuivasivat vaatteet
ihan oikeasti. Lapset saivat vanhempien
sisarustensa pieniksi jääneet vaatteet, eivät
aina upouusia. Mutta eihän meillä silloin to-
siaankaan ollut mitään vihreitä ajatuksia.

Siihen aikaan meillä oli vain yksi televisio
tai radio, ei vastaanotinta joka huoneessa.

Ja tv-ruutukin oli jokseenkin nenäliinan ko-
koinen, eikä koko Uudenmaan. Keittiössä
tehtiin ruokaa, hämmennettiin ja sekoiteltiin
käsin, koska ei ollut sähkökoneita apuna
joka käänteessä. Kun pakkasimme jotain
herkästi särkyvää postipakettiin, käytim-
me vanhoja sanomalehtiä suojaamaan lä-
hetystä, koska ei ollut styroksia tai kupla-
muovia. Emmekä me ruohoakaan leikanneet
bensiiniä polttavalla koneella. Meillä oli
työnnettävä käsikäyttöinenruohonleikkuri.
Me pidimme lihaskuntoa yllä työnteolla em-
mekä kuntosalin sähköisillä juoksumatoilla.
Oikeassahan kassa siis oli, ei meidän pääs-
sämme mitään vihreitä ajatuksia silloin ol-
lut.

Joimme vettä kraanasta kun janotti, sen
sijaan että olisimme joka kerta käyttäneet
erityistä pullovettä. Täytimme täytekynät
musteella emmekä ostaneet heti uutta ky-
nää kun muste loppui. Ja vaihdoimme
partahöylän terän, heittämättä koko kapi-
netta roskiin kun terä tylsyi. Siihen aikaan
ihmiset käyttivät ratikkaa tai linja-autoa
matkantekoon ja lapset menivät kouluun
polkupyörillä tai jalan, eikä äidin tarvinnut
hoidella heidän takiaan 24-tunnin taksi-
palvelua.

Kotona oli yksi pistorasia eikä kokonaista
rivistöä jos vaikka minkälaisille elektroni-
sille laitteille. Eikä tarvinnut käyttää mitään
tietokoneohjattua vempainta, joka on yh-
teydessä tuhansien kilometrien päässä ava-
ruudessa olevaan satelliittiin, jotta löytäisi
lähimmän pitsapaikan.

Mutta eikö olekin surullista, kun nyky-
nuoriso valittaa, miten tuhlaavaisia me olim-
me, kun meillä ei ennen vanhaan ollut näitä
vihreitä ajatuksia?

Vihreitä ajatuksia
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Antonio Gaudín Barcelona
Antoni Plàcid Guillem Gaudí i Cornet eli
Antonio Gaudí (1852– 1926) oli kata-
lonialainen arkkitehti ja katalonialaisen
modernismin tärkein edustaja. Tyylihisto-
riallisesti hänet luokitellaan art nouveaun
ja orgaanisen arkkitehtuuriin edustajaksi,
mutta hän kehitti huikean omaperäisen ja
jopa surrealistisen arkkitehtonisen muoto-
kielen. Gaudí työskenteli pääasiassa koti-
kaupungissaan Barcelonassa, missä sijait-
sevat hänen tunnetuimmat työnsä, Güellin
puisto ja Sagrada Família -kirkko.

Eusebio Güell palkkasi Gaudín 1890-
luvun lopulla uuden suurisuuntaisen hank-
keensa toteuttajaksi. Güell omisti laajan
alueen Muntanya Pedelan kukkulalla Barce-
lonan kantakaupungin pohjoispuolella, ja
hän halusi rakentaa sinne puistokaupun-
ginosan. Suunnitelmaan kuului kuusikym-
mentä asuinrakennusta sekä niihin liittyvä
puisto. Lopulta vain puisto toteutui, sillä
Güell sai kuudestakymmenestä tontistaan
myydyksi ainoastaan kaksi.

Vuosina 1900–1914 rakennettu Güellin
puisto on Gaudín mestariteos. Puiston pää-
sisäänkäyntiä reunustaa kaksi keramiikalla
koristeltua mielikuvituksellista paviljonkia.
Pääsisäänkäynniltä nousee portaikko Sa-
dan pylvään saliin, valtavaan pylväiden
kannattelemaan tilaan, jonka alkuperäinen
tarkoitus oli toimia alueen asukkaiden tori-
na. Pylvässalin katolla on näköalatasanne,
puiston keskipiste, jota kiertää mosaiikki-
kaakeleilla koristettu kiemurteleva penkki.

Puiston muita osia suunnitellessaan
Gaudí pyrki mahdollisimman luonnon-
mukaiseen vaikutelmaan. Hän valikoi
kuivaa maastoa kestäviä, vähähoitoisia
Välimeren alueen puita ja pensaita. Hän
myös säilytti alueen kumpuilevan maaston
ja pyrki sulauttamaan kävelytiet maastoon
rakennuttamalla kukkuloita mukailevia
mutkikkaita kulkureittejä, siltarakennelmia ja
katettuja pylväskäytäviä.

Sagrada FamílBarcelonaia
Kuuluisin Gaudín suunnittelema raken-

nus on Sagrada Famílian kirkko (Temple
Expiatori de la Sagrada Família). Gaudí alkoi
suunnitella rakennusta vuonna 1884 ja
työskenteli sen parissa yli 40 vuotta. Vuo-
desta 1900 lähtien arkkitehti omisti lähes
koko aikansa Sagrada Famílialle. Gaudín
kuollessa vuonna 1926 rakennus oli kesken-
eräinen. Arkkitehti haudattiin rakennuksen
myös keskeneräiseen kryptaan. Sagrada
Famílian rakennustyöt ovat edelleen kesken
ja valmistumiseen odotetaan kuluvan vielä
toista kymmentä vuotta.

Gaudí ammensi töihinsä ideoita erityisesti
luonnosta ja sen muodoista. Hänen töis-
sään näkee esimerkiksi etanan kuoren spi-
raalimaisia muotoja (La Pedreran portaikko),
puiden oksien ja hedelmien muotoja, jne.

Gaudín töistä seitsemän (Güellin puisto,
Güellin palatsi, Casa Milà, Casa Vicens,
Sagrada Família, Casa Batlló ja Colònia
Güell) on lisätty Unescon maailmanperintö-
luettelooon.

RT / Wikipedia



13

Ostimme kälyni kanssa yhteensä 80 posti-
merkkiä joulukuussa Los Pacosissa ole-
vasta paperikaupasta. Merkit olimme
tarkoittaneet Suomeen meneviin joulu-
kortteihin. Merkit olivat erilaiset kuin
aikaisemmin ja maksoivat 0,80 /kpl.
Laitoimme korttimme lähipostin laatikkoon
8.-9. joulukuuta.

Jouluun mennessä ei yksikään kohteis-
tamme ollut saanut korttia. Asia harmitti ja
ihmetytti meitä niin paljon, että kyselimme
lähipostista postimerkkien aitoutta. Posti-
rouva sanoi, että merkit eivät sovi heidän
palvelujensa piiriin.

Odottelimme edelleen ja lopuksi loppiai-
sen jälkeen menimme kyselemään aikai-
semmin mainitusta paperikaupasta korttien

Huomioi postimerkkisi ja postilaatikon
yhteensopivuus

kohtalosta. Paperikaupan rouva vain ko-
hautti olkapäitään ja sanoi, että merkit
ovat laillisia ja kelpaavat joka paikassa.
Hänen liikkeensä ulkopuolella oli pienehkö
punainen postilaatikko, jossa mainittiin
EASY POST. Rouva vaan ei kertonut meille,
miten toimitaan näiden merkkien kanssa.
Rahat kyllä kelpasivat. Mitään selitystä hän
ei antanut siihen, miksi ei kertonut merkeistä
tai miten menetellään.

Olemme olleet 16 joulua Espanjassa ja
asia tuli meille yllätyksenä. Jouduimme
lopuksi ostamaan uudet merkit ja kortit,
jotta saimme tervehdykset perille.

Parempaa jatkoa toivoen
Ilse ja Tuula

Jokaisessa viikossa on kaksi päivää, joista
emme koskaan saisi olla huolissamme. Kak-
si päivää, joita ei saa rasittaa peloilla eikä
epäilyksillä.

Toinen päivä on eilinen erehdyksineen ja
huolineen, virheineen ja vikoineen, surui-
neen ja tuskineen. Eilispäivä on ikuisiksi
ajoiksi vetäytynyt pois vaikutuspiiristämme.
Kaikki maailman mammonat ovat riittämät-
tömiä tuomaan takaisin eilistä.

Emme voi peruuttaa yhtään tekoa, jonka
olemme tehneet. Emme voi pyyhkiä pois
yhtään sanottua sanaa. Eilispäivä on vain
yksinkertaisesti ollut ja mennyt.

Tänään

Toinen päivä taas on huominen. Se on yhtä
kaukana kuin eilinen - saavuttamattomissa.

Huomisen aurinko nousee joko loistavana
tai pilvillä verhoiltuna. Mutta se nousee!

Meillä ei ole mitään osuutta huomispäi-
vään, sillä huomista ei vielä ole.

Näin meille jää vain yksi päivä. TÄNÄÄN!

Elä siis ja nauti tästä hetkestä. Nyt on tä-
nään. Tee sille jotain, ennen kuin siitä tulee
eilinen.
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Milla Paloniemi ja Kiroileva siili

miselle oli, että se on ”ensimmäinen hahmo,
joka on ärhäkkyydellään tempaissut itsensä
irti Internetistä ja pesiytynyt sieltä lehtien
ja albumien sivuille”.

Sarjakuvalle myönnettiin 2008 ensim-
mäinen Sarjakuva-Finlandia -palkinto.
Joulukuussa 2010 sanomalehti Ilkka muisti
Paloniemeä Artturi Leinosen palkinnolla
eteläpohjalaisen kulttuurin hyväksi teh-
dystä työstä. Siilihän käyttää eteläpohja-
laista murretta.

RT / Wikipedia

Jalasjärvellä 1983 syntynyt Milla Pauliina
Paloniemi  on suomalainen sarjakuvapiirtäjä
ja graafikko. Paloniemi tunnetaan parhaiten
Kiroileva siili -sarjakuvastaan. Kiroileva siili
oli tammikuussa 2007 Ilta-Sanomien kuu-
kauden kotimaisena sarjakuvana, jonka
jälkeen Kiroilevan siilin ensimmäinen oma-
kustannealbumi nousi Akateemisen kirja-
kaupan neljänneksi myydyimmäksi kirjaksi.

Helmikuussa julkaistiin toinen albumi,
josta tuli maaliskuussa Suomen myydyin
kirja ja pysyi kotimaisten kirjojen myynnissä
kärjessä useita kuukausia. Kemin sarja-
kuvapäivillä 2007 Paloniemi sai vuosittain
jaettavan Strippi-Lempi Palkinnon Kiroileva
siili -sarjakuvastaan. Perusteluna palkitse-
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On ankea ja harmaa arkipäivän aamu. Aamu-
toimet hoida rutiinilla ja sitten raahautu-
minen parkkipaikalle. Yhtäkkiä aivoissa
niksahtaa. Mitäpä jos sanon jokaiselle vas-
taan tulevalle ystävällisen sanan?

Ensin alakerran koiria ulkoiluttava nainen:
“Huomenta”, perään silitys pienemmälle
rapaiselle koiralle. Naapuritalon tytöt ovat
kouluun menossa vaaleat tukat liehuen.
“Tehän olette kuin prinsessoja”. Tytöt hy-
myilevät ujosti.

Naapurirapun alkoholisoitunut pariskun-
ta ohittaa minut. “Huomenta, se on taas tu-
lossa kaunis päivä” huikkaan. Pariskunta
hymyilee ja nyökkää huomenet.

Aamuoivallus

Ruuhkainen risteys, jossa olen niin usein
menettänyt hermoni. Viereiselle kaistalle ajaa
Range Rover ja peittää näkyvyyden oikeal-
le. Vilkaisen kuljettajaa, joka katsoo suoraan
minuun ja väläyttää mitä hurmaavimman
hymyn. Voi että se lämmitti mieltä ja heijas-
tui pitkälle päivään.

Tämän tarinan myötä tuli todistettua mi-
ten hymy ja ystävällisyys toimivat. Sen
parempaa lääkettä ei voi olla olemassa.

Hymy on lääkettä sielulle, sydämelle ja
koko keholle.

-Keskikerroksen akka

Talvitien Jaakkoo tuli kotia pyhänä, ravit oli
ollu perijantaina. Emäntä oli ovella vastas ja
kysyy kiukkuusena:

- Mitäs tykkääsit, jos et näkis mua
kolomehen päivähän?

- No sehän olis hyvä, Jaakkoo tuumas.
Tuli maanantai, emäntää ei näkyny, tuli

tiistai, ei näkyny emäntää, tuli keskiviikko,
eikä näkyny emäntää vieläkää. Torstaina
Jaakkoo näki jo pikkuusen vasemmalla
silimällä.

Pohojalaanen juhannustaika:
Ku juhannusyänä juaa ittensä kännihin,
soutaa järvelle ja nousoo sepalus auki seiso-
mahan venehen reunalle, voi nähärä tule-
van leskensä rannalla.

-----------
Veloosta pääsöö maksamalla, synniistä
katumalla, muttahäjystä akasta ei sitten
millää.

Lupa olla itsekäs
Palvelukset ovat vuokraa tilastamme maan
päällä. Millä palveluksilla sinä maksat
neliöistäsi ja kuutioistasi? Millä kaikilla
tavoilla olet antanut aikaasi ja voimiasi
auttaaksesi niitä, jotka eivät ole yhtä onnek-
kaita kuin sinä? Mieti tänään sitä, kuinka
vastedes maksaisit tilastasi maan päällä
suorittamalla jatkuvaa palvelua toisten

hyväksi.
Kun kerran metsä vastaa niin kuin sinne
huudetaan, autat parhaiten itseäsi autta-
malla muita. Näin tehdessämme me oi-
keastaan olemme tavattoman itsekkäitä,
mutta kenelläkään ei näytä olevan mitään
sitä vastaan.

-Jussi
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Mitä mieltä Suomelan Sanomista?
Kysely Suomelan jäsenille

Pidätkö Suomelan Sanomia tarpeellisena_____ kyllä _____ en _____ en osaa sanoa

Onko lehden sivumäärä   _____ sopiva _____ liian suuri _____ liian pieni

Onko kerran kuukaudessa ilmestyvä _____ sopiva  ____ liian usein  _____ liian harvoin

Saatko tarpeeksi tietoa viikko- ja
kuukausiohjelmistosta _____ saan _____ en saa _____ en osaa sanoa

Mitä haluaisit lisätä/poistaa _______________________________________________

______________________________________________________________________

Pidätkö lehden ulkoasusta tai haluaisitko muuttaa sitä ja jos, niin miten? _____________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Vastaajan nimi ja puhelinnumero ___________________________________________

____________________________________________________________________

Leikkaa sivu irti ja palauta se Suomelan viimeistään teemaillassa 14.2. Voit palauttaa kyselyn
nimettömänä tai jos haluat osallistua arvontaan, kirjoita nimesi ja puhelinnumerosi
lomakkeeseen. Arvomme 3 palkkintoa: 1. Suomelan lounas, 2. ja 3. Pullakahvit Suomelassa.

Pohojalaanen juhannustaika:
Ku juhannusyänä juaa ittensä kännihin,
soutaa järvelle ja nousoo sepalus auki seiso-
mahan venehen reunalle, voi nähärä tule-
van leskensä rannalla.

Veloosta pääsöö maksamalla, synniistä
katumalla, mutta häjystä akasta ei sitten
millää.
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Suomelan viikko-ohjelma
Maanantai 09.00 - 10.00 iVenga! uudet alkeet Suomela

10.00 - 13.00 Hopeasepät + lasikorut Suomela
12.00 - 15.00 Toimisto ja kirjasto Girasol
12.15 - 13.00 Keppijumppa 1 Cantera-puisto
14.00 - 15.00 Espanjaa, Fantástico 1 Suomela
15.00 - 16.00 Fantástico 2 Suomela
16.00 - 17.00 Fantástico 3 Suomela
17.00 - 18.00 Fantástico 4 Suomela
15.00 - 17.00 Mölkky Cantera-puisto
18.15 - 19.00 Äijäjumppa Suomela
19.15 - 21.00 Soitinryhmä Suomela

Tiistai 09.15 - 10.15 Venytysjumppa 1 Suomela
10.30 - 12.00 Tietokone tutuksi alkaa 15.1. Suomela
13.00 - 15.00 Kirjallisuuspiiri Suomela
15.15 - 16.45 Virikepiiri Suomela
17.00 - 18.00 iVenga! -jatkoryhmä kpl 7 Suomela

Keskiviikko 09.15 - 10.00 Keppijumppa 2 Cantera-puisto
09.30 - 13.00 Tilkkupiiri Suomela
12.00 - 15.00 Toimisto ja kirjasto Girasol
13.10 - 16.00 Hoidot ja mittaukset Suomela
14.00 - 16.15 Lounas á la Suomela
16.15 - 16.30 Viikkotiedotukset Suomela
16.30 - Teemailta  Suomela

Torstai 09.30 - 11.30 Luontopiiri kk:n 1. ja 3. to Suomelan portilta
09.15 - 11.30 Käsityökahvila Suomela
12.00 - 13.00 Tennis Tenis Club Sohail, C. Deportes
12.00 - 13.30 Jooga Suomela
14.00 - 15.00 Helisevät Suomela
15.15 - 17.30 Ohjelmaryhmä Suomela
18.00 - 20.00 Kameraseura kk:n 2. ja 4. to Suomela
18.00 Golf-kerhon kokous kk:n 1. to Suomela

Perjantai 08.30 - 09.30 Venytysjumppa 2 Suomela
09.30 - 15.00 Taideseura Suomela
12.00 - 14.00 Espanjan keskusteluryhmä G:n uima-altaalla
15.15 - 16.15 Soft-jumppa Suomela
16.30 - 17.30 iVenga! -jatkoryhmä Suomela
17.30 - 19.30 Aurinkorannikon Veteraanit, kk:n viim. peSuomela
19.30 - 21.30 Karaoke Suomela

Lauantai 09.20 - 10.05 Zumba Suomela
10.15 - 11.15 iVenga! –uudet alkeet Suomela
11.30 - 13.00 Terveyttä syömällä-kurssi Suomela
18.00 - 20.00 Yhteislauluilta Suomela

Sunnuntai 09.00 - Mijas-kävely lähtö Girasolin yläkulmalta
15.00 - 17.00 Ohjelmaryhmä Suomela
18.00 - 21.00 Tanssi-ilta, elävä musiikki, 4 e Suomela
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Helmikuun kuukausiohjelma
Kameraseuran näyttely salissa koko helmikuun ajan.

LA 2.2. klo 11.30 Terveyttä syömällä - kurssi
SU 3.2. klo 18-21 Tanssi-ilta, elävä musiikki, liput 4 e
TI 5.2. klo 13-16 Runon, musiikin ja kirjan päivä; ohjelma, tapas ja juoma 5 e
KE 6.2. klo 9.30 Reppu- ja laukkukurssi alkaa tilkkupiirissä

klo 12-15 Toimisto ja kirjasto avoinna
klo 14-16 Nakkikeitto
klo 16.15 Omat tiedotukset
klo 16.30 Teemaillassa fysioterapeutti Rami Kääriäinen Medivitalista

TO 7.2. klo 9.30 Luontopiiri
LA 9.2. klo 11.30 Terveyttä syömällä
SU 10.2. klo 11 Laskiaispolku Cantera-puistossa

klo 13.30 viimeinen rasti ja palkintojen jako Suomelassa
klo 14 rokkaa, lettuja ja laskiaspulla
klo 18-21 Laskiaistanssit, Pikkis & kumpp. liput 4 e

MA 11.2. klo 9-12 Metallilankapunontakurssi alkaa
Ti 12.2. klo 18-19 Luovan tanssin tunti, Maarit Kero-Nässling
KE 13.2. klo 12-15 Toimisto ja kirjasto

klo 14-16 Jauhelihamakaronilaatikko
klo 16.15 Omat tiedotukset
klo 16.30 Teemaillassa past. Timo Sainio, miten toimitaan jos suomalainen

kuolee Espanjassa
TO 14.2. klo 18 Ystävänpäiväiltamat PP-peñassa, liput 8 e (Kameraseura?)
LA 16.2. klo 11.30 Terveyttä syömällä
SU 17.2. klo 18-21 Tanssi-ilta, Pikkis ja Nikkis, 4 e
TI 19.2. klo 18-19 Luovan tanssin tunti
KE 20.2. klo 12-15 Toimisto ja kirjasto

klo 14-16 Lihakeitto
klo 16.15 Omat tiedotukset
klo 16.30 Teemaillassa Tri Tolonen ja ravintolisät

TO 21.2. klo 9.30 Luontopiiri
PE 22.2. klo 17.30 Veteraani-ilta
LA 23.2. klo 14 Teatteri Gabriel tule takaisin, liput 10 e
SU 24.2. klo 18 Tanssi-ilta, Pikkis ja Nikkis, 4 e
TI 26.2. klo 18-19 Luovan tanssin tunti
KE 27.2. klo 12-15 Toimisto ja kirjasto

klo 14-16 Kaalilaatikko tai kanarisotto
klo 16.15 Omat tiedotukset
klo 16.30 Teemaillassa Katia ja Fuengirolan komeat poliisit

TO 28.2. klo 14 Kalevalanpäiväjuhla
klo 18 Kameraseura

Helmikuussa tehdään Retki Malagan kala- huutokaupparavintolaan. Menomatkalla tutustuminen
Benalmádenan perhospuistoon ja Buddhan temppeliin. Toinen retki tehdään Ardalesin makkara- ja
possuherkkujuhliin. Tarjolla maistiaisia ja mahdollisuus ostaa paikallisia tuotteita.
Lisäyksistä ja muutoksista ilmoitetaan teemailloissa, kotisivuilla, ilmoitustauluilla, SE- ja
Fuengirola.fi-lehdissä sekä facebookissa.

Jäseneksi voit liittyä Suomelan toimistossa tai maksamalla jäsenmaksun pankkiin, (ks. sivu 20). 25
euron kausi- (1.7.–30.6.) ja 10 euron kk-jäsenmaksulla voit osallistua harrastuspiireihin. Espan-
jan opettaja ottaa tuntikorvauksen itselleen.
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Asociación Finlandesa Suomela

HALLITUS 2012 – 2013
Seppo Järvinen Puheenjohtaja 635 728 246

seponselkasauna@suomi24.fi
Marjut Hurtig tiedottaja 629 029 570

marjut.hurtig@gmail.com
 Päivi Nummenmaa sihteeri 619 570 832

paivi.nummenmaa@luukku.com
Sirpaeliina Muurinen kirjanpitäjä 657 414 965

sirpaeliina@gmail.com
Asta Kuorttinen rahastonhoitaja 693 781 049

asta.kuorttinen@gmail.com
Hilkka Suorajärvi ja kirjasto
Seppo Suorajärvi pappila@luukku.com 681 174 455
Reino Savolainen sali-isäntä 693 825 760

reinosavolainen@suomi24.fi
Olavi Turunen henkilöstöasiat 634 309 741

olliboy3@gmail.com
Suomelan toimisto 952 660 721
Suomelan fax 952 660 697
Suomelan sähköposti suomela@suomela.info
Suomelan kotisivut www.suomela.info

TOIMINT A- JA HARRASTUSPIIRIT
Baari Sinna Matikainen 622 292 967
Espanjan kieli Tiina Lindén 670 671 483

tina.linden@telefonica.net
Espanjan keskusteluryhmä Elena Vergara 658 814 033
Golf-kerho Kari Hyttinen 693 780 578

Tapani Saarentola 664 672 111
tapani.saarentola@tsgolf.fi, suomelangolf@gmail.com

Helisevät -kuoro Martti Kilpeläinen 609 115 245
Hopeasepät Waltter Pirttivaara 652 539 840
Harjoittelijoitten ohjaus, venyttely,
tietokone tutuksi Sirpa Ruhanen 660 150 440
Jooga Tiina Tuurna 693 712 417
Kameraseura Ilkka Vainio-Mattila ilkka.vm@pp.inet.fi
Karaoke, yhteislaulu Tauno Aaltonen 634 363 500
Kirjallisuuspiiri Kaija Tyyskä 693 481 606
Käsityökahvila, matkat, iVenga! Ulla Turtola 645 059 708
Lasikorut Maaret Rantapelkonen 634 351 157
Luontopiiri Veikko Makkonen 649 226 712
Mijas -kävely Olavi Silventoinen 952 664 257
Ohjelmaryhmä, soft -jumppa Raija Ihanainen 687 313 193
Suomelan Sanomat,  toimitus Marjut Hurtig

marjut.hurtig@gmail.com
taitto Risto Tuulensuu risto.tuulensuu@gmail.com
Taideseura Eero Paakkunainen 652 296 959
Tennis Paavo Hanhisalo 685 874 452
Tilkkupiiri Liisa Turtiainen 952 468 860
Veteraanijaosto Vesa Tuominen 636 635 154
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Tärkeitä
puhelinnumeroita
Yleinen hätänumero 112
Poliisin hätänumero 092
Rikosilmoitus 902 102 112
Palokunta 080
Ambulanssi 061

Suomelan sali:
Camino de la Cantera 49, Los Pacos
Toimisto ja kirjasto:
Calle Las Vinas 54, Edif. Girasol,
E-29640 Fuengirola
Toimisto ja kirjasto ovat avoinna
ma ja ke klo 12-15

maanantaisin

11.02.
25.02.

Suomelan golf kerhon kilpailupäivät

suomelangolf@gmail.com

Suomelan jäsenmaksun
25e/toimintakausi(1.7.-30.6.) tai 10e/kk

voi maksaa myös pankkiin tilille: ES11 3058 0822 7327 2002 2492
(sähköisesti maksettaessa ilman välilyöntejä)

BIC SWIFT-koodi: CCRIES2A ja pankki on Cajamar Fuengirola
Maksajan nimi ja jäsennumero tulee merkitä selkeästi. Uuden jäsenkortin,

missä on Golf-kerhon jäsenkortti mukana, saa Suomelan toimistolta.

11.03.
25.03.
08.04.

Pelit alkavat klo 12.30
Suomelan golf kerho

Laukkujen kesäsäilytys Suomelassa Suomelan jäsenille
omalla vastuulla huhtikuusta lokakuun alkuun

edellyttää vähintään 16 tuntia töitä Suomelan keittiössä.
Muussa tapauksessa maksullinen: 2 euroa /kk /laukku

Suomelan toimintapiirit on tarkoitettu  vain asianmukaisen
jäsenmaksun maksaneille  jäsenille. Suomelan jäsenmaksun voit

maksaa  allaolevien ohjeiden mukaan pankkiin,
tai käteisellä Suomelan toimistoon.


