
1

Olen saanut toiveita uusien harrastuspiirien
järjestämiseen. On toivottu Pelipiiriä ,
Sinkkuklubia  ja Valittajien piiriä . Peli-
piirissä voisi pelata vaikka Shakkia, Canas-
taa tai mitä itse kukin toivoo. Sinkkuklubiin
voisi tulla tapaamaan toisia sinkkuja ja jut-
telemaan heidän kanssaan. Valittajien pii-
riin voisi tulla kertomaan kaiken maailman
ärsyttävyyksistä, esimerkiksi vastoinkäymi-
sistä, jotka sattuvat itselle, eivätkä jollekin
muulle. Kun luulee osaavansa jotain, mut-
tei osaakaan. Kun yrittää selittää asiat it-
selleen edullisessa valossa, muttei vakuu-
ta edes itseään. Kun ei ymmärrä iloita asi-
oista, joista olisi syytä iloita. Kun iloitsee
asioista, joista ei olisi niin väliksi, kuten mui-
den epäonnistumisesta. Elämä on kauheaa.
Se on täynnä toinen toistaan ikävämpiä
velvollisuuksia ja asioita, joita ilman olisi

Uusia tuulia Suomelassakin

Suomelan Golf-kerhoon valittiin Eero Rau-
tio uudeksi kippariksi ja eri toimintasektorit
saivat omat vastaavansa. Kilpailutoimin-
nasta vastaa Kari Eklund, Golf-matkoista
Aarne Kallislahti ja valmennusvastuu on
Tapani Saarentolalla. Golffarit voivat ot-
taa suoraan yhteyttä eri alojen vetäjiin.
Heidän yhteystietonsa ovat sivulla 24.

Tällä hetkellä kerholla on edulliset peli-
sopimukset kolmen eri kentän kanssa ja
Suomelan jäsenkortilla voi pelata niillä ken-
tillä. Tarkoitus on saada lisää hyviä peli-
mahdollisuuksia suurelle golf-joukollemme.
Golf-kerhossa on mahdollista saada koulu-
tusta aloittelijasta ja pidemmällekin eden-
neelle golffarille.

Suomelan keittiövastaavaksi olen etsinyt
ihmistä, joka vastaisi ostoista ja henkilö-
tarpeesta eri tilaisuuksiin. Harrastuspiirit-
hän toimivat itsenäisesti myös keittiö-
palvelujen suhteen eli hoitavat kahvi- ja
muun tarjoilun tilaisuuksiinsa itse. Erikois-
tilaisuuksiin tilattaisiin keittiöpalvelut keit-
tiö-vastaavalta. Muutoksella selkiinnytet-
täisiin keittiön toimintoja ja yhteydenpito
hallitukseen myös paranisi. Toivottavasti
sellainen löytyy!

Toivotan kaikki innolla mukaan kevätkau-
den toimintaan nauttimaan Suomelan mo-
nipuolisista harrastusmahdollisuuksista!

Olavi Turunen, pj.

paljon parempi elää. Valittajien piirissä niitä
voisi ratkoa yhdessä.

Kokeillaan! Laitoin uudet piirit perjantaille
ja lauantaille viikko-ohjelmaan. Jos niihin
on tulijoita, jatkamme, mutta jos ne eivät
saa suosiota, onpahan kuitenkin kokeiltu.
Aina kannattaa kokeilla.

Että jotakin muistaa
ja jotakin unohtaa,

että hymyilee
lapsen lailla

eikä pelkää rakastaa.

Tommy Tabermann

Onnea Vuodelle 2014!

Marjut

Uusia piirejä
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Kameraseura toimii aktiivisesti

Aurinkorannikolla toimi pitkään kaksi valo-
kuvauksen harrastajien ryhmää, toinen So-
fia-opistossa ja toinen Suomelassa. Run-
sas kaksi vuotta sitten päätettiin nämä ryh-
mät yhdistää ja muodostettiin Aurinko-
rannikon Kameraseura, joka kokoontuu
Suomelan tiloissa talvikaudella kuukausi-
en toisena ja neljäntenä torstaina kello 17.30
– 19.30. Tilaisuuksiin on yleensä osallistu-
nut 10 – 15 harrastajaa. Alkuaikoina jopa
reilusti yli 20. On selvä, että osallistujien
määrän kasvaessa myös tasoerot kasvavat,
mikä helposti aiheuttaa osallistumisesta
luopumista. Näin ei kuitenkaan pitäisi olla,
sillä vaikka on olemassa vinkkejä siitä mi-
ten saadaan aikaan hyvä valokuva ja toi-
saalta tarvikkeisiin voidaan käyttää tuhan-
sia euroja, niin hyvä valokuva voi syntyä
myös ilman näitä avuja.

Kameraseura järjestää helmikuussa valo-
kuvanäyttelyn Suomelan salissa, jossa py-
ritään esittelemään kuvaajien kiinnostusta
kuvalliseen ilmaisuun ja asetetaan näytteil-
le “ei ihan tavanomaisia” kuvia. Tavallaan
kyse on tilannekuvauksesta, eikä kuvaus-
kohdetta ole mitenkään rajattu. Tarkoitus
on myös, että jokainen Kameraseuran toi-
mintaan osallistuva saa näyttelyyn ainakin
yhden kuvan A4-koossa ja paspartuurilla
varustettuna.

Tähän mennessä Kameraseuramme ohjel-
massa on käsitelty mm. katu- ja tilanne-
kuvausta, lähi- ja makrokuvausta, esine-
kuvausta, valotuksen haarukointia, yleen-
sä valokuvauksen tekniikkaa erilaisilla
varusteilla, jne. Tavoitteena on ollut hakea
vastausta kysymykseen millainen on hyvä
valokuva. Niinpä kuvia on käyty "kriittises-
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ti” läpi lähes jokaisessa kokoontumisessa.
Pari kertaa on myös käyty kuvausretkellä
luonnossa. Tulevilla kerroilla käsitellään mm.
kuvakirjan laatimista ja videokuvausta tai
mitä tahansa osallistujia kiinnostavaa aihet-
ta. Alustajat voivat olla myös ulkopuolisia
asiantuntijoita.

Kun hankitaan kamera tai yleensä laite,
jolla voi ottaa kuvia, niin mukana seuraa
poikkeuksetta käyttöohje. On oleellista, että
se myös luetaan ja toisaalta, että kuvaus-
laitetta opetellaan käyttämään niin että ase-
tukset voidaan nopeasti muuttaa tilantei-
den vaatimiksi. Eihän se tietenkään ihan
helppoa ole, mutta tästä alkaa palkitseva
työ harrastelija valokuvaajaksi. Uskon, että
osallistuminen kerhon toimintaan voi tässä
suhteessa olla avuksi. Voidaan sanoa, että
jos valotus ja tarkennus ovat hallinnassa,
niin kuvista ei voi tulla kovin huonoja.

Aikaistimme kokoontumista puolella tun-
nilla, jotta bussien aikataulut sopisivat pa-
remmin. Tulkaa rohkeasti mukaan.

Ilkka Vainio-Mattila

Heliconius cydno



4

Stadin friidu skutsissa
Jos lähtee dallaan Hagiksesta, ehtii plää-

gät kuluu puhki, ennenku pääsee landelle.
Ekaks kandee hoppaa kutosen sporaan,
joka tsöraa Hämistä pitkin Sörkan, Valkan
ja Herulin ohi. Gamlikses voi sit funtsii,
rupeisko liftaan jonkun landepaukun kos-
laan vai oisko fyrkkaa pirssiin. Fiksuinta ois
vissiin föraa busalla tai skujaa tsygellä.

Paras aika häippästä on kevääl, ku stui-
duskabat on ohi ja spettarit handus, karon-
kat pidetty ja kesis alkaa. Sillon on nastaa
päästä nurtsille sittaan ja kuunteleen ku
fogelit sungaa ja tsiigaan ku mollikka skrii-
naa. On gimis, kun ei oo frysis ja pääsee
rantsulle simmaan. Jollei oo buli blosis, voi
lähtee skiglaan tai botskilla metskaan, teh-
dä eldiksen ja kärtsää skitareita notskil. Jos
on fibluja framil, voi pöllii niit jälkkäriks. Jos
heinähatut hiffaa sut, ei kande jäädä hen-
gaan ja ruveta flaidaan, vaan ottaa hatkat ja
lähtee haneen.

Safkaa ois kliffaa ottaa föliin, mut jos ei
hotsita käydä handelis, voi skutsistaki löy-
tää kaikkee skruudattavaa. Ei tarvii nyysii
jyväjemmarien safkoi tai jaagaa elukoit, voi
plokkaa marjoi ja sienii. Kaikkee ei kande
heittää huuleen, voi pistää pakin sekasi, mut
voi opetella tsennaan parhaat lajit. Tai sit
voi bjuudaa kaiffarille ja tsekkaa miten käy.

Skutsiin on fiksuu vetää kunnon kledjut
niskaan, rotsi ja pitkät byysat, ja vielä stiflat
klabbiin. Jos on skidei messis, ne snaijaa
kyl redun idiksen. Muit kamoi ei välttis
tarvii ku tsufee termaris ja pari smörgarii,
mut fikkari ja stidit kyl jeesaa, jos tulee
pimee. Jos käy niin huono tsägä, et stikkaa
vodaa ja eksyy, niin voi byggaa snadin
koijan kaltsille ja goisii siel.

Oishan se tylsää alvariinsa budjaa bön-
dellä, mut pari päivää voi aina bunkkaa. Sta-

dilaisille voi tulla orpo olo, ku ei oo lyysii
eikä kartsalta kuulu bilikoiden äänii. Kurret
vaan kletraa punttii pitkin…

Täs ois muilleki vinkiks pari meikäläisen
lempparisafkaa, joihin voi plokkaa ainekset
skutsireissul. On muuten simppeleit duunaa
ja onnaa saletisti!

 Reiskan mustikkapöperö
Meikäläisen faija oli maikkana Valkan

amikses ja sil oli pitkät kesikset. Siks kai se
sen duunin valkkaski. Pentuna oltiin aina
landel ja tää oli meijän lempparii: plokkaa
esaks snadi kipollinen mussuja, muusaa ne
haarukalla ja stikkaa sekaan puol desii
hienoo sokruu ja pari lusikallist talkku-
najauhoi. Sit vaan sekota ja vedä nassuun.

Suppissössölöörö
Tähän tarvii suppiksii, sipulii ja kosken-

laskijaa. Naftisti suolaa, valkopippurii ja
kirvelii. Ensteks pitää putsaa ja pilkkoo sie-
net ja sit freesaa ne pannulla. Sit lisätään
snadiks pilkottu sipuli ja mausteet. Lopuks
viel iso biitti sulatejuustoo ja annetaa mu-
hii. Tekee gutaa, ku keittää pottuja kaveriks.
Korkkaa siihen viel flinda pilsua kyyti-
pojaks, ni avot!

Skrivas Pekkasen Ritu,
joka nykyään budjaa Pacosis
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Kuukauden persoonan äänestys
Suomelan Sanomissa on nyt esitelty muutama kuukauden persoona.

Jos sinulla on mielessäsi henkilö, jonka haluaisit kuukauden persoonaksi,
ota s-postilla, puhelimitse tai jollain muulla keinolla yhteys toimitukseen.

Railille ja kumppaneille kiitokset
suurenmoisesta työstä Annan-

markkinoiden hyväksi.
Kuva Pekka Savolainen

Kuukauden persoona: Raili Parviainen

Kuvat Anja Majoinen
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Rannikon sosiaalityöntekijä Salla Heis-
kanen oli harjoittelijansa  Minna Pihlava-
mäen kanssa Suomelan teemaillassa kerto-
massa työstään. Hän kertoi meille  siitä,
miten hän oli tänne rannikolle vaativaan
tehtäväänsä tullut. Myös Minna kertoi
omasta toimenkuvastaan. Salla on ollut
meille tuttu ja tarpeellinen sosiaalinen
apuvoima jo kahden vuoden ajan.

Salla pyysi luentonsa lopuksi yleisöä
hetken kuuntelemaan tärkeää asiaa. Hän oli
juuri kadulta pelastanut kolme kissanpentua.
Kaikki olivat ilman ruokaa ja hoitajaa.  Salla
otti ’karvalapset’ kotiinsa ja oli hoitanut
heitä tuttipullolla jo muutaman viikon.
Sitten ilmeni, ettei hän voinutkaan pitää
niitä, koska kissat aiheuttavat joillekin
ihmisille allergiaa. Siksipä Salla kysyi meiltä
Suomelan jäseniltä, voisiko joku meistä
ottaa vaikka yhden kisuliineista kotiinsa.

Silloin minun, allekirjoittaneen sydän
heltyi. Aloin asuintalossani tiedottaa asias-

ta. Aivan lähipiirini oli myös heti ’myyty’.
He antoivat luvan, että yksi tyttökissa saa
heiltä oman kodin. Salla toi pienen karvaisen
tytön koko perheensä valtuutuksella uuteen
kotiinsa. Ohessa on siitä kuva.

Nyt kaikki huokaisimme helpotuksesta.
Salla pääsi avullamme yhdestä kissanpen-
nusta eroon. Myöhemmin myös kaksi poi-
kakissaa ovat saaneet oman kodin englan-
tilaisesta perheeseestä. Kyllä kannatti ottaa
asia esille Suomelan teemaillassa!

Pienen tyttökissan nimi on nyt Rosa
(ruusu). Rosa on nyt vielä hieman villi. Hän
hoitelee talouden pöytäliinat ja paperipinot
uuteen järjestykseen.  Verhot kiinnostavat
erityisen paljon. Kengännauhat, lankakerät
ja hellehattu saavat myös huomion, ne
kuuluvat Rosan mielestä leikkeihin. Rosa
on saanut myös lahjakseen paljon leluja.
Ensi kevättalvella se lähtee uuteen kotimaa-
hansa Suomeen ja Rosalle on jo hoidettu
rokotukset, sirutukset ja passi kuntoon.

Salla antoi Rosalle uuden elämän
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Kiitos sinulle Salla! Olet meidän suoma-
laisten apua tarvitsevien ja myös kissa-
ihmisten oiva sosiaalityöntekijä. Rosa sai
hyvän kodin ja me saimme hyvän mielen.
Myös tämä on sosiaalista toimintaa. Tämä
kissatietokin meni Suomelan kautta ranni-
kon yleisölle. Kiitos kaikille osapuolille
avustanne!

Olemme nyt menneen vuoden lopulla
saaneet kuulla, että Suomen viranomaiset
päättivät Sallan määräaikaisen työsopimuk-
sen täällä rannikolla. Itkusilmin hän joutui
lähtemään Suomeen. Me kaikki tiedämme
myös hyvin sen, että Sallalle olisi täällä työtä
enemmän kuin päivässä on tunteja ja ka-
lenterissa on sivuja. Jos emme saa häntä
tänne takaisin, niin suuri työpaine lankeaa
Seurakunnan harteille. Nyt tammikuussa
Suomen viranomaisilla on mietintä meneil-
lään siitä, että voisimmeko saada sosiaa-
lityöntekijän takaisin. Salla, me tarvitsemme
sinua.

Yksi juttu vielä. Tiedättekö sen, että kissal-
lakin on sielu. Katsokaa vaikka kuvia!
 Rosan välittäjämies Paavo

Mitteepä tiet, jos tietokonnesj alakaa
renkata? Ossootko korjata ite, vae maksakko
isot rahnat huoltovirman kojjoottiloille? Jos
et ossoo, ni luveppa tämä. Alakkaa mutkik-
kaammattii pelit kölökkästä.

Jos tietokone kuatuu: Nosta se ylös. Vas-
tasen varalle oes hyvä hommata asijalline
ATK-tuki, parrunpätkä käyp hyvin.

Jos käättöjärjestelmä jummii: Käätä sitä
noppeesti kiehuvassa veessä ja sitte pakas-
timessa. Näätä sille, miten palajon huo-
nomminnii sen asiat vies olla. Eeköhön
tokene.

Mitteepä tiet ku tökkii?

Jos ohjelma katkijaa: Vaeha kanavvoo.
Jos out alaikäne, tarkista, jotta ohojelma ei
ou kielletty alta 16-vuotijailta. Jos ee aata,
ni soeta televisijon ohojelmapäevystyksee.

Jos sähköposti ee kule: Uhkoo, että
lopetat tykkänään konttuurissa käännin ja
määt kyläkaappaan asijakkaaks.

Jos rosessori takkuvaa: Se on kuitennii
aena liijan vanaha ja aljtehone, nii että osta
uusj.

Jos hiiri ei liiku : Pistä kissa vierreen
yöksj. Eeköhän ala vaahti maestua.

Jos näättö pimennöö: Sammuta valot ja
sano, että osattaan sitä tiälläkkii. Ja mää
kalalle.
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Tulimme “entiseen” taloyhtiöön syyskuun
puolivälissä ja asetuimme toivomaamme eri
asuntoon kuin keväällä. Viime talvelta tut-
tuja vakituisia asukkaita oli edelleen muu-
tamia, samoin kuin jokunen uusi kasvokin.
Kansallisuusvalikoima on yhä laaja: saksa-
laisia, ranskalaisia, sveitsiläisiä, englantilai-
sia, norjalaisia, venäläisiä ja yksi herrasmies
Australiasta.

Taisimme olla ensimmäiset ns. talvi-
asukkaat tällä kertaa. Yhtiön työntekijät ot-
tivat meidät vastaan liikuttavan lämpimäs-
ti. Kun nousimme pois taksista, sattui toi-
nen talon huoltomiehistä juuri kävelemään
ohi. Hän tunnisti meidät, hymyili leveästi ja
tuli tervehtimään. Hän on iäkäs kaveri, asuu
vaatimattomassa majassa taloyhtiön muu-
rin ulkopuolella, puhuu vain thaita mutta
on nähnyt, miten me farangit tervehdimme
sanomalla käsipäivää. Thaimaalaiset eivät
koskaan tervehdi muuten kuin nostamalla
kädet yhdessä rinnan korkeudelle ja teke-
vät “wain”. Niinpä tämä huoltomies halusi
tervehtiä tuttuja tulijoita eurooppalaisesti.
Hän tuli iloisena kohti, hymyili leveästi ja
ojensi ~ vasemman kätensä ja näin olimme
tervetulleita.

Syyskuun puolivälistä alkaen satoi joka
päivä ainakin yhden kuuron verran. Sitten
kelit tokenivat mutta lokakuussa sateet ovat
jatkuneet viikoittain epätavallisen voimak-
kaina. Niitä on säestänyt voimaperäinen
ukkonen. Muutamana sadepäivänä tai -
yönä vettä on tulvinut kaikkialla. Teiden
viemärikaivot eivät jaksa vetää riittävästi ja
jalkakäytävät ja risteysalueet tulvivat pihoil-
le ja taloihin. Pahimmillaan meille johtavan
päätien risteyksessä oli vettä 40 cm ja meil-
le johtava tie on ollut kohisevaa koskea
parinsadan metrin matkalta. Taloyhtiömme

pihapiiri oli kerran yhtenäistä järveä ja saim-
me todistaa jotain ennen näkemätöntä omal-
ta parvekkeeltamme: taloyhtiön uima-allas
tulvi yli reunojensa. Näky oli huvittava
mutta jälkeenpäin selvisi, että hupi on kau-
kana tällaisissa tapauksissa. Altaan vedes-
sä on runsaasti suolaa sekä kemikaaleja,
jotka ovat tappavaa myrkkyä ruohikolle.
Siksi yhtiön huoltomiehille tuli kiire hilata
pumppu altaalle ja tyhjentää allasta suoraan
viemäriin. Ajattelemamme ilmainen altaan
täydennys taivaalta ei ollutkaan hyvä idea.

Sade saattaa kaataa myös määrättyjä suu-
ria puita. Runsas sade pehmentää humus-
peräisen maan läpikotaisin ja samalla suur-
ten lehtipuiden oksisto kerää valtavan vesi-
massan. Painon vaikutuksesta puu kellah-
taa kumoon juurineen päivineen, koska
pehmennyt maa ei tue juuristoa. Näky oli
hurja kun yli kymmenmetrinen puu rojotti
lähikaupan pihalla lähes kolmimetrinen
juurakko pystyssä. Samalla selvisi jo vuo-
sia askarruttanut kysymys, miksi monet
suuret puut on trimmattu lyhytoksaisiksi eri
puolilla kaupunkia.

Aikaisemminkin on ollut puhetta faran-
gien ja thainaisten avioliitoista. Meillä on
naapurina norjalainen kaveri, joka on vielä
työelämässä ja asuu thainaisen kanssa.
Norski lähtee ilmeisesti Meksikonlahden
öljynporauslautalle ja viipyy siellä 3 viik-
koa. Sen jälkeen hän tulee takaisin ja viet-
tää 3 viikkoa seinänaapurina. Kun hän läh-
tee, taksin takavalot tuskin ehtivät hävitä
kulman taakse kun thainaisen sukulaiset
rynnivät paikalle. Sisaret, tädit, näiden lap-
set ja muut mahdolliset naistutut valloitta-
vat asunnon välittömästi. Thaimaalaiselle
oma suku on tärkein ja se myös näkyy. Kult-
tuuriin kuulu, että yksin ei ole hyvä olla,

Hua Hinin kuulumisia
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joten seuranpito on itsestään selvä asia. Ja
seuralaiset ovat tässä tapauksessa aina
vain naisia. Yhtään miestä emme ole näh-
neet. Pitää myös muistaa, että normaalissa
thaiasunnossa on lattialla patja, ehkä telk-
kari ja siinä koko kalustus. Paremmissa asun-
noissa on myös kylpyhuone tai ikkuna.
Taloyhtiömme kämppä on melko luksusta
omaan koppiin verrattuna hyvin monelle.
Kun naisfarmi on koossa, telkkarista vään-
netään potikat kaakkoon jo alkuillasta ja

meno jatkuu pitkälle yöhön. Thaimaalaiset
saippuaoopperat saavat kyytiä seinän ta-
kana koko rahan edestä. Asunnon oven
edustalla oleva kenkäteline pursuaa jalki-
neita ja laskin kerran, että niiden perusteel-
la kämpässä oli 20 naista. Sänkyjä on vain
neljälle mutta ilmeisesti sopu antaa sijaa.
Päivää ennen, kun ylkä palaa kotiin, revohka
häviää yhtä nopeasti kuin oli tullutkin.  On
siinä meillä perniöläisillä landepaukuilla ih-
mettelemistä.

Juha Hallenberg

Suomelan golf-kerho aloittaa helmikuussa
Lauron kentällä GOLF-KOULUN

kahdessa ryhmässä: aloittelijat ja jo pelaavat.
Koulutus tapahtuu vuoroviikoin ryhmissä.

Ilmoittautuminen PGA pro Tapani Saarentolalle
puh.664 672 111 tai tapani.saarentola@tsgolf.fi
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Ninoska-niminen näyttelijätär on pohjalla.
Hän on uhrannut kaiken tullakseen kuului-
saksi ja muuttanut Espanjaan suosikki-
ohjaajansa Pedro Almodovarin perään to-
teuttaakseen suurimman unelmansa; rooli
tämän elokuvassa. Yrityksistä huolimatta
näyttelijänura ei ole ottanut tulta alleen ja
Ninoskan toivo alkaa hiipua. Hän alkaa ta-
juta unelmiensa hinnan, jonka on maksa-
nut turhaan, jos lopullista läpimurtoa ei ta-
pahdukaan. Ninoska tekee viimeisen epä-
toivoisen yrityksen, hän järjestää jäähyväis-
näytännön, 15-vuotis antitaiteilijajuhlan,
jonka päätteeksi aikoo yleisön läsnäolles-
sa riistää itseltään hengen… Näin hän ai-
koo edes kerran elämässään saada huippu-
hetkensä lavalla. Sen josta hänet muistet-
taisiin ikuisesti. Tullakseen suureksi, jos
nyt ei ihan legendaksi, niin eräänlaiseksi
anti-legendaksi ainakin.

Pohjan tähti on näytelmä elämästä yhden
kortin varassa periaatteella “kaikki tai ei
mitään”. Onko oikeasti toivoa niin kauan
kuin on elämää, ja miten saa syvälle juur-

tuneen unelman irti sydämestä ilman että
täytyy repiä koko sydän irti rinnasta. Kos-
ka unelma muuttuu pakkomielteeksi, mihin
asti voi uskoa? Pohjan tähti on absurdin ja
mustan huumorin sävyttämä tarina tuli-
sieluisesta mutta epäonnistuneesta näytte-
lijästä, tähdestä joka ei koskaan päässyt
tuikkimaan.

Esityksen aikana Ninoska käy läpi elä-
määnsä, epäonnistuneita roolejaan ja sär-
kyneitä unelmiaan. Kuin valmistaen itseään
ja yleisöä siihen mitä lopuksi tulee tapahtu-
maan. Vakuutellen yhtä paljon itseään kuin
yleisöä tekonsa välttämättömyydestä.

Ninoska tarjoutuu särkyneiden unelmien
narriksi, jonka kautta yleisö voi nauraa omil-
le epäonnistumisilleen. Ninoskan viimeinen
toive on että hänen tuhkansa siroteltaisiin
Hollywoodin kukkuloille, niin että hän saisi
edes levätä ikuisesti unelmiensa näyttämöl-
lä.

Yllättävän käänteen ansiosta kaikki ei
mene tässä viimeisessäkään esityksessä
ihan suunnitelmien mukaan…

Ihana, hurmaava Pohjan tähti
tuikkii Suomelassa lauantaina 25.1.2014 klo 14

Marjo Nina Ikonen
ja José Herrero
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Marjo Nina Ikonen
Vuonna 2003 lähdin opiskelemaan

näyttelijäntyötä Madridin Kuninkaalliseen
Teatterikorkeakouluun. Jäin sille tielleni ja
nyt asun ja työskentelen pääasiallisesti
Espanjassa, Madridissa. Olen jatkokoulut-
tanut itseäni lukuisilla TV- ja elokuva-
näyttelemisen kursseilla ja näytellyt espan-
jalaisissa TV-sarjoissa ja lyhytelokuvissa.
Lokakuussa 2011 näyttelin ensimmäisen
pääroolini pitkässä elokuvassa nimeltä
Solei-Man. Se oli espanjalais-marokkolainen
yhteistuotanto ja kuvattiin Marokossa.
Vuonna 2007 perustin espanjalaisen teat-
teriohjaajan, José Herreron kanssa Ilma-
tar -nimisen ammatillisen teatteriryhmän,
joka on erikoistunut esittämään espanjaksi
käännettyjä suomalaisia näytelmiä. Viimei-
simmät taiteelliset työni ovat merkittävät
roolit Elisa Salon näytelmässä Räjähdys-
vaara, Mika Waltarin  näytelmässä Gabri-
el tule takaisin ja Lorcan Don Perlimplinin
ja Belisan puutarharakkaus. Lisäksi
näyttelin Juan Comesin ohjaamassa
Aburrimient Chair-näytelmässä, joka on
kiertänyt monilla lan festivaaleilla ja voitta-
nut lukuisia palkintoja, sekä saman ohjaa-
jan uusimmassa näytelmässä nimeltä
Electrica. Uusin työni on Zaran rooli Sofi
Oksasen näytelmässä Puhdistus, joka sai
Espanjan ensi-iltansa toukokuussa 2012.

José Herrero
Pohjois-Espanjasta, Baskimaasta kotoisin

oleva näyttelijä, ohjaaja ja Ilmatar-teatterin
taiteellinen ja tuotannollinen johtaja. Val-
mistunut v. 2004 Madridin Kuninkaallises-
ta Teatterikorkeakoulusta. Ohjannut useita
suomalaisia näytelmiä, kuten Runar ja Kyl-
likki, Paniikki ja Gabriel, tule takaisin.
Voitti nuorten ohjaajien ensimmäisen pal-
kinnon ohjauksestaan Runar ja Kyllikki-
näytelmässä. Lisäksi ohjannut mm. loista-
vat arvostelut saaneen Lorcan Mariana de
Pinedan ja Don Perlimplinin sekä Ernesto
Filardin  maahanmuuttajia käsittelevän
näytelmän Lo que deje por ti, joka sai kut-
sun Chileen kansainvälisille Amapola-fes-
tivaaleille. Herrero on ohjannut myös Edith
Södergranin runoihin perustuvan esityk-
sen Levottomia unia yhteistyönä Marjo
Ikosen ja laulaja Maria Leivosen kanssa ja
pitänyt seminaarin yhdestä Espanjan kuu-
luisimmasta näytelmäkirjailijasta Tampereen
teatterikesän virallisessa puheohjelmis-
tossa yhteistyössä Teatteri Siperian kans-
sa. José Herrerolla on ohjaajana vahva oma
tyyli, joka yhdistää liikettä, musiikkia ja fyy-
sistä näyttelijäntyötä persoonallisella taval-
la ja on saanut kiitosta voimakkaasta ja kau-
niista visuaalisesta maailmastaan.
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Isänpäivälounas valmistumassa

Anu, Britta, Elina, Tarja ja Ida valmistelevat isänpäivälounasta

Ida ja Anu
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Isänpäivän juhlayleisöä

Isänpäivälounaan yleisöä

Inga ja Mikko, kunniavieraat
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Alkaisinko maalata?

Tuon kysymyksen on moni tehnyt itsel-
leen jossakin elämänvaiheessaan. Useimmil-
ta se on jäänyt vain ajatukseksi. On ollut
töitä, lapset vaativat aikaansa ja kotiakin
pitää hoitaa. Niinpä moni harrastus jää odot-
tamaan aikaa, jolloin ei olisi kiireitä.

Täällä Fuengirolassa on moni eläkeiän
saavuttanut ja kiireistään vapautunut  to-
teuttanut haaveensa ja alkanut maalata. Har-
rastuksen alku sujuu helposti esimerkiksi
Suomelan taidepiirissä. Niin tapahtui myös
hätäaputoimittajalle ja vaimolleen. Ystäväm-
me, joka oli harrastanut maalausta jo useita
vuosia, sai meidät houkutelluksi  mukaan.

Aluksi menimme El Corte Inglésiin mistä
löytyi valmis aloituspakkaus väreineen,
suteineen ja maalauspohjineen. Ei ollut ko-
vin kallis, mutta halvemmallakin pääsee. Sii-
nä auttaa parhaiten, että hakeutuu Suome-
lan kuvataidepiiriin. Se kokoontuu Suome-
lan salissa joka perjantai klo 10-15. Opetta-
jana on taiteilija Eero Paakkunainen ja hä-
neltä saa tarkkaa tietoa siitä, mitä aluksi tar-
vitaan. Joku haluaa maalata vesiväreilla, joku
toinen akryyliväreillä ja kolmas öljyllä. Väri-
liidutkin kelpaavat ja vaikka lyijykynä.

Kunhan ihminen osaa kirjoittaa, jo se riit-
tää. Siitä voidaan aloittaa, aikaisempaa maa-
laus- tai piirustuskokemusta ei tarvita. Eero
Paakkunainen opettaa yksilöllisesti, jokais-
ta erikseen ja tarvittaessa vaikka kädestä
pitäen ensi askelissa.

Omalla kohdallani kynnys oli aika korkea
kun tiesin, että olen heikko piirtäjä. Kuva-
taidepiirissä opin, että piirtämistäkin voi
harjoitella, ja kun sain värit käyttööni, tai-
teen maailma alkoi vähän kerrallaan avautu-
maan. Nyt on takana jo useampi näyttely  ja
uusia suunnitellaan.

Tällainen yksilöllinen ja jokaisen alku-
tason huomioiva opetus on antanut monille
hyvin paljon. On helppo aloittaa ja helppo
myös koko ajan kehittyä, kun paikalla on
aina auttamaan valmis kannustava opetta-
ja, joka ei aliarvioi ketään oppilastaan, vaan
jaksaa opastaa ja kannustaa.

Kuvataidepiirin yksi parhaita puolia on
myös se, että siellä on kannustava ja toisi-
aan tukeva yhteishenki. Apua saa kavereil-
ta, jos tuntuu jokin solmupaikka tulevan
vastaan eikä oikein tiedä, kuinka edetä. Aina
voi kysyä.

Ystäväni ja innostajani Juha Väätäinen
sanoi aikoinaan, että huonoa taulua ei ole-
kaan. Se on aina taiteilijan oma näkemys ai-
heestaan.

Hätäaputoimittaja Risto

Taiteilija Eero Paakkunainen opettaa
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TIET OKONEEN KÄYTÖN OP ASTUSTA
SUOMELAN JÄSENILLE

Ajalla 7.1.-30.1.2014 on Suomelassa harjoit-
telijana Janika Suhonen. Hän opiskelee tie-
to- ja tietoliikennetekniikkaa. Jos sinulla on
ongelmia tietokoneen kanssa, tarvitset
opastusta ohjelmien käytössä tai ohjelmi-
en asennuksessa, voit pyytää häntä koti-
käynnille. Käyntiajan maksimipituus on 1
tunti. Janikan puhelinnumero on +34 645 290
281.

Suomelassa tapahtuu:
RETKIÄ
Tammikuussa on tulossa matkailu- ja liikun-
ta-alan harjoittelija. Hän tulee tekemään pie-
niä retkiä, mm. Mijasiin keskiviikkoisin kat-
somaan flamencoa (säävaraus sekä ilmoit-
tauminen). Muutakin ympäristöön tutustu-
mista on tiedossa. Kannattaa seurata ilmoi-
tustauluja.
On kysytty myös pieniä lähiympäristöön
liittyviä kävelyretkiä viikoittain. Niitäkin py-
rimme tarjoamaan.

Sirpa Ruhanen

Suomelan yksi tärkeä toimintatavoite on tutustua espanjalaiseen kulttuuriin. Andaluciassa
kun ollaan, siihen kuuluu flamenco. Jokainen voi oppia tanssimaan Sevillanas paritanssia,
viuhkatanssia uljaan pasodoblen tahtiin tai rumbaa. Tähän kaikkeen on oiva tilaisuus joka
tiistai klo 15.45-16.45 Suomelan salissa espanjalaisen, hurmaavan Maria Jesus Martinin
toimiessa opettajana. Tammikuun kurssi alkaa 14.1.2014. Hinta per tunti 5 e. Tarvitset
korolliset kengät, sukkasillaankin tanssi onnistuu. Hauska tapa oppia kaksi asiaa samalla
kertaa: espanjankieli ja tanssi. Tervetuloa!

Opitaan flamencoa!
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Luis Ramirez ja Heikki
Punkkinen, armoitetut
muusikot vetivät
Suomelassa kaikkien
aikojen musiikki-illan
perjantaina 13.12.2013

Raija ja Ulla
tanssivat flamencoa
Heikin ja Luisin
musisoidessa

Musisointia taidolla ja ilolla
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Fuengirolassa marraskuun viimeisessä
Suomelan teemaillassa hiljennyttiin Leo
Mujusen, Suomelan ja sen taidepiirin jäse-
nen muistoksi.  Pöydällä oli sytytetty kynt-
tilä, Leon kuva ja Suomelalle Leon lahjoit-
tama maalaus Mantelikukat sinitaivasta
vasten.

Leo oli Karjalan poikia Impilahdelta ja me-
nehtyi sydänleikkauksessa Malagassa, Es-
panjassa. Mujusten evakkoperhe asui Suo-
nenjoen Tyyrinmäellä, mistä Leo kävi pikku-
koulun jälkeen koulut linja-autolla keskus-
tassa. Sotaorpoina, kun isää ei talossa ollut
osallistuivat lapset koulunsa ohella myös
viljelys- ja kotitöihin.  Koulussa Leo oli tun-
nollinen oppilas, aina luokkansa parhaim-
pia. Tiedonhaluisena koulukyytiä odotta-
essaan hän kirjastossa luki läksyjen ohella
kiinnostavia teoksia. Hän pääsi ylioppilaak-
si Suonenjoen Yhteislyseosta, valmistui
neljässä vuodessa ekonomiksi ja jatkoi

myöhemmin työnsä ohella kauppatieteen
maisteriksi ja lisensiaatiksi. Koulutus antoi
mahdollisuuden työskennellä Suomen vien-
nin edistämistehtävissä ja työ veikin hänet
eri puolille maailmaa. Heti ekonomiksi val-
mistuttuaan Leo avioitui Riitan kanssa ja
he saivat kaksi lasta.

Leo oli jo lapsena kiinnostunut luonnos-
ta ja ensimmäinen ajatus oli ollut oli luon-
nontieteiden opiskelu, mutta se jäi rakkaak-
si harrastukseksi kauppatieteiden opiske-
lun alettua. Taide oli kiinnostanut häntä aina
pitkillä ulkomaan matkoillaankin. Jo työaika-
na Leo aloitti öljyvärimaalauksen kokeillen
kotisaunan ikuistamista.

Sydänkohtaus ja aivoinfarkti pysäyttivät
v. 2000. Oikea puoli halvaantui ja puhekyky
meni. Elämä jatkui afaatikkona.  Vasta kol-
men vuoden kuntoutuksen jälkeen Leo us-
kalsi tarttua uudelleen siveltimeen, nyt pa-
kosta vasemmalla kädellä ja täällä Espan-

Leo Mujunen,
"toisen käden"
Sisu-taiteilija
1939 - 2013
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jassa valon innoittamana. Omaishoitaja vai-
monsa Riitan tukemana ja innoittamana Leo
on pystynyt elämään täällä Espanjan Aurin-
korannikolla hyvin säännöllistä ja uskomat-
toman sinnikästä elämää.  Leon päivittäi-
seen kunto-ohjelmaan sopi portaiden kii-
peäminen. Perhe muutti kolmanteen kerrok-
seen taloon, missä ei ole hissiä eikä apu-
laitteita.  Ja aktiivisesti sieltä liikuttiinkin ja
osallistuttiin monipuolisesti rannikon toi-
mintoihin ja retkiin. Suomelan taidepiirissä
Leo sai eri opettajien ja taiteilijoiden innos-
tavaa opastusta ja kokeili uusiakin tyylejä.
Kotiateljeessa Espanjassa onkin valmistu-
nut mittava määrä maalauksia, joita on ollut
esillä Suomelan taidepiirin yhteisnäyttelyis-
sä vuodesta 2004 läntien.

 Leo kutsuttiin jäseneksi Suonenjoen
taideseuraan ja yhteisnäyttelyihin. Kotikau-
pungissa Leon esimerkki on innostanut ja
rohkaissut myös koulutovereita taideharras-
tajiksi. Hänellä on ollut myös yksityisnäyt-
telyitä eri puolilla Suomea.

Mujusille tärkeää on ollut osallistua Au-
rinkorannikon evl. seurakunnan omaishoita-
jaryhmään.  Koulutettuna puheterapeuttina
Riitta ohjasi ja opetti vuosien ajan afasia-
ryhmässä puolisonsa ohella Leon kohtalo-
tovereita selviytymään arjesta.

Monet Leoa Espanjassa hoitaneet ja aut-
taneet terveydenhoidon ammattilaiset ja
työssäoppijat, (suomalaiset harjoittelijat)
ovat kertoneet saaneensa perheessä arvo-
kasta ammatillista oppia. Erityisesti he ovat
kiitollisia omaishoitaja-ohjaaja Riitalta sekä

Lämpimät sanat, kauniit kukat, antamasi aika
ovat lohduttaneet surussamme.

Osanotosta kiittäen
Riitta Mujunen sekä lapset Suomessa

Leolta saamastaan esimerkillisestä, toista
kunnioittavasta, ystävällisestä suhtautumi-
sesta.

Ystäville, koulutovereille ja muille kanssa-
kulkijoille Leo ja vaimonsa Riitta ovat olleet
kunnioitettavana esimerkkinä ja rohkaisuna
selviytymään, sinnittelemään, luopumaan
paljosta, huolehtimaan itsestään ja toisista
aina ystävällisesti ja iloisena.

Leon ensimmäinen taiteilijauran tuote oli
kotimökin sauna. Viimeiseksi työksi jäi tyy-
ni  järvimaisema tummine metsineen.  Sig-
neerattuaan sen Leo oli silminnähden hel-
pottunut, levollinen, suorastaan onnellinen,
kertoi puoliso.  Työt oli saatu päätökseen.

Maa on niin kaunis, kirkas Luojan taivas.
Kiitos elämästä!

Annikki Jäntti, Leon koulutoveri,
perheen ystävä
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Olen Niina Palviainen ja täytin viime syyskuussa
18 vuotta. Olen kolmannen vuoden lähihoitaja-
opiskelija ja olen erikoistunut kuntoutukseen. Olen
iloinen, sosiaalinen, auttava ja seikkailun-haluinen
persoona. Tykkään musiikista, liikunnasta ja uu-
siin ihmisiin tutustumisesta. Toivon oppivani uutta
Suomelassa ja Espanjasta!

Minun nimeni on Riina Väyrynen. Olen 20-vuo-
tias opiskelija Joensuusta. Olen reipas ja oma-
aloitteinen. Teen minulle annetut tehtävät tunnol-
lisesti ja olen myös järjestelmällinen. Olen ulos-
päin suuntautunut ja pidän erilaisten ihmisten kans-
sa työskentelystä. Tällä hetkellä opiskelen viimeis-
tä vuotta lähihoitajaksi Pohjois-Karjalan Ammatti-
opistossa Joensuussa. Kou-lutusohjelmani on
kuntoutus ja tulen 11 viikoksi Suomelaan työssä-
oppimiseen. Odotan innolla uusia haasteita, joita
ulkomailla työskentely tuo mukanaan. Toivon, että
saan uusia ystäviä ja paljon kokemuksia.

Lähihoitajaopiskelijat esittäytyvät

Moikka kaikille! Olen Ronja Kukko,  18-vuotias
lähihoitajaopiskelija Karkun kotitalous- ja sosiaali-
alan oppilaitoksesta. Perheeseeni kuuluvat mies,
koira ja kissa. Olen tulossa Suomelaan työ-
harjoitteluun 4.1.- 7.2.2014. Innolla odotan jo läh-
töä, johon on tällä hetkellä aikaa vain kolme viik-
koa. Lentäminen jännittää minua kovasti, sillä olen
ollut vain kerran aikaisemmin lentokoneessa. Kans-
sani Fuengirolaan harjoitteluun tulee kaksi muuta
lähihoitajaopiskelijaa, jotka menevät töihin lasten
päiväkerhoon. Hain työharjoitteluun ulkomaille,
koska haluan uusia kokemuksia ja oppia kaikkea
uutta. Harkitsin lähtöä ammattikoulun ensimmäi-
seltä luokalta asti ja nyt sitä ollaan jo vauhdilla
menossa kohti harjoittelua, joka on varmasti mie-
leenpainuva kokemus. On ihanaa aloittaa uusivuosi
tällä tavalla! Parhain terveisin, Ronja
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Olemme kaksi keski-ikäistä (!!!) sosionomi-
opiskelijaa Centria ammattikorkeakoulun
Kokkolan yksiköstä. Tällä hetkellä istumme
toista vuotta koulun penkeillä, joten opin-
taivalta on vielä jäljellä reilusti. Tavoittee-
namme on valmistua jouluksi 2015.

Työhistoriamme kohdentuu lapsiin ja
nuoriin sekä kaupalliseen alaan. Kotiin
Suomeen molemmilla jää perhe, joten tämä
on varsinainen testi ikävän sietokyvylle!
Tulemme työharjoitteluun Suomelaan
tammi-maaliskuun ajaksi. Odotamme
mielenkiintoista harjoittelujaksoa monine
juttutuokioineen ja uusine tuttavuuksi-
neen! Tammikuussa tavataan!

Olen liikunta- ja hyvinvointimatkailun vii-
meisen vuoden aikuisopiskelija Kalajoen
ammattiopistosta. Ensimmäiset työssäoppi-
miset suoritin kotikaupungissani Oulussa;
vastaanottovirkailijana Radisson Blu-hotel-
lissa sekä Break Sokos Hotelli Edenin hoi-
to- ja hyvinvointiosastolla. Tavoitteenani
oli päästä työssäoppimaan myös ulkomail-
le, toive toteutui: sain paikan Suomelasta
alkuvuodelle 2014 (2 kk). Aiempaa ulkomaan
kokemusta minulta löytyy entisten töiden
sekä vapaa-ajan matkustamisen muodois-
sa. Vapaani vietän mieluiten ystävien kans-
sa, olen intohimoinen matkustelija ja urheil-
len mitä milloinkin, olen aktiivinen, iloinen
ja sosiaalinen. Tammikuussa nähdään!

Maarit Erkkilä

Liikunta- ja hyvinvointimatkailua sekä
Sosionomiaa

Minna Kumpulainen ja Mervi Kiiskilä

Älä murehdi liikaa ryppyjä ja kiloja.
Toteuta innolla elämän pieniä iloja.
Elämästä voi nauttia monella tapaa,
jos vain on sisäisesti rento ja vapaa.
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Suomelan viikko-ohjelma

-

Maanantai 09.00 - 10.00 iVenga! kpl 7 - 13 Suomela
10.00 - 13.00 Hopeasepät Suomela
10.15 - 11.00 Keppijumppa 1 Cantera-puisto
12.00 - 15.00 Toimisto ja kirjasto Girasol
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

Tiistai 09.15 - 10.15 Venyttelyjumppa 1 Suomela
10.30 - 11.30 Venga, kpl 13 – 16 Suomela
11.45 - 13.00 Kadonneen vyötärön metsästäjätSuomela
13.30 - 15.30 Kirjallisuuspiiri Suomela
15.45 - 16.45 Sevillanas, Maria Jesus Martin Suomela
17.00 - 18.15 Virikepiiri Suomela
18.30 - 20.30 Soitinryhmä Suomela

Keskiviikko 09.15 - 10.00 Keppijumppa 2 Cantera-puisto
09.30 - 13.00 Tilkkupiiri Suomela
12.00 - 15.00 Toimisto ja kirjasto Girasol
13.00 - 15.30 Hoidot ja mittaukset Suomela
14.00 - 15.00 Lounas Suomela
16.15 - 16.30 Viikkotiedotukset Suomela
16.30 - Teemailta Suomela

Torstai 09.00 - 11.00 Käsityökahvila Suomela
09.30 - 11.30 Luontopiiri kk:n 1. ja 3. to Suomelan portilta
12.00 - 13.30 Jooga Suomela
14.00 - 15.00 Helisevät Suomela
15.15 - 16.15  iVenga! kpl 7 - 13 Suomela
16.15 - 17.15  iVenga! jatkoryhmä Suomela
17.30 - 19.30 Kameraseura kk:n 2. ja 4. to Suomela
18.00 Golf-kerhon kokous kk:n 1. to Suomela

Perjantai 09.00 - 10.00 Venyttelyjumppa 2 Suomela
10.00 - 15.00 Taideseura Suomela
10.15 - 11.00 Keppijumppa 3 Cantera-puisto
12.00 - 14.00 Espanjan keskusteluryhmä G:n uima-altaalla
15.15 - 17.45 Peliryhmä; shakki-, kortti- yms. Suomela
18.00 - 20.00 Karaoke Suomela

Lauantai 09.15 - 10.00 Zumba Suomela
10.15 - 12.00 “Valittajien” kerho Suomela
15.30 - 17.30 Sinkkuklubi Suomela
18.00 - 21.00 Tanssi-ilta, elävä musiikki Suomela

Sunnuntai 09.00 - Mijas-kävely lähtöGirasolin yläkulmalta
09.30 - Sohail-kävely lähtö Rafaelin aukiolta
15.00 - 16.00 Senioritansseja Suomela
18.00 - 20.00 Yhteislauluilta Suomela
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Tammikuun kuukausiohjelma

MA 13.1. klo 9 Harrastuspiirit aloittavat viikko-ohjelman mukaisesti
klo 12-15 Toimisto ja kirjasto avoinna

KE 15.1. klo 12-15 Toimisto ja kirjasto avoinna
klo 14-15 Lounas á la Suomela
klo 16.15 Viikkotiedotukset
klo 16.30 Teemaillassa Salme Koskelo; kirjailija Päätalo

TO 16.1. klo 9.30 Luontopiiri
klo 18 Golf-kerhon kokous

PE 17.1. klo 18 Karaoke
LA 18.1. klo 15 Senioritansseja

klo 18 Tanssi-ilta, Lapin tähti, kolme miestä Ivalosta musisoivat
SU 19.1. klo 18 Yhteislauluilta
MA 20.1. klo 19 Helsingin Työväen orkesterin konsertti, liput 10 €
KE 22.1. klo 14-15 Lounas á la Suomela

klo 16.30 Teemaillassa Anja Loven, Bowen-terapia
TO 23.1. klo 17.30 Kameraseura
PE 24.1. klo 18 Karaoke
LA 25.1. klo 14 Pohjan tähti-näytelmä. Liput 10 € etukäteen toimistolta

klo 18 Tanssi-ilta, elävä musiikki
SU 26.1. klo 18 Yhteislauluilta
KE 29.1. klo 16.30 Teemaillassa Sirkku Paljakka-Parkkila, ikääntyminen

ja muisti
PE 31.1. klo 18 Karaoke

Lisäyksistä ja muutoksista ilmoitetaan teemailloissa, kotisivuilla, ilmoitustauluilla, SE- ja
Fuengirola.fi-lehdissä sekä facebookissa.

Jäseneksi voit liittyä Suomelan toimistossa tai maksamalla jäsenmaksun pankkiin. 30 euron
kausi- (1.7.–30.6.) ja 15 euron kk-jäsenmaksulla voit osallistua harrastuspiireihin. Espan-
jan opettaja ottaa tuntikorvauksen itselleen.

Suomelan jäsenkortilla huomattavia alennuksia mm. Biofac-laboratoriossa sekä
Lauron, Mirafloresin ja Calanovan golf-kentillä.
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Asociación Finlandesa Suomela

HALLITUS 2013–2014
puh: s-posti:

Olavi Turunen, puheenjohtaja 634 309 741 olliboy3@gmail.com
Marjut Hurtig, tiedottaja 629 029 570 marjut.hurtig@gmail.com
Ritva Pekkanen, sihteeri 622 908 986 pekkanen.ritva@gmail.com
Sirpaeliina Muurinen, kirjanpitäjä 657 414 965 sirpaeliina@gmail.com
Reino Savolainen, sali-isäntä   +358 408 203 711 reinosavolainen@suomi24.fi
Martti Haavisto 693 819 688 martti.haavisto@hotmail.fi
Ulf Lindholm, rahastonhoitaja 625 296 284 ulf.g.lindholm@gmail.com

Suomelan toimisto 952 660 721 suomela@suomela.info
Suomelan fax 952 660 697
Suomelan kotisivut www.suomela.info

TOIMINT A- JA HARRASTUSPIIRIT

Espanjan kieli, Tina Lindén 670 671 483     tina.linden@telefonica.net
Espanjan keskustelu, Elena Vergara 658 814 033     emediterranea@yahoo.es
Golf-kerho, Eero Rautio 693 864 197 eero.rautio@hotmail.com
Helisevät –kuoro, Heikki Punkkinen 694 431 376     heikki.punkkinen@phnet.fi
Hopeasepät, Waltter Pirttivaara 652 539 840     waltteripirttivaara@hotmail.com
Harjoittelijoitten ohjaus, venyttely,
tietokone tutuksi, Sirpa Ruhanen 660 150 440     sirpa.ruhanen@telmail.fi
Jooga, Sari Mäkelä 634 343 818
Kameraseura, Ilkka Vainio-Mattila 628 258 800     ilkka.vm@pp.inet.fi
Kirjallisuuspiiri, Kaija Tyyskä 693 481 606     kaijatyyska@gmail.com
Käsityökahvila, iVenga! Ulla Turtola 645 059 708     ulla.turtola@gmail.com
Luontopiiri, Veikko Makkonen 649 226 712     vema36@luukku.com
Mijas–kävely, Olavi Silventoinen 952 664 257     exergia@kolumbus.fi
Musiikki, säestys, Heikki Punkkinen694 431 376     heikki.punkkinen@phnet.fi
Senioritanssit, Marja ja Olli Kurkela 605 294  046 okurkela@gmail.com
Soitinryhmä, Rauno Järvinen 628 801 204     rauno.jarvinen@pp6.inet.fi
Suomelan Sanomat, toimitus Marjut Hurtig marjut.hurtig@gmail.com
              taitto Risto Tuulensuu risto.tuulensuu@gmail.com
Taideseura, Eero Paakkunainen 652 296 959
Tilkkupiiri, Raili Parviainen 694 430 683



24

Tärkeitä
puhelinnumeroita

Suomelan sali:
Camino de la Cantera 49, Los Pacos

Toimisto ja kirjasto:
Calle Las Viñas 54, Edif. Girasol,
E-29640 Fuengirola

Toimisto ja kirjasto ovat avoinna
ma ja ke klo 12-15

Suomelan jäsenmaksun
30e/toimintakausi (1.7. - 30.6.) tai 15e/kk

voi maksaa Suomelan toimistossa myös pankki-tai luottokortilla
tai pankkiin tilille ES11 3058 0822 7327 2002 2492

(sähköisesti maksettaessa ilman välilyöntejä)
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.

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

Suomelan Golf
Puheenjohtaja Eero Rautio 693 864 197 eero.rautio@hotmail.com
Kilpailutoiminta Kari Eklund 651 777 523 keklund6@hotmail.com
Valmennus Tapani Saarentola 664 672 111 tapani.saarentola@tsgolf.fi
Golfretket, Aarne Kallislahti 654 771 217 kallis@luukku.com

KILPAILUT LAUROSSA  2014
Avoimet kilp ailut Suomelan jäsenille ja vieraille
Ma 13.1. klo 12.00 Paras pallo, parikisa
Ma 3.2. klo 12.00 Pistebogi, miehet/naiset
Pe 28.2. klo 9.00 Pistebogi, yhteislähtö, miehet/ naiset
Ma 17.3. klo 12.00 Mestaruuskilpailut, miehet/naiset

Suomelan jäsenet 50e, vieraat GF+25e. Jäsenkortti on
esitettävä maksettaessa. Kilpailumaksu sisältää brunssiaterian ja juoman.
Ilmoittautumiset Clubin toimiston ilmoitustaululle tai info@lauro.com
tai puh. 952 412 767 kaksi päivää ennen kilpailua.
Lisätietoa caddie-masterin toimistolta.


