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Kevät keikkuen tulevi, mikä merkitsee
Suomelassa kevätkokousta, henkilövalin-
toja, talousarviota ja toimintasuunnitelmaa
tulevalle kaudelle. Kuluva kausi on ollut toi-
mintaa täynnä. On ollut yhdessä tekemistä
ja harrastamista, kuten Suomelan yhteisös-
sä tulee ollakin. Ystävyys- ja tuttavuussuh-
teita on muodostunut ja olemme saaneet sa-
malla uutta sykettä ja terveyttä elämäämme.

Noin kerran kuukaudessa olemme ret-
keilleet ja nämä retket ovat olleet antoisia.
Maaliskuun matka Jereziin ja Cadiziin tulee
olemaan piste i:n päälle. Huhtikuussa tus-
kin enää ehdimmekään, kun lähtö koti-Suo-
meen jo häämöttää. Taloudellisesti tulos ei
ole merkittävä. Eikös se kuitenkin ole niin,
että hankimme sen, mitä kulutamme ja jäsen-
ten viihtyvyys on paras plussa “viivan alla”.
Hallitustyöskentely on ollut antoisaa ja
sopuisaa rakentavassa yhteisymmärrykses-
sä huolimatta siitä, kuinka erilaisia ja eri alo-
jen ihmisiä olemme.

Harrastuspiirien vetäjiä on kiittäminen
monestakin, samoin keittiössä työsken-
nelleitä jäseniämme ja ihan kaikkia niitä, jot-
ka ovat olleet mukana niin monin eri tavoin
vaikuttamassa Suomelan me-henkeen ja toi-

mintaan. Erityiskiitokset Sirpalle, Waltterille
ja Jussille.

Myös uudet jäsenet ovat kuulleet kutsum-
me ja liittyneet joukkoomme. Kiitos siitäkin.
Uusi aika tuo uutta tulevaan ja meillä Suo-
melassakin on koneistusta lisätty pystyäk-
semme selviytymään tehtävistä, joita meiltä
edellytetään. Ehdotan myös sääntöjen tar-
kistusta joiltakin osin.

Toivotan tulevalle hallitukselle ja puheen-
johtajalle menestystä ja viisaita päätöksiä.
Kuunnelkaa herkällä korvalla jäsenistön
ohjeita - niitähän teille annetaan - mutta teh-
kää ratkaisut oikein.

Lopuksi
kiitokset kaikille
Suomelassa
olleille yhteisistä
vuosistamme.

Hyvää jatkoa ihan
jokaiselle!

Terveisin Maija

Kevät
keikkuen
tulevi
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Aurinkorannikon Ev-lut. seurakunta pää-
si kunnioitettavaan ikään 28.11.2010 toimit-
tuaan rannikolla jo neljännesvuosisadan
ajan. Juhliminen aloitettiin jumalanpalveluk-
sella.

Kirkosta pyydettiin siirtymään Comfor-
tel-hotellin kahvioon, missä oli lahjojen vas-
taanottotilaisuus. Seurakunta tarjosi siellä
ns. kirkkokahvit. Juhlan kunniaksi halukkaat
saivat nauttia myös lounaan antimista. Suo-
mela ojensi seurakunnalle puheenjohtajan-
sa Maija Pulkkisen ja perustajajäsen Inga
Kettusen kanssa Kalevi Kasurisen maalaa-
man taulun. Taulun aihe on Kuhilaat.

Jumalanpalvelus Los Bolichesin
katolisessa kirkossa

Jumalanpalvelusta oli myös kunnioitta-
massa Malagan katolinen piispa Jesús Es-
teban Catalá Ibáñez ja Madridin suurlähet-
tiläämme Markku Keinänen. Jumalanpalve-
lusta avustivat pastori Timo Sainio, arkki-
piispa Kari Mäkinen, diakoniapastori Kai-
sa Salo, Raimo Rantala ja kirkon turistityön
koordinaattori Leenä Märsylä. Aurinkoran-
nikon kuoro sekä lapsikuoro lauloivat joh-
tajana kanttori Kaisa Naukkarinen.

Seurakuntaa onnittelivat seuraavat yh-
distykset: Suomen Arkkipiispa Kari Mäki-
nen, Suomen Espanjan Suurlähettiläs Mark-
ku Keinänen, Aurinkorannikon suomalai-
nen koulu: rehtori Juha Helvelahti, Club
de Leones Torremolinos Suomi: Tarmo Mat-
tila, Lady Pirkko Tihinen ja Juhani Mikko-
lanniemi, Aurinkorannikon kokoomus: Kun-
niapuheenjohtaja Pekka Kivelä, puheenjoh-
taja Sakari Pekkarinen ja hallituksen jäsen
Matti Kaijalainen, Asociación Cultural Ka-
leva: Hannu Vuori, Helluntaiseurakunta:
Pastori Pentti Niininen ja Rauno Rantala,
fuengirola.fi lehti: Päätoimittaja Antti Pek-
karinen, Costa Blancan seurakunta: Talvi-
pappi Sakari Vuorinen, Juhani ja Aila Sivula
sekä Arto Salokangas, Asociaciõn Finland-
esa Suomela: Puheenjohtaja Maija Pulkki-
nen ja Inga Kettunen. Aurinkorannikon kuo-
ron johtaja Kaisa Naukkarinen teki lopuksi
omana lahjanaan salin ovenraossa yllätyk-
sellisen musiikkiesityksen solisti-naan kuo-
ron puheenjohtaja Marja Lankiala.

Lahjat vastaanottivat pastori Timo Sai-

Aurinkorannikon seurakunta
täytti 25 vuotta

Lahjoja vastaanottamassa olivat seura-
kunnan puolesta pastori Timo Sainio ja
seurakuntaneuvoston puheenjohtaja Erk-
ki Mustonen.
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nio sekä seurakuntaneuvoston puheenjoh-
taja Erkki Mustonen. Tilaisuudessa jaettiin
myös seurakunnan 25-vuotisen taipaleen
juhlakirjaa toimituksen asiamiesten Timo
Sainion ja Tarja Levon johdolla. Kirjan ni-

Suomelan puolesta puheenjohtaja Maija Pulkkinen ja Suomelan perustajajäsen Inga
Kettunen ojensivat juhlivalle seurakunnalle yhdistyksen lahjana Kalevi Kasurisen maa-
lauksen Kuhilaat.

meksi on osuvasti suunniteltu Kohti seu-
raavaa  neljännestä. Kirja on myynnissä
seurakuntakodilla.

Paavo Kivelä

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 12-16
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Suomelan luontopiiri vietti 10-vuotis-
juhlaansa teemaillassa 26.1.2011mukavia
luontokokemuksia muistellen.

Piirin vetäjänä ja asiantuntijana on kautta
aikojen toiminut Veikko Makkonen. Hän ei
osannut etukäteen aavistaa, mitä kaikkea
kivaa olimme hänelle tähän juhlahetkeemme
suunnitelleet.

Aloitimme illan kohottamalla Suomelan
keittiön tyttöjen sekoittamat kuoharit, jossa
aineosina oli omenamehu, Gaseosa ja kuu-
senkerkkäuute. Tarjoilijoina toimivat työhar-
joittelijamme Juha ja Markus Waltterin opas-
tamina.

Irja Tihula seppelöi Veikon itse teke-
mällään kukkaseppeleellä, joka oli tehty
vaaleista talvioista. Veikko sai myös Riitta
ja Leo Mujuselta mahtavan kukkakimpun.
Puheenjohtajamme Maija Pulkkinen ojensi
Veikolle sadalla valokuvalla varustetun
kansion, missä jokaisessa kuvassa Veikko
on itse mukana. Kaija ja Pentti Suppola
lahjoittivat Veikolle ja hänen vaimolleen
Leenalle luontopiirin logolla varustetut

Luonto se on, joka tikanpojan puuhun ajaa!

Suomelan luontopiirin 10-vuotisjuhla aloitettiin komeasti maljan nostamisella.

paidat. Samat onnittelijat ojensivat Veikolle
myös otsalampun ja aidon nipun luonto-
kukkia. Annikki ja Paavo olivat koonneet
juhlakortin ja kymmenet luontopiiriläiset
allekirjoittaneet sen. Veikko on kortissa
huumorimielellä kuvattu luontoon lintujen
ja eläinten ympäröimänä kameroineen.

Lopuksi katselimme luontokuvia 10-vuo-
tisen luontotaipaleemme ajoilta. Tämän
kokoelman olivat suunnitelleet opiskelija-
tytöt Nina ja Katriina Sirpa Ruhasen joh-
dolla.

Samalla julkistettiin 10-vuotiaan
luontopiirin logo, jonka nimi on Vuorikauris.
Veikko lahjoitti alkuperäisen vuorikauriin
kuvan Suomelan puheenjohtajan kautta
Suomelalle.
Suomelan väki oli onnistuneesti osannut
kohdentaa onnittelunsa oikealle luonto-
aktivistille, Veikolle. Nöyrin mielin jäämme
odottamaan, mitä Veikolla mahtaa olla mie-
lessänsä seuraavana kymmenvuotiskau-
tena.

Tietoa luontoon liittyvistä retkistä saa
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mm. Suomelan teemailloista, paikallis-
lehdistä, ilmoitustauluilta ja Suomelan netti-
sivuilta. Veikko on usein myös asian-
tuntijana mukana busseilla tehtävillä

Puheenjohtaja Maija Puklkkinen ojensi Veikolle sadalla valokuvalla varustetun kan-
sion, missä jokaisessa kuvassa on mukana Veikko

kaupunki- ja maaseuturetkillä. Matkamme
sujuu rattoisasti, kun saamme kuulla kaik-
kea luonnosta. Tervetuloa Suomelan retkille
mukaan! Paavo

- Mies ajoi autollaan lujaa vauhtia. Taak-
se ilmestyi poliisiauto vilkut päällä. Mies
kiihdytti vauhdin 150 km/tunnissa. Polii-
sit saivat kuitenkin miehen kiinni ja
pysäytettyä.
- Miksi ajoitte niin lujaa, kysyi poliisi.
Meillä on nyt kyllä viimeinen tunti
työvuorosta jäljellä, emmekä viitsisi alkaa
enää papereita tekemään. Jos keksitte  oi-
kein hyvän selityksen, pääsette vain
varoituksella.
- Minun vaimoni lähti viikko sitten jonkun
poliisin mukaan ja nyt luulin, että olette
tuomassa häntä takaisin!

Hiljaisuuden Retriitti
- hyvänolon hetki

Suomelassa la 12.3.klo 13,
su 20.3. klo 13,

pe 25.3. klo 14 sekä
la 2.4. klo 13

Ohjaajana Marjukka Rautiainen
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Cerdo Iberico on puolivilli sikalaji, joka on
varsin immuuni kuumuudelle ja kuivuudel-
le. Laji on tuhansien vuosien aikana sopeu-
tunut eteläiseen Espanjaan. Tunnettuja
“possualueita” ovat esim. Extramadura ja
läntinen Kastilia. Laji on legenda ja jo 1500-
luvulla pidettiin markkinoita, joilla saattoi
40000 sikaa vaihtaa omistajaa. Jo silloin tämä
“pata negra” oli laatumerkki.
Edelleen espanjalainen ilmakuivattu kinkku
kuuluu kinkkujen aateliin. Kallein tam-
menterhoilla ravittu “kinkku” voi maksaa
130,00/kg. Huelvaprovinsissa Andalusiassa
on alueita, missä on runsaasti tammia. Siel-
lä missä on tammia, siellä on tammenterhoja.

Mustajalkainen ibericopossu syö ruohoa,
yrttejä ja juuria ja joskus myös oliiveja, joista
tulee ylimääräinen aromi lihaan. Jotta saa-
daan erityisen hyvää kinkkua, possun on
saatava syksyn ja talven aikana oikea mää-
rä tammenterhoja. Serrania de Ronda on
yksi alue, missä mustajalkapossu liikkuu ja
syö. Mustajalkapossu voi voi päivän aika-
na vaeltaa jopa 15 km.  Jatkuva liikkeelläolo
auttaa rasvan tunkeutumista ja lihaan ja
syntyy marmorointi. Päivän aikana se voi
syödä 2 kg tammenterhoja. Terhot antavat
oman aromin lihalle. Mikä sen erottaa
valkopossusta on se, että se kuorii terhot
ja sylkee kuoret. Mustajalkapossuja saa lain

Jamon Iberico, kinkkujen Rolls-Royce

Jamon Iberico kinkut kypsymässä. Näitä näkee lähes kaikissa itseään kunnioittavissa
ruokaravintoloissa riippumassa katosta jopa kymmenittäin.
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mukaan olla vain kaksi possua hehtaarilla.
Lisäksi pitää pystyä todistamaan “aate-
luus” sukutaulun avulla. Isän ja äidin suku-
taulu täytyy olla tahraton.
  Espanjalaisten asiantuntijoiden mielestä
ratkaisevaa on oikea määrä rasvaa lihassa.
Kolestroli kuulemma pysyy kurissa syömäl-
lä Jamon Iberico kinkkua.

Mustajalkapossu teurastetaan talvella
14–18 kk:n vanhana. Tietojen mukaan
kinkun valmistus aloitetaan irrottamalla
raa’at kinkut ja juoksuttamalla veri pois. Irti-
leikatut V- muotoiset kinkut haudataan suo-
laan ja pidetään viileässä pimeässä huo-
neessa 14 päivää. Tämän jälkeen kinkku vie-
dään roikkumaan pariksi kuukaudeksi
jäähdytyshuoneeseen 6-8 asteeseen.  En-
nen vanhaan kinkut jäähdytettiin aitoissa
korkeassa vuoristossa. Tämän jälkeen kin-
kut ilmakuivataan avaamalla ja sulkemalla
ikkunoita tai luukkuja ilmaston mukaan.
Tämä prosessi vie n. yhden vuoden. Kun
tämä vaihe on ohitettu, saavutetaan varsi-
nainen kypsymisprosessi kellarissa 6-12
kk:n kuluttua. Kinkku alkaa olla valmis kun
homesieni on muodostunut pinnalle. Aikaa
on kulunut 1 ½- 2 vuotta.

Kinkkuja on kolmenlaista laatutasoa, jois-
sa kussakin tasossa on vielä useita lajik-
keita.

“Cebo”, “pienco”, “campo” kinkku.
Possu elää maatilalla intensiivisen maanvil-
jelyn alueella. Syö sen mukaan maatilalta
saatavaa ravintoa, pääasiassa viljaa.

“Recibo”  Tämä possu saa viljatuotteiden
lisäksi jonkin verran tammenterhoja. Possu
on sukua Iberico lajikkeelle, mutta saa vilja-
tuotteita ravinnoksi vasta viimeisellä kol-
manneksellaan.

“Bellota” Ko. possu liikkuu melko vapaasti
luonnossa ja syö yrttejä ja runsaasti tam-
menterhoja, kun niitä on saatavilla, loka-
kuusta – helmikuulle.  Possu on on vähin-
täin 75 % “Iberico” sukua ja on elänyt vä-
hintäin  40 % elämästään vapaana luonnos-
sa. Tästä lajikkeesta löytyy 4 vuotta kuiva-
tettua Bellota Gran Reservaa. Espanjalainen
syö tätä hartaudella ja huuhtoo sen alas
Fino-sherryllä.

Tarvitaan suuri määrä kärsivällisyyttä lei-
kata kinkku oikein. Tarvitaan neulan terävä
veitsi leikkaamaan ohuita siivuja ja toinen
hyvä veitsi  rasvan erottamiseen siivuista.
Kun olet täysin oppinut, voit osallistua
Espanjan kinkunleikkaajien mestaruus-
kisaan – sellainenkin on olemassa.

Lähde: Svenska magasinet ja Culinaria
Espana.

PS. Kun menet espanjalaiseen baariin tai
ravintolaan, on kinkku pääosassa. Mikään
itseään arvostava baari ei tule toimeen il-
man muutamaa katosta riippuvaa kinkkua.
Esim. rannalla “Restaurante Antonio
Viderassa” isäntä aina itse leikkaa kinkun.

Raimo Skogberg

Jamon Ibericon leikkaus on todellinen
taitolaji. Neulanterävällä veitsellä leika-
taan lähes läpinäkyviä siivuja.
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Maanantai 09.00 - 12.00 Hopeasepät Suomela
10.00 - 12.00 Askartelupiiri Suomela
12.15 - 13.45 Itämainen tanssi Suomela
12.00 - 15.00 Toimisto ja kirjasto Girasol
14.00 - 15.00 Espanjaa, Fantástico 4 Suomela
15.00 - 16.00 Fantástico 2 Suomela
16.15 - 17.15 Fantástico 1 Suomela
17.20 - 18.20 Kuntojumppa Suomela
18.30 - 19.15 Äijäjumppa Suomela
19.30 - 21.00 Soitinyhtye Suomela

Tiistai 09.15 - 10.15 Rentouttava venyttely Suomela
10.30 - 12.00 Tietokone tutuksi,

ennakkoilm. Suomela
12.15 - 13.15 Kuntoryhmä 2 Suomela
13.30 - 15.30 Kirjallisuuspiiri Suomela
15.30 - 17.30 Virikepiiri Suomela

Keskiviikko 09.15 - 10.00 Keppijumppa Girasolin patio
09.30 - 13.00 Tilkkupiiri Suomela
12.00 - 15.00 Toimisto ja kirjasto Girasol
13.00 - 14.00 Verenpaine- ja sokerimittaukset Suomela
14.00 - 16.30 Hoitopiste, lähihoitajat Suomela
14.00 - 16.15 Lounas á la Suomela Suomela
16.15 - 16.30 Viikkotiedotukset Suomela
16.30 - Teemailta Suomela

Torstai 09.30 - 11.30 Luontopiiri Suomela
11.30 - 12.00 Tuolijumppa Suomela
12.00 - 14.00 Espanjan keskusteluryhmä Girasol
12.00 - 13.00 Tennispiiri Mailapelikeskus C.Cantera
12.30 - 14.00 Jooga Suomela
14.15 - 15.15 Kuntoryhmä 1 Suomela
15.30 - 16.45 Helisevät Suomela
17.00 Karaoke Suomela
18.00 Golf-kerhon kokous kk:n 1. to    paikka avoin

Perjantai 09.30 - 13.30 Kuvataidepiiri Suomela
10.30 - 13.00 ATK-klinikka, var.lista salissa toimiston aula
14.30 - 16.30 Kamerakerho kk:n 1. ja 3. pe Suomela
16.00 - 19.00 Aurinkorannikon Veteraanit,

kk:n viim. pe Suomela
17.00 - 19.00 Kuntolentopalloa Suomal. koulu

Lauantai 09.20 - 10.05 Zumba Suomela
10.30 - 11.30 Kuntopiiri Suomela
18.00 - 20.00 Yhteislauluillat Suomela

Sunnuntai 09.00 - Sohail-kävely lähtö Rafaelin aukiolta
09.30 - Mijas-kävely lähtö Suomelan portilta
18.00 - 21.00 Tanssi-ilta, elävä musiikki, 3 eur. Suomela

Suomelan viikko-ohjelma
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TI 1.3. klo 18 Arkkitehti Bey Heng haastaa elämiseen kommen-
toimalla Ken  Wilbergin kirjaa Kaiken lyhyt historia

Ke 2.3. klo 14-16 Lounas á la Suomela
klo 16.15 Omat tiedotukset
klo 16.30 Teemaillassa varatuomari Marja-
Leena Gutierrez, lakiasioita

To 3.3. klo 18 Golf-kerhon kokous Suomelassa
Pe 4.3. klo 17.00 Välimeren ihminen ja suomalainen, prof.

Tarmo Kunnas.  3 eur. sis. p-kahvin
La 5.3. klo 12-17 Virkistys- ja liikuntapäivä,

klo 14, kasviskeitto ja letut
klo 15.30, tri Tolonen
klo 18 yhteislauluilta

Su 6.3. klo 10 Laskiaisrieha, hernesoppaa ja lettuja klo 13
klo 17 Aurinkoteatterin näytelmä Pastori Jussilainen

15 eur. sis. pullakahvin
Ti 8.3. klo 15.30 Naistenpäiväyllätys sään salliessa Girasolin

terassilla
Ke 9.3. klo 14 Lounas á la Suomela

klo 16.15 Omat tiedotukset
klo 16.30 Teemaillassa kirjakauppias Markku  Vento

La 12.3. klo 13 Hiljaisuuden retriitti, hyvän olon hetki
klo 18 Yhteislauluilta

Su 13.3. klo 13 AURINKORANNIKON VETERAANIJUHLA,
juhlapuhujana suurlähettiläs Markku Keinänen

klo 18 Tanssi-ilta, Nikkis ja Rane Järvinen
Ke 16.3. klo 14 Lounas á la Suomela

klo 16.15 Omat tiedotukset
klo 16.30 Teemaillassa FM Raija Säkkinen, Espanjalaisen

naisen historia
Pe 18.3. klo 6 lähtö päiväretkelle Jereziin ja Cadiziin

klo 18 Yhteislauluilta
Su 20.3. klo 13 Hiljaisuuden retriitti, hyvän olon hetki

klo 18 Tanssi-ilta, elävä musiikki
Ke 23.3. klo 14 Lounas á la Suomela

klo 16.15 Omat tiedotukset

Maalis-huhtikuun kuukausiohjelma
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Kuvataidepiirin kuulumisia

Suomelan kuvataidepiirissä on ollut vili-
nää ja vilskettä. Maalareita on ollut syksys-
tä alkaen kuudesta viiteentoista pensselin
heiluttelijaa. Joukon innostavana vetäjänä
on toiminut edelleen Kalevi Kasurinen, jolle
suuret kiitokset. Joukossa on jo pitempään
mukana olleita, mutta myös aloittelijoita on
mukana ollut ja he ovat hyvin tervetulleita
edelleen. Taso on ollut yllättävän hyvä huo-
mioonottaen, että monet ovat aloittaneet
harrastuksen vasta eläkeiässä. Enin osa käyt-
tää akryylivärejä, pari-kolme maalaa öljyvä-
reillä ja akvarelleja tekee muutama.

klo 16.30 Teemaillassa Fuengirolan kaupungin edustaja
ja Katia W.

Pe 25.3. klo 14 Hiljaisuuden retriitti
La 26.3. klo 10 SUOMELAN KEVÄTKOKOUS

klo 18 Yhteislauluilta
Su 27.3. klo 18 Tanssi-ilta, elävä musiikki
Ke 30.3. klo 14 Lounas á la Suomela

klo 16.15. Omat tiedotukset
klo 16.30 Teemailta, Luontoilta

La 2.4. klo 13 Hiljaisuuden retriitti, hyvän olon hetki
klo 18 Yhteislauluilta

Su 3.4. klo 18 Tanssi-ilta, elävä musiikki
Ke 6.4. klo 14 Lounas á la Suomela

klo 16.30 Suomela 20 v.
To 7.4. klo 18 Golf-kerhon kokous Suomelassa
La 9.4. klo 16 Kauden päättäjäiset, kukkaistanssiaiset

Lisäyksistä ja muutoksista ilmoitetaan kotisivuilla, ilmoitustauluilla, Radio
Finlandiassa, Olé-, Suomalainen Espanjassa- ja fuengirola.fi-lehdissä

Jäseneksi voit liittyä Suomelan toimistossa tai teemailloissa.
25 euron vuosi- ja 10 euron kk-jäsenmaksulla saat osallistua ryhmiimme.

Piirillä on ollut onni saada opettajikseen
hyviä ja innostavia henkilöitä. Aluksi
opettajanamme toimi Reetta Kiiski useam-
man vuoden ajan ja nyt jo toista vuotta on
ohjauksesta vastannut taiteilija Eero Paak-
kunainen. Ohjauksessa lähdetään siitä, että
jokainen saa opetusta, olipa hän sitten ai-
van aloittelija, tai jo kauan harrastanut.
Aloittelijoille neuvotaan aina välineiden
hankinnasta alkaen kaikki tarpeellinen.

Osmo Lehtinen isona miehenä on käy-
nyt taideliike Artessa ja saanut tingittyä pii-
rin jäsenille pienen alennuksenkin ostoksis-
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Eräs taiteilijoistamme, Päivi Nummenmaa omien töittensä äärellä

ta. Yleensä alennusta saa muutaman pro-
sentin, kun muistaa mainita, että on Suome-
lan taidepiiristä. Suomelan salissa olemme
saaneet työskennellä aina perjantaisin klo
9.30-13.30. Tiloihin ja olosuhteisiin olemme
olleet oikein tyytyväisiä.

Helmikuun alusta saakka on Suomelassa
ollut näyttely, jossa lähes jokaiselta harras-
tajalta on ollut töitä esillä. Avajaispäivänä,
jota sattuneesta syystä vietettiin pari viik-
koa varsinaisen alkamisen jälkeen, paikalla
kävi viitisenkymmentä taiteenystävää kat-
selemassa aikaansaannoksiamme. Työt ovat
olleet nähtävissä helmikuun ajan.

Kun kuvataidepiiri on korjannut taulunsa
pois, tilan valtaa Suomelan Kamerakerho 15.
3. alkaen. Esillä on suuri määrä kuvia eri te-
kijöiltä ja näyttelyn aiheena on muuttuva
elinympäristömme.

Risto Tuulensuu

Arvostettu opettajamme Eero Paakkunai-
nen on antanut etenkin rohkeutta värien
käyttöön
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Laurossa voi pelata
GOLF'ia
ennen klo 9.30 tai 12.30 jälkeen
25 eurolla koko kevään
näyttämällä
Suomelan Golf-kerhon
jäsenkorttia!

Miks mä oon?

Olen siksi, että ystävilläni olisi
olkapää jota vasten nojata.

Olen siksi, että vanhempani voisivat
elää turvallisen vanhuuden tietäen
että olen pitämässä heistä huolta.

Olen siksi, että siskoni voivat
jakaa kanssani asioita jotka kuuluvat
perhepiiriin.

Olen siksi, että voin olla täti
ja isotäti, jolta saa tukea elämän
pienissä ja suurissa asioissa.

Olen siksi, että voin olla paikalla
kun läheiseni kuolee ja tarvitsee
läheisyyttäni viimeisen matkan
kohdatessa.

Olen siksi, että olemiseni vaikuttaa
satoihin ihmisiin vaikken sitä aina
itse tajuaisikaan.

Jokaisen ihmisen elämä on yhtä
tärkeää ja olemme olemassa itseämme
ja muita varten

Tellervo

Parahultasen elämän
tirektiivit
Itelles tavotteita aseta
ja niitä kohti sitkeesti laseta.

Jos joku meinoo jiähä jyrän alle,
niin porukalla työntäkee se sivummalle.

Mukavompoo on immeisijä halata
ku vikoja ehtiä ja hyvät puolet salata.

Nuapurias lähesty ja kuule,
elä oekopiätä vihamieheks luule.

Elä ihtees halaveksi ja ruttoo,
monet hyvät uatteet sinunnii piässäs
kuttoo.

Ku tahot toiste hyvvyyttä ja hymyä,
elä ite ilikeenä ja nuama myrneessä
lymyvä.

Tuttavuutta rohkeesti outoinnii kanssa tie
ja uuvet uatokset sisikuntaas
punnittavaks vie.

Mualima muuttuu, tahot taekka et,
koeta löytee rytinästä puolet myötäset.

Ku uamulla pannus on hellalle pantu,
kato nousooko nuapurin piipusta antu.

Anna omastas, tarjoo tarpeen tullen
olokapiä. Ja kas kummoo, siitä sullennii
mukava olo jiä.

-Rautalampi-työryhmä
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Luin Espanjan Sanomista Sari Karhapään
kirjoittaman jutun El Acebuchalista. Juttu
herätti mielenkiintoni ja niinpä päätimme
tuttavapariskunnan kanssa lähteä katso-
maan, millainen tuo uudelleensyntynyt kylä
on. Kylä sijaitsee Tejeda y Almijara vuor-
ten laaksossa, kolmetoista kilometriä
Nerjastaylöspäin. Käännyimme Torroxista
pohjoiseen, ajoimme kohti Competaa ja jos-
sain puolivälin paikkeilla käännyimme pie-
nelle ja ei kovinkaan hyväkuntoiselle tielle.
Jossain kohtaa ylitimme joen, jossa ei on-
neksi ollut kovin paljon vettä, sillä siltaa ei
ollut. Onneksi automme selvisi kuivana yli.
Noin kahdeksan kilometrin jälkeen saavuim-
me viimein kuvankauniiseen pikkukylään,
El Acebuchaliin. Kauniit, valkeat talot

reunustivat kapeita katuja ja kylän alku-
päässä oli pieni kirkko.

Kylään tultuamme saimme iloksemme ta-
vata kylän rakentajat, Antonion ja Virtu-
desin. Antonio tuli kylän raitilla vastaamme
ja hänen jaloissaan hypähteli pieni valkoi-
nen vuohi, jolle Antonio oli antanut nimen
Nieves. Antonio oli joutunut ottamaan vuo-
hen jo pienenä hoitoonsa, koska emo ei jos-
tain syystä imettänyt jälkeläistään. Niinpä
Antonio ruokki pikkuista tuttipullosta ja sai
näin vuohesta uskollisen seuralaisen itsel-
leen.

Kylän historia on varsin mielenkiintoinen.
Kylä on tunnettu 1600-luvulta alkaen, mut-
ta alueelta on tehty löytöjä jo hyvin paljon
varhaisemmalta ajalta. Kylästä tekee mie-

El Acebuchal - kylä, joka syntyi uudelleen

El Acebuchal - kylä niille, jotka kaipaavat rauhaa, hiljaisuutta  ja viihtyisyyttä.
Kännykätkään ei häiritse, sillä kenttää ei löydy.
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lenkiintoisen sen myöhemmät vaiheet.
Vuonna 1949 Espanjan kansalliskaartin ja
vuoristolaisten välillä käytyjen taistelujen
jälkeen El Acebuchal jäi täysin  hylätyksi.
Kylän asukkaat  olivat avustaneet ja muo-
nittaneet sissejä, Francisco Francon halli-
tus määräsi kaikki vuoristokylät tyhjen-
nettäviksi. Näin osa asukkaista joutui siir-
tymään Cómpetaan, osa Frigilianaan, mut-
ta kotikylä ja ikävä sinne kyti asukkaiden
mielissä. Perheet perustivat kotinsa uusille
alueille, mutta kävivät silti usein vanhassa
kotikylässään katsomassa kylänsä hidasta
ja surullista rappeutumista, kylän hidasta
kuolemaa.

Vuonna 1998 kylään saapui Frigilianasta
Virtudes ja Antonio “El Zumbo”. Heidän
unelmanaan oli jo pitkään ollut kylän herät-
täminen uudelleen eloon. He hankkivat
omitukseensa aluksi muutaman raunioitu-

neen talon ja alkoivat kunnostamaan ensin
yhtä rauniotaloa. Heillä oli hyvin selvät aja-
tukset siitä, kuinka talot kunnostetaan ja
niinpä talot ovat kunnostettuina täynnä
viehättäviä yksityiskohtia. Työ on tehty
huolella ja rakkaudella. Puuta on rakenteis-
sa käytetty paljon ja esim. sisäkatot on van-
haan tyyliin tehty sokeriruo’osta.

Samana vuonna oli ensimmäinen talo
kunnostettua. Antonio kahden muurari-
poikansa kanssa jatkoivat kunnostustyötä
ja niin muutkin rauniotalot oli rakennettu
uudelleen. Vuonna 2003 kylään saatiin säh-
köt ja tämän myötä muutkin ovat innostu-
neet hankkimaan ja kunnostamaan raken-
nuksia. Ainoana vaatimuksena on, että
kunnostuksessa noudatetaan kylän vanhaa
arkkitehtuuria ja rustiikkityyliä. Nykyisin
taloja on jo 36. Talot ovat pieniä, mutta ha-
luttu tyyli on onnistuttu säilyttämään hy-

Tällainen oli alku, josta Antonio ja Virtudes poikineen alkoi kylää rakentamaan uudel-
leen eläväksi ja asuinkelpoiseksi kyläksi.



15

vin ja niinpä kylän “henki” on pysynyt
haluttuna. Vuonna 2005 kylän asukkaat te-
kivät yhteisvoimin kauniit mukulakivikadut
ja samana vuonna 25. kesäkuuta pidettiin
El Acebuchalissa ensimmäinen messu 50
vuoteen.

Nyt kunnostettuja taloja vuokrataan
viikonloppumatkailijoille ja myös pitempiä
aikoja on mahdollisuus kylässä viettää.
Kaikki talot ovat keskenään erilaisia. Saim-
me käydä tutustumassa yhteen vuokrat-
tavista taloista Antonion opastuksella. Ta-
lon vanhanaikainen tyyli miellytti silmää ja
samalla kuitenkin talojen varustelutaso oli
korkeatasoista. Monissa taloista oli pieni
puutarha ja terassi. Kylässä on myös yh-
teinen uima-allas ja viihtyisä puutarha-alue.

Kylässä ei ole ainuttakaan kauppaa ja
vain yksi, hyvätasoinen ravintola. Kylän ra-
kentajien jälkeläinen Sebastian tyttöystä-
vänsä Irenen kanssa pitää kylän ainoaa ra-
vintolaa. Ravintola on auki lounasaikaan.

Iltaisin ravintolaa voi tilata ryhmille. Sun-
nuntaisin kannattaa tehdä pöytävaraus etu-
käteen.. Oman kokemuksen mukaan totesim-
me, että ravintolassa kannattaa ruokailla.
Tarjolla oli monia ruokalajeja, toinen tois-
taan herkullisempia.  Ravintolasta voi myös
ostaa talon omaa El Acebuchal makeaa vii-
niä, jota Antonio meillekin maistatti. Ja hy-
vää oli.
Kylästä ja talojen vuokrauksesta ym. saa
lisätietoa osoitteesta www.elacebuchal.es

P.S. Lopuksi voin vielä mainita, että kylään
kannattaa ajaa Frigilianan kautta. Ti e on
parempi, eikä tarvitse kahlata joen poikki
autolla. Frigilianan jälkeen käännytään
Torroxin ja Cómpetan väliseltä tieltä MA
9012 pienen käsinmaalatun opasteen mu-
kaan tielle, jossa lukee vain Restaurante El
Acebuchal. Uskokaa pois, kyllä se sieltä
löytyy.

– Risto Tuulensuu
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HALLITUS 2010 – 2011

Maija Pulkkinen puheenjohtaja 618 828 022
Kirsti Järvelä kotisivut, sihteeri 687 248 699
Marjut Hurtig tiedottaja 629 029 570
Meeri Autio matkat 629 083 614
Eeva Rusanen henkilöstöasiat 634 315 688
Raimo Vesterinen sali, musiikki 952 567 647
Eila Vienola keittiö 676 307 039

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

                      TOIMINTA- JA HARRASTUSPIIRIT

Baari ja hopeasepät Waltter Pirttivaara 652 539 840
Espanjan kieli Tiina Lindén 670 671 483

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

kari.hyttinen@saunalahti.fi
Tapani Saarentola 664 672 111

Itämainen tanssi, jumppa ja
tietokone tutuksi Sirpa Ruhanen 660 150 440
Jooga Tiina Tuurna
Kirjallisuuspiiri Eero Teerijoki 952 661 477
Kotisivut Kirsti Järvelä 687 248 699
Kuntolentopallo Leena Makkonen 679 807 063
Kuvataidepiiri Kalevi Kasurinen 654 967 781

Eero Paakkunainen 652 296 959
Luontopiiri ja kamerakerho Veikko Makkonen 649 226 712
Mijas-kävely Olavi Silventoinen 952 664 257
Sohail-kävely Anja Majoinen 645 291 170
Soitinyhtye Rauno Järvinen 628 801 204
Suomelan Sanomat, toimitus Marjut Hurtig 629 029 570

marjut.hurtig@gmail.com
taitto Risto Tuulensuu 654 022 018

Tennispiiri Paavo Hanhisalo 685 874 452
Tilkkupiiri Liisa Turtiainen 952 468 860
Veteraanijaosto Vesa Tuominen 636 635 154

Asociación Finlandesa Suomela


