
Espanjassa rakennusluvan hankinta poik-
keaa huomattavasti Suomen käytännöstä.
Usein kuulee Suomessa ihmisten kertovan
miten vaikeaa, monimutkaista ja paljon pape-
risotaa vaativaa on saada kyseinen lupa.
Sanoisin, että kaiken kokemani jälkeen ar-
vostan kotimaamme käytäntöä.

Omistamassani omakotitalossa tuli
ajatus tehdä yhden makuuhuoneen laa-
jennus ja lähdimme Fuengirolan Kaupun-
gintalon rakennusosastolle kysymään,
miten saisimme lupa-asiat kuntoon. Ensim-
mäiseksi kehotettiin hankkimaan arkkitehti,
joka selvittää onko mahdollisuutta saada
lupaa. Valitsemamme arkkitehti tuli käymään
ja selvittelimme eri vaihtoehtoja, mihin laa-
jennus tehtäisiin. Jos rakennus tulee kolme
metriä lähemmäksi naapurin rajaa, tulee saa-
da tämän suostumus. Kieltävään päätökseen
ei tarvita perusteluja. Ensimmäiseen vaihto-
ehtoon tuli naapurin kielteinen päätös. On-
neksi oli toinen vaihtoehto ja asiat etenivät.

Espanjassa on kahdenlaisia lupia.
Laajempi on Obra major ja kevyempi versio
Obra menor. Meille tuli kyseeseen Obra
major, koska oli kyse uuden lisätilan
saamisesta asuinkäyttöön. Sitten piti päät-
tää, annammeko valtuudet tehdä piirustukset
ja meidän tuli hankkia monenlaisia
selvityksiä. Meni pari kuukautta ja taas
lisäselvityksiä. Toimitimme kaikki tarvittavat

paperit, jotka kävivät Malagan arkkitehti-
viraston tarkastettavina. Viimein tuli lasku,
joka piti maksaa edellytyksenä luvan saan-
nille. Maksoimme mielestämme kohtuutto-
man suuren korvauksen luvasta. Sillä asialla
rakentaako itse, tai saisiko muuten edulli-
sesti rakennetuksi, ei ole merkitystä luvan
hintaan. Laajennuksen pinta-ala kerrotaan
tietyllä summalla ja siitä muodostuu luvan
hinta. Luvan yhteydessä joutuu maksamaan
takuusumman, joka muodostuu purku-
jätteiden toimittamisesta luvallisiin paikkoi-
hin. Kun jätteet on toimitettu ja saatu siitä
sertifikaatio, takuusumma palautetaan.

Lupaprosessi kesti kaikkiaan noin puoli
vuotta, mutta onneksi meillä ei ollut kiirettä.
Lisähuoneen rakentaminen on nyt alkanut ja
saa nähdä, mitä yllätyksiä vielä koemme. Es-
panjassa ei ole Suomessa tuntemaamme ra-
kennusvalvontaa vaan poliisit hoitavat sen
tehtävän. Nyt ymmärrän hyvin, miksi Espan-
jassa rakennetaan paljon ilman lupia.

Suomelan tapahtumarikas kevätkausi on me-
nossa. Tule mukaan tekemään ja kokemaan
yhdessä! Kulttuurien erilaisuus on koettava
rikkautena ja suvaitseva asenne auttaa yh-
teishengen luomisessa.

Asociación Finlandesa Suomela ry.
Olavi Turunen, pj

Rakennatko Aurinkorannikolla?
Kokemuksia rakennusluvan hankkimisesta Espanjassa
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Ystävyys on mielenkiintoinen asia. Näin
lapsiperheen isänä sitä ajattelee, että solmisi
verkostoja vain muiden lapsiperheiden kans-
sa. Näin ei kuitenkaan ole. Ystäviä on ja niitä
tulee lisää niissä tilanteissa, joissa kohda-
taan. Ystävyys ei ole määritelmä samanlai-
suudesta vaan siitä, että ihmiset nauttivat
toistensa seurasta riippumatta siitä, millai-
sista lähtökohdista toinen on. On ollut hie-
noa huomata, miten lapset otetaan mukaan
asioihin ja tilanteisiin, joissa muuten olisi
lähinnä aikuisia. Myös lapset oppivat paljon
uusia asioita, kun kohtaavat erilaisista taus-
toista tulevia ihmisiä. Lapset ovat lapsia mut-
ta he ovat myös yksilöitä, jotka ymmärtävät
sen, kuka arvostaa ja kohtelee heitä tasa-
vertaisina. Myös lasten kyky kohdata erilai-
sia ihmisiä on heille vahvuus tulevaisuu-
dessa, jonka avulla he pärjäävät. Suomessa
meillä kaikilla perheen jäsenillä on omat
kaverimme, joita tapaamme satunnaisesti.
Espanjassa tapaamme päivittäin jonkun
ystävän ja pääsääntöisesti koko porukalla.
Lapset ja aikuiset viettävät aikaa yhdessä.

Olen tämän jakson aikana toiminut myös
harjoittelijana Fuengirolan Kotikoulussa.
Tämä kokemus on ollut todella mieleen-
painuva. On ollut upeaa huomata, miten uusi
toimintakulttuuri on onnistunut löytämään

paikkansa täältä suomalaisten keskuudesta.
Lapset opiskelevat kotikoulussa erimittaisia
jaksoja ja oman etenemissuunnitelman mu-
kaan. On ollut hienoa nähdä, miten helposti
lapset ottavat uudet tulijat vastaan ja mil-
laisia ystävyyssuhteita lyhyessäkin ajassa
ehditään solmimaan. Ei ole kiusaamista ja
jokainen lapsi hyväksytään osaksi porukkaa
sellaisena kuin on. Kysymys lienee siitä, että
lapset ovat samankaltaisessa tilanteessa,
poissa kotoa ulkomailla ja jokaisella on uu-
denlainen mahdollisuus kohdata vertai-
siaan ilman taakkaa menneestä.

Lopuksi on myös sanottava, että ensim-
mäisellä reissulla 2010 tutustuin Suomelan
toimintaan. Suomela on edelleen paikka,
jossa käymme erilaisten toimintojen tiimoilta
ja mielestäni Suomela myös kuvastaa sitä
yhteisöllisyyttä parhaimmillaan, mihin täällä
törmää. Huolehditaan ja välitetään toisis-
tamme sekä tehdään asioita yhdessä ja nauti-
taan elämästä. Meidän perheessä niin aikui-
set kuin lapsetkin ovat ottaneet Suomelan
omakseen. Toki toiminta on suunnattu ai-
kuisille mutta erilaisiin toimintakerhoihin
voivat lapsetkin tulla mukaan.

Pidetään siis huolta itsestämme sekä
toisistamme!

Risto Tervonen

Kuvassa Risto Tervonen
puolisonsa Eine Hirvi-
lahden sekä lastensa
Ollin ja Elsan kanssa
Fuengirolan rannalla.

Perheen kanssa Espanjassa

Olen kuullut monta kertaa puhuttavan siitä,
miten ihminen tarvitsee välillä irtiottoa arjen
rutiineista ja harmaudesta. Monesti olemme
sitä myös perheen kanssa harrastaneet ja
täällä Espanjassakin olleet muutamaan ker-
taan pidempiäkin jaksoja kuin vain pari viik-
koa. Tämä kuluva jakso on kuitenkin hieman
erilainen ja pisin kaikista ”breikeistämme”.

Tulimme tällä kertaa tänne Espanjan
aurinkoon jo kesäkuun alusta. Lapsilla oli
3.6. viimeinen koulupäivä ja jo saman päivän
illaksi meille oli varattuna liput Turku –
Tukholma lautalle. Eipähän tarvinnut jäädä
odottelemaan, koska matka alkaa, kun sen
saattoi aloittaa heti Suvivirren loputtua. Au-
tomatkamme kesti tällä kertaa reilun viikon,
sillä poikkesimme matkan varrella Portu-
galissa. Oli hienoa nähdä Porton vanha kau-
punki sekä Lissabonin moninaiset kasvot.
Lapsetkin tykkäsivät, sillä tiesiväthän he,
että kohta olisimme perillä Fuengirolassa,
toisessa kodissamme, kuten meille on tullut
tavaksi sanoa.

Miksi sitten perheen kanssa Fuen-
girolaan? Kun selvisi, että voisimme vaimon
kanssa hoitaa opintoja paikan päällä ja
”etänä”, ei ollut epäselvää sen suhteen,
mihin automme keula osoittaisi. Kuluneiden
vuosien ja useiden vierailuiden aikana
olemme oppineet luottamaan siihen, että ih-
miselle elintärkeä valo on täällä Espanjassa
arkipäivää. Vaikka välillä sataisikin, voi luot-
taa auringon nousevan jälleen ja valon voi-
man voittavan. Lämpö ja kesällä jopa kuu-
muus eivät ole toki pahitteeksi, mutta niitäkin
merkittävämpi tekijä on valo. Suomessa
pimeys on se, joka nakertaa ja syö ihmistä.
Masentuneisuus, saamattomuus ja halutto-
muus ovat ainakin minulle henkilökohtaisesti

asioita, jotka liittyvät pimeyteen.
Lapsiperheellä ei käy aika Fuengirolassa

pitkäksi. Aurinkorannikolta ja sisämaasta
löytyy paljon vierailukohteita. Lisäksi moni-
naiset harrastusmahdollisuudet tukevat per-
heen yhdessäoloa ja näin jokaisen perheen-
jäsenen on mahdollisuus nauttia täysin rin-
noin elämästä täällä. Lapsille löytyy partio-
toimintaa, rullakiekkoa, frisbeegofia tai vaikka
ratsastusta. Itse olen hurahtanut padelin
peluuseen viime syksyn aikana. Padel muis-
tuttaa nopeasti katsottuna niin tennistä kuin
squashiakin. Espanjassa sitä sanotaankin
padeltennikseksi. Lyhyesti sanottuna padel
on mailapeli, jota pelataan nelinpelinä. Kent-
tä on pienempi kuin tenniksessä ja sitä ympä-
röivät seinät. Pistelasku tapahtuu tenniksen
tapaan ja seiniä saa hyödyntää lyönteihin.

Yksi merkittävimmistä asioista, johon
myös padel liittyy, on yhteisöllisyys. Pelaa-
misen perustarkoituksena ei suinkaan ole
voitto tai häviö, vaan yhteisen ajan viettä-
minen ystävien kanssa ja uusiin ihmisiin
tutustuminen. Tämä yhteisöllisyys kuvastaa
perheemme koko täällä Espanjassa oloa.
Olemme saaneet uusia ystäviä. Ystäviä, joi-
den kanssa uskon ystävyyden säilyvän vä-
limatkasta huolimatta. Ystäviä, jotka autta-
vat ja jotka ottavat myös apua vastaan. Pyy-
teettömyys on sana, joka ei ole ollut elämäs-
sämme arkipäivää. Sitä kohdatessaan häm-
mentyy. Voi jopa sanoa, että usko inhimilli-
syyteen ja ihmisten hyvyyteen on kasvanut.
Tämä yhteisöllisyys ja ystävyys eivät katso
ikää, sukupuolta eikä kansalaisuutta. Olen
kuullut jonkun sanovan, että on Espanjassa
ollessaan saanut enemmän ystäviä kuin
Suomessa sitä ennen yhteensä. Tähän
kommenttiin on helppo yhtyä.
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Virsi on perinteisesti yhdistetty juma-
lanpalvelukseen, mutta virsiä on käytetty
monissa muissakin tilaisuuksissa ja tilan-
teissa. Virsilaulut ovat yhteislauluja, ja lau-
lettaessa lyhyistä vokaaleista tulee helposti
pitkiä. Virttä ns. venytetään. Tämä synnyttää
erilaisia mielleyhtymiä. Virsilauluista on
monia hauskoja tarinoita.

Kouluissa aikoinaan laulettiin aamu-
hartaudessa yksi virsi. Aamuhartauden
alkaessa eräs poika sanoi opettajalle:
”Lauletaanpas tänä aamuna taas se Hevos-
miehen virsi”.

Hevosmiehen virreksi on sanottu virttä
”Oi herra henkes valo suo... Armolla kruu-
naa kaunista.”

Poika oli kuullut laulettavan: Armolla
ruunaa kaunista. Saman virren viimeinen
säkeistö alkaa: ”Sodassa seiso kanssani”.
Laulettaessa siitä tulee soodassa seiso
kanssani. Näin virren loppuosaa kutsutaan
Leipurin virreksi.

Eräs lehti järjesti kerran kilpailun siitä,
kuka keksii auton rekisterinumerosta par-
haimman tarinan. Kilpailun voitti tarina
tunnetun gynekologin auton rekisteri-
numerosta, joka oli sama kuin virren ”Mun

Hevosmiehen virsi ja vesipatjavirsi

tutkit Herra tarkasti, sä tiedät kaikki tekoni...”
Näin virrestä tuli Gynekologin virsi.

Floristin virreksi sanotaan virttä ”Mä
kauniin tiedän kukkasen”.

Volga-auto teki aikoinaan mainos-
lauseen: ”Volga vie perille”. Tästä kekseliäs
kansa teki useita eri muunnelmia, mutta
tunnetuin oli hautausvirren nuotilla laulettu:
”vie perille”.

Tarina kertoo nuoresta miehestä, jonka
morsio oli hyljännyt. Poika lähetti suut-
tuneena entiselle heilalleen kirjeen, johon oli
valinnut sanat virsikirjasta. Sanat olivat
vuoden 1701-virsikirjassa.

Uudesta virsikirjasta näitä sanoja ei
löydy: ”Sun elos on kuin tyhjä tomu, tuoksu.
Sun hekumas kuin liukas virran juoksu. Sun
kaunistukses multaan maalattu. Sun tavaras
kuin savi silattu.”

Kun eduskunnan entinen puhemies
Riitta Uosukainen kertoi kirjassaan  Liehuva
liekinvarsi kotona olevasta vesipatjasta,
niin virrestä ”Joutukaa, sielut, on aikamme
kallis, vuotemme virtana vierivi pois” tuli
Vesipatjavirsi. Siinähän sanotaan, että
vuoteemme virtana vierivi pois.

Tapani Mäkinen

Espoolainen
Leikarit-peli-
manniyhtye.

Vuonna 1975 Suomessa perustettiin kan-
sanmusiikkiyhtye Leikarit. Keikoilla saimme
usein vastata yleisön kysymykseen: ”Mitä
se Leikarit oikeastaan tarkoittaa?” Saimme
kerta toisensa jälkeen kertoa tarinan leika-
reista ja sanan etymologiasta. On merkillistä
kuinka outo sana leikari on nykyajan ihmi-
selle, vaikka sana tulee verbistä leikkiä.
Leikari voitaisiin määritellä siten, että hän on
laulun ja leikin johtaja.

Kun Martti Haavio vuonna 1932 jul-
julkaisi kansanrunouden tutkimuksen
Leikarit, niin vielä silloin sana tunnettiin
monella paikkakunnalla. Kaustisella ja
Haapavedellä leikari oli leikin johtaja, Maa-
ningalla ja Sulkavalla ahkeraa tansseissa
kävijää kutsuttiin tanssileikariksi. Satakun-
nassa sanottiin ”etunenän kloppeja” leika-
reiksi. Käkisalmessa lyödä leikaria oli mer-
kityksessä ”kujeilla”.

Nykyajan ihmisille, varsinkin kalamie-
hille, leikari tarkoittaa sitä uistimessa olevaa
pyörivää osaa, joka estää siiman kiertymisen.
Nimensä tämä uistimen osa lienee saanut
sanonnasta: ”Pyörii vinhasti kuin tanssi-
leikari”. Tälle pyörivälle osalle on myös nimi
”pyöry”. Ruotsiksi  leikari on lekare ja is-
lanniksi leikar. Virossa leikarit esiintyvät
muodoissa leigarid, leigerid tai leikarid.

Keskiajan vaeltavat soittoniekat
ja heidän sosiaalinen asemansa

Keskiajalla henkilö, joka vaelteli paikka-
kunnalta toiselle ja eli jonkin huvittavan tai
taiteellisen esityksen tuomilla almuilla, sai
nimekseen Spielmann. Tämä ”Spielman-
nien”  luokka katsottiin usein moraalisesti ja

taiteellisesti ala-arvoiseksi ja säälittäväksi
ihmisluokaksi. He joutuivat taistelemaan
kansan suosiosta roomalaisten antikin ajalta
periytyvien turmeltuneiden musikanttien,
ilveilijöiden ja silmänkääntäjien kanssa.

Tosin eräät saksalaiset 7.- ja 9. vuosi-
sadoilta peräisin olevat asiakirjat kertovat,
että soittajat ja laulajat olivat täysiarvoisia
yhteiskunnan jäseniä. He vaelsivat paikasta
paikkaan, ylhäisen henkilön luota toisen
ylhäisen henkilön luo esittääkseen juhlatilai-
suuksissa runojaan, satujaan tai säveliään.
Heiltä opittiin uudet laulut, he levittivät
uutiset, heille uskottiin salaiset tiedonannot
kuljetettavaksi. On sanottu, että heidän
säätynsä muodosti muinaisajan sanomaleh-
distön ja postilaitoksen.

Se halveksunta, mitä osoitettiin kiertä-
ville pelimanneille, johtui suureksi osaksi
heidän ammatistaan. He harjoittivat palkasta
ammattia, joka germaanisen kunniakäsityk-
sen mukaan kuului ihmisen luonnollisiin
harrastuksiin. Keskiajan laeissa pelimannit
esiintyivät siitä syystä kunniattomina ja
oikeudettomina. Heitä voitiin lyödä kuin koi-
ria, pelimannin lasta ei lain mukaan tunnus-
tettu aviolapseksi. Kirkon lempeä evanke-
liumi ei myöskään auttanut pelimannia, sillä
pelimannina oleminen oli kuolemansynti. On
ymmärrettävää, että Herran ehtoollinen ja
kunniallinen hautaus oli heiltä kielletty.

Tapani Mäkinen
43 vuotta leikarina

Ps. Historiikki Leikarit 30 vuotta (1975 –
2005) on Suomelan kirjastossa.

Mitkä ihmeen Leikarit?
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Hei, olen 43-vuotias lähihoitaja-
opiskelija Annukka ja tulen Suome-
laan työssäoppimisjaksolle 26.2. –
30.3. Olen kahden tytön ja yhden
pienen koiran äiti. Lähdin opis-
kelemaan lähihoitajaksi työskennel-
lessäni päiväkodissa lastenhoitajana.
Hoidon ja huolenpidon jaksolla
kuitenkin löysin itsessäni asuvan
pienen (sairaan)hoitajan, joka ei
pelännytkään verta ja josta tuli
aikamoisen hyvä haavan-hoitaja.
Olen hoitanut keväästä 2017 asti
huonokuntoisia Alzheimer-potilaita
tehostetun palveluasumisen hoiva-
kodissa. Tulen innokkaana oppimaan
lisää ja toivottavasti myös tuon
tullessani hyvä asioita vaihdossa!

Annukka Raivio

Eeva Kilpi 1983.
Elämän evakkona,
Juva: WSOY, 4. p.

Karjalainen ilotulitusverho
Romaanissaan Elämän evakkona Eeva Kilpi
kuvaa hiitolalaisen perheen ja siirtokarja-
laisten yhteenkuuluvuutta, tuntuja ja vaivoja
pakomatkoilla, paluissa kotiin, väliaikaisissa
sijoituksissa ja lopullisessa asettumisessa.
Keskushenkilö on perheenisä Tauno,
sodasta selvinnyt, vanheneva metsäkaup-
pias, joka on viidelle tyttärelleen kaikki kai-
kessa. Hilma-äiti on kodin ehtoisa hengetär,
jonka merkitys jää tyttäriltä huomaamatta.
Tyttäret kilpailevat Taunon hoivaamisesta
tämän viime hengenvetoon asti ja vähän yli-
kin – sitten heidän yhteenkuuluvuutensa ra-
koilee. Taunoon kietoutuvat romaanin ai-
heet, siirtokarjalaisuus, ihmissuhteet, luonto
ja kuoleminen, ovat myös Kilven tuotannon
aiheita. Hänen tyylinsä on toteavuudessaan
vaikuttavaa.

Kirjailija kuvaa karjalaisten runsasta
onnellisuutta pipanoiden tarkkuudella, mutta
alhohetkiä vain levein vedoin. ”Heidän iloi-
suutensa ja niin sanottu vilkkautensa on
vain ilotulitusverho jonka takana he vetäy-
tyvät itseensä,” Kaisa-tytär pohtii. Kuiten-
kin Taunon epäonnen kuvaus saa jopa joh-
dantojakson aseman. Hänen ja sisarpuoli
Ievan yhteinen äiti jättää kaiken omaisuu-
tensa Ievan opiskelevalle pojalle, mikä luk-
kiuttaa Taunon vuosikausiksi. Sopu syntyy
aikanaan kuin mitään epäsopua ei olisi
koskaan ollutkaan. Niin suomalaista!

Eeva Kilpi syntyi 1928 Hiitolassa. Vapaa
kirjailija hän on ollut vuodesta 1959. Hänen
tuotantonsa on novelleja, romaaneja, runoja,
esseitä ja kuunnelma. Hän on saanut
runsaasti huomionosoituksia.

Reima Lehtimäki
Suomelan kirjallisuuspiiri

Eeva
Kilpi

Lupaus
lumen narskahtelusta
aavistan jo tulijan

auringon säteet saavat lumikiteet
kimaltelemaan hangella
lukemattomin värisävyin ne
tervehtivät iloisesti tulijaa

kuukausien odotus saa
arvoisensa vastaanoton

kylmät yöt ovat viivästyttäneet
lumen sulamista
nyt auringon lämpö ja
toiveen toteutuminen
täyttävät kehon ja mielen:
lupaus suvesta ja
- Sinusta

Sisko Laukkanen

Pyhäaamu
Lapsuudenkodissani iso pirtti,
jossa pitkä, jykevä pöytä ja penkit.
Sunnuntaisin ukki nosti ison
Raamatun pöydälle, avasi sen.
Olimme kaikki hiljaa, varpaisillaan..
Lukiessaan ukki jankkasi vieras-
peräisiä sanoja: Genesa...Genesa...
luovutti ja tuumasi: olkoonpa mikä
tahansa!  Tirskahtelimme, ukin katse
silmälasien takaa hyydytti hymyt.

Ei saksia, ei neulaa
lepopäivä pyhitettiin!

Sisko Laukkanen

Elämä on lyhyt
on vielä monta asiaa miettimättä
kirjaa lukematta
sävellystä kuulematta
Monta maata käymättä
kieltä oppimatta
rataosuutta ajamatta
ihmistä tutustumatta
tapaa omaksumatta
virhettä tekemättä.
Yritän niin paljon kuin ehdin,
ne jotka tulevat jälkeeni
jatkavat tästä.

Hannu Niklander

Lapsuuden lämpöä
Kotona oli aina vauva,
tuhisi vasussa
ahmi äidin rintaa
Sain olla lähellä
painaa pääni äidin olkaa vasten
Mustasukkaisena katselin pientä,
joka tuoksui puhtaalle ja hyvälle
- aivan vauvalle!
Lämpöä ja turvallisuutta riitti
minullekin!

Sisko Laukkanen

runoja
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Torstaina 1.2. klo 16 on Arroyo de la Mielin
kirkossa dir.mus Rauno Myllylän johtama
Aurinkorannikon kamarikuoron kevään
ensimmäinen konsertti. Hyväntekeväisyys-
konsertilla halutaan edesauttaa lasten ja
nuorten mahdollisuuksia toteuttaa omia
haaveitaan ja unelmiaan, kuten kuoro on
saanut tehdä oman toimintansa aikana.

Kamarikuoron toiminnan strategiassa
yhä tärkeämmäksi on noussut ajatus, että
vaikka kuoro tarvitsee varoja toimintansa
ylläpitämiseen, on hyvä myös laittaa ”laulun
mahti” palvelemaan yhteisiä asioita. Toimin-
nan perusperiaatteista käytäntöön -reitillä
on luonnollista, että hyväntekeväisyys-
konsertti kohdistuu lasten ja nuorten hyväk-
si Aurinkorannikon suomalaisen koulun
Osmo Savolan stipendirahaston kautta.

Kamarikuoro on lähdössä helmikuussa
(7.-11.2.) konserttimatkalle suomalaisten
pariin Teneriffalle. Matka sisältää kaksi eri-
laista konserttia, toinen Puerto de la Cruzin
pääkirkossa ja toinen yhteistyössä Tenerif-
fan suomi-seuran kanssa Valle Luz -hotel-
lissa. Ennen lähtöä pidettävä hyvänteke-
väisyyskonsertti on siis samalla perinteinen
matkakonsertti.

Konserttipäivä 1.2.2018 vietetään myös
erityisesti sakraalimusiikin, mutta myös
monipuolisesti musiikin ammattilaisen
Rauno Myllylän 70-vuotisjuhlapäivänä.

Kamarikuoron harjoitusten ja Suomelan
teemailtojen yhteydessä kuulijat ovat am-
mentaneet tietopääomaa monipuolisesti
musiikin mielenkiintoisesta historiasta,
musiikin teoriasta ja ehtymättömät ovat
Myllylän tarinataidot monelta elämän
alueelta. Omastaan jakaminen kuvaa Rauno
Myllylän luonnetta ja halua kehittää, pa-
rantaa, luoda edellytyksiä ja rohkeasti ko-
keilla uusia toimintamalleja.  Kamarikuoron
toiminnassa tämä on heijastunut perus-
tamisesta alkaen ja se on onnistunut esimer-
kiksi konkreettisella ekumeenisella yhtey-
dellä. Samalla uraauurtavalla rohkeudella
rannikolla kamarikuoro pääsi toteuttamaan
Kulkurin iltatähti -äänitteen suunnitelman
kuoronjohtajansa ammattitaidon ja rohkai-
sun avulla jo kuoron alkutaipaleella.

Päivänsankarin toivomuksesta  juhla-
päivän täyttää hyväntekeväisyys- ja matka-
konserttiteema ja muistamisen voi toteuttaa
hyväntekeväisyyskonsertin kautta. Konser-
tin tuotto lahjoitetaan Suomalaisen koulun
stipendirahastolle.

Mahdolliset muistamiset lahjoituksina
voi tehdä myös suoraan:  Aurinkorannikon
suomalainen koulu, Osmo Savolan stipendi-
rahasto. Tunnuksella RM70v. tilille FI08 8000
1770 2029 93. Ensimmäisenä ehti Musica
Sacra -yhtiö lahjoittalla 200 euroa näyttäen
näin mallia muillekin.

Hyväntekeväisyyskonsertti 1.2.

                                    Mummo Mutikainen ja
vanhenemisen sietämätön kalleus

Mummo Mutikainen on mummoiässä. Silloin
sitä ajattelee tulevaisuuttaan, ja se hirvittää.
Vanheneminen on nimittäin hirveän kallista.
Hienomman sortin hoitolaitoksessa palvelut
on hinnoiteltu. Yöllä vessaan avustaminen
maksaa 15 euroa, väittää asioista kirjan
kirjoittanut Tampereen yliopiston emeritus-
professori Antti Eskola. Edellisen kerran
samaa väitti Minna Lindgren Ehtoolehto-
kirjoissaan.  Kolme kertaa yössä vessaan
tekee 45 euroa ja kuukaudessa 1350 euroa.
Tulee siinä pissalle hintaa, jos ei koko stoori
ole kaupunkilegendaa.

Kuluja tulee jo ennen kuin on edessä
hoitolaitos. Tarvitaan lääkkeitä, ja ne maksa-
vat. Ravintolisiinkin moni sijoittaa omai-
suuksia, ainakin Pertti Karppinen, vai saako
tuo pillerinsä ilmaiseksi?

Jos hurahtaa tilaamaan ihmepillereitä,
saa postia laatikon täydeltä. Valmistaja lupaa
ikuista terveyttä ja ilmaisen matkan etelään.
Mummo innostuu. Seuraa monen päivän
sähläys tietokoneen ääressä. Yritys kariutuu
paremman puolison epäilyihin, ettei ole
ilmaisia lounaita eikä ilmaisia etelänmatkoja.
Etelä jää käymättä. Vieläkin keljuttaa.

Moni hakee lääkkeensä Tallinnasta, joku
Kanarialta. Niin kuin kaikessa, tässäkin
asiassa eniten maksaa köyhin ja syrjäisim-
mässä kolkassa asuva, jolla ei ole varaa
matkustaa.

Entä se loppusijoitus, joka atomivoima-
laitoksissakin on se kallein. Päättäjät hoke-
vat, että vanha haluaa asua kotona. Moni
kumminkin kokee saavansa laitoksessa sekä
seuraa että hoivaa. Eskolan mukaan koti on
yhteiskunnallekin kalliimpi kuin laitos, ja

palveluistaan laskun saava vasta joutuu
maksamaan. Huonokuntoisen luo tulee
kolme kertaa päivässä hoitaja sekä postin
valkoisella autolla ruoka. Hoivaa kertyy
päivää kohti ehkä tunti.

Muun ajan vanhus on totaalisen yksin.
Rahaa palaa, sillä maksut on pisteytetty
maksajan eläkkeen mukaan. Päättäjien
mielestä opetusväen eläke on sen arvoinen,
että rokottaa voi ronskisti. On se kumma, ettei
esimerkiksi maahanmuuttajien joukosta
löydy vanhanajan kotiapulaisen hommaan
kelpaavia ihmisiä.

Pääsy yhteiskunnan ylläpitämään van-
hainkotiin on vaikeaa, jos näyttää riskiltä ja
hyväkuntoiselta. Sitä kannattaa varoa, joten
nyt peilin eteen harjoittelemaan klenk-
kaamista. Kovan rahan laitokseen pääsee,
jos jättää jälkikasvun ilman perintömökkiä ja
törsää arkkurahatkin omaan hoitoonsa.

Kun tulevaisuus näyttää näin synkältä,
mummo neuvoo kollegojaan elämään vir-
keätä henkistä elämää, liikkumaan paljon,
lukemaan ja pysyttelemään niin hyvä-
kuntoisena, ettei missään nimessä joudu
hoivattavaksi ja nyljettäväksi. Siis tsemppiä,
ystävät!

Vanhainkoti on konstit osaavalle tuot-
tava bisnes. Kansainväliset hoivakotifirmat,
ne Attendot, Esperit ja muut, ovat Eskolan
mukaan veroparatiisisaarilta johdettuja pää-
omasijoitusyhtiöitten rahasampoja, joissa
vanhusten varat siirtyvät suursijoittajille.
Ikätoveri, riemuitse, sillä rahasi sentään pää-
tyvät paratiisisaarille, vaikka et itse koskaan
matkustanut naapurikaupunkia kauemmas.

Maijaliisa Dieckmann
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Kuvat Pekka Savolainen

Helmikuun ooppera on dramaattinen
TOSCA, Giacomo Puccinin tunne-
vyöryinen teos. Toscana kuullaan
Adrianne Pieczonkaa, muissa osissa
Joseph Calleja, Gerald Finley, Aled Hall
ja Simon Shibambu. Kapellimestarina
Dan Ettinger ja johtajana Jonathan
Kent. Suorana Lontoon Covent Gard-
enista lähetettävä ooppera nähdään
täällä Fuengirolan Miramarin Cine Sur
elokuva-teatterissa keskiviikkona
7.2. klo 20.15. Osta lippu etukäteen 2
euroa halvemmalla Cine Sur elokuva-
teatterin lippuluukulta klo 17–21 käy-
dessäsi ostoksilla Miramarissa. Teok-
sen esittely alkaa ke 7.2. klo 18 Suo-
melan toimiston aulassa.

Tervetuloa!  Riitta Mujunen
puh +34 677 878 109

Helmikuun retki mantelipuiden kukintaa ihaste-
lemaan suuntautuu korkealle Malagan vuorille
Almogian valkoiseen kylään, josta menemme
ruokailemaan alas Casabermejaan. Retkelle
lähdetään tiistaina 13.2. klo 9.15. Ruokailun
jälkeen paluu, ja olemme takaisin Fuengirolassa
klo16. Retken hinta kaikkineen 40e.

Edellinen retki Mondan linnaan ruokailemaan
juhlavasti oli niin suosittu, että uusi retki järjeste-
tään sunnuntaina 4.3. Lähtö klo 10. Ensin matka-
taan lähellä olevaan Coiniin ja siellä käydään isolla
kirpputorilla ja sen vieressä olevalla luomutorilla
ja paikallisten viljelijöiden tuoretorilla. Mondan
ruokailua varten kerro kumpaa lajia haluat pää-
ruoaksi, kalaa vai lihaa. Retken hinta 50e. Takaisin
Fuengirolassa klo 16. Huom. Mondassa jyrkähkö
ylämäki kävellen linnalle, matkaa noin 700m
yhteensä.

Tervetuloa! Ulla Turtola

Retkille & oopperaan

Kuva Pekka Savolainen

Tarkemmin sanottuna  27.4.2017 Maria-
kadun vieressä samettipääkertun (Sylvia
melanocephala) pesässä oli 4 munaa.

2. Sitten nilkimät sokeat poikaset
2.5.2017 pesässä oli 3 höyhenetöntä
poikasta, joiden silmät eivät olleet vielä
avautuneet.
3. Ruokaa tarjolla yhtenään
Molemmat vanhemmat ruokkivat
poikasiaan. Kuvassa 8.5.2017 koiras
tuo mehevän toukan  poikasilleen.
4. Paikat pidetään siistinä
Kuvassa 8.5.2017 naaras nokassaan
poikasen ulostepussi pois vietäväksi.
5. Lopussa kiitos seisoo
Kuvassa 10.5.2017 isot höyhenpeitteiset
poikaset ovat pian valmiita jättämään
ahtaaksi käyvän pesänsä.

1. Alussa oli muna...

Teksti ja kuvat Veikko Makkonen

2

3

4

5
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Lisätietoja: www.suomela.info/toimintapiirit/golf-kerho

PUHEENJOHTAJA: Eero Rautio, 606 165 921, eero.rautio@hotmail.com
VARAPUHEENJOHTAJA: Aarno Liimatainen, 693 827 663
KILPAILUTOIMINTA:
Lauron kisat: Ilmoittautuminen Lauro golf, info@laurogolf.com tai 952 412 767
Kisavastaavat: Christer Holmström ja Mikko Saarinen
Calanova ja Cerrado: Sirpa Kauppi 634 334 957, make.kauppi@gmail.com
Alhaurin golfin kisat: eero.rautio@hotmail.com

VALMENNUS: Tuomas Sistonen, 694 407 928, tuomas.sistonen@gmail.com
GOLFSÄÄNNÖT: Mikko Saarinen, mikko.saarinen@traer.fi

Suomelan Golfkerho

Jäsentilasto näytti 17. tammikuuta Suomelan
jäsenmääräksi 936, josta golffareita on lähes
puolet. Hienoja lukuja; kokonaisjäsenmäärä
on kaikkien aikojen kovin ja golffareidenkin
määrä alkaa lähennellä ennätystä!

Joten: oikein mukavaa ja vähälyöntistä
Uutta Vuotta kaikille jäsenillemme!

30. tammikuuta on kauden avauskilpailu
niille 36 onnekkaalle, jotka ovat ehtineet
ilmoittautua Cerradon kisaan.

Helmikuussa päästään sitten todella
vauhtiin. Heti avaukseksi on kuukausiko-
kous, joka on kauden ensimmäinen. Lisäksi
on kahdeksan muuta tapahtumaa ja saman-
lainen on tahti myös maaliskuussa: kahdek-
san tapahtumaa – kaikki tuo nykytiedoilla.

Juuri siksi on hyvä kaivaa kalenterit esiin
ja muistaa Cerradon kisojen lisäksi uusi tut-
tavuus Alhaurin golfin kisa (Seve Balleste-
rosin suunnittelema ja monen mielestä
monsterikenttä). Alhaurinin kisa on pelaaja-
ystävällinen 4-henkinen scramble. Kisaan
pääsee mukaan maksimissaan kahdeksan
joukkuetta. Ilmoita itsesi tai kerää joukkue
itsellesi ja ilmoittaudu allekirjoittaneelle
viimeistään 1.2. eli kuukausikokouksessa.

Lauron talviklassikko pelataan 18. helmi-
kuuta ja sen järjestelyt ovat Christer Holm-
bergin ja Mikko Saarisen vankoissa kä-
sissä. Kisaan mahtuu 60 pelaajaa ja ilmoit-
tautumiset suoraan Lauroon.

Calanovan kentän nujerrus otetaan
ohjelmaan 25.2. Mukaan mahtuu 44 pelaajaa
(1. startti 8.40), ilmoittautua voi vaikka heti.

Palaan vielä kuukausikokoukseen, joka
noudattelee perinteisiä linjoja eli ajan-
kohtaisten asioiden lisäksi Mikko Saarisen
sääntönurkka.

Miettikää nyt pari mieltä askarruttanutta
tilannetta ja kysykää Mikolta. Esimerkiksi
pallon droppaaminen ei ole niin helppoa kuin
äkikseltään luullaan.

Kokouksessa haluan keskustelua myös
golfmatkasta. Voisimme tehdä matkan heti
huhtikuun alkupäivinä kun löydämme
kohdekentän  ja saamme sovittua ajoissa
kentän ja varattua bussin. Bussin hinnan
päivän reissulta tiedän: sen 230 euroa – tai
320 euroa!

Mukavaa vuoden alkua!
Eero Rautio
chairman

Ennätyksiä pukkaa, kisakausi alkamassaGolfkerhon 17 tapahtumaa kevätkaudella

Suomela golfin kevätkauden tapahtumat ovat
seuraavat:
30.1. Cerradon kilpailu
1.2. Kuukausikokous Suomelassa klo 18
6.2. Cerradon kilpailu
9.2. Alhaurin Scramble 4-henkisin joukkuein
13.2. Cerradon kilpailu
18.2. Lauron Talviklassikko klo 9.00 (60 paikkaa)
20.2. Cerradon kilpailu
25.2. Calanovan kisa klo 8.40 (44 paikkaa)
27.2. Cerradon kilpailu
1.3. Kuukausikokous klo 18 Suomelassa
6.3. Cerradon kilpailu
13.3. Cerradon kilpailu
16.3. Lauro, Suomelan mestaruuskisat klo 9.52
20.3. Calanovna kisa
27.3. Cerradon päätöskisa tuplapisteet
29.3. Kuukausikokous Suomelassa klo 18
1.4. Lauron kevätkilpailu, (60 paikkaa)

Lauron kilpailuihin ilmoittaudutaan Lauroon,
Cerradon ja Calanovan kisoihin Make Kaupille ja
Alhauriniin Eero Rautiolle. Ilmoittautumiset päätty-
vät aina viikkoa ennen kilpailua.
Kuukausikokouksiin ei tarvitse ilmoittautua ja niihin
on vapaa pääsy jäsenille.

FRISBEEGOLF
Pe 2.2. klo 9 tutustuminen
ja opastus Frisbeegolfiin.
Valmentajana Ville Kostin.
Paikka on DiscGolfPark
Mijas, lähtö Girasolin
alanurkalta klo 9 yhteis-
kuljetuksin. Tilaisuus on
maksuton uusille pelaajille.

TERVETULOA!
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HALLITUS 2017–2018
Olavi Turunen, puheenjohtaja 634 343 066 olliboy3@gmail.com
Paavo Ässämäki, varapj. +358 400 733 656 paavo.assamaki@elpa.fi
Marjut Hurtig, tiedottaja 629 029 570 marjut.hurtig@gmail.com
Riitta Tenngren, rahastonhoitaja 646 898 944 riitta.spain@gmail.com
Virpi Wallenius-Jokinen, sihteeri 622 007 494 virpiw@hotmail.com
Eero Rautio, golf 606 165 921 eero.rautio@hotmail.com
Jukka Mero, sali-isäntä 634 346 909 jukkamero@gmail.com
Reino Korhonen, keittiö +358 400 842 380 reinoekorhonen@gmail.com
Suomelan sähköposti suomela@suomela.info
Suomelan kotisivut www.suomela.info
Kamarikuoron kotisivut www.arkk.webnode.fi

TOIMINTA- JA HARRASTUSPIIRIT
Espanjan kieli, Tina Lindén 670 671 483 tina.linden@telefonica.net
Frisbeegolf, Paavo Ässämäki +358 400 733 656 paavo.assamaki@elpa.fi
Golf-kerho, Eero Rautio 606 165 921 eero.rautio@hotmail.com
Hopeasepät, Erkki Vilamaa +358 442 367 708 erkki.vilamaa@gmail.com
Jooga, Riitta Pulkki +358 503 648 113 riitta.pulkki @gmail.com
Jälkiviisauksia, petankki Seppo Pennanen skp@seppopennanen.fi
Kuorot, Rauno Myllylä 681 612 756 rrmyllyla@gmail.com
Kamerakerho, audiot, Olavi Kurkela +358 405 831 497 okurkela@gmail.com
Keittiö, baari Reino Korhonen +358 400 842 380 reinoekorhonen@gmail.com

kokki Veikko Liira 634 346 164 veikkoliira@gmail.com
Keppijumppa, Sirpa Ruhanen 660 150 440 sirpa.ruhanen@telemail.fi
Kirjanpitäjä, Liisa Ojala 665 429 497 ojalaliisa48@gmail.com
Kirjallisuuspiiri, Oiva Ikonen +358 50 910 7647 oioikonen@gmail.com
Kirjasto, Anni Tammisto 693 485 883 tammian5@gmail.com

Ulla-Maija Pakarinen +358 503 801 619 upakarinen@gmail.com
Helena Saarimäki +358 504 063 834
Kaarina Kämpe 693 692 666

Kuvataidepiiri, Reetta Kiiski 634 328 106 reetta.kiiski@pp.inet.fi
Lasi- ja savipaja, Maaret Rantapelkonen 634 351 157 lapin.kievari@netti.fi
Liikunta, tanssi, Raija Ihanainen 634 308 556 girasol1@suomi24.fi
Luontopiiri, Veikko Makkonen +358 400 128 644 vema36@luukku.com
Mijas-kävely, perinnepiiri Matti Konkola 678 884 843 konkolamatti@gmail.com
Ooppera- ja balettiretket, Riitta Mujunen 677 878 109 rimuju@hotmail.com
Retket, espanja, ym. Ulla Turtola 645 059 708 ulla.turtola@gmail.com
Sali-isäntä, Jukka Mero 634 346 909 jukkamero@gmail.com
Suomelan Sanomat: toimitus Marjut Hurtig marjut.hurtig@gmail.com

ulkoasu Ritva Pekkanen pekkanen.ritva@gmail.com
Tilkkupiiri, Irja Kalske +358 407 479 633 irjakalske@gmail.com
Venyttely, ma Marja Kurkela, pe Sirpa R. +358 415 467 808 marja.a.kurkela@gmail.com
Äijäjumppa, Markku Juhola +358 449 766 516 juholamarkkupa@gmail.com

           Asociación Finlandesa Suomela
Suomela on Espanjan Aurinkorannikolla
talvehtiville suomalaisille perustettu yhdis-
tys, jonka toiminta perustuu yhdessä teke-
miseen ja vapaaehtoistyöhön. Yhdistyksen
aktiivinen toimintakausi on lokakuun alusta
maaliskuun loppuun.

Suomela tarjoaa jäsenilleen monipuo-
lista harrastustoimintaa erilaisissa harrastus-
piireissä. Suomelassa voi harrastaa esimer-
kiksi liikuntaa, käsitöitä, valokuvausta, mu-
siikkia, kuvataiteita, tanssia ja opiskella es-
panjan kieltä.

Suomelassa toimii myös aktiivinen golf-
kerho, jolla on Costa del Solilla 10 sopimus-
kenttää, joista saa jäsenkortilla alennusta.
Syksyllä 2017 Suomelassa aloitti uutena
harrastuspiirinä frisbee-golf.

Suomelan kotisivut ovat osoitteesta  www.
suomela.info ja sieltä saa ajantasaista tietoa
toiminnastamme. Lisäksi Suomelan Sanomat
-lehti ilmestyy 6 kertaa vuodessa.

Suomelalla on omat toimitilat Los Pacosissa
Girasolin kiinteistössä, toimisto ja kirjasto
Las Viñas -kadun puolella sekä sali ja keit-
tiö, jonne on kulku Cantera -kadun portista.

Toimistossa voi hoitaa jäsenasioita ja
maksaa retkiä sekä ostaa pääsylippuja tapah-
tumiin. Toimiston kanssa samassa osoit-
teessa on Suomelan kirjasto, josta jäsenet

voivat lainata kirjoja. Kirjastossa on 6000
nidettä jäsenien käytössä. Suomelan salissa
kokoontuvat useimmat toimintapiirit ja siellä
pidetään konsertteja ja muita yhteisiä tapah-
tumia. Keskiviikkoisin salissa on mahdollista
nauttia edullinen lounas.

Suomelan jäseneksi voi liittyä toimistossa
maksamalla jäsenmaksun käteisellä tai
maksupäätteellä. Jäsenmaksu on 30 e/hen-
kilö/toimintavuosi tai 15 e/henkilö/kalen-
terikuukausi. Päätoimisen opiskelijan jä-
senmaksu on 15 e/henkilö/vuosi. Jäsenmak-
sun voi maksaa myös suoraan pankkitilille:
ES16 3058 0822 7127 2001 5807
(sähköisesti maksettaessa ilman välilyön-
tejä), BIC-SWIFT -koodi on CCRIES2A ja
pankki Cajamar Fuengirola. Jäsenkortin voi
noutaa toimistosta ja sillä saa runsaita etuja
(kts. s 16). Maaliskuun alusta lähtien jäsen-
kortteja voi ostaa toimiston kiinnioloaikana
Aurinkorannikon Yrityskeskuksesta (AYK
Nuriasolin kulmalla).

Syksyllä 2017 Suomela otti käyttöön Seura-
mappi -jäsenrekisterin. Seuramapin kautta
pyrimme tiedottamaan jäsenillemme harras-
tuspiirien asioista ja toiminnasta.

Tule mukaan Suomelan aktiiviseen
ja monipuoliseen toimintaan!

Suomelan sali:
Calle la Cantera 49 AB, Los Pacos
Toimisto ja kirjasto:
Calle Las Viñas 54, Edif. Girasol,
ES-29640 Fuengirola, España
Toimisto ja kirjasto ovat avoinna
ma ja ke klo 11-14.

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

Tärkeitä numeroita:
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Laskiaissunnuntaina 11.2.2018
Cantera-puistossa perinteinen

laskiaispolku
klo 10.30 - 11.30

Varaathan mukaan kynän. Palkintojen
jako Suomelan salissa klo 12.30.

Sen jälkeen hernerokkaa ja
laskiaispullia.

Tervetuloa!
Sirpa ja kumppanit

Luento & tuote-esittely

Skarppina kaiken ikää
– kuinka ruokit aivojasi!

Ilmainen asiantuntijaluento perjantaina
16.2. klo 16 Suomelassa. Tule kuulemaan,
kuinka voit ehkäistä muistisairauksia ja lisätä
elinvoimaa ja virkeyttä ravinnolla.  Luen-
noitsijana dipl.ravintoterapeutti, tietokirjailija
Hanna Huttunen. Hannan kirja Kiputus on
auttanut monia kohti kivutonta elämää ja
luennolla on saatavilla kirjan viimeisiä kap-
paleita kiinnostuneille. Hanna on ottanut
vastaan Ravintopolullaan asiakkaita vuo-
desta 2009 Helsingissä ja hänellä on vankka
kokemus eri ikäisten yksilöllisestä ravinto-
terapiasta sekä erilaisten kurssien ja koulu-
tusten vetämisestä. Espanjan Aurinkoranni-
kolla Hanna on vetänyt mm. Keho tasapai-
noon -kursseja syksystä 2015 ja hän ottaa
vastaan asiakkaita myös täällä. Tule am-
mentamaan eväitä oman terveyden tueksi ja
suuntaa Suomelaan!

Terveyttä ja virtaa luonnosta
– marjat ja yrtit terveytesi tukena!

Lauantaina 24.2. klo 13 Suomelassa on
Hyvinvointi-info, jossa tietoa uusimmista
marjatutkimuksista, esittelyssä helppo ja
tehokas 73 päivän terveyshaaste sekä suo-
malaisia marjoja ja yrttejä hyödyntävän
Arctic Nutritionin tuotteet. Paikalla erityis-
vieraita Suomesta, ihmisiä parempaan hy-
vinvointiin auttaneet Pirjo Sollo ja Irmeli
Roitto, Hanna Huttunen sekä Aurinko-
rannikon Arctic Nutrition -tiimi. Tilaisuuteen
on vapaa pääsy. Maistiaisia ja arvonta!

Liu lau laskiaista! Meille pitkii pellavii ja naapurille tippuroi, tappuroi!

GOLFKERHON KENTÄT JA SOPIMUSEDUT:

FRISBEEGOLF
DISCGOLFPARK MIJAS
Urbanizacion Torreblanca de Sol,
46E-46D, 29650 Mijas
Alennus ratamaksusta   20%
Päivämaksu 8 € (norm 10€)
Viikkomaksu 40 € (norm 50 €)
Kuukausimaksu 80 € (norm 100€)
Vuosimaksu 200 € (norm 250 €)
Alennus frisbeekiekoista 10 %

AURINKORANNIKON YRITYSKESKUS
Edificio Nuriasol, 29640 Fuengirola
Alennus Suomelan jäsenille 10 %
Yrityskeskuksen jäsenyritysten
asiakkaalta suoraan laskuttamista
palveluista (palkkion osuus).
katso palvelut www.aykcentro.com

KUNTOSALI COLISEO SPORT CENTER
Edificio Nuriasol, Calle Antonio Machado,
29640 Fuengirola
Alennus 10 %

RAVINTOLA LA LEONA
Plaza San Rafael, 29640 Fuengirola
Alennus 15 %, näytä jäsenkortti tilausta
tehdessä

BIOFAC LABORATORIO (LABCO)
Paseo Jesus Santos Rein 8, 29640 Fuengirola
Alennus 20-30 % laboratoriokokeista

UUSIA JÄSENETUJA:
Gastro Bistro FMOS
-10 % ala carte annoksista, jäsenkortti on
esitettävä tilausta tehtäessä
Calle Colon 6, Fuengirola

Olé-lehti
Tilaus Suomeen hintaan 65 e/vuosi (ovh. 83
e). Ollessaan Espanjassa tilaajilla on oikeus
kuuteen tuplalehteen, eli voivat tällöin nou-
taa lehden toimituksesta tai pyytää postit-
tamaan sen Espanjan-osoitteeseen ilmai-
seksi. Jäsenhinta Espanjaan on 50 e/vuosi
(ovh. 63 e). Tilausta tehdessä on merkittävä
”SUOMELA” kohtaan tilaustunnus.

Suomelan jäsenkortilla saat seuraavia etuja.
Jäsenetuja neuvotellaan koko ajan lisää ja niistä kerrotaan

Suomelan Sanomissa sekä kotisivuillamme www.suomela.info

Suomelan jäsenedut

Golfkerholla on voimassa oleva sopi-
mus oheisilla kentillä. Alennukset ovat
merkittäviä. Kenttien normaalit hinnat
selviävät niider www-sivuilta ja
ilmoitustauluilta. Kaikilla on hin-
noittelun perustana high, medium ja
low kausihinnat, kaksi pelilippua ja
buggy usein tarjouksessa. Alennuk-
sen saadakseen on esitettävä Suome-
lan voimassaoleva jäsenkortti.

Lauro 952 412 767
Miraflores 952 931 960
Calanova 951 170 194
Cerrado 951 703 355
Mijas Golf 952 476 843
Parador Golf 902 547 979
Añoreta Golf 952 404 040
La Noria Golf 952 587 653
Alhaurin Golf 952 595 800
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Maanantai 9.15 – 10.15 Venyttelyjumppa Suomela
10.30 – 12.30 Käsityökahvila + Lasisepät Suomela
10.30 – 14.00 Hopeasepät Suomela
11.00 – 14.00 Toimisto ja kirjasto avoinna Girasol
15.00 – 16.00 Jooga Suomela
15.00 – 17.00 Petankki                                                       Cantera-puisto
17.00 – 18.00 Äijäjumppa Suomela

Tiistai 9.15 – 10.15 Fantástico 1 Suomela
10.15 – 11.15 Fantástico 2 Suomela
11.15 – 12.15 Fantástico 3 Suomela
14.00 – 16.00 Kirjallisuuspiiri Suomela
16.15 – 18.45 Kamarikuoro Suomela

Keskiviikko 9.15 – 10.00 Keppijumppa                                              Cantera- puisto
9.30 – 13.00 Tilkkupiiri Suomela
11.00 – 14.00 Toimisto ja kirjasto avoinna Girasol
14.00 – 15.00 Lounas Suomela
16.15 – 16.30 Viikkotiedotukset Suomela
16.30 –> Teemailta Suomela

Torstai 9.00 – 11.30 Käsityökahvila Suomela
9.30 – 11.30 Luontopiiri kk:n 1. ja 3. torstai             Suomelan portilta
12.15 – 13.15 Soft-jumppa Suomela
13.30 – 15.00 Helisevät joka toinen viikko Suomela
15.30 – 17.15 Jälkiviisauksia joka 2. vko alk. 18.1. Suomela
15.30 – 16.30 Hei, me osataan jo! Esp. keskustelu Toimisto
16.30 – 17.30 Fantástico 4 Toimisto
17.45 – 19.45 Kamerakerho kk:n 2. ja 4. torstai Suomela
18.00 – 20.00 Golf-kerhon kokous kk:n 1. to Suomela

Perjantai 9.15 – 10.15 Venyttelyjumppa Suomela
10.30 – 15.30 Kuvataidepiiri Suomela
16.00 – 17.45 Veteraaniperinnetilaisuus kk:n viim. perj. Suomela
18.00 – 21.00 Karaoke Suomela

Lauantai 18.00 – 21.00 Tanssi-ilta, elävä musiikki Suomela

Sunnuntai 9.00 –> Mijas- kävely                          lähtö Girasolin yläkulmalta

Muutoksista ilmoitetaan teemailloissa, ilmoitustauluilla, paikallislehdissä sekä facebookissa.
Tuoreimmat tiedot kotisivuilla www.suomela.info

Viikko-ohjelmaHelmikuun kuukausiohjelma
To 1.2. klo 15.30 Jälkiviisastelu

klo 18 Golf-kerhon kokous
Pe 2.2. klo 9.00 Opastus Frisbeegolfiin, valmentajana Ville Kostin
La 3.2. klo 18 Tanssit, Ilpo Lehtonen, 5 €
Su 4.2. klo 12 Kuvataidepiirin ”Minun Espanjani” -näyttelyn avajaiset
Ti 6.2. klo 14 Runoa ja musiikkia Runebergin kunniaksi
Ke 7.2. klo 11–14 Toimisto ja kirjasto

klo 14 Lounas: currykanaa
klo 16.30 Teemana Suomen historiaa, Pekka Kärkkäinen

To 8.2. klo 9.30 Luontopiiri
La 10.2. klo 18–21 Tanssit, Lea ja Eljas, liput 5 e
Su 11.2. klo 10.30–11.30 Laskiaispolku Cantera-puistossa

klo 12.30 Palkintojen jako, hernerokkaa ja laskiaispulla, 5€
Ti 13.2. klo 9.15 Mantelinkukkaretki Malagan vuorille ja Casabermejaan
Ke 14.2. klo 14 Lounas: spagetti ja jauhelihakastike

klo 16.30 TeemanaHoitotahto ym. Heidi Walli
klo 18 Ystävänpäivän tilaisuus, yhteislaulua kuoron kanssa

To 15.2. klo 18 Jälkiviisastelu
Pe 16.2. klo 16 Skarppina kaiken ikää, Hanna Huttunen
La 17.2. klo 10 Aurinkorannikon Neuvottelukunnan kokous

klo 18 Tanssit, Lea ja Eljas, liput 5e
Su 18.2. klo 12–15 Helsingin Työväen orkesteri virittelee

klo 18 Helsingin Työväen orkesterin konsertti, liput 10€
Ma 19.2. klo 18 Helsingin Työväen orkesteri virittelee
Ke 21.2. klo 14 Lounas: uunilohi

klo 16.30 Teemana Kalevala, Hannu Vuori
To 22.2. klo 9.30 Luontopiiri

klo 18 Yksityistilaisuus
Pe 23.2. klo 16 Perinnetilaisuus
La 24.2. klo 13 Luonnon tehoaineet terveyden tukena, Hanna Huttunen

klo 18 Tanssit, Lea ja Eljas, liput 5 €
Ti 27.2. klo 14 Kalevalajuhla
Ke 28.2. klo 14 Lounas: moussaka eli munakoisopaistos

klo 16.30 Teemailta, aihe vielä avoin

To 1.3. klo 18 Golf-kerhon kokous
Su 11.3. klo 17 Aurinkoteatteri esittää: Harmaat pantterit, liput 10 €
La 17.3. klo 10 Suomelan kevätkokous
Ke 21.3. klo 18 Pacosolin kokous
Pe 23.3. klo 12 Suomela Open Frisbeegolf-kisa

klo 14 Veteraanijuhla
La 24.3. klo 10 Girasolin yhtiökokous

klo 18 Kukkaistanssiaiset, kauden päättäjäiset

Ennakkotietoa maaliskuun ohjelmasta:
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Nykypäivänä luotamme kaikkiin teknisiin
vempaimiin: että ne eivät hajoa, että niihin
mahtuu mitä vaan. Avaruus on täynnä nollia
ja ykkösiä, jotka kuljettavat tietojamme ko-
neesta toiseen. Tietokonehan ei ymmärrä
muuta kuin 0 ja 1. Entä jos tietokoneen kova-
levy hajoaa. Siinä katosivat kaikkien netti-
osoitteet (huom! paitsi jos on gmail). Turha
niitä olisi ollut kirjoittaa muistikirjaan.

Sinne menivät kaikki valokuvat. Kai niitä
oli tallennettu ulkoiselle kovalevylle silloin
tällöin. Paperisiakin voisi teettää välillä tär-
keistä hetkistä. Vanhanaikaista sanoisi ny-
kysukupolvi. Tehdessäni juttua omista van-
hemmistani, olin iloinen niistä valokuvista,
joita oli aikoinaan otettu. Ne kertoivat paljon
sen aikaisesta elämästä. Säilyväthän ne pu-
helimessa, ajattelee joku. Siinäkin on rajan-
sa. Ystävättäreltäni, innokas valokuvaaja,
lakkasi yhtäkkiä uusi älypuhelin toimimasta.
Kun asiaa tutkittiin, kävi ilmi, että valoku-
vien kiintiö oli täynnä ja se sulki puhelimen.
Sen voi avata vain puhelimen tehnyt yhtiö.

Sähköposti on kätevä tapa pitää yhteyt-
tä. Tosin roskapostin määrä kyllästyttää.
Miksi pitää avata kaikki viestit? Osastahan
näkee heti, että ne joutavat suoraan roska-
koriin. Sitäkin on syytä tyhjentää välillä.
Kuinka moni on vilkaissut spam-kansiota?
Kannattaa katsoa. Spamiin päätyy tieto-

koneen epäilemiä viestejä. Ne voivat sisäl-
tää viruksia, haittaohjelmia ja muita epämää-
räisiä viestejä. Kun tuttuni tietokone takkuili,
se vietiin tutkittavaksi. Siitä löytyi monta
kymmentä haittaohjelmaa. Ne saatiin pois-
tettua. Itse katson spamin aika usein, koska
minulla on kaksi ystävää, joiden nimi tai tun-
niste on sen verran outo, että heidän vies-
tinsä päättyvät aina spamiin. Joiltakin on
spamista öytynyt parisataa viestiä. Kaikki
turha kuormittaa tietokoneen kapasiteettia.

Palataan vielä puhelimeen. Onhan  kai-
killa käytössä ICE- ja AA-koodit? Nämä luo-
tiin Malagassa sattuneen bussiturman jäl-
keen. Silloin omaisia yritettiin tavoittaa pu-
helimien välityksellä. Toivotonta yrittää
selvittää kymmenistä nimistä, kuka on lähi-
omainen. Suomessa toimii ICE-koodi. Niitä
voitte laittaa useamman, esim ICE1Sirpa,
ICE2Mikko jne. Kannattaa kysyä ensin ko.
ihmiseltä, voiko hänen puhelintietonsa
laittaa näin. Voiko häneen ottaa yhteyttä, jos
jotain ikävää sattuu? Espanjassa toimii AA
samalla periaatteella. Nämä koodit turvaavat,
että joku omaisista löytyy tarvittaessa. Niin
mikäli puhelin on mukana. Tunsin heti piston
sisälläni. Puhelimeni lojuu usein kotona
pöydällä. KANNA SITÄ MUKANASI.

Turvallista oleskelua auringon alla.
Sirpa Ruhanen

Muutamia varoituksen sanoja

Tanssikurssi sunnuntaisin
4.3. alkaen klo 16.30–19.45
Raija Ihanainen ohjaa tangoa, lava-
jiveä (ruotsalainen versio), hidasta
valssia ym. Suomelassa.Tervetuloa
vesipullon kanssa! Pari löytyy lattialta
tarvittaessa. Ohjaus on jäsenille ilmainen.
Jäsenkortti 15 e/kk tai 30 e/v toimii
muissakin lajeissa.
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