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On syksy 1997 ja olen lähdössä Mijas -kävelylle
               suurehkon porukan kanssa Suomelan portin edestä.
              Jo ensimmäisessä ylämäessä iloinen jutustelu
kanssakävelijöiden parissa tyssää siihen, että  vauhti on
aivan liian kova ja puuskutuksen lomasta pystyn
huikkaamaan naapurin Kaukolle: “ Älkää nyt eläkeläiset
menkö tommosta vauhtia, kun työikäiset ei pysy perässä”.
Jo silloin ihmettelin eläkeläisten rautaista kuntoa.
Nyt olen  itse ensimmäisen vuoden eläkeläinen ja syksy
2010 meni kausimuuttajaksi harjoitellessa.
Tutut Suomessa kysyvät, että me te siellä Espanjassa oikein
teette? Varmaan luulevat, että  löhöilemme rannalla
viikkoturistien tapaan. Olen vastannut kysymykseen, että
“ mitä nyt ihmiset yleensä kotonaan tekevät. Syö, nukkuu,
ulkoilee, harrastaa, lukee, tapaa tuttuja.” Paseolla on kyllä kiva kävellä sunnuntaisin katse-
lemassa kauniisti pukeutuneita espanjalaisperheitä, mutta että rannan hiekalle aurinkoa ot-
tamaan… Sinne tämä eläkeläinen ei ole ehtinyt.
  Espanjassa ihminen on  aktiivisempi, positiivisempi ja sosiaalisempi. Selkeä ero Helsin-
gissä asumiseen verrattuna. Mahtaako auringolla ja valolla olla jotain asian kanssa teke-
mistä?
  Jo bussipysäkillä alkaa jutustelu täysin ventovieraiden ihmisten kanssa ja El Corte Ingle-
sin kohdalla on yhteiset tutut Suomessa selvitelty. Meitä kausimuuttajia tulee tänne ym-
päri Suomen. Ihana asia on kuulla Suomen eri  murteita, joita itse pidän kielemme valtava-
na rikkautena.
  Liittyminen Suomelan jäseneksi oli kannattava teko monella tapaa. Yhdistys järjestää us-
komattoman monipuolista liikunnallista harrastusta puhumattakaan luonnosta, kulttuuris-
ta ja retkistä. Kirjaston laaja tarjonta on sadepäivien pelastus. Espanjankielen tunteja on
joka tasolle. Oma keskusteluryhmäni harjoitteli Girasolin uima-altaan reunalla auringossa.
Jos oppi ei uponnut, olosuhteita ei ainakaan voi syyttää.
  Parasta kuitenkin on uusiin ihmisiin tutustuminen näissä harrastuspiireissä. Ehdoton
huippu on yhteislauluillat. Johan se on tieteellisestikin todistettu, että nimenomaan yh-
dessä laulaminen tekee ihmiselle hyvää ja antaa elämään lisävuosia. Suosittelen kaikille
Suomelan harrastuspiireihin mukaantulemista.
  Me kausimuuttajat  elämme onnekkaina auringon alla, mutta onnellinen saa olla myös
Fuengirolan kaupunki, joka hyötyy  meistä kaupungin uusista asukkaista. Me tuomme
tänne paljon rahaa ja työpaikkoja.
Kaupunginjohtajamme Esperanza Oña on tehnyt paljon hyvää kaupungin yleisilmeen ja
palveluiden suhteen. Tänne on hyvä tulla ja meitä  suomalaisia arvostetaan  kausimuutta-
jina.
Ja entäs se Mijaksen mäki?  Eläkeläisellä  menee nyt  mäki puuskuttamatta ylös asti.

Ulla Turtola
FM Helsingistä

MIJAKSEN MÄKI
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Olipa meillä Suomelan väellä onnistut retki Malagan lentokentälle. Siinä kiitoradan
alkupäässä olemme tottuneet näkemään jo monien vuosien ajan sen suomalaisten
ylpeyden KAR-AIR Metropolitan koneen. Siitä on jo paljon kirjoitettu sekä täällä

rannikolla olevissa lehdissä, että yleisestikin maailmalla. Nyt kone on maalattu entisin vä-
rein ja tätä museoylpeyttä saa kaikki käydä ilmaiseksi katsomassa päivittäin.
                                                                Asian otti esille kerhomme jäsen lentokapteeni Raimo
                                                                                                   Halinoja. Tieto sai vauhtia Veikko
                                                              Makkosen taholta. Veikko kokosi Suomelan kamera- ja
                                                                                                    luontopiirit yhteen ja näin retkem
                                                                                                        me kohde ja ryhmä oli kasassa.
                                                                                       Meitä oli lentomuseon alueella vastassa
                                                                                                                              ystävällinen opas.
                                                                                                         Kaikesta näki, että hän todella
                                                                                                                  oli iloinen tapaamisestam
                                                                                                                 me ja mielihyvin esitteli ja
                                                                                                                kertoi juuri meille suomalai
                                                                                                            sille tästä tärkeästä Metropo
                                                                                                                                     litan koneesta.

                                                                                                       Kun menimme ’lintuamme’ kato
                                                                                                       maan, niin minusta tuntui sellai
                                                                                                             selta, kuin se olisi hymyillyt
                                                                                                                 meille. Aivan kuin se olisi
                                                                                                         heilutellut siipiänsä siitä ilosta
                                                                                                             kun me suomalaiset tulimme
                                                                                           häntä katsomaan. Se oli todella kaunis
                                                                                            näky.
                                                                                           Tämä konetyyppi oli siis ensimmäinen
                                                                                            joka laskeutui virallisesti tilatulla reitti
                                                             lennollaan Malagan uudelle lentokentälle vuonna 1959.
Kone seisoo nyt juhlallisesti betonialustalla. Siihen alustaan on kirjoitettu oleellisille ja
toimintaan liittyville paikoille seuraavanlaisia tekstejä:
- KARHUMÄKI Suomalainen lentoyhtiö perustettu vuonna 1957
- KAR-AIR Perhe joka teki suomen ilmailuhistoriaa
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- METROPOLITAN 440 Konetta pi-
dettiin parhaana koneena  60-luvulla kau-
punkien välisessä liikenteessä
- Minulla on kaksi tähtimoottoria
Pratt and Whitney Double UASP R-2800
- Tässä on minun matkatavaravaras-
ton ovi
- Katso ylös, josko koneessa on
polttoainetta
- Liikutan laskeutumislaippoja las-
keutumista ja lähtöä varten
- Nokkakupuni sisällä on tutka-an-
tenni
- Pitot putkeni jota käytän ilmano-
peuden mittaamiseen
- Tällä antennilla pidän yhteyttä len-
nonjohtotorniin ja muihin koneisiin
- Nämä kaksi antennia auttavat pai-
kannuksessa
- Tämä on akkuosastoni

Ettepä varmaan tienneet, että jo siihen ai-
kaan koneeseen menevät matkustajatkin,
heidän matkalaukkunsa ja jopa käsilauk-
kunsa punnittiin lattiavaa-alla ennen kuin
he saattoivat siirtyä koneeseen.
Yksi tämän koneen moottori painaa jo yhtä
paljon kuin nykyinen pienkone painaa.
Siihen aikaan saattoi jopa pyörien laskeu-
tumistelineen sivussa olla salamatkustaja.
Näimme myös ’mustan laatikon’. Se onkin
ollut jo vanha keksintö.
Arvatkaa mistä lennonjohtotorni tiesi onko
koneita tulossa? He avasivat seinästä
luukun ja katsoivat siitä ulos tuleeko vai
meneekö joku kone.
Kiitos Raimolle ja Veikolle ryhmän kokoa-
misesta. Kamerakerhomme sai tosi hyviä
kuvia ja käyntimme avarsi taas luontopii-
rimme toimintaa.
Paavo
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Meitä ihmisiä syytetään aina joulu-
isin siitä, että me olemme materiali-
soineet joulun. Tottahan se tietys-

ti on, mutta minkä sille voi, kun näkee joulun
herkut edessään, niin kyllä siinä sydän läm-
penee. No, nyt se taas meni romantiikan puo-
lelle, tarkoitan, että vatsa rakastaa joulua. Ja
niinhän siinä onneksemme taas kävi, kun
kohtasimme Railin luoman jouluaterian.
Voi Raili, kun sinä tietäisit - ja varmaan aavis-
tatkin - kuinka paljon minun vatsani Sinua ra-
kastaa. Kun silmäni herkuttelevat esteettises-
ti luomassasi jouluateriapöydässä, niin vat-
sani rakkaus nostaa vedet suuhuni. Ja kun
sitten saan vuoroni pöydän ääressä, keski-
tyn jokaiseen ottoon runsaasta jouluaterias-
ta, sillä en halua menettää mitään. Ensin
suussa sulavat kalaruuat, salaatit ja sitten
kinkku ja laatikot. Ah, eikö se ole onnea,
vaikka nyt se on vain ihana muisto. Ajattele
Raili, että sinä olit jouluaterian aikaan minus-
sa sekä preesensissä, imperfektissä että fu-
tuurissa.

Mutta hyvin laaditulla ja toteutetulla joulate-
rialla on myös sellainen ominaisuus, että se
laukaisee kielen kannat. Niipä juttelu lähti
liikkeelle jokaisessa pöydässä, Toisiaan vas-
taan kilvoittelevat, suussa sulavat herkut
synnyttävät uusia sanoja - meillä oli haus-
kaa. Suluissa voidaan mainita, että viinilläkin
oli oma osuutensa, mutta vain vähäinen.
Sinulla Raili oli apunasi työryhmä. Se oli var-
masti aika tehokas, sillä olihan siinä yksi ou-
laistelainen, Raimo. Ja Waltterin ansiot me
kaikki tiedämme. Harjoittelijatkin saivat hy-
vää oppia siitä, miten hyvä työ vaatii onnis-
tuakseen hyvää organisoijaa ja yhteenpuhal-
tavan työryhmän. Kiitos työryhmälle.
Mutta ennen kaikkea kiitos Sinulla Raili. Tie-
dätkö, mitä minä jo nyt ajattelen: Kalevala-
juhlaa. Mitä sisältääkään kalevalais-karjalai-
nen pitopöytä. Vatsani on jännityksestä her-
kullaan.

Eero ja kaikki jouluaterioineet
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KOKEMUKSIA
SUOMELASSA
Aikamme Fuengirolassa oli aivan mahtava, mutta aivan liian lyhyt. Kun tulimme Suome-

laan, emme oikein tienneet, millaista työtä tulemme tekemään. Teimme ruoan joka kes-
kiviikko ja leivoimme myös monenlaista. Pääsimme myös kokeilemaan mallina olemista

sekä näyttelemään pikkujouluissa. Opimme paljon uutta ja saimme paljon työkokemusta tältä
reissulta.
   Toteutimme isänpäivälounaan, joka oli samalla myös meidän juhlapalvelunäyttömme. Oli tosi
mukava, että Suomelassa oli
muitakin suomalaisia harjoittelijoita,
meistä tuli hyviä ystäviä. Suomelan
väki otti meidät hyvin vastaan ja
tulimme hyvin juttuun kaikkien kanssa.
   Teimme retken Malagaan
Sirpan, Millan ja Tiian
kanssa. Se oli ehkä
harjoittelun kohokohta.
Toivomme teille kaikkea
hyvää ja tulemme varmasti
uudelleen Fuengirolaan!

Kokkitytöt,
Johanna & Jonna
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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 - 16.00 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 - 16.00 Toimisto ja kirjasto Girasol
13.00 - 14.00 Verenpaine- ja sokerimittaukset Suomela
14.00 - 16.00 Hoitopiste, lähihoitajat Suomela
14.00 - 16.00 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
14.30 - 15.30 Kuntoryhmä 1 Suomela
15.30 - 16.45 Helisevät Suomela
17.00 Karaoke Suomela
18.00 Golf-kerhon kokous kk:n 1. to Suomela

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€ Suomela
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SUOMELAN  LÖYDÄT OSOITTEESTA:
Calle Las Viñas 54 Edif. Girasol,  E-29 640 Fuengirola
Suomelan sali,  Camino de la Cantera 49.  Los Pacos
Toimisto avoinna ma ja ke 12-16
Kirjasto avoinna ma ja ke 12-16
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Ke 2.2. klo 14 Lihainen kaalikeitto, 4 €.  Huomaa uusi kellon aika!
klo 16.15 Omat tiedotukset
klo 16.30 Teemaillassa Pirjo Olsson, asuntoasiaa

La 5.2. klo 14 Runebergin päivän runomatinea
klo 18 Yhteislauluilta

Su 6.2. klo 18 Tanssi-ilta, elävä musiikki, 3 €. Jussi Järvelä juontaa
Ke 9.2. klo 14 Hernekeitto ja letut, 4 €

klo 16.15 Omat tiedotukset
klo 16.30 Teemaillassa Annukka Salonen, vyöhyketerapia

La 12.2. klo 18 Yhteislauluilta
Su 13.2. klo 12 Kuvataidepiirin näyttelyn avajaiset

klo 18 Tanssi-ilta, elävä musiikki, 3 €
Ma 14.2. klo 18 YSTÄVÄNPÄIVÄJUHLA peña Nuevas Amistadesissa feria-

torilla. Kokkolan Seudun Harmonikat konsertoivat. 10 €
Ke 16.2. klo 14 Kermainen kalakeitto, 4 €

klo 16.15 Omat tiedotukset
klo 16.30 Teemaillassa Katia Westerdahl Olé-kustannuksesta

Pe 18.2. klo 9 Lähtö Aarreluolaretkelle Rincon de la Victoriaan
La 19.2. klo 18 Yhteislauluilta
Su 20.2. klo 14 Liikennepäivä: navigaattori. Raimo Pekkala ja Waltter

Pirttivaara
klo 18 Tanssi-ilta, elävä musiikki, 3 €

Ke 23.2. klo 14 Lihakeitto á la Enni, 4 €
klo 16.15 Omat tiedotukset
klo 16.30 Teemaillassa tri Pentti Raaste, selkäkivut ym.

Su 27.2. klo 14 Kalevala-juhla ja KARJALAINEN PITOPÖYTÄ 20€, liput
lunastettava viim. 16.2.

Lisäyksistä ja muutoksista ilmoitetaan kotisivuilla, ilmoitustauluilla, Olé-, Suomalainen Es-
panjassa-, fuengirola.fi-lehdissä ja Radio-Finlandiassa: 102,4
Suomela toimii - tule mukaan!
Jäseneksi voit liittyä Suomelan toimistossa tai teemailloissa.
25€:n vuosi- ja 10€ kk-jäsenmaksulla saat osallistua harrastuspiireihimme.
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ITSENÄISYYSPÄIVÄPUHE 6.12.2010 klo 9 Girasol

ITSENÄISYYS EI OLE
ITSESTÄÄNSELVYYS

Hyvät suomalaiset, kaikki sinivalkoiset sydämet.

Meidät on tänään, 6.12. vuonna 2010, jälleen kerran koonuut yhteen itsenäisen
isänmaame, Suomen, vertannsa vailla oleva suuri ja merkittävä juhla. Suomi on
tänään 93-vuotias, itsenäinen ja vapaa valtio.

Se ei ole itsestäänselvyys.
Viime sotien aikana Suomen itsenäisyys oli kovalla koetuksella. Kun mahtava ja kolltaan
masentavan ylivoimainen Neuvostoliiton puna-armeija aloitti hyökkäyksensä Suomeen
marraskuun viimeisenä 1939, ei pieni Suomi musertunut eikä kansakunta antanut periksi.
Sen sijaan se hämmästytti muuta maailmaa puolustamalla sisukkaasti itsenäisyyttään ja
taistelemalla olemassaolostaan käsittämättömän vahvalla yhteishengellä, taipumattomalla
tahdolla ja taidolla.
Itsenäisyys ei ole itsestäänselvyys.
Mutta talvisota oli vasta ensimmäinen koettelemus, sillä Neuvostoliitto, Stalin, ei suin-
kaan ollut luopunut halustaan vallata Suomi. Edessä oli vielä pitkäsi - kolme vuotta ja kol-
me kuukautta - venynyt jatkosota, jossa Suomi taisteli Neuvostoliittoa vastaan saksalais-
ten rinnalla. Mutta ei liittolaisena vaan aseveljenä, sillä saksalaiset nyt kävivät valloitus-
sotaansa, Suomi puolusti jälleen itsenäisyyttään.
Kolmas Suomen käymä sota oli niin sanottu Lapin sota,
jossa entiset aseveljet olivat muuttuneet vihollisiksi.
Viimein, vasta 27. huhtikuuta vuonna 1945, voitiin Suomen
lippu nostaa salkoon kolmen valtakunnan rajapyykillä
merkiksi sodan päättymisestä.
Itsenäisyys ei ole itsestäänselvyys.
Taakse, hiljaisille historian lehdille, ovat jääneet
sotien pitkävaikutteiset jälkiseuraukset, niin
vaaralliset ja vaativat miinanraivaukset
saksalaisten jäljiltä kuin hidas ja työläs,
puutteen vaivaama jälleenrakentaminen ja
ennen kaikkea raskastakin raskaammat
sotakorvaukset puhumattakaan kaatuneista
ja haavoituuneista lähimmäisistämme.
Oma, jo edesmennyt isäni, haavoittui
sodassa kranaatinsirpaleista vatsaan.
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Näitä sirpaleita hän kantoi kehossaan koko
loppuelämänsä. Mutta, kuten niin monet
muutkin sodan läpikäyneet ja siitä jotenkin
selvinneet, hän kantoi myös toisenlaisia
sirpaleita kehossaan. Niitä sirpaleita, jotka
jäivät pysyvästi hänen nuoreen sydä-
meensä.
Itsenäisyys ei ole itsestäänselvyys.
Vaikka Suomi menetti sodissa 12 prosenttia
pinta-alastaan, jäi meille kaikille riittävästi
elintilaa ja elämän mahdollisuuksia kun
vihdoin, tuosta mainitusta huhtikuun päi-
västä, Suomi ja suomalaiset aloittivat pit-
kän ja rankan, mutta urhean, periksianta-
mattoman ja tuloksekkaan matkansa kohti
nykyistä hyvinvointi-Suomea.
Ei ole tarpeen muistuttaa meitä näistä asi-
oista joka ainoa päivä, mutta meillä ei ole
myöskään oikeutta unohtaa sitä laputonta
hintaa mikä maame vapaudesta, sen itse-
näisyydestä on maksettu.
Toistan mielelläni lausetta; itsenäisyys ei
ole itsestäänselvyys. Vaikka sitä ei huo-
maa, vaikka se on näkymätön ja vaikka se
ympäröi meitä kaikkialla, se ei ole itses-
täänselvyys. Se on kuin ilma, jota me hen-
gitämme, ajattelematta ja huomaamatta. Tai
raaja, tai aisti, joka toimii terveesti, kipua
tai vaivaa tuottamatta.
Mutta itsestäänselvyys se ei ole.
Oikeastaan me saamme tästäkin yhteisestä
hetkestä kiittää niitä miehiä ja naisia, jotka
taistelullaan ja uhrautumisellaan ovat anta-
neet meille parhaan mahdollisen syyn ja ai-
heen tämänpäiväiseen juhlaan täällä Es-
panjassa, vieraan mutta ystävällisen maan
kauniiden maisemien keskellä. Sillä vain it-
senäinen ja vapaa valtio, kuten Suomi, sal-
lii lastensa mennä tulla, tulla ja mennä ja
olla, siellä missä milloinkin tahtovat.
Tämä olisi hyvä muistaa niidenkin nykyi-
sen hyvinvointi-Suomen nuorten, joiden
tärkein harrastus on shoppailu - heti mat-
kustelun jälkeen.
Joskus kuulee sanottavan, että me mak-
samme velkaa näille sodan läpikäyneille ja

sodissa menehtyneille ihmisille. Velka ote-
taan ja laina saadaan ja
molemmat on ajallaan
makssettava takaisin.
Ei Suomi ole minulle laina
enkä koe maksavani velkaa.
Tässä tapauksessa se
olisikin mahdoton
maksettava. Vapaa Suomi
on ylivertainen ja pysyvä,
pyyteettömästi arvokkaampi.
Itsestäänselvyys se ei ole.
Me voimme osoittaa kiitollisuuta ja kunni-
oitusta edellisille sukupolville omalla käyt-
täytymisellämme, omalla toiminnallamme
olemalla nöyrästi annettujen uhrausten ar-
voisia ja huolehtimalla heistä, jotka yhä
keskuudessamme kantavat sodan sirpalei-
ta kehossaan.
Globalisaatiosta ja sen osittaisesta välttä-
mättömyydestä, kuin myös myönteisessä
mielessä rikastuttavaakin kulttuurista eri-
laisuutta tuovasta massiivisesta maahan-
muutosta huolimatta, me voimme, ja mei-
dän tulee pitää Suomi suomalaisena.
Mannerheimristin ritari numero 162, jalka-
väenkenraali Adolf Ehrnrooth sanoi kerran
monimuotoisen kauaskantoisesti: “SUOMI
ON HYVÄ MAA. SE ON PUOLUSTAMI-
SEN ARVOINEN JA SEN AINOA PUO-
LUSTAJA ON SUOMEN KANSA”.
Itsenäisyys on ilon, ei itkun juhla. Eläköön
riemu ja kiitos sydämissämme, ei pelkäs-
tään tänään vaan aina, mutta erityisesti nyt
kun hyvillä mielin olemme jälleen voinnet
nostaa siniristilippumme perustuslakiansa
juhlivan Espanjan ja oman lippumme ikäi-
sen Andalusian lipun viereen, vapaiden
tuulten liehuteltavaksi.
Kiitos.
Ja oikein hyvää itsenäisyyspäivää teille
kaikille.

Chrisse Johansson
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S U O M E L A N
GOLF-KERHO
6.1.2011 pidettiin kahvikeskustelu Suome-
lan salissa klo 18.00.  Paikalla oli parikym-
mentä  golfaajaa.
Seuraavista asioista sovittiin:
Tapani Saarentolan harjoitukset  alkavat
torstaina 13.1.2011 Mijaksen  kentällä kah-
tena ryhmänä. Klo 10.00 ryhmään ilmoit-
tautui  4 ja klo 11.00 ryhmään  3 henkilöä.
Lisää mahtuu ja jos  on paljon tulijoita lisä-
tään ryhmiä.  Sama systeemi kuin syksyllä,
eli sitoudutaan 4 kertaan a 10.00 € kerta.
Treenit ovat aina torstaisin.
 Kerhon kisat pelataan kerran kuukaudes-
sa.  Kisat ovat SUOMI-OPEN  nimeltään ja
ne ovat avoimet kaikille suomalaisille.  Peli-
aika on koko vuosi ,  viiden ? parhaan ki-
san tuloksen perusteella lasketaan pinnat
ja paras on SUOMEN MESTARI.  Sarjat
miehille ja naisille.  Pelipaikka on Miraflo-
res-golf.
KEVÄÄN KISAT:  23.1. 2011.      13.2.2011.
maalis- ja huhtikuu ilmoitetaan myöhem-
min.  Syksyn kisat ilmoitetaan myöskin
myöhemmin.  Kisat hoitaa Miraflores-golf.
VALOPALLOKISA LAURO-GOLFISSA.
Kokeillaan uutta pelimuotoa.  9 reiän kisa
27.1.2011 klo 18.30.  eli pimeässä. Kustan-
nus on 33€ ja sisältää pallot, valot joka pe-
laajalle, soihdut kentälle( tii ja viheriö ), pe-
limaksu ja ruoka  (paella ) pelin jälkeen.
Mielestäni maksu on kohtuullinen.  Pelaa-
jia pitäisi olla 30-40 .  Jos ei tule tarpeeksi
niin katsellaan  jos saataisiin muualta lisää.
KUUKAUSITTAINEN KOKOONTUMI-
NEN.
Joka kuukauden ensimmäinen torstai juo-
daan kahvit ja katsotaan mitä tehdään ja
mitä on tehty.  Ja onko ollut hauskaa.  Seu-

raava kerta ollaan rannalla 4.2.2011 klo
18.00.  Paikkana on  Rafaelin aukiolla oi-
kealla puolella  Paseolta katsottuna  oleva
ravintola ensimmäisenä kulmassa.  LA CA-
RIHUELA CHICA.
FUGE GOLF 6.2.2011 SAN ROGUEN
KENTÄLLÄ.
Suomelan golf-kerhon jäsenet saavat ilmai-
sen bussi-kuljetuksen kisaan kerhon kortil-
la.  Etu on 15 euroa.  Sen on Pekkarinen lu-
vannut.
MUISTAKAA MIRAFLORES-GOLFIN
ETU 20 % VOIMASSA OLEVASTA SE-
SONKI HINNASTA.
GOLF OSAKE MIRAFLORES-GOLFIIN.
Hinta on 2000 euroa.  Sisältäen 2011 va-
paan pelioikeuden ja kulut osakkeen han-
kimmasta.  Pelioikeus on 1450 euroa/vuosi
ja osakkeen siirtokulut noin 600 euroa.  Eli
osake on ilmainen.  Yhteishankinta vaatii
10 osakkeen ostajaa tähän hintaan.  HAR-
KITKAA JOS AIOTTE PELATA EDULLI-
SESTI GOLFIA.
TORSTAISIN KOULUTUKSEEN TAP-
SALLE JA MUUTEN PELAAMAAN.

Fugessa 12.01.2011-01-12

Kari

GOLF-KERHON KUUKAUSIKOKOUS
RAVINTOLA LA CARIHUELA CHICAssa
paseolla Rafaelin aukion reunalla
TO 3.2.2011 KLO 18
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Puhelinnumeroon
902 102 112
VOI TEHDÄ
RIKOSILMOITUKSEN
ENGLANNIN
KIELELLÄ

      C/ Blasco de Garay 7,  5 D
                29 001 Malaga
              Puh. 952 212 435
      Avoinna ma-pe klo 10-13

Yleinen hätänumero           112
Poliisin hätänumero            092
Rikosilmoitus         902 102 112
Palokunta                           080
Ambulanssi                         061

KALEVALA-JUHLA JA
KARJALAINEN PITOPÖYTÄ 20 €
SUOMELASSA SU 27.2. KLO 14
lipppujen lunastus viim. 16.2.2011

ASKARTELUPIIRI aloittaa Suomelassa 31.1. ma klo 10 - 12



=16=

                    Toiminta- ja harrastuspiirit

ASOCIACIÓN FINLANDESA SUOMELA
                                       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

Baari ja hopeasepät Waltteri 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 Juhani Rytkönen 662 242 150

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