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Suomelan syyskausi saatiin alkuun 8.10.09
            siivoustalkoilla ja väkeäkin ilmaantui paikalle
            ihan mukavasti. Että porukka jaksaisi ahertaa,
 piti hankkia palanpainiketta. Aluksi oli tyydyttävä
lähikaupan antiin, ja löytyihän sieltä sopivaa purtavaa.
  Keittiöstäkin piti siivota kesän pölyt pois, että saatiin ruokintapuoli toimimaan. Minulla
oli ensin hieman yksinäistä keittiössä, kun ei väkeä vielä ollut saapunut tänne etelään. Jo
helpotti kun Röytän Raimo tuli kokin hommiin, ja myöhemmin Suomelan keittiö sai avuk-
si huippukokki Hannu Kaukiaisen. Oli se hienoa, kun Raimo ja Hannu lupasivat hoitaa
koko ruokapuolen. Jussi Autio lupautui “kuljetuspäälikön” hommaan ja Laura Kekkonen
lupasi toimia “repsikkana” sekä kokkien apuna. Minun toimenkuvani on hoitaa kaikki
kahvitilaisuudet ja talkoolaisten hankinta keittiöön.
  Suomelan jäsenet tykkäävät pullasta, ja onneksi on leipureita kuten Raili, Ulla, Enni,
Rauha ja Laura ja monet muut.
  On saatu talkoohenkisiä naisia ja miehiä perunoitten ym. kuorintaan, jopa jouluaattona.
Aina on löytynyt tekijöitä myös ruuan jakeluun, voileipien tekoon ja kahvitarjoiluun.
Suuri merkitys on myös työharjoittelijoilla keittiössä. Ensin oli Sirpa, marraskuussa Nina
ja Marika, jotka leipoivat hyviä sämpylöitä.
  Sitten osaava nuorimies Joonatan. Kevätkaudeksi saatiin Risto, joka sanoi, että hänellä
on peukalo keskellä kämmentä, mutta se ei pidä paikkaansa. Risto on ollut apuna salire-
montissa ja keittössä ja tekee melkein mitä vain. On myöskin oikea käteni ihan kirjaimelli-
sesti, kun oma oikeani rupesi temppuilemaan.
  On se hienoa, että meissä eläkeläisissä on sitä vanhanajan talkoohenkeä, sillä tämähän
on Suomelan toiminnan A ja O. Lämmin kiitos kaikille keittiön ahkerille talkoolaisille ja
työharjoittelijoille!
  Minulle sisustusalan yrittäjänä leipäni ansainneelle oli aikamoinen haaste ottaa vastuu
keittiöhommasta, mutta näiden kaikkien ihanien ihmisten avulla se on onnistunut. Tämä
kaksivuotinen pestini Suomelan hallituksessa alkaa olla lopullaan. Se ollut mielenkiin-
toista ja haastavaakin työtä. Jos tulee ensi syksynä vapaa-ajan ongelmia, nimi vaan Suo-
melan keittiötyölistaan, kyllä sieltä hommia löytyy.

Suosittelen lämpimästi!

                                                        Saini Kinnunen

Keittiön
kuulumisia
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Veteraani-illan
aiheena

uskonnot ja
maailmanrauha

Suomelassa vietetään veteraani-iltaa
aina kuukauden viimeisenä perjan-
taina. Tammikuussa illan isäntänä

toimi tuttuun tapaan Vesa Tuominen, joka
oli kutsunut esitelmöitsijäksi aurinkoranni-
kon seurakunnan kriisipastorin Kaj Eng-
strömin.
  Aihe oli puhutteleva ja tilaisuuden osan-
ottajat kuuntelivat mielenkiinnolla hyvin
valmisteltua esitystä. Pastorilla on kuuluva
ja selväsanainen ääni ja lisäksi hän hallit-
see mediatekniikan.

Kuulijoille tuli selväksi esityksen tarkoitus.
Aikojen alusta asti maailmaan on muodos-
tunut sekä pienempiä, että suurempia us-
kontoryhmiä. Kristinuskon rinnalla ovat
vahvoina muslimit, hindut, budhalaiset,
juutalaiset sekä paljon muitakin esim. kiina-
laisia ja afrikkalaisiakin uskontoja. Lisäksi
todettiin, että maailmassa syntyy jatkuvas-
ti uusia uskontoja, mutta osa myös häviää.
Maailmanrauhaa ei ole koskaan täydelli-
sesti ollut, koska useimmissa maissa eri us-
kontokunnat taistelevat keskenään oikea-
oppisuudestaan ja näin tulee jatkumaan-
kin. Vanhaan aikaan jopa ’vääräuskoisten’
opetusmateriaalia poltettiin roviolla.
  Kaj Engström ei suosinut esitelmässään
mitään uskontoa eikä puhunut minkään
vallan puolesta. Hän toi hyvin tasapuoli-
sesti esille sen, miten kautta aikojen valti-
oiden rajat ovat muuttuneet, uskonnot le-
vinneet ja muuttaneet muotoaan. Palestii-
nan rajojen ja Israelin ympäristön muutok-
set tulivat esille. Pastori Engström väritti
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kiinnostavaa esitystään sopivasti myös
huumorilla niin, että yleisön kiinnostus säi-
lyi loppuun asti. Tilaisuuden lopussa
osanottajilla oli mahdollisuus kommentoi-
da omia tuntemuksiaan maailmanrauhan ti-
lanteista.
  Professori Ole Wasz-Höckert otti kantaa
lääkärin näkökulmasta ja kertoi omista ta-
paamisistaan korkea-arvoisten henkilöiden
kanssa eri kansakuntien yhteisissä koko-
uksissa.
  Veikko Immonen muistutti Hitlerin osuut-
ta näihin maailman uskontojen jakaantumi-
siin. Kävi ilmi, miten Hitler ja Israelin johto
olivat aikoinaan sekoittamassa maailman-
rauhaa.
  Eero Teerijoki kertoi siitä, miten maalli-
nen valta taistelee omistamisesta. Voisivat-
ko uskonnot luopua omistamisesta? Pree-
riaintiaanit eivät voineet omistaa maata, ei-
vätkä he omistaneet mitään muutakaan.

Ulla Lilja ehdotti, miten olisi hyvä saada
koulun uskonnon opetukseen tällainen
maailman rauhaa käsittelevä aihe, hauskal-
la huumorilla höystettynä.
  Palaverimme päätteeksi Kaj Engström jätti
ruutuun viimeisen puhuttelevan kuvan,
missä Jeesuksen sanoma oli seuraava:

TULEEKO RAUHA
KOSKAAN?

“Älkää luulko, että minä olen
tullut tuomaan maan päälle
rauhaa. En minä ole tullut
tuomaan rauhaa, vaan miekan.”

Teksti ja kuvat, Paavo Kivelä
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Kriisipappi  Kaj Engström
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Suomelan harrastuspiirien kirjo on laaja.
Kirjallinen harrastuspiiri on aloittanut
jo 90-luvulla Matti Klemin johdolla.

Kleminhän muistamme myös Suomelan histo-
riikin kirjoittajana. Viimeiset seitsemän vuotta
innostavana vetäjänä on ollut filosofian
maisteri ja huumorismies Eero Teerijoki Poh-
janmaalta. Hän on tehtävässä ihan omalla
alallaan. Jo nuoruudessaan hän on valinnut
yliopistossa suomalaisen kirjallisuuden pää-
aineekseen ja on nykyisinkin päätoiminen lu-
kija kuten elämänkumppani Ulla häntä helläs-
ti tituleeraa.
  Tänä talvena kymmenkunta kirjallisuuden
harrastajaa kokoontuu tiistai-iltapäivisin
Suomelan salissa ison pöydän ääreen lystin-
kare valmiiksi silmänurkassa. Ryhmän ko-
koontuminen rytmittää viikon, ja kavereiden
tapaamista oikein odottaa. Joukossamme on
lähes tasan miehiä ja naisia eri elämänaloilta
ja eri puolilta Suomea.

 T o i m i n t a t a v a s t a

Luemme yhteisesti sovitut teokset, josta sit-
ten keskustelu kehkeytyy, kirjallisuusvuoto
viriää. Kuluvana toimintakautena ovat esillä
mm vanhemman romaanikirjallisuuden edus-
tajana  Johannes Linnankosken Laulu tuli-
punaisesta kukasta ja uuden tyylin edustaja-
na Monika Fagerlundin Ihanat naiset ran-
nalla. Syksyn Finlandia-palkinnon voittajan,
Antti Hyryn tekstinäytteenä tutustuimme no-
velliin Pato 50-luvulta, jolloin Hyry jo heti
huomattiin uuden, oman tyylisuunnan kirjoit-
tajana. Huomiota on myös saanut kirjalli-
suuspiirimme jäsenen Osmo Kärkkäisen
omaelämäkerrallinen romaani Rikkinäinen
ruukku.

Hemingway-kirjakauppiaan Markku Venton
vierailu on aina odotettu tapahtuma, häneltä
saamme kirjallista korvaa hivelevän, pätevän
esityksen syksyn uutuuksista, ja vuoden
Finlandia-palkinnon saajan arvuuttelu alkaa.
Palkittu teos onkin kevätkauden keskeinen
keskustelun kohde. Viime keväänä Sofi Oksa-
sen Puhdistus,  kuuden merkittävän palkin-
non merkittävä romaani oli kevään kestoaihe.
Ohjelmassa tapaa olla myös  kirjailijavierailu-
ja. Vuosien varrelta mainittakoon Raija Ora-
nen, Maija-Liisa Dieckmann ja Marja Nas-
kila.

 K i r j o i t t a j a h a u t o m o

Kirjoittamiseen taipuvaiset tuovat joka toi-
nen viikko ryhmän arvioitavaksi omia tekste-
jään. Näissä hengentuotteissa on usein omaa
elettyä elämää, joukossa on myös fiktiivisen
sanataiteen tuottajia. Useimmat ovat kirjoitta-
jana vasta-alkajia. Tekstit voivat olla runoa
tai proosa esim. romaania, novellia, kerto-
musta, pakinaa. Onpa voinut käydä niinkin,
että henkilölle piiriin tullessa on ajatus osal-
listua vain lukupiiriin ja keskusteluun, mutta
vähitellen innostuu itsekin kirjoittamaan, löy-
tää sanallisen luovuuden itsestään. Se on
muuten riemastuttava hetki: Tässä iässä, mik-
si en ole tuota aikaisemmin keksinyt! - Näin
tulevat kirjatuiksi ja talteen kootuiksi omaelä-
mäkerralliset sattumukset, menneen maailman
elot ja olot 50 -60 vuoden takaa. Ikäluokal-
lammehan on huikea aitiopaikka ja mahdolli-
suus kertoa uuden teknologian vempaimien
käyttöönotosta radiosta nettiyhteyksiin ja
siitä kun Isä auton osti. Ja siitä, mitä oli ihana
elämä ilman jumalatonta kiirettä. Mitä oli ma-
terian puolesta niukka mutta onnellinen elä-

Kirjallisuuspiirissä tapahtuu
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mä sodan jälkeen. Näistä muisteloista tulevat
olemaan innoissaan lapsenlapset, jotka tu-
tustuvat uudelta kantilta mummiin ja ukkiin,
ja edelleen heidän jälkeensä tulevat sukupol-
vet pääsevät tutustumaan esi-isiensä maail-
maan ruohonjuuritasolla. Ja siksi toisekseen
olemme iässä, jolloin on jälleen mietittävä,
mikä on minulle sopiva ehkäisykeino. Tässä
se on. Luova harrastus on ehkäisykeino,
~dementiaa vastaan nimittäin.

A n t o l o g i a  v i r e i l l ä

Kun me hauskuutamme itseämme jäsenten
tuottamilla teksteillä, miksi emme saattaisi nii-
tä kansien väliin ja halukkaiden luettavaksi.
Olemmekin hakeneet apurahaa, jolloin Suo-
mela-yhdistys on virallinen hakija. Lopullis-
ten kustannusten ja apurahan välinen erotus
jää meidän Antologiaan osallistuneiden vas-
tattavaksi. Siinä vaiheessa heittäydymme
markkinanaisiksi ja -miehiksi. Ja taas on haus-
kaa, otaksun!

A.Kivi-juhla lokakuussa ja Kalevala-juhla
helmikuussa

Suomenkielen ja suomalaisen kulttuurin
merkkipäivien järjestelyt ovat olleet luonto-
jaan Kirjallisuuspiirin kontolla. Tänä vuonna
Kalevalan ensimmäisen osan julkaisemisesta
tulee kuluneeksi 175 vuotta. Helmikuun 28.
päivänä  siis kokoonnuimme taas joukolla
juhlimaan.
                                                                                           Kaija
Tyyskä
PS. E i  y l ä i k ä r a j a a

“Kirjailijaksi” ryhtymisellä ei ole yläikärajaa.
Tunnen lähipiiristäni henkilön, jonka esikois-
teos julkaistiin 100-vuotispäivänä vuonna
2005. Tätini oli monen muun touhuamisen
ohella se päätoiminen lukija ja kirjoittaja.
Niinpä hän sataa vuotta lähestyessään kir-

joitteli kotikylänsä historiikin, kun kyläläiset
sitä pyysivät. Askolan kunta halusi juhlistaa
100-vuotispäivää kustantamalla teoksen pai-
noasuun. Mainittakoon, että päivänsankari
oli pirteä kuten aina ja kätteli yksilöllisesti
satakolmekymmentäviisi onnittelemaan tul-
lutta mennen tullen, antoi lehtihaastatteluja
ja nautti juhlista.
  Edellä kerrotun nappasin esimerkiksi Muis-
telu-salkustani, jonka olen koneeseeni pe-
rustanut kuvatakseni jälkipolville suvun per-
soonallisuuksia.

Tervetuloa Kirjallisuuspiiriin! Kokoon-
numme tiistaisin klo 15.30 Suomelan salis-
sa.

                                              EERO
                                                    TEERIJOKI

Harjoittelijatyttöjen vetämä
KUNTOJUMPPA
myös pieniä kävelyretkiä
torstaisin ko 9 - 10
alkaa 25.2.2010
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Lisäyksistä ja muutoksista ilmoitetaan ilmoitustauluilla, Teva-radiossa,
Suomelan kotisivuilla ja  Uusi Fuengirola-lehden menopalstalla.
Suomela toimii - tule mukaan!
Jäseneksi voit liittyä Suomelan toimistossa tai teemailloissa.
25 €:n vuosijäsenmaksulla saat osallistua kaikkiin toimintaryhmiimme.
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Maanantai 09.00 - 12.00 Hopeasepät Suomela
12.15 - 13.45 Itämainen tanssi Suomela
14.00 - 16.00 Toimisto ja kirjasto Girasol
14.00 - 15.00 Espanjaa, Fantástico 3 Suomela
15.00 - 16.00 Fantástico 2 Suomela
16.00 - 17.00 Fantástico 4 Suomela
17.00 - 18.00 Fantástico 1 Suomela
16.00 - 17.00 Kuntolentopalloa Pacosin kenttä
19.30 - 20.30 Tangokurssi Suomela

Tiistai 09.15 - 10.15 Rentouttava venyttely Suomela
10.30 - 12.00 Tietokone tutuksi, ennakkoilm. Suomela
13.00 - 14.15 Helisevät-kuoro Suomela
15.30 - 18.00 Kirjallisuuspiiri Suomela
19.00 - 20.30 Soitinyhtye Suomela

Keskiviikko 09.15 - 10.00 Keppijumppa   Girasolin patio
09.30 - 13.00 Tilkkupiiri Suomela
14.00 - 16.00 Toimisto ja kirjasto Girasol
16.00 - 17.30 Lounas á la Suomela Suomela
17.15 - 17.30 Viikkotiedotukset Suomela
17.30 - Teemailta Suomela

Torstai 09.00 - 10.00 Kuntojumppa Suomela
09.30 - 12.00 Luontopiiri (aloittaa ulkona) Suomela
12.00 - 14.00 Espanjan keskusteluryhmä Suomela
12.00 - Kuntotennis  Mailapelikeskus C. Cantera
14.00 - 16.30 Riston virikepiiri Suomela

Perjantai 09.30 - 13.30 Kuvataidepiiri Suomela
14.30 - 17.00 Kamerakerho kk:n 1. ja 3. pe Suomela
19.30 - 20.30 Tangokurssi Suomela
20.30 - 21.30 Salsakurssi Suomela

Lauantai 09.00 - 10.30 Jooga Suomela
10.30 - Kalakerho Suomela
18.00 - 22.30 Tanssi-illat Suomela

Sunnuntai 09.00 - Mijas-kävely        Suomelan portilta
09.00 - Sohail-kävely        Rafaelin aukiolta
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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 14-16
Kirjasto avoinna ma ja ke 14-16
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Ti  2.3. klo 18 Aurinkorannikon Artistit tanssien merkeissä: KatiTuulia,
                                     Kari Kanto, Pikkis, ja Harri Nikkinen, 3€
Ke 3.3. klo 16 lohikeitto

klo 17.15 omat tiedotukset
klo 17.30 teemaillassa Harmonia ja Annukka Salonen

To 4.3. klo 18 elokuvailta: Akseli ja Elina
La 6.3. klo 18 tanssi-ilta, Rauno Järvinen
Su 7.3. klo 12 Rannikon Veteraanijuhla, vieraana minist. Alexander Stubb
Ke 10.3. klo 16 lihamakaronilaatikko

klo 17.15 omat tiedotukset
klo 17.30 teemaillassa tri Pentti Raaste

La 13.3. klo 15 Helisevien Laulajaiset, 5€, sis. pullakahvin, solistit Marja
Lankiala ja Pekka Lepistö, joht. Martti Kilpeläinen

klo 18 tanssi-ilta, Kati Tuulia
Su 15.3. -> Kuvataidepiirin ja Valokuvauskerhon näyttely Suomelassa
Ke 17.3. klo 16 lihakeitto

klo 17.15 omat tiedotukset
klo 17.30 teemaillassa luonto ja Veikko Makkonen

To - la  18. - 20.3. matka Portugaliin
La 20.3. klo 18 tanssi-ilta, Pikkis
Ke 24.3. klo 16 kesäkeitto

klo 17.15 omat tiedotukset
klo 17.30 teemaillassa Raimo Halinoja, hyvät tavat ym.

La 27.3. klo 18 Kukkaistanssit, Pikkis ja Nikkis
Su 28.3. Suomela-Open, Miraflores

Asociación Finlandesa Suomelan sääntömääräinen
KEVÄTKOKOUS Suomelassa lauantaina 6.3.2010 klo 10
                             Jäsenkortti mukaan!! !
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Yksi talvikausi alkaa olla taas taka-
na Suomelan harrastuspiireissä,
mutta syksyllä tulemme jälleen jat-

kamaan yhtä innokkaina.
  Hopeaseppien piiri on toiminut Suomelas-
sa jo seitsemän talvikautta ja koko ajan Ve-
san vetämänä. Vesa jaksaa opettaa meitä
rauhalliseen tapaansa ja kun lähes joka
kerralla on joku aivan uusi oppilas paikalla,
joutuu hän kertaamaan samat asiat maa-
nantai maanantain jälkeen yhä uudelleen.
Kun vielä useimmiten on kysymys ikäihmi-
sistä, asia unohtuu, eikä millään muistu
mieleen, miten se nyt menikään, vaikka oli-
si vain viikon tauko edellisestä kerrasta.
  Meitä on Hopeasepissä noin 15 - 20 hen-
kilöä paikalla ja Vesan tilaston mukaan
noin 60 eri henkilöä on näinä vuosina ollut
oppilaina. Jokainen on tehnyt ainakin yh-
den korun. Parhaat useita kymmeniä.
  Siinä ovat saaneet sekä lapset, lastenlap-
set ja lastenlastenlapsetkin oman korunsa.
Meilläkin vanhin lastenlastenlapsemme
Helmi, joka kolmevuotiaana sai ranneko-
run, sanoi heti, että “isikin haluu käsiko-
run”. Isi ei silloin halunnut. Äiti halusi.
  Hopeasepät on siitä mainio piiri, että tääl-
lä työskentelevät sekä miehet että naiset
yhdessä. Samasta perhepiiristä voivat mo-
lemmat olla yhdessä samassa harrastuk-
sessa. Miehiltä sujuu korujen teko ehkä
paremminkin kuin naisilta. Ainakin hopean
kiertäminen puikoksi ja siitä edelleen sa-
haaminen renkaiksi käy mieheltäni huomat-
tavasti paremmin kuin minulta. Ja huo-
maan, että Rauno on ahkerampikin kuin
minä. Voin olla mukana joskus vain otta-

malla tavarat esille. Rauno taitaa sentään
vääntää aina jotakin, vaikka se alkuaikojen
innostus on meilläkin muuttanut muoto-
aan. Alussa olimme Vesan opissa kolme
tuntia viikossa ja jatkoimme sitten kotona
iltamyöhään. Nyt olemme olleet mukana jo
kuusi vuotta.
  Uusia malleja löytyy netistä, mutta Vesal-
la on kyllä runsaasti itselläänkin erilaisia
malleja ranne-, kaula- tai korvakoruiksi.
  Hopean hinta on aika korkea, mutta aina-
han harrastukset maksavat. Tästä harras-
tuksesta jää kuitenkin kaunis koru itselle
tai lahjaksi läheiselle.
  Joka tapauksessa Hopeasepät on kiva so-
siaalinen yhdessäolomuoto, siellä voi ru-
patella kaverien kanssa ja hauskaa on.
Tavataan!

Ilse

HOPEAN HOHTOA!!

Vesa Tuominen opastamassa sahausta
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TIETOKONE TUTUKSI-PIIRI
Tekstinkäsittelyä tiistaina 2.3. ja 9.3.
klo 10.30-12.00. Kirjoita ennen kurs-
sia helmikuun Suomelan Sanomien
sivun 6 juttu ja tallenna se koneelle-
si.
Esitysgrafiikkaa PowerPoint-ohjel-
malla tiistaina 16.3. ja 23.3 klo
10.30-12.00. Voit käyttää omia valo-
kuviasi, jotka on otettu digikameralla.
Ilmoittautumiset toimistolla.

Muistathan palauttaa kirjaston kirjat
viimeistään 24.3.2010!

Kirjasto ottaa vastaan myös
kirjalahjoituksia!

Syyskausi alkaa SIIVOUSTALKOILLA
perjantaina 8.10.2010 klo 9

Sunnuntaina 10.10.2010 klo 14
Aleksis Kivi - juhla

Rannikon VETERAANIJUHLA
Suomelassa

sunnuntaina 7.3. klo 12
juhlapuhujana ministeri

Alexander Stubb

Syksyn harrastuspiirit
aloittavat

 viikolla 41 (11.10.2010)

Naise elämää?
Jos sää ole itsenäine, sää ole
pelottava.
Jos sää ole ystävälline ja
ymmärtäväine, sää ole liian kiltti.
Ku sää sano, mitä sää ajattele,
sää ole rääväsuu.
Jos sää ole hiljaa, on sus jotta
kummallist.
Jos sää anna, sää ole helppo
nakki.
Jos sää pihtaat, haeta joltain
muult.
Yritä täsä sit olla. Jua pari lasi
kuaharii. Venytel tualis
semmottos, et pää menee taakse
ja kattelet maailmaa ylösalasi.
Hiukka hianon näköst. Ei iloseks
tulemiseks enemppä tarvita.

Kyl o helppo ol naine!!!!
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Viihtyvyys käsittää toimia, joiden
tarkoituksena on järjestää yhteis-
kunnan olot tarkoituksenmukaisel-

la ja oikealla tavalla, ottaen huomioon te-
hokkuuden sekä oikeudenmukaisuuden
asettamat vaatimukset. Julkinen valta vai-
kuttaa keskeisesti kunkin alueen yhteis-
kuntapolitiikkaan. Myös kansalaisjärjestöt,
yritykset, tiedotusvälineet sekä tavalliset
kuluttajat ja kansalaiset harjoittavat yhteis-
kuntapolitiikkaa.
Aurinkorannikon erillispiirteitä
  Maisemat ovat hyvin kauniit ja paratiisi-
maiset, upea meri ja kaunis Mijas- vuoris-
to. Fuengirolan sää on Euroopan parhaita,
keskilämpötila +18 C ja keskisademäärä 520
mm:ä vuodessa. On paljon aurinkopäiviä.
Sosiaalinen suojelu
EU:ssa on käytössä sosiaalisen suojelun
käsite. Se vastaa suunnilleen samaa kuin
suomenkielessä sosiaalisen turvallisuuden
käsite. Turvallisuuteen voidaan lukea mu-
kaan paitsi toimet, joilla varmistetaan toi-
meentulon turvaa ja sosiaalipalveluja niitä
tarvitseville, myös asukkaiden yleistä tur-
vallisuutta, kuten kysymystä rikollisuuden
muodostamasta uhasta ihmisten liikkumi-
selle maassa tai asuinympäristössään.
  Fuengirolan politiikka on ihmisläheistä.
On hyvä kaupunginjohtaja Oña Sevilla ja
suomalainen kaupunginvaltuutettu Suvi
Kauranen. Valtuustossa on PP:llä 16 jäsen-
tä, sosialisteilla 8 ja yksi andalucialaispuo-
lueen jäsen. On oma televisiokanava, ra-
diolähetykset, ym. EVL: kirkon ja helluntai-
laisten toiminta on suurenmoista ja molem-
milla on hyvät tilat ja ilmapiiri.

Liikenne, turvallisuus ja rikollisuuden
estäminen
Tässä on vielä paljon tehtävää. Liikenne
on sivistynyt kymmenen vuoden aikana
voimakkaasti. Jalankulkijalle annetaan hy-
vin tietä, samoin yleinen liikennekulttuuri
on parantunut. Kaupunkimme uusitut bus-
si- ja junakadut nopeuttavat autoilua. Ja-
lankulkuteitä on levennetty. On tullut uu-
sia pyöräteitä, tuskin niitä on missään
muualla Espanjassa.
  Rikollisuus on nyt lisääntynyt ja poliisi
on hiukan voimaton. Kaupungillamme on
150 omaa poliisia ja valtakunnallisissa or-
ganisaatioissa noin 60 poliisia.
Katujen puhtaus ja siivous
Tällä sektorilla on tapahtunut upeaa kehi-
tystä. Kaupungin siivous- ja puutarhatoi-
messa on 400 henkeä ja paljon laitteita. Ka-
dut ja eri paikat pestään säännöllisesti, jol-
loin pölyisyys vähenee. Rakennusjätteet
on kuljetuksessa hyvin peitettävä. Ranto-
jen ja jokien laitto kuuluu Andalusialle, se
on myös tehostunut. Yleisölle on ollut mo-
nia siivous- ja puhtauskampanjoita ja tu-
lokset ovat näkyvissä, vaikka koirankakka
on yhä ongelma.
Elämyksellisyys, kulttuuri ja yritystoi-
minta
Moni-ilmeistä kaupunkikulttuuria ovat ra-
kentamassa niin kaupunki, yksityiset kuin
yhteisöt. Syksyllä on Feria del Rosario ja
keväällä Kansainväliset päivät. Palcio de la
Pazissa on paljon hienoja tilaisuuksia, sa-
moin Casa de Culturassa. On hyvä suoma-
lainen koulu lukioineen. On noin 150 Suo-
malaista yritystä. Fuengirolassa julkaistaan
myös useita suomenkielisiä lehtiä. Postikin
toimii nopeammin, jos lähettäjä on muista-
nut laittaa maan tunnuksen ja postinume-
ron oikein: E-29640 Fuengirola.

VIIHTYVYYS

AURINKORANNIKOLLA
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Puhelinnumeroon
902 102 112
VOI TEHDÄ
RIKOSILMOITUKSEN
ENGLANNIN
KIELELLÄ

                   KEITTIÖSSÄ TARVITAAN APUA
               Keittiöpalvelulla saat myös halu-
               tessasi tavarasi kesäsäilöön
                Suomelaan.
                Saini Kinnunen puh. 657 352 846

      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
Taxi/Fuengirola       952 471 000

Tasa-arvo
Perheiden tasa-arvo on parempi kuin Suo-
messa. Tasa-arvoa lisää eläkeläisten ilmai-
nen terveydenhoito.
Ystävyys ja tuttavien saaminen
Tuttavien ja läheisten ihmissuhteiden luo-
minen on helpompaa kuin Suomessa. Suo-
malaisia täällä on noin 30 000 ja Fuengiro-
lassa asuu noin 5000 suomalaista. Viihty-
vyys riippuu paljon omasta aktiivisuudes-
ta.
Harrastukset
Harrastuksia järjestää Suomela ja moni
muukin suomalaisyhdistys. Talkootoimin-
taa on hyvin. Fuengirolalla on paljon uusia
urheilutiloja. Viimeksi on valmistunut Elo-
lan kunto- ja liikuntakeskus.
Terveydenhoito
Terveyskeskusten palvelut ovat internetis-
sä. Terveyskeskuksen ajanvaraus interne-
tin kautta mahdollistaa vapauden valita it-
sekullekin sopivan ajan. Reaaliaikainen jo-
notusaika terveyskeskuksessa saadaan
helposti selville myös puhelinpalvelun
kautta. Terveyspalveluiden painopiste on
asetettava terveyden edistämiseen ja ter-
veyshaittojen ennaltaehkäisyyn. Tohtorit
Tolonen, Kuusela ja Raaste pitävät eri yh-
distyksissä ja yrityksissä terveysluentoja.
Seurakunnilla on monta toimivaa AA-ker-
hoa.
Luonto ja virkistysalueet
Kaupunkia rakennettaessa on huolehdittu,
että viheralueet ja luonnon monimuotoi-
suus säilyvät ja turvataan. Virkistysaluei-
den käyttöä on kehitetty palvelemaan kau-
punkilaisten hyvinvointia ja terveyttä. Joi-
hinkin kaupungin puistoihin on rakennettu
tenniskenttiä ja kuulapelejä ym, joilla per-
heet ja seurueet voivat mitellä taitojaan.
Viihtyvyyden parantaminen kuuluu kaikil-
le.

Olavi Silventoinen
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Maija Pulkkinen puheenjohtaja 657 578 960     618 828 022
Marjut Hurtig tiedottaja, varapuheenjohtaja 657 558 033     629 029 570
Saini Kinnunen........ keittiövastaava................................. 657 560 731     657 352 846
Heikki Kovanen sihteeri 687 422 463
Eila Vienola matkat 666 331 246     676 307 039
Seppo Mäntylä.......... sali-isäntä......................................... 662 522 630

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

Baari ja kalakerho Waltteri Pirttivaara 652 539 840
Espanjan kieli................................. Tiina Lindén..................................... 670 671 483
Espanjan keskustelurhmät Elena Vergaza 658 814 033
Golf-kerho Kari Hyttinen 634 328 184

Matti Tuovinen 677 313 631
Hopeasepät ja veteraanijaosto..... Vesa Tuominen............................... 636 635 154
Itämainen tanssi, keppijumppa,
tietokone tutuksi.............................. Sirpa Ruhanen................................ 660 150 440
Jooga Sirpa Ripatti   +358 505 561 041
Kirjallisuuspiiri................................. Eero Teerijoki................................... 952 661 477
Kirjasto Heikki ja Eija Kovanen 610 959 481
Kuntotennis...................................... Paavo Hanhisalo............................. 685 874 452
Kotisivut Kirsti Järvelä 687 248 699
Kuvataidepiiri................................... Kalevi Kasurinen..............................654 967 781
Luontopiiri, kamerakerho Veikko Makkonen 649 226 712
Matkat Eila Vienola 666 331 246
Mijas-kävely...................................... Olavi Silventoinen.............................952 664 257
Sohail-kävely ja bingo Kaarlo Kunnari 651 142 040
Soitinyhtye Rauno Järvinen 628 801 204
Naiskuoro Helisevät....................... Martti Kilpeläinen............................. 609 115 245
Suomelan Sanomat........................ Marjut Hurtig, toimitus..................... 629 029 570

marjut.hurtig@gmail.com
Juhani Rytkönen, taitto 662 242 150

Tanssikurssi.....................................Gema Forsström..............................677 806 585
Teatteri Suomela Oiva ja Maili Suutari 638 611 433
Tilkkupiiri Raili Parviainen 952 468 402
Vuoristovaeltajat Heikki Kovanen 687 422 463

                    Toiminta- ja harrastuspiirit
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