
Lähde mukaan Suomelan upeille
retkille! Kevään kohteina mm.
Jerez, Cadiz, Sevilla ja Cordoba.

Suomelan Sanomat
Asociación Finlandesa Suomela  Jäsenlehti n:o 168  Tammikuu 2019



Syksyn satoa ja kevään odotuksia

Suomelan syyskausi aloitettiin maanantaina
1.10. ja lähes kaikki harrastepiirit käyn-
nistyivät saman viikon aikana. Harrastus-
piireille saatiin myös uusia vetäjä, muun
muassa Kuvataidepiiriin ja Kamarikuoroon.

Syyskauden suurin yksittäinen tapah-
tuma oli Suomelan avoimet ovet 27.10, jossa
vieraili kolmen tunnin aikana 350 kävijää ja
uusia jäseniä liittyi reilut 50 henkilöä.

Olimme mukana myös Huutokauppa-
keisari-ohjelman kuvauksissa ja varsinai-
sessa huutokaupassa, josta huutokaupan
tuotto Suomelalle oli 864 euroa. Ohjelma
esitetään Nelonen-kanavalla keväällä 2019.
Pikkujoulut, joita vietettiin kahdet, Suomelan
yleiset ja Golfkerhon, keräsivät lähes 200
juhlijaa. Syyskauden aikana useat median
edustajat vierailivat Suomelassa, ja saimme
runsaasti julkisuutta Suomen lehdistössä ja
televisiossa.

Joulutauon aikana tehtiin myös paran-
nuksia Suomelan salin ilmastointiin. Saliin
asennettiin uusi kanavailmastointi ja taka-
tiloihin lisättiin ilmanpoistoa. Näillä toimen-
piteillä saamme parannettua ilmanlaatua.
Keittiön toimintaolosuhteita myös paran-
nettiin ja keittiön takatiloihin rakennettiin
erillinen työtaso leipomista varten sekä
ostettiin uusi uuni. Tämä mahdollistaa leipo-
misen milloin tahansa ilman, että työ häiritsee
harrastuspiirien ja -kerhojen toimintaa.

Joulukuussa aloitti myös uusi Canasta-
kerho, johon liittyi reilut 20 henkilöä. Suo-
melan salin tilat olivat koko syyskauden
täysin kuormitettu klo 9-21.

Syksyn aikana käynnistettiin Suomelan
kotisivujen kokonaisuudistus niin ulkoasun
kuin sisällönkin osalta. Samalla vaihdettiin
Wep-hotellipalvelu, josta saatiin lisää tilaa
tulevaa sisältöä varten. Pyrimme julkaise-
maan uudistuneet sivut tammikuulle osoit-
teessa: www.suomela.info

Syyskaudella liittyi Suomelaan reilut 200
uutta jäsentä!

Kevätkausi käynnistyy maanantaina 7.1.
2019 ja ohjelma noudattaa pääosin samaa
runkoa kuin syyskaudella. Keväällä ohjel-
massa on mielenkiintoisia teemailtoja maa-
nantaisin 16.30–18.00. Tanssit järjestetään
joka lauantai, ja esiintyjistä on myös uusia ko-
koonpanoja Suomelalle. Sunnuntai-illoille on
sovittu teatteria ja musiikkiesityksiä. Lauan-
taina 23.2. pidetään Konstaapeli Reinikaisen
johdolla huutokauppa, jolla kerätään varoja
Suomelan toimintaan. Huutokauppaan ote-
taan vastaan lahjoituksia jäseniltä.

Kevätkausi päättyy lauantaina 30.3.
pidettäviin Kukkaistanssiaisiin.

Paavo Ässämäki
Puheenjohtaja

PUHEENJOHTAJALTA

Tervetuloa mukaan kevätkauden tapahtumiin!
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Monipuolinen kuntosali
Hinnat 36e/kk, 95e/3 kk, 180e/6 kk

Suomelan jäsenille 32e/kk
C/Antonio Machado,

Los Boliches (Nuriasolin takana)

LAILLISTETTU ASIANAJAJA ANNIINA

o  Oikeudenkäynnit
o   Asuntokaupat
o   Yritykset
o   Perintöasiat
Ja muu käytännön
asioiden hoito.

Calle Lope de Vega 1-1o, 29640 Fuengirola

LÄÄKÄRI TAPIO POHJOLA
Yli 20 v. kokemus yksityis-
praktiikasta. Myös kotikäynnit sekä
päivystys. Puh. 607 965 089

tel. (+34) 951 261 746,
(+34) 661 104 878
email: info@pohjola.es



”Elämän armoon uskoen,
outoa voimaa säteillen,
kuin antaen odottaa päivää,
jolloin heidän tarinalleen on aika.”

Lapsuuteni kotikylä, maalaisyhteisö Kymen-
laaksossa, Pohjois-Valkealassa, sellaisena
kuin sen muistan, oli toisaalta kova ja karu,
toisaalta pehmeä ja lämmin yhteisö. Lähes
käsin kosketeltavissa, joskaan ei missään
julkilausuttuna, oli joka paikkaan ulottuva
tiukka normisto, jonka mukaan toimimalla me
yhteisön jäsenet hankimme ja säilytimme
jäsenyytemme yhteisössämme. Mallikelpoi-
seen yhteisökäyttäytymiseemme kuuluivat
viralliset ihailunkohteet; perinteiden kunni-
oittaminen, rehellisyys, ahkeruus ja työn-
teko. Yhtä lailla siihen kuuluivat myös viral-
liset paheksunnankohteet; tappelut kylä-
tansseissa, mekastus maitolaiturilla sekä vii-
nan kanssa läträäminen, joita toteuttamalla
ilmensimme nuorekasta vapauttamme – mut-
ta jotka nekin, näin jälkeenpäin oivallettuna,
olivat kaikki läpeensä normitettua toimintaa.
Siihen maailman aikaan kaikella oli rajansa.

Pehmeää puolta yhteisössämme edusti
vastavuoroisuuteen perustuva lähimmäi-
sestä huolehtiminen. Varattoman seitsen-
lapsisen perheen toiseksi nuorimmaisena
voin sanoa, että ilman tätä tiiviin kyläyhtei-
sömme ominaisuutta tuskin istuisin kirjoit-
tamassa tätä tarinaa. Syksyisin pihaamme
talkoilla rahdatut polttopuut pitivät kotimme
lämpimänä talven yli ja kylän maatiloilta
saadut jauhot ja perunat perheemme ravit-
tuna. Me autetut puolestamme painelimme
heti kävelemään opittuamme auttamaan
auttajiamme; heinätöihin, viljankorjuuseen,
perunannostoon, karjaa paimentamaan…

Emme me tätä pelkästään velvollisuu-
desta, lähimmäisenrakkaudesta tai auttamis-

halusta tehneet, me teimme sen siksi, että
maalaisyhteisössä tehtiin, mikä maalais-
yhteisössä piti tehdä.

Suomalainen versio yhteisöllisyydestä
on kehittynyt kovissa paikoissa. Esi-isämme
olivat ilmeisen huonoja suunnistajia, koska
eksyivät aikoinaan maailmankolkkaan, missä
elämisen mahdollisuudet suurimman osan
vuotta olivat liki mahdottomat. Onneksi oli-
vat kuitenkin neuvokkaita ja yhteistyöky-
kyisiä, että kehittivät keinot ja selvisivät. Ja
aika hyvin selvisivätkin. Jokaisella ihmisellä
– varsinkin suomalaisella – on voimakas tar-
ve olla itsenäinen, tarve päästä vaikuttamaan
omaan tulevaisuuteensa. Sen vastapainona
kansallamme näyttää sisäänrakennetun
myös hyvin voimakas tahto kokea yhteen-
kuuluvuutta ja halu laittaa itsemme likoon
sen yhteisön puolesta, johon tunnemme
kuuluvamme. Tätä voi vaikka käydä kysy-
mässä itäiseltä naapuriltamme.

Suomalainen yhteisöllisyys on levinnyt
maailmalle aluksi siirtolaisuuden, myöhem-
min turismin välityksellä. Näemme suoma-
laisuutta kaikkialla, mihin vähänkään isompi
joukko suomalaisia on asettunut asumaan.
Me olemme hyviä perustamaan yhteisöjä.
Aluksi yhteisöjä tarvittiin selviytymiseen,
nykyään jo muuhunkin. Ne ovat olleet ja
ovat yhä meille oivia oppimis- ja kasvuym-
päristöjä. Ne ovat meidän kansalaiskou-
lumme. Yhteisöjen itsetunto on yleensä vah-
vimmillaan niiden perustamisen hetkellä.
Tuota alkuvoimaa kuvaa hyvin tämän
tarinan aloittanut amerikansuomalaisten
siirtolaisten runo 1800-luvulta.

Yhteisöjä syntyy ja niitä katoaa. Yh-
teisöllisyys, halu kokea yhteenkuuluvuutta,
ei katoa niin kauan kuin ihminen maapalloa
asuttaa. Minun yhteisöni ei enää sijaitse
Pohjois-Valkealassa, vaan Etelä-Espanjassa.

JUHA VAINION KOLUMNI

Yhteisöllistä pohdintaa

Ahkerat kuvataiteilijat
Suomelan kuvataidepiiri on iso joukko in-
nokkaita taiteentekijöitä. Syksykauden aika-
na syntyikin monenlaisia töitä runsaasti. Jo
keväällä Reetta Kiiskin aloittama teema
Minun Mona Lisani sai päätöksen, ja tu-
lokset olivat joulukuussa Suomelan salin
seinällä. Mona Lisa taipuu moneksi, kun
ujon pienen hymyn nostaa suupieliin. Syntyi
hienoja töitä. Ohessa innostuimme myös ai-
heesta joulu, ja sali täyttyi Mona Lisojen li-
säksi myös joulutunnelmaisista teoksista,
mitkä olivat myös näyttäviä ja loivat tun-
nelmaa saliin. Syksykauden aikana on myös
ollut hiilellä harjoittelua elävästä mallista ja
kaikenlaista pikku tietoa maalauksen ja
värien tekniikasta yhteisesti ja erikseen hen-
kilökohtaisesti.

Tuo teemallinen maalaus jatkuu kevät-
kaudellakin ja niinpä olemme suunnitelleet
teemaa Kasimir Malevitšin innoittamana.
Hänen teoksiaan emme kopioi, vaan jo-
kainen ottaa oman näkemyksensä omista
aihepiireistään ja vain tyyli lainataan Male-

vitsiltä. Tuloksen voimme toivon mukaan
nähdä maaliskuussa Suomelan salin seinillä.

Myös paneudumme värien maailmaan
syvemmin, esimerkiksi vihreän käyttöön ja
miksei harmaankin. Toiveitten lista oli pitkä,
mitä kaikkea haluamme tehdä ja tutkia, ja
miten ne voisi tehdä. Pieninä annoksina
vähitellen näitä toiveita toteutetaan, kuten
esim. elävän mallin piirtämistä, asetelmia
sommittelua, mutta kukin oman tahtonsa ja
taitonsa mukaisesti. Kuitenkin, kun kuva-
taidepiiri on harrastepiiri, kaikki on sallittua.
Pakko ei ole muuta kuin kuvan tekeminen ja
väreistä nauttiminen, osallistuen teemaan tai
ei, toteuttamalla omaa luovuutta ja uskoa
värien voimaan.

Kevät starttaa täysillä 11.1. mutta jos on
ihmisiä paikalla jo 4.1. alkaminen silloin on
mahdollista. Siitä tulee tiedote Seuramappiin.

Kuvataidepiiri on perjantaisin 10.30–
15.30. Tervetuloa kevättä kohti!

Tarja Pihlanen
kuvataidepiirin vetäjä
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TAPAHTUMAKATSAUS

riimitteli, haistoi ja maistoikin ja välillä jorisi
omiaan ilman riimejä.

Pikkujouluilta jatkui ilottelun merkeissä
huipentuen siihen tosiasiaan, josta oli jo
menneellä viikolla saatu vihjeitä. Kylillä
kierteli huhu, jonka mukaan joku ihmeen
tanssijuttu on rantautunut aina Pariisista asti
tänne Suomelan saliin. Lieneekö tottakaan?

Yleisö suorastaan jähmettyi paikoilleen.
Saliin saapui kuusi miestanssijaa kevyin
tanssiaskelin ja taustalla soi can-can, Jaques
Offenbachin operetista Orfeus manalassa
toisen näytöksen toisen kohtauksen helve-
tintanssimusiikki. Oh-la-laa, mitä tämä on?
Suomela muuttui hetkessä kabareetanssin
tyyssijaksi. Kyllä, silmien edessä näkyivät
tunnistettavat merkit, sääripotkut ja hameen-
nostot, paljastava pukeutuminen, kuten kor-
setit, alushameet ja sukkanauhat. Aivan hui-
keaa hulvatonta heittäytymistä. Yleisö oli
aivan fiilingeissä, aplodien määrä oli mittaa-
maton. Tämän mahtavan can-canin koreo-
grafian suunnittelusta ja toteutuksesta vas-
tasi grand old lady Raija Ihanainen.

Pikkujoulu sai arvoisensa päätöksen,
kun loppuilta tanssittiin Lea Schulzin & El-
jas Säkkisen tahdeissa poski poskea vas-
ten ja välillä 60-luvun tyyliin twistiä vei-
vaten. Ja meillä kaikilla oli niin mukavaa …

Teksti Riitta Pulkki
Kuva Pekka Savolainen

Onko jotain uutta, jotain vanhaa, lainattua ja
sinistä, mitä Matti tänään riimittelee?

Jo ikivanhan sanonnan mukaan pikku-
jouluista palataan kontaten kotiin. Terve-
tuliaissanoissaan yhdistyksemme puheen-
johtaja Paavo Ässämäki myynninedistä-
mismielessä totesi, että tänään ei tarvitse
pelätä hapuilevaa kotimatkaa, kun kantaa
sinistä lonkerolaatikkoa molemmissa käsissä.

Jouluisaan tapaan tarjolla oli kuumaa glö-
giä miedosti tai tulisesti maustettuna. Ja mi-
täs pikkujoulu olisi ilman raikuvia joulu-
lauluja, siitä huolehti Helisevien kuoro, joka
tunnelmoi ja ripotteli juhlaan lisämausteita
tuttujen sävelten keinoin. Heliseviltä kuul-
ltiin kolme perinteikästä joulun tarinaa ker-
tovaa laulua: Joulumaa, Kulkuset sekä No
onkos tullut kesä.

Ohjelman jatkuessa Marita Hakkarai-
sen luotsaama rivitanssiporukka toi estra-
dille tuulahduksen Amerikan eurooppa-
laisten siirtolaisten kansantanssista.

Kaiken tämän ohjelmatarjonnan lisäksi
yleisöllä oli mahdollisuus käyttää ravintolan
palveluita hyödykseen ja nostattaa juhlan
tunnelmaa kaikilla perinteisillä nautinnon
keinoilla.

Mitäpä olisi Suomelan pikkujoulut ilman
Tuovisen Matin arvoituksellista joulurunoa.
Tämän vuoden hauskan runon keskeisenä
teemana hän pohdiskeli aistien joulua. Matti

Joulu juhlista jaloin, unohtamatta pikku-
joulun kevyttä hilpeyttä. Lauantaina joulu-
kuun ensimmäisen päivän iltana Suomelan
sali täyttyi iloisista pikkujoulun viettäjistä
lähes viimeistä tuolia myöten odottaen yllä-
tyksiä tai muistellen edellisen vuoden juhlaa.

Liput salkoon itsenäisyyttä juhlistaen
Kaunis aurinkoinen aamu Girasol-talon puu-
tarhassa. Turkoosi vesi kimalteli altaassa.
Yleisöä tuli talosta ja kyliltä. Tasan kello yh-
deksän Örisevät-mieskuoro marssi tummissa
juhla-asuissaan sinisillä ruseteilla koristau-
tuneina riviin. Vaskitorvi jyrähti. Kuoron-
johtaja Jyrki Harikoski antoi merkin laula-
jille. Lipunnostajat osasivat tehtävänsä.
Suomen lippu: Raija Ihanainen ja Matti Tuo-
vinen. Espanjan lippu: Virpi Wallenius-Jo-
kinen ja Paavo Ässämäki. Andalusian lippu:
Riitta Pulkki ja Jussi-Mikko Kesti.

Juontajana oli Suomela-yhdistyksen
varapuheenjohtaja Jukka Mero, joka kutsui
puheenjohtaja Ässämäen puhujakorokkeel-
le. Puheessa oli Suomelan perinteisiin viit-
tauksia ja muistutusta itsenäisyyden merki-
tyksestä tässä monimutkaisessa ja yhä muut-
tuvassa maailmassa, mkl. kyberturvallisuus.

Perinnettä on nyt jo 30. lipunnostojuhla.
Juhlapuhuja komentaja evp. Matti Konkola
kertasi Suomen itsenäisyyden alkuaikoja ja
miten 7.11.1917 Pietarissa puhjennut bol-
sevikkien vallankumous vavahdutti Euroop-
paa. Sotien jälkeisistä ajoista Konkola muis-
tutti Unkaria v. 1956 kohdanneesta itäisen
suurvallan vallatuksi joutumisesta. Sitä Suo-

messa oltiin varovaisia kommentoimaan. Sil-
loisessa Viikkosanomat-lehdessä nuori pää-
toimittaja 24 v. Aatos Erkko kirjoitti: ”Pienten
ja sorrettujen kansojen vapauden kaipuu on
jälleen saanut iskun, josta sen on vaikea
toipua. (- - ) Pientä kansaa ei kukaan auta. Sen
on autettava itse itseään olemalla yksimie-
linen ja vahva puolustuksessaan.”

Örisevät kajauttivat Maamme-laulun.
Lauluun yhtyi juhlayleisö, joillakin silmät
kostuivat.

Mielenkiintoinen havainto on se, että tä-
mä Suomelan sydämellinen tilaisuus sai Suo-
messa medianäkyvyyttä. Helsingin Sanomat
(toimittaja Anna Takala, kuvaaja Sami Kero)
julkaisi näyttävän artikkelin ja TV Ruutu
Nelonen esitti tallenteen.

Teksti Jmk
Kuva Jouko Nikkinen

Itsenäisyyspäivän lipunnosto & Pikkujoulut
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Espanjan eteläisintä rannikkoa

Päiväretki 19.2. Trendikäs Tarifa on pieni-
muotoinen kaupunki Cádizin maakunnassa
Andalusiassa Espanjan eteläisimmällä ran-
nikolla. Kaupunki on yksi maailman suosi-
tuimmista paikoista tuulta tarvitsevien urhei-
lulajien harrastamiseen. Tarifa sijaitsee Costa
de la Luzissa valon rannikolla. Tarifa on
Välimeren sekä Atlantin kohtaamispaikka ja
Manner-Euroopan eteläisin kohta. Pienessä
kaupungissa on vain n. 18 000 asukasta.

Retkellä käymme myös tutustumassa
Baelo Claudian roomalaisen kalastajakylän
raunioihin ja dyyneihin. Tämän jälkeen nau-
timme lounaan.  Baelo Claudian rauniot ovat
onnistuneet säilymään lähes koskematto-
mina. Rauniot sijaitsevat 24 kilometriä Tari-
fasta pohjoiseen Bolonia-rannalla joka on
luokiteltu yhdeksi maailman kauneimmaksi
rannaksi. Oppaana retkellä on Andalusian
elämysmatkoja järjestävä Roy Roos.

Hinta on jäsenille 65 € ja muille 75 €.
Paikkoja 50 ja matka sisältää bussikulje-
tuksen, suomenkielisen oppaan sekä lou-
naan. Ilmoittautumiset ja maksut Suomelan
toimistoon viimeistään 15.2.

Kaupunkihelmet Sevilla ja Córdoba

Sevillaan ja Córdobaan lähdemme 21.-22.3.
Oppaana on Anssi Marstela. Lähtö on to-
aamulla ja suuntanamme on ensin Sevilla.
Päivän aikana tutustumme upeaan kated-
raaliin, varsinaiseen kaupunkiin ja lounas-
tamme. Vapaa-ajalla voi tehdä ostoksia, käy-
dä taidemuseoissa jne. Illalla on mahdolli-
suus lähteä katsomaan hieno flamenco-
esitys: olemmehan sentään flamencon pää-
kaupungissa. Ohjelmamaksu 38 €.

Seuraavana päivänä aamiaisen jälkeen
suuntaamme Córdobaan, jossa kävelemme
vanhojen juutalaiskortteleiden kapeilla ka-
duilla. Päivän kohokohta on kuitenkin tutus-
tuminen Espanjan upeimpaan moskeijaan.
Aikaa jää myös omatoimiseen kaupunkiin
tutustumiseen.

Matka sisältää: opastetut kaupunkikier-
rokset, suomenkielisen oppaan, bussikulje-
tuksen, hotelliyön Sevillassa kevyellä
aamiaisella, lounaan, sisäänpääsyt (poik-
keuksena em. flamenco-esitys). Hinta Suo-
melan jäsenille on 195 € / 2hh huoneissa,
muille 215 €, lisämaksu 1 hh on +30 €. Hen-
kilöllisyystodistus mukaan! Ilmoittautumi-
set ja maksut Suomelan toimistoon viimeis-
tään 15.3.

SUOMELAN RETKET

2

1

Andalusia tutuksi kevään retkillä
Torstaina 24.1. lähdetään Granadaan joh-
tavan tien varrella olevaan Villanueva del
Trabucon kylään, jossa tutustumme oliivi-
lehtoihin ja extra virgen -oliiviöljyn valmis-
tukseen. Lähtö on Los Pacosista klo 8.30
Edif. Achan pysäkiltä, seuraavana Girasol, El
Corte Ingles. Ajoaika kohteeseen on tunti.
Perillä tilalla nautimme aamukahvit sämpylän
ja oliiviöljyn kera. Sen jälkeen menemme
töihin oliiveja oikeaoppisesti keräämään.
Tilan isäntä kertoo koko prosessin hedel-
mästä valmiiseen öljyyn. Ennen lounasta pii-
pahdamme Guadalhorce-joen alkulähteillä
paikassa Cien caños. Kävelyä tulee kilometri
suuntaansa. Lounaan jälkeen paluu Fuen-
girolaan. Sitä ennen opimme hyvän ja huo-
non öljyn eron. Kotiin vietäväksi pikkupullo
palkittua Extra Virgeniä. Retken hinta Suo-
melan jäsenille on 50€, muille 60€. Ilmoit-
tautumiset ja maksut Suomelan toimistoon
viimeistään 21.1.

Lisätietoja retket@suomela.info ja
Ulla puh. +34 645 059 708. Tervetuloa!
Toimisto avoinna ma ja ke klo 11-14.

Kohti Alanttia: Jerez, sherryvii-
nien koti ja Cadiz, vanha kaupunki

Matka valtamerta kohden Jereziin ja Cadiziin
kaksipäiväisenä 23.-24.1. Tutustumme sher-
ryviinien valmistukseen kuuluisassa Gonza-
les Byassin Tio Pepe -bodegassa ja pääsem-
me myös maistelemaan tuotteita!

Lounaan jälkeen teemme kävelykier-
roksen Cádizin upeassa vanhassa kaupun-
gissa, joka on Länsi-Euroopan vanhin kau-
punki. Yövymme aivan vanhan kaupungin
sydämessä. Seuraavana päivänä jatkamme
kaupunkiin tutustumista mm. katedraali-
vierailun merkeissä. Paluumatkalla pidämme
parin tunnin tauon kauniissa Arcos de la
Fronteran kylässä. Aikaa on kylän oma-
toimiseen kiertelyyn, huikeiden maisemien
ihailemiseen ja lounaan syömiseen.

Matkan hinta on 210 € /2hh huoneissa
jäsenille, muille 230 €, 1 hh-lisämaksu 30 €.
Hinnat sisältävät kaikki sisäänpääsymaksut
ja hotelliaamiaisen. Suomenkielisenä op-
paana on Anssi Marstela. Ryhmän minimi-
koko 30 henkilöä. Ilmoittautumiset ja maksut
Suomelan toimistoon viimeistään 20.1.

Baelo Claudia
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halukkaille. Opettajaperhe Storebrånista
ihastui Raijan vaaleisiin letteihin ja valitsi
kasvatikseen.  Perhe oli kiireinen, aikaa ei
ollut pienelle suomalaistytölle, ja ainut lapsi
Lasse kiusasi, milloin vanhempien silmiltä
välttyi. ”Oli oikea pirulainen.” Raija kirjoittaa:
”Aamuisin käteltiin, suoritettiin ruokaru-
kous, syötiin hiljaisuuden vallitessa. Sitten
he menivät virkaan ja minä Elisabeth-pal-
velijan kanssa kauppaan. Aloin murehtia,
itkin usein ja pidin suussani äidin antamaa
hopearistiä. En tiedä, miksi.”

Onneksi sijaisvanhemmat huomasivat pie-
nen, reippaan tytön muuttumisen surulli-
seksi ja ottivat yhteyttä Smålantiin sukulais-
perheeseen. Ytterbron kartanon omistajilla
Enfrid ja Olga Nilssonilla oli samanikäinen
tytär, Rigmor. He lupautuivat ottamaan
Raijan luokseen. Tämä perhevaihdos muutti
Raijan sotalapsivuoden onnekkaaksi. Raija
kirjoittaa: ”Ikuisesti jäi mieleen vastaanotto.
Talon isäntä, Enfrid ja ja emäntä Olga olivat
Vimmerbyn asemalla vastassa. Yhteinen
kahvihetki pienessä kahvilassa. Minulle ver-
raton kaakao ja paakkelsi, tunteeton jäähy-
väiskättely storebrålaisten kanssa. Sitten
ajettiin pirssillä Ytterbohun. Syyskesän illas-
sa valaistu kartano ja puutarha olivat kuin
satukirjan sivu. Meidät istutettiin Rigmorin
kanssa vieretysten sohvalle nautiskelemaan
herkkuja. Me samanikäiset tytöt tulimme heti
toimeen.”

Raija sai kokea kuuluvansa ystäväl-
liseen perheeseen tasa-arvoisena, sai kasvaa
kauniissa kartanoympäristössä, osallistua
perheen arkeen ja juhlaan, oppia kieltä ja
käydä koulua yhdessä Rigmorin kanssa.
Kasvatustapa perheessä oli lempeä, toisin
kuin kotikasvatus Suomessa, opetettiin
käytöstapoja ja työntekoa. Silti lapsille jäi
aikaa leikkeihin. Koulu oli maalaiskoulu,
jossa käytettiin keskustelevaa opetustapaa.

Hauskana yksityiskohtana Raija kertoi, miten
Ernfrid-pappa lähti auttamaan Suomea so-
dassa, meni ilmoittautumaan vapaaehtoi-

seksi sotilaaksi, mutta hänet reputettiin. Pap-
pa palasi pirssillä kotiin ympärikännissä ja
sulkeutui itkemään makuuhuoneeseen. Raija
kirjoittaa: ”Illalla kurkistin mamman ja papan
makuuhuoneeseen, kun ovi oli raollaan.
Pappa istui ilkosillaan lattialla vain kravatti
kaulassa ja itki, pyyhki kyyneleitä kravattiin.
Aamulla oli navetalta tullessaan hieman
apea, mutta elämä jatkui entisellään. Sain olla
tämän suurenmoisen papan pojankorvike.”

Kun sotalapsien paluumuutto Suomeen al-
koi, Raijan lähtöpäätöstä helpotti tieto pikku-
sisko Maijan syntymästä. Suomessa Raija
sai sopeutua suuriin muutoksiin. Raija kir-
joittaa: ”Kaikki tuntui köyhältä. Kaikesta oli
pulaa, ei ollut omaa huonetta. Kouluun so-
peutuminen 40 oppilaan luokassa oli ankea.
Kuria piti naisopettajan pitää luokalle jää-
neiden pojanvonkaleiden takia. Se järkytti
mieleni perusteellisesti. Opettaja löi, kiskoi
tukasta ja räyhäsi.

Kirjeenvaihtoyhteys puolin ja toisin piti
sidoksissa Ruotsin kotiin ja kaipuu sinne sai
Raijan lähtemään toistamiseen Ytterbrohun.
Tämän vuoden kestäneen paluun aikana
hän kävi yläkoulua, oppi kieltä ja sopeutui
jälleen kartanon elämään.

Hyvät muistot, onnelliset ajat Ruotsissa, ja
yhteydenpito Ruotsin kotiin vielä edel-
leenkin ovat rikastuttaneet Raijan elämää
vuosikymmenten ajan. Raijalle ja apujou-
koille kiitos tästä monitahoisesta, ajatuksia ja
kysymyksiä herättävästä teemaillasta. Kuu-
lijoiden ja muun jäsenistön toivomuksesta
Raija Ihanainen on lupautunut uusimaan
esityksensä Sotalapsena Ruotsissa tam-
mikuussa. Esityksessä täydennetään paluu-
muuttoa Suomeen ja toista Ruotsissa olo-
aikaa.

Reetta Kiiski

Yleisön pyynnöstä
uusintaesitys sunnuntaina

20.1. klo 13-15. Tervetuloa!

Onnekas
sotalapsikokemus

teemaillassa

Syksyn mielenkiintoisin teemaillan aihe oli
houkutellut Suomelaan salin täyteen väkeä
maanantaina 3.12. Selostuksessani käytän
suoralainauksena Raijan laatimasta käsi-
kirjoituksesta muutamia kohtia.

Monitoiminainen Raija Ihanainen ker-
toi 8-vuotiaan Raija Lahtisen Ruotsin vuo-
desta, omista lapsensilmin tehdyistä havain-
noista ja kokemuksista. Raija oli suunnitellut
monipuolisen illan avustajiensa Matin, Rau-
no ja Anne Myllylän ja tanssityttöjen kans-
sa. Kuulijoita hemmoteltiin Merjan, Riitan ja
Ullan järjestämällä glögi- ja piparitarjoilulla,
piristettiin vanhojen valokuvien katselulla,
musiikkiesityksellä, piirileikillä ja arpaonnen
suosikeilla. Matin viedessä kerrontaa eteen-
päin haastattelijan roolissa kuulijoiden mie-
lenkiinto säilyi ja esitys pysyi tiukassa aika-
taulussa. Oli nautinto kuulla Raijan ilmei-
kästä ja sujuvaa kerrontaa, oli helppo eläy-
tyä villin, pienen suomalaistytön elämään.

Johdantona sotalapsiaiheeseen Rauno Myl-
lylä esitti lyhyen katsauksen sotalapsi-
operaation synnystä ja toteuttamisesta vuo-
sina 1939-1945. Ruotsin silloisen ulko-

ministerin vaimo Maja Sandlerin aloitteesta
ja Suomessa presidentin rouva Ester Ståhl-
bergin käynnistämänä pohjoismaihin siirret-
tiin sota-ajaksi 80 000 lasta, joista noin 72 000
Ruotsiin. Myllylä korosti katsauksen lopus-
sa, että tästä moniulotteisesta lähihistorian
tapahtumasta on kyllä kirjoitettu kirjoja,
muistelmia ja tehty elokuvakin, mutta tie-
teellistä tutkimusta projektin vaikutuksesta
lapsiin ja perheisiin on tehty vain vähän.
Asiasta on liiaksi vaiettu. Katsauksen lo-
puksi Anne ja Rauno Myllylä soittivat neli-
kätisesti iloisen Ruotsalaisen rapsodian.

Musiikkituokion jälkeen siirryttiin Raijan
onnelliseen sotalapsivuoteen. Vanhempien
lupa Ruotsiin lähtemisestä oli mutkikas, mut-
ta lupa isältä heltisi rintamalta pikaku-
riiripostina kirjeessä sanoilla: ”Menköön
Ruotsiin. Itsepähän on tahtonut ja pian tulee
takaisin.” Raija kirjoittaa: ”Lähtöaamuna
kaurapuuro takertui kurkkuun ja taisi vähän
vapisuttaa, mutta kun olin niin päättänyt. Ei
kun matkaan!”

Äänekosken lottakahvilan edessä laitet-
tiin sotalapsilappu kaulaan, bussilla Vaasaan
ja siellä laivaan. Raija kirjoittaa: ”Laivamatka
oli kamala. Sattui nimittäin valtava myrsky-
sää. Jotkut oksensivat ja parkuivat pelosta.
Minä vain istuin hiljaa ja pelkäsin ja kaduin-
kin jo lähtöäni.”

Ruotsissa laivalastillinen lapsia vietiin
karanteeriin, eristykseen, vaatteet vietiin
pesuun ns. täisaunaan, lapset suihkutettiin
ja puettiin flanellisiin yöpukuihin. Seuraa-
vana päivänä lapset siirrettiin puhtaina,
puettuina ja hyvin syötettyinä kolme päivää
kestävään valintatilaisuuteen jaettavaksi

Rigmor                                              Raija
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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:

Jaksaa jaksaa
Fuengirolan junakadulla toimiva Martin
Kunto on yksityinen fysioterapiapalve-
luiden tarjoaja. Toimintaa on ollut Aurin-
korannikolla jo monen vuoden ajan. Palvelu-
tarjonnassa ovat perinteiset fysioterapia- ja
hierontapalvelut, allasterapia, fysikaaliset
hoidot (TENS ja ultraääni), lymfahoidot
(Lymfatouch-laitteella) sekä kuntosali-
palvelut. Voimaa arkeen saa hyvällä lihas-
kunnolla, johon ohjatulla, turvallisella kun-
tosali-harjoittelulla saa lisätoimivuutta, sam-
oin kuin tuki- ja liikuntaelin vaivojen ehkäi-
syyn. Myös neurologisista vaivoista kärsi-
ville löytyy yksilöidyt hoitomuodot. Myös
hieronta ja manuaalinen käsittely vetreyt-
tävät lihaksia ja edistävät verenkiertoa
tuottaen hyvää oloa.

Iloiseen Markun kunnon tiimiin kuuluu
kolme fysioterapeuttia: Tuomo Ahola
(yrityksen perustaja), espanjalainen Fabian
Gomez (puhuu sujuvaa englantia ja hieman
suomea) sekä uusimpana tulokkaana nyt
myös fysioterapeutti Suvi Formulahti.

Maaanantaina 14.1. Suomelan luento-
ja keskustelutilaisuudessa keskitytään kun-
tosaliharjoittelun ja lihasvoiman merkityk-
seen sekä pidetään yhdessä pieni tuoli-
jumppa. Esittelyn pitää Suvi Formulahti.

Tammikuun teemailloissa keskitytään kehon hyvinvointiin,
poikkeuksena ma 21.1., jolloin aiheena ovat raha- ja digiasiat.

Selän hoito ja jäsenkorjaus
Maanantaina 4.2. Fuengirolan Selkäase-
malta® saapuu luento- ja keskustelutilaisuu-
teen suomalainen jäsenkorjaaja Markku
Kvist. Jäsenkorjauksella hoidetaan mm. noi-
dannuoli, alaselkävaivat, iskias, fasettilukko,
lapojen väliset vaivat ja päänsärky, jännitys-
niska, tenniskyynärpää, olkapääkipu, polvi-
kipu, nilkan nyrjähdys, jalkaterän ja ranteen
vaivat. Paras piirre suomalaisessa jäsenkor-
jauksessa on se, että asentovirhe ja korjau-
tuminen voidaan näyttää asiakkaalle ennen
ja jälkeen hoitamisen.

Tammikuun muut teemaillat
Maanantaina 7.1.
Riitta Pulkki kertoo joogasta.

Maanantaina 21.1. klo 16.30–18 on aihee-
na pankkiasiointi Espanjassa, johon meitä
ohjeistaa Paco Ponce Rakka (suomeksi).

21.1. jatkamme klo 18–20, jolloin teemana
on Digi-ilta Filip Bovinin johdolla.

Maanantaina 28.1. perehdymme
Sol Eyes -klinikan palveluihin: silmä-
tutkimukset, -kirurgia, -hoidot ja muut
erikoislääkäripalvelut. Asiantuntijana
Petri Oksman kollegoineen.                 Jmk

Suomelassa oppii terveyttä ja taloutta

Tchaikovskyn Patarouva ja Verdin La Tra-
viata OOPPERAT nähdään tammikuussa.

Cine Sur esittää Fuengirolan Miramarissa
suorana Lontoon Covent Gardenista tiis-
taina 22.1. klo 19.45 Tchaikovskyn oop-
peran PATAROUVA. Saamme näkökulman
pelihimon värittämään maailmaan. Teoksen
johtaa Stefan Herheim ja kapellimestarina on
Antonio Pappano. Päärooleissa Aleksandrs
Antonenko, Vladimir Stoyanov, Eva-Maria
Westbroek, Felicity Palmer ja John Lund-
gren.Teosesittely, josta lähdemme yhdessä
oopperaa katsomaan, on Suomelan toimis-
ton aulassa, Calle las Viñas 54, samana iltana
klo 18. Tervetuloa!

Myös Lontoon Covent Gardenista tulee
suorana keskiviikkona 30.1. klo 19.45
Verdin ooppera LA TRAVIATA, ikiaikainen
rakkauden ja velvollisuuksien ristiriita
Verdin upean musiikin värittämänä. Ooppe-
raa johtaa Richard Eyre ja kapellimestarina
on Antonello Manacorda. Päärooleissa
Ermonela Jaho, Charles Castronovo,
Placido Domingo, Pamela Helen Stephen
ja Aigul Akhmetshina. Teosesittely, josta
lähdemme yhdessä oopperaa katsomaan,
pidetään Suomelan toimiston aulassa,
samana iltana klo 18. Tervetuloa!

Lisätietoja: Riitta Mujunen, puh. +34 677
878 109 tai rimuju@hotmail.com

Oopperaa tammikuussa 2019

La Traviata
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Maanantai klo 9.00–10.00 Jooga, Riitta Pulkki
klo 10.15–13.30 Käsityökerho, Ulla Turtola ja Hopeasepät, Erkki Vilamaa
klo 11.00–14.00 Toimisto ja kirjasto avoinna
klo 13.45–14.45 Tanssijumppa 1., Raija Ihanainen
klo 15.00-16.00 Rivitanssi, Marita Hakkarainen ja Tuula Kaunisto
klo 15.00 Petankki, Seppo Pennanen, Canteras-puisto
klo 16.15–16.30 Viikkotiedotus
klo 16.30–17.45 Päivän teema, vaihtuvia aiheita, ks. teemat s. 12
klo 18.00–20.00 Golfkerho, Eero Rautio kk:n 1. maanantai, ks. s. 19
klo 18.00–20.00 Kamerakerho, Pekka Savolainen, kk:n 2. ja 4. maanantai

Tiistai klo 9.00–10.00 Venyttely, Riitta Pulkki
klo 10.15–13.30 Leivonta, itseohjautuva piiri
klo 13.00 Frisbeegolf, Reino Korhonen, DiscGolfPark
klo 14.00–15.45 Kirjallisuuspiiri Oiva Ikonen
klo 16.00–17.00 Espanja: Fantástico 2, Tina Linden, 7 €
klo 17.00–18.00 Espanja: Fantástico 3, Tina Linden, 7 €
klo 18.00–19.00 Espanja: Fantástico 1, Tina Linden, 7 €
klo 19.30–21.00 Canastakerho, Jukka Erkko huom. uutuus!

Keskiviikko klo 9.15–10.00 Keppijumppa, Sirpa Ruhanen, Canteras-puisto
klo 9.30–13.00 Tilkkupiiri, Irja Kalske
klo 11.00–14.00 Toimisto ja kirjasto avoinna
klo 14.00–15.00 Lounas noutopöydästä, ks. ruokalista s. 12
klo 16.00–19.00 Kamarikuoro, Kari Alajuuma

Torstai klo 9.00–12.00 Käsityökerho, Ulla Turtola ja Hopeasepät, Erkki Vilamaa
klo 9.30–11.30 Luontopiiri, Veikko Makkonen, kk:n 1. ja 3. torstai
klo 12.15–13.15 Soft-jumppa, Raija Ihanainen
klo 13.30–14.45 Helisevät, Tuula Kärki
klo 15.00–16.00 Jooga, Riitta Pulkki (myös 3.1.)
klo 15.30–16.30 Espanjan keskustelu, Tina Linden, 7 €, Suomelan toimisto
klo 16.30–17.30 Espanja Fantástico 4, Tina Linden, 7 €, Suomelan toimisto
klo 16.45–17.45 Äijäjumppa, Markku Juhola, alkamisajankohta ilm. myöh.
klo 18.00–19.15 Yhteislaulu, omatoimisesti ilman vetäjää
klo 19.30–21.00 Digikerho, Filip Bovin, 5 €, ks. s. 17

Perjantai klo 9.00 Frisbeegolf, Reino Korhonen, DiscGolfPark
klo 9.00–10.00 Venyttelyjumppa, Riitta Pulkki
klo 10.30–15.30 Kuvataidepiiri, Tarja Pihlanen, ks. s. 2
klo 16.30–17.15 Tanssijumppa 2., Marja Kurkela
klo 18.00–21.00 Karaoke, Tuula Kärki

Lauantai klo 17.00–18.30 Lavatanssikurssi, Marita Hakkarainen, 3 € / 5 €
klo 19.00–22.00 Tanssit, live-musiikki, 5 €, ks. esiintyjät s. 12

Sunnuntai klo 9.00 Mijas-kävely, lähtö Girasolin yläkulmalta
klo 17.00–20.00 Musiikkia tai teatteria, seuraa ilmoitteluamme.

            Tammikuun tilaisuudet

Tilaisuudet ja harrastuspiirit pidetään Suomelan salissa ellei ole toisin mainittu.
Sali on osoitteessa Calle la Cantera 49 AB, Los Pacos (Girasolin taloyhtiö).
Kulku katuportin kautta sisäpihalle, sali alimmassa kerroksessa, portaat alas.
Tule teematilaisuuksiin ajoissa, niin ehdit nauttia kahvilan antimista. Pääsyliput
ennakkomyynnissä toimistossa ma ja ke klo 11-14, tanssi- ja lounasliput ovelta.

La 5.1. klo 19–22 Tanssit, Lea & Elias, lippu 5 e
Ma 7.1. klo 16.30–18 Jooga, luento ja keskustelu, Riitta Pulkki, ks. s. 11
Pe 11.1. klo 18–21 Karaoke, Tuula Kärki
Ke 9.1. klo 14–15 Lounas noutopöydästä: uunikala, 6 e / ateria
La 12.1. klo 11–13 Kamerakerhon valokuvanäyttelyn avajaiset

klo 17–18.30 Lavatanssikurssi, Marita Hakkarainen
klo 19–22 Tanssit, Kari Koo & Paula, lippu 5 e

Ma 14.1. klo 16.30–18 Martin kunto esittäytyy, Suvi Formulahti, ks. s. 11
Ke 16.1. klo 14–15 Lounas noutopöydästä: jauhelihapihvi, 6 e / ateria
Pe 18.1. klo 18–21 Karaoke, Marianne Ojala
La 19.1. klo 17–18.30 Lavatanssikurssi, Marita Hakkarainen, lippu 3 e / 5 e

klo 19–22 Tanssit, Markku Tommila, lippu 5 e
Su 20.1. klo 13–15 Uusinta: Sotalapsena Ruotsissa, Raija Ihanainen, ks. s. 8-9
Ma 21.1. klo 16.30–18 Pankkiasiointi, Banco Cajamar/Paco Ponce Rakka (suomeksi)

klo 18–20 Digi-ilta, Filip Bovin, ks. s. 17
Ke 23.1. klo 14–15 Lounas noutopöydästä: moussakka, 6 e / ateria
Ke –to 23. –24.1. Matka: Jerez ja Cadiz (2 pv), ks. s. 6-7
To 24.1. Matka: Villanueva del Trabuco, ks. s. 6-7
Pe 25.1. klo 18–21 Karaoke, Marianne Ojala
La 26.1. klo 17–18.30 Lavatanssikurssi, Marita Hakkarainen, lippu 3 e / 5 e

klo 19–22 Tanssit, Lea & Elias, lippu 5 e
Su 27.1. klo 17–19 Georg Otsin musiikin ilta, lippu 10 e, ks. s. 14
Ma 28.1. klo 16.30–18 Silmätutkimukset ym., Sol Eyes/Petri Oksman, ks. s. 11
Ke 30.1. klo 14–15 Lounas noutopöydästä: currykana, 6 e / ateria

Ennakkotietoa helmikuun tapahtumista:
Su 3.2. klo 17–19 Edith Piafin musiikin ilta, Päivi Mäkinen, 10 e
Ma 4.2. klo 16.30–18 Selän hoito ja jäsenkorjaus, Markku Kvist, ks. s. 11
Lisää helmikuun tilaisuuksista seuraavassa Suomelan Sanomissa ja verkkosivuillamme.

Matkat helmi-maaliskuussa:
Ti 19.2. Tarifa ja Baelo Claudia, ks. s. 6-7
To-pe 21.–22.3. Sevilla ja Cordoba (2 pv), ks. s. 6-7
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Tapani Puranen aloitti mu-
siikkiopinnot 13-vuotiaana
Juvan Soittokunnassa altto-
torvella ja vetopasuunalla.
Vasket vaihtuivat sähköisiin
kosketinsoittimiin, ja vuoros-
sa olivat vuodet rock-yhty-
eissä ja tanssimuusikkona.

Teorian peruskurssit Pu-
ranen opiskeli Lappeenran-
nan Musiikkiopistossa. Sä-
veltäjänä ja sovittajana Pu-
ranen on pääosin itseoppi-
nut, alan kirjojen ja käytän-
nön työn tuoma osaaminen
taustanaan. Puranen aloitti
klassisen musiikin kapelli-
mestariopinnot maestro Jor-
ma Panulan yksityisoppi-
laana v. 2005. Seuraavana
vuonna debyytti Slovak
State Philharmonicin kanssa
Kosicessa Slovakiassa. Pu-
ranen johti César Franckin D-
molli -sinfonian 2. osan Gus-
tav Mahler -kapellimestari-
kurssin konsertissa.

Yö-yhtyeen Rakkaus on
lumivalkoinen -kappaleen
jousiorkesteriosuus, Pärnun
kaupunginorkesterin cd-jou-
lulaulu Joulun juhlaa ovat iki-
muistoisia tuotantoja. Pura-
nen sai pronssia Billboard-
lehden Global Music Awards
-kilpailussa 2017.

Matti Hyvönen valittiin v.
1961 Rovaniemen Ounas-
vaaralla Suomen Roberti-
noksi. Siitä alkoi hänen u-
ransa. Rovaniemelle poikkesi
useasti tangosäveltäjä Unto
Mononen, johon Hyvönen
pääsi tutustumaan levyttäen
mm. kaksi hänen tangoaan.
Muutto Rovaniemeltä Hel-
sinkiin Jorma Weneskosken
ohjelmatoimistoon osui vuo-
sien 1965-66 taitteeseen.
Levytyksiä, radio- ja tv-esiin-
tymisiä kertyi useita.

Vuonna 1972 Hyvönen
aloitti Tampereen musiikki-
opistossa klassisen laulun ja
musiikin opiskelun. Ensim-
mäinen oopperaesiintymi-
nen oli Leevi Madetojan
teoksessa Pohjalaisia.

Sibelius-akatemian mu-
siikinopettajakoulutuksen
linjalla hän opiskeli aineen-
opettajaksi. Myöhemmin
opinnot jatkuivat Lapin yli-
opistossa.

Matti Hyvönen on saa-
nut Suomen Oopperaliiton
hopeisen ansiomerkin työstä
oopperataiteen hyväksi ja
Tampereen oopperan kun-
nianosoituksen pitkäaikai-
sesta taiteellisesta työstä
Tampereen oopperassa.

Juhani Tepponen aloitti
viulunsoiton opiskelun 10-
vuotiaana. Hän jatkoi musiik-
kiopintojaan myöhemmin
Tampereen musiikkiopis-
tossa ja jo18-vuotiaana sai
kiinnityksen Suomen Kan-
sallisoopperan orkesteriin.
Jatko-opintoja hän suoritti
Sibelius-Akatemiassa.

Tepponen on toiminut
konserttimestarina Tampe-
reen, Oulun, Kuopion ja
Vaasan kaupunginorkeste-
reissa sekä ensiviulistina
Savonlinnan Oopperajuhla-
orkesterissa. Viimeksi maini-
tussa kolmenatoista kesänä.
Vuodet 1981- 2009 Tepponen
oli Tampere Fiharmonian en-
siviulistina.

Tepponen on myös joh-
tanut Tampereen Kamari-
musiikkiseuran orkesteria se-
kä Tampere-seuran salonki-
orkesteria. Kangasalan Sa-
lonkimusiikkitapahtuman
taiteellisena johtajana Tep-
ponen oli vuodet 1991-2012.
Koko 42-vuotisen muusikko-
uransa ajan hän toimi myös
viulunsoitonopettajana.

Vuonna 2010 tasavallan
presidentti myönsi Juhani
Tepposelle Director Musi-
ces -arvonimen.             Jmk

Ohjelma:
Metsäkukkia Kansansävelmä suom. Anu Tuulos
Moskovan valot Säv. T. Hrennikov san. P. Salonen
Heijastus Säv. O.Palmgren suom. R. Helismaa
Äidin sydän Virolainen kan.säv. suom. H. Haahti
Muuttuvat laulut Virolainen kan.säv. suom. H. Haahti
Rakastan elämää Säv. V. Salanov suom. P. Salonen
Hopeahapset Säv. H. P. Danks suom. R. Heinonen
Unohtumaton ilta Säv. V. Solovjev - Sedoi suom. Kristiina
Uudelleen jos luokses tulla voisin Säv. V. Salanov san. J. Vainio
Kun päättyy työ Säv. R. Lehtinen san. J. Vainio
Syysunelmia Säv. A. Joyce suom. M. Jäppilä
Yksi ruusu on kasvanut laaksossa Suomalainen kansanlaulu san. K. Krohn
On hetki Säv. R.Lehtinen san. R. Lehtinen
Saarenmaan valssi Säv. R. Valgre
A.d´ Ambrosio: Canzonetta.
Sarasate: Malaguena
Vittorio Monti: Czardas

Georg Otsin
rakastetut ikivihreät

Konsertti Suomelan salissa
sunnuntaina 27.1. klo 17-19.

Matti Hyvönen: laulu, Juhani Tepponen:
tuliset viulusoolot, Tapani Puranen: piano

Liput 10 e ennakkoon Suomelan toimistolta ma ja
ke klo 10-14. tai ennen esitystä ovelta. Tervetuloa!

Edith Piafin musiikin ilta
su 3.2. klo 17-19

Päivi Mäkinen tulkitsee Edith Piafin
musiikkia. Lippu 10 e ennakkoon

Suomelan toimistolta.

Kamerakerhon
valokuvanäyttelyn

avajaiset la 12.1. klo 11-13.
Tervetuloa!
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Opettajana olen usein törmännyt ihmisten
ennakkoluuloihin itseään kohtaan oppijoina.
Useimmat meistä kokevat olevansa rajoittu-
neempia kuin mitä olemme todellisuudessa.
Useimmiten kysymys on voimassa olevista
käsityksistämme, jotka ovat iskostuneet var-
sin syvälle meihin. On olemassa erilaisia
väitteitä siitä, ettei omaa kieli- tai matikka-
päätä voisi kehittää. Samaa ajatellaan digi-
taidoista; niiden oppimiseen ei vaan riitä rah-
keet ja että kaukana on se aika, kun niitä olisi
voinut oppia. Kysymys kuuluukin, mitä var-
ten ihminen ylipäänsä haluaa mitään oppia?

Minulle opettaminen ja oppiminen ovat
elämän myötä kietoutuneet varsin vahvasti
yhteen. Ei ole pitkä aika siitä, kun maail-
mankuvani oli vielä suppeampi ja ennakko-
luulot vahvoja. Useat asiat koin täysin tur-
hiksi ja näin ollen koin niiden oppimisen
pitkästyttäväksi touhuksi. Ajan myötä ta-
pahtuneet ajatteluni ja käsitykseni muutok-
set ovat tuoneet mukanaan positiivisen
yllätyksen. Olen saanut kokea tiedon janoa,
oppimiset tunteita ja tiedostamisen rikkaut-
ta. Mitä vanhemmaksi tulen, sitä enemmän
olen kiinnostunut mitä erilaisimmista asioista
ja samalla toki suhteeni oppimiseen ja opet-
tamiseen vahvistuu.

Erilaisia kauhuskenaarioita on maalattu
useita vuosikymmeniä ennen, kun digitaa-
lisuus saavutti nykyajan. Yksi lukuisista
esimerkeistä on Vuonna 1985 -teos, jossa
sosiaalinen diktatuuri valvoo, että kielen ja
kulttuurin taantuma tylsistyttää ihmisten
mielet, eli vie tiedonjanon, taisteluvoiman ja
-halun ja näin ollen mahdollisuuden kaik-
keen muutokseen. Uskoisin että elämän kau-
niimpia asioita ovat juuri into, rakkaus, tie-
toisuus ja läsnäolo. Asiat, jotka johtavat

mysteeriselle nuoruuden lähteelle, jonnekin
saavuttamattomaan määränpäähän. Aristo-
teleen eudaimonia -käsitettä lainatakseni,
juuri matka ja tavoittelu ovat niitä asioita,
jotka tuovat onnellisuutta eikä itse se
määränpää. Voisin nähdä asian niin että ih-
minen, joka elää ilman unelmia ja pyrki-
myksiä, on kadottanut oman itsensä. Toki jos
tulee siitä tietoiseksi, muutos mahdollistuu.

Opettajana tärkeimpiä asioita, joihin olen
törmännyt, ovat uskon ja toivon herättämi-
nen ihmisissä, jotka luulivat, etteivät enää
kykene tai etteivät koskaan edes kysyneet it-
seltään, kykenisinkö, oppisinko. Koen iloa,
kun näen saaneeni aikaan ihmetystä sekä
kiinnostusta tutkimiseen ja tiedostamiseen.

Tulen kertomaan Suomelan Digiker-
hossa (torstaisin) ja Suomelan teemaillassa
eri tämän viitekehyksen otsikkoaiheista liit-
tyen digitaaliseen asiointiin kuten some,
verkkopankki, omakanta jne. Avaan lyhyesti
eri digitaalisuuteen liittyviä käsitteitä kuten
botti, spam, verkkotunnistautuminen (myös
mobiilivarmenne), liittymien roaming eli soit-
to, viestittely ja datan käyttö ulkomailla).
Selvitän salasanojen turvallisuutta, pilvi-
palveluiden käyttöä, palvelujen maksutto-
muutta ja suojauksia.

Näistä digiasioista ja monista muista ai-
heeseen liittyvistä pohdinnoista kuulen mie-
lelläni kommentteja ja kysymyksiä sekä vas-
taan parhaani mukaan. Olen tavoitettavissa:
info@tutors.es tai txt/WhatsApp numeroon
+34 603 123 657.

Filip Bovin

Digiajassa - digihengessä vai digijamassa?

ASIANTUNTIJALTA

Digi-ilta
ma 21.1. klo 18-20.

Tervetuloa!

Kulttuurin ja taiteen keskellä

Vuodet vierivät. Kulttuuri ja taide pysyvät
vankasti paikoillaan, mutta muuttavat
hieman muotoaan. X-, Y- ja Z- sukupolvet
ovat kaikki tuoneet lisämaustettaan suurten
ikäluokkien määrittelemille kulttuuri-
rakenteille. Nyt nuo kirjainyhdistelmien
aikalaiset siirtyvät myös kulttuurijohtajiksi
antaen suurten ikäluokkien nauttia ansai-
tuista gintoniceista Espanjan auringon alla.

Viimeisten viikkojen aikana olen keskustellut
X-sukupolven edustajien kanssa taiteesta ja
sen merkityksestä aikamme arkeen. Nuo
1980- ja 1990-luvun alussa aikuistuneet
hahmottavat mielestäni nykykokonaisuu-
den hyvin. He tuntevat teollistumisen moni-
muotoiset vaikutukset, kulttuurien erilaisuu-
det ja kansainvälisyyden tarpeellisuuden
sekä teknologisten innovaatioiden mahdolli-
suudet taiteen kehittymiseen. X-sukupolvi
on uuden ja vanhan risteyksessä. Yyt ja
Zetat katsovat heitäkin iPhone -linssiensä
läpi hieman huvittuneina.

Kulttuuri on yhteisön saavutusten koko-
naisuus. Kansainvälisen yhteisön syntymi-
nen Andalusian alueelle on muokannut
Espanjan eteläisimmän rannikon kulttuuria.
Suomalaiset ovat luoneen oman kokonai-
suutensa alueelle, josta on syntynyt oma
kulttuurikäsitteensä. Se on monien asioiden
ja yhteensattumien summa. Laskutoimitus
on onnistunut. Me suomalaiset olemme on-
nellisia täällä Aurinkorannikolla. Elämme
omassa, kansainvälisessä ja espanjalaisessa
kulttuurissa sulassa sovussa. Siitä kannat-
taa olla kiitollinen.

Taide herättää tunnevaikutuksia eri aisteilla.
Näitä tunnevaikutuksia saamme seurata
laajasti täällä Aurinkorannikolla. Suomalaiset
taiteilijat ovat tarjonneet meille vuosikausia
uusia kokemuksia. Välillä olemme
kohdanneet tunnetulvan, sillä tunnetarjonta
on ylittänyt tunnekysynnän. Taiteellakin on
rajansa.

Me suomalaiset haluamme myös kansain-
välisiä tunnevaikutuksia. Malagan ja Se-
villan taidelaitokset tarjoavat meille laaduk-
kaita kohtaamisia. Enää ei ole hienostelua
käydä Cervantesin teatterissa tai modernin
taiteen Centre Pompidou -museossa Mala-
gassa. Taide on arkipäiväistynyt.

Taiteen tulee olla osana arkeamme. Taide-esi-
neet ovat arkipäivämme työkaluja. Nopea-
tempoisessa fast service -kulttuurissa ha-
luamme turvaa ja jatkumoa elämäämme.
Taide on siihen luonnollinen avain. Se on
myös avain ihmisen sielunmaisemaan. Haas-
tattelin ystävääni, joka kertoi auliisti ja rehel-
lisesti elämästään kotonaan olevien taide-
teosten kautta. Taiteen avulla pystyimme
käsittelemään myös vaikeita asioita.

Monet nykytaiteilijat suuntaavat Aurinko-
rannikolle. Valo on elämän suola ja juuri sitä
tullaan täältä hakemaan. Valo ja aurinko
stimuloivat kehoa ja mieltä sekä mahdol-
listavat uuden luomisen. Taide ja taiteilijat
ovat nyt osa omaa kulttuuriamme. Me aurin-
korannikkolaiset kiitämme heitä!

 MARKUS AHON KOLUMNI
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Lisätietoja: www.suomela.info/toimintapiirit/golf-kerho

PUHEENJOHTAJA: Eero Rautio, +358 405 305 271, eero.rautio@hotmail.com
VARAPUHEENJOHTAJA: Aarno Liimatainen, 693 827 663

KILPAILUTOIMINTA:
Lauron kisat: Ilmoittautuminen Lauro Golf, info@laurogolf.com tai 952 412 767
Kisavastaava 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

Alkajaisiksi kaikille golfaajille ja aivan eri-
tyisesti Suomelan golfaajille ikään ja säätyyn
katsomatta: Minimaalisen vähän putteja
Vuodelle 2019!

Kun vauhtiin päästiin oli menneen syksyn
aikana ennätyksellisesti tapahtumia, jotka
tuntuvat vuosi vuoden perään vetävän mu-
kaan yhä enemmän porukkaa. Ja hyvä niin.
Suomela-golf on perustettu golfihmisten
yhdessä viihtymisen edistämiseksi. Aluksi
oli pieni porukka, mutta nykyään suomela-
laisiin pelaajia tapaa kaikkialla!

Parasta koko touhussa on leppoisan kil-
pailun ohessa se, että tapahtumiemme yh-
teydessä on solmittu tuttavuuksia ja ystä-
vyyksiä – ja mikäli jotain olen ymmärtänyt,
monet ystävyydet ovat jo nyt muuttuneet
elinikäisiksi!

Mitä muuta syksy tarjosi? Kaksi kuu-
kausikokousta, ratkiriemukkaan pikkujoulun
ja 11 kilpailua. Tapahtumissamme oli varo-
vasti arvioiden 500 osanottajaa. Tosi upeita
lukuja!

Entä jatko? Uusi vuosi tuo mukanaan jotain
sellaista, jota ei vielä kolme vuotta sitten edes

aavisteltu. Golfin säännöt muuttuvat
monelta osin merkittävästi. Sääntökirjurei-
den mukaan tavoitteena on sääntöjen yksin-
kertaistaminen ja pelin nopeuttaminen. Se on
johtanut moneen muutokseen, joita jatkossa
puidaan myös meidän kuukausi-kokouk-
sessa sääntöeksperttimme Mikko Saarisen
johdolla.

Tapahtumien osalta kevätkautemme
tarjoaa kolme kuukausikokousta ja 11 kil-
pailua ja ehkä jotain sellaista, jota ei vielä ole
keksitty.

Kaikki tuo toteutuu vain siksi, että kerhol-
lamme on jäseninä ihmisiä jotka ovat valmiita
käyttämään omaa aikaansa tunteja laske-
matta yhteiseksi hyväksi. Tapahtumat eivät
järjesty itsekseen. Juuri siksi arvostan suu-
resti kaikkia niitä henkilöitä, jotka ovat mu-
kana järjestämässä toimintaamme. Ilman
heitä ei olisi Suomela-golfia joten parhaim-
mat kiitokset heille!

Muistakaa: lyöntikäsi suoraksi ja katse
palloon!

Mukavaa Uutta Vuotta 2019!
Eero Rautio

Golfkerhon puheenjohtajalta

Golfkerhon syyskauden  päätös-
kisan kärki: 3.) Tarja Koivuniemi,
1.) Sirpa Kauppi 2.) Eero Rautio

Uutta: Lastentarvikkeiden vuokraus
1. Lasten turvaistuin autoon Magnum 9-18 kg.
Vaaleansininen/tummansininen.
2. Lasten turvaistuin autoon Chicco 9-18 kg.
Sini/valko/keltaruudullinen.
3. Lasten istuinkoroke autoon Jane 15-36 kg.
Musta jossa valkoisia raitoja.
4. Lasten turvaistuin autoon Indy Racing team
15-36 kg. Musta jossa valkoisia raitoja.
5. Lasten turvaistuin autoon Indy Racing team
15-36 kg. Musta jossa keltaista.
6. Lasten istuinkoroke autoon Jane 15-36 kg.
Musta jossa keltaista.
7. Lasten valkoinen syöttötuoli (Ikea). Metallijalat.
8. Lasten punainen syöttötuoli (Ikea). Metallijalat.
9. Ms Baby matkasänky + patja.

Suomela kiittää
arpajaislahjoituksista:

 Kirsti Saarelaa Helsingissä
 Viitasaaren tilausliikennettä
 Casa Nordicaa
 Ewalds-ruokakauppaa
 Thelman pullapuotia
 Kardemumma-kahvilaa

Ohje:
Ota yhteyttä sähköpostilla
suomela@suomela.info
Tavarat ovat Suomelan salissa
Calle la Cantera 49 AB, Los Pacos,
käynti sisäpihalta. Nouto sekä
palautus salilla. Vuokrauksesta ja
palautuksesta täytetään lomakkeet.
Maksu suoritetaan vuokra-
sopimuksen yhteydessä.

Hinnat:
- Turvaistuin 10 € / viikko Suomelan
jäsenille ja muille 15 € / viikko.
- Retkisänky 15 € / viikko Suomelan
jäsenille ja muille 20 € / viikko.
- Syöttötuoli 5 € / viikko Suomelan
jäsenille ja muille 7 € / viikko.
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GOLFKERHON KENTÄT JA SOPIMUSEDUT:

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 952 376 677
Añoreta Golf 952 404 040
La Noria Golf 952 587 653
Alhaurin Golf 952 595 800

Suomelan jäsenmaksut

SOS-puhelin
618 566 603

Suomenkielinen päivystys 24/7.
Vain hätäpuhelut!

Suomelan jäsenmaksuja on uudistettu ja
lisätty uusia tarpeita vastaaviksi. Jäsen-
maksuja on kuusi erilaista, joten jokainen
varmaan löytää itselleen sopivan:
- vuosijäsenmaksu 1.7.-30.6. 35 €,
- kuukausijäsenmaksu 15 €
- perhejäsenyys (2 aikuista + alle 20-

vuotiaat lapset),vuosi 80 €
- perhejäsenyys, kuukausi, 40 €
- opiskelijajäsenyys, vuosi, 15 €
- ainaisjäsenyys 350 €
Jäsenmaksun voit käydä maksamassa joko
käteisellä tai pankki/luottokortilla Suomelan
toimistossa osoitteessa Calle las Viñas 54
(Girasolin taloyhtiössä Hierojakoulun vie-
ressä). Toimisto on avoinna maanantaisin ja
keskiviikkoisin klo 11-14.
Maksun voi suorittaa myös pankkiin tai säh-
köisesti seuraavilla tilitedoilla:

Asociacion Finlandesa Suomela
Tili: ES1630580822712720015807
BIC-ja SWIFT-numero: CCRIES2A
Cajamar Fuengirola

Pankkiin ja sähköisesti maksettaessa on
ehdottomasti Viite-kohdassa mainittava hen-
kilön/henkilöiden nimet, joiden jäsenmak-
susta on kysymys sekä jäsenmaksun laji.

Kun noudat jäsenkorttia Suomelasta, niin
mikäli mahdollista, olisi erittäin tärkeä olla
mukana kopio maksetusta maksusta. Tämä
nopeuttaa huomattavasti kortin saamista.
Jäseneksi voi liittyä myös Aurinkorannikon
Yrityskeskuksessa ma–pe klo 9–15. Se si-
jaitsee hotelli Nuriasolin talon kulmauk-
sessa, osoitteessa Edif. Nuriasol, Calle
Francisco Rivera Paquirri 21, Los Boliches.

Mukavia hetkiä Suomelan jäsenenä!

Suomelan jäsenedut 2019
SALON IMAGO kauneushoitola
Jesus Cautivo 44, edif. Jupiter, Los Boliches.
Alennus 15 % kaikista palveluista.

CENTRO FINLANDIAN sauna
Av. de Los Boliches 4, Fuengirola. Sauna-
maksu 5 e (norm.7 e). Oma pyyhe mukaan.
Saunavuorot KE: 13-15 naiset, 15-18 miehet,
LA: 12-14 naiset, 14-17 miehet.

MARTIN KUNTO fysioterapia
Jesus Cautivo 10 (Junakatu) Los Boliches.
Alennus 10% kaikista tuotteista.

SEGURIA S.L. (Liberty Seguros) Calle Feria
de Jerez 2, Fuengirola. Vuosi- ja kerta-
matkavakuutuksista -5%. Vakuutuksen voi
tehdä myös netissä www.seguria.es Pyydä
tarjous, nimen perään Suomela.

Laillistettu asianajaja ANNINA POH-
JOLA Calle Lope de Vega 1-1, Fuengirola.
-20 % alennusta kaikista palveluista.

OPTICA AVENIDA Av. de Los Boliches 80
(bussikatu). Kehyksistä -30%, Linsseistä -35
%, Kuulolaitteet -30%. Alennuksia ei voi
yhdistää muihin tarjouksiin.

SOL EYES Av. Alcalde Clemente Diaz Ruiz 3.
Kuivien silmien ThermoFlo-hoito -15 %.

TAIKATIE, Av, Jesus Cautiva 11, Los Bo-
liches, jäsenkortin esittämällä alennus 15%
kaikista palveluista: Reikihoidot, kädestä-
ennustus, Tarot, sydänchakra, Feng shui.

TUTORS-digipalvelut (info@tutors.es)
Digilaitteiden huolto, korjaus, neuvonta ja
opetus, Internetin asennusjärjestely, suo-
malaiset tv-kanavat (Freedome/Kaapeli).
Alk. 35 e/h (etu 30%, norm. 50 e/h).

Suomelan jäsenenä saat  myös alennuksia
matkoistamme, edullisia jäsentuotteita sekä
vuokrattavia lastentarvikkeita, ks. s. 18.

Frisbeegolf, DISCGOLFPARK MIJAS
Urbanización Torreblanca del Sol, 46E-46D,
29650 Mijas. Alennus ratamaksusta 20%.
Päivämaksu 8 e, viikkomaksu 40 e. Alennus
frisbeekiekoista 10 %.

Aurinkorannikon Yrityskeskus Edificio
Nuriasol, 29640 Fuengirola. Alennus Suo-
melan jäsenille 10 % Yrityskeskuksen suo-
raan laskuttamista palveluista (palkkion
osuus). Katso palvelut www.aykcentro.com

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

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

Gastro Bistro FMOS Calle Colon 6, Fuen-
girola. Alennus 10% a la carte -annoksista,
näytä jäsenkortti tilausta tehdessä.

OLÉ-lehti Suomelan jäsenet voivat tilata
Olé-lehden Suomeen hintaan 65 e/1. tilaus-
vuosi (ovh. 83 e). Ollessaan Espanjassa,
heillä on oikeus kuuteen tuplalehteen, eli
voivat Espanjassa ollessaan noutaa lehden
toimituksesta tai pyytää postittamaan sen
Espanjan-osoitteeseensa ilmaiseksi. Jäsen-
tilaushinta Espanjaan on 50 e/1. tilausvuosi
(ovh. 63 e). Tilausta tehdessä on merkittävä
”SUOMELA” kohtaan tilaustunnus.

SAMI´S BEACH BAR Paseo Maritimo 125,
Torreblanca. Ruokailun yhteydessä 10 %
laskun loppusummasta alennusta.

Kasvisravintola VEGETALIA , Calle Santa
Isabel 8, Los Boliches. Lounas 8,50 e (norm.
9,50 e). Esitä jäsenkorttisi ennen tilausta.

HELMI BEAUTY SALON Bernabe Tierno 3,
Lindamar 2, Fuengirola. Uusi jäsenetu: Nais-
ten ja miesten hiustenleikkaus - 10%.
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Hallitus
Paavo Ässämäki, puheenjohtaja +358 400 733 656 paavo.assamaki@icloud.com
Jukka Mero, varapj, Suomelan tilat +34 680 818 754 jukkamero@gmail.com
Virpi Wallenius-Jokinen, sihteeri +358 405 162 039 virpiw@hotmail.com
Riitta Tenngren, rahastonhoitaja +34 646 898 944 riitta.spain@gmail.com
Jussi-Mikko Kesti, tiedottaja +34 681 662 691 kestijussimikko@gmail.com
Hannele Tommila, jäsenrekisteri +34 693 719 161 tommilahannele@gmail.com
Riitta Pulkki, harjoittelijat +358 503 648 113 riitta.pulkki@gmail.com
Aarno Liimatainen, golf +34 693 827 663 aarno.liimatainen@hotmail.com
Sali ja ravintola
Sali-isäntä Jukka Mero +34 680 818 754 jukkamero@gmail.com
Kokki Veikko Liira +358 400 553 997 veikkoliira@gmail.com
Baari Merja Putkonen +358 400 424 541 merja.inkeri.putkonen@gmail.com
Suomelan Sanomat
Päätoimittaja Jussi-Mikko Kesti, ilmoitukset Paavo Ässämäki (yhteystiedot ks. Hallitus)
Toimittaja Marjut Hurtig +34 629 029 570 marjut.hurtig@gmail.com
Taitto/ulkoasu Ritva Pekkanen +34 622 908 986 pekkanen.ritva@gmail.com
Kirjasto
Ulla-Maija Pakarinen +358 503 801 619 upakarinen@gmail.com
Helena Saarimäki +358 504 063 834
Anni Tammisto +34 693 485 883 a.m.tammisto@luukku.com
Kaarina Kämpe (varalla) +34 634 305 311 kempe.kaarina@suomi24.fi

                                                                Harrastuspiirit ja vetäjien yhteystiedot sivulla 24.

Yhteystiedot

Ymmärrämmekö?
Ihminen ihmistä vastaan
kansa kansaa vastaan
Yhteisesti rauhan puolesta
- miksi se niin vaikeaa?

Ihmetellään
miksi iäkkäinä opiskellaan
vastaan, ihmisemmiksi!
Riittääkö siihen yksi elämä?

Sisko Laukkanen

Runoja

Valkopääsorsa on uhanalainen laji
Euroopassa. Sen kannat ovat ro-
mahtaneet sen jälkeen, kun Pohjois-
Amerikasta tuotu haittalaji, kupari-
sorsa, on päässyt risteytymään sen
kanssa.

Valkopääsorsa, Oxyura leuco-
cephala, < 48 cm. Hyvä tuntomerkki
on sinertävän nokan tyviosan suuri
kupera paisuma. Uidessaan se pitää
usein pyrstöään pystyssä. Kuvat on
otettu Guadalmarissa Suomelan
luontopiirin retkellä 22.3.2018. Valko-
pääsorsat sukeltelivat pohjasta ruo-
kaa aivan rannan lähellä ja paikalla
olleet nauru- ja mustanmerenlokit
parveilivat ympärillä saadakseen
pintaan nousevia herkkupaloja.

Teksti ja kuvat
Veikko Makkonen

LUONTOPALSTA

Yläkuvassa
uhanalainen
valkopääsorsa.
Oikealla
mustapäinen,
punanokkainen
mustanmeren-
lokki.

Aineistot helmikuun lehteen
lähetettävä 10.1. mennessä
päätoimittaja Jussi-Mikko
Kestille, yhteystiedot s. 23.

Jos minä olisin oikea runoilija
laulaisin synnyinmaani
lauhoista kesäpäivistä
sen lempeistä öistä
koivujen vihreydestä
honkien uljaudesta
pihlajan punaisista marjoista.
Laulaisin Andalusian lämmöstä
Välimeren sinestä
palmurantojen komeudesta
ja vuorten jylhyydestä.
Elämän koreudesta minä laulaisin.

Olavi Leinonen

Oikea runoilija
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Harrastuspiirit ja -kerhot, vetäjien yhteystiedot
Opiskelu
 Digikerho Filip Bovin info@tutors.es +34 603 123 657
 Espanjan kieli Tina Linden tina.linden@telefonica.net +34 670 671 483
 Kamerakerho Pekka Savolainen pekka.savo@gmail.com +358 405 085 205

Käden taidot
 Hopeasepät Erkki Vilamaa erkki.vilamaa@gmail.com +358 442 367 708
 Käsityökerho Ulla Turtola ulla.turtola@gmail.com +34 645 059 708
 Lasi- ja savityöt Maaret Rantapelkonen    lapin.kievari@netti.fi +358 405 892 291
 Leivonta (Itseohjautuva ryhmä)
 Tilkkupiiri Irja Kalske irjakalske@gmail.com +358 407 479 633

Kulttuuri
 Baletti- ja ooppera   Riitta Mujunen rimuju@hotmail.com +34 677 878 109
 Helisevät-kuoro Tuula Kärki helina.t.laine@gmail.com +358 452 569 844
 Kamarikuoro Kari Alajuuma kalajuuma@gmail.com +358 400 764 854
 Kirjallisuuspiiri   Oiva Ikonen oioikonen@gmail.com +358 405 831 497
 Kuvataidepiiri Tarja Pihlanen tarjapihlanen@gmail.com +34 657 850 303
 Matkat Ulla Turtola ulla.turtola@gmail.com +34 645 059 708
 Yhteislaulu (Itseohjautuva ryhmä)

Liikunta
 Jooga Riitta Pulkki riitta.pulkki@gmail.com +358 503 648 113
 Keppijumppa Sirpa Ruhanen sirpa.ruhanen@telemail.fi +34 660 150 440
 Soft-jumppa Raija Ihanainen girasol1@suomi24.fi +34 634 308 556
 Äijäjumppa Markku Juhola juholamarkkuta@gmail.com +358 449 766 516
 Tanssijumppa 1 Raija Ihanainen girasol1@suomi24.fi +34 634 308 556
 Tanssijumppa 2 Marita Hakkarainen hakkarainen.marita@gmail.com +358 405 073 1 33
 Venyttely Riitta Pulkki riitta.pulkki@gmail.com +358 503 648 113
 Venyttelyjumppa     Riitta Pulkki riitta.pulkki@gmail.com +358 503 648 113

Lajit
 Frisbeegolf Reino Korhonen reinoekorhonen@gmail.com +358 400 842 380
 Golfkerho Eero Rautio eero.rautio@hotmail.com +358 405 305 271
 Padel (Ei vetäjää vielä)
 Petankki Seppo Pennanen skp@seppopennanen.fi +358 407 515 115

Ulkoilu
 Luontopiiri Veikko Makkonen vema36@luukku.com +358 400 128 644
 Mijas-kävely (Eri vetäjiä)

Tanssi ja viihde
 Canasta Jukka Erkko jukka.erkko@gmail.com +358 405 300 23
 Karaoke Marianne Ojala jarabindan@gmail.com +358 445 388 824

Tuula Kärki helina.t.laine@gmail.com +358 452 569 844
 Lavatanssi Marita Hakkarainen hakkarainen.marita@gmail.com +358 405 073 133
 Rivitanssi Marita Hakkarainen hakkarainen.marita@gmail.com +358 405 073 133

Tuula Kaunisto kaunistot@hotmail.com +34 681 646 946
 Tahdikkaat tanssit (Eri muusikoita)
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Satu Salonen
Kiinteistövälittäjä
+34 625 295 523
+34 952 581 166
Calle Santa Lucia 2
29640 Fuengirola

ZODIACO
Real Estate

zodiacohouses@gmail.com
www.zodiacohouses.com

Aurinkorannikolla

Avenida Alcalde Clemente Diaz Ruiz 3,
29640 Fuengirola, puh: +34 952 470 073

Suomalaiset
erikoislääkärit

9.00-15.00


