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Painotalolta lukijoille
Pieni auto Leevi-Smart, iso kuorma ja
kaksi roudaria. Jakelupaikkoja Aurinko-
rannikolla on yli 30, joihin Suomelan Sano-
mat toimitetaan hallituksen talkootyönä.
Kiitokset jakelupisteille, joiden kautta lu-
kijat saavat lehden. Centro Finlandian info-
pisteestä ja Seurakuntakodilta lehden nou-
taa kuukausittain yli 400 lukijaa. Kuusisa-
taa jaetaan Suomelan tilaisuuksissa ja loput
1100 asetetaan telineisiin, joita on yhteis-
työkumppaneillamme.

Useat Suomelan tapahtumat ovat ylittä-
neet uutiskynnyksen Aurinkorannikon suo-
malaislehdissä. Kiitos kollegoille! Erityis-
tä huomiota ovat saaneet musiikki- ja teat-
teriesitykset sekä uusimmat liikuntalajit:

katulätkä, futis ja sähly. Yhteistyössä Fuen-
girola Lions, TUTORS ja Seppo Pennasen
Köyhyyden tappotalkoot lanseerasivat hy-
väntekeväisyyskampanjan, jonka tuotolla
hankitaan varusteita nuorille mailapelaa-
jille. Pennasen lisäksi Filip Bovin ja Jari
Nyman olivat aktiiveja. Lajeja esitellään
kouluille yhteistyössä kaupungin urheilu-
toimen kanssa.

Suomelan Sanomat jää kesätauolle. Kiitän
toimituskuntaa, avustajia ja tietenkin luki-
joita, joilta olemme saaneet Sanomille kiit-
tävää palautetta. Kevättä kohden ja kohta on
jo kesä.

Jussi-Mikko Kesti

PÄÄTOIMITTAJALTA

Lokakuussa tavataan – lukemisiin!
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Nautitaan Suomen kesästä ja palataan syksyllä innolla Suomelaan!

Suomelan juhlavuoden sloganiksi on valittu
Suomela yhdistää, jota tullaan käyttämään
koko vuoden kaikissa tilaisuuksissamme ja
ilmoituksissamme.  Viestintävaliokunta sai
yli 60 ehdotusta, joista 10 esiteltiin halli-
tukselle, joka äänesti TOP3:een: Suomela
– tekemisen iloa yhdessä, Suomela yh-
distää  ja Suuntaa Suomelaan. Lopullisen
valinnan teki viestintävaliokunta. Isku-
lauseen tueksi liitettiin logo, jonka suun-
nitteli Ritva Pekkanen.

Suomela aloittaa juhlakauden maanantaina
23.3. klo 16.30 teematilaisuudessa, jonka
aiheena on Suomelan 30-vuotisohjelmis-
ton esittely. Paljon on jo suunniteltu ja lisää
kehitetään. Työryhmät ovat työstäneet juh-
lavuoden ohjelmaa. Historiikkityöryhmä on
valmistellut katsausta menneisiin vuosiin jo
usean kuukauden ajan. Juhlallisuuksien
perussuunnittelu on jo niin valmis, että voin
kertoa, miten juhlateema tulee näkymään
koko kauden ajan. Tervetuloa teematilai-
suuteen!

Lokakuussa 2020 pidetään taas jo perin-
teeksi muodostuneet Suomelan avoimet
ovet. Tavoitteena on saada sadoittain ihmi-
siä tutustumaan Suomelaan ja sen toimin-
taan.

Marraskuussa 2020 järjestämme Suomela
30 v. -juhlaseminaarin. Joulukuun kuudes

päivä Suomela järjestää Rauhanpalatsissa
Aurinkorannikon yhteisen itsenäisyyspäi-
vän juhlan, jonka ohjelmistoa jo kovasti
suunnitellaan. Tulemme näkemään teatterin
ja kuorojen yhteisen spektaakkelin työni-
mellä Tuntematon sotilas. Helmikuussa
2021 pidämme Suomelan 30 v. -juhlatans-
siaiset, johon etsimme parhaillaan esiin-
tyjiä. Suunnitteilla on myös pääjuhla maa-
liskuulle 2021. Lisäksi harrastuspiirit ja -
kerhot suunnittelevat ohjelmia.

Suomela siirtyy kesätauolle 31.3., ja sitä
edeltävänä lauantaina juhlistamme kauden
päättymistä Kukkaistanssiaisilla. Syyskausi
aloitetaan 28.9. Osa kerhoistamme jatkaa
kesälläkin toimintaa (muun muassa golf),
joten varmista vastuuhenkilöiltä oman pii-
risi/kerhon mahdollinen kesäohjelma.

Kiitos kuluneesta kaudesta, joka on ollut
menestys. Kaikki ennätykset on rikottu niin
toiminnan laajuudessa kuin osallistujamää-
rissä. Ison kiitoksen ansaitsevat sata aktiivia
vapaaehtoista, jotka ovat olleet toteutta-
massa tätä toimintakautta. Yhdessä tehty ja
nyt kiitokset hallituksen jäsenille, harras-
tuspiirien/kerhojen vetäjille, ravintolan
henkilöstölle ja tietysti kaikille jäsenille,
jotka ovat runsain joukoin osallistuneet
Suomelan tapahtumiin.

Paavo Ässämäki

PUHEENJOHTAJALTA

Kohti 30-vuotisjuhlia
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Suomelassa pöydän ääressä
tutussa ympäristössä kanssa-
ni istuvat puheliaina tanssi-
väen viihdyttäjät Kari Kuk-
konen ja hänen vaimonsa
Paula - tosin tällä kertaa il-
man musiikin instrumentteja
ja nuotteja. Kari Kukkonen,
taiteilijanimeltään Kari Koo
rantautui vaimonsa kanssa
Espanjan Aurinkorannikolle
valon ja energian houkutte-
lemina vuonna 2012. Matkai-
lusta kiinnostunut pariskunta
oli vieraillut sata kertaa Es-
panjassa tunnustellen ja fii-
listellen kokemaansa. Tuosta
syntyi päätös asettautua Cos-
ta del Solille, jossa he yhä
tuntevat olonsa miellyttä-
väksi ja kotoisaksi.

Kari Koo keikalla 50 vuot-
ta ja siksi juhlavuotta vie-
tetään. Vuosi 2020 on erityi-
sen merkityksellinen. Karin
ensimmäinen muusikkoesiin-
tyminen oli Pekka Lehden
yhtyeen basistina Porissa
helmikuun 7. vuonna 1970.
Tuon kokemuksen johdatta-
mana Kari ymmärsi, miten
merkittävä rooli on toimia
tunteiden tulkkina, oppia
ymmärtämään, miten mu-
siikki on mukana tanssivan
yleisön rakkauden riemuissa
tai menettämisen tuskassa.
Karin ja Paulan yhteinen
mieltymys kohdistui englan-
tilaiseen jazzrockin pionee-

Sydämet   



riyhtyeeseen Colosseumiin, jonka keikoil-
la he kulkivat ympäri Eurooppaa ja tulivat
läheisiksi jopa yhtyeen jäsenten kanssa.
Karin omat yhtyeet, mm. Tanssiyhtye Va-
lentino tulivat mukaan kuvioihin 1980-
luvun puolivälissä.

Kari toimii Fuengirolassa tanssien jär-
jestäjänä ja tanssiyleisön viihdyttäjänä.
”Paula on musiikkisukua ja siten musiikki-
kärpäsen puraisemana uskaltautui mukaan
laulamaan tummalla tunteikkaalla äänel-
lään”, Kari perustelee heidän duettoaan.
”Paula laulaa puhtaasti ja hänen kanssaan
on helppo esiintyä ja tulkita tanssimusiikin
vivahteita”. Yhdessä laulaminen, äänittämi-
nen, analysoiminen antavat paremman mah-
dollisuuden kehittää omia vahvuuksiaan.

Aviopari perusti Aurinkorannikolla yh-
teisen Kari Koo & Paula -lauluduon ja
syksyllä 2016 he tekivät ensimmäisen keik-
kansa Suomelassa. ”Tanssiyhteistyömme
Suomelan kanssa on viehättänyt meitä eri-
tyisesti, koska siellä on aina oikea tanssi-
meininki, hyvät esiintymistilat ja talon ääni-
laitteet. Lisäksi kaikenlainen yhteistyö yh-
distyksen väen kanssa on toiminut erittäin
hyvin. Esiintyjiä arvostetaan juuri oikealla
tavalla. Muutenkin Suomelan toiminnan
aktiivinen ote on kiehtovaa, on syytä lausua
kiitokset”, näin Kari kiittelee.

Kari Koo on pitkän linjan bändisoittaja aina
sieltä 60-luvulta alkaen. Tanssiyhtyeissä
hän on tehnyt lähes tuhat keikkaa basistina,
laulajana tai kitaristina. Hän soittaa myös
akustista kitaraa, minkä lisäksi hän on sä-
veltänyt elämänsä aikana noin 50 musiikki-
kappaletta, joista viimeisin syntyi tänä vuon-
na: Suomela-valssi.

Suomela-valssin syntytarina juontaa al-
kunsa joulukuun puolelle, kun Kari ja Paula
olivat tanssikeikalla Suomelassa. Silloin
heiltä kysyttiin valmiutta tehdä nimikko-
valssi, kun täällä valmistaudutaan tulevaan
yhdistyksen 30-vuotisjuhlaan. Parin päivän
päästä valssi oli lopullista hiomista vaille
valmis. Kari ja musiikin ammattilainen Ja-
ri-Pekka Leino tekivät yhdessä sovituksen.
Kari teki taustan ja ensimmäinen kotistu-
dioäänitys oli valmis. Valssi sai hyvät arvos-
telut, kun se ensimmäistä kertaa Kari Koon
& Paulan esittämänä kuultiin nimettömänä
lauantaitansseissa 19.1.2020.

Tanssiyhtye Valentino soittaa Suomela-
valssin tanssiyhtyeversion karkauspäivänä
29.2. Suomelassa lauantaitansseissa. Yh-
tyeessä soittavat Kari Kukkonen, hanuristi
Jari-Pekka Leino ja rumpali Reijo Vesala.

Suomela-valssi
1. säkeistö:
On paikka kuuluisan rannikon
- tää kukka auringon
On helmi keskellä Los Pacosin
- Suomela kultaisin
Kertosäe:
Suomelaan - johtaa tie
Suomelaan - askel mun vie
Suomelaan - ohjaa tuo
onni ja ystävät

Tuhannet kiitokset Suomela-valssin mah-
tavalle ideointi- ja tekijätiimille. Valssi elää
ja jatkaa kulkuaan 3/4-tahtilajissaan osana
Suomelan arvokasta historiaa, ja vielä ei ole
viimeisen valssin aika.

  lyövät samaan tahtiin
Teksti ja kuva Riitta Pulkki
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Nerja
Suomela matkustaa ja matkusti. Malagan
itäpuolella jalkauduimme kiven sisään Cala
del Moran kaupungissa. Esihistoriallinen
luolasto Cueva del Tesoro on kummitus-
mainen kokemus. Nerjaan ajoimme ranta-
tietä, kävelimme vanhassa kaupungissa ja
patsastelimme Euroopan parvekkeella. Op-
paana oli Ami Lasikari.

Teksti ja kuvat Jussi-Mikko Kesti
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Uudelleen Malagaan. Nousimme ylös lin-
noituskukkulalle (bussilla). Harvalla kau-
pungilla on tarjota maisemia katsottavaksi
malagalaisittain usealla näkökulmalla. Adua-
na-museo on aarre: kuvataidehistoriaa aika-
kausittain tyylikkäissä gallerioissa. Museon
ylin kerros esittelee kaupungin syntyhisto-
riaa. Kuvassa oppaamme Henri Hirvenoja
ja malagalaisen taiteilijan Pedro Sáenz
Sáenzin öljyvärityö Runoilijan hauta.

Teksti ja kuvat Jussi-Mikko Kesti
M
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Napit vastakkain, käsi kädessä

JUHA VAINION KOLUMNI

Voi taivas, kuinka paljon yhteisöissämme
kuluukaan aikaa jonninjoutavaan jänkkäyk-
seen! Eikö meillä kerta kaikkiaan ole muuta
keinoa hoitaa yhteisiä asioitamme, kuin
lapsellinen oletpas, enpäs ole -inttäminen,
jossa aito vuoropuhelu on korvattu toisten
mielipiteistä piittaamattomilla vuorottele-
villa yksinpuheluilla. Oman eduskuntamme
jokaviikkoinen ”kysely- ja vastailutunti”
lienee yksi parhaita esimerkkejä. Naamat
punaisina ollaan eri mieltä niistäkin asiois-
ta, joista ollaan samaa mieltä. Ja hyvä niin –
jossain mielessä.

Monessa muussa maailmankolkassa
nimittäin keinot ratkoa yhteisiä asioita ovat
paljon karumpia. Jos loputtoman paskan-
jauhamisen ja kroonisen päättämättö-
myyden vaihtoehtona on miinojen, pom-
mien ja hermokaasun kylväminen ihmisten
elinympäristöön, niin jauhakaa kaikessa
rauhassa vaan.

Me rakastamme vastakkainasettelua.
Kaikki pitää nähdä joko oikeana tai vääränä,
hyvänä tai pahana, taivaana tai helvettinä.
Vastakkainasettelun tuoman jännitteen avul-
la on saatu paljon aikaiseksi, on käyty kuus-
sakin. Aikaansaannokset määräytyvät sen
mukaan, onko vastakkainasettelu ollut hal-
littua vai hallitsematonta. Hyviä esimerk-
kejä hallitusta vastakkainasettelusta löytyy
vaikkapa urheilumaailmasta, jossa vastus-
tajaa ainakin melkein suvaitaan. Hallitse-
mattomien vastakkainasettelujen seurauk-
sista on maailma väärällään esimerkkejä.
Yksi sellainen on jo vuosia ollut meneillään
järkyttävin seurauksin Syyriassa.

Me olemme hyviä pelaamaan yhteis-
peliä, jos vain niin päätämme. Meillä kai-
killa on kuitenkin myös kyky pelata väärin,
kunhan siihen vain tarjoutuu tilaisuus.
Urheilussa vastakkainasettelu pysyy hal-
littuna yhteisten pelisääntöjen avulla. Tämä
toimisi varmasti myös muilla elämän-
alueilla, mutta se ei tunnu sopivan kaikkein
vallanhimoisimmille väärinpelaajille. He
pyrkivät keplottelemaan itsensä niin vahvaan
asemaan, että heidän itsensä ei tarvitse
noudattaa minkäänlaisia sääntöjä. Diktaat-
torit hankkivat ylivaltiutensa usein kansan
avulla, lupaamalla heille kunnollisen elä-
män, nuorille tulevaisuuden ja vanhoille
turvan. Valtaan päästyään ei kansan elämä
sitten kovin kunnollista enää olekaan. Tota-
litarismin pelikirjassa diktaattorit vapaut-
tavat itsensä, mutta orjuuttavat kansan.

Lohdullista on se, että enemmistö
maailman ihmisistä on aina halunnut elää
rauhassa ja on kyennyt kaikesta vastakkain-
asettelusta huolimatta kulkemaan käsi kä-
dessä, sääntöjä noudattaen, vaikka napit vas-
takkain välillä kolahtavatkin. Ilman tätä rau-
haa rakastavaa enemmistöä ei ihmiskunnal-
la olisi mitään mahdollisuuksia selviytyä.

Sopuisaa ja rauhallista jänkkäyskevättä
kaikille; mustille, valkoisille sekä musta-
valkoisille! Eiköhän tämä ollut tässä.

PS. Ruotsissa on kuuleman mukaan juuri
käynnistynyt 42. lausuntokierros siitä,
osallistuuko maa Toiseen maailmansotaan.
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Kierrätys on löytänyt oman paikkansa ny-
kypäivän arjessa. Erilaisten materiaalien,
esineiden jopa kulttuurillisten asioiden
monimuotoinen hyödyntäminen on kipi-
nöinyt 1900-luvun alkupuolelta lähtien. Jo
tuolloin aloitettiin vihreästä kullasta val-
mistetun sanomalehtipaperin keräys uusio-
käyttöön. Kierrätys on meitä kaikkia varten
ja asian tärkeyttä tuskin tarvitsee painottaa.
Kierrätystapahtumat ovat verrattavissa aar-
teen etsintään monelle retron ja vintagen
keräilymaailmaan hurahtaneille. Kaiken ro-
jun ja roinan keskeltä saattaa löytyä arvokas
lottopotti.

Suomela haluaa olla suunnannäyttäjä tren-
dikkään asian suhteen. Sunnuntaina tammi-
kuun 19. järjestettiin Suomelan salissa kai-
kille avoin ilmaistapahtuma, jonka puit-
teissa kodin pientavara, tekstiilit ja kirjat
vaihtoivat rahatta omistajaa. Tapahtumaan
sai tuoda ehjää ja puhdasta tavaraa ja ottaa
itselleen sopivaa tilalle. Etukäteisuuti-
soinnin ansiosta sana kiersi nopeasti tu-
ruilla ja toreilla. Valtaosa Aurinkoranni-
kolla asuvista suomalaisista viettää talvi-
kodeissaan todella eripituisia jaksoja.
Monille muutto asunnosta toiseen lisään-
tyvine tavaroineen on jokavuotinen operaa-
tio. Tätä kaikille tuttua asiaa puntaroidaan;

mitä minä teen näille turhille tavaroille,
vaatteille ja kirjoille?

Vaihda tavaraa! -kierrätystapahtuma Suo-
melassa sai arvoisensa huomion, ja noin
150 henkilöä vieraili paikalla. Pöydille tuo-
dut tavarat vaihtoivat omistajaa tiuhaan
tahtiin. Itselle tarpeeton asia löysi jonkun
toisen luota uuden elämän. Kaikki se tavara,
mikä ei tavoittanut uutta käyttäjää, toimi-
tettiin seuraavaan kierrätyspisteeseen.

Kävijöiltä tulleen palautteen mukaan tilai-
suudelle toivotaan jatkoa. Tällaiselle tapah-
tumalle on olemassa selvästikin sosiaalinen
tilaus; on mahdollisuus tavata kavereita,
joiden kanssa voi vaihtaa kuulumisia ja kai-
ken tämän lomassa voi fiilistellä leppoi-
sassa Suomelan ilmapiirissä kahvilan anti-
mista nauttien.

Teksti Riitta Pulkki

Kierrätystapahtuma Suomelassa

Kirpputori
Suomelan salissa
su 8.3. klo 11–13.

Pöytävaraukset:
sihteeri@suomela.info

Tervetuloa!
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Ajankohtaista allergiasta
Tilanne 11.2.2020: pähkinäpensas ja leppä
kukkivat Suomen lounaisosissa ja Uudella-
maalla. Hyvin on siitepölykausi meillä Es-
panjan Andalusiassakin alkanut sopivien
sateiden ja lämpimien päivien myötä.

Ihminen ei synny allergiseksi, vaan aller-
gia syntyy ihmisessä, taipumus on periytyvä.
Kasvien siitepöly sisältää sinänsä vaaratto-
mia valkuaisaineita, joille elimistö ryhtyy
kehittämään vasta-aineita l. immunoglo-
buliineja. Kun vasta-aineita on syntynyt riit-
tävästi, käynnistyy allergiareaktio, kun sii-
tepölyä (allergeenia) joutuu elimistöön.
Vasta-aineen ja siitepölyn valkuaisaineen
reaktion seurauksena alkaa vapautua var-
sinaisia allergiaoireiden aiheuttajia hista-
miinia ja tulehdusvälittäjäaineita. Nämä
yhdisteet kulkeutuvat verenkierron mukana
joka puolelle elimistöä aivoja myöden. His-
tamiinilla on vastaanottajia, joita kutsutaan
H1-ja H2-reseptoreiksi, joihin tarttumalla
varsinaiset moninaiset allergiaoireet alka-
vat. Useimpien allergialääkkeiden vaikutus
perustuu juuri äsken mainittuihin resep-
toreihin, joita antihistamiineiksi (”vasta-
histamiini”) kutsutut lääkkeet sulkevat ja
siten estävät histamiinin vaikutukset.

Jotkut ruoka-aineet sisältävät hyvin sa-
mantyyppisiä valkuaisaineita kuin siitepöly.
Niinpä siitepölyallergikot voivat saada oi-
reita syödessään esim. omenaa, porkkanaa,
kiiviä, paprikaa, selleriä tai tomaattia. Eli-
mistö tulkitsee, että suussa on siitepölyä.

Koska allergiareaktion synnyttävä his-
tamiini ja muut oireita aiheuttavat yhdisteet
kulkeutuvat laajalle elimistöön, allergia-
oireet voivat olla hyvin moninaiset. Aller-
ginen nuha on varmaan tunnetuin. Nokkos-
rokko, allerginen silmätulehdus, kutina, al-
lerginen keuhkoastma, atooppinen ihottu-
ma ja iho- ja limakalvoturvotukset tunne-
taan oireiksi hyvin. Usein jää huomaamatta,
että väsymys ja päänsärky voivat olla myös
allergiaoireita, sillä histamiinilla on run-
saasti sitoutumispaikkoja aivoissa. Pahin,
jopa henkeä uhkaava allergiaoire on ana-
fylaktinen reaktio, joka voi alkaa minuu-
teissa altistuksesta ja vaatii usein välitöntä
ensiapua. Anafylaksian ensihoitoon on ole-
massa myös kotona pistettäviä adrena-
liiniannoksia, joita saa reseptillä apteekista.
Anafylaktisen reaktion voi aiheuttaa hyvin
moni yhdiste, tunnetuimpia ovat myrkky-
hyönteisten pistot ja lääkeaineet, mutta
myös kasvikunnasta löytyy sen aiheuttajia.

TERVEYS &
HYVINVOINTI
Teksti Alli Puirava

lääkehuollon lehtori
ProEdu Oy

10



Allergiaoireita voidaan hillitä mm. anti-
histamiiineilla, joita otetaan tabletteina suun
kautta, silmätippoina ja nenäsumutteina.
Suun kautta otettuna antihistamiinit aiheut-
tavat monesti väsymystä, suun kuivumista ja
huimausta. Sivuvaikutuksissa on suuria yk-
silöllisiä eroja ja myös valmistekohtaisia
eroja, joten kokeilemalla voi löytää itselle
sopivan. Valinnanvaraa on todella runsaasti.

Rauhoittavat lääkkeet ja alkoholi sopivat
huonosti antihistamiinien kanssa yhteen,
sillä ne voimistavat toistensa keskusher-
mostovaikutuksia ja voivat joissain tapauk-
sissa saada aikaan odottamattomia reaktioita.
Uudemmat itsehoitolääkkeinä saatavat
antihistamiinit ovat vähemmän väsyttäviä
kuin vanhemmat reseptillä saatavat, joiden
erityisominaisuus on, että ne eivät ole iäk-
käille suositeltavia, koska kulkeutuvat suu-
rempina määrinä keskushermostoon ja voi-
vat vaikeuttaa mm. muistitoimintoja.

Paikallisesti annosteltavat antihistamii-
nit, kuten silmätipat ja nenäsumutteet anta-
vat nopean helpotuksen oireisiin ja valmis-
teita on runsaasti saatavilla. Silmä- ja hengi-
tystieoireisiin on saatavilla myös tulehdus-
reaktiota hillitseviä kortisonijohdannaisia,
verisuonia supistavia valmisteita sekä hen-
gitystä ja tukkoisuutta helpottavia valmis-

teita. Apteekin farmaseuttinen henkilökun-
ta opastaa mielellään edellä mainittujen lää-
keaineryhmien käytössä. Neuvonnasta kan-
nattaa ottaa vaarin, sillä esim. liian pitkään
ja liian suurilla annoksilla käytettynä tietyt
lääkkeet voivat aiheuttaa vakavaakin haittaa.

Markkinoilta löytyy silmä- ja nenäoirei-
siin myös yksi lääkeaine, jonka käytöllä
allergiaoireita voi ennaltaehkäistä. Käyttö
pitäisi osata ajoittaa mahdollisimman sopi-
vasti ennen tietyn siitepölykauden alkua.
Siitepölyallergiaan löytyy myös pitkäkes-
toinen siedätyshoito, joka kestää useampia
vuosia. Siedätyshoito on vaativa hoito-
muoto ja aloitetaan erikoistuneilla klini-
koilla perusteellisten tutkimusten jälkeen.
Tämä 100 vuotta vanha hoitomuoto alkoi
nousta uudelleen esille 1970 – luvulla ja li-
sääntyy koko ajan. Aluksi hoito annettiin
pistoshoitona, mutta tänään käytössä on jo
kolme suun kautta otettavaa valmistetta.
Siedätyshoidolla allergiaoireet saattavat
pysyä poissa vuosikausia ja eikä ole
tavatonta, että henkilön allergiaoireet eivät
palaa ollenkaan.

Siitepölykauden ennustetaan olevan ta-
vallisesta vaikeampi Suomessa tänä vuonna.
Toivottavasti saadaan sopivasti hengitys-
ilmaa puhdistavia sateita kevään aikana.

Maalaus Heikki Myllylahti
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Liikunnan iloa kaikille

”Iloa liikunnasta, säännöllisyys tuo ryhtiä
viikoittaiseen ohjelmaan. Viikonloppuna jo
odotellaan uuden viikon alkamista. Aivan
upeita ihmisiä, joihin on mahdollista tutus-
tua. Ennalta ehkäisevää kehonhuoltoa. Kep-
pijumppaa kauniissa puistossa linnunlaulun
säestyksellä”. Liikuntaharrastusten ystävät
Arja, Paula, Irene ja Päivi ilmaisivat sa-
nallisesti tunteensa puistossa juuri päätty-
neen keppijumpan jälkeen.

Suomelan harrastuskalenteriin pereh-
tyen huomaa miten liikunnallisten tuntien
kirjo on mittava. Matalan kynnyksen jump-
papaikka tarjoaa jokaiselle jotakin rennosta
jumppailusta, rauhallisesta venyttelystä
kunnon äijäjumpan hikirääkkiin asti. Vaikka
edellisestä kyykystä tukossa olevat reidet
huutavat armoa, niin silti mieli palaa ilois-
ten harrastajien ryhmään.

Minustako joogi? En minä taivu mihin-
kään! Nuo ovat harhaluuloa. Joogassa ei
tarvitse olla valmiiksi hyvä. Tämän päivän
trendikäs jooga tasapainottaa kiireistä arkea
ja tarjoaa mahdollisuuden askeltaa kohti
kokonaisvaltaista hyvinvointia.

Suomelan joogit on aktiivinen ryhmä,
jossa jokainen tuntee fyysisen harjoituksen
lisäksi miellyttävän kehollisen terapian ja
rentouden tunteen. Vain joogasalissa voi
kuulla meren maininkien lailla matalalta ko-
hisevan hengityksen äänen. Aktiivinen,
säännöllinen, rentomielinen liikunta auttaa
meitä kaikkia pysyttelemään tärkeällä sydä-
men asialla.

Teksti ja kuva Riitta Pulkki

KEPPI-
JUMPPA

KE KLO 10-
10.45
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Almuñecar & hedelmätila la 7.3.
Almuñecar on Costa Tropicalin upea  vanha
rantakaupunki, jonka nähtävyyksiä ovat kau-
nis rantakatu, San Miguelin linna sekä El
Majuelo -puisto. Teemme kävelyretken kau-
pungissa ja tutustumme sen läheisyydessä
sijaitsevaan trooppiseen hedelmätarhaan.
Maistiaisten jälkeen nautimme maistuvan
paellalounaan (sis. hintaan). Lähtö Fuen-
girolasta klo 9.30 ja paluu noin klo 18.
Oppaana Ami Lasikari. Hinta jäsenille 68
€ ja muille 78 €.  Ilmoittautuminen ja maksu
4.3. klo 18 mennessä.

Kasvitieteellinen puutarha to 19.3.
Lähtö Fuengirolasta klo 10 Benalmadenaan.
Tutustumme barokkimaiseen Castillo de
Colomaresin monumenttiin, joka kuvaa
Amerikkojen löytymistä. Jatkamme Mala-
gaan ja nautimme lounaan (sis. hintaan)
historiallisessa Carmenin merikylpylässä.
Sen jälkeen siirrymme 1800-luvulla perus-
tettuun Malagan kasvitieteelliseen La Con-
cepción -puutarhaan. Paluu noin klo 18.
Oppaana Liisa Väisänen. Hinta jäsenille
68 € ja muille 78 €. Ilmoittautuminen ja
maksu 12.3. klo 18 mennessä.

Ilmoittautuminen: Toimistolla Calle las Viñas 54 (ma klo 11–14 tai to klo 15–18)
tai sähköpostitse matkat@suomela.info. Varaus vahvistuu vasta maksettuasi matkan!
Maksaminen: Toimistossa käteisellä tai maksukortilla. Tilisiirtona maksaessasi muista lisätä
maksun tietoihin matkustajien nimet ja matkakohde. Maksun saaja: Asociación Finlandesa
Suomela. Tilinumero: ES09 3058 0860 7127 2041 5807 (sähköisesti maksettaessa ilman
välilyöntejä). BIC-SWIFT-koodi: CCRIES2AXXX. Pankki: Cajamar Fuengirola.
Peruuttaminen: Jos peruutus tapahtuu alle 14 vrk ennen matkaa, pidätämme maksusta
50 %. Jos peruutus tapahtuu alle 7 vrk ennen matkaa, pidätämme koko maksun.
Tarkemmat ohjeet: www. suomela.info/matkat.

Ilmoittaudu
mukaan retkille!

Mikä ihmeen Naisten pankki?
Kysymykseen vastaa Tiina Shamrin. Shamrin
kertoo Naisten pankki -hyväntekeväisyys-
organi-saatiosta, jolla on 40 paikallisryhmää.
Aurinkorannikon aluesolu toimii Fuengirolassa.
Tavoitteena on auttaa kehitysmaiden naisia
toimeentulossa ja yrittäjyydessä.

Mikä ihmeen
Rannikkopataljoona?
Tule kuulemaan vastaus.
Asko Aulanko kertoo
kokonaisturvallisuudesta ja
maanpuolustuksesta.

YHTEISTILAISUUS SUOMELAN SALISSA
MA 9.3. KLO 16.30–17.45
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Ulla Lumijärven pesti Aurinkorannikolla
kestää kuusi kuukautta. ”Olen täällä ruuhka-
apuna”, Ulla toteaa leikillisesti. Hän on
ollut positiivisesti yllättynyt suomalais-
yhteisön aktiivisuudesta. Vapaaehtoisia on
paljon ja seurakuntakodissa käy arkisin noin
250-400 henkilöä. Ulla on myös iloinen
eri toimijoiden yhteistyöstä.

”Kun tehdään yhdessä ja kaikki tuovat
siihen oman osaamisensa, saadaan paljon
parempaa aikaan.”

Työtä kaduilla
Ullan tehtäväkenttä on laaja. Keskeisintä on
tietysti seurakunnan ydintehtävä, Jumalan-
palvelus ja muut papilliset tehtävät. Mutta

hän liikkuu myös kaduilla kodittomien ja
apua tarvitsevien joukossa.

Ullan arvion mukaan kaduilla asuu noin
parikymmentä eri-ikäistä suomalaista. Osa
on tullut töihin ja menettänyt työnsä ja
asuntonsa päihteiden takia. Osa on tullut
suomalaisen työttömyyskorvauksen turvin,
joka oikeuttaa etsimään työtä ulkomailla
kolmen kuukauden ajan.

”Jos näen suomalaisen ongelmissa ka-
dulla, jututan häntä. Meillä on pieni diako-
niaraha, minkä lisäksi olemme saaneet
lahjoituksena rahaa auttamiseen. Tämä
mahdollistaa esimerkiksi sen, että meiltä
voi saada rahaa pyykinpesuun ja voimme
käydä heidän kanssaan ruokakaupassa. He

Ulla Lumijärvi palaa
kesällä Porvooseen,
mutta ei sulje pois
mahdollisuutta tulla
tänne takaisinkin.

Turistipappina rannikolla

TULLAAN TUTUIKSI
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Sosiaalikuraattori
määräajaksi

Seurakunnalla ja Suomelalla on yhteisiä
projekteja ja uusia on suunnitteilla. Tä-
hän tulee varmasti vaikuttamaan myös
sosiaalikuraattori, jota Merimieskirkko
parhaillaan etsii ja jonka yhtenä tehtävä-
nä on paikallisen vapaaehtoisuuden tu-
keminen.

Vuonna 2011 Aurinkorannikolla alka-
nut sosiaalityöntekijäkokeilu päättyi vuo-
den 2013 lopussa. Mutta koska rannikol-
la asuvien ja täällä liikkuvien suomalais-
ten sosiaaliselle tuelle ja avulle on selkeä
tarve, hanke saa jatkoa. Sosiaalikuraat-
tori aloittaa tehtävässä kesällä ja pesti
kestää kolme vuotta. Tämän jälkeen ar-
vioidaan pysyvän sosiaalityön tarve.

Merimieskirkon hankkeessa koros-
tuu sekä yhteistyö muiden toimijoiden
kanssa että paikallinen vastuunkanto.
Hanketta on valmisteltu tiiviissä yhteis-
työssä mm. Aurinkorannikon suomalai-
sen seurakunnan kanssa.

tietävät, että seurakunnasta saa apua.”
”Me yritämme saada heitä Suomeen.

Kun asut kadulla, tulee helposti muitakin
ongelmia. Kun ei nukuta ja on päihteitä,
mielenterveyskin saattaa järkkyä.”

Yhteydenotot Suomessa oleviin omai-
siin eivät aina tuo toivottua tulosta, mutta
onneksi on niitäkin, jotka jopa tulevat ha-
kemaan läheisensä pois. Mutta kaikki eivät
halua lähteä, varsinkaan nyt, kun kesä on
edessä. ”Sateiden aikaan se oli helpompaa”,
Ulla naurahtaa.

Ystäviä toivotaan lisää
Ystävätoiminnassa etsitään erityisesti yk-
sinäisille vanhuksille tai sairaalassa oleville
ihmisille ystäviä. ”Monet kaipaavat seuraa
tai apua ostoksille ja lääkärissä käynteihin.
Monelle riittää pelkkä kahviseura”, Ulla
kertoo ja lisää, että ystävätoimintaan kai-
vattaisiin lisää ihmisiä. Vanhuksia, jotka ei-
vät halua Suomeen on paljon. Monet ovat
asuneet täällä 20-30 vuotta. Omia ystäviä on
kuollut tai he ovat siinä kunnossa, ettei yh-
teydenpito enää onnistu. ”Vanheneva poruk-
ka on yksi ryhmä, joka tarvitsee apua ja
huolenpitoa”, Ulla sanoo.

Teksti Leena Keskiaho
Kuva Heikki Laukkonen

TAIKURI
SU 15.3.
KLO 17

Magiikkaa ja huumoria
Taiturimainen taikuri ja hulvattoman heit-
täytymisen mestari Markku Purho tulee
esittelemään magiikan kiehtovaa maailmaa
Suomelaan 15.3. kello 17.

Hän kuuluu suomalaisten ammatti-
taikureitten harvalukuiseen eliittiin. Hän on
kiertänyt Suomea ammattimaisena viihdyt-
täjänä vuodesta 1974 ja kehitellyt koko ajan
uusia temppuja ja hulvattomia hahmoja
mitä erilaisimpiin tilaisuuksiin.

Markku Purho erottuu ammattitove-
reistaan ja perinteisistä taikureista uskal-
luksensa ja muuntautumiskykynsä vuoksi.
Hän osaa heittäytyä tilanteeseen täysillä ja
löytää asioista niiden koomiset puolet.
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Tilaisuudet ja harrastuspiirit Suomelan salissa ellei toisin mainittu, osoite Camino de la
Cantera 49 AB, Los Pacos (Girasolin taloyhtiö). Tule ajoissa, niin ehdit nauttia kahvilan
antimista. Liput ostettavissa ennakkoon toimistolta, tanssi- ja lounasliput ovelta.

Maaliskuun tilaisuudet
Su 1.3. 15–16.30 Yhteislaulutilaisuus: Lapsuuden laulut, Anu Pimiä, s. 28
Ma 2.3. 16.30–17.45 Teema: Karibian historiaa, Kalevi Kalliomäki, s. 21
Ke 4.3. 14–15 Lounas: Lihamureke ja muusi
Pe 6.3. 18–21 Karaoke
La 7.3. 9.30–18 Matka: Almuñecar & hedelmätila, s. 13

19–22 Tanssit: Kari Koo & Paula, s. 4
Su 8.3. 11–13 Kirpputori, s. 9
Ma 9.3. 16.30–17.45 Teema: Naisten pankki ja Rannikkopataljoona, s. 13
Ke 11.3. 14–15 Lounas: Pyttipannu
Pe 13.3. 18–20 Teatteri: Pientä laittoa, Maarit Peltomaa, Juha Veijonen, s. 24

Huom. Ei karaokea!
La 14.3. 9–12 Suomelan kevätkokous, huom. jäsenkortti mukaan! s. 22

19–22 Tanssit: Lea Schulz ja Mikko Kalliomaa
Su 15.3. 11–15 Ruokakurssi: Espanjalaiset tapas-ruuat, s. 28

17–18.30 Viihde: Magiikkaa ja huumoria, Markku Purho, s. 15
Ma 16.3. 16.30–17.45 Teema: Ajankohtaista espanjasta (osa 3/3), Pasi Färm, s. 18
Ke 18.3. 14–15 Lounas: Kinkkukiusaus
To 19.3. 10–18 Matka: Malagan Kasvitieteellinen puutarha, s. 13
Pe 20.3. 18–22 Viihde: Kultakurkku-karaoke osakilpailu, s. 20
La 21.3. 19–22 Tanssit: Pikkis & Mutikainen
Su 22.3. 15–17 Viihde: Edith Piaf - Hymni rakkaudelle, Päivi Mäkinen, s. 29
Ma 23.3. 16.30–17.45 Teema: Katsaus Suomela 30 v., Paavo Ässämäki, s. 25
Ke 25.3. 14–15 Lounas: Kananrintaa ja kasvisgratiini
Pe 27.3. 18–20 Karaoke
La 28.3. 19–22 Kukkaistanssiaiset, kauden päättäjäiset

Ohjelmaa ja tanssit: Lea Schulz ja Mikko Kalliomaa
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aMaanantai 9.00–10.00 Jooga
10.00–12.00 Futis, Santa Fen kenttä, 5 €
10.30–13.45 Käsityökerho/Hopeasepät/Savimuotoilu, s. 19
11.00–14.00 Toimisto ja kirjasto avoinna
14.00–15.00 Rivitanssi
15.00–16.00 Tanssijumppa
15.00 Petankki, Canteras-puisto
16.15–16.30 Viikkotiedotus
16.30–17.45 Teematilaisuus, eri aiheita, s. 16
17.00–18.30 Katulätkä, Rosario-puisto
18.00–20.00 Golfkerho, kk:n 1. ma, s. 26
18.00–20.00 Padel-kerho, kk:n 3. ma
18.00–20.00 Kamerakerho, kk:n 2. ja 4. ma

Tiistai 9.00–10.00 Venyttely
10.15–13.30 Leivonta
11.00–12.00 Espanjan alkeiskurssi, 7 €
12.00–13.00 Espanja 2, 7 €
13.00 Frisbeegolf, DiscGolfPark
14.00–15.45 Kirjallisuuspiiri
16.00–17.00 Muistipiiri – ¡Qué tiempo tan feliz!
18.15-19.30 Sukututkimus (uutuus), s. 18

Keskiviikko 9.30–13.00 Tilkkupiiri, s. 25
10.00–10.45 Keppijumppa, Canteras-puisto, s. 12
10.00–11.30 Padel, Padel Club Los Pacos
14.00–15.00 Lounas 6 € (salaatti, pääruoka, leipä, vesi ja kahvi)
15.15–16.15 Espanjan keskustelu, 7 €, toimistolla
16.15–17.15 Espanja 4, 7 €, toimistolla
16.00–19.00 Viihdekuoro Suomelat
17.00–18.30 Katulätkä, Rosario-puisto

Torstai 9.00–12.00 Käsityökerho/Hopeasepät
9.30–11.30 Luontopiiri, kk:n 1. ja 3. to, kokoontuminen portilla
12.00–13.00 Sähly, Santa Fen kenttä, 5 €
12.15–13.15 Soft-jumppa
13.30–14.45 Helisevät
15.00–16.30 Jooga
15.00–18.00 Toimisto ja kirjasto avoinna
16.45–17.45 Äijäjumppa
18.00–21.00 Bridge/Canasta/Shakki

Perjantai 9.00–10.00 Venyttely
10.00 Frisbeegolf, DiscGolfPark
10.30–15.30 Kuvataidepiiri
16.00–17.30 Digikerho
18.00–20.00 Karaoke

Lauantai 16.30–17.30 Rivitanssi, edistyneet
17.30–18.30 Lavatanssikurssi, 3 € / 5 €
19.00–22.00 Tanssit 6 €, elävää musiikkia, eri esiintyjiä, s. 16

Sunnuntai 9.00 Mijas-kävely, lähtö Girasolin yläkulmalta
17.00–20.00 Musiikkia tai teatteria, s. 16
17.00–21.00 Bridge/Canasta/Shakki, Kotikoulu, 3 € 17



Kuvassa vasemmalta oikealle: Anneli
Rautiainen, Jussi-Mikko Kesti, Linnea
Savikko, Paavo Ässämäki, Anssi Ollik-
kala, Raija Hedström, Pauli Vatanen ja
Eila Vatanen.

Suomelan sukututkimuskerho perustettiin
2. helmikuuta Kotikoulun tiloissa. Perusta-
miskokouksessa oli läsnä 11 suomelalaista
asianharrastajaa. Kerhon tarkoituksena on
tukea jäsentensä sukututkimusharrastusta,
tuottaa ja jakaa tutkimuksen tekemisen
työkaluja, opastaa ja kouluttaa, järjestää
esitelmä- ja koulutustilaisuuksia. Ajatuk-
sena on, että jäsenet auttavat toinen toisiaan
ja ongelmia ratkotaan myös tiiminä sala-
poliisityön kaltaisesti. Kerho etsii myös ul-
kopuolisia luennoitsijoita ja kouluttajia
avukseen niin Aurinkorannikon suomalais-
ten kuin kotimaasta saapuvien turistien jou-
kosta.

Kerhon vetäjäksi valittiin Suomelan Sa-
nomien päätoimittaja Jussi-Mikko Kesti.

Mikäli haluat kerhon sähköpostilistalle tai
whatsapp-ryhmään, laita sähköpostitse yh-
teystietosi osoitteeseen sukututkimus@
suomela.info. Samalla sinut merkitään jä-
senrekisterissämme kerhon jäseneksi.

Kerho kokoontuu tiistaisin klo 18.15
Suomelan salissa. Viimeinen kokous tällä
toimintakaudella on 31.3. Lue lisää kerhon
toiminnasta nettisivuilta kohdasta: Harras-
tukset – Opiskelu – Sukututkimus.

Teksti ja kuva Jukka Erkko

                      Suomelan 37. kerho

Ajankohtaista Espanjasta
Tietoa Espanjan nykytilanteesta.

Asiantuntijana Pasi Färm.
Suomelan sali maanantaina 16.3.

klo 16.30–17.45
Toteutus yhdessä Sofia-opiston kanssa.

Lippu ovelta 3 € (sis. juoman).

Tervetuloa!

SUKU-
TUTKIMUS

TI 18.15
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KÄDENKÄDENKÄDENKÄDENKÄDEN
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HOPEA-
SEPÄT

MA & TO

SAVI-
MUOTOILU
MA 10.30

Suomelassa toimii
useita kädentaito-
ryhmiä. Saven ja
hopean lisäksi mate-
riaaleina ovat mm.
langat ja kankaat.

Kuvissa Lilja Pajari, Kaa-
rina Tapaninen, Anne Salo-
nen ja Heikki Leinonen.



TIISTAISIN
KLO 14–16

Suomen karaokemestaruuden alkukarsinnat pidetään Suomelassa 20.3. klo 18. Karsintaan
voi osallistua kuka tahansa ilman erillistä ilmoittautumista. Alkukarsintojen päätteeksi
julkaistaan heti jatkoon päässeet laulajat.

Vuosittain karsinnoissa käy yli 3000 kilpailijaa, jotka tulevat eri puolilta Suomea,
Ruotsia ja nyt myös Espanjan Aurinkorannikolta.

Tapahtuman järjestäjä, ohjelmatoimisto ViihdeSallap kutsuu karsinnasta jatkoon
päässeet laulajat kolmeen jatkokilpailuun: Kultakurkku, Kärkikaraoke ja Kimppakaraoke.
Nämä kilpailut pidetään Suomessa.

Kultakurkku karaoke semifinaali ja finaali järjestetään Jämsän Himos Areenalla  23.-
24.10. Kärkikaraoken ja Kimppakaraoken finaalit pidetään keväällä 2021.

KARAOKEN ALKUKARSINNATKARAOKEN ALKUKARSINNATKARAOKEN ALKUKARSINNATKARAOKEN ALKUKARSINNATKARAOKEN ALKUKARSINNAT

KARAOKE
PE 20.3.
KLO 18
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Mittaustekniikan emeritusprofessori, tek-
niikan tohtori Kalevi Kalliomäki on Histo-
rian Ystäväin Liiton jäsen. Liitto on perus-
tettu vuonna 1926 ja ensimmäinen puheen-
johtaja oli valtioneuvos J. K. Paasikivi.

Amerikka löytyi espanjalaisten toimesta
Karibian meren kautta, viikingeillä oli ollut
aikoinaan yritys. Karibian merestä syntyi,
hyvässä ja pahassa, Amerikan valloituksen
ydin. Espanjalaiset rynnistivät kullan perässä
mantereella etelään, jolloin englantilaisille
jäi PohjoisAmerikka.

Etelään vietiin tuttu ja tuhoisa maa-
orjakulttuuri. Kultalastit synnyttivät vahvan,
elokuvantekijöitäkin kiehtoneen Karibian

niin sanotun merirosvovaltion. Lopulta kulta
rikastutti Hollannin pankkiireja.

Karibian saarten alkuperäisväestö tuhou-
tui ja korvattiin Afrikasta tuoduilla orjilla.
Vain mantereelle jäi runsaasti intiaaniverta.
Simon Bolivar yritti muodostaa koko
Etelä-Amerikasta USA:n mallin mukaisen
jätti-valtion, mutta se hajosi pian.

Demokratia odottaa vielä aikaansa. Kuu-
ban tilanne on mielenkiintoinen. Panaman
kanava taisi pelastaa Panaman.

Näistä ja muista kiinnostavista asioista
kertoo Kalliomäki teematilaisuudessa maa-
nantaina 2.3. klo 16.30 Suomelan salissa.
Tervetuloa!

KARIBIAN HISTORIAAKARIBIAN HISTORIAAKARIBIAN HISTORIAAKARIBIAN HISTORIAAKARIBIAN HISTORIAA

TEEMA
MA 2.3.

KLO 16.30
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 MARKUS AHON KOLUMNI

Suomelan kevätkokous
Lauantaina 14.3.2020 klo 9 Suomelan salissa.

Esillä sääntömääräiset asiat, mm.
puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten valinta.
Jäsenkortti mukaan. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

Ostaisinko asunnon ja milloin?
Asuntokauppa käy kuumana Espanjassa, en-
nen kaikkea täällä Aurinkorannikolla. Mala-
gan maakunnassa tehdään noin 40 000 kiin-
teistökauppaa vuosittain. Tuota kasvavaa
markkinatilannetta voi aistia vieraillessa eri
notaarien toimistoissa. Espanjassa asunto-
kauppa, joka oikeammin on kiinteistökaup-
paa, vahvistetaan aina notariaatissa. Yksi-
tyistetyillä, tarkasti säädellyillä notariaatti-
palveluilla menee hyvin. Notaarit ovat yleen-
sä kaupunkien parhaiten tienaavia yrittäjiä.

Kasvanut asuntokauppa on luonut uuden-
laisen liiketoimintaympäristön Aurinko-
rannikolle. Kymmeniä tuhansia ammatti-
laisia työskentelee asuntokaupan ja siihen
liittyvien palveluiden ympärillä. Alueel-
lamme on satojen kiinteistönvälitystoi-
mistojen, huonekalukauppojen, remontti-
liikkeiden ja autoliikkeiden verkosto, jotka
palvelevat asiakkaitaan kymmenillä eri
kielillä. Usein myös suomeksi. Pitkäaikai-
sen loma-asutuksen ympärille on myös
muodostunut luotettavat terveys- ja hyvin-
vointipalvelut. Nämä vastaavat yhä vaati-
vampien loma-asukkaiden tarpeisiin. Kor-
keatasoiset palvelut kauneuskirurgiassa,

vaativissa hammashoidoissa ja traumato-
logissa on hiottu huippuunsa.

Malagan maakunnassa vuonna 2019 ulko-
maalaiset ostivat kolmasosan kiinteistöistä.
160 kilometrin pituisella Costa del Solin ran-
takaistaleella ulkomaalaisten osuus uusista
kaupoista oli yli puolet. Costa del Sol vetää
porukkaa kaikkialta maailmasta. Kiinteistön-
omistajia on lähes 150 eri maasta. Elämme
todella kansainvälisellä vyöhykkeellä.

Aurinkorannikko houkuttelee myös sijoit-
tajia. Viimeisten vuosien yli 10 % vuosit-
tainen arvonnousu ja yli 10 % vuokra-
tuottojen kasvu puhuvat järkevän sijoitta-
misen puolesta. Harvoin Suomessa pääs-
tään tuollaisiin lukuihin.

Aina on oikea aika ostaa asunto Aurinko-
rannikolta. Hankkiessamme omaa unelmaa,
elämää Espanjan auringon alta on turha miet-
tiä kansainvälistä kauppapolitiikka tai speku-
latiivista EU:n sisämarkkinoiden kehitystä.
Ei kannata antaa oman elämämme junan men-
nä ohi. Kannattaa hypätä siihen ja matkustaa
kohti aurinkoisempaa tulevaisuutta!

22



 Aurinkorannikon teatteriyhdistys ry:n
Aurinkoteatteri: Luontaishoitola Pehmo-
kumpu, kaksi esitystä ja katsojia yhteensä
160 (Suomelassa). Päätoimittajan huomau-
tus: Suomelan Ulla Turtolalle tässä myös
tunnustus ja ruusu Juulia-äidin roolisuori-
tuksesta lauluineen. Upea!
 Salonkimusiikin konsertti: Juhani Tep-

ponen viulu, Tapani Puranen piano ja Sel-
mat-tanssiryhmä Raija Ihanaisen johdolla
(kuvassa). Katsojia/kuulijoita oli 165 (Las
Palmeras-hotellin Colon-sali).
 Tahdikkaat tanssit ja karaoke -tilaisuudet

tavoittivat helmikuussa yli 400 iloista osal-
listujaa.
 Suomela matkustaa -palveluun osallistui

150 matkaajaa.
 Kardiologi Lisa Pelttarin luento hyvin-

voinnin teematilaisuudessa täytti salin 70
kuulijalla. Aiheena oli sydämen eteisvärinä.
 Helsingin Työväen Orkesterin suosittu

konsertti veti jo kahdeksannen kerran Suo-
melan salin täyteen. Orkesteria johti Luis
Ramirez ja solistina oli sopraano Heli
Närhi. Kuulijoita oli 100.
 Reinikaisen huutokauppa täytti Suomelan

salin. Meklari Seppo Pennanen naputti,
koputti, ja kauppoja syntyi. Osallistuminen
oli vapaaehtoista, mutta huutaminen oli pa-
kollista. Rouvia, kylänmiehiä, jopa varak-
kaita huutajia oli yli 90.

 Laskiaisriehassa oli 140 henkilöä. Kol-
mella bussilla matkustettiin Álora-kylään.
Osallistujia oli Torremolinosin Kymppi-
paikasta, Fuengirolasta Sofia-opistolta ja
Aurinkorannikon Martoista sekä organi-
sointivastuussa olevasta Suomelasta, joka
myös tarjosi laskiaispullat. Ravintolapääl-
likkö Eliisa Ässämäen johdolla pullat sai-
vat kermavaahdon ja hillotäytteen. Omi-
tuisia olympialaisia järjesti Seppo Penna-
nen. Pennanen edusti Olympiakomiteaa ja
myös tuomaroi omin säännöin. Moneen
paikkaan ehtivä Pennanen on noussut maali-
kuninkaaksi Futis-Suomela-Ligassa. Tulkaa
katsomaan maanantaisin klo 10 Santa Fen
kentälle (lähellä Nuriasolia).

Suomela organisoi ja tuottaa useita kulttuurisia elämyksiä. Joskus
tosin korostuvat liikunta ja siihen liittyvät harrasteet enemmän kuin

taidekulttuuri ja opiskelutarjonta kerhoissamme. Suosittuja ovat myös
maanantaiset teematilaisuudet, joissa eri alojen asiantuntijat luen-
noivat ja keskustelevat yleisön kanssa. Liikunta ja tanssit ovat isona
osana Suomelan kulttuuria. Ysäri-discoa on toivottu. Katsotaan, mitä
ensi syksy tuo tullessaan. Tässä kerrataan menneen helmikuun satoa.

Yleisö kiittää!
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”Masa ja Lissu ovat olleet naimisissa 25 vuotta. Vieläkö on toivoa vai onko kaikki
jo menetetty? Lissu päättää tarttua härkää, siis Masaa sarvesta... siis sarvista.”

Käsikirjoitus: Heikki Lund
Rooleissa: Maarit Peltomaa ja Juha Veijonen

Suomelan salissa perjantai 13.3. klo 18-20
Lippu 12 € ovelta tai ennakkoon Suomelan toimistolta.

Baari/kahvila palvelee. Tervetuloa!
Huom! perjantain karaokea ei ole.

Pientä laittoa -parisuhdekomedia
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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)

Suomelan salin seinät kertovat maaliskuun
ajan Tilkkupiirin ahkeruudesta.

Tule tutustumaan
Tilkkupiirin kevätnäyttelyyn!

Helmikuussa Suomelan salissa oli esillä
Kamerakerhon näyttely, jonka teemana

oli liikkuminen. Liikettä oli kameran takaa
tallennettu luonnosta, liikenteestä,

urheilusta, muurahaisten ahkeruudesta ja
monesta muusta tilanteesta,

joissa liike etenee aasta beehen.

Ahkeruus palkitaan
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Katsaus
Suomela 30 v.
-ohjelmistoon
Puheenjohtaja Paavo

Ässämäki kertoo
valmistautumisesta

Suomelan 30.
toimintakauteen.
Suomelan salissa
maanantaina 23.3.
klo 16.30-17.45.

Tervetuloa!
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Maaliskuun kilpailukalenteriin tuli viime
hetken muutoksia. Ylimääräisenä saimme
perjantaille 13.3. kisat Torremolinosiin
Jiménez Golf Academyn kentälle, toinen
muutos oli Laurossa pelattavien mesta-
ruuskisojemme siirtyminen viikolla eteen-
päin. Pelipäivä on siis sunnuntai 29.3., mutta
se ei kuitenkaan ole kauden päätöskisa, sillä
pelaamme vielä tiistaina 31.3. Cerrado del
Águilassa. Maaliskuun helmi on kisa La
Calassa Europa -kentällä Pyhän Patrikin
päivänä 17.3.

Tapani Saarentola pitää Sofia-opiston
ja Suomelan yhdessä järjestämän alkeis-
kurssin Laurossa 15.-16.3. Ilmoittautu-
miset Sofia-opiston sivuilta. Kurssi maksaa
Suomelan jäsenille vain 130 euroa, kurs-
sille mahtuu kahdeksan oppilasta.

Kimppakyytien sopimiseen tarkoitettu
googleformsilla tehty työkalu on nyt ollut
netissä käytössä muutaman viikon. Tar-
koitus on tietenkin, että se palvelee nimen-
omaan jäseniä ja siksi heiltä toivotaankin
palautetta. Lisätietoja voi lukea Suomelan
golfkerhon sivuilta kohdasta Ajankohtaista.
Sieltä löytyy myös linkki palautteen anta-
miseksi.

Kesäksi tyhjennämme myös kerhon
paitavaraston. Paitoja on ”vanhaa” mallia,
uutta mallia, erivärisiä ja erikokoisia, tuo-
reempaa mallia on yhteensä 52 kpl ja
vanhempaa 9 kpl. Nyt kannattaa varmistaa
itselleen laadukas paita tulevaksi kesäksi!

Johtoryhmä lähettää kevään aikana
muutama kyselyn jäsenistölle. Näiden avul-
la pyrimme varmistamaan, että syyskauden
kisoihin on varattu sopiva määrä lähtöjä.
Toinen kysely kartoittaa jäsenten kiinnos-

Kausi huipentuu Laurossa jäsentenvälisiin

Katso sopimuskentät ja jäsenedut www. suomela.info/golf/edut

tuksen eri kentille oikeuttavien vouche-
reiden hankkimiseen. Kerhon kesäkisat
pelataan Messilässä 5.8. ja yhteislähtönä,
mikäli osallistujia on vähintään 40.
Kiinnostustanne osallistua tähän kisaan
kysytään myös.

Seuraava kuukausikokous on perin-
teisesti kuun ensimmäisenä maanantaina eli
2.3. Suomelan salissa klo 18 alkaen.  Ko-
kouksessa valitaan kerholle johtoryhmä
(puheenjohtaja ja erikseen sovittava määrä
jäseniä), joka vastaa Suomelan 30. toimin-
tavuoden ajan golftoiminnan pyörittämi-
sestä. Toivon laajaa ja aktiivista osanottoa
kokoukseen, jotta saamme valittua hyvän
johtoryhmän, joka saa kokouksessa jäse-
nistöltä suuntaviivoja ja ajatuksia toiminnan
kehittämiseksi. Kokouksen esityslista on
luettavissa golfkerhon nettisivujen Ajan-
kohtaista -palstalla.

Kauden 2019-2020 viimeinen jäsenten
kokous pidetään maanantaina 30.3. Syksyllä
takaisin!

Jukka Erkko, puheenjohtaja

Suomelan Golfkerho
Puheenjohtaja Jukka Erkko
jukka.erkko@gmail.com
+358 40 543 0023
Varapuheenjohtaja Mikko Saarinen
mikko.saarinen@traer.fi
+358 40 062 0361
Sihteeri Virpi Wallenius-Jokinen
virpiw@hotmail.com
+358 40 516 2039
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Huom! Liike
suljettu 23.-31.5.

Juhlavuoden
teatteriproduktio
Suomela on jälleen luomassa
uutta. Itsenäisyyspäivän juhla on
jo työn alla. Olemme tekemässä
kokonaisvaltaista elämystä juh-
lan tiimoilta, josta on suuri osa
teatterin tekemisen kautta vä-
läykset elokuvasta Tuntematon
sotilas. Tämän projektin tii-
moilta ensimmäinen tapaaminen
oli 26.2. Suomelan salissa. Tiivis
harjoitustahti jo keväällä takaa
onnistuneen lopputuloksen. Jo-
kaista tarvitaan. Tehtäviä on mo-
nenmoisia näyttämöllä ja sen
takana.

Taiteellisena koordinaatto-
rina Päivi Mäkinen antaa eväät
jokaisen työlle. Suureksi ilok-
semme juhlaan saadaan kolmen
Aurinkorannikon kuoron yhdis-
tetyt voimat Kari Alajuuman
johdolla. Luvassa on siis jälleen
Suomelan voimannäyte, ja haus-
kaa on luvassa. Ikimuistoinen
ajanjakso ja kokemus niin ylei-
sölle kuin tekijöillekin.
Tervetuloa mukaan projektiin!
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Haluaisitko kokea liikkumisen
vapautta ja kivuttomuutta, pääs-
tää irti jännityksistä, vapautua
stressistä tai muuten vaan
rentoutua reilun tunnin ajan?

Jos vastasit kyllä, tule ja koe
lempeän, miellyttävän ja kivuttoman
manuaalisen Trager-hoidon teho.

Vapaa keho ja mieliVapaa keho ja mieliVapaa keho ja mieliVapaa keho ja mieliVapaa keho ja mieli
TRAGER

Ajanvaraus puhelimitse (Sarille klo 15
jälkeen) / WhatsApp tai tekstiviesti

Sari Lehto p. +358 45 8111 231
Ari Pajunen p. +358 400 259 930
(myös fysioterapia, osteopatia ja faskiahoidot)

KISAT
MA 20.7.

KLO 14Frisbeegolf
Suomessa
Suomela Open Kisakutsu
Rantasalmen Järvisydän-radalla
maanantaina 20.7. klo 14.00.
Ensin kisat ja sen jälkeen saunomista,
ruokailua ja palkintojen jako.
Mahdollisuus majoitukseen.
Tutustu paikkaan: www.jarvisydan.com
Tervetuloa!

Yhteislaulutilaisuus:
Lapsuuden laulut

Anu Pimiä johtaa yhteislaulua
ja esittelee Tiedän paikan
armahan -laulukirjasen

sekä cd-levyn. Kirjassa on
nostalginen Rudolf Koivun
kuvitus ja 20 laulun sanat,

nuotit ja soinnutus. Nyt voit
avata tien lapsuuteen ja laulun
maailmaan! Suomelan salissa
sunnuntaina 1.3. klo 15-16.30.

Vapaa pääsy. Tervetuloa!
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Hieronta-terapeutti
Angeelika Rähni
Calle las Viñas 22, Los Pacos
Puh. +34 602 627 627

Hinnat yhtä edulliset kuin ennen:
Jalkahoito tarjous 25 e
Luxus kasvohoito 35 e
Kulmat, ripset 10 e
Manikyyri 10 e
Hieronta 60 min. 25 e
Hieronta 90 min. 35 e
Hunajahieronta 90 min. 35 e
NU SKIN -kasvo- ja vartalohoidothi

nn
as

to
Taiteilija Päivi Mäkinen
esittää Edith Piafin tunnet-
tua musiikkia ja kertoo
Edithin elämästä, jossa
oli surua, iloa ja toivoa.
Mukana myös Veli-Matti
Friman, Vellerinä tunnettu.

Suomelan sali
sunnuntai
22.3. klo 15–17
Liput 10 € ovelta tai ennak-
koon Suomelan toimistolta.
Lisätiedot ja varaukset:
info@suomela.info
Baari/kahvila palvelee.

Tervetuloa!

Edith Piaf – Hymni rakkaudelle
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Suomelan
OSOITTEET
Sali: Camino de la Cantera 49
AB, Edif. Girasol, Los Pacos

Toimisto ja kirjasto: Calle
Las Viñas 54, Edif. Girasol,
29640 Fuengirola, España

Suomelan
jäsenedut
Suomelan yhteistyökumppanit
tarjoavat rahanarvoisia etuja.
Asioidessasi esitä jäsenkorttisi.
Tutustu jäsenetuihin nettisivuilla:
www.suomela.info/jasenedut

Suomela
VUOKRAA
Lastentarvikkeita, polkupyöriä
ym. Tutustu tuotteisiin, hintoihin
ja käytäntöihin nettisivuilla:
www.suomela.info/tuotteet

Suomelan jäsenmaksut
kausi 1.10.2019 – 30.9.2020
Kausi- eli vuosijäsenmaksu 35 €
Kuukausijäsenmaksu 15 € (30 päivää)
Opiskelijajäsenmaksu 15 €/kausi
Perhejäsenyys 80 €/kausi tai 40 €/kk
(2 aikuista + lapset)
Ainaisjäsenmaksu 350 €
Jäseneksi voi liittyä Suomelan toimis-
tolla (ma klo 11-14 tai to klo 15-18).
Maksu käteisellä tai maksukortilla.
Jäsenyysasiat myös Centro Finlandian
infossa, jossa maksut vain käteisellä.
Tilisiirtona maksettaessa muista lisätä
maksun tietoihin jäsenten nimet.
Maksun saaja:
Asociación Finlandesa Suomela.
Tilinumero:
ES09 3058 0860 7127 2041 5807
(sähköisesti maksettaessa ilman
välilyöntejä).
BIC-SWIFT-koodi: CCRIES2AXXX.
Pankki: Cajamar Fuengirola.

Tärkeitä numeroita:
Yleinen hätänumero 112
Poliisin hätänumero 092
Rikosilmoitus 902 102 112
Palokunta 080
Ambulanssi 061
TAXI 952 471 000
SOS-puhelin +34 618 566 603
(Suomenkielinen päivystys 24/7, vain
hätäpuhelut, kun terveys vaarassa)
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Yhteystiedot
Toiminnanjohtaja
Filip Bovin tj@suomela.info +34 603 123 657
Hallitus hallitus@suomela.info
Puheenjohtaja Paavo Ässämäki pj@suomela.info +358 40 073 3656
Varapj, tilavastaava Jukka Mero tilat@suomela.info +34 680 818 754
Sihteeri Virpi Wallenius-Jokinen sihteeri@suomela.info +358 40 516 2039
Rahastonhoitaja Marja Kakko rahastonhoitaja@suomela.info +358 44 591 3625
Tiedottaja Jussi-Mikko Kesti media@suomela.info +358 40 546 6402
Harjoittelijat, Riitta Pulkki harjoittelijat@suomela.info +358 50 364 8113
Golf, Jukka Erkko golf@suomela.info +358 40 543 0023
Tapahtumat, Marita Hakkarainen tapahtumat@suomela.info +358 40 507 3133
Toimisto: info@suomela.info                                  Kotisivut: www.suomela.info
Ravintola
Eliisa Ässämäki, ravintolavastaava ravintola@suomela.info +358 40 583 3317
Janne Nahkiaisoja, kokki kokki@suomela.info +34 604 157 521
Kirjasto
Helena Saarimäki kirjasto@suomela.info +358 50 406 3834
Anni Tammisto +358 40 592 0977
Harrastuspiirien yhteystiedot seuraavalla sivulla.



Opiskelu
 Digikerho Filip Bovin digi@suomela.info +34 603 123 657
 Espanjan kieli Tina Lindén espanja@suomela.info +34 670 671 483
 Kamerakerho Olavi Kurkela kamera@suomela.info +358 40 583 1497
 Muistipiiri Ulla Turtola muisti@suomela.info +358 50 585 8670
 Sukututkimus Jussi-Mikko Kesti sukututkimus@suomela.info +358 40 546 6402

Käden taidot
 Hopeasepät Erkki Vilamaa hopeasepat@suomela.info +358 44 236 7708
 Käsityökerho Ulla Turtola kasityo@suomela.info +358 50 585 8670
 Savimuotoilu Helena Björklund lasijasavi@suomela.info +358 40 062 9211
 Leivonta (itseohjautuva ryhmä) leivonta@suomela.info
 Tilkkukerho Irja Kalske tilkku@suomela.info +358 40 747 9633

Kulttuuri
 Helisevät Tuula Kärki helisevat@suomela.info +358 45 256 9844
 Viihdekuoro Kari Alajuuma viihdekuoro@suomela.info +358 40 076 4854
 Kirjallisuus Anni Tammisto kirjallisuus@suomela.info +358 40 592 0977

Helena Saarimäki +358 50 406 3834
 Kuvataidepiiri Tarja Pihlanen kuvataide@suomela.info +34 657 850 303
 Matkat Filip Bovin matkat@suomela.info +34 603 123 657

Kuntoilu
 Jooga Riitta Pulkki jooga@suomela.info +358 50 364 8113
 Keppijumppa Riitta Pulkki keppijumppa@suomela.info +358 50 364 8113
 Soft-jumppa Raija Ihanainen softjumppa@suomela.info +34 634 308 556
 Äijäjumppa Riitta Pulkki aijajumppa@suomela.info +358 50 364 8113
 Tanssijumppa Marja Kurkela tanssijumppa@suomela.info +358 41 546 7808
 Venyttely Riitta Pulkki venyttely@suomela.info +358 50 364 8113

Lajit
 Frisbeegolf Jaakko Nick frisbeegolf@suomela.info +358 50 025 2167
 Futis Timo Jokinen futis@suomela.info +358 40 060 6840
 Golf Jukka Erkko golf@suomela.info +358 40 543 0023
 Katulätkä Filip Bovin katulatka@suomela.info +34 603 123 657
 Padel Aarne Laaksonen padel@suomela.info +358 50 024 4442
 Petankki Seppo Pennanen petankki@suomela.info +358 40 751 5115
 Sähly Kari Sulin sahly@suomela.info +358 40 770 0700

Ulkoilu
 Luontopiiri Pentti Suppola luonto@suomela.info +34 605 215 576
 Mijas-kävely (eri vetäjiä) mijaskavely@suomela.info

Tanssi ja viihde
 Canasta Ilkka Ruopuro canasta@suomela.info +358 50 321 3331
 Karaoke Marianne Ojala karaoke@suomela.info +358 44 538 8824

Tuula Kärki +358 45 256 9844
 Lavatanssi Marita Hakkarainen lavatanssi@suomela.info +358 40 507 3133
 Shakki Jukka Erkko shakki@suomela.info +358 40 543 0023
 Rivitanssi Marita Hakkarainen rivitanssi@suomela.info +358 40 507 3133

Tuula Kaunisto +358 40 053 0967
 Tahdikkaat tanssit (eri muusikoita) tahdikkaat@suomela.info



Aurinkorannikolla

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

Suomalaiset
erikoislääkärit

Av. Los Boliches 80, Fuengirola, puh. 952 46 08 88
ma-pe 9.30-20, la 10-13.30

SUOMENKIELINEN PALVELU
Av. de Mijas 6, Fuengirola, puh. 952 47 57 88

ma-pe 9.30-19.30, la 10-13.30
SUOMENKIELINEN PALVELU

Av. Las Margaritas 65, Las Lagunas, puh. 952 59 20 90
ma-pe 10-14 ja 17-20:30, la 10-13:30

Ammattitaitoista ja asiantuntevaa palvelua kaikkeen  näkemiseen
liittyvissä asioissa jo vuodesta 1966. Runsas valikoima laadukkaita

merkkikehyksiä. Asiantuntevaa palvelua myös kuulolaitteista.

Maaliskuun tarjous Suomelan jäsenille!

Suomalainen
mustikka
1 kg

11,50 €
Olemme avoinna

sunnuntaisin
 klo 12-16




