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Puheenjohtajan tervehdys
Laadukasta Tekemistä ja Tapahtumia

monipuolisesti jäsenistölle.

Suomelan kevätkokouksessa maaliskuussa
hallitukseen valittiin neljä uutta jäsentä ja
uudet jäsenet tuovat myös tullessaan uusia
ajatuksia ja ideoita, joita nyt aloitetaan to-
teuttamaan.

Kevätkokouksessa päätettiin myös
Suomelan visio 2022, joka on Laadukasta
Tekemistä ja Tapahtumia monipuolisesti
jäsenistölle. Tätä tavoitetta hallitus lähtee
määrätietoisesti toteuttamaan ja kevät-
kokouksessa päätettiin myös niistä toimen-
piteistä, joilla tavoitteeseen pyritään.

Yksi tavoitteista on VIESTINTÄ, jonka
tavoitteena on olla ajankohtaista ja oikeaa, ja
joka tavoittaa jäsenkuntamme sekä mah-
dolliset uudet jäsenet monien viestintä-
välineitten kautta mahdollisimman laajasti.

Viikko-ohjelma on myös uudistettu ja
päivitetty ja se on julkaistu toisaalla tässä
lehdessä. Nostan viikko-ohjelmasta esille
viikkotiedotuksen, joka pidetään nyt maa-
nantaisin klo 16.15 jatkuen sen jälkeen
teemaillalla, jonka ohjelma tulee olemaan
hyvin monipuolinen.

Uusia toimintapiirejä syksylle ovat mm.
kortti- ja lautapelit tiistai-iltaisin, lava-
tanssikurssi lauantaisin ennen tansseja ja
bingo sunnuntaisin.

Sunnuntai-iltaisin Suomelan salissa
pidetään erilaisia musiikki- ja teatteriesityk-
siä, joista tiedotetaan Suomelan Sanomissa
ja Fuengirola.fi-lehdessä.

Suomesta tulevan harjoittelijavaihdon
osalta olemme tehneet yhteistyösopimuk-

sen Espoossa toimivan Koulutuskunta-
yhtymä Omnian kanssa. Tämä sopimus toi-
vottavasti tuo meille harjoittelijoita tarpei-
siimme, niin että se helpottaa tilannetta erityi-
sesti keittiön/baarin osalta.

Suomelan tilojen osalta on kesän aikana
pyydetty tarjous salin tilojen jakamisesta
väliseinällä, joka mahdollistaisi kahden toi-
mintapiirin pitämisen samaan aikaan.

Tällä hetkellä harrastepiirien toiminta
kattaa salin käytön lähes kokonaan aamusta
iltaan.

Lokakuun toimintaohjelmasta nostan
esille pari isompaa tapahtumaa:

Suomelan avoimet ovet lauantaina 27.
10., jolloin on tarkoitus saada iso yleisömää-
rä tutustumaan Suomelan toimintaan ja liitty-
mään myös jäseneksi.

Huutokauppakeisari -ohjelman kuvaus
pidetään Suomelassa tiistaina 30.10. Toi-
vomme jäsenistöltä lahjoituksia huuto-
kauppaan, jonka tuotosta Suomela saa 80%
toiminnan kehittämiseen. Kuvattava jakso
esitetään Suomen televisiossa Nelosella ke-
väällä 2019.

Edelleenkin tarvitsemme Suomelan toi-
mintaan lisää henkilöitä harrastepiirien ve-
täjiksi/varahenkilöksi, keittiöön/baariin ja
myös hallituksen avuksi, joten jos olet kiin-
nostunut, ota rohkeasti yhteyttä hallituk-
sen jäseniin tai harrastepiirien vetäjiin.

Tervetuloa mukaan Suomelan toimin-
taan!

Paavo Ässämäki, puheenjohtaja
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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



Flamingot palaavat Fugeen
Porvoolainen lauluyhtye Flamingo vieraili
Fuengirolassa kolme vuotta sitten esiintyen
täysille saleille Suomelassa ja Kymppipai-
kassa. Keikoilla koettu vastaanotto oli ylit-
sevuotavan innostava ja yhtye toivotettiin
tervetulleeksi uudelleen milloin tahansa.
Niinpä tänä syksynä Flamingo palaa Aurin-
korannikolle yleisön pyynnöstä – jos hiukan
omastakin aloitteesta, onhan paikallisen
suomalaisyhteisön kulttuurinen aktiivisuus
ja positiivisuus jotain tavattoman hienoa.

Flamingo on uudelleensyntynyt laulu-
yhtye, jonka ohjelmisto muodostuu kan-
sainvälisistä ja kotimaisista kevyen musiikin
tunnetuista kappaleista. Laulujen hienot so-
vitukset ovat peräisin 70- ja 80-luvuilta, kun
samannimisen sekakuoron perustanut mu-
siikinopettaja Hannu Kiiski, sielultaan jazz-
pianisti, johti kuoroa. Yhtye esiintyy kei-
koilla usein pianosäestäjän kanssa, mutta
tällä kertaa a cappella, ilman säestystä.

Pääosa nykyisen Flamingon laulajista
oli mukana jo 1969 syntyneessä Hannu Kiis-
kin kuorossa, jonka nimi vaihtui Partitaksi
70-luvulla. Kiiskin kuoltua yllättäen 90-luvun

alussa monet laulajat lopettivat ja tilalle tuli
uusia johtajan vaihtuessa. Nykyinen Fla-
mingo käynnistyi joukosta näitä vanhoja
laulajaystäviä, jotka Flamingon perustaja-
jäsen laivuri Ari Kautto kutsui olut/mak-
kara/lauluristeilylle Porvoon saaristoon.
Vanhojen tuttujen laulujen tapailu Mänty-
saaren savuavan nuotion äärellä tuotti
iloisen yllätyksen – laulut saatiin soimaan lä-
hes hyvin, ainakin ystävysten omasta mie-
lestä. Koska kuorolaulussa pelkkä harjoit-
telukin on niin antoisaa, päätettiin aloittaa
treenit tavoitteena omat konsertit ja keikat
yksityistilaisuuksissa. Pelkkää vaatimatto-
muutta ensimmäiset julkiset keikat päätettiin
pitää Euroopankiertueella, joka alkoi eräänä
syksyisenä lauantaina Kymppipaikassa ja
päättyi sunnuntaina Suomelassa. Tästä alkoi
yhtyeen uusi nousujohteinen taival, jonka
nykyistä tasoa saadaan kuulla Fugessa
lokakuun viimeisellä viikolla.

Ole valmis – The Flamingo Grand Euro-
pean Tour #2 saapuu kaupunkiin! Konsertti
Suomelan salissa su 28.10 klo 18.

Helena Hakkarainen
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                   Suomelan hallitus 2018–2019
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 +34 622 007 494 virpiw@hotmail.com
Jussi-Mikko Kesti, tiedottaja +34 681 662 691 kestijussimikko@gmail.com
Riitta Planting-Tenngren, rahastonhoitaja +34 646 898 944 riitta.spain@gmail.com
Hannele Tommila, jäsenrekisteri +358 50 364 8113 tommilahannele@gmail.com
Aarno Liimatainen, golf +34 693 827 663 aarno.liimatainen@hotmail.com
Riitta Pulkki, harjoittelijavaihto +358 50 364 8113 riitta.pulkki@gmail.com

Suomelan sähköposti suomela@suomela.info
Suomelan kotisivut www.suomela.info

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

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

Tärkeitä numeroita:
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Haukiputaan
mieskuoron viihdekonsertti

torstaina 25.10. klo 18
Suomelan salissa

suurimpiin mieskuoroihin lukeutuva kuoro.
Se perustettiin vuonna 1934 täyttäen ensi
vuonna hulppeat 85 vuotta. Haukiputaan
Mieskuoro aloitti viihdekonserttien sarjan jo
vuonna 2004 Dannyn ja Dvoicen kanssa.
Sen jälkeen oli vuorossa Jamppa Tuomisen
muistokonsertti vuonna 2009. Tällä vuosi-
kymmenellä kuoro on tehnyt konserttisarjan

teemoina Mikko Alatalon, Veikko Lavin ja
Olavi Virran musiikki. Näitä konsertteja kuoro
on pitänyt Oulussa Madetojan Salissa
loppuunmyydyille 800-paikkaisille katso-
moille. Kuoro esiintyi edellisen kerran Au-
rinkorannikolla lokakuussa 2011 pitämällä
viihdekonsertin Mikko Alatalon musiikista
Benalmádenassa ja kirkkokonsertin San
Miguelin kirkossa Torremolinosissa.

Nyt Fuengirolassa 25.10.2018 pidettävä
viihdekonsertti on kooste edellä mainittujen
lähes 10 vuoden aikana pidettyjen teema-
konserttien ohjelmistoista, painottuen Olavi
Virta ja Tapio Rautavaara -teemaan.

Paavo Ässämäki

Heti kauden alkajaisiksi on luvassa ooppera,
upea Giuseppe Verdin AIDA. Esitys tulee
suorana Madridista, Kuninkaallisesta teat-
terista torstaina 4.10. klo 20. Esityspaikkana
on Miramarin ostoskeskus, 3. krs, Cine Sur.
Liput kannattaa ostaa etukäteen, lippukassa
on auki iltaisin 17 jälkeen.

Seuraavaksi maanantaina 15.10. klo
20.15 Miramarin Cine Sur’issa on vuorossa
baletti MAYERLING Franz Lisztin musiik-

kiin Lontoon Kuninkaallisesta Oopperasta.
Wagnerin ystäville on tarjolla upea

esitys: sunnuntaina 28.10. klo 18.00 Mira-
marin Cine Sur’issa Richard Wagnerin VAL-
KYYRIA, esitys tulee myös myös suorana
Lontoosta.

Tervetuloa mukaan kaikki kiinnostuneet
Suomelan ooppera- ja balettiklubiin!

Ota yhteyttä Riitta Mujuseen,
puh. +34 677 878 109.

Tervetuloa oopperan ja baletin ystävät!

Mieskuoromusiikkia Aurinkorannikolla
Aurinkorannikolla on jälleen mahdollisuus
kuunnella uudistunutta suomalaista mies-
kuoromusiikkia perinteitä kunnioittaen, kun
Oulussa kotipaikkaansa pitävä Haukiputaan
Mieskuoro saapuu konsertoimaan Fuen-
girolaan lokakuussa. Kuoro pitää kaksi kon-
serttia, tiistaina 23.10. klo 17 hengellisen
musiikin konsertin Aurinkorannikon suo-
malaisen seurakunnan Seurakuntakodissa ja
torstaina 25.10. klo 18 viihdekonsertin
Suomelan salissa Los Pacosissa. Viihde-
konsertti on kokoelma suomalaisten viihde-
taiteilijoiden vuosikymmenten aikana esit-
tämästä ikivihreästä musiikista teemoina mm.
Tapio Rautavaara ja Olavi Virta.

Haukiputaan Mieskuoron viimeisin
projekti on ollut yhteistyössä Kai Lehtisen
kanssa tehty Tapio Rautavaara -musikaali,
jonka ensiesitys oli 4.11.2017 Madetojan
Salissa Oulussa. Musikaali oli hieno kun-
nianosoitus kansan rakastamalle Tapio
Rautavaaralle (1915-1979), joka elämän-
työllään urheilijana ja kansan viihdyttäjänä

on jättänyt pysyvät sinivalkoiset jäljet
satavuotiaan Suomen historiaan. Rauta-
vaara-musikaali on ollut tähän mennessä
vaativin ja isoin urakka kokeneelle ja
taitavalle Haukiputaan Mieskuorolle. Musi-
kaalin työstäminen ja harjoittelu vei aikaa
vuoden verran. Musikaalissa kuullut Rauta-
vaaran kappaleet ovat kaikkien tuntemia,
mutta mukana oli myös vähemmän tun-
nettuja kappaleita. Musiikkiin oli löydetty
myös uusia sovituksia kuoron taiteellisen
johtajan Mihkel Kolditsin taitavassa joh-
dossa, kuitenkin Rautavaaran musiikillista
perintöä kunnioittaen. Tapio Rautavaara -
musikaalin ensiesitys pidettiin kahdelle täy-
delle katsomolle. Esitys oli menestys, siitä
pidettiin kovasti. Molemmissa näytöksissä
kunniavieraina katsomossa olivat Tapio
Rautavaaran tyttäret Irma Rautavaara-Leh-
muskoski ja Leena Rautavaara. Musikaali
nähtiin ja kuultiin vielä uusintana 10.8.2018
Meri-Oulun Kesäteatterissa.

Haukiputaan Mieskuoro on Suomen
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käteen, että miehellä oli silloin käsi tutki-
massa reppuni sisältöä. Juomapullo oli hä-
vinnyt. Molemmat kukkaroni ja kamera
olivat tallella. Laitoin toisen kukkaron
housujen tiukkaan taskuun. Siinä kukka-
rossa oli 5 euroa rahaa ja kansainväliset
sairausvakuutus- ja henkilökorttini. Seuraa-
valla pysäkillä vaihdoimme lentokentälle
menevään junaan. Rullaportaissa tungok-
sessa mies törmäsi Irjaan.

Terminaalissa Irja huomasi, että hänen
kukkaronsa oli kadonnut. Siinä oli jonkin
verran rahaa, pankkikortit ja muita kortteja.
Menimme poliisin, Mossos, luokse selvit-
telemään varkautta. Onneksi meillä oli muka-
na espanjankielen taitoinen Eija. Luottokortit
saatiin kuoletettua heti. Huomasin kokeil-
lessani taskua, että myös minun kukkaroni
oli varastettu. Poliisi täytti hitaasti lomak-
keita, joita tuli neljä sivua yhteensä. Hassua,
että Espanjassa merkitään isän ja äidin

etunimi lomakkeeseen. Mossosin ovi kävi
tiuhaan ollessamme siellä tunnin verran.

Seuraava ongelma oli selvitä tar-
kastuksesta ilman henkilöpapereita. Irja kävi
selvittämässä asiaa virkailijoiden kanssa,
koska hänen henkilöpaperinsa menivät
kaikki. Luulin itse selviäväni, kun minulla oli
pienoiskopio passista. Ei onnistunut. Selitin,
mitä oli tapahtunut ja pääsin läpi. Lopulta
pääsimme varsin pomppuisen ja vaappuvan
lennon jälkeen Malagaan. On taas mitä
muistella.

PS. Muistakaa aina ulkomailla olles-
sanne pitää passin kopiota mukananne ja
rahat alushousuissa. Jos missä tahansa teiltä
viedään tärkeitä papereita (passi, henkilöl-
lisyystodistus), kuolettakaa ne heti poliisi-
asemalla. Siis kannattaa kirjoittaa niiden
numerot johonkin tärkeään mukana olevaan
paperiin. Näin vältytte joutumasta identi-
teettivarkauden uhriksi.

Sirpa Ruhanen

Alkavana toimintakautena kädentaitajat
kokoontuvat kaikki yhdessä samassa tilas-
sa, Suomelan salissa, joka maanantai klo
10.15–13.30 ja torstaisin klo 9–12. Toi-
mintapiirin nimi Käsityöpaja tarkoittaa sitä,
että samassa tilassa kokoontuu kolme eri-
laista ryhmää: Käsityöpiiri, Hopeasepät
sekä Lasi- ja savipaja.

Kokoontumisaika on kolmisen tuntia
molempina päivinä, ja se ei tarkoita sitä, että
kädentaitajat saapuvat täsmälleen alkamis-
kellonlyömänä ja ovat loppuun asti, vaan
että mielenkiinnon mukaan pystyy samana
päivänä vaihtamaan jopa ryhmästä toiseen.
Ensin esim. tunti virkkausta, sitten hopea-
langan vääntöön ja sahaukseen, sitten kat-
saus ja kahvittelun jälkeen lasipajan puoleen.

Tulla ja lähteä voi oman aikataulunsa ja
päiväohjelmansa mukaan. Kaikkiin kolmeen
piiriin voi tulla ilman aikaisempaa kokemusta.
Tekemällä oppii ja toisen tekemisestä innos-

tuu. Vaikka piireillä on kullakin oma vetäjä ja
vastuuhenkilö, jokainen osallistuja on se,
joka tekee piiristä mielenkiintoisen.

Käsityöpiiriä vetää Ulla Turtola, hopea-
seppiä Jukka Mero ja Erkki Vilamaa, lasi-
ja savipajaa Maaret Rantapelkonen.

Tervetuloa tutustumaan ja tekemään tai
ihan muuten vaan katsomaan, mitä Suome-
lassa puuhataan. Tämä kutsu on tasa-
puolisesti sekä naisille että miehille.

Terveisin
Ulla Turtola,
käsityöpiirin
vetäjä.
Kuvassa tai-
teilija Ari M.
Rantalan
ikuistamana
ristipistotyön
kimpussa.

Suomelassa oppii kädentaitoja

Jännitystä Tilkkupiirin matkassa
Olemme käyneet muutaman kerran espanja-
laisen tilkkuyhdistyksen vuosinäyttelyssä
Sitgesissä. Se on lähellä meitä: lento Barce-
lonaan ja siitä junalla Sitgesiin. Seitsemän
naisen joukolla lähdimme katsomaan, mitä
espanjalaiset naiset olivat saaneet aikaan.
Torstai-perjantai on sopiva aika. Nimittäin
viikonloppuna on toivotonta nähdä mitään
tai edes päästä lähelle jotain työtä. Espan-
jalaisilla on tapana, että mies ja muu suku on
mukana. He levittäytyvät käsikynkässä kat-
somaan.

Sovimme lentokentälle menevän junan
aikataulun aamuksi. Yksi piiriläisistämme
soitti illalla minulle ja kysyi, olenko tietoinen,
että huomenna junat lakkoilevat naisten
päivän kunniaksi tai oikeastaan naisten tasa-
arvoisuuden hyväksi. Tuli kiire hankkia taksi
ja järjestellä hakemiset eri paikoista. Aamulla
oli Marjatta kateissa. Sateessa ajelimme
edestakaisin, kunnes hän löytyi. Pääsimme
Barcelonaan hyvin. Siellä jouduimme odot-
telemaan Sitgesiin menevää junaa aika
kauan. Laiturin päähään oli kiinnitetty lappu,

jossa oli seuraavan junan lähtöaika.
Kuulimme, että junista vain 38,7 % kulki sinä
päivänä. Seuraavalla asemalla on junan-
vaihto ja taas odottelimme kauan.

Lopulta pääsimme perille ja heti
rynnistimme näyttelyihin. Mielenkiintoi-
simmat kävimme kahteen kertaan. Tänä
vuonna oli käsintikkaus näkyvissä melkein
kaikissa töissä. Näyttelyiden lisäksi on
monia telttoja täynnä kaikkea mahdollista
huokuttelevaa tilkkuiluun liittyvää tavaraa.

Perjantaiaamuna päätimme lähteä
ajoissa lentokentälle. Juna oli tupaten täyn-
nä. Nojasin seisoessani nurkkaan ja viereeni
tuli mies seisomaan. Hänellä oli takki olka-
päällään vieressäni. Jotenkin tunsin oloni
epämiellyttäväksi. Otin repun selästäni juo-
dakseni vettä. Silloin tippui lattialle muovi-
pussi, jossa oli leipäpalani. Ihmettelin sitä
suuresti. Kyykistyin nostamaan pussia ja
saman teki mieskin. Hän vaihtoi tämän jäl-
keen istumaan penkille vapautuneeseen
paikkaan. Tutkin reppuani ja siitä oli kaksi
vetoketjua osittain auki. Tajusin vasta jälki-
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Seppo Pennasen, pitkäaikaisen Suomelan
toiminnassa monessa mukana olleen kirja
Köyhästä rikkaaksi tuli markkinoille 6.8.
2018 ja on saanut uskomattoman hyvän
vastaanoton. Kirjaa myydään todella paljon
ja se on aiheuttanut monenlaista pöhinää,
radio-ohjelmia, tv-ohjelmaa ja monenmoista
muuta tapahtumaa ja kuviota.

Kirjan julkistamistilaisuus on Fuen-
girolassa ja itseoikeutetusti Suomelassa
monipuolisen ohjelman kera. Kirjan kirjoit-
taja Seppo Pennanen kertoo kirjasta ja sen
jälkeen hänelle voi esittää kysymyksiä.

Samassa yhteydessä tapahtuu myös
toinen julkistamistapahtuma; Suomelan
aktiivijäsen Juha ”Juni” Vainio yhdessä
Petri Ryynäsen kanssa on elokuussa jul-
kaissut levyn: Mielen matkassa! Tätä
musiikkia on tilaisuudessa tarjolla kahteen
otteeseen. Lisäksi ohjelmassa on imitaattori

KÖYHÄSTÄ
RIKKAAKSI
Kirjanjulkistus
Suomelan salissa
maanantaina 8.10.
klo 16.30-18.30
Seppo Pennasen suosikkihahmo Pikku-
Kalle 7v. (Moni muistaa Suomelan ja golf-
kerhon pikkujouluista viime vuodelta).

Illan kruunaa Sepen Spelit. Ostamalla
vanhan mallin mukaan kolmen euron arvan
tai viidellä eurolla kaksi, voit päästä osallis-
tumaan pääpalkinnosta kisaamiseen. Kaksi
henkilöä pääsee kokeilemaan onneaan hy-
vistä palkinoista: pääpalkinto 100 euroa ra-
haa, muut palkinnot kirjoja, levyjä, imitointi-
dvd, lounaita jne. Tervetuloa, vapaa pääsy!

Ja mikä
parasta – osa
tapahtuman
tuotosta
hyödyttää
tietysti
Suomelan
toimintaa!

Juha ”Juni” Vainio Petri Ryynänen

ILMOITUS

Tutustu
kirjan
sisältöön
seuraavalla
aukeamalla.

Pikku-
Kalle

Mielen matkassa
-albumia saatavilla

omistuskirjoituksin
tilaisuudessa 15e/kpl.

Lääke - isäntä vai renki?
Lähes viikoittain kuulemme kotimaan
sosiaali- ja terveysalan (SOTE) uudis-
tuksesta. Mitä toteutuu, miten ja koska,
tarvitaanko kuntaliitoksia, maakuntia, onko
toteutus yksityissektorin vai kunnallisen
toimijan vastuulla. Tästä emme keskustele
lokakuun 29. päivän teemaillassa. Meillä on
teema, joka koskettaa kaikkia lähemmin
yksilötasolla.

Terveyden ja hyvinvoinnin toteutumi-
sessa on useita ammatillisia haasteita, jotka
kiinnostavat meitä terveitä, sairaita, ikään-
tyviä, joilla on omakohtaista tartuntapintaa
lääkkeiden käyttäjinä – pilleri silloin tällöin tai
säännöllisesti.

Lääkehuollon lehtori Alli Puiravalla on
yli 30 vuoden kokemus lääkehoidon koulut-

tajana. Kohderyhmänä hänellä on sote-alan
ammattilaiset perushoitajista lääkäreihin,
apteekkilaiset sekä lääkehoidon asiakkaita
työssään kohtaavat sosiaalialan toimijat.

Alli Puirava, mitkä ovat ne erityisasiat,
joihin nykyisin suuntaat koulutustyösi?

”Niitä on useita, mutta ykkösasia on
iäkkäiden lääkehoidon erityiskysymykset.
Tarvetta on pohtia lääkehoidon turval-
lisuutta mukaan lukien lääkkeiden sivu- ja
yhteisvaikutukset.”

Mainitset usein avohoidon käytänteet
ja jopa vanhat tottumukset mm. veren-
paineen ja kolesterolin lääkityksessä.

”Kyllä ja myös miten paljon hoitohen-
kilökunnalla voi olla puutteellinen tietotaito
kipu- ja psyykelääkkeiden hoitovasteesta.”

Alli Puirava nauttii Aurinkorannikolla
liikunnasta, kirjallisuudesta sekä tietenkin
valosta ja lämmöstä. Mitä erityisesti toivot
tulevalta talvehtimiskaudelta?

”Syvempää oppimista paikallisesta
tapa- ja ruokakulttuurista sekä suomalaisten
kesken harmonista yhteisöllisyyttä, jollaista
Suomela-yhdistys tarjoaa hyvillä puitteil-
laan. Olen hyvin toimelias, energinen ja
harkitsenkin, voisinko täällä Aurinkoranni-
kolla tehdä asiakkaille heidän lääkityksistään
selvityksiä henkilökohtaisesti.

Suomessa ei ole systemaattista lääke-
hoidon valtakunnallista seurantaa. Asiak-
kaan hoitoketjusta saattaa löytyä viitteitä
ylilääkintään, sivuvaikutusten vähättelyyn.
Aina pitää punnita lääkkeiden haitat ja
hyödyt.”

Tunnolliset suomalaiset olemme hyvin
lääkemyönteisiä. Siksi on kiinnostavaa
keskustella ”Lääke – isäntä vai renki?”
Maksuton tilaisuus maanantaina 29.10.
Suomelan salissa alkaen klo 16.15. Kahvila/
baari on auki. Tervetuloa!

Teksti Jussi-Mikko Kesti
Kuva Kimmo Puirava

Alli Puirava
Lääkehuollon lehtori, biokemisti
Aviomies Kimmo, 4 lasta, 3 lastenlasta
Talvikausi Benalmádenassa
Kesät Espoossa ja Suomusjärvellä
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Saatavana Suomelan toimis-
tosta ja baarista: Hinta 22,50 kpl
(Suomelan jäsenille vain 20,-).
Suomessa hyvinvarustetuista
kirjakaupoista ja verkkokaupoista,
sekä www.köyhästärikkaaksi.fi
tai Facebook Köyhästä rikkaaksi
ja siellä oma verkkokauppa.

ILMOITUS
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Fantástico 4, to klo16.30–17.30,
Suomelan toimisto

Odotettu subjunktiivi astuu kuvaan.
Miten olemme osanneet puhua ilman sitä?
Ajan riittäessä teemme ylimääräisiä sub-
junktiiviharjoituksia. Tulemme toimeen lää-
kärillä jne. Ja voimme jo auttaa kaveriakin.

Hei me osataan jo -keskusteluryhmä,
to klo 15.30–16.30, Suomelan toimisto

Olemme opiskelleen kaikki Fantástico-
kirjat ja nyt meillä on sekalaista puuhaa
espanjaksi. Kokoonnumme kerran viikossa
ja jos on kovin epätasaiset taidot, niin
teemme kaksi erillistä ryhmää.

Kurssit on tarkoitettu Suomelan jäsenille ja
tunnin (60 min.) hinta on 7e. Jäsenmaksun
voi suorittaa pankkiin tai Suomelan toi-
mistoon, kurssimaksun opettajalle.

Tervetuloa! Tina Lindén, p. 670 671 483

 Espanjan kielikurssit Suomelassa

Jo viidettä kertaa joukko
harmonikansoittajia viettää
syyslomaa Fuengirolassa.
Tällä kertaa mukana on kah-
deksan taiteilijaa, iältään 6–
16 -vuotiaita sekä yksi ai-
kuisharrastaja. Soittajat ovat
Vihdin, Karkkilan ja Nummi-
Pusulan alueelta. Mukana
heillä on opettajansa Marjo
Suominen.

Suomelan konsertissa
su 14. 10. klo 17.00 kuullaan
tuttuja harmonikkakappa-
leita Metsäkukista Säkkijär-
venpolkkaan ja tietysti pien-
ten soittajien lastenlauluja.Helmi Hyrske 12v. ja Emma Finér 16v.

Harmonikansoittajien syyslomakonsertti

Fantástico 1,
 ti klo 18–19 Suomelan sali

Kirjaa tukena pitäen käymme espanjan
alkeet läpi, korostamme suullista taitoa.
Kirjan harjoituksia tulee kotiläksyksi.
Tavoitteena on käydä koko kirja ja siten tulla
toimeen turistina/kaupoissa/pankissa ym.

Fantástico 2, ti klo 16–17 Suomelan sali
Jatkamme kielen oppimista, vuorossa on

lisää suullista harjoitusta, kielioppiakin on:
perfekti, futuuri ja kestomuoto. Tavoitteena
on tulla toimeen jokapäiväisessä ”small
talkissa” sekä saada asiansa hoidetuiksi it-
senäisesti, mm. apteekissa/omissa asioissa.

Fantástico 3, ti klo 17–18 Suomelan sali
Osaamme jo puhua espanjaa, nyt opim-

me menneet muodot lisäksi sekä paljon uutta
sanavarastoa. Puhuttu kieli korostuu enem-
män. Tulemme toimeen jo espanjallamme.

Tervetuloa DIGI-kurssille!

Olkoon sitten kysymys ongelmatilanteesta
tai pitkään harkitusta projektista tai hetken
mielenjohteesta heränneestä kiinnostuk-
sesta DIGI-vempaimia kohtaan, apua ja
neuvoa on aina tarjolla!

Ilmapiirimme on mukava ja rento.
Harjoittelemme yhdessä ja keskustelemme
avoimesti, joten paikalle on helppo ilmaantua
ja kertoa asiansa. Jokainen etenee omalla
vauhdilla mutta käsittelemme yhteisiä
teemoja tunnin alussa paikalle ilmaan-
tuneiden kiinnostuksen mukaan.

Ensimmäisellä tunnilla käymme läpi
toiveet ja sitä mukaan suunnittelen sisältöjä
ja henkilökohtaisia suunnitelmia, joten
paikalle kannattaa tulla. Toki tehdään
muutoksia läpi vuoden, sillä päivitetään
suunnitelmia ajankohtaisiksi ja laaditaan
suunnitelmia myös tulokkaille.

Kerho kokoontuu Suomelan salissa
torstaisin klo 19.30–21.00 alkaen 4.10.
Osallistumismaksu on ainoastaan 5e/krt.

Ystävällisin terveisin Filip Bovin

Harjoittelija
Hei, olen Sirpa Halminen, 53-vuotias ja opiskelen lähi-
hoitajaksi Hyvinkäällä. Valmistun toukokuussa 2019, nyt
on toinen opiskeluvuoteni. Aiemmin olen työskennellyt
mm. yli 20 vuotta kirjapainossa tuotannonsuunnitteli-
jana. Tein täyden elämänmuutoksen viidenkympin tuoksi-
nassa, johon liittyi myös ammatin uudelleenvalinta. Asun
Pohjois-Vantaalla itsekseni vanhassa omakotitalossa.
Harrastan mm. trap-ammuntaa, metsästystä, kirpputoreja
ja isolla kotipihalla riittää tekemistä yllin kyllin.

Tulen Fuengirolaan työharjoitteluun 21.10. ja kotiin
palaan joulukuun alusta. Olen innoissani, jännittynyt ja
onnellinen siitä, että olen saanut mahdollisuuden tutustua
uusiin ihmisiin, työhön ja Espanjaan. En ole aikaisemmin
käynyt Espanjassa ja viime vuosina matkustelu muutoin-
kin on jäänyt vähäiseksi. Näkemisiin!                      Sirpa

SOS-puhelin
618 566 603

Suomenkielinen
päivystys 24/7.

Vain hätäpuhelut!
Tallenna numero

puhelimeesi.

Toivotan kaikki halukkaat oikein lämpimästi tervetulleiksi paikalle!
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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

¡Hola! kaikki Suomelan golffarit. On taas ilo
toivottaa teidät tervetulleeksi Suomelan golfin
toimintaan ja hyötymään Suomelan neuvotte-
lemista edullisista alennuksista sopimusken-
tillämme. Kenttien yhteystiedot löytyvät seu-
raavalta aukeamalta.

Uusi kausi etelässä on monella meistä jo
alkanut ja kiihtyy vain lokakuun loppua koh-
den, jolloin viimeisetkin muuttolinnut ovat lähes
poikkeuksetta jo Aurinkorannikolla. Uusi kausi,
mutta vanhat kujeet, eli hyväksi havaittu peli-

sapluuna jatkuu vanhaan malliin: isoim-
mat kisat pelataan Laurossa, viikkokil-
pailut Cerrado del Aquilassa tiistaisin
30.10. alkaen. Lauron avauskisa pelataan
4. marraskuuta ja kinkkukisa 2.12, mikäli
onnistumme pääsemään Lauron kanssa
sopimukseen pelipäivien osalta.

Muita kisoja pelaamme Calanovassa
ja Alhaurin golfissa (joukkuekisa), mutta
niistä ilmoitamme myöhemmin.

Juuri nyt on mainio tilaisuus hioa
peli kuntoon, kun kentät ovat erinomai-
sessa kunnossa, eivätkä kilpailupaineet
vielä sotke ajatuksia. Harjoittelun terä-
vöittämiseksi kannattaa ottaa yhteyttä
valmentajaamme Teemu Sistoseen, jolta
saat oivat opit lyönnin parantamiseksi ja
koko peli-idean kehittämiseksi.

Hyvä on myös muistaa, että ensim-
mäinen kuukausikokous pidetään heti
marraskuun alussa 5. päivä maanantaina
klo 18 Suomelassa, joten viimeistään
siellä pääsee tapaamaan tuttujaan.

Mukavaa pelikautta kaikille!
Eero Rautio,
Suomela golfin puheenjohtaja

Kentät odottavat taas Suomelan pelaajia

Albatross on näillä leveysasteilla niin har-
vinainen lintu, että se nähdään vain unissa.
Niin kävi myös niille 24 urhoolliselle Suo-
melan golfaajalle, jotka uhmasivat 30 asteen
hellettä (aurinkoisella seinällä 48 astetta!)
Kotkan Mussalon upeakuntoisella kentällä.
Muutama birdie sentään bongattiin!

Helteessä oli mukava muistella Cerrado
del Águilan rankimpia kierroksia alle 10 as-
teen lämpötilassa veden vihmoessa vaaka-
suoraan. Kyllä Suomen kesä osaa olla upea!

Mutta asiaan: kyseessä oli historiallinen
tapahtuma, eli Suomelan golfaajien kaikkien
aikojen ensimmäinen yhteinen kesätapaa-
minen Suomessa. Kun Kotkassa sopivasti
järjestettiin Juha Vainio Golf Open, oli hyvin
luontevaa, että kesätapaamisten ”pää” ava-
taan Albatross-golfissa.

Alkutahdit kilpailulle antoivat Junnun
lauluseuran musikantit, jotka soittelivat Jun-
nun lauluja ennen kisaa ja kisan aikana.

Järjestelyt sujuivat hyvin ja kaikki muu
oli kuin normaalistikin Espanjassa: tutut

naamat miehittivät kärkipaikat. Muut voivat
puolustautua sillä, että koko kärkikolmikko
pelasi kotikentällään.

Kisan jälkeen nautitun ruokailun yhtey-
dessä sovittiin, että tapahtumasta tehdään
toistuva ja pelipaikaksi sovittiin Mussalo.
Päätökseen tuli kuitenkin muutos jo ”jälki-
peleissä”; Pomellin Hilkka ilmoitti, että
Revontuli golf Hankasalmella on halukas
järjestämään tapahtuman kesällä 2019!

Eli perästä kuuluu. Pyrimme siihen, että
saamme aikaan hyvin pelaajaystävällisen
kokonaispaketin. Järjestelyjen etenemisestä
kerromme ensi kevään aikana.

Suomelan 1. kesägolf
Kotkan Mussalon kentällä:

1) Risto Vuoksiala 37
2) Riitta Vuoksiala 37
3) Pertti Koivuniemi 34
4) Maria Martin 34
5) Juhani Saastamoinen 34
6) Tarja Koivuniemi 31
7) Eero Rautio 30
8) Pertti Ikonen 30
9) Sirpa Kauppi 28
10) Hilkka Pomell 27

Kisaan osallistui 24 pelaajaa.

Kuva oikealla: Copa de
Suomelan kiertopalkinnon
nappasi viime kaudella Pertti
Koivuniemi (kesk.), toiseksi
tuli Aarno Liimatainen ja
kolmanneksi Riitta Vuoksiala.
Mutta kuka voittaa tällä
kaudella?

Terveisin Eero Rautio
(kuvassa kisan voittajan
Risto Vuoksialan kanssa)

Albatrossia ei nähty Kotkassa
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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 902 547 979
Añoreta Golf 952 404 040
La Noria Golf 952 587 653
Alhaurin Golf 952 595 800

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 Hieroja-
koulun vieressä). Toimisto on avoinna maa-
nantaisin ja keskiviikkoisin klo 11-14.

Maksun voi suorittaa myös pankkiin tai
sähköisesti seuraavilla tilitedoilla:

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

Lisäksi jäseneksi voit liittyä Aurinko-
rannikon Yrityskeskuksessa, joka on avoin-
na ma-to klo 9–17 sekä pe klo 9–15.

Yrityskeskus sijaitsee samassa talossa
kuin hotelli Nuriasol, talon kulmauksessa,
osoite on Edif. Nuriasol, Calle Francisco
Rivera Paquirri 21, Los Boliches.

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.

Suomelan jäsenmaksut

Suomelan pitkäaikainen jäsen, Hemingwayn entisen
kirjakauppiaan äiti Sirkka Vento täyttää 15.10.2018 90 vuotta.

Suomela onnittelee Sirkkaa sydämellisesti.

Mukavia ja iloisia hetkiä Suomelan jäsenenä!

Suomelan jäsenedut

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.

HELMI BEAUTY SALON Bernabe Tierno 3,
Lindamar 2, Fuengirola. Kasvo- ja jalka-
hoitopaketti, kulmien ja ripsien värjäys opis-
kelijatyönä 50 e (etu 12 e). Miesten hiusten-
leikkaus 10 e (norm. 12 e).

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,
Fuengirola. Kuivien silmien ThermoFlo-
hoito -15 %.

SUOMELAN JÄRJESTÄMÄT MATKAT
JA RETKET. Alennus 10 e.

Jäsenkortilla pääset osallistumaan
Suomelan harrastuspiireihin kts. s. 19.

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.

Kasvisravintola VEGETALIA
Calle Santa Isabel 8, Los Boliches
Lounas 8,50 e (norm. 9,50 e), voimassa ma-pe
31.12.2018 saakka.

SAMI´S BEACH BAR Paseo Maritimo 125,
Torreblanca. Ruokailun yhteydessä 10 %
laskun loppusummasta alennusta.
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Viikko-ohjelma
Maanantai 09.00–10.00 Jooga, Riitta Pulkki

10.15–13.30 Käsityöpaja, myös hopea-, lasi- ja savityöt kts. s. 7
13.45–14.45 Tanssijumppa, Raija Ihanainen
15.00–16.00 Rivitanssi, Tuula Kaunisto
15.00 Petankki, Seppo Pennanen, Canteras-puisto
16.15 Viikkotiedotukset
16.30–17.45 Teemailta;1x/kk ajankohtaista Espanjasta
18.00 Golf-kerho kk 1. ma, Eero Rautio kts. s. 14-15
18.00 Kamerakerho kk 2. ja 4. ma, Olavi Kurkela

Tiistai 09.00–10.00 Venyttely, Riitta Pulkki
10.15–13.30 Leivonta
14.00–15.45 Kirjallisuuspiiri, Oiva Ikonen
16.00–17.00 Fantástico 2, Tina Lindén kts. s. 13
17.00–18.00 Fantástico 3, Tina Lindén
18.00–19.00 Fantástico 1, Tina Lindén
19.30–21.00 Kortti- ja lautapelit, Jukka Erkko

Keskiviikko 09.15–10.00 Keppijumppa, Sirpa Ruhanen, Canteras-puisto
09.30–13.00 Tilkkupiiri, Irja Kalske kts. s. 6
14.00–15.00 Lounasruokailu alk. 10.10.
16.00–16.45 Tanssijumppa, Marja Kurkela
17.00–21.00 Kamarikuoro, www.arkk.webnode.fi, Kari Alajuuma

Torstai 09.00–12.00 Käsityöpaja, myös hopea-, lasi- ja savityöt
09.30–11.30 Luontopiiri kk1. ja 3. to, Veikko Makkonen
12.15–13.15 Soft-jumppa, Raija Ihananinen
13.30–14.45 Helisevät, Kari Alajuuma
15.00–16.00 Jooga, Riitta Pulkki
15.30–16.30 Espanjan keskusteluyhmä, Tina Lindén, Suomelan toimisto
16.30–17.30 Fantástico 4, Tina Lindén, Suomelan toimisto
16.45–17.45 Äijäjumppa, Markku Juhola
18.00–19.15 Yhteislaulu
19.30–21.00 ATK-Digi-kerho, Filip Bovin kts. s. 12

Perjantai 09.15–10.15 Venyttelyjumppa, Sirpa Ruhanen (alk.pvä. ilm. myöh.)
09.15– Frisbeegolf, Reijo Korhonen, DiscGolfPark Mijas
10.30–15.30 Kuvataidepiiri, Tarja Pihlanen
18.00–21.00 Karaoke, Marianne Ojala

Lauantai 17.30–18.30 Lavatanssikurssi
19.00–22.00 Tanssit, kts. esiintyjät viereiseltä sivulta

Sunnuntai 09.00– Mijas-kävely,  lähtö Girasol-talon portilta
14.00–16.00 Bingo, Virpi Wallenius-Jokinen
17.00–20.00 Musiikkitapahtuma

Paikkana on
Suomelan sali

ellei toisin mainita.
Piirin vetäjät
mainittuina.

Lokakuun tilaisuudet
29.9. lauantai klo 12– SIIVOUSTALKOOT

1.10. maanantai klo 16.30
AJANKOHTAISTA SUOMELASTA
Hallituksen puheenjohtaja Paavo
Ässämäki ja sihteeri Virpi Wallenius-
Jokinen. Vapaa pääsy. Kahvila/baari auki.

6.10. lauantai klo 19–22 TANSSIT
Musiikki Lea & Elias. Lippu 5 euroa/
henkilö. Kahvila/baari.

8.10. maanantai klo 16.30 kts. s. 9-11
KÖYHÄSTÄ RIKKAAKSI
Sijoittaja Seppo Pennanen esittelee
Köyhästä rikkaaksi -kirjan. Musiikkia ja
arvontaa.Vapaa pääsy. Kahvila/baari.

10.10. keskiviikko klo 14–15
LOUNAS NOUTOPÖYDÄSTÄ
Hinta 6 euroa/ateria.

10.10. keskiviikko klo 16
TOIMINTAKAUDEN AVAUS JA
ALEKSIS KIVEN PÄIVÄ Jukka Mero ja
Oiva Ikonen. Vapaa pääsy. Kahvila/baari.

13.10. lauantai klo 19–22
TANSSIT Musiikki Pikkis
Lippu 5 euroa/henkilö. Kahvila/baari.

14.10. sunnuntai klo 17 kts. s. 13
HARMONIKKANUORET
Lippu 5 euroa/henkilö. Kahvila/baari .

15.10. maanantai klo 16.30
ANDACAREN HOITOPALVELUT
ESITTELYSSÄ
Terveydenhoitaja Mari Tuominen.
Vapaa pääsy. Kahvila/baari.

17.10. keskiviikko klo 14–15
LOUNAS NOUTOPÖYDÄSTÄ
Hinta 6 euroa/ateria.

20.10. lauantai klo 19–22 TANSSIT
Musiikki Matti Hyvönen
Lippu 5 euroa/henkilö. Kahvila/baari.

22.10. maanantai klo 16.30
SILMÄLEIKKAUKSET
Silmäkirurgi Petri Oksman, Sol Eyes
Vapaa pääsy. Kahvila/baari.

24.10. keskiviikko klo 14–15
LOUNAS NOUTOPÖYDÄSTÄ, lihapullat.
Hinta 6 euroa/ateria.

25.10. torstai klo 18 kts. s. 4
HAUKIPUTAAN MIESKUORON
KONSERTTI Lippu 10 euroa/henkilö.
Kahvila/baari.

27.10. lauantai klo 12–15
AVOIMET OVET – SUOMELA ESITTÄY-
TYY Ohjelmassa piirien vetäjät esittelevät
toimintaa. Vapaa pääsy sekä kahvit ja
pullat! Kun liityt uudeksi jäseneksi tässä
tilaisuudessa, saat rahanarvoisen edun!

27.10. lauantai klo 19–22
TANSSIT Musiikki Lea & Elias
Lippu 5 euroa/henkilö. Kahvila/baari.

28.10. sunnuntai klo 18 kts. s. 3
LAULUYHTYE FLAMINGO
Lippu 5 euroa/henkilö. Kahvila/baari.

29.10. maanantai klo 16.30 kts. s. 8
LÄÄKE – ISÄNTÄ VAI RENKI
Alli Puiravan luento- ja keskustelu-
tilaisuus Vapaa pääsy. Kahvila/baari.

30.10. tiistai, kellonaika ilm. myöhemmin,
HUUTOKAUPPAKEISARIN HUUTO-
KAUPPA JA TV-OHJELMAN KUVAUS
Suomelan salissa tai taloyhtiön pihalla.
Tavaralahjoituksia voi tuoda Suomelan
toimistoon tai saliin ma ja ke klo 11–14.
Myös puheenjohtaja Paavo Ässämäelle
voi toimittaa lahjoituksia, puh. +358 400
733 656. Vapaa pääsy. Kahvila/baari..

31.10. keskiviikko klo 14–15
LOUNAS NOUTOPÖYDÄSTÄ,
kaalilaatikko. Hinta 6 euroa/ateria.
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ATK-digi-kurssi, Filip Bovin +34 603 123 657 info@tutors.es
Espanjan kieli, Tina Lindén +34 670 671 483 tina.linden@telefonica.net
Frisbeegolf, Reino Korhonen +358 400 842 380 reinoekorhonen@gmail.com
Golf-kerho, Eero Rautio +34 606 165 921 eero.rautio@hotmail.com
Hopeasepät, Erkki Vilamaa +358 442 367708 erkki.vilamaa@gmail.com
Kamarikuoro, Kari Alajuuma +358 400 764 854 kalajuuma@gmail.com
Kamerakerho, Olavi Kurkela +358 405 831 497 okurkela@gmail.com
Karaoke, Marianne Ojala +358 44 538 8824 jarabindan@gmail.com
Keppijumppa, Sirpa Ruhanen +34 660 150440 sirpa.ruhanen@telemail.fi
Kirjallisuuspiiri, Oiva Ikonen +358 50 9107647 oioikonen@gmail.com
Käsityöpiiri, Ulla Turtola +34 645 059 708 ulla.turtola@gmail.com
Lasi- ja savi, Maaret Rantapelkonen +34 634 351 157 lapin.kievari@netti.fi
Liikunta ja tanssi, Raija Ihanainen +34 634 308 556 girasol1@suomi24.fi
Luontopiiri, Veikko Makkonen +358 400 128644 vema36@luukku.com
Oopperaretket, Riitta Mujunen +34 677 878 109 rimuju@hotmail.com
Petankki, Seppo Pennanen skp@seppopennanen.fi
Tanssijumppa, Marja Kurkela +358 415 467 808 marja.a.kurkela@gmail.com
Tilkkupiiri, Irja Kalske +358 407 479633 irjakalske@gmail.com
Äijäjumppa, Markku Juhola +358 449 766 516 juhola.markku@ta.com

MUU TOIMINTA:
Keittiö, baari Merja Putkonen +34 681 610 995 merja.inkeri.putkonen@gmail.com

kokki, Veikko Liira +34 634 346 164 veikkoliira@gmail.com
Kirjanpitäjä, Liisa Ojala +34 665 429 497 ojalaliisa48@gmail.com
Kirjasto, Anni Tammisto +34 693 485 883 a.m.tammisto@luukku.com

Ulla-Maija Pakarinen +358 503 801619 upakarinen@gmail.com
Helena Saarimäki +358 504 063834
Kaarina Kämpe +34 602 640 838 kempe.kaarina@suomi24.fi

Suomelan Sanomat, Marjut Hurtig +34 629 029 570 marjut.hurtig@gmail.com
ulkoasu Ritva Pekkanen +34 622 908 986 pekkanen.ritva@gmail.com

Harrastuspiirien vetäjät (osa tiedoista puuttuu)

Tervetuloa Suomelaan
harrastamaan ja viihtymään!

Suomelan sali on osoitteessa
Calle la Cantera 49 AB, Los
Pacos (Girasolin taloyhtiö).
Kulku  katuportin kautta sisä-
pihalle, sali alimmassa kerrok-
sesta, portaat alas. Hissimah-
dollisuus. Tule teematilaisuuk-
siin ajoissa, niin ehdit nauttia
kahvilan antimista. Pääsyliput
ennakkomyynnissä toimistolla,
tanssi- ja lounasliput ovelta.
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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

Herkullista ja monipuolista
kasvisruokaa noutopöydästä

ma-la 12.30-16.00
Calle Santa Isabel 8, Los Boliches

puh. 952 58 60 31
www.facebook.com/vegetaliafuengirola

Aurinkorannikolla

 Näöntarkastus 3D  Piilolinssit
  Näköterapia   Silmänpohjakuvaus

  Kuivien silmien diagnosointi
 Glaukoomatutkimukset
 Kuulotestit ja -laitteet

Avda los Boliches 80
Fuengirola
puh. 952 460 888

Avda de Mijas 6
Fuengirola
puh. 952 475 788

Avda Las Margaritas
65, Las Lagunas
puh. 952 592 090

Suomalaisten suosima optikkoliike!

Asiantuntevaa palvelua myös
suomen kielellä!

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

Suomalaiset
erikoislääkärit


