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Puheenjohtajan palsta

Vuosi on hurahtanut käyntiin Suomi-Seurankin toimin-
noissa.

On aika kiittää ja muistaa edelliset ahertajat, kat-
soa huomiseen, suunnitella ja tehdä työtä tänään. 

Olemme saaneet uuden presidentin Suomelle. Ensim-
mäisen kierroksen vaalivalvojaiset saivat 
sekä väkeä että mielipidekirjoa runsain  
mitoin liikkeelle. Tunnelma oli aika ajoin 
suorastaan kutkuttava.

Toinen  kierros olikin enemmän totea-
va, pikku pirueteistä  huolimatta.

 
Tämä presidenta on myös alkumetreil-

lä johtokunnan ja apujoukkojen kanssa 
Suomi-Seuran luotsauksessa.

Pientä kunnostus ja muutostyötä teh-
tiin joululoman aikaan sekä kirjastoon, 
että kahvioon.

Kirjaston ilmeeseen saatiin lisää ava-
ruuden tuntua, ja muutamia hyllyjä. Kir-
jaston  hoitoryhmä on hyvässä hengessä 
palaveroinut ja talkoillut. Kiitos Teille rouvat.

Kotisivujen uudistus on alkanut näyttää aikaansa seu-
raavalta, mm.kahvion ruokalistat nähtävissä. Samoin tie-
dot matkoista ja tapahtumista. Myös kerhotoiminnasta. 
Motto on; Uutta ilmettä ja luettavaa sivuille. Myös arkis-
to on tulossa.

Ilmoittajien toivotaan lähettävän päivitetyt logot 
ym.tiedot osoitteeseen heikki.vanhala@jippii.fi

Turvallisuussuunnitelma on laadittu vastuuhenkilöi-
neen, turvallisuuspäällikkö Pertti Sairasen johdolla Suo-
mi-Seurassa tapahtuvien,  mahdollisten katastrofien va-
ralle. Se esitellään kevätkokouksessa.  

Kahvion hyväntuulinen pariskunta Pille ja Ants ovat 
asettuneet mukavasti seuraamme.

Myös vapaaehtoisia on ollut koko ajan antamassa 
omia osaamisiaan päivittäiseen kahviotyöhön.

Vuoden ensimmäiset työssäoppijat kahviossa näppä-
räsormiset Miia ja Julia alkoivat harjoitusjaksonsa Pillen 
ohjatessa. Toimistossa,   Liisa Järnin ohjauksessa, ovat jo 
muutaman viikon olleet reippaat Mari ja Sofia.

Terveysinfoon tulee 20pv.helmikuuta, myös kotikäyn-
tejä tekevä jalkahoitaja,joka tekee myös terveysinfon ko-
keet ym. Tytöt terveysinfoon   tulevat myöhemmin, ja 
lehden taittoon 24pv kuluvaa kuuta. 

On ollut sotisopaa siitä, etteikö heitä voisi olla vain yk-
si kuhunkin pisteeseen. Kun huomioidaan, että he lähte-

vät eri kouluista, ja lähteä yksin vieraaseen maahan, ou-
toihin oloihin, vaatii tosi itsenäisen nuoren. Osa ei välty 
koti-ikävältä, vaikka ovat yhdessäkin.

He eivät ole palkallisia, eikä palkattomia työntekijöitä 
Suomi-Seurassa, vaan työssäoppijoita.

Heillä on kullakin alueella nimetty ohjaaja,  ja heidän 
poissaollessaan joku vapaaehtoinen 
aikuinen.

Heissä on nuoruuden iloa ja apua 
toimintaan. Uskallan sanoa, että nuo-
rilta saatuun vastineeseen kulut eivät 
nouse liiallisuuksiin.

Matkat otti ohjiinsa Kirsti Karpa-Wi-
lamo, ja kivoja matkoja on tiedossa.

PR-ja juhlapuolen vedossa on Elisa 
Takalo, hyvän työryhmän kera. Tapah-
tumia ja karkeloita on luvassa kevät-
kauden piristeeksi.

Pankkiasiat ovat myös tutkassa. 
Banco Sabadell osti useimpien käyttä-
män Cam pankin. Sulauttamisproses-
si on menossa, ja meille on ilmoitettu, 

ettei kenenkään tarvitse olla huolissaan mm. eläkkeen 
maksusta, joka tulee Cam pankkiin. Uuden emäpankin 
informaatiota saadaan kevätkokouksen yhteydessä.

Sitten meidän lempilapsen Suomi-Seuran huoneisto-
vaihdon kanssa emme myöskään näe talviunta. Pidäm-
me koko ajan silmät ja korvat auki. Huono aika voi olla 
myös hyvä aika. Pankeillakin on kaupattavaa, sopivin lai-
naehdoin.

Nyt on käynnissä järjestely Suomi-Seuran jäseniä var-
ten alennuksien saamiseksi  erilaisista firmoista.

Kun on valmista, infokansio + ilmoitustaulu kertoo asi-
oista. Kaikki toiveet ja aloitteet on tervetulleita eikä jä-
tetä huomioimatta. Asia kerrallaan mennään eteenpäin.

Tämän päivän työ tuottaa rakennustarpeita tuleviin 
päiviin.

 
Inkeri White

  Puheenjohtajan  terveiset!
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Kuka olet - Mistä tulet
 
 
 
 
Veikko Mantila, maanviljelijän poika Nivalasta vakuutti 
viiden vanhana vanhemmilleen, että isona hänestäkin 
tulee viljelijä. Ei tullut Veikosta viljelijää, tuli ensin elin-
keinoasiamies, sitten kauppakamariasiamies ja lopulta 
hiihtokeskusjohtaja. 
Vuokatti, Tahko ja IsoSyöte olivat Mantilan Veikon 
osaomistuksessa, mutta myös muut pohjoisen Suomen 
rinteet mies ehti koluta mo-
neen kertaan. 
Millaista on elämä lumimaassa 
lumen ja pakkasen ammatis-
sa, sitä ConCordia -lehti uteli 
Orihuela Costalle asettuneelta 
Veikolta ja vaimoltaan Marke-
talta. 
- Kova työtä se oli. Kilometrejä 
vuodessa kertyi yli 80 000. Jo 
ennen kukonlaulua oli ponkais-
ta matkaan, että ennätti päivän 
aikana milloin mihinkin kohtee-
seen perille, Sotkamoa viimei-
set vuosikymmenet kotinaan 
pitänyt Veikko kertoo. 
Nyt Välimeren sinisyyttä, sen 
tyyntä ja tyrskeitä Mantilat 
saavat ihailla omalta parvek-
keeltaan. Palmut huojuvat niin kauas kuin silmä siintää 
ja kukat kukoistavat ympäri vuoden. Siinä on tykkilumen 
veistoksellisiin rinteisiin tottuneelle miehelle kontrastia 
kerrakseen.  
- Tiukka työtahti haittasi eniten perhe-elämää. Pahinta 
oli se, että omat lapset jäivät ilman isää. Parasta puoles-
taan, että kokemusta kertyi laidasta laitaan. Tuli opittua, 
miten bisnes veistetään lumesta, perheenisä kiteyttää. 
Marketalle se vaihe elämässä tiesi yksinhuoltajuutta 
kahden lapsen äitinä ja ohessa oman yrityksen pyö-
rittämistä. - Lapset eivät valittaneet, enkä valittanut 
minäkään, suomalaisella sisulla vaustettu yrittäjänainen 
toteaa. 
Vuodet eivät ole veljeksiä keskenään; joillekin työvuosi 
voi tuntua pitkältä, joiden kohdalla se vilahtaa hetkessä 
ohi. Veikko kokee, että kokonainen vuosikymmen vilahti 
hänen elämässään.  

 
 
 
 
- Sitä seuraavat kaksi vuosikymmentä kuluivat 
rinnekoneiden, lumitusjärjestelmien ja rinnehissien 
parissa, osakkaana omassa yrityksessä, jota jatkaa 
nyt oma poika. 
Mitä rinnekoneilla oikein tehdään? - Vedestä lunta, 
joka puhalletaan eli tykitetään rinteisiin. Suomes-
sahan me eletään lumessa, keväisin auringon kera, 

eikä sitä pidetä pahana ollenkaan.  
 
Espanja ihastutti ensi vierailulla
Marketta ja Veikko matkasivat Manner-Espanjaan 
ensi kertaa pari vuotta sitten syksyllä, kun luonto oli 
nuukahtanut kotikonnuilla uneen ja oli alkamassa 
talven odotus. 
- Tulimme hetkeksi hengähtämään, joskin pieni aja-
tus iti, josko katseltaisiin ympärille ”sillä silmällä...”
Viikon sisällä viisi kohdetta vilkaistuaan Mantilat löy-
sivät omansa. - Se yksi oli ylitse muiden ja siitä tuli 
meille Espanjan koti. 
Marke-vaimollekin valinta osui nappiin.  Pikkuremp-
pojen jälkeen koti on tuntunut hyvältä elää. Ihmisen 
pitää osata sopeutua ja ajateltava aina elämässä 
eteenpäin, omaa tilitoimistoa Sotkamossa vuosikym-
menet pyö rittänyt ja hiljattain eläkkeelle vetäyty-

Lumimies muutti aurinkomaahan
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mistä opetellut Marketta sanoo.
Koteja Mantiloilla on tätä nykyä neljä; Sotkamon 
ja Espanjan lisäksi yhteinen koti pojan kanssa 
Vantaalla,lähellä lentoasemaa ja lomaparatiisi Savon 
sydämessä Rautalammilla, Koskelojärven rannalla. 
Rämeikköön itse raivattu ja rakennettu niemenkärki 
on nyt valmis. Viljelijän poika viimeisteli luomuksensa 
kylvämällä pihanurmikon täyteen valkoapilaa. 
 
Suomesta oli vastikään myyty iso omakotitalo järven 
rannalta ja ostettu koti kerrostalon ylimmästä kerrok-
sesta eli ”aticosta”, tosin järven rannalta sekin.
- Heti sinnekin kotiuduttiin. Ikkunoista avautuvat 
Vuokatin vaarat rinnevaloineen ja pihapiiri laskee 
kirkkaaseen, kalaisaan Pirttijärveen. Hetkeäkään ei ole 
haikailtu entiseen. 
Mottomme on aina 
ollut, että se elämä on 
takana, joka on jo elet-
ty, Marketta sanoo. 
- Nivalasta syntyisin 
oleva ylpeä körttipoika 
sopeutuu helposti. 
Kun astuin ensi kertaa 
Espanjan kodin ovesta 
sisään, aurinko paistoi 
ja näköala viehätti. 
Tunsin, että tämä on 
meille sopiva, Veikko 
täsmentää yhteistä 
elämän filosofiaa.
 

Pari talvea Espanjan elämää on takana ja ensi huuma-
kin jo tasaantunut. Päivät täyttyvät arkisista asioista, 
ruuanlaitosta, lukemisesta sekä auringon valosta ja 
lämmöstä nauttien. - Nyt tuntuu, että ollaan hetki jo 
hengähdetty ja voitaisiin tehdäkin jotakin. Vaikka jelp-
piä vanhuksia, touhukas Marke suunnittelee. 
- Suomi-Seurakin on tullut tutuksi ja jäseneksi liityttiin 
heti. Parhaat ravintolat, tapahtumat ja nähtävyydet on 
ystävien kanssa koluttu ja koettu ja koko Costa Blanca 
hyväksi valinnaksi todettu, Mantilat kiittävät. 
 
Kuvat Tuula ja Emile Murcia, teksti Tuula Murcia 

Perinteinen torreviejalaisravintola
 

MEDITERRANEO
~ kaupungin parhaat tapakset  
~ hampurilaisia, salaatteja ym. 
~ päivittäin vaihtuva lounas

C/ Azorin 1, Casinon vieressä 
Sydämellisesti tervetuloa

~ kotitekoista jäätelöä 
~ sunnuntaisin paikallinen riisiruoka
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COSTA BLANCAN SUOMI-KOULU? SUOMALAINEN KOULU? 

SKANDINAAVINEN KOULU?

Costa Blancalla toimii kaksi hyvin erilaista suomalaisille 
lapsille suunnattua koulua: Suomi-koulu ja Suoma-
lainen koulu Skandinaavisessa koulussa. Lähes kaikki 
Costa Blancan suomalaiset puhuvat ”Suomi-koulusta”, 
mutta millaisia kouluja nämä kaksi ”Suomi-koulua” 
oikeasti ovat. 
COSTA BLANCAN SUOMI-KOULU eli ns. lauantaikoulu 
on kerhotoimintaa ja se on tarkoitettu ulkosuomalais-
ten vanhempien 3 - 18 -vuotiaille lapsille ja nuorille, 
joiden toinen vanhempi tai molemmat vanhemmat 
puhuvat äidinkielenään suomea. Suomi-koulun tavoit-
teena on tukea suomen kielen ja -kulttuurin oppimista 
sekä jo opitun kielitaidon säilyttämistä. 
Suomi-koulussa järjestetään opetusta joka toinen lau-
antai klo 11 - 13. Monet ihmettelevätkin miksi Suomi-
koulu toimii niin harvakseltaan ja eikö lasten, varsinkin 
7-vuotiaiden,  tarvitse käydä useammin koulussa?

- Suurin osa tällä hetkellä Suomi-koulussa olevista 
lapsista käy espanjalaista tai kansainvälistä koulua ihan 

jokapäiväisesti, kertoo Suomi-koulun opettaja Elisa 
Takalo. Täällä Espanjassa koulunkäynti aloitetaan jo 
3-vuotiaana. Lapsi, jonka kotikielenä on ollut suomi, 
vaihtaa nopeasti kielensä espanjaksi espanjalaisessa 
koulussa. Siksi on tärkeää, että vanhemmat haluavat 
ja jaksavat tuoda lapsiaan pitkienkin matkojen takaa 
Suomi-kouluun, jossa puhumme vain suomea. Näin 
osaltamme autamme, yhdessä vanhempien kanssa, 
pitämään lapsen suomen kieltä aktiivisena. Lisäksi 
opettelemme suomalaisuuteen liittyviä perinteitä ja 
tapoja.  
Suomi-koulussa opiskelee kevätlukaudella 2012 ryhmä 
3 - 7 –vuotiaita lapsia. Suomi-koulu palvelee myös niitä 
lapsia, jotka oleskelevat Espanjassa vain lyhyen ajanjak-
son. Silloin lapsilla on mahdollisuus koulun puitteissa
toimia vertaisryhmässä, jossa tavataan samanikäisiä

ja samaa kieltä puhuvia lapsia, Takalo painottaa.
Suomi-koulu on toiminut  Orihuela Costalla Skandinaa-
visen koulun tiloissa vuodesta 2006. Skandinaavisen 
koulun muuttaessa väliaikaisiin tiloihin syksyllä 2011 
myös Suomi-koulun piti löytää toiminnalleen toiset 
tilat. Elisa Takalo kiittää erittäin lämpimästi Costa Blan-
can Suomi-Seuraa siitä, että Suomi-koulu sai käyt-
tääSuomi-seuran tiloja eikä joutunut keskeyttämään 
toimintaansa tilan puuttumisen vuoksi.  
 
COSTA BLANCAN SKANDINAAVINEN KOULU on Ruotsin 
perusopetuslain alainen yksityinen koulu, joka järjestää  
peruskouluopetusta. Skandinaavisessa koulussa toimii 
suomalainen peruskoululuokka, jota kutsutaan myös 
käytännön syistä nimellä ”suomalainen koulu”. Suoma-
lainen luokka aloitti toimintansa tammikuussa 2008 
Costa Blancan Suomi-koulun vanhempainyhdistyksen 
toimesta, jolloin Skandinaavinen koulu (silloinen Svens-
ka Skolan) otti suomalaiset lapset koulunsa oppilaiksi.
Skandinaavinen koulu on ollut viime aikoina näkyvästi 
esillä Espanjan suomalaisessa mediassa ja Facebook-
kirjoittelussa, sillä koulurakennus suljettiin Orihuelan 
kunnan toimesta viime marraskuussa 2011  huomion-
hakuisen uutisoinnin siivittämänä. Koulu suljettiin, 
kun selvisi,  että vuonna 2000 perustetulla koululla ei 
ollutkaan tarvittavaa lupaa toimia kiinteistössä.  
-Tilanne näytti ensi alkuun hyvin synkältä. Koulumme 
oli onneksi kiinni vain neljä päivää ja pääsimme heti 
jatkamaan opetusta kunnan tarjoamissa lainatiloissa, 
kertoo Skandinaavisen koulun vararehtori ja suomalai-
sen luokan opettaja Rita Kivimäki. 
Koulun väliaikaistilat, Centro Cívico Alameda del 
Mar, sijaitsevat vain 5 minuutin kävelymatkan päässä 
vanhasta koulurakennuksesta. Koulu ja sen oppilaat 
ovat saaneet kunnalta paljon positiivista palautetta 
toiminnastaan ja yhteistyö kunnan ja kunnan päättäjien 
kanssa toimii myös erittäin hyvin. 
Väliaikaistiloissa koulu toimi 10. helmikuuta asti, jonka 
jälkeen kunta antoi Skandinaaviselle koululle luvan 
jatkaa koulutoiminnan harjoittamista vanhoissa tiloissa 
Horizontessa. Vanhoihin tiloihin paluu on koululle vain 
väliaikainen ratkaisu, sillä koulu aikoo etsiä uudet ja 
tilavammat tilat toiminnalleen. 
Koulun kokemista vastoinkäymisistä huolimatta koulun 
tulevaisuus näyttää hyvältä ja oppilaspaikkojen kysyntä 
seuraavalle lukuvuodelle 2012-2013 on ollut aktiivista.   
Myös uusi pätevä ruotsalainen rehtori aloittaa koulus-
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sa helmi-maaliskuun vaihteessa. Tavoitteena on, että 
koulu tulisi jatkossa kasvamaan ja palvelemaan vielä 
paremmin eri-ikäisiä pohjoismaisia oppilaita aina esi-
kouluikäisistä yläkoululaisiin asti. Tällä hetkellä koulussa 
on oppilaita Suomesta, Ruotsista, Norjasta, Tanskasta ja 
Islannista.
Uusien koulutilojen myötä myös suomalainen perus-
opetuspuoli tulisi laajentumaan ja omat opetusluvat 
-projekti ottaisi suuren askeleen eteenpäin.
- Tavoitteenamme on saada omat opetusluvat 
jossakin vaiheessa itsenäiselle suomalaiselle peruskou-
lulle. Uudet tilat ja oppilasmäärän kasvu tulevat ole-
maan hyviä perusteita luvan saamiselle.  Suomalainen 
peruskouluopetus toimii nyt erinomaisesti Skandinaavi-
sessa koulussa. Monikulttuurinen ja moniammatillinen 
yhteistyö muiden pohjoismaalaisten kanssa on suuri  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
rikkaus, josta en luopuisi mistään hinnasta, Rita Kivimä-
ki painottaa. Yhteistyö pohjoismaalaisten kesken tulisi 
jatkumaan myös suomalaisten omien lupien myötä.
Costa Blancan Suomi-koulun vanhempainyhdistys, joka 
vastaa Suomi-koulusta, kerää edelleen varoja oman 
Suomalaisen peruskoulun saamiseksi Costa Blancal-
le. Lupatyön tekeminen ja sen jättäminen sekä luvan 
saatua varsinaisen koulutoiminnan aloittaminen vaatii 
paljon pääomaa.  Tavoiteena olisi omien lupien hakemi-
nen aikaisintaan vuosina 2013-2014, koska Skandinaa-
visen koulun laajentumishanke tulee viivästyttämään 
myös Suomalaisen koulun projektia. Projektissa aktiivi-
sina tukijoina ovat mukana olleet jo alkumetreiltä mm. 
suurlähettiläs Markku Keinänen ja Aurinkorannikon 
peruskoulun rehtori Juha Helvelahti.
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Sepe ja Toini istuvat bussissa - etupenkillä, niinkuin 
aina.  Salliset ovat niitä ihmisiä, jotka haluavat aina olla 
ensimmäisinä junassa, bussissa, laivassa, lentokonees-
sa. Ja  tietysti etupenkissä istumassa, jos vaan onnis-
tuu. Siitä on tullut Sallisille tapa.   ”Oikein hyvä tapa”, 
ajattelee Sepe.  ”On arvokasta olla aina ajoissa. Minä 
olen mies, joka ei koskaan myöhästy koskaan”, ylpeilee 
Sepe. ”Tosi on, tosi on”,  myötäilee Toini.

Tampereen Nysse numero 13  vie pariskunnan rautatie-
asemalle ja siitä sitten pitäisi lähteä eteenpäin Tokeen 
linja-autolla lentokentälle.  Autonvaihtoon on varattu 
runsaasti aikaa. Parasta ettei myöhästytä, sanovat mo-
lemmat toistensa korvaan ja nyökyttelevät vakavissaan. 
Aika kuluu ja autonlähtöön on vielä aikaa.  Tuuli pyö-
rittää Toinin hameen helmaa ja Sepen lakki on lentää 
toiselle puolelle tietä. ”Kyllä tästä jo joutaakin lämpi-
mään,” tuhisee Sepe. ”Tulisi vaan se Tokee. Kylmähän 
tässä tulee, kesäpusakassa.”
 
”Moro! Minnekäs sitä ollaan menossa”, kuuluu huikka-
us olan takaa.
Toinin vanha tuttava Mailis tunkee puhe-etäisyydelle ja 
alkaa ristikuulustelun. ”Ryan Airille mennään”, sanoo 
Toini. ”Kentälle siis”.  ”Ja minnekäs on matka” utelee 
Mailis. ”Espanjaan, Torreviejaan. Me asumme siellä 
nykyisin, ihan vakituisesti ” vastaa Sepe ja yrittää kuu-
lostaa vaatimattomalta.  Sepe tietää,

miltä Espanjassa asuminen kuulostaa suomalaisen  
korvaan.  Espanja on  näet sitä oikeaa Dolce Vitaa, josta 
Anneli Saaristokin laulaa.   Aurinkoa, merta ja vino 
rossoa viikosta toiseen, eikä  elämässä huolen häivää. 
Niinhän ne ihmiset ajattelevat. 
 Sepen isku osuu ja uppoaa;  Mailiksen on vaikea pitää 
naamaansa peruslukemilla. 
”Jaa, että  Espanjaan, ” kuittaa Mailis lyhyesti. ”Me ei 
kyllä koskaan lennetä  Ryan Airilla. Niillä on niin huono 
palvelu eikä ruokaakaan tarjota, niinkuin kunnon len-
noilla.  Halpa lento on halpa lento.” tykittää Mailis. 
Toini muistaa heti, että Sepellä on lennoilla aina nälkä. 
Hän   tarkistaa vaistomaisesti, että matkaeväät ovat 
tulleet mukaan käsilaukkuun.  Toinin matkakassissa on 
näet aina  ruisleipää ja metwurstia. Metwurstileivät ei-
vät pilaannu  helposti, ajattelee Toini.  Sitä paitsi pizzat 
ja muut purtavat maksavat lennoilla ihan vietävästi.  
Jostain on pakko säästää, miettii Toini
 
Tokee puskuttaa  lähtöruutuun. ”Torreviejassa   var-
maan tavataan. Minulla on siellä lapsuudenystävä.  
Taidankin tulla käymään, kun aina on kutsuttu”, huutaa 
Mailis matkamiesten perään.   ”Tule ihmeessä,” vas-
taa Toini bussin ovelta. ”Torreviejassa on paljon sinun 
ikäisiäsi eläkeläisiä.  Viihdyt varmasti hyvin.  Adios!”
 
Eve

Salliset         Matkalla Torreviejaan 
Jatkokertomus osa 1

Monna Laakso-Sáez Suomalainen asianajaja ja veroneuvoja, sekä virallinen kielenkääntäjä.

• Lakiasiat ja oikeustoimet
• Veroasiat ja -ilmoitukset
• Kiinteistökaupat
• Sopimukset ja notaariasiakirjat
• Yritysasiat:

perustaminen, työsuhteet, kirjanpito, tilinpäätökset, verotus

• Testamentit ja perinnöt
• Viralliset käännökset (espanja-englanti-suomi)

Toimisto: C/. San Miguel de Salinas 7, 03185 Torrevieja

avoinna: ma-pe klo: 09-14
puh. (+34) 966 928 049
fax (+34) 966 799 201
gsm (+34) 695 879 147
s-posti: monna@laakso-saez.com
www.laakso-saez.com

Alicanten asianajoliiton jäsen 5968
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Rannan kivimalja
 

Kuin huolimaton viinuri
täyttää viinilasisi,

läikäyttäen  hiukan yli
liian täydeksi,
niin loiskivat

tämän aamun aallot
rannan kivimaljoihin

ja täyttävät,
ihan vallattomuuttaan,

ennenkuin ehtivät
edes puoliksi tyjhjentyä

 
 

Täydenkuun haave
 

Kaksi yksinäistä ja arkaa
meren äärelle astelee:

Aallot rauhoittaa sydänparkaa,
hämy katseelta suojelee.

 
Kaksi rannalla yksinäistä

toistaan katsoo-ja suutelee.
Lämpö loistaa silmistä näistä

kun vain katsoa rohkenee.
 

Kaksi rannalla yksinäistä
kuuta  katsoo ja hymyilee.

Hellyys lämmittää sydämessä,
käsi toista,  jos palelee.

 
Aallot hiljaiset hiipii rantaan,

lupauksia kuiskailee:
”Sydän saa,jos vain sydän antaa-

muistot hiljalleen kevenee!”
 

Kahden lähtevät -yksinäiset,
ero edessä kohta on.

Haavat,   sydämet rikkinäiset,
tokko ehjemmät yhtään on?

 
Ritva Hämäläinen

Clinica Dental Sol

Hammaslääkäri Carlos Padro
COL No 2353, Karolinska Institutet, Tukholma

•	 Vastaanotolla ruotsalainen hammasteknikko.
•	 Puhumme ruotsia, englantia ja espanjaa.
•	 Vastaanotolla suomenkielinen henkilö tarvittaessa.

C/ Moriones 47, bajo 3, Torrevieja
(lähellä linja-autoasemaa ja Mercadonaa)

puh. 965 710 767 tai 658 864 318
Ajanvaraus suomeksi: Pirjo C. 965 706 738

Aukioloajat:
ma-pe 10-14 ja 17-20, la 11-15

Pohjoismaista hammashoitoa
espanjalaisin hinnoin!
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Majakka-seurakunnan vieraana Torreviejassa   
29.3.-5.4.2012

Saviruukku-kuoro on kahdeksanhenkinen  lohjalai-
nen lauluryhmä, joka Suomessa toimii TV7:n hyväksi 
järjestämällä mm. toritapahtumia ja TV7  - tilaisuuksia 
Lohjalla syksyisin ja keväisin. Se on ollut mukana myös 
TV7:n Näkövinkkeli -ohjelmasarjan teossa.

Kuoro vierailee Torreviejassa huhtikuun alussa Majak-
ka-seurakunnassa, osoitteessa Travesia Jose Huertas 
Morion 2.  Mukana seurakunnan paimen,  Esko Taipale, 
ja Sanaa jakamassa Reino Piirainen. Kuoroa johtaa Mer-
ja Rissanen. Tilaisuudet pidetään palmusunnuntaina  
1.4. klo 16:00  ja tiistaina 3.4. klo 16:00. Tilaisuudet on 
tarkoitettu kaikille ja niihin on vapaa pääsy. Tervetuloa!

TERVEHDYS TALVISESTA SUOMESTA    

On tammikuun puolenvälin aika. Pakkasta on ihanasti 
-12 C. Kävin juuri pienellä aamulenkillä. Meillä Lohjalla 
ihmiset näyttivät vielä nukkuvan, vaikka oli mitä suloi-
sin ja ulos houkuttavin keli. Maa huokuu valkoisuutta, 
mutta lunta on vain sormustimellisen verran. Sukset 
ja sauvat odottavat käyttäjäänsä, vaan latuja ei ole 
näkyvissä. Vielä pitää siis odottaa, mutta toivoa ei saa 
menettää. Viime talvena saimme ”kuoron poppoona” 
hiihtää yhteensä 2000 km. Taitaa jäädä tänä vuonna 
hieman pienempiin lukemiin. Eivätköhän nuo peurat, 
jänikset ja jopa ilves tule tuolta metsän kätköistä meitä 
pian tervehtimään. Sellaistahan ne aina silloin tällöin 
ovat tehneet.

Meillä on täällä Helsingin kupeella, Lohjalla, pieni kuoro 
ja  TV7 -tiimi. Olemme tulossa sinne teidän nurkille 
vierailemaan maalis-huhtikuun vaihteessa. Ties vaikka-
pa törmäisimme toisiimme. Yritämme parhaillaan saada 
nuotit sopivaan järjestykseen ja harjoitukset alkamaan. 
Mietit, minkälainen  porukka oikein on tulossa. Ei tarvit-
se pelästyä. Tulijoita on kymmenkunta, vähän alle, joten 
eiköhän mukavasti ja kotoisasti mahduta saman katon 
alle.

terveisin Raimo Rissanen, kuorolainen ja Lohjan TV7 
tiimin jäsen

Saviruukkukuoro Lohjalta, Suomesta

 
 JUHLIMAAN!!!!!!
 - Leijonien kevätjuhla 3.3.2012  klo 19.30  Salones Bahia Costa, Torrevieja
 Illallinen alkaa n klo 20 ja ruokasalin ovet avataan vähän aikaisemmin.
 Tervetuliaisjuoma, kolmen ruokalajin illallinen ja viini.
 Tanssimusiikki THE EVERGREENS
 Liput  35 € saatavana Suomi-kaupasta ja Lions-jäseniltä.

 - Maaliskuun loppupuolella Suomi-Seuran ohjelmalliset                               
 WANHAN AJAN ILTAMAT, mm Arttu ja kumppanit
 Tarkemmat tiedot Seuralta

     -    SEURAN KEVÄTKAUDEN PÄÄTTÄJÄISJUHLAT    27.4.2012  klo 18.00
          Ravintola RUSTICA ( entinen Los Arcos )
          Tarkemmat tiedot Seuralta 



Se joka saa hyvän kasvatuksen, siitä tulee kiltti. 
Sellaisella, joka saa huonon kasvatuksen on kivaa.
           Timo 6v.

Joskus juhlan jälkeen tulee toinen juhlapäivä. Ei kukaan 
oikeastaan tiedä miksi se tulee, mutta ollaan vain iloisia 
ja lomalla eikä turhaan kysellä.              Anna 9v.

Ristiin voi ripustaa joulukuusen palloja, niin että Jeesuk-
sellakin on vähän hienompaa ja hän saa riippua hyvässä 
seurassa.          Tuomas 7v.
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Kiinteistökorjaukset | putkistot
 vedenlämmittimet | sähköt- | pienkoneet

Tilaus- ja lentokenttäkuljetukset

Finn-Lasse +34 660 863 316

KAHDET LASIT YKSIEN HINNALLA
(lasit voivat olla myös eri henkilöille)

esim:

- kehykset 65 €
- kaksiteholinssit 485 €

95 € lisähintaan saat entistä 
korkealuokkaisemmat linssit molempiin laseihin

c/ Patricio Perez, 16 | puh/fax 966 708 310 | info@opticamar.com

sisältäen:

- himmennys
- heijastuksen esto
- naarmuuntumattomat

yhteensä 550 €

www.opticamar.com

 Tarjouksen saa Suomi-Seuran jäsenkortin esittäjä.

PESULA 1                                        PESULA 2
Jarin del Mar II   C / Los Panchos, local 13
Torrevieja   Ciudad Quesada ( Rojales)
Carrefourin ja Aulin  Terveyskeskusta ja uutta
Cam-pankin vieressä  apteekkia vastapäätä

PESULA SERVI EXPRESS
Nopeaa ja huolellista pesulapalvelua!

Hinnasto:
- paita 3 €
- housut 5 €
- jakku tai leninki 6€
- puvuntakki tai ¾ takki 8 €
- päällystakki 9 – 12€
- matto neliöltä 9 e

TARJOUS SUOMI-SEURAN JÄSENILLE:
TUO  3  JA  MAKSA   2

AVOINNA  10 – 18
TERVETULOA



Mari Peltolehto ja Sofia Ollila Jyväskylän kauppaoppi-
laitoksesta olivat alkuvuodesta Suomi-seuran toimistoa 
piristämässä työssäoppimisjakson 11.1. - 27.2.2012. Ty-
töt valmistuvat merkonomeiksi kansainväliseen asiakas-
palveluun. Heidän mielestään hauskaa on ollut ja kova 
meno päällä kylmästä säästä huolimatta.    HVa

Ajankohtaista
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  SUOMI-SEURAN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN  
 

KEVÄTKOKOUS 14.03.2012  klo 14.00
VIRGEN del CARMEN kulttuurikeskuksessa  C/ del Mar, no 28

Kokouksen alussa CAM-pankin uusi omistajapankki  
SABADELL antaa informaatiota.

Kokouksessa käsitellään v 2011 toimintakertomus,  
tilinpäätös, tilintarkastajien lausunto sekä  

vastuuvapauden myöntäminen asianomaisille.
Kokouksessa valitaan johtokuntaan kaksi varajäsentä.

Kokouksen jälkeen viini ja tapastarjoilua.
TERVETULOA KAIKKI JÄSENET VAIKUTTAMAAN  

SEURAN TOIMINTAAN.

 
MIELENOSOITUKSIA ESPANJASSA

Helmikuun aikana on ollut lukuisia mielenosoituksia 
ympäri Espanjaa. 
Tähän mennessä suurimmat ovat olleet Madridissa ja 
Barcelonassa helmikuun puolivälissä. Niissä vastustet-
tiin uuden hallituksen työlakiuudistusta.
Torreviejan mielenilmaukset ovat kohdistuneet ope-
tustoimen määrärahojen supistuksiin. Julkisten meno-
jen leikkaukset on jo aloitettu mm terveydenhuollossa.
Eläkeläiset eivät enää saa maksutta mm. käsikauppa-
tavarana myytäviä vilustumisoireita lievittäviä lääkkei-
tä, vaikka lääkäri niitä määräisikin. Muista EU-maista 
Espanjaan väliaikaisesti tulevat eläkeläiset ovat tähän 
asti saaneet lääkkeet maksutta kuten Espanjassa 
vakituisesti asuvatkin. Vuoden vaihteesta lähtien heitä 
kohdellaan kuten aktiiviväestöä, joten he maksavat 
lääkkeistään 40 %.              PC.



Tapio Halosen (ei kuvassa) vahvuudet ovat yritystoimin-
ta, hallinto ja johtaminen. Strateginen suunnittelu ja ke-
hittäminen. Tällä hetkellä hän voi olla vain osan vuotta 
Torreviejassa, mutta haluaa olla tietoinen johtokunnan 
työskentelystä, ja antaa tietonsa käyttöön, missä voi.
Liisa Järn on jo pitkäaikainen Suomi-seuran järjestö-
työssä. Nyt hän jatkaa sekä rahastonhoitajana, että 
toimistovastaavana. Hän on jäänyt eläkkeelle Arktian 
laskentapäällikön virasta.
Heimo Kinnunen on varapuheenjohtaja, Pohjois-Kar-
jalan reserviläisten ja sotaveteraaniliiton monimuotoi-
seen järjestötyön tottumukseen nojaten. Hän on koko 
ikänsä harrastanut laulua ja näyttelemistä, joka on hyvä 
meriitti juhlatoimikunnan jäsenenä toimiessa.
Rita Kivimäki on Scandinaviska Skolanin vararehtori, 
erityisopettaja ja luokanopettaja. Näin ollen hän ei ole 
eläkeläinen, vaan hoitaa vaativan työnsä ohella sihtee-
rin tehtävät Suomi-Seurassa.
Leila Oderma (ei kuvassa) on eläkkeellä SAK: n aluejoh-
tajan tehtävästä. Järjestötyö on tavalla tai toisella ollut 
aina osa elämää. Hän toimii kirjastovastaavana. 
Marja Leena Sairanen on terveydenhoitaja, sisätautien 
ja geriatrian erikoissairaanhoitaja. Hän jäi eläkkeelle 
Lääkäriasema Puman vastaavan työterveyshoitajan vi-
rasta. Vuodesta 2006 hän on ollut terveysinfon vastaava 
sekä koordinoinut kaikki Suomi-Seuran oppilasvaihdot 
Suomesta KV. opettaja PTHL Tarja Riihiluoma-Tuuren 
kanssa. 
Tuija Sutinen on yritystoiminnasta jäänyt eläkkeelle.  
Kaksi edellistä vuotta hän oli varapuheenjohtaja, ja täs-
sä johtokunnassa hänellä on yleisvastuu Suomi-Seuran 
ulkoisesta olemuksesta.
 

Elisa Takalo. Täällä Torreviejassa hän on pitänyt Suo-
mi-koulua jo kolme vuotta ja ollut puolitoista vuotta 
kahviovastaavana Suomi-Seurassa. Nyt hän on myös 
Suomalaisen peruskoulun opettaja. Pr- ja juhlatoimi-
kunnan veto taipui luonnostaan hänen vastattavakseen 
tässä johtokunnassa.
Inkeri White on lähes koko työikänsä ollut käsityöalan 
itsenäinen yrittäjä. Jatkuva sekä ammatillinen, että 
yrittäjä koulutus on ollut pärjäämiselle tarpeen. Viimei-
nen LBS, eli KTM:n järjestämä naisten johtajakoulutus. 
Järjestötyö on varsin tuttua, puheenjohtajuus myös. 
Edellisen kauden hän toimi Suomi-Seuran matkavastaa-
vana. Tällä hetkellä hän on seuran puheenjohtaja.
Kari Rosenqvist on rakennusmestari, ja jäänyt eläk-
keelle Tukholman kaupungin ammattikoulun opettajan 
virasta. Hän on ollut varsinaisen jäsenen Tapio Halosen 
tilalla kokouksissa. Toimistoon liittyvät työt ovat hänen 
vastuualueitaan.
Heikki Vanhalan vastuulla on seuran kotisivut ja Con-
cordia lehden taitto yhteistyössä lehden toimittaja Pirjo 
Castejonin kanssa. Hänen elämäntyöhönsä on sau-
mattomasti liittynyt tietokone ja muun muassa hän oli 
ensimmäinen tietohallintoihminen Paimion kaupungilla. 
Niinpä alkaneen eläkeajan harrastukseksi sama jatkuu, 
ja omasta halusta. Hän on myös juhlatoimikunnan yksi 
näyttelijälupaus.
Mikko Vastamäki on lupautunut apuvoimaksi, missä 
ikinä häntä tarvitaankaan. Hän on rakennusalan moni-
taituri ja kuuluu myös juhlatoimikuntaan
Johtokunnan ulkopuolella hoitavat Kirsti Karpa-Wilamo 
matkavastaavan tehtävät ja Pille Pottmann hoitaa mie-
hensä Antsin avustuksella kahviovastaavan tehtävät.
     IW

 SUOMI-SEURAN  JOHTOKUNTA  2012 
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MIKÄS KORI SE KIRJASTOSSA ON?

Helmikuisessa kokouksessaan Seuran johtokunta antoi 
käsityökerholaisille luvan pitää pientä myyntikoria esillä 
kirjaston tiloissa.
Marraskuisten myyjäisten jälkeen saimme yhteyden-
oton Torreviejan kaupungin sosiaalitoimistosta ja meil-
le kerrottiin avun tarpeessa olevasta perheestä. Siihen 
kuuluvat 37-vuotias äiti, joka on invalidisoitunut aivove-
renvuodon seurauksena, sekä 7 ja 10 vuotiaat pojat.
Olemme ottaneet heidät ” kummiperheeksemme ” ja 
avustamme heitä mm ostamalla tuoreita ruokatarvik-
keita, joita he eivät muuten pysty hankkimaan.
Nyt meillä on kevääksi suunniteltu kunnianhimoinen 
hanke. Haluaisimme hankkia perheelle tietokoneen, jot-
ta perheen vammautunut äiti saisi enemmän sosiaalisia 
kontakteja. Nykyään terveidenkin kanssakäyminen ja 
yhteydenpito on paljolti sosiaalisessa mediassa, puhu-
mattakaan heistä, joille liikkuminen on hankalaa.
Joten,  kurkista koriin seuralla käydessäsi ja jos löydät 
jotakin mieleistäsi, pane maksu korissa olevaan säästö-
possuun.
                  Kiittäen käsityökerholaiset
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Löydä ihanneparisi 
Älä etsi enää, me löydämme hänet sinulle.

Asiallista ja vakavahenkistä palvelua.
Soita 965 716 880

Tulet olemaan kiitollinen
www.amtorrevieja.com

 
 AVIOLIITTOTOIMISTO AMT

Calle Maldonado 2.1, E-03181, Torrevieja
puh. 965 708 475, keittiö puh. 683 318 256
Seurakuntakoti ja kahvila avoinna
maanantaista torstaihin klo 10-14
 
Jumalanpalvelukset lauantaisin klo 12
keskustan katolisessa kirkossa, 
c/Maldonadon ja c/Caballeron kulmassa:
3.3.     17.3. Kansanlaulumessu
31.3.     9.4. Pääsiäismessu
Lisäksi:  Pe 6.4. Pitkäperjantain virsiseurat 
La Siestan kirkossa klo 16
Viikottainen ohjelma seurakuntakodilla:
Tiistaisin parillisilla viikoilla klo 14 Naistenpiiri
Keskiviikkoisin klo 11-13  Kevytlounas, 5-6 €
Keskiviikkoisin klo 14  Kuoroharjoitus
Torstaisin klo 14  Raamattupiiri
Perjantaisin klo 11-12.30  Rukouspiiri
Perjantaisin klo 13-16 Taidepiiri

Muuta ohjelmaa seurakuntakodilla:
- Mieli maasta -ryhmä su 4.3. ja 8.4. klo 15
- Sunnuntailounas 25.3. klo 14
- Kevätmyyjäiset ti 27.3. klo 10-13.30
- Laulamme yhdessä, tapastarjoilu pe 30.3. klo 18
- Seurakunnan kevätjuhla ja toimitakauden 
   päätöstilaisuus la 14.4. klo 12

Konsertit keskustan katolisessa kirkossa:
Su 26.2. klo 15 Kolmen kanttorin konsertti 
Su 18.3. klo 15 Kuoron kevätkonsertti

Pappi Sakari Vuorinen, puh. 606 540 757 
tavattavissa ke ja to klo 10-14
turistipappi.costablanca@evl.fi

Kanttori Maija Vuorinen puh. 606 931 950
tavattavissa kuoroharj. yhteydessä ke klo 14
turistikanttori.costablanca@evl.fi

Srk-neuvoston pj. Sakari Parvio
puh. 693 762 926, sakari.parvio@luukku.com

Toimintakalenteri ja tietoa piireistä nettisivuilla:
www.suomenkirkkoespanjassa.net

Syksyn 2012 toiminta käynnistyy 15.10. 
Ensimmäinen messu pidetään 20.10.
Tervetuloa mukaan ja osallistumaan!



Kolumni
 
Suomi-Seuran  Maaliskuun  VUORIKÄVELY

kimppakyydeissä La  17.3.  klo  9.00

 Kohde Kauden viimeinen retki tehdään hieman kauemmas, 110 km päähän. Ajamme Ibin kaupungin läpi ja 5 km  
 eteenpäin Carrascalin vuoristoon ja luonnonpuistoon. 
 Reitti Nousevaa vuoripolkua 4 km vaihtelevan kasvullisuuden halki vanhalle asumukselle ja samaa reittiä tauon  
 jälkeen takaisin. Nousua yht. noin 300 m,lähtötaso900m Innokkaimmat voivat perillä tehdä puolen tunnin  
 lisälenkin Cumbre Teixeretan huipulle, kork. 1.336 m.                                                                       
 Hieman vaativa reitti.  Kesto  3-4 tuntia.
 Ilmoittautuminen kuten edellisellä kerralla:
 Etsikää itsellenne kyyti  (jos mahdollista), ja  kuljettaja ilmoittaa ryhmän ja vapaiden paikkojen määrän  
 Suomi-Seuran toimistoon puh. 965 704 142. Kyytiä vailla olevat voivat kysyä vapaita paikkoja Suomi-Seurasta.  
 He ilmoittautuvat kuljettajalle puhelimitse ja sopivat noutamisesta lähtöön mentäessä.
 Kokoontuminen
 Ennen klo yhdeksää Torrevijan  Uimahallin parkkipaikalle n. 100 m Terrapilarista  (Avda Cortes Valen  
 cianas). Imoittautuneille kuljettajille jaetaan karttakopiot. Ilman kyytiä oleville etsitään paikat mahdolli  
 suuksien mukaan.
 Kustannukset
 Kyytiläset maksavat auton omistajalle esim. 10 eur. kulukorvauksena. Muita kustannuksia ei ole.
 Sopivat varusteet ja eväät,  omavastuu turvallisuudesta. Sadevaraus.
 Retkiopas   Panu  Niva   puh.  610 384 715  Tervetuloa mukaan!

  

SOL-ORO

Torrevieja keskusta, atico, 2 mh etelä/itä, 89.000€.
Torrevieja, atico omalla kattoterassilla, 2mh, etelä,
merinäköala, 142.000€.
Siisti rivitalohuoneisto, 2 mh, 59.000€.
Useampi OK-talo reiluilla tonteilla, kysy lisää!

Etsimme asiakkaallemme 2/3 mh:n rivitalohuoneistoa
merinäköalalla, tarjoa!

Markku Grönroos, (34) 626 186 793

C/Vicente Blasco Ibañez 44, Torrevieja

 VARO, VARO, VARO   
  Kaasulaitteiden tarkastajat  EIVÄT  tule kutsumatta kenenkään   
 laitteita tarkastamaan.
  Päinvastoin, asiakkaan tulee ITSE huolehtia kaasulaitteidensa  
 määräaikaistarkastuksista tilaamalla tarkastajat 4 – 5 vuoden 
 välein omatoimisesti.
 Älkää päästäkö koteihinne ketään kutsumatonta, ei ketään, 
 näin vältytte ikävyyksiltä. 
                      PC.
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           Nykäsyjä

Integraatioon pyrittäessä etsittiinyhteistä iden-
titeettiä eurooppalaisille ihmisille, jotta he voi-
sivat erottautua muusta maailmasta. Maanosal-
la on kuitenkin monipolvinen historia, johon 
kuuluu kieleltään, tavoiltaan ja paikallisilta perinteiltään 
hyvinkin jyrkästi poikkeavia kansoja, kulttuureja ja elä-
mänmuotoja. Eurooppalaisten arvojen kivijalkana pide-
tään sellaisia yleviä ja kunnioitusta herättäviä asioita, 
kuten kreikkalainen filosofia, kristillinen lähimmäisen-
rakkaus ja roomalainen oikeus. Tämän jykevän kolmikon 
on katsottu muodostavan Euroopan henkisen perinnön, 
johon vielä liitetään valistusajattelu, tyydyttämätön ute-
liaisuus ja tieteellistekninen sivistys. 
Ei pidä kuitenkaan unohtaa sellaisia eurooppalaisen 
kulttuurin ja aatehistorian kielteisiä aikaansaannoksia 
kuten: ristiretket, inkvisitio, noitavainot, eurooppalais-
ten löytöretkeläisten ja uudisasukkaiden toimeenpane-
mat kansojen murhat uudessa maailmassa sekä kom- 

munismin syntyminen Saksassa ja fasismin Italiassa, 
joka muuttui natsismiksi Saksassa, ja näiden pohjalta 
syntyneiden diktatuurien mielettömät terroriteot. 
Tähän kauheuksien joukkoon kuuluvat myös Ensimmäi-
nen ja Toinen maailman sota, joka molemmat olivat 
lähtöisin Euroopasta. 

Suomen uhkat
Kaikkien kahdeksan presidenttikandidaatin mielestä 
Suomen suurimmat ja ainoat uhkat ovat: ilmastonmuu-
tos, luonnon katastrofit ja jotkut suuronnettomuudet.
Mihin ihmeeseen tarvitaan armeijaa ja uskottavaa soti-
laallista maanpuolustusta varsinkin, kun varusmiehiä ja 
armeijan kalustoa ei voida käyttää esimerkiksi myrsky- ja 
lumituhojen aiheuttamien merkittävien vahinkojen kor  

Pestuumarkkinapäivä

Vaalipäivä valkeni lumisena. Illalla saadaan presidentin-
vaalien tulokset. Vielä sakeampaa lumipyryä oli luvassa. 
Siniristilippu lepattaa ikkunan alla ja innostuu aika ajoin 
levittäytymään koko komeuteensa tuulen leikitelles-
sä kankaalla. ”Sinulla töissä”, kertoo Sauli-mainos, joka 
tietää ehdokkaan tulevan valituksi. Henkien taistelussa 
vaalien voittaja on ollut tiedossa jo ennen äänten las-
kentaa. Suomalaiset siis pestaavat todennäköisesti Nii-
nistön, ja hän taas puolestaan itselleen alamaiset. Enää 
jännittää vain kaksi asiaa. Ensiksikin, mikä tulee olemaan 
tässä kahtia jakautuneessa Suomessa äänestysprosentti 
ja kuinka pitää laskea, että Niinistö saadaan koko kansan 
presidentiksi, jos äänestysprosentti jää toisella kierrok-
sella alle seitsemänkymmenen. Toiseksi seuraan mielen-
kiinnolla, kumpi saa prosentuaalisesti enemmän ääniä 
Niinistö vai Putin maaliskuussa Venäjällä. Molemmat 
kun ovat tämän arktisen pohjoisen ulottuvuuden presi-
denttikandidaatteja. 
Muutamaa päivää ennen vaaleja uteliaisuus sai minut 
tungeksimaan tilaisuudessa, jossa Suomen tuleva lin-
nanhaltiapari esittäytyi vaalirahvaalle. Kättä päivää ter-
vehdittiin, ja minäkin sain nimmarin Pahvi-Saulin kravat-
tiin. Kirjanmerkkiä katsellessani voin jatkossa muistella, 
miten lähelle olen päässyt Suomen arvojohtajaa. Vaa-
likansa sai kuulla, miten mahdotonta eurosta on enää 
luopua, ja kuinka nuorison pahoinvoinnin estämisessä 
tulisi ryhtyä tositoimiin eikä vain surkutella.

Moniarvoiset suomalaiset
Lumipyryn sakeutuessa siirrän päivälenkkiäni ja istah-
dan pohtimaan vaalikeskusteluissa esille tulleita aiheita. 
Nyky-yhteiskunnassa arvoiksi ovat leimautuneet: ku-
luttaminen, kunnianhimo, vallan tavoittelu, kyltymätön 
julkisuushakuisuus sekä ahneus. Jatkuvasti toistetaan, 
että moniarvoisuus on demokraattisen yhteiskunnan ar-
vokkain arvo. Ajatellaan, että Suomen arvojohtajuuskin 
pitää hajauttaa moniin käsiin. Presidentin valta riisuttiin 
lähes olemattomiin vuosituhannen vaihteessa. Kun ar-
vovaltakin hajotetaan, mikä arvo jää koko presidentti-
instituutiolle. Asiaa ei auta, että syylliset katuvat.

Eurooppalaisetkulttuuriarvot 
EU: n myötä eurooppalaisten arvojen etsintä on ollut 
varsin päämäärähakuista, sillä oletetaan, että on ole-
massa jokin pysyvä arvomaailma.
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Vuokrahuoneisto

lenkille. Marraskuun kuudentenatoista päivänä aurin-
ko nousi suoraan merestä kello 7.34. Tultuaan takaisin 
isommat kertoivat minulle, että viisivuotias oli laskenut 
aallonmurtajan, ”Eurosillan” (silta, joka on rakennettu 
EU: n rahoilla eikä johda mihinkään), lankut. Niitä on 7 
500 kappaletta. Perimätiedon mukaan lankut on tuotu 
Suomen Varkaudesta Stora-Enson sahalta. Ilmankos ne 
kumisevat niin tutusti askelten alla.

Tapahtui viime jouluna Suomessa
Palattuamme Espanjasta jouluksi Suomeen, tuli hirmui-
nen kiire hankkia joulupukki, koska pojanpojat ovat vielä 
niin autuaallisen viattomia, että uskovat eittämättä jou-
lupukkiin. Onneksi tavoitimme pari vuotta aikaisemmin 
meillä vierailleen pukin ja hän lupasi tulla jouluaattona 
lahjoineen. Kuinka ollakaan eteisessä odotti neljä joulu-
hahmoa, pukki, muori ja kaksi tonttua. Autoon oli vielä 
jäänyt joulunlapsi, pieni vauva nukkumaan. Katselin, kun 
seitsemänvuotias tuijotti espanjaa puhuvaa, suklaan 
ruskeaa pukin muoria silmät tapillaan ja mietti. Mitä lie 
miettinyt?

jaamiseen. Radiouutisissa kerrotaan juuri Nigerian väki-
valtaisuuksista, joten tulee mieleen, ei kai vain aiota taas 
lähettää suomalaisia sotilaita sekaantumaan sielläkin 
muiden kansojen asioihin. Entäpä jos tuleekin kaikkien  
antijytkyjen äiti: Puolustusvoimien ylipäälliköksi valitaan 
sivari. 

Vallan jakaantuminen
Kun puhutaan vallan kolmijaosta, tarkoitetaan, että 
lainsäädäntövallan tulisi kuulua eduskunnalle, toimeen-
panovallan presidentille ja hallitukselle sekä oikeuden 
jakamisen riippumattomille tuomioistuimille. Kun pre-
sidentin valtaa karsittiin, sitä siirrettiin pääministerille. 
Parlamentarismin vallitessa hallituksen valmistelemat 
ja laatimat lakiesitykset sekä vuosittainen budjetti me-
nevät lähes aina läpi sellaisenaan. Tämä on sitä enem-
mistön diktatuuria. Opposition merkitystä väheksytään, 
vaikka se on tärkeä valtaan päässeiden omanatuntona.
   
Tapahtui viime syksynä Espanjassa

Kun vietimme jokasyksyistä aurinkoaikaa Torreviejassa, 
lähtivät ”pojat” (pojanpoikani, poikani ja hän) aamu-
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    Päätin tässä eräänä päivänä tehdä thaiwokkia, johon tu-
lee porsaanlihasuikaleita, sipulia, pieniksi siivutettuja vi-
hanneksia ja mausteita. Mieheni soittaa kaupasta:”täällä  
ei ole niitä Snellmanin possunsuikaleita, on vain X-tra 
merkkisiä, mutta niissäkin kyllä lukee päällä porsaanliha-
suikaleita”. Minä siihen, että “ok, ota sitten niitä”, vaikka 
olen jo etukäteen vähän epäluuloinen. Merkki on vieras 
ja ajattelin sen olevan jotain saksalaista tai tanskalaista 
alkuperää. Paketin päällä luki kuitenkin, että porsaanliha 
on suomalaista lihaa.

Rupesin sitten perjantaina kokkailemaan ja katselin 
tuoteselostetta vähän tarkemmin. Ensinnäkin tuotteen 
nimi “X-tra Porsaanlihasuikaleet valmiste“. Tuo valmiste 
sana tuossa nimessä pisti ihmettelemään, eikö kysees-
sä olekaan oikea, aito liha. Luin edelleen tuoteselostet-
ta: ainesosat: porsaanliha 77%!!! Siis mitä ihmettä! Olin 
luullut ostaneeni 100%:sta marinoimatonta ja puhdasta 
possunlihaa, mutta paketista löytyikin epämääräisen, li-
maisen näköistä mössöä, joka haisi kummalliselle. Aloin 
tutkia, mitä se loppu 23% sisällöstä oli, jos ei kerran li-
haa. Olihan siinä pitkä lista E-koodilla merkittyjä lisäai-
neita, suolaa, sokeria!, perunatärkkelystä, hmm. outoa… 
Loppu sitten olikin vettä ja siitä ilmeisesti muodostui 
tuotteen painosta enin osa tuosta 23%:sta. Eli pahaa-aa-
vistamaton kuluttaja on ostavinaan puhdasta, aitoa lihaa 
ja saakin epämääräistä, koiranruoan näköistä mössöä, 
josta 23% on silkkaa vettä!

Entä maku? Paistoin mössöä pannulla, mutta ei se tah-
tonut edes ruskistua, muuttui vain harmaaksi, entistä 
vastenmielisemmän näköiseksi keitokseksi. Laitoin tutut 
mausteet: mustapippuria, valkosipulia, currya ja juusto-
kuminaa. Maistuiko nyt possulle? Suuntuntuma oli ku-
minen, sitkeä köntti, joka ei runsaasta maustamisesta 
huolimatta maistunut juuri millekään, ei ainakaan siltä 
kuin sen pitäisi.

Kesäisin olen tottunut välttelemään marinadilitkuissa 
uivia lihavalmisteita, kun ostan grillilihaa. Ensinnäkin ne 
maistuvat kammottavan teollisilta, tuoksuvat pahalle ja 
miksi maksaisin moisesta litkusta, joka on iso osa lihan 
kilohintaa. Osaan tehdä marinadin itsekin, ei ole mo-
nimutkainen juttu ollenkaan. Öljyä, soijaa, valkosipulia, 
pippuria ja tietää, mitä ruoka sisältää. Ja maistuu paljon 
paremmalle, kuin nuo mössöt. Nykyään on todella vai-
kea löytää ruokakaupasta marinoimatonta lihaa ja olen 
oppinut kiertämään kaukaa nuo punaisessa liejussa loju-
vat lihaköntit. 

Nyt on sitten meidän, jotka välttelemme marinoituja, 
valmiiksi maustettuja lihatuotteita, päänmenoksi viisaat 
tuotekehittelijät keksineet keinon: “Myydään niille höl-
möille 77% lihaa, loppu 23% vettä ja perunatärkkelystä“. 
Eivät kaikki lue niin tarkkaan tuoteselosteita, nyt ne mak-
savat tuotteen kilohinnasta osaksi (aika isoksi) vedestä!

Espanjassa on ihana mennä ruokakauppaan. Siel-
lä liha näyttää ja maistuu vielä lihalta. Hyvin vä-
hän, jos ollenkaan lilluvat lihatuotteet missään 
marinadisotkuissa. Hyvä näin!
Kuluttajalla on oikeus saada puhdasta, käsitte-
lemätöntä lihaa, jos kerran sitä on ostamassa. 
Suomessa tuntuu siltä, että kuluttajaa huijataan 
erilaisilla vippaskonsteilla maksamaan tuotteen 
hinnassa tyhjästä ja kaupan päälle tulee kumimai-
nen, pahanmakuinen makuaistimus. Espanjassa 
on ruokakulttuuri vielä arvossaan ja kuluttaja tie-
tää, mitä paketti sisältää, kun siinä on sitä mitä pi-
tikin, eli aitoa, käsittelemätöntä lihaa. Ihanaa, kun 
kohta taas pääsee kokkailemaan Espanjassa!

    Tuula Gustafsson
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että synkimmät pelot velkakriisistä ovat olleet ylimitoitet-
tuja. Tilanne Saksassa on ollut samankaltainen kuin meillä.  
   Ongelmia on tietenkin edelleen Kreikassa ja välime-
ren maissa kuten Italiassa ja Espanjassa. Mutta näissäkin 
maissa Euroopan Keskuspankin toimenpiteillä valtion 
lainojen korot on saatu laskemaa kriisirajoilta yli 7 pro-
sentista 4 prosentin tienoille.
   Kreikan ylisuuri velkataakka on ilmeisesti laskemassa 
huomattavasti yksityisten velkojien (=pankkien) joutues-
sa leikkaamaan saataviaan jopa 70%. Samassa yhteydes-
sä sovittaneen, että loppuvelan korko tulee olemaan alle 
4%. Näillä toimenpiteillä ja EU:n lisärahalla Kreikka pääs-
see kestävälle polulle kohti parempaa tulevaisuutta.
   Yhä useammat asiantuntijat näkevät Euroopan tilan-
teen paranevan lähivuosina. Tätä mieltä on esim. suursi 
joittaja George Soros USA:ssa.
Vielä on päinvastaisiakin ennustajia esim. tohtori Tuho 
nimen ansainnut
professori Nourial Roubini USA:ssa.
   EU:n ja Euron hajoamispuheista on siis siirrytty yhä 
enemmän siihen suuntaan, että nämä talousongel-
mat hoidetaan kuntoon rahan määrää lisäämällä kuten 
USA:ssa on menetelty. 
   Lopuksi voi todeta, että ei mitään uutta maan päällä. 
Aina on ollut kautta aikojen talouden nousu- ja lasku-
suhdanteita. Nyt saattaa olla yhden laskun pohjakoske-
tus näillä main ja siitä sitten nousuun toivon mukaan.

Sakari Haukka
30.01.2012     

TALOUDEN PAREMMAT NÄKYMÄT

Viimeaikaiset ennusteet lupaavat Suomen osalta selväs-
ti parempaa kehitystä kuin viime vuoden aikana esitetyt. 
Viimeisin ennuste on tänään julkaistu OP-Pohjolan näke-
mys alkaneen vuoden näkymistä.
   Tämän mukaan viennin kehitys vuoden aikana tulee 
olemaan positiivista ja keväästä alkaen kysyntä vienti-
markkinoilla lisääntyy. Tämän johdosta kokonaistuotan-
to kasvaa koko vuoden osalta 1% eikä suinkaan toteudu 
miinusmerkkisenä, kuten viime vuoden puolella arvel-
tiin aika yleisesti.
   Näin ollen työttömyys säilyisi nykytasolla noin 7%:ssa, 
jota lukua on pidettävä melko hyvänä. Monissa välime-
ren maissa kärsitään 20-30 prosentin työttömyydestä. 
Esimerkiksi Espanjassa tämän hetken työttömyyspro-
sentti on virallisesti n. 23%.
   Hyvä merkki on myöskin yleisen korkotason lasku kaik-
kien aikojen alhaisimmalle tasolle. Euroopassa pankit 
saavat keskuspankkirahaa 1 prosentin korolla, joka saat-
taa vielä siitäkin laskea. Lisäksi koron lasketaan pysyvän 
alhaalla 2-3 seuraavaa vuotta.
   Samanaikaisesti inflaation arvellaan olevan 2-3 pro-
senttia, joten pankkilainojen realikorko on nollan vai-
heilla tai jopa negatiivinen. Asuntojen ja kiinteistöjen 
hinnat eivät ole juurikaan nousseet keskimäärin. Näin 
on odotettavissa, että vuoden kuluessa asunto- ja kiin-
teistökauppa virkistyvät.
   Edelläkuvatun perusteella Suomessa voidaan sanoa, 
   

           Talous
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Torrevieja AA-ryhmä kokoontuu ev. lut. seurakunnan kahviossa 
Calle Maldonado 2, 1. kerros maanantaisin ja torstaisin klo 19. 

Kuukauden ensimmäinen kokous on avoin 
kaikille alkoholismista kiinnostuneille. 

AA:n auttava puhelin 675946290 joka päivä klo 16-20.
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KARNEVAALIT 2012 
 

Torreviejan karnevaalikulkueeseen osallistui tänä vuon-
na 3000 kaupunkilaista. 

Kaupungin taholta annetaan kunkin vuoden musiikki 
esiintyjäryhmille syksyisin ja silloin aloitetaan pukujen 
hankkiminen ja valmistaminen sekä tietysti tanssiharjoi-
tukset. Osallistujat valmistavat pukuja itse ja niitä myös 
kierrätetään muiden kaupunkien karnevaaliryhmien vä-
lillä.

Kotikadullani, Concordia-kadun keskustan päässä, har-
joittelee joka vuosi nuorten esiintyjien ryhmä kadulla 
lauantaisin aamupäivällä. 

Musiikki pauhaa ja jotkut vanhemmista seisovat kadun 
risteyksessä estäen autojen kulun. Eihän heillä mitään 
lupaa liikenteen estämiseen ole, mutta aika kiltisti au-
toilijat suuntaavat muualle ja jos eivät, niin vanhemmat 
kyllä kysyvät kerkeästi, eikö autossa ratti käänny. Jokai-
sessa espanjalaisessa sanotaan olevan ripaus anarkistia 
ja tässäkin käytännössä se tulee esille. Karnevaaleihin 
valmistautuminen yhdistää naapureita ja kaupunkilaisia 
pitkin vuotta ja vaatii osallistujilta taloudellistakin panos-
ta, koska näyttävät puvut saattavat olla erittäin kalliita.                                                                                  

Pirjo Castejón



Toivotamme sinut
lämpimästi tervetulleeksi

Torremarketiin!

Ostosten lomassa voit rentoutua ja naut-
tia kupposen kuumaa kahvionurkkaukses-
samme. Tiloissamme on lisäksi T-taksin 
jättö- ja noutopiste.

Avoinna: ma-pe 9:00 -16:00, la 10:00 - 14:00

Calle San Miguel de Salinas 2 L B Torrevieja | puh. 690 224 213Costa Blancan Vapaakirkkoseurakunta 

                           
C/Travesia José Huertas Morion no 2 local 2B-1, 03180 Torrevieja 

(Hotel Marina International’ia vastapäätä) 
Puh +34 616 280 237 

Seurakunnan uudet nettisivut: 
www.torreviejanvapaakirkko.fi 

Viikottainen toiminta: 
Sunnuntai klo 16.00 Jumalanpalvelus

   Tiistai klo 16.00 Sanan ja rukouksen ilta

Seurakunnan työntekijä 
pastori Esko Taipale 01.02.2012 – 28.04.2012 

Vierailijoita keväällä 
Laulajaevankelista Raili Loekoski helmikuussa 

Kaija ja Efraim Männistö maaliskuun alussa 
Pertti Halla helmi-maaliskuussa 

Saviruukku - kuoro su 1.4.2012 ja ti 3.4.2012 
Pastori Reino Piirainen su 1.4.2012 ja ti 3.4.2012 

Pastori Juhani Eriksson su 8.4.2012 ja ti 10.4.2012 

Tilaisuudet avoinna KAIKILLE  Sanasta ja musiikista kiinnostuneille! 

Lämpimästi tervetuloa! 

MAJAKKA

SUOMALAINEN ASIOINTITOIMISTO
TORREVIEJASSA

Tarjoamme Teille lähes 20 vuoden kokemuksen ja laajan 
yhteistyöverkostomme käyttöönne. Ammattitaidolla 
mm. 

-  Asuntokaupat – Verotukset
-  Perintöasiat – Testamentit
-  Käännökset - Konsultoinnit
-  NIE –numerot – Oleskeluluvat
-  Autojen rekisteröinnit - Ajokorttiasiat 

Suomenkielellä Teitä palvelevat Tarja Nordström,
Silja Kuukankorpi, Elina Miettinen ja Siiri Kiiskinen. 

C/. Patricio Pérez, 20 – 1ºB
03181 Torrevieja (Alicante)

Tel. (+34) 966 707 620
Fax. (+34) 966 927 896 
email: finesa@finesa.net

www.finesa.net

Avoinna ympärivuoden ma-pe klo 9-14. Tervetuloa!

INESA
Gestiones S.L.

 
Uutta ”Terveysinfossa”

  Olen perushoitaja, lähihoitaja ja jalkojenhoidon  
  ammattitutkinnon opiskelija Päivi Haukka. Olen  
  tavattavissa terveysinfossa 21.2. – 30.3.2012 ja  

  perinteisten mittausten lisäksi teen jalkojen perushoitoja. 
  Terveysinfo on minulle tuttu entuudestaan, sillä olin täällä    

  työharjoittelijana pari vuotta sitten.
  Aamupäivisin teen terveyden perusmittauksia ja  

  iltapäivisin jalkojenhoitoja. 
TERVETULOA
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reissussa järjestyi, sanoi Ann, ettei se oikein järjestynyt 
kään. Ravintona oli pääasiassa leipä, vesi ja hedelmät. 
Joten fyysinen rasitus ja em ruokavalio = taattu painon-
pudotus. Pyörän takana hänellä oli tavarakärry, jossa oli 
teltta. Ann kertoo yöpyneensä suunnilleen joka neljän-
nen yön hotellissa ja muut yöt teltassa. Hotelliyöpymiset 
olivat välttämättömiä vaate ym. huollon takia. Saksassa 

ja Hollannissa hänellä on ystäviä, joiden luona vierähti 
muutamia virkistäviä voimientankkauspäiviä. 
Säät eivät suosineet rohkeaa naista, vaan vastatuulta oli 
lähes koko ajan. Tuulelta ja sateelta piti hakea suojaa ja 
se viivästytti matkantekoa. Matkaan meni yhteensä 2,5 
kuukautta. 
 

Kun kuulin ensimmäistä kertaa, että Ann on yksin tullut 
polkupyörällä Göteborgista Torreviejaan, olin enemmän 
kuin hämmästynyt ja suorastaan epäuskoinen; voiko olla 
totta. Ja todeksihan juttu osoittautui ja Ann kertoi mat-
kastaan mielellään.

Ann on harrastanut pyöräilyä pitkälti yli 10 vuotta ja ke-
säisin hän on tehnyt muutaman viikon pituisia kierto-
matkoja kaikissa Pohjoismaissa ja Pohjois-Euroopassa. 
Ann kehuu ko maiden pyöräilymahdollisuuksia ja hänel-
le olikin yllätys, että Espanjassa on niin vähän pyörätei-
tä, vaikka kilpapyöräilyä harrastetaan täällä paljon.

Matka oli suunniteltu jo edelliseksi vuodeksi, mutta 
näinkin iso hanke vaatii sen verran käytännön valmis-
teluja, että matkanteko pääsi alkamaan vasta elokuun 
alkupuolella 2011. 
Annin polkupyörä on viimeisiä Suomessa valmistettuja 
Tunturi-pyöriä, nythän pyörät valmistetaan Unkarissa. 
Ann ymmärtää suomea jonkun verran, hän kertoo op-
pineensa sitä isoäidiltään, joka oli Ruotsiin muuttanut 
inkerinsuomalainen. Perheen sukunimi oli Pupulainen 
ja Ruotsissa siitä tuli Parhall. Ann on vielä työikäinen, 
joten töiden järjestelykin viivästytti matkalle lähtöä.  

Ann on ollut yli 20 v kasvissyöjä ja kertoo olleensa hoi-
kassa kunnossa jo lähtiessään, mutta silti matkalla paino 
putosi 7-8 kiloa. Ihmeteltyäni, kuinka ruokapuoli oikein

       Ann tuli pyöräillen Ruotsista Espanjaan - yksin
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Annilla on toinenkin rakas ja aikaa vievä harrastus, maa-
laaminen. Sitä hän on harrastanut täällä Torreviejassa 
päivittäin ja hän suunnittelee näyttelyä kotikaupunkiinsa 
Göteborgiin toukokuuksi. Saattaa olla, että näemme hä-
nen taulujaan Suomi-Seuran seinillä vielä kevään aikana.

Kysyessäni, palaako hän pyörällä takaisin Ruotsiin, vas-
taa Ann päättäväisesti EI. Hän kertoo kuitenkin ole-
vansa erittäin tyytyväinen, että sai toteutetuksi tämän 
unelmansa. Oman veljen kuolema joitakin vuosia sitten 
sai Annin ymmärtämään elämän rajallisuuden ja unel-
mat pitää toteuttaa niin kauan kuin se on mahdollista. 
Hienoa, että on rohkeita ja ennakkoluulottomia ihmisiä 
joiden tarinoista me muut saamme voimaa. Kiitos Ann, 
annat meille rohkeutta elää unelmia todeksi.

Pirjo Castejón
                                                                                                                                      

Kustannukset kokonaisuudessaan olivat n 1000 €. Muu-
taman sadan kilometrin matkan Ann tuli junalla yli Pyre-
neitten vuoriston. Syksy oli jo edennyt, korkeuserot oli-
vat suuria ja ensimmäistä kertaa häneen iski epätoivo; 
mihin oikein olen ryhtynyt. Juna oli hyvä ratkaisu, vaikka 
asemalla junaan mennessään hän pani pyörän peräkär-
ryineen vaunuun ja kun hänen piti ottaa pyörälaukku 
laiturilta (siinä oli kaikki tarpeellinen, rahat ja paperit 
jne.) lähti juna liikkeelle ja laukku jäi laiturille. Ann sai 

yhteyden junan henkilökuntaan, laukku otettiin asemal-
ta talteen ja Ann jäi seuraavalla asemalla pois junasta 
ja palasi takaisin laukkua noutamaan. Sen on täytynyt 
olla epätoivon hetki, vaikka ei nyt tunnu niin hurjalta, jos 
ajattelee mitä kaikkea muuta olisi matkalla
saattanut käydä eli kommellus sieltä viattomimmasta 
päästä.



Seppo Haapalahti
Ajanvaraukset

Ma-to  08.00-14.00
  17.00-19.00
Pe  08.00-14.00

   639 017 513

LÄÄKÄRI

C / San Emigdio 6, Bj 8, Torrevieja

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ.....................913 196 172
Paseo de la Castellana 15-4, Mardid
päivystys pyhäisin........................................629 096 280
fax................................................................913 083 901
KUNNIAKONSULI.......................................966 766 412
c/Mayor 23, 3, B, Pilar de la Horadada
avoinna: 9.30-15.00 ja 16.00-20.00, (esp ja engl. palvelua). 
Suomenkielistä palvelua ke ja to klo 10.00-13.00
KUNNIAKONSULI.......................................965 866 942
Avda los Almendros 37, 2izq., Benidorm
AMBULANSSI.............................................965 877 859
SAMU (kiireelliset kuljetukset)....................965 144 000
PALOKUNTA...............................................966 704 433
GUARDIA CIVIL..........................................965 710 113
POLICIA LOCAL..........................................965 710 154
SAIRAALAT
Torrevieja.....................................................965 721 200
Vega Baja......................................................965 877 500
Elche............................................................966 679 000
Alicante (Univ.hosp.)....................................965 938 300
San Jaime (Yksit.).........................................966 921 313
San Juan.......................................................965 938 665
San Vicente..................................................965 660 512
TERVEYSKESKUKSET ajanvaraus...............965 721 400
La Loma
Asequion
La Mata
Almoradi
Cabo Roig
Pilar de la Horadada
Guardamar
Campoamor
Rojales
Patricio Perez
KAASULAITOS............................................965 710 937
SÄHKÖLAITOS............................................965 710 248
VESILAITOS.................................................902 222 306
KAUPUNGINTALO........................................965 710 250
POSTI...........................................................965 710 679
LINJA-AUTOASEMA...................................966 701 068

LENTOKENTÄT
Alicante........................................................966 919 400
San Javier......................................................968 172 000
TAXI.............................................................965 711 026
tai.................................................................965 712 277
LÄÄKÄRIT
Seppo Haapalahti.........................................639 017 513
HAMMASLÄÄKÄRIT
Clinica Dental Sol.........................................965 710 767
Pedro J. Amor Koole.....................................965 717 512
Nordic Dental Clinic......................................966 722 318
ELÄINLÄÄKÄRIT
San Esteban..................................................966 700 274
päivystys 24h................................................608 762 468
ELÄINSUOJELU...........................................965 729 015
HIEROJAT
Sari Mankinen..............................................965 705 291 
Kristiina Pärk................................................966 798 109
Juha Väänänen.............................................656 698 743
EV. LUT. SEURAKUNTA..................................965 708 475
SUOMEN EVANKELINEN KOTIKIRKKO...........699 568 781
VAPAASEURAKUNTA MAJAKKA....................616 280 237
SEURAN TERVEYSINFO.................................610 053 463
KOSMETOLOGIT
Sari Mankinen............................................. 965 705 291
TULKKIPALVELUT
Monna Laakso-Saez, 
virallinen kielenkääntäjä..........................…..966 928 049
Maria Hammar (auto käytössä)....................676 288 260
Ruut Arponen...............................................605 506 352
Pirjo Castejon......................  677 606 975 / 965 706 738
Jemina Holopainen (auto käytössä).............677 063 268
Erkki Juhani..................................................609 794 621
Irina Lehman................................................696 694 674
Maribel Nyblin.............................................670 314 200
Mauri Tuominen...........................................610 934 591
A. Valtonen-Garcia (Elche)...........................619 515 856
Merja Palva, valantehnyt kielenkääntäjä.....607 762 141
Merja Palvan Fax..........................................918 628 094

Puhelinmuistio
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C/ Gregorio Marañon, 50 Torrevieja,
Alicante, Spanien

Tel./Fax: 965 704 519
E-mail: farmaciaacequion@yahoo.es

Reseptilääkkeet, farmaseutin neuvontapal-
velut, vitamiinit, ihon- ja hiustenhoito. 
Apteekin terveystestit; verenpaineen mitta-
us, verensokeri, kolesteroli, hemoglobiini.
Homeopaattiset tuotteet, lääkeyrtit, laih-
dutustuotteet, lasten purkkiruoat ja vaipat. 
Kauneudenhoitotuotteet miehille ja naisille.

Palvelemme suomeksi arkisin 
klo 9.00-14.00

Tule käy-
mään SUOMI 
KULMASSA, 
Torremarketissa 
ja Apteekissa!

Apteekki 
Acequion

Apotek 
Acequion

Apotek 
Acequion



28

Espanjassa oleskelun aikana suomalaisia tv-ohjelmia voi 
seurata tietokoneella tai älypuhelimella  netin kautta. 
Yhteydeksi riittää melko vaatimatonkin (min. 1 Mbit/s) 
laajakaista tai teleoperaattorin tarjoama datasiirtonope-
us. 

Televisioyhtiöistä suurin ohjelmatarjonta on Ylellä, 
osoitteessa: http://areena.yle.fi/ . Jotkin ohjelmat ovat 
nähtävissä valitettavasti vain Suomessa. Monet kotimai-
set sarjat sekä uutis- ja ajankohtaisohjelmat näkyvät 
loistavasti ulkomailla. Samoin Ylen eläväarkisto näkyy 
pääsääntöisesti ulkomailla.

Nelosen nettipalvelun nimi on: www.ruutu.fi siellä on ul-
komailla katsottavissa periaatteessa kaikki uutiset sekä 
kotimaista tuotantoa olevat ohjelmat. MTV3 on nimit-
tänyt nettipalvelunsa: www.katsomo.fi ja siellä on myös 
suuri joukko ohjelmia jotka näkyvät myös ulkomailla. 

Tv-yhtiöiden palvelut voivat vaatia koneeseen uusimmat 
versiot mm. Flash tai Silverlight ohjelmista, yleensä jos

yhtiöiden sivuilla tulee kehoite ladata jotain niin ne kan-
nattaa ladata. 

Viime vuosien aikana Suomessa on kehitetty uusi inno-
vatiivinen tv-palvelu jonka kautta voi seurata suoma-
laisia tv-ohjelmia. Yhtiö nimeltään Tvkaista on verkko-
osoitteessa www.tvkaista.fi, kyse on tallennepalvelusta. 

Oman tiedotteensa mukaan ”TVkaistalla voit tallentaa 
13 kanavalta (YLE TV1, TV2, Teema, FST5; MTV3, Nelo-
nen, Sub, Jim, TV Viisi, Liv, SuomiTV, Voice ja AVA) kaik-
ki TV-ohjelmat miettimättä, mitä milloinkin lähetetään. 
Tallenteiden katsominen onnistuu laajakaistan kautta 
silloin kun haluat. TVkaistalla sinun ei tarvitse etukäteen 
päättää mitä haluat katsoa. Riittää, kun valitset miltä 
kanavilta haluat tallentaa tv-ohjelmia. TVkaista toimii 
kaikkialla missä on käytettävissä riittävän nopea laaja-
kaistayhteys (300Kbps tai nopeampi). Nyrkkisääntö on, 
että jos pystyt katselemaan videoita esim. Youtubesta, 
sinulla on edellytykset saada myös TVkaista toimimaan 
koneellasi. TVkaista on suomalainen palvelu suomenkie-
lisille käyttäjille ja palvelu toimii ympäri maailmaa.”

Suomi TV ja Espanja
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KOTIKIRKON ULKOILUPÄIVÄ

Tvkaista-palvelua voi ostaa tarpeen mukaan 2vko – 24 kk 
pituisissa jaksoissa.

Torreviejan alueella näkyy näitä nykyajan digitaalikana-
via salaamattoman vähän runsas 30 kappaletta, nämä 
ovat pääsääntöisesti espanjankielisiä, tosin useissa tv 
ja digibokseissa voi vastaanottaa useita kieliä. Joidenkin 
kanavien filmeissä on toisena äänenä alkuperäinen ääni.  
Salatuille kanaville voi isommista kodinkoneliikkeistä os-
taa maksukortin, jalkapallon ystävät ostavat usein GOL-
tv näkyvyyden.

Millainen yhteys

Meille suomalaisille hyvät, toimivat ja edullisetkin tieto-
liikenneyhteydet ovat jo melko jokapäiväinen juttu. Näin 
on myös Espanjassa, erilaisten yhteyksien tarjonta on 
melkoinen. 
Kiinteissä liittymissä on valinnan varaa. Perinteisen pu-
helinlinjaa tulevan laajakaistan lisäksi Espanjassa on 
joukko operaattoreita jotka tarjoavat liittymän asunto-
kohtaisen antennin kautta. Kyseessä on mikroaalloilla 
toimiva langaton ratkaisu. Silloin talon katolle asenne-
taan pieni mikroaaltoja vastaanottava antenni. Tämä on 
näköyhteydessä tukiaseman vastaavaan. Antennilta yh-
teys tuodaan johdolla joka liitetään asunnossa olevaan 
reitittimeen. Reititin voi olla joko langaton tai kiinteä

Näitä mikroaalloilla toimiviaoperaattoreita on Costa 
Blancan alueella useita. Tiedonsiirtonopeus on operaat-
torista riippuen 1-5 Mbit/s Useimmat myyvät laitteet eli 
antennin ja reitittimen asennuksineen n. 100-200 euron 
hintaa, liittymästä maksetaan kuukausivuokraa n. 15-35 
euroa/kk. Usein kuukausiveloitusta voi maksaa vain niil-
tä kuukausilta kun linja on käytössä. Operaattorin valin-
nassa kannattaa suosia yrittäjiä jotka ovat jo toimineet 
joitain vuosia. 
Liittymää hankkiessa kannattaa lähteä siitä millainen 
oma tarve sille on. Jos haluaa seurata Suomen uutis-
tarjontaa liikkuvan kuvan eli netti-tv:n kanssa, hoitaa 
sähköposteja ja muita päivityksiä, niin kannattaa har-
kita kiinteää vähintään n. 2 Mbit/s liittymää vaikka jo 1 
Mbit/s tulisi toimeen. 

Teppo Tiilikainen



Seuran kirjastossa ja kahviossa oli jäseniä seuraamassa 
presidentinvaalien tuloslaskentaa juuri sen verran, että 
tuolit kaikille riittivät. Tuloksen selvittyä nautimme lasil-
liset cavaa uuden presidenttimme kunniaksi. Tässä pieni 
kysely  vaalien tiimoilta.
1. Onko tapanasi ollut äänestää ja pidätkö 
 äänestämistä kansalaisvelvollisuutena?
2. Ovatko kunnallisvaalit mielestäsi yhtä tärkeät  
 kuin valtiolliset vaalit ja oletko koskaan 
 äänestä  nyt Espanjan kunnallisvaaleissa?
3. Oliko vaikea valita kakkoskierroksella oma 
 ehdokas ja mikä oli valintaperusteena?

Marja-Liisa Tanskanen.
1. Äänestäminen on mielestäni erittäin tärkeää. 
 Se on ainoa vaikuttamiskeinomme ja se on suo- 
 rastaan kansalaisvelvollisuus.
2. Kunnallisvaaleissa äänestän myös aina. Espan- 
 jan kunnallisvaaleissa en voi äänestää, koska en  
 ole residenssi.
3. Valinta kakkoskierroksella oli ihan helppo koska  
 oma ykköskierroksen ehdokkaani oli vielä mu- 
 kana.

Reijo Kanninen
1. Tapanani on aina ollut äänestää ja se on jokai- 
 sen velvollisuus.
2. Vaalit ovat mielestäni ihan samanarvoisia. Es 
 panjan vaaleissa en ole äänestänyt.
3. Oma ehdokkaani tuli kakkoskierrokselle ja 
 valintani oli selvä, koska ehdokas ja puolue 
 olivat mieleisiä

Lea Honkanen
1. Olen aina äänestänyt ja minusta kaikkien äänioi 
 keutettujen tulisi äänestää ja siten vaikuttaa  
 maan asioihin.
2. Kunnallisvaalit ovat myös tärkeitä, niissä voin  
 vaikuttaa lähialueen asioihin.
3. Valinta ei ollut ollenkaan vaikea ja valinta 
 perusteena pidin ehdokkaan sopivuutta tehtä 
 vään.                                                                    
     Pirjo Castejón
           

VAALIVALVOJAISET SEURALLA 5.2.2012
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  Suomi-seuran kevään matkat:

  26/1 tehty retki El Rincon Nordicoon lammasravintolaan

  20/2 retki Elcheen kenkä-outletiin

  20/3 retki Albaceten kaupunkiin ja Chinchillan kylään  

  15/4 retki Mojacarin sunnuntaimarkkinoille

31

Aukioloaika 10-14



   Oficina Tlf.: y Fax: 96 672 05 33

Bmw 325i - 2009 - 
18000 Kms -26500€

Bmw 535D Auto - 326cv - 
35000 Kms - 2007 -  32500€

Bmw M5 Auto - 507cv - 
36000Kms - 2006 - 45500€

Citroen C4 Vtr - 90cv - 2005 - 
79700€ - 6900€

Ford Fiesta 1.4 - 80cv - 
2006 - 5900€

Hiunday Matrix 1.6 - 100cv - 
2001 - 3900€

Mercedes ML 270 CDI Auto - 
85000Kms - 2005 - 16300€

Mercedes-Benz 300 SL 24v Auto - 
231cv - 1991 - 150000Kms - 6990€.

Mini Cooper S - 170cv - 2009 - 
2800 Kms - 21900€

Mitsubishi EVO VIII - 2005 - 
343cv - 22189Kms - 23900€

Nissan Primera 2.2 Dci - 126cv -
85000Kms  - 2002 - 4900€

Opel Astra GTC Sport - 150cv - 
2007 - 10900€

Peugeot 206+ 1.1 - 60cv - 
112010 - 6800Kms - 8900€

Renault Megane Sport Tourer 130cv 
2010 full equip 21000kms 14500€

Seat Ibiza 1.9 Sdi - 70cv -  
2005 -- 5900€

Seat Toledo 1.9 Tdi - 2005 - 
130cv - 6500€

Ssangyong Kyron 2.0 - 140cv - 
25300Kms - 2009 - 16900€

Volkswagen Golf GT Sport DSG 
105cv -  66000 - 13500€

Volkswagen Golf Tdi - 2004 - 
105cv - 78000Kms - 8500€

Volvo C30 2.0D Momentum - 
2007 - 68000Kms - 10900€

Tarjoamme teille, hyvät asiakkaat, laadukkaita autoja 
kilpailukykyiseen hintaan. Kaikki myytävät autot ovat 
katsastettuja ja annamme autoille takuun.
Palvelemme Teitä erittäin miellämme henkilökohtaisesti.

Palvelut:
-uusien autojen myynti

-vaihtoautojen myynti

-tuonti- ja vientiautot

-autoille takuu

-autot katsastettuina

-oman korjaamon laatupalvelut

-auton katsastukseen valmistaminen

-auton katsastuspalvelu

-vara-autopalvelu, jos autonne korjaus vie yli 48 h

-autonvuokrausta

-autokaupan rahoitusta 

  toiveidenne mukaisesti

-autovakuutukset

www.bwcars.es

32


