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TARKISTA KOHTEISTAMME OMA SUOSIKKI-

SI, LOMALLE
pääsee nyt yllättävän edullisesti.

Varaukset: www.airfinland.fi
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Lennot ti, to ja su nyt myynnissä helmikuuhun 2013 asti

ALICANTE ...................................................alk.  79,-  
Lennot pe nyt myynnissä helmikuuhun 2013 asti
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ANTALYA ............................................................alk. 79,-  
Lennot la kesällä 2012
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Alkaen-hintaisia paikkoja on rajoitetusti. Varaukset: www.airfinland.fi, myyntipalvelu +358 - 9 - 251 20 333 (ark . 9–17) 
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Puheenjohtajan palsta

Seuran kevätkokous meni ilman suurempia mie-
lenilmaisuja kunniapuheenjohtaja Sakari Haukan 
luotsauksessa. Veikko Mikkonen johtokuntineen 
sai vastuuvapauden seuran hoidosta vuonna 2011. 
Vuoden tulos oli hyvä, mutta koska kirjanpidon kir-
jaukset vuosien 2007 ja 2008 aikaisista luottotap-
pioista, sekä käyttöomaisuuden poistoista, oli kir-
jattu, ne ikään kuin peittivät yli kuuden tuhannen 
euron nettotuloksen vuoden 2011 toiminnasta.  
Halusin tämän vielä mainita, että lopullinen tulos 
tulee selvitetyksi oikein. 

Cam -pankin uuden omistajapankin Banco Saba-
dell (Sol Bank) edustajat pyrkivät antamaan koko-
uksen yhteydessä sen tiedon mikä tällä hetkellä on 
mahdollista. Sulauttaminen ei käy hetkessä. Hei-
dän intresseissään on tietenkin antaa välittömästi 
kilpailukykyisemmät edut kuin oli Camissa.

Suomi-Seurassa on tilin avauksesta ym. asioista 
esite suomen kielellä. Pankin toivomus on saada 
Suomea puhuvia virkailijoita antaakseen meille 
paremman palvelun.

Cam  -pankin konttoreista  poistuu vain muutama 
pienimmistä. Torreviejan suuralueilla on 17 kont-
toria, joista 3-5 mahdollisesti lakkautetaan. Cam 
-pankin henkilökuntakin tarvitaan. Kaikkien Camin 
asiakkaiden siirtymävaihde on turvattu. Välttämät-
tä ei tarvitse tehdä mitään. Eläke ym. rahaliikenne 
kulkee kuten  ennenkin. 

 Suomi-Seuran   jäsenen avatessa tilin  Banco Sa-
badelliin, pankki antaa joka kuukauden juoksevis-
ta menoista   3 %   palautuksen  (kuten sähkö, vesi 
ym. suoraveloituksista).

 Kun  Suomi-Seuran jäsen avaa tilin, jokaisesta 
avauksesta tulee 30 €  esim. Suomi-Seuran uusien 
tilojen hankintavaroihin. Tätä tarkoitusta varten 
oleva tili on avattu ja se tulee toimimaan muiden-
kin lahjoitusten kohdetilinä. Nämä ”talkoot” ovat 
tosi vaivattomat, ja hyvä mieli tulee kylkiäisenä, 
kun on näin voinut osallistua seuran uusien tilojen 
hankintaprojektiin. 

Johtokunnan pyrkimyksenä on mahdollistaa jä-
senmaksun maksaminen verkkopankin kautta, 
sekä muut aloitetoivomukset huomioiden   mah-
dollisuuksien mukaan.

Myös Ulkosuomalaisparlamentin kanssa yhteis-
työ käynnistetään jälleen. Uusi tiedotussihtee-
ri Tuija Tervonen on alkanut toimintansa hyvällä 
spurtilla. Kaikesta muusta puuhasta on kerrottu 
lehden muilla sivuilla.

Eräs idea on hautumassa laaja-alaisen Costa-
Blancan yhteistyön tiimoilta: toisetkin alueet, 
joissa jäsenistöä on, olisivat erilaisten teemojen 
kanssa mukana toiminnassa. Näin toiminta ei 
keskittyisi ainoastaan toimiston läheisyyteen. Toi-
voisin tämän viestin kohtaavan Torreviejan ulko-
puolella asuvia jäseniä ja alkavan keskuudessaan 
miettimään, mitä erilaisia teematapahtumia voi-
simme yhdessä kehitellä.

Näillä ajatuksilla toivotan Teille koko jäsenistölle 
ja läheisillenne, sekä yhteistyökumppaneillemme 
aurinkoista ja antoisaa kevättä ja tulevaa kesää. 

Ja muistetaan kaikki, että yhteistyössä on voi-
maa!

Oikein mukavaa  kevään alkua kaikille Suomi-Seuran jäsenille! On 
varmaan tuttu tunne monella, kuinka ja mihin ne päivät karkaa-
vat, kun ei ehdi huomata viikonkin karanneen. On tietenkin pa-
rempi vaihtoehto ikävystymiselle.

Inkeri White
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Aamu valkeni sateen ropistessa katolle ja kun läh-
dimme linja-autoasemalle, olivat kadut veden val-
lassa ja osa  jopa suljettu. Monen aurinkoisen ja läm-
pimän viikon jälkeen moinen sää oli ikävä yllätys ret-
kipäivää ajatellen. Myöhemmin kotiuduttuamme, 
saimme kuulla, että Torreviejassa oli satanut vettä 
yli 130 mm!

Mutta, vaikka sää oli mitä oli, matkaan lähdettiin 
positiivisella mielellä. Ajoimme Los Balconesin ja La-
go Jardinin kautta moottoritielle ja matka kohti Al-
bacetea kulki sujuvasti taitavan kuskimme kyydissä. 
Ohitimme Catralin idyllisen pikkukaupungin ja pian 
sen jälkeen piti hieraista silmiä: lunta teiden varsilla! 
Sitten alkoi räntäsade, varsin kotoisa näky. Mante-
lipuut kukkivat vaaleanpunaisin kukin, paljon näkyi 
myös mandariiniviljelmiä, joissa oranssinväriset he-
delmät hehkuivat valmiina poimittaviksi. Espanja on 
muuten maailman toiseksi suurin mantelin tuottaja 
heti Yhdysvaltojen jälkeen ja tärkeimmät tuotanto-
alueet ovat Andalucian ja Valencian alueilla. 

Albaceteen saavuimme pienen tihkusateen ja var-
sin kolean sään (+1 astetta) vallitessa ja teimme pi-
kapyrähdyksen linja-autoasemalla, jossa oli mahdol-

lisuus käydä virvokkeita nauttimassa. Sieltä lähdim-
me oppaamme johdolla pienen kaupunkikierroksen 
jälkeen kohti Albaceten katedraalia, joka on lumo-
avan kaunis kirkko. Sen rakentaminen aloitettiin jo 
1500-luvulla ja se edustaa goottilaista arkkitehtuu-
ria alkujaan. Sittemmin kirkkoa on restauroitu rene-
sanssi- ja barokkityyliseksi. Kirkossa on useita, upei-
ta alttaritauluja sekä kauniita katto- ja seinämaala-
uksia. Joku sanoikin sen olevan yksi Espanjan kau-
neimmista kirkoista ja se on myös Albaceten mer-
kittävimpiä nähtävyyksiä. Kirkon jälkeen suuntasim-
me kaupungintalolle, jossa teimme pienen kierrok-
sen ja piipahdimme myös istuntosalissa yläkerrassa. 

Veitsimuseoon, joka oli myös ohjelmassa, em-
me nyt aikatauluongelmien vuoksi päässeet, joten 
suunnistimme seuraavaksi lounaalle Posada Real-
ravintolaan, jonka omistajarouva Leila Lehtola-Or-
tega toivotti meidät lämpimästi tervetulleiksi. Alku-
ruokana nautimme maittavia tapaksia mm. erilaisia 
juustoja, kinkkua, mureaa vasikanlihaa, maksapa-
teeta kera pienten leipästen kyytipoikana hyvää vii-
niä. Pääruokana oli joko lihaa tai kalaa, eli herkullis-
ta porsaanselkää tai merianturaa. Jälkiruokana vielä 
suklaakakkua kera mansikkajäätelön. Ruokailun jäl-
keen oli vielä mahdollisuus ostaa erilaisia manche-
go-juustoja ja viiniä. 

Chincillan kylä, joka oli seuraavana ohjelmassa jäi 
sääolosuhteiden vuoksi väliin, toki äänestyksen jäl-
keen. Niinpä lähdimme seuraavaksi kotimatkalle 
taas yhtä kokemusta rikkaampina. Albaceteen tu-
lee varmaan palattua toistekin, kaupunki vaikutti 
sen verran mielenkiintoiselta kauniine puistoineen 
ja upeine rakennuksineen. Syyskuussa Albacetessa 
on isot feriat, jotka valtaavat kaupungin kadut, jo-
ten silloin on myös nähtävää tiedossa. 

Kiitokset kaikille matkakumppaneille ja matkan-
johtaja Kirsti Karpa-Wilamolle mukavasta matkasta. 

albaCeten matka 20.3.2012

Tuula Gustafsson

luvat on - 
vai luvaton?

Palanut kylpylä

Auditorio - David Bisbal
Torreviejaan tuli esiintymään eräs suosituimmista 
espanjalaisartisteista, David Bisbal. Suuren Audi-
torion ensimmäinen konsertti myytiin hetkessä 
loppuun netin kautta. Torreviejalaisfanit nostivat 
äläkän siitä, että netin kautta liput menivät tois-
paikkakuntalaisille. Ei auttanut muu kuin järjestää 
toinen konsertti, johon liput myytiin Teatterin lip-
pukassalta. Kaikki hyvin? Ei, koska konserttien to-
teutuminen oli vähällä peruuntua. Kävi nimittäin 
ilmi, että Auditoriolla ei ole virallista toimilupaa. 
Muutamassa päivässä virallinen, mutta väliaikai-
nen, toimilupa sitten järjestyi Valenciasta. Bisbalin 
konsertti tuntui olevan kaupungissa sellainen me-
gatapahtuma, että sen peruuntuminen olisi ollut 
katastrofi

Kaatopaikka - Acciona
Vuodesta 2004 on monikansallinen yhtiö Acciona 
huolehtinut Torreviejan puhtaanapidosta ja jättei-
den kuljetuksesta. Entinen kaupunginjohtaja oli 
viime viikolla oikeudessa vastaamassa  kaupungin 
ja Accionan välisesessä sopimuksessa ilmenneistä 
laittomuuksista. Asian käsittely on vielä kesken. 
Vuodesta 2004 lähtien on Acciona vienyt jätteet 
luvattomalle kaatopaikalle. Accionan ja Torrevie-
jan välistä sopimusta on jäljellä vielä kaksi vuotta. 
Accionalla on kaupungilta saatavia yli 10 miljoo-
naa euroa ja tehokas jätteidenkuljetus edellyttäisi 
uusien jätteidenkuljetusautojen hankintaa, koska 

matka on kaatopaikalle kaksinkertaistunut. Kos-
ka kyseenalaista sopimusta on jäljellä enää kaksi 
vuotta, uudet hankinnat eivät Accionaa houkutte-
le. Pääsiäisen ajan jätteiden keräys saattaakin koi-
tua aikamoiseksi koetinkiveksi kaupungille.

Tulipalo kylpylässä 
Torreviejan suolajärven 
rannalla
Torreviejan kaupunki tilasi edistykselliseltä japani-
laiselta arkkitehdilta Toyo Itolta suunnitelman mu-
takylpylästä. Kylpylästä piti tulla kansainvälistäkin 
turismia Torreviejaan tuova hanke hotelleineen, 
hoitoineen ja ravintoloineen. Hanketta ruvettiin 
toteuttamaan vuonna 2000 Torreviejan suola-
järven rannalle. Lupia ei tultu hankkineeksi sen 
enempää rakentamiselle kuin yleisen rantamaan 
käytöllekään ja keskeytysmääräys tuli Valencian 
viranomaisilta vuonna 2004. Ensimmäinen osa 
rakennettiin kuitenkin valmiiksi vuonna 2006, kus-
tannukset 1.5 miljoonaa euroa. Alkuun rakennus-
ta vartioitiin ja siitä pidettiin huolta. Sitten se jäi 
oman onnensa nojaan ja ensimmäiseksi hävisi ku-
parikatto, sitten ikkunat jne.  Maaliskuun 5. päivä 
tulipalo tuhosi erikoisen rakennuksen lähes täysin. 
Rakennusta ei ollut vakuutettu.

Pirjo Castejón 
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veikaten voitat

Näin uskoo ainakin lähes 10 vuotta veikannut suo-
malaisporukka Torreviejassa.

Joka perjantai he kokoontuvat Mediterraneo-cafe-
terían terassille veikkaamaan.

Jalkapelloveikkauksesta on kyse, Espanjan liiga, 
Euroopan liiga, Champion liiga, kaikki liigat käyvät 
tässä miljoonajahdissa. 

Vakiojäseniä on 12 (ryhmä toistaiseksi täynnä) ja 
kertasatsaus on 12 € per veikkaaja.

Aulis Tanska toimii rahastonhoitajana, puheenjoh-
tajana, sihteerinä ja koko joukon puuhamiehenä. 
Hän kertoo heidän olevan tällä hetkellä aavistuksen 
tappiolla, mutta kuten kunnon pelimiehen kuuluu-
kin uskoa ja toivoa, ovat voittomiljoonat ihan kohta 
heidän. No, leikki sikseen, sanoo Aulis, tärkeintä hei-
dän kokoontumisessaan on sosiaalinen kanssakäy-
minen, voitto tulee sitten sivutuotteena.

Kultaa ostavat liikkeet taitavat olla ainoat, joita tu-
lee jatkuvasti lisää. Torreviejan keskustaan niitä on 
avattu kymmeniä viimeisen vuoden aikana. Kävely-
kadut ovat tehneet keskustasta  paljon entistä viih-
tyisämmän, mutta pienliikkeiden yrittäjät ovat silti 
vaikeuksissa. Muutama vuosi sitten avattu  kauppa-
keskus Las Habaneras vei keskustasta asiakkaita. To-
sin kauppakeskuskuksessakin on jo moni yrittäjä lo-
pettanut, mutta toistaiseksi on tilalle tullut aina uu-
si. Saa nähdä kuinka käy Las Habaneraksen,  kun La 
Zenian megasuuri keskus avataan Orihuela Costalle. 

Orihuela Costalle tuleva kauppakeskus on 332-tiel-
tä Zenian liittymästä sisämaahan kohti autopistaa. 
Mm. urheiluvälineliike Decathlon, kodintarvikeliike 
Leroy Merlin ja irlantilainen vaate- ja kodintekstii-
liliike Primark ovat niitä isoja liikkeitä, joita ei en-
nen ole lähistöllä ollut ja ovat nyt tulossa tähän LAS 
PLAYAS -liikekeskukseen. Parkkipaikkoja tulee lähes 
6000, puolet ulkopaikkoja ja puolet parkkihalleihin. 
Elokuvateatterikompleksiin tulee 8 eri teatteria, kes-
kukseen tulee lukuisia eri ravintoloita ja pieniä eri-
koisliikkeitä suurien ketjuliikkeiden lisäksi.

Välittömiä työpaikkoja tulee n 1800 ja epäsuoria 
n. 1000, joista kaikki eivät tietenkään ole uusia työ-
paikkoja, vaan monet liikkeet supistavat toimintaan-
sa muualla ja työpaikat vain siirtyvät Orihuela Cos-
talle. Pari kuukautta sitten PRIMARK avasi liikkeen 
Alicanten Gran Via -kauppakeskukseen. Työpaikkoja 
oli haettavana 80 ja hakemuksia tuli tuhansia ja tu-
hansia mikä kertonee karun tilanteen Espanjan työ-
markkinatilanteesta.

Pienyrittäjätkin  ovat lujilla ja voivat ryhtyä epätoi-
voisiin tekoihin, kuten eräs lukkoseppä Barcelonas-
sa. Liikkeen toiminta hiljeni siinä määrin, että epä-
toivoinen lukkoseppä kävi aamuvarhaisella pane-
massa liimaa parin lähiliikkeen oven lukkoon. Kun 
saman liikkeen lukko oli tukittu kolmannen kerran, 

Compro oro -
ostan kultaa

asennutti liikkeenharjoittaja kameran ja nolo totuus 
paljastui. Lukkoseppä ei tietenkään voinut kovasti 
laajentaa aluettaan, koska kauempana olisi ollut toi-
nen lukkoliike, joka olisi korjannut hedelmät.

Opiskelijoiden tulevaisuudennäkymät ovat myös 
lohduttomia. Mm. saksalaisia rekrytoijia käy yli-
opistokampuksilla kertomassa työmahdollisuuksis-
ta Saksassa. Nuoria vastavalmistuneita lähtee myös 
Etelä-Amerikkaan, esim. Brasilian talous on nou-
sussa. Yliopisto-opiskelijoiden keskuudessa on ne-
tissä slogan: Kun espanjalainen saa opintonsa pää-
tökseen, on hänellä kolme tietä; maanteitse, lentä-
en tai meritse. Siinähän se kulminoituu karu totuus 
nuorten tulevaisuuden näkymistä.

Mutta palaan lopuksi tuohon jutun alussa mainit-
tuun  kukoistavaan liiketoimintaan. Kävin tarjoamas-
sa samaa kultaketjua neljässä eri kultaa ostavassa 
liikkeessä Torreviejan keskustassa. Tuloksena oli, et-
tä ketju painoi jokaisessa liikkeessä yhtä paljon, ki-
laatit samat 18 ja kullan grammahinta oli sama, 27 
euroa. Luulin tekeväni huomattavaakin tutkivaa jur-
nalismia, mutta ei ainakaan tullut esiin mitään hui-
jaukseen viittaavaa. Hinta oli päivän markkinahinta 
kaikissa paikoissa. Liikkeet ostavat kullan päivän hin-
taan ja myyvät sen eteenpäin 4 € kalliimmalla. Silk-
kaa liiketoimintaa, mikä nykyisessä taloudellisessa 
kriisitilanteessa on kukoistavaa, koska monet joutu-
vat myymään mm. korujaan saadakseen rahaa joka-
päiväisiin menoihinsa.

Pirjo Castejón

tapakset
Toukokuussa järjestetään Torreviejassa taas ”LA 
RUTA DE LA TAPA”, tapaskierros. Osallistuvat ravin-
tolat panevat parastaan uusien tapasten kehitte-
lemiseksi ja valmistavat traditionaaliset tapakset-
kin huolella. Ravintoloista saa kartan osallistuvis-
ta ravintoloista ja tiedon, mitä tapaksia on tarjol-
la sekä äänestyslapun, johon otetaan ravintolois-
ta leima. Kannattaa kierrellä eri paikoissa ja kan-
nattaa myös äänestää, koska voi voittaa ihan mu-
kavia palkintoja. Tyttäreni Esperanza voitti syksyi-
sellä kierroksella neljän päivän matkan Mallorcal-
le. Parhaan tapaksen palkinnon syksyllä voitti ra-
vintola la Huertica.

Pirjo Castejón

Pirjo Castejón

kirjasto - 
seuran sielu

Ja kahvio on sydän, vai olikohan se toisinpäin. No, 
joka tapauksessa kirjastoon on ostettu taas monia 
jäsenien toivomia kirjoja. Toivottujen kirjojen jou-
kossa on aina monia, jotka meillä jo on, esim Pekka 
Herlinin elämänkerrasta oli viime Suomen matkalle 
lähtiessäni kaksi toivetta ja kirja on ollut kirjastos-
sa jo pitkään. Älkää arastelko pyytää nähtäväksen-
ne vihkoa, johon merkitään kirjat sitä mukaan kuin 
ne hankitaan. Kirjastoon on Pirre Sunellin toimes-
ta tilattu suomalaisia klassisia runokirjoja, joita on 
toivottu. Vihkoa selaamalla voi bongata monta mie-
lenkiintoista uutuutta eikä tule aina pelattua kirja-
valinnassa varman päälle. Tässä muutamia viimei-
siä hankintoja:

Alpo Rusi: TIITISEN LISTA, Walter Isaacson: STEVE 
JOBS, Henning Makell: LIKAINEN ENKELI, Rosamund 
Lupton: SISAR, Mauno Saari: HAAVIKKO-NIMINEN 
MIES, Sari Näre: RUMA SOTA, Esa Sirén: VASTAIS-
KU SYVÄRILLÄ, Reijo Mäki: KOLMIJALKAINEN MIES

Ottaisiko joku muutaman kerran vuodessa Suo-
messa käyvä ja kirjakaupoissa viihtyvä jäsen tehtä-
väkseen tuoda tullessaan toive- tai uutuuskirjoja? 
Tuonti edellyttää tietysti sitä, että viitsii varata muu-
taman kilon matkatavaroiden painosta kirjoille. Jos 
haluat ottaa tämän kirjakamelin tehtävän, ilmoit-
taudu seuran kirjastoon.

Pirjo Castejón
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Tänä vuonna 10 vuotta täyttävä Club Leones Torre-
vieja/Suomi järjesti perinteisen kevätjuhlan Torre-
viejassa maaliskuun alussa. Lähes 100 osallistujaa 
hemmoteltiin sekä espanjalaisin että suomalaisvoi-
min tasokkaalla musisoinnilla hyvän ruuan ohella. 
Tuotto ohjataan Lorcan maanjäristyksen uhreille ja 
torreviejalaisten köyhien tukemiseen.

Toisen kerran Salones Bahia Costa –ravintolassa 
järjestetyssä kevätjuhlassa olivat viihdyttäjinä tor-
reviejalainen Orquesta de Salinas sekä tanssittaja-
na Kimmo Louhelaisen The Evergreens. Hupia saa-
tiin myös iloisista arpajaisista, joiden koko tuotto oh-
jataan Alimentos Solidarios Torrevieja -yhdistyksel-
le työttömien ja köyhien ruokailun järjestämiseen 
Torreviejassa.

Kaiken huippuna kuultiin leijonien presidentin 
Jarmo Peltosen mykistävä tulkinta Ruggero Leonca-
vallon La Mattinatasta, jonka italialainen säveltäjä 
omisti 110 vuotta sitten Enrico Carusolle, silloiselle 
huipputenorille. Upeaa esitystä säesti Manuel Mar-
tínez Guiraon johtama 16-henkinen Orquesta de Sa-
linas.

Torreviejan suomalaisen Lions-klubin järjestä-
mään kevätjuhlaan tanssiaisineen osallistui lähes 30 
espanjalaisvierasta, joista noin kolmannes Alicanten 
provinssin alueella toimivista veljesklubeista.

Teksti ja kuvat Voitto Korhonen

Salliset
Jatkokertomus osa 2

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

esim:

- kehykset 65€
- kaksiteholinssit 485€

Saat itsellesi vaihtolasit tai toiset kaverille!
(kehyksistä veloitetaan kalliimpi vaihtoehto.)

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

sisältäen:

- himmennys
- heijastuksen esto
- naarmuuntumattomat

yhteensä 550€

www.opticamar.com

leijonilla
tasokas musiikkiohjelma

kevätjuhlassa

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.

teretulemast’ torreviejaan
Lento on sujunut mainiosti.  RyanAir sai soittaa taas 
fanfaarin koneen laskeuduttua Alicanteen ennen ar-
vioitua saapumisaikaa. Sepe ja Toini ovat mielissään. 
Ihanaa olla ajoissa perillä! 

Ajomatka Torreviejaan kulkee vanhaa tuttua reit-
tiä. Matkalla Toini seuraa tutuksi käyneitä maisemia. 
Kun päästään lähelle suolajärven altaita, Toini kur-
kottelee, josko flamingoja sattuisi näkymään. Nuo 
vaaleanpunaiset pitkäkoivet ovat Toinista mahdot-
toman eksoottisia. Flamingot ja tien poskessa jol-
lottava musta Toro ovat aina ensiairueet Torrevie-
jaan saavuttaessa.

Auto puskee pölyisen ja kuivan maiseman halki. 
”Näkisipä Mailis, miltä tämä paratiisi näyttää”, to-
kaisee Toini. Suomen raikas ja vehreä maisema ovat 
kuin unta vain. Palmut lerputtavat nääntyneitä viuh-
kojaan. Pientareen oleanteripensaat ovat pölystä 
harmaat. Maisema on kuiva ja ankea. ”Ei ole tain-
nut sataa vähään aikaan”, toteaa Sepe ja katsoo vais-
tomaisesti taivaan rantaan. 

Auto puuskuttaa perille. Torreviejassa ollaan! 
Omalla Callella. Auto vedetään tienposkeen. Koti-
portti saadaan auki, matkatavarat ladataan auton 
viereen. ”Ota sinä tuo vihreä laukku, siis se iso vih-
reä laukku”, nalkuttaa Toini ja nappasee kadulta ke-
vyemmän kannettavan. Kevyet kantamukset ovat 
naisten etuoikeus. Miehet on tehty raskaita laukkuja 
kantamaan, miettii Toini mielessään. Näkeehän sen 
jo isoista jaloista ja pitkistä karvaisista käsivarsista!

Toinilla on kova kiire päästä näkemään ovatko pi-
ha ja koti kunnossa. Naapurit lupasivat  kastella kuk-
kia ja pensaita kesän aikana. ”Onkohan naapuri ollut 
paljon matkoilla vai eikö se osaa kääntää vettä pääl-
le”, murahtaa  Sepe ja katsoo kuivia muratteja, alas-
valahtaneita köynnöksiä ja kuolleita pelargonioita. 

Bouganvillet roikkuvat hervottomina aidan yli. Kui-
vuneet, karisseet lehdet peittävät kotiportaat.

Naapurit näkevät tulijat ja tulevat kädet ojossa 
iloisesti tervehtimään. Sepe ja Toini kättelevät ja ha-
lailevat naapureitaan espanjalaiseen tyyliin. Suuk-
koja jaetaan jokaiselle poskelle tasapuolisesti. Se-
pestä poskisuudelmat ovat kiusallisia eikä tapa tah-
do istua suomalaiselle köriläälle millään. ”Ajattele, 
jos täällä olisi tapana hieroa neniä yhteen” on Toi-
nilla tapana kommentoida. ”Tämä pusutteluhan  on 
niin sivistynyttä ja eleganttia. Ja tämä on maan ta-
pa!” kovistelee Toini. Sepe siis moiskuttelee naapu-
rin vaimoa korvallisille ja nakkaa miestä reippaasti 
hartioille. Sitten kiitellään vuolaasti puutarhan kas-
telusta. ”Täytyyhän sitä olla kohtelias ja pitää naa-
purisuhteet yllä”, sanelee Toini ja katsahtaa harmis-
saan kuivunutta pihamaata .

Naapurit ovat kiitelyistä mielissään. ”Taisivat odot-
taa tuliaisiakin Suomesta”, pelästyy Toini. ”Just joo ja 
ojasta allikkoon”, sanoo Sepe. ”Kyllä tässä on meille-
kin tuliaisia! Kaunis Edenin puutarhani on muutunut 
Saharan aavikoksi. Koko piha on kuiva, kuiva, kuiva 
... kuin aavikko!!”, kiukuttelee Sepe. ”Sinä toit, sinä 
toit appelsiinipuita aavikkoon”, oivaltaa Toini ja lau-
laa letkauttaa pari värssyä ajatuksen jatkoksi. ”Aavik-
koon tosiaan!” toistaa Sepe. ”Ja nyt sisälle siitä, Sal-
lisen rouva! Alahan mennä!”

Sepe avaa ulko-oven. Toini ja Sepe ryntäävät ta-
katerassin ovelle ja päästävät ristivedon valloilleen. 
Pariskunta vilkaisee toisiaan. Kotiinpaluun ilo iskee 
silmäkulmiin. ”Ihanaa olla taas kotona”, laulaa Toini. 
”Ihanaa olla Espanjassa”, liruttelee Sepe ja töräyttää 
perään basso väristen ”Teretulemast´ Torreviejaan, 
teretulemast` Torreviejaan...”
Eve
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Perinteinen torreviejalaisravintola
 

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

C/ Azorin 1, Casinon vieressä 
Sydämellisesti tervetuloa

~ kotitekoista jäätelöä 
~ sunnuntaisin paikallinen riisiruoka

Espanjan 5-kanavalta tulee lauantai-iltaisin klo 22 
neljä tuntia kestävä debattiohjelma. Kahden en-
simmäisen tunnin aikana käsitellään jotakin ajan-
kohtaista aihetta. Helmikuussa oli aiheena tervey-
denhuolto, jossa käsiteltiin laajasti terveydenhuol-
lon mahdollisia säästöjä ja muita muutoksia ja ter-
veydenhuollon laatua, myös muissa maissa. Suomi 
tuli mainittua moneen, moneen kertaan, kun ma-
lagalainen lääkäri kertoi leikanneensa suomalasis-
naisen, joka oli kaatunut valintamyymälässä. Kaatu-
minen sattui siis Suomessa. Naiselle oli sanottu, et-
tä olkapäävamma vaatii leikkauksen ja odotusaika 
olisi muutamia viikkoja. Lääkärin mukaan nainen oli 
asunut ennen Espanjassa ja tiesi, ettei täällä joutuisi 
odottamaan. Nainen otti lennon Malagaan ja meni 
ensiapuun ja pääsi heti operoitavaksi. Finlandia tuli 
mainituksi monet kerrat ja studioyleisölle ja miksei 
kotikatsomoonkin, tuntui jäävän sellainen kuva, et-
tä Espanja joutui maksamaan toimenpiteen. Keskus-
telussa mukana ollut Valencian alueen terveyden-
huollon virkamies kyllä asiallisesti selvitti, että Es-
panja laskuttaa kaikkia EU-maita niiden kansalaisten 
terveydenhuollosta. Hän myös mainitsi, että kerran 
vuodessa tapahtuvassa laskutuksessa Espanja jää 
voiton puolelle. Hänen mielestään tapaus vain ku-
vasi Espanjan terveydenhuollon hyvää tasoa.

Samaisessa ohjelmassa oli maaliskuussa aiheena 
koulutus ja siinä mainittiin Suomi kymmeniä kerto-
ja ja aina positiivisesti. Ylistettiin suomalaisten ala-
asteen opettajien korkeata koulutusta, sitä kuinka 
koulutusta arvostetaan koko yhteiskunnassa, kou-
luruokailua ja tietysti PISA tutkimustuloksia. Mai-
nittiin myös, että opetusohjelmaa ei muuteta aina 
sen mukaan kun hallitus vaihtuu, kuten käy Espan-
jassa. Täkäläiset opettajat valittavat, että juuri kun 
on omaksunut uuden ohjelman, jo uusi hallitus sen 
vaihtaa mieleisekseen. Kaksipuoluejärjestelmän ki-
rouksia. Espanjassa neljännes oppilaista ei suorita 
peruskoulua loppuun.

suomi espanjan 
televisiossa

Pirjo Castejón

  

Maittavaa Suomalaista Kotiruokaa 

Kotonasi Tehtynä tai Kotiinkuljetettuna.

Juhla- Tilaisuuksien Järjestäminen  

Syntymäpäivät, Illalliset, Teemajuhlat ym.

(Suunnittelu, Ruuanlaitto, Tarjoilu, Siivoukset )

Puh:  Salla  +34 634349667
Sähköposti:  salla.luukko@hotmail.com

Kodinpalvelut
Siivoukset, Kaupassakäynnit, Lastenhoidot, ym.

Ravintolisät
Kodin puhdistus

Ihon- ja kehon hoito
Painonhallinta

Suomiseuran jäsenillä on nyt mahdollisuus tilata 
laadukkaat GNLD International ryhmän 

tuotteet tukkuhintaan.
Voitte tutustua tuotteisiin sekä tehdä omia tilauksia

Suomiseuran tiloissa tai sivustolla www.gnld.fi

Tehdä maailmasta terveempi
     – helpompaa kuin luuletkaan!

PUHDASTA – KORKEATASOISTA
TIIVISTETTYÄ - TODISTETTUA

Toimintaa yli 50 vuoden ajan, mukana jo 57 maata!

Oletko kyllästynyt tuhansiin puhdistusainepulloihin?

Saatko tarvittavat ravintoaineet nauttimistasi aterioista?

Independent distribuidors, Tiia Toivonen & Salla Luukko

GNLD on ainoa yritys maailmassa, joka valmistaa
 ravintolisät kokonaisista ruoka-aineista,  

Paras luonnosta, paras tieteestä, 
100 % tyytyväisyystakuulla.

Erittäin tiivistetyt ja luontoystävälliset puhdistusaineet.

lisäterveyttä torreviejassa

Salla Luukko (vas.) ja Tiia Toivonen

”Terveys on kaiken A ja O. GNLD Internationalin 
tuotteet ovat sellaisia, joita jokainen ihminen 
tarvitsee päivittäin”, kertoo Tiia Toivonen, 
markkinoinnin tradenomi ja myyjäkaksikon toinen 
osapuoli. Toivonen tuli Espanjaan vuonna 2006 
työharjoitteluun, tapasi miehen, rakastui ja jäi 
sille tielleen. Vuotta myöhemmin saman tempun 
teki Salla Luukko. Toivonen ja Luukko tapasivat 
miestensä kautta ja kiinnostus terveellisiin 
elämäntapoihin yhdisti nämä nuoret naiset.

Kuten kaikki muutkin ravintolisät, myös GNLD:n 
tuotteet ovat ruokavalion täydentämistä varten.  
GNLD -ravintolisät ovat kuitenkin 100%  koko-
naisista raaka-aineista valmistettuja ravintolisiä, 
eikä niihin ole lisätty mitään ylimääräisiä aineita.  
”Nämä ravintolisät ovat ikäänkuin pillerin muo-
toon puristettua ruokaa”, huomauttaa Toivonen.

Salla Luukko on ammatiltaan kokki, joten hän on 
myös työnsä puolesta tekemisissä erilaisten ravin-
toasioiden kanssa. Lisäksi hän tekee siivouksia ja 
on todennut GNLD:n puhdistustuotteet todella 

toimiviksi. ”GNLD:n puhdistusaineet ovat riittoi-
sia ja niillä voi pestä mitä tahansa silkkivaatteista 
öljyläikkiin”, vakuuttaa Luukko. GNLD:n puhdistus-
tuotteet ovat myös todella luontoystävällisiä. Toi-
vonen kertoo, että yhdessä maailman laajimmista 
pingviininpelastusoperaatioista öljyyn sotkeutu-
neet pingviinit pestiin GNLD:n puhdistusaineella.
Suomi-Seuran jäsenillä on nyt mahdollisuus 
tilata laadukkaat tuotteet tukkuhintaan. GNLD 
Internationalin tuotteisiin voi tutustua ja niitä 
voi tilata helposti sivustolla www.gnld.fi. Netistä 
tilatut tuotteet postitetaan kotiin.

Salla Luukko ja Tiia Toivonen ovat lisäksi joka 
kuun 15. päivä klo 10-12 Suomi-Seuralla, jolloin 
tuotteita voi tilata heiltä tilauslomakkeella. Täl-
löin halutut tuotteet tulee maksaa jo tilatessa. 
Toivonen ja Luukko ottavat tilaajiin sähköpostitse 
yhteyttä, kun tuotteet ovat noudettavissa Suomi-
Seuralta.

Kaisa Juntunen

GNLD International on alkujaan amerikkalainen yritys, joka nykyisin tunnetaan ympäri 
maailmaa. Yrityksen tavoitteena on kehittää tuotteita, jotka ovat hyväksi niin ihmisen 
terveydelle kuin ympäristöllekin. Erilaiset ravintolisät, puhdistusaineet, painonhallin-
tavalmisteet sekä kehon- ja ihonhoitotuotteet löytävät kuluttajien luokse verkosto-
markkinoinnin avulla. Kaksi nuorta naista, Tiia Toivonen ja Salla Luukko, ovat alkaneet 
myydä näitä tuotteita myös Torreviejassa.
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Nykäsyjä

Suvaitsevia suhteita
Tiedotusvälineiden mukaan suvaitsevaisuus lisään-
tyi Suomessa melkoisesti presidenttikilvoittelun ai-
kaan, mutta lisääntyikö se pysyvästi. Erilaiset pari-
suhteet kaluttiin niin tarkoin, etteivät paljaat luut-
kaan kolise enää kaapeissa. Nyt on viimeinkin todis-
tettu, että tosirakkaus ei katso ikää eikä sukupuolta. 
Sukupuolineutraalia avioliittolakia vaaditaan myös 
moniäänisesti, samoin kun adoptiolain muutosta.  
Nähtäväksi jää onko kaikkinaisen vapauden kannat-
tajien seuraava vaatimus meilläkin lukumääräneut-
raali avioliittolaki?  Aikuiset ihmiset kun voivat, hei-
dän puheittensa mukaan, tehdä keskenään mitä ha-
luavat.  

En voi olla pohtimatta adoptioasiaa useammal-
ta kantilta. Ensinnäkin kumpi painaa vaakakupissa 
enemmän, samaa sukupuolta olevien vanhempien 
halu vai lapsen etu – oikeus saada äiti ja isä. Toisaal-
ta maassamme on tällä hetkellä peräti 70 000 lasta 
ja nuorta kuntien lastensuojelun avohuoltotoimen-
piteiden piirissä ja 18 000 sijoitettuna oman kotin-
sa ulkopuolelle. Jos nämä kaksi tarvetta kohtaisivat 
toisensa; lapsia haluavat kodit ja turvallista kotia tar-
vitsevat lapset, säästettäisiin saamalla myös kuntien 
lastensuojelukustannuksissa, jotka nyt ovat 600 mil-
joonaa euroa vuodessa, ja tämä on koko ajan kasva-
va menoerä. 

Nollatoleranssi
Talviloman aikaan jääkiekkomatsista väsyneet pik-
kupojat nahistelivat leikkiessään sen verran, et-
tä kärhämä kantautui aikuisten korviin. ”Ant-
ti kiusaa”, huutaa kuusivuotias. ”Eipäs kun Tuo-
mas kiusaa”, kuuluu seitsemänvuotiaan vastaus. 
Hän puuttui asiaan. ”Tarvitaanko auktoriteettia.” 
”Antti tarttee auktoriteettia”, huusi pienempi. ”Po-
jat se on nyt nollatoleranssi. Menikö perille.” Hiljai-
suuden jälkeen pojat supattelevat. ”Meillä on nyt 
nollatoleranssi”, sanoi pienempi, ja sen jälkeen leik-
ki jatkui sopuisana. 

Toiset kiusaavat ja toiset joutuvat kiusatuiksi. Tä-
tä kirjoittaessani ”rätyläiset” ja ”ei- rätyläiset” ovat 
Suomessa julkisuuden ainakin kakkospuheenaihe, 
joka on pulpahtanut laajasti esiin menneisyydestä, 
johon se oli piilotettu. Onko Suomi todella kiusaami-
sen luvattu maa? Kansainvälisessä tutkimuksessa on 
selvitetty, että maamme sijoittuu kiusaamisessa kär-
kijoukkoon. Ilmiöön törmää suomalaisissa yhteisöis-
sä todella odottamattomissa paikoissa myös koulun 
ja työelämän ulkopuolella. Esiintyykö ilmiö saman-
laisena kaikkialla maailmassa? Unkarissa käydessä-
ni, huomasin, että sikäläisten ihmisten käyttäytymi-
sessä oli samoja piirteitä. Pahinta kuitenkin on, kun 

jatkuva kiusaaminen päättyy liian usein väkivaltai-
siin tekoihin, henkirikoksiin ja jopa itsesurmiin.

Luottamusmies aikoinani jouduin läheltä seuraa-
maan monia tapauksia, joissa kiusattu väistyi ja 
kiusaaja pääsi rangaistuksetta. Jos esimiesasemas-
sa oleva henkilö osasi voidella suhteensa ylempiin 
esimiehiin, hän saattoi jatkaa entistä menettely-
ään uutta uhria kohtaan, kun edellinen oli siirret-
ty muihin tehtäviin. Työnjohdon kyvyttömyys oli lä-
hes aina syynä vaikeisiin tilanteisiin. Vakavien seu-
raamusten vuoksi kiusaamiseen on vihdoin puutut-
tu todenteolla, ja toivottavasti sitä saadaan vähen-
nettyä merkittävästi.

Lahjonnan monet kasvot
Jotain hyvääkin on Euroopan talouskriisi tuonut tul-
lessaan. On alettu penkoa rahavirtojen salamanno-
peita liikkeitä ja valtaapitävien väärinkäytöksiä oi-
kein pohjamutia myöten. Korruptioon on alettu 
kiinnittää huomiota niissäkin maissa, joissa sitä tut-
kimusten mukaan esiintyy vähän. Suomessa sitä ei 
kuulemma ole juuri ollenkaan – vai onko totuus toi-
senlainen. Meillä ei välttämättä käteinen vaihda 
kättä (Pity Corruption), mutta institutionaalista ja 
rakenteellista korruptiota (Grand Corruption) on si-
täkin enemmän. Koska poliittinen ja taloudellinen 
valta keskittyy harvoille, ”hyvä-veli” -järjestelmä nä-
kyy olevan maan tapa, ja tästä ”insestisestä” me-
nettelystä paljastuu päivittäin räikeitä esimerkke-
jä. Suomi on todennäköisesti kuitenkin vähiten kor-
ruptoituneita maita maailmassa, mutta se ei johdu 
eliitin toimista vaan siitä, että tavalliset suomalaiset 
työmiehet tekevät työnsä kunnolla ilman optioita ja 
kohtuuttomia etuja.

 Esteellisyyden ymmärtäminen ei ole ainakaan 
suomalaisten johtajien vahva puoli. Tällä hetkellä 
keskustellaan Finnairin johdon salaisista bonuksista 
ja moraalittomista menettelytavoista. Toivottavas-
ti työmoraali on lentäjien ja mekaanikkojen kohdal-
la huomattavasti parempi kuin johdon, eivätkä yh-
tiön talousvaikeudet ja toimintojen ulkoistaminen 
vaikuta lentoturvallisuuteen, kuten ne ovat vaikut-
taneet muutamissa muissa lentoyhtiöissä, esimerk-
kejä löytyy.  

Ymmärrän hyvin kreikkalaisten veronmaksuhalut-
tomuuden, koska lahjukset on pakko maksaa en-
sin. Maassa vallitsee korruption lisäksi moniportai-
nen byrokratia, ja oikeusjärjestelmäkin on lahjotta-
vissa. Nepotismi, sukulaisten suosiminen ja tuttavi-
en palkkaaminen tarpeettomiin tehtäviin ylisuurilla 
palkoilla on ”maan tapa”. Eliitin kaikkinaiset etuudet 
näyttävät olevan ”maan tapa” myös Suomessa. Pa-
rempiosaisten soisi näyttävän esimerkkiä ja pysyvän 
edes kohtuudessa, sillä esimerkin voima on suuri.

Puoluepoliittisin perustein valitaan Suomessakin 
virkoihin merkittäviä vaikuttajia ja onnistujia. Aktii-
visuus politiikassa ei tietenkään saa olla este, mutta 
palkkiovirat ovat eri asia. Mikä vaikutus Suomen se-
kavaan sosiaaliturvaan on sillä, että esimerkiksi Ke-
lan johtajistoon on valittu väsyneitä ja syrjään ha-
luavia poliitikkoja. 

Kevään haikailua
Euroviisut ovat kaivanneet uusiutumista jo kauan. 
Laulukilpailusta on muodostunut lavailotulitus, jos-
sa hirviöt ja kaunottaret hääräävät tanssiryhmän 
keskellä niin, että silmissä vilisee. Yksi äärinoteera-
us lienee Suomen taannoinen voittokappale. Varsi-
nainen laulaminen ja musiikki ovat jääneet sivusei-
koiksi valtavan rekvisiitan vuoksi. 

Tänä vuonna venäläiset ovat lanseeranneet mark-
kinoille esityksen, joka ei jätä kylmäksi juuri ketään. 
Udmurdilaisen mummokuoron hilpeä folk-disko 
-kappale Party for Everybody valloittaa maailmaa. 
Koska Isoäiti Olgan mukaan rahaa kerätään oman 
kyläkirkon rakentamiseen, ryhmän suosio vain kas-
vaa. Heidän suosikkiesityksensä kuuluu olevan The 
Beatlesin Yesterday udmurdiksi.

Kaulaansa myöten hangessa kyhjöttävä Pikku-An-
ni odottaa malttamattomana keväättä ja tähyää ko-
tijärven ohenevalla jäälle. Muuttoaalto on jo vyöry-
mässä kohti pohjoista. Se toi tullessaan myös raak-
kuvat joutsenet, jotka tulivat tarkistamaan entisiä 
pesäpaikkojaan.

Internet-television omistajille
MyMadrid on kuopiolaisen it-yritysksen, Weegon, 
sovellus, joka tarjoaa FC Real Madridin faneille jal-
kapallojoukkueen tuoreet uutiset, mahdollisuuden 
seurata pelejä, pelaajahaastatteluja ja paljon muu-
ta jatkuvana virtana. Yrityksen toimitusjohtaja Pasi 
Ollikainen sanoo, että suomalaisuus on suuri arvo 
meille, joten kotipaikkamme on ja pysyy Suomessa. 
Espanjassa jo aikaisemmin luotujen kontaktien poh-
jalta Weego pääsi antamaan työnäytteitä ja mukaan 
tarjouskilpailuun MyMadridista. Siinä tuli voitto ja 
menetystarina oli taattu. Jalkapalloseurat eri puolil-
la Eurooppaa pyörivät nahkakuulan perässä, joten 
yrityksellä on vielä suurempi mahdollisuus menes-
tyä laajoilla markkinoilla, sillä osaavia insinöörejä ja 
hyödyllisiä kontakteja on riittämiin. 

Kirsi-Marja Myöhänen
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Vietimme helmikuussa mieheni kanssa pari viik-
koa Gran Canarialla, Las Palmasissa. Sää ei meitä 
ihmeemmin suosinut, aurinko piilotteli pilvien ta-
kana ja tuuli puhalteli päivittäin melko navakasti. 
Siellä vuosia viettäneet suomalaiset kertoivat, et-
tei siihen vuodenaikaan ole koskaan aiemmin ollut 
niin kylmää. No eipä sää meitä haitannut, se oli 
lähinnä ”pukeutumiskysymys.” Saarella oli karne-
vaaliaika ja kaikenlaista ohjelmaa oli kyllä saata-
villa. Suomessa olimme jo etukäteen Internetissä 
tutustuneet saaren antiin. Meitä kiinnosti sikäläi-
sen Suomi-kerhon eli Club Finlandian toiminta ja 
siihen meillä olikin hyvä mahdollisuus tutustua.

Kerhon toimitilat sijaitsevat lähellä Las Cantera-
sin rantaa, Calle Portugalilla. Silmät ihmetyksestä 
ymmyrkäisinä ihastelimme kerhon kahdessa ker-
roksessa olevia hulppeita tiloja. Kerhon puheen-
johtaja Hillevi Oksa kertoili meille auliisti kerhon 
toiminnasta. Harrastuksia ja toimintaa heillä siel-
lä kyllä riittää. Järjestetään patikointiretkiä, joka 
toinen perjantai tehdään retkiä saaren eri osiin, 
sauvakävellään, jumpataan, pelataan mölkkyä 
ja biljardia. Pidetään tietokilpailuja. On kuoro- ja 
yhteislaulua, tanssi-ja kielikursseja. Kun saadaan 
mielenkiintoinen vetäjä, järjestetään matineoita. 
Käsityöpiiri on suunnitteilla. Kerholla on ompelu-
koneita, joita voisi siinäkin hyödyntää. Tietokoneet 
ovat jäsenistön käytössä pientä maksua vastaan.
Suomen uutisia voi katsella televisiosta ja lukea 
Helsingin Sanomista. Alakerrassa sijaitseva sauna 
lämpiää torstaisin naisille ja miehille. Yli 6000 ni-
teen kirjastossa luettavaa riittää. Kerholla on mo-
nipuoliset musiikkilaitteet ja melko kookas tanssi-
lattia ja niinpä jalalla laitetaankin koreasti kolme 
kertaa viikossa. Tiistaisin lauletaan karaokea, siellä 
minäkin kävin ääneni avaamassa yhden laulun ver-
ran. Tupa oli viimeistä pallia myöden täynnä, baa-
rin antimet maistuivat ja innokkaita laulajia riitti 
ihan loppuun asti. Hiljattain uudistettu keittiö on 
iso upeine rosterivälineineen. Lounasta tarjotaan 
maanantaista torstaihin ja ruokailijoita riittää. Ker-
ho on kiinni perjantaisin, koska silloin pelataan 

kokemuksia kanarialta
mölkkyä rannalla ja tehdään retkiä. Sunnuntaisin 
levätään. Tavaroitaan saa jättää kerhon tiloihin säi-
lytykseen todella edulliseen hintaan. 

N. 600 jäsenen Club Finlandia toimii yhteistyös-
sä Suomi-seuran, Ulkoparlamentin ja Canarian 
suomalaisen ev.lut. Seurakunnan kanssa. Vapaa-
ehtoisvoimin kerhoa viedään eteenpäin niin kuin 
meilläkin Torreviejassa. Eräs pitkän linjan puurta-
jista on kerhon ”Remontti Reiska”, Vilho Immonen. 
Vilho kävi Helsingissä rannikkolaivurikurssin, lähti 
Suomenlinnasta v.-88, vanhasta jaalasta kunnos-
tetulla Fortuna laivalla kohti Gran Canariaa, sala-
matkustajana ”laivamato”, joka jyrsi jaalaa. Vilho 
kertoili meille koko mielenkiintoisen purjehdus-
historiansa saarelle tulostaan. Hän on tehnyt pyy-
teetöntä vapaaehtoistyötä jo 24 vuotta alakerran 
verstaassaan, jossa saa kunnostettua ja korjattua 
monenlaista tarvekalua. Varmasti montakin mie-
lenkiintoista tarinaa olisi ihmisillä kerrottavanaan 
saarelle ajautumisestaan ja sinne jäämisestään. 

Suomi-kerhon esitteessä sanotaan, että kerhon 
tarkoituksena on ylläpitää kohtaamispaikka yhtei-
siä tapaamisia ja sosiaalista kanssakäymistä varten 
Las Palmasissa, Gran Canarian saarella asuville ja 
siellä vieraileville suomalaisille, sekä edistää kult-
tuurinvaihtoa paikallisen väestön kanssa. Eipä ole 
ihme, että kerholla menee hyvin, kun kaikessa toi-
minnassa, tilaisuuksissa ja harrastuksissa ollaan 
innokkaina ja runsaslukuisina mukana ja vapaa-
ehtoistyötä tehdään uutterasti. Mukava ja lämmin 
yhteishenki on selvästi aistittavissa joka puolella. 
Tällaisille tilapäisvierailijoillekin jäi hyvät fiilikset ja 
toivotamme kaikille Suomi-kerholaisille mitä par-
hainta jatkoa elämäänne. Vierailkaapa kerhon ko-
tisivuilla ja tutustukaa kerhon lehteen Canterasin 
kaikuja, se on siellä luettavana ja antaa perinpoh-
jaisen kuvan kerhon toiminnasta.

Anita ja Arto Mälkki

muutoksia torreviejan linja
autoliikenteeseen 23.3.2012

Linja A (Torrevieja - La Mata) ei enää kulje Pinoma-
rin kautta. La Mataan tulee uusi pysäkki Calle del 
Marille. Bussi kulkee lokakuusta toukokuuhun 40 
minuutin välein, kesä- ja syyskuussa 30 minuutin ja 
heinä-elokuussa 15 minuutin välein.

Linja A2 (Torrevieja - La Mata) laajenee uimahal-
lille, jalkapallo- ja muille urheilukentille sekä Aveni-
da la Manchalle. Bussi kulkee 65 minuutin välein ko-
ko vuoden.

Linja B (Torrevieja - Torretas) ei enää kulje Eu-
rooppa-puistolle eikä La Loman terveyskeskukselle, 
sen sijaan bussi menee Las Habaneras kauppakes-
kukselle sekä urheilukenttäalueelle. Bussi kulkee lo-
kakuusta toukokuuhun arkisin 40 minuutin välein ja 
viikonloppuisin 65 minuutin välein, kesäkuusta syys-
kuuhun vuoroväli on 40 minuuttia.

Linja C:n (Torrevieja - Lomas - Torreblanca) reit-
ti pysyy muuttumattomana. Bussi kulkee lokakuus-
ta toukokuuhun arkisin 35 minuutin välein ja viikon-
loppuisin 65 minuutin välein. Kesäkuusta syyskuu-
hun vuoroväli on 35 minuuttia joka päivä.

Linja D - F:n (Torrevieja - Lost Altos - Rocio del 
Mar) reitti pysyy muuttumattomana. Bussi kulkee 
lokakuusta toukokuuhun arkisin 40 minuutin välein 
ja viikonloppuisin 65 minuutin välein. Kesäkuusta 
syyskuuhun vuoroväli on 40 minuuttia joka päivä.

Linja E (Torrevieja - Los Balcones - Lago Jardin) ei 
enää kulje linja-autoaseman eikä la Loman terveys-
keskuksen kautta, vaan menee Las Habaneras kaup-
pakeskukselle sekä urheilukenttäalueelle (uimahal-
lille). Lago Jardin saa uuden pysäkin, Laguna Azulin. 
Bussi kulkee lokakuusta toukokuuhun arkisin 40 mi-
nuutin välein ja viikonloppuisin 65 minuutin välein. 
Kesäkuusta syyskuuhun vuoroväli on 40 minuuttia 
joka päivä.

Linja G (Torrevieja - San Luis - La Siesta) ei enää 
kulje El Acequionin eikä La Loman terveyskeskuksen 
kautta. Bussi kulkee 40 minuutin välein koko vuo-
den.

Bussiliikenne alkaa aamuisin 7.30 ympäri vuoden. 
Talviaikaan (lokakuusta toukokuuhun) liikenne lop-
puu klo 22 ja kesäaikaan (kesäkuusta syyskuuhun) 
23. 

Torreviejan vakituiset asukkaat voivat edelleen ha-
kea 35 e maksavan bussikortin kaupungintalon van-
hasta osasta. Toimisto on avoinna MA – PE klo  9 -11. 
Mukana tulee olla kuvallinen henkilöllisyystodistus 
ja kuitti maksetusta 35 € maksusta, joka maksetaan 
etukäteen CAM-pankin tilille 2090 7150 55 0200 
168516. Kaupungin asukastodistusta ei tarvitse ha-
kea, vaan asukkuus tarkistetaan toimistossa koneel-
ta.

Maksuttomia kortteja oli 12 vuoden aikana myön-
netty lähes 100.000 ja niistä suuren osan arveltiin 
olevan väärissä käsissä. Monien muuttaessa pois, ei 
korttia palautettu vaan se pantiin ”kiertoon”. Kortin 
tultua maksulliseksi ja kun asukkuus on kontrolloi-
tu, on kortteja myönnetty n 10.000 kpl.

Kertamaksu Torreviejan sisäisessä liikenteessä 
on 1,30 e ja lippua käteisellä maksettaessa on hy-
vä varata tasaraha tai edes lähelle sitä. Kuljettajil-
la ei yleensä ole vaihtorahaa tarpeeksi, jos parikin 
matkustajaa maksaa esim. 20 € setelillä. Heitä keho-
tetaan välttämään käteisen pito mukana varkauksi-
en välttämiseksi. Eikä tietenkään voida olettaa, et-
tä kuljettaja päästää asiakkaan maksamatta matkus-
tamaan, jo senkin takia, että matkustajalla pitää ol-
la matkalippu, jos tulee tarkastus. Jos kuljettaja sit-
ten antaa matkalipun ilmaiseksi tai vajaalla hinnal-
la, joutuu hän pulittamaan rahan omasta kukkaros-
taan. Kestämätön oletus. Tämä pätee tietenkin Suo-
messakin. Kaupungissa asuminen vaatii pientä en-
nakointia erilaisten tilanteiden varalle, jotta pienet-
kin asiat sujuisivat joutuisasti ja helposti.

Pirjo Castejón

Torreviejan liikennelaitos

-
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Madridiin
Lauantai-aamuna, 10.päivänä maaliskuuta starttasi  
täysi bussilastillinen torreviejalaisia kohti pääkau-
punkia. Mukana oli 48 henkeä, joista 35 lauloi kuo-
rossa. Matkan kaikki ennakkovaraukset, hotellista 
lähtien, oli tehty internetissä eikä kenelläkään ollut 
täyttä varmuutta siitä, mitä oli odotettavissa. Jänni-
tystä lievensi vähän tieto, että bussin kuljettaja tun-
si Madridin ja osasi liikkua siellä

Etukäteen oli sovittu, että pysähdytään Albacetes-
sa ja syödään siellä lounas. Kaupungissa on suoma-
laisen omistama ravintola, jonne olimme menossa. 
Meille oli myös luvattu lyhyt opastettu kävelykier-
ros kaupungin keskustassa. Muutaman ylimääräisen 
kiepuran jälkeen tuntomerkein lyhyt tukka ja vaalea 
takki esitelty oppaamme löytyi ja pääsimme tutus-
tumaan Albaceten kauniiseen ja siistiin kaupunkiin. 
Lopuksi saimme vielä maukasta ruokaa ja niin olim-
me valmiita jatkamaan matkaa. Auringon laskiessa 
saavuimme Madridiin ja asetuimme hotelliin.

Lauluja ja vierailua
Sunnuntaihin oli sijoitettu kaikki toiminta. Saksalai-
sen Rauhankirkon pastori Stefan Büttner oli kutsu-
nut kuoron laulamaan saksalaisessa jumalanpalve-
luksessa aamulla. Mukana oli madridilainen emän-
tämme Leena Siitonen. Kuoro lauloi saksaksi yhden 
laulun ja kaksi virttä laulettiin sekä saksaksi että suo-
meksi. Saksalainen kanttori soitti virret huomatta-
vasti suomalaista kolleegaansa hitaammin.

Jumalanpalveluksen jälkeen oli muutama tunti va-
paata, jolloin oli mahdollisuus katsella ympärilleen. 
Osa matkalaisista lähti Leenan kanssa Kansalliskir-
jastoon, jossa oli Sefardijuutalaisten raamattujen 
näyttely. Huikea aikajana, joka esitteli monen sadan 
vuoden ajalta Espanjan juutalaisuuden kulttuuripe-
rinnettä.

Suurlähettiläs Markku Keinänen oli kutsunut mat-
kalaiset iltapäivällä vierailulle suurlähetystöön.Hän 
kertoi omasta työstään, jossa tärkeänä osana on 
yhteyksien luominen asemamaahan ja yhteisten ta-
voitteiden löytäminen Euroopan Unionin puitteis-
sa. Mielenkiintoinen esitys herätti kysymyksiä, joihin 
suurlähettiläs  auliisti vastaili. Vierailun päätteeksi 
kuorolle tarjoutui vielä mahdollisuus harjoitella kon-
sertin lauluja suurlähetystön tiloissa.

Suurlähetystöstä käveltiin saksalaiseen Rauhan-
kirkkoon, jossa kuorolla oli konsertti illansuussa. Hy-

Viime kesänä Suomessa kirkkokuoro sai kutsun 
Madridiin laulamaan. Matkaa alettiin valmistella hy-
vissä ajoin syksyllä. Piti oppia yhden konsertin ver-
ran lauluja, mukana oli myös uutta ohjelmistoa. Pi-
ti kerätä rahaa matkakulujen kattamiseksi. Suurella 
innolla ja kekseliäisyydellä kuorolaiset tarttuivat toi-
meen. Syksyn jumalanpalvelusesiintymiset, itsenäi-
syysjuhla ja kauneimmat joululaulut hoidettiin tyy-
likkäästi. Kuoronjohtajan tehtäväksi jäi koota mah-
dollisimman toimiva ja monipuolinen ohjelma sekä 
harjoittaa se esityskuntoon. Solistit löytyivät kuoron 
omista riveistä. Vahvistuksiksi saatiin kanttori Jukka 
Hovila ja tyttärensä Leeni-Maria. Kuorolaisten kun-
niaksi on sanottava, että kukaan ei ääneen valitta-
nut, vaikka lopulta harjoituksia oli kaksi kertaa vii-
kossa ja niiden lisäksi muutama laululeiri. Myyjäi-
set, arpajaiset ja muut matkaan liittyvät toimet vei-
vät myös aikaa. Lopulta kaikki oli valmista ja matka 
saattoi alkaa.

vin onnistunut konsertti sai kuulijoilta runsaasti kii-
tosta. Kova työ ei ollut mennyt hukkaan. Ohjelman  
helmenä kuultiin Leeni-Maria Hovilan laulama Sata-
kieli ja ruusu, jossa koeteltiin ihmisäänen rajoja. Hy-
vässä kirkkoakustiikassa laulu kuulosti lumoavalta.

Konsertin jälkeen pidettiin  suomalainen jumalan-
palvelus, jonka toimitti Costa Blancan pappi Sakari 
Vuorinen. Urkurina oli Jukka Hovila ja kuoro lauloi 
muutaman laulun. Suurlähettiläspari osallistui mo-
lempiin tilaisuuksiin. Madridin suomalainen seu-
rakunta tarjosi vielä kirkkokahvit ja illan päätteek-
si syötiin yhteinen ateria paikallisessa ravintolassa.

Ehdittiin katsella kaupunkiakin
Maanantaina ehdittiin tehdä Leenan opastuksel-
la kaupunkikierros, jonka aikana tutustuttiin muu-
tamiin Madridin nähtävyyksiin. Bussi vietiin park-
kitaloon, josta noustiin ylös Kuninkaanlinnan auki-
olle. Kuningaspari ei asu 2000 huoneen palatsissa, 
mutta siellä on mm.1200-luvulta oleva asekokoel-
ma sekä maailman suurin Stradivarius-soitinten ko-
koelma. Palatsia käytetään juhlien ja konferenssi-
en pitopaikkana. Turistit pääsevät tutustumaan lin-
naan puolitoista tuntia kestävällä kierroksella. Meil-
lä ei ollut siihen aikaa. Kuninkaanlinnan vieressä on  
1800-luvulla rakennettu Almudenan katedraali, joka 
on saanut nimensä Madridin suojeluspyhimyksen 
Almudenan neitsyen mukaan Sinne piipahdimme.
Bussikierroksen päätteeksi mentiin jälleen yhdessä 
syömään, jonka jälkeen kotimatka kohti Torreviejaa 
saattoi alkaa. Illan pimetessä kotiin saapui tyytyväi-
nen joukko monia kokemuksia rikkaampana.

Mutta eihän laulaminen siihen loppunut
Viikolla kuoro kokoontui jälleen harjoituksiin, sillä 
tulossa oli kuorovierailu  Suomesta ja yhteinen Kan-

Costa blanCan
kirkkokuoron 

vilkas laulukevät

Maija Vuorinen
Costa Blancan kanttori

sanlaulumessu sekä kirkkokonsertti heidän kans-
saan. Kellokosken kappelikuoro saapui perjantai-il-
tana ja jo lauantaina kokoonnuttiin Torreviejan kes-
kustan katoliseen kirkkoon messuun, jossa virsien si-
jasta laulettiin Anna-Mari Kaskisen kirjoittamia hen-
gellisiä runoja tuttujen kansanlaulujen sävelmillä. 
Tämä messu on suosittu Suomessa, mutta toteutet-
tiin Costa Blancalla nyt ensimmäistä kertaa. Urku-
jen asemasta laulujen säestyksistä huolehti soitin-
ryhmä, johon kuului piano, sello, nokkahuilu, kita-
ra ja haitari. Messu sai seurakuntalaisilta innostu-
neen vastaanoton. 

Sunnuntaina oli katolisessa kirkossa kuorojen yh-
teiskonsertti, jota oli kuulemassa täysi kirkollin-
en yleisöä. Kuorot lauloivat yhdessä ja erikseen ja 
välillä kuultiin sooloja, joita esittivät Anssi ja Jus-
si Hirvonen, Erkki Rajamäki, Leeni-Maria Hovila ja 
Maija Vuorinen. Jukka Hovila toimi luotettavana pi-
anistina ja välillä siirtyi kumpaankin kuoroon  laula-
maan bassoa. Konsertti onnistui hienosti ja yleisö sai 
nauttia monipuolisesta ohjelmasta.

Kellokosken kappelikuoro vietti Torreviejassa 
viikon, jonka aikana tehtiin päivämatka Canelobren 
tippukiviluolille. Menomatkalla tutustuttiin Rojale-
sin luolataiteilijayhteisöön ja Elchen palmumetsään.
Omatoimisesti he kiertelivät markkinoilla ja katseli-
vat kaupungin nähtävyyksiä.

Vilkas musiikkitoiminta on tämän kevään osalta 
lopussa. Kirkkokuoro laulaa vielä kahdessa messus-
sa ja lähtee sitten kesälomalle, kuka minnekin. Ensi 
syksynä aloitetaan uudella innolla ja silloin on myös 
uusien laulajien mahdollisuus päästä mukaan. On 
jälleen tullut todistettua, että vanhemmallakin iäl-
lä voi oppia uutta ja nauttia yhdessä laulamisesta.
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Maaliskuun 17. vei Panu Niva meidät vuorikävelyl-
le Carrascalin vuorelle lähelle IBIn kaupunkia. Ibi on 
kuuluisa lelukaupunki, siellä valmistetaan vielä ny-
kyisinkin mekaanisia peltileluja vanhojen mallien 
mukaan. Syksyisin voi sienestää. Huipulla on jo rau-
nioitunut maatalo, metsästysmaja ja lukuisia kaivo-
ja. Kaivot ovat toimineet jääkaappeina entisaikaan, 
vuorilta on päivätyöläiset kärränneet paremmalle 
väelle jäätä. Vuonna 1926 satoi lunta yli kaksi met-
riä.  Carrascal-vuoresta tuli luonnonpuisto  v. 1987, 
joten siitä huolehditaan asianmukaisesti ja kävely-
reitit pidetään kunnossa. Vaikka olimme n. 150 ki-
lometrin päässä Valenciasta, kuului iltapäivän fal-
las-pauke vuorelle asti. Kiitos Panulle näistä retkis-
tä. Varmasti moni sai ”vuorikärpäsen” ja jatkaa syk-
syllä käyntejä korkeuksissa.

CarrasCalin 
vuorikävely

Pirjo CastejónVuorikävelyporukka

Ensimmäisenä kevätpäivänä 20 maaliskuuta tuli Tor-
reviejaankin kauan kaivattu sade. Rankkasade alkoi 
aamuyöllä ja jatkui seuraavaan iltapäivään asti, vettä 
tuli 136 l metriä kohden. Palokunta ja pelastusviran-
omaiset saivat yli 200 hälytystä päivän aikana. Mo-
nena viime kuukautena ei ollutkaan satanut, Murci-
an ja Alicanten alueella on useana viime vuotena sa-
tanut vähemmän kuin Saharassa. Autioituminen on 
Välimeren länsirannikolla todellinen uhka. Muistan 
erään artikkelin asiasta Suomessa ilmestyneestä ” 
Vihreä lanka” lehdestä parinkymmenen vuoden ta-
kaa. Suomessa puhuttiin siihen aikaan kovasti suu-
rista ikäluokista, kuinka ne ovat tulppana nuorten 
työllistymiselle, ihmeteltiin kuka maksaa aikanaan 
eläkkeet jne. Edellä mainitussa artikkelissa syytet-
tiin suuria ikäluokkia siitäkin, kuinka ne tuhlaavat 
mahdolliset perinnöt ostamalla asuntoja Välimeren 
autioituvilta rannoilta. Kuivuus ja siitä johtuva au-
tioituminen tekisivät alueen ajan mittaan arvotto-
maksi. Paljon ja harkitsemattomas-ti on rantoja ra-
kennettukin viime vuosikymmeninä. Nimenomaan 
rakennettu asuntoja, mutta unohdettu tai ohitettu 
muut alueen vaatimat toimenpiteet, kuten sadeve-
siojitukset.

Maaliskuun 20. päivän rankkasade sai Torreviejan 
monet alueet tulvimaan, liikenne katkaistiin monil-
la teillä ja talot täyttyivät vedellä. Crevillenten tiel-
lä Carrefourista eteenpäin oli onneksi viime vuon-
na tehty ojituksia, muuten tilanne olisi ollut katast-
rofaalinen. Pääsihän Torrevieja tälläkin sateella ja 
sen seurauksilla ihan valtakunnallisiin uutisiin. Eräs-
kin asukas mutaa talostansa tyhjentäen, kyseli, mi-
tä kaupunginjohtaja tekee Moskovan matkailumes-
suilla hakemassa lisää väkeä kaupunkiin, kun enti-
sistäkään ei välitetä ja kuinka Auditorion rakenta-
miseen käytetyt 40 miljoonaa euroa olisi tullut käyt-
tää sadeveden keruujärjestelmän luomiseen. Vaa-
timus on täysin oikeutettu, pitkien kuivuusjaksojen 
jälkeen  rankkasateet tulevat ilmastonmuutoksen 
takia olemaan toistuvia.

Kuivuutta vastaan taistelu tulee olemaan vaikeaa. 
Torreviejaan rakennettu laitos, mikä poistaa suolan 

merivedestä on ollut valmiina jo kaksi vuotta. Po-
liittisten eturistiriitojen ja lupa-asioiden hankaloit-
tamisen takia sitä ei ole saatu vieläkään toimintaan. 
Nyt kun paikallishallinto ja Espanjan keskushallinto 
ovat samasta Partido Popular puolueesta, on toivei-
ta siitä, että hanke etenee. Tähän mennessä vesi on 
virrannut vain virtuaalisesti laitoksen nettisivuilla ja 
vesi on hyväksi havaittu, vaikka sitä ei ole kukaan 
vielä maistanutkaan, sellainen on mediamaailma. 
Laitoksen rakentaminen aloitettiin vuonna 2007, 
sen rakentaminen on tullut maksamaan n 300 mil-
joonaa, joista EU.n osuus on ollut 55 miljoonaa. Kun 
lupa-asiat alkavat olla kunnossa, voidaan jättikokoi-
set vedenottoputket taas viedä takaisin los Nauf-
ragos rannalle ja saattaa hanke loppuun. Laitos tu-
lee tuottaman kasteluvettä 8000 hehtaarille ja talo-
usvettä 440.000 henkilölle ja on maailman toiseksi 
suurin lajissaan. 

Torreviejassa on veden kuluttajasopimuksia nyky-
ään 120.000, vuonna 1980 niitä oli 12.000. Asun-
toa kohden lasketaan olevan kolme veden kulutta-
jaa sesonkiaikana. Kriisin vuoksi veden kulutus on 
laskenut henkeä kohden ja keinokasteluun käytettä-
vä määrä on myös laskenut. Esim. sitruunapuita on 
vähennetty tai ne jätetään kastelematta, koska sit-
ruunoista saatava hinta on alempi kuin kustannuk-
set. Murcian, Alicanten ja Almerían alueiden vilje-
lyelinkeino on muutenkin pahasti uhattuna, koska 
helmikuussa Euroopan Unionissa tehtiin päätös Ma-
rokon maataloustuotteiden vapaasta pääsystä Eu-
roopan markkinoille. Espanja vastusti päätöstä an-
karasti, koska Marokon tuotteet ovat samoja kuin 
Etelä-Espanjankin. Ranska ja muut maat puolsivat 
päätöstä ja syynä oli Arabikevään levottomuuksien 
hillitseminen maiden taloutta edistämällä. Espanjan 
maataloudella on taas edessään sopeutumisen aika. 
La Manchan alueella on kuivuuden takia vähennetty 
viljan viljelyä ja lisätty oliivipuita, Marokon tuottei-
den kanssa kilpailu pakottaa Espanjan edelleen so-
peuttamaan tuotantoaan.

Pirjo Castejón

kuivuus, vesi ja rankkasade

Aikanaan ahkera Suomi-Seuran puuhamies Arvo Ojala poistui keskuudestam-
me 72 vuotiaana monien sairauksien koettelemana. Hän oli luonteeltaa aut-
tavainen, niin naapureitaan, tai muuten apua tarvitsevia kohtaan.Hänen ys-
tävänsä ja naapurinsa ovat olleet pahoillaan Arvon sairauskoettelemuksissa, 
ja surevat hyvän ystävänsä poismenoa.

Arvo oli Suomi-Seuran toiminnassa mukana silloin, kun nykyinen huoneis-
tohankinta tapahtui. Hän oli aktiivisesti mukana Seuran muutosremontin va-
paaehtoistyössä ja hänen ammattitaitonsa oli tarpeen muutostöissä. Vai-
monsa Ailin kanssa he hoitivat ahkerasti kirjastoa jo Caballero de Rodasin 
toimitiloissa.

Ojalat olivat eläinystävällisiä, varsinkin kissat olivat heidän lemmikeitään. 
He asettuivat kerralla Torreviejan vakiasukkaiksi, tullen Suomen Lammil-
ta. Arvon poika ja tytär olivat auttamassa äitiään poismenon aiheuttamis-
sa käytännön järjestelyissä. He lähettivät Arvon tuhkan meren kautta koti-
satamaan.
Ystävät Suomi-Seurassa

im memoriam arvo ojala

24 . 2 . 1940 - 4 . 3. 2012

Käsityöpiirin hyväntekeväisyysmyyjäisten ja seuralla 
olevan myyntikorin tuotolla saimme ostettua aivo-
verenvuodon seurauksena pyörätuoliin joutuneel-
le Margaritalle ja hänen kahdelle pojalleen tietoko-
neen. Kävimme viemässä koneen perjantaina 30.4 
ja pojat jäivät yllätyksestä sanattomiksi.

Margarita ja pojat haluavat kiittää kaikkia teitä , 
jotka olitte asiassa mukana tavalla tai toisella.

Pirjo Castejón

käsityöpiiri luovutti tietokoneen
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AJANTILAUS SUOMEKSI, 
MARIA 676 288 260

Avioliittotoimisto AMT

LÖYDÄ IHANNEPARISI!
Älä etsi enää, me löydämme 

hänet puolestasi. Asiallista ja 
vakavahenkistä palvelua.

Soita 965 716 880
Tulet olemaan kiitollinen!

www.amtorrevieja.com

Espanjassa ei ole vielä koskaan langetettu vankeustuomiota eläimiin kohdistuneista rikoksista. Eläinsuo-
jeluaktivistit ovat alkaneet tuoda julkisuuteen eläimiin kohdistuvaa huonoa kohtelua ja vaativat ankaram-
pia rangaistuksia.

Callosa del Segurassa, Torreviejasta parikymmentä kilometriä luoteeseen, pidätettiin maaliskuun puoli-
välissä lähes 50 ihmistä laittomiin kukkotappeluihin osallistumisesta. Kukkotappelut ovat laillisia Kanarian 
saarilla, mutta eivät mantereella. Tappeluissa lyödään vetoa, joskus suuristakin summista ja tappelu päät-
tyy lähes aina kukon kuolemaan. Kukkoja myös huumataan kofeiinilla ja amfetamiinilla, jotta niistä tulisi 
aggressiivisempia.

Valencian ja Katalonian alueen kyläjuhlissa on vuosisatoja ollut tapana kilvoitella härkien kanssa. Viime 
vuosien kuuluisin härkä, el Raton, on jäänyt eläkkeelle. Sen viimeinen esiintyminen oli Castellonissa maa-
liskuun puolivälissä, jonka liput menivät kuin kuumille kiville. Se ehti ”uransa ” aikana surmata kaksi ihmis-
tä ja haavoittaa vakavasti kuutta. Monissa muissa juhlissa härällä ei ole mitään mahdollisuuksia selvitä hen-
gissä, se saatetaan piirittää ja kyläläiset keihästävät sen kilvan hengiltä. Kyläläiset vartioivat, ettei juhlaan 
pääsisi ulkopuolisia eikä julmista menoista saataisi kuvia tai muuta materiaalia julkisuuteen.

eläintensuojelu
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Alicanten lentokentän matkustajamäärä alenee hälyttävästi. Pe-
lätään lähes 1000 työpaikan olevan uhattuna. Matkustajamää-

rän lasku johtuu pääasiassa irlantilaisen halpalentoyhtiö Ryanairin ja AENAn (lentokent-
tää hoitava yritys) välisistä kiistoista, joiden seurauksena Ryanair on poistanut satoja lentoja kentältä. Ry-
anair haluaa, että sen matkustajat voivat mennä ja poistua koneesta jalan, koska sen koneet viipyvät ken-
tällä vain 25 minuuttia. Ryanair joutuu joka tapauksessa maksamaan ” käytävien” käytöistä, vaikka eivät 
niitä käyttäisikään, joten kyseessä on pelkästään aika. Aena on tehnyt Ryanairille tarjouksen, jossa puolet 
lennoista voitaisiin hoitaa kuten Ryanair haluaa, mutta lentoyhtiö ei siihen suostu. Se vetoaa siihen, että 
muillakin 160 Euroopan kentällä heidän vaatimuksiinsa on suostuttu. Alicanten kentällä ollaan ymmärret-
tävästi huolissaan, koska pian valmistuu uusi lentokenttä Murciaan ja se oletettavasti vie Alicantesta lisää 
matkustajia. Tähän mennessä suurin voittaja on ollut Mallorca ja sen turismi, koska siitä on tullut Ryanai-
rin ”vaihtokenttä”.

Espanjalainen lentoyhtiö Spanair, jonka kotikenttä oli Barcelona, teki konkurssin helmikuussa. Sen reitte-
jä on ottanut lentääkseen mm Ryanair ja maaliskuun viimeisellä viikolla aloittaa IBERIA EXPRESS, mikä ai-
koo nostaa viikottaisten lentojen määrän satoihin parin vuoden sisällä ja se suunnittelee 40 koneen han-
kintaa vuoteen 2015 mennessä.

aliCanten  lento
kenttä - el altet

Pirjo Castejón

Pirjo Castejón

Nimenomaan pienet. Aion tästä keväästä lähtien ryhtyä lähimummoksi seitsemälle lastenlapselleni, jois-
ta viisi asuu Suomessa ja kaksi Meksikossa. Toukokuuksi Meksikon lasten luokse ja sitten Suomeen. En to-
ki jätä Torreviejaakaan koko vuodeksi, jäähän tänne koti ja nuorin tytär.

Seuran toiminnassa olen ollut mielelläni mukana. Taitaa olla jo yli 10 vuotta siitä, kun sauvakävelyllä kul-
jin nyt jo edesmenneen Raija Metsälän perässä ja kyselin kuinka sukan kantapää kudotaan. En sitä siinä 
kävellessä oppinut ja teimme treffit seuralle ja siitä sitten syntyi käsityöpiiri, joka edelleen kokoontuu lau-
antaisin. Muutama vuosi sitten alkoi pienimuotoinen hyväntekeväisyystoiminta käsitöiden ohessa ja siitä 
olen erityisen ylpeä ja mielissäni.

Kielitunneilla on vuosien mittaan moni aloittanut ja moni myös lopettanut, mutta uskomattoman moni 
on myös ahkerasti tunneilla käynyt ja paljon oppinut.

Lehden tekoon jouduin, tai pääsin, mukaan ihan sattumalta ja antoisaa, joskin vaihtelevaa, on ollut leh-
denkin parissa. Seurassa tarvitaan kaikenlaista osaamista ja mielenterveydenkin kannalta on parempi ol-
la itse mukana tekemässä, kuin takanapäin moittimissa. Tekeminen ja osallistuminen tuovat iloa elämään. 
Kaikenlainen osaaminen lehdenteossa, harrastuspiirien vedossa jne. on tervetullutta ja arvokasta. 

Suorastaan harmittaa lähteä seurasta ”sapattivuodelle” juuri nyt, kun tuntuu, että seurassa on hyvä me-
no ja tunnelma. Mutta kaikella on aikansa ja nyt tunnen, että paikkani on pienten luona.

Pirjon
jäähyväisetpienet

-

C/ Caballero de Rodas, 52 Bajo
03181 Torrevieja (Alicante)
Tel. / Fax: 965 717 434   -   Móvil: 686 751 120
e-mail: farmaciarodas @gmail.com

Farmacia Rodas 52

Uusi ystävällisen palvelun apteekki
Lähellä seurakuntaa

Kiinteistökorjaukset | putkistot
 vedenlämmittimet | sähköt- | pienkoneet

Tilaus- ja lentokenttäkuljetukset

Finn-Lasse +34 660 863 316

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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Euroopan Keskuspankki on viime vuoden lopun ja 
alkuvuoden toimenpiteillään estänyt rahoitusmark-
kinoiden romahduksen ja samalla euron romahduk-
sen.

Etelä-Eurooppa on tällä hetkellä lamassa ja Poh-
jois-Eurooppa pärjää aika hyvin verrattuna etelään. 
Rahoitusmarkkinoiden tilasta huolimatta keskus-
pankki ei voi kuitenkaan pysäyttää reaalitalouden 
sopeutumista.

Suomalaisten pankkien talousennusteiden mu-
kaan suurimmat ongelmat näyttävät olevan Kreikas-
sa ja Espanjassa. Euroopan korkein työttömyyspro-
sentti on nyt Espanjassa 23%. Yllättävää kyllä vastaa-
va luku Kreikassa on 17,5%.

Espanjan työttömyyden ennustetaan nousevan tä-
nä ja ensi vuonna lähes 30  prosenttiin. IMF:n arvi-
on mukaan kokonaistuotanto laskee v. 2012 miinuk-
selle 1,7%. ja edelleen v. 2013  -0,3%.

Näistä luvuista johtuen Espanjan valtiontalous 
on pahasti alijäämäinen ja johtaa parina seuraava-
na vuonna menojen lisäkarsimiseen ja verojen sekä 
maksujen nostamiseen. Ongelmien suurin aiheut-
taja on asuntorakentamisen suuri kupla, jonka pur-
kaminen aiheuttaa pankeille suuria tappioita. Tämä 
johtaa tietysti pankkien tukitoimiin siitä huolimatta, 
että pankkeja on yhdistetty ja edelleen yhdistetään.

Asuntojen hinnat ovat laskeneet Espanjassa vuo-
desta 2007 alkaen 30% ja tulevat edelleen laske-
maan n. 20%. Suunnilleen samanlainen pudotus 
hinnoissa tapahtui Irlannissa 2007-2012 välisenä ai-
kana 57%. Samalla rakentamisen määrä laskee 2007 
luvuista n. puoleen. Irlannissa vastaava luku on jo 
pudonnut neljännekseen.

Samanaikaisesti asuntojen tarjonnan lisääntyessä 
uusien asuntolainojen korko on noussut lähes nel-
jään %:iin. Tämä johtuu täällä pankkien suurista kan-
nattavuusongelmista. Toisaalta talletusvaroille tar-
jotaan myös korkeaa korkoa, esim. 12 kuukauden 
talletukselle 3,75%.

Suomen tilanne on huomattavasti parempi ja sa-
malla Euroopan parhaasta päästä. Työttömyys ei ole 
lisääntynyt juurikaan, olemme edelleen 7-8%:n ta-
solla huolimatta julkisuutta saaneista irtisanomisis-
ta.

Pääosa kokonaistuotantoa koskevista arvioista 
näyttää positiivista kehitystä tälle vuodelle 0,5-1,0% 
ja ensi vuodelle 1-2%, joten lamassa emme ole rype-
mässä, vaan keskimäärin menee vähän paremmin 
kuin viime vuonna.

Asuntojen hinnat eivät ole keskimäärin ottaen las-
keneet. Uusien asuntolainojen korko on 2,4%. Ko-
titalouksien ostovoiman arvioidaan kasvavan tänä 
vuonna 0,6% ja ensi vuonna 1,0%.

Kun lisäksi tiedämme, että valtiontalouden ta-
sapainottamistoimenpiteet on nyt päätetty tehdä 
vuosien 2012-2014 aikana, ovat näkymät lohdulli-
sia. 

Lopuksi piste iin päälle on Maa-
ilman Talous Forumin kilpai-
lukykyarvio, jossa Suomi 
on maailman neljänneksi 
paras. Vain Sveitsi, Singa-
pore ja Ruotsi olivat mei-
tä parempia ja Espanja si-
jalla 35. 

Torrevieja, 28.03.2012
Sakari Haukka

  

SOL-ORO

Tulossa myyntiin: Torrevieja rivitalo, 3 mh, 90m2,  
merinäköala, 50m rantaan. 145.000€
Torrevieja keskusta: atico, 2 mh, etelä, 89.000€
Orihuela costa: bungalow 2mh, hieno, 119.000€
Almoradi: atico, 3 mh, 100m2, upea asunto, 90.000€
Myös vuokra-asuntoja alk. 300€/kk, kysy lisää.
Etsimme asiakkaallemme 2/3 mh:n rivitalohuoneistoa
merinäköalalla, tarjoa!

Markku Grönroos, (34) 626 186 793

C/Vicente Blasco Ibañez 44, Torrevieja

Palmusunnuntaina 1.4: klo 10.30 messu keskustan 
kirkossa, jonka jälkeen perinteinen palmusunnun-
taikulkue, n. klo 12.00, kaksi pyhimyshahmoa klo 
20.30 uudesta kirkosta kahden veljeskunnan ”cof-
radian” kulkue

Maanantaina 2.4 klo 22.00 keskustan kirkosta läh-
tee kuusi veljeskuntaa. Tiistaina 3.4 klo 22.00 kes-
kustan kirkosta lähtee seitsemän veljeskuntaa.

Keskiviikkona 4.4 klo 22.00 keskustan kirkosta läh-
tee yksi veljeskunta ja samaan aikaan uudelta kirkol-
ta lähtee toinen jotka kohtaavat María Parodi- ja Ra-
món Gallud-katujen kulmassa.

Torstaina 5.4 klo 23.00 keskustan kirkosta lähtee 
kaksi veljeskuntaa, joiden mukana on kaksi kuoroa. 
Klo 24.00 lähtee Plaza Calvariolta yksi veljeskunta 
- lähtiessä on myös kuoroesitys - ja kulkue menee 
keskustan kirkolle.

 Perjantaina 6.4 klo 19.30 lähtee keskustan kirkos-
ta 14 veljeskunnan kulkue. Lauantaina 7.4 klo 22.30 
Tamborada, rumpukulkue, johon voivat kaikki ha-
lukkaat osallistua. Kulkue  päättyy kolmeen kierrok-
seen kirkkoaukiolla. Sunnuntaina 8.4 klo 8.00 aamul-
la neljän veljeskunnan kulkue. Maanantaina 16.4 klo 
8.30 on pieni kulkue ”San Vicente” ihan keskustan 
kirkon läheisyydessä. Tämä maanantai on Torrevie-
jassa pyhäpäivä.

pääsiäiskulkueet torreviejassa
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Olettekin ehkä jo huomanneet, etteivät vihreät jätteidenkeruusäiliöt olekaan aamulla tyhjinä, vaan niiden 
tyhjentäminen jatkuu pitkälle aamupäivään. Torreviejan läheisin kaatopaikka on suljettu ja nyt roska-autot 
joutuvat tekemään tuplamatkan entiseen verrattuna. Tarvittaisiin 10 uutta roskienkuljetusautoa, lisää 
työvoimaa tai kaatopaikka lähempää, jotta entinen aikataulu olisi mahdollinen. Roskienkuljetus maksetaan 
Torreviejassa vesilaskun yhteydessä ja paineita maksun nostamiseen on ilmennyt.

Yksityinen yritys, Acciona, joka vastaa kaupungin puhtaudesta on jakanut koiranomistajille jätöksien ke-
ruupusseja ja informaatiota mahdollisista korkeista sakoista, jos omistaja laiminlyö velvollisuutensa. Soit-
tamalla numeroon 966 70 23 90 kymmenen jälkeen aamupäivällä, voi ilmoittaa suuremmista roskista, ku-
ten huonekaluista ja kodinkoneista.

Policia Local on luvannut tehdä partiointikierroksia lähiöissä entistä useammin. Rantabulevardien luvat-
tomia myyjiä luvataan häätää ainakin kahdesti viikossa. Ongelmahan ei ratkea, jos ostamisesta ei tehdä lai-
tonta. Myyjät saavat sakkoja, mutta koska ovat ilman oleskelulupaa ja ilman tuloja, ei sakkoja voida periä. 
Madridin laitamilla, pienteollisuusalueella, paljastui suuri kiinalaisten kopioverstas. Siellä kiinalaiset työn-
tekijät valmistivat vaatteita ja laukkuja yötä päivää. He eivät saaneet poistua suurhallista, vaan väsymyk-
sen iskiessä he vuokrasivat leposijan vähän sivummalta. Valkoinen muovinen puutarhatuoli maksoi 8 tun-
nilta 3 €, vähän tukevampi tuoli jalkarahilla 5 € ja lepo kahden muun kanssa sängyssä maksoi 10 €. Äärim-
mäistä omien maanmiesten riistoa  kiinalaisten keskuudessa. 

siisteys ja turvallisuus

Pirjo Castejón
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Torreviejan nykyinen asukasluku on 105.000. Suomalaisten osuus on pysynyt ennallaan, 1300. Ulkomaa-
laisista ehdottomasti eniten on englantilaisia, 13.000, saksalaisia ja venäläisiä on yhtä paljon, molempia 
4000. Torreviejan asukkaista yli puolet on ulkomaalaisia. Espanjalaisistakin suurin osa on muualta tulleilta.

Paras ilmakuivattu kinkku, pata negra iberico, valmistetaan mustasorkkaporsaasta. Musta sorkka = pata 
negra sanapari on vakiintunut ilmaisemaan lajinsa parasta myös muissa asioissa kuin kinkussa. Jos esim. 
autoista arvostaa eniten Audia, on Audi silloin autojen pata negraa. Markkinapöydillä mainostetaan mau-
kasta RAF- tomaattia lajinsa pata negrana.

Syntyperäiset torreviejalaiset ovat mielestään sen verran merkittäviä ja harvinaisia, että ovat alkaneet 
pitää itseään pata negrana. Onneksi he suhtautuvat meihin tulokkaisiin suvaitsevaisesti, eivätkä tee kovin 
paljon eroa eri kansallisuuksien välillä. Nuori venäläisperhe joutui häädön uhkaamaksi, koska eivät miehen 
työttömyyden takia enää pystyneet maksamaan lainanlyhennyksiä. Perheessä on kaksi lasta, joista toinen 
sairastaa syöpää. Kun CAM-pankin edustajat, poliisit ja ulosottomiehet tulivat perhettä häätämään, olivat 
”HÄÄDÖT SEIS” kansanliike ja perheen naapurit estämässä häädön. Perhe sai 2 kk lisäaikaa ja sosiaaliviras-
to etsii heille sillä aikaa kunnallisen asunnon, naapurit ovat luvanneet hoitaa lapsen kuljetukset hoitoihin 
Valenciaan ja perheen isä sai puolipäivätyön. Jossain muussa maassa asenne olisi saattanut olla toisenlai-
nen; lähtekööt kotimaahansa, jos eivät kerran täällä pärjää.  

Espanjasta on lähtenyt 120.000 ulkomaalaista kotimaihinsa vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana, 
eniten Etelä-Amerikkaan.  Köyhyys on lisääntynyt Espanjassa nopeasti, köyhiä on enemmän ja köyhät ovat 
entistä köyhempiä. Köyhyysrajana on 7800 € vuosiansio, 650 €/kk. Sen alle ansaitsevia on 22 % ja toinen 
mokoma on vaarassa joutua samaan tilanteeseen. Eläkeläiset, joiden ansioihin ei lama ole vaikuttanut, yl-
läpitävät lukuisia lastensa ja lastenlastensa perheitä. Katolisen kirkon hyväntekeväisyysjärjestö Caritakses-
ta kerrotaan, että he avustivat viime vuonna 1,5 miljoonaa akuutin avun tarpeessa olevaa ihmistä. Tuloerot 
ovat Espanjassa kasvaneet koko ajan ja Euroopassa köyhyydestä kärsivät pahemmin vain Romanian ja Lat-
vian asukkaat.

torreviejan asukkaat
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Luona kauniin Matan rannan
äärell´meren, päällä sannan
pelaa joukko miehinen
aaltoin ääntä kuunnellen.
Katsomaan myös saapuu heitä,
joit´ ei rintsikatkaan peitä.
Joukko puhkes suureen parkuun,
kun kerran päästin pallon karkuun.
Minä juoksin pallon perään,kun
pallo vieri luokse erään,
jolla oli monokiini,
hän piti pallostamme kiinni.
Mutt tähän loppui minun pelit,
vaikka alkais kesäkelit.
Kas nyrkki luinen iski kalloon, 
kun tartuin kiinni väärään palloon.

suomalaista 
rantalen
topalloa

MARKKU T.

-

Ajankohtaista

TorreviejalaisTen perinTeiseT 
kesäTapaamiseT Tampereella,lahdessa ja Turussa

5.6.2012 klo 12 Tampereella
Tammelan Torin Torikahvilassa

14.6.2012 klo 12 lahdessa
lahden saTaman karirannan kahvilassa

16.8.2012 klo 13 Turussa
panimoravinTola koulun hisToria luokassa

kaikki CosTa BlanCan suomalaiseT,
TerveTuloa mukaan!

SUOMI-SEURAN  
ILOINEN  

KEVÄTJUHLA 
RAVINTOLA LA RUSTICASSA 

(äänestyspaikka ent. Los Arcos) 
 

27.4. PERJANTAINA 
18.00 alkaen 

 

On aika jättää valssit tältä keväältä 
ja lisätä vauhtia kohti vappua… 

 

Iltaa juhlistamme ”entisten nuorten” musiikin tahtiin… 
eli 70–, 80- ja 90-lukujen malliin! 

 

Muotinäytöksiä, tanssikilpailuja jne, jne… 

LIPUT 13 € 
sisältää vappuiset tapakset ja juoman 
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ConCordia -lehti  ilmestyy neljä kertaa vuodessa: Nro 1/12 on ilmestynyt, Nro 2. huhti-
kuun alussa, nro 3. lokakuussa ja nro 4. joulukuussa

Ilmoitusmyynti:
Valmiit mainokset oikeaan kokoon tehtynä PDF-muodossa lähetetään kuukautta ennen 
lehden ilmestymistä (seuraavan lehden ilmestymisajankohta näkyy aina uusimman lehden 
4. sivulta) osoitteeseen lehticoncordia@gmail.com Huom! Suomi-Seura ei tee korjauksia 
mainoksiin!

Lehteen tulevien mainosten hinnat ja koot:
1/1 sivu, 210mmx297mm 222 €
1/2 pysty, 98,5mmx287mm  120 €
1/2 vaaka, 200mmx142mm  120 €
1/4 pysty, 98,5mmx142mm    66 €
1/4 vaaka, 200mmx69,5mm   66 €
1/8 vaaka, 98,5mmx69,5mm   42 €

1/1 takakansi   400 €
1/1 sisäkansi  300 €
1/2 sisäkansi  165 €

1/1 koko sisältää lehden marginaalin, leikkausvara 3 mm
Toistoalennus -15%

Ilmoitukset tulee olla maksettu eräpäivään mennessä!

Suomi-Seuran ilmoitustaulun hinnat ja koot: 
1/1 A4 6 € kk 
1/2 A4 3 € kk
1/4 A4 2 € kk 

Ilmoitustaululla mainostaneet saavat mainoksen myös Suomi-Seuran verkkosivuille osoit-
teeseen www.costablancansuomiseura.es
Lähetä valmis mainos PDF -muodossa osoitteeseen heikki.vanhala@saunalahti.fi

Nro 1/12

Kun  haluat  palvelun
Omalla äidinkielelläsi osaavasti 
vuodesta 1987 oikeaan hintaan 
        Ota yhteys heti! 
         Irina (+34) 696 694 674 
         René (+34) 650 47 1515

Omaisuuden osto– ja myynti , 
elämisen asiakirjat, notariaatti  -
asiat,omaisuus– , sairauskulu-ja 
hautauskuluvakuutukset,     
vahinkopalvelu, tulkkaukset...

C/Clemente Gósalvez, 46-bº 
03181 Torrevieja (Espanja)  
Puh: +34 96 692 7702               
e-mail: asesorialehmann@
              telefonica.net

Asesoría 
Lehmann, S.L.

KYSY, VERTAA JA VALITSE OIKEANHINTAINEN AMMATTILAINEN

Ohjeet ilmoittajille



30 31

Kiinteistöjen huoltopalvelua 
Costa Blancalla

Muuraus, maalaus, 
laatoitus, siivous ym.

Olli Laitinen 
E-mail: Ollin.posti@luukku.com
Puhelin: +34 605 291 429 /
  +358 406 851 516

HUOM! Uudet puh.numerot

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

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. 690 224 213

















HAPPY TEETH

MEILLÄ ON SUOMEA PUHUVAA HENKILÖKUNTAA

Jos sinua pelottaa tai muuten askarruttaa käynti 
hammaslääkärillä/suuhygienistillä, anna meidän 
antaa sinulle uusi ja parempi kokemus!

Ed Zenia Bl 10 1oC, Orihuela Costa
www.happyteeth.esSoita 966 761 366

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 (eng.)
9.30-14.00 ja 16.30-20.00 (esp.)
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, Ca-
bo 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.................................965 711 026/965 712 277
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
Jemina Holopainen (auto käytössä)......677 063 268
Irina Lehman.........................................696 694 674
A. Valtonen-Garcia (Elche), 
valantehnyt kielenkääntäjä...................619 515 856
Merja Palva...........................................607 762 141
Fax........................................................918 628 094

Puhelinmuistio



www.bwcars.es
Oficina Tlf.: y Fax: 966 720 533

Hyundai Getz - 1.5crdi - 
88 cv - 56.000 kms - 2007 
- 6200 €

Bmw 535D Auto - 286Cv 
- 43.000 Kms - 2007 - 
28500 €

Seat ibiza - 1.9 Sdi - 60cv 
- 154.000 Kms - 2000 - 
2500 €

Ford Focus Titanium AU-
TOMATIC - 1.6 Tdci 110cv 
- 64.000 Kms - 2007 - 
9600 €

Ford Fiesta 1.4 - 80cv 
- 58.000 Kms - 2006 - 
5900 € 

Citroen ZX - 1.4 - 60CV 
- 1997 - 75000 Kms - 
1700 €

Mini Cooper ”S” - 170CV 
- 2009 - 3500 Kms  - 
21900 €

Opel Zafira Sport - 1.9 Cd-
ti - 120 cv - 37.000 Kms - 
2008 - 13900 €

Citroen C4 Vtr - 1.6 92cv 
- 76000 Kms - 2005 - 
5700 €

Volkswagen Golf 1.9 Tdi 
Sport AUTOMATIC - 105cv 
- 70.000 Kms - 2007 - 
11500 €

Renault Gran Scenic Dy-
namique - 1.5 Dci - 105cv - 
2008 - 10900 € 

Audi A4 Avant - 2.5Tdi - 
165cv 2002 - 129000 Kms 
- full equip - 7500 €

Mercedes C 220CDI - AU-
TOMATIC - 2004 - 84.000 
Kms - 10500 €

Opel Zafira 1.7 120CV - 
ENJOY - 7SEATS - 2007 - 
30.000 Kms - 9900 €

Porhce Cayanne 4.5 ”S” 
- 2003 - 53000 Kms - full 
equip - 18500 € 

Mercedes E 320CDI Aa-
vantgarde - AUTOMATIC - 
full equip - 2003 - 137.000 
Kms - 13900 €

Citroen C3 Collection - 
1.1 60cv - 45.000 Kms - 
2007 - 6900 €

Honda Accord 1.8 - 
112CV - 199000 Kms - 
1995 - 1500 €

Volkswagen Passat 1.9 
Tdi Trendline - 105 CV 
- 72.000 Kms - 2008  - 
11500 €

Renault Kangoo - 1.5 DCI - 
2007 - 82.000s K - 5900 €


