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Joka lehdessä:

Tässä lehdessä:

Lehden sisältö

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
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Puheenjohtajan palstaSuomi-Seuran Johtokunta

Puheenjohtaja/Presidente
Inkeri White
Puh. +34 690 153 268
Gsm. +34 966 926 181
E-mail: inkeri.white@gmail.com

Varapuheenjohtaja/
Vice-presidente
Heimo Kinnunen
Puh. +34 645 293 778
E-mail: kinn.vj@gmail.com

Sihteeri/Secretaria
Rita Kivimäki
Puh. +34 666 828 125
E-mail: rita@skandinaviskaskolan.com

Rahastonhoitaja/Tesorera
Liisa Järn
Puh. +34 628 030 975

Jäsenet/Los miembros
Leila Oderma (kirjasto)
Puh. +34 627 834 790
Marja-Leena Sairanen (terveysinfo, 
harjoittelijavaihto)
Puh. +34 686 098 780

Tuija Sutinen
Puh. +34 664 569 863

Elisa Takalo (PR ja juhlat)
Puh. +34 644 556 678

Tapio Halonen
Puh. +34 627 812 003

Varajäsenet/Los suplentes
Kari Rosenqvist +34 636 609 174
Heikki Vanhala +34 667 834 315 (netti-
sivujen päivittäminen, lehden teko)
Mikko Vastamäki +34 693 691 114

Seuran toiminta

Kesällä kirjasto ja kahvio avoinna 
tiistaisin 11.00 - 13.00

Kielikurssit
Tietoa ilmoitustaululta

Matkat ja retket
Tietoa ilmoitustaululta

Käsityöpiiri
Lauantaisin klo 15.00 Suomi-Seurassa

Karjalakerho
Aila Sivula
Puh. +34 693 705 908
Gsm. +358 505 987 608

Sauvakävely
Maanantaina klo 10.00
La Matan luonnonpuistossa
Paula Kaikkonen
Puh. +34 639 566 995

Tennis
Erkki Leppänen
Puh. +34 966 725 718 /
+34 634 309 896

Lentopallo
La Matassa, ke ja la klo 15.00
Hannu Petäjä
Puh. +34 665 351 597

Bridge
Torstaisin klo 16.00 Suomi-Seurassa
Reijo Sunell
Puh. +34 691 835 936

ConCordian toimitus

Julkaisija/Editor
Costa Blancan Suomi-Seura
Asociacion Finlandesa
Costa Blanca de Torrevieja
C/Concordia, 96
03182 Torrevieja
Puh/Fax: 965 704 142
lehticoncordia@gmail.com
www.costablancansuomiseura.es

Painos 1000 kpl
Irtonumero 3.80€

Vastaava päätoimittaja
Inkeri White
Puh: +34 690 153 268
inkeri.white@gmail.com

Graafinen suunnittelu/taitto
Sini Kyrönlahti, opiskelija
Lotta Savonmäki, opiskelija
lehticoncordia@gmail.com

Kansikuva
Marko Haapatalo

Paino
Quinta Impresion, Alicante

Ilmoitusmyynti/Los anuncios
Elisa Takalo
Puh: +34 644 556 678
lehticoncordia@gmail.com

Hinnat ja koot
1/1 sivu, 210 mm x 297 mm, 222 €
1/2 pysty, 98,5 mm x 287 mm, 120 €
1/2 vaaka, 200 mm x 142 mm, 120 €
1/4 pysty, 98,5 mm x 142 mm, 66 €
1/4 vaaka, 200 mm x 69,5 mm, 66 €
1/8 vaaka, 98,5 mm x 69,5 mm, 42 €
1/1 takakansi , 400 €
1/1 sisäkansi, 300 €
1/2 sisäkansi, 165 €

Toistoalennus -15%.

1/1 koko sisältää lehden marginaalin, 
leikkausvara 3mm.

Mainosten suunnittelu sopimuksen 
mukaan. Valmiit mainokset PDF-muo-
dossa: lehticoncordia@gmail.com

Lehti ei vastaa yksittäisten kirjoittajien 
mielipiteistä. Toimittaja pidättää oi-
keudet lyhentää ja muokata avustajien 
tekstejä.

ASOCIACIÓN

FINLANDESA
Costa Blanca

SUOMI-SEURA 
TORREVIEJA

Costa Blancán Suomi-Seura
C/Concordia 96, 03182 Torrevieja
E-mail: suomiseura@terra.es
Puh: 965 704 142
Nettisivut: www.costablancasuomiseura.es

Materiaalit ConCordian numeroon 4/12 pyydetään toimittamaan osoittee-
seen lehticoncordia@gmail.com 30.11 mennessä. 
HUOM! Kaikki ilmoitukset toimitettava PDF-muodossa oikeissa mitoissa!

Concordia 4/12 ilmestyy  joulukuussa

On todella hieno asia, että 
erittäin idearikkaat  ja monia 
erityistaitoja omaavat rouvat 
Ulla Husa ja Heljä Pitkänen 
ottavat vastuun matkoista.  
Melkoinen reppu putosi se-
lästäni oman jaksamisen kan-
nalta, mutta ennen kaikkea 
siksi, ettei jäsenistön tarvitse 
saman ihmisen touhua ja ole-
musta kestää kaikkialla. Toi-

von heille oikein paljon onnea ja jäsenistölle mie-
lenkiintoisia matkoja heidän kanssaan.

Matkavastaavia on ollut lähtöviivalla kyllä, mut-
ta maalinauha katkesi  parin matkan  jälkeen 
jos ei jo ennen työn alkua. Näin ollen kolmen mat-
kan järjestäminen ja matkavastuu jäivät tehtävik-
si koska niistä oli jo etukäteen ilmoitettu. Tuleva 
syksy seurassa on monien tapahtumien aikaa. Tie-
dotukset ovat seuran kotisivuilla sekä ilmoitustus-
taululla.

Kahviovastuun hoitavat entiseen tapaan hy-
väntuuliset Pille ja Ants. Ensimmäiset reippaat 
työssäoppijat kahviossa olivat Sofia ja Helena, ja 
jatkoon tulee nuoret miehet Urho ja Teemu. Hei-
dän opettajansa Saila Turigin Munster käy myös 

oppijoitten ja ohjaajien tsemppausretkellä. Myös 
vapaaehtoiset antavat oman hyvän panoksensa 
erilaisten ruokien valmistuksessa. Terveysinfossa 
on parhaillaan aikuisopiskelija Marko, ja hänen 
jälkeensä Paola joulukuun  seitsemänteen päivään 
saakka. Suomen pään oppilaskoordinaattori Tarja 
Riihiluoma Tuure ilahdutti käynnillään.

Tämän lehden taittajina olivat näpsäkät Jyväs-
kylän audiovisuaalisen koulun Sini ja Lotta. Heidän 
opettajansa Sisko Kulmala käväisi myös  katsomas-
sa, miten tytöt pärjäävät ja minkälaiset ovat hei-
dän työskentelyolosuhteensa. Hän oli sitä mieltä, 
että hyvissä käsissä ovat.

Tämän vuoden neljännen lehden kimpussa tu-
levat olemaan Mikkelin audiot Oona ja Jonna, jot-
ka opettajan mukaan tulevat selviytymäätn hyvin. 

Haluan kiittää eritoten Pirjo Castejónia suuren-
moisesta avusta ja tulkkauksesta monella matkal-
lani, viimeksi Madridin matkalla.

Vaikka ympärillä myllertää keltaiset sun muut 
vaarat, pitäydyn vain seuran aiheissa tällä kertaa.
Toivotaan hyvän voittoa, jotta voisimme rauhaisin 
mielin askeltaa tulevaan.

Inkeri White 

Syksy jo saa, mutta sateen kanssa vehreämmäksi muuttuu tämä 
maa. Me ympärivuotiset asukkaat sekä kasvusto tietenkin terve-
hdimme sateen antamaa happea hyvillä mielin viiden kuukauden 
paahteen jälkeen. Suomi-Seuran  toiminta on käynnistynyt. 
Syyskauden avajaiset ja Madridin matkakin on tehty.

Syyskokous
Suomi-seuran sääntömääräinen

Pidetään torstaina 15.11.2012 klo 14:00 
Hotel Cabo Cerverassa (La Matassa)

Tervetuloa kaikki jäsenet mukaan!
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Aamulla varhain lähdimme kohti Espanjan pää-
kaupunkia Madridia, me 51 Suomi-seuran jäsentä, 
matkanjohtajanamme tarmokas ja energinen pu-
heenjohtajamme Inkeri White apunaan Pirjo Cas-
tejon, jonka Espanjan tietämys on vertaansa vailla, 
joten hyvissä käsissä olimme. Bussiamme kuljetti 
taitavasti ja luotettavasti kuskimme Javier. Näin 
alkoivat unihiekat silmistä vähitellen kaikota, kun 
460 km:n matka alkoi aivan aikataulussaan. Meille 
monille matka Madridiin oli laatuaan ensimmäi-
nen, toki muutama konkarikävijäkin mukaan mah-
tui, joten intoa ja mielenkiintoa riitti.

Inkeri ja Pirjo kertoivat mielenkiintoisia taus-
tatietoja matkakohteestamme, joka on Euroopan 
kolmanneksi suurin kaupunki ja tietysti Espanjan 
suurin. Madridissa on 3,3 miljoonaa asukasta, 
metropolialue mukaan luettuna n. 7 miljoonaa. 
Madrid sijaitsee 660 metriä merenpinnan yläpuo-
lella ja on täten Euroopan toiseksi korkeimmalla 
sijaitseva pääkaupunki Andorra la Vellan jälkeen. 
Madrid on Espanjan toiseksi suurin teollisuuskes-
kus Barcelonan jälkeen. Madrid on myös yliopisto-
kaupunki, siellä on 7 julkista yliopistoa. Espanja oli 
monarkia Francon aikaan asti, joka hallitsi maata 
diktatuurin aikana 1939-1975. Francon kuoleman 
jälkeen vuonna 1975 on maassa vallinnut perus-
tuslaillinen monarkia ja kuningas Juan Carlos I ol-
lut hallitsijana.

Majoituimme hotelliimme Puerta de Toledoon 
ja lähdimme välittömästi kiertoajelulle tutustu-
maan lähemmin Madridiin ja sen nähtävyyksiin. 
Espanjalainen oppaamme Isabel ja Pirjo kertoivat 
nähtävyyksistä ja toden totta, kaupunki on ihastut-
tava arkkitehtuuriltaan, monine puistoineen ja au-
kioineen. Puerta del Sol on keskusaukio, yksi sen 
nähtävyyksistä ja samalla Madridin symboleista on 
karhua ja mansikkapuuta kuvaava veistos. Aukion 
ympärillä on lukuisia kahviloita ja ravintoloita. Toi-
nen kuuluisa aukio on Plaza Mayor, joka sijaitsee 
lähellä kuninkaanlinnaa. Siellä on upea kuningas 
Filip III:tta esittävä ratsastajapatsas. Kävimme kat-
somassa myös Euroopan kuuluisinta härkätaiste-
luareenaa Las Ventasia. Seuraavaksi pysähdyimme 
valokuvaamaan Real Madrid-jalkapallojoukkueen 
kotistadionia, vaikuttava rakennus sekin. Oli myös 
mielenkiintoista nähdä modernia arkkitehtuuria 
uusien pilvenpiirtäjien muodossa, näistä ns. yritys-
puiston neljästä rakennuksesta korkein on 45-ker-

roksinen Torre Caja Madrid, joka on 250 m korkea 
ja samalla Espanjan korkein rakennus.

Kiertoajelun jälkeen oli vuorossa vierailu Espan-
jan kuuluisimpaan museoon - Museo del Pradoon, 
jonka taidekokoelma on vertaansa vailla. Muse-
oon pääsi ilman pääsylippua klo 18.00 alkaen ja 
ovelle oli n. 100 m pitkä jono. Mutta ei hätää, jono 
alkoi liikkua varsin vauhdikkaasti ovien avaudut-
tua. Museossa on muun muassa Goyan, Velazque-
sin ja Caravaggion ja monien muiden taiteilijoiden 
upeita maalauksia. Museo on niin laaja, että siihen 
tutustuminen perusteellisemmin veisi varmaankin 
päivän jos toisenkin. Ensimmäisen illan päätimme 
omassa hotellissamme nautittuun päivälliseen ja 
pieniin yömyssyihin ja sitten jo maistui uni pitkän, 
mutta mielenkiintoisen päivän jälkeen.

Seuraavana päivänä lähdimme heti aamiai-
sen jälkeen puheenjohtajamme Inkeri Whiten 
järjestämään tapaamiseen Suomen suurlähetti-
lään Markku Keinäsen residenssiin, jossa hän piti 
erittäin mielenkiintoisen ja valaisevan esitelmän 
muun muassa Espanjan taloudellisesta tilantees-
ta, josta Eija Kupiainen kertoo toisaalla lehdes-
sä. Esitelmän päätteeksi Inkeri puolestaan kertoi 
Costa Blancan Suomi-Seuran toimintakuulumisia 
tuoden mukanaan tietopaketin toiminnastamme, 
jonka oli aiemmin luvannut, sekä ojensi suurlähet-
tiläälle seuran viirin, josta hän lupasi laittaa kuvan 
blogiinsa. Kiitämme suurlähettilästämme erittäin 
onnistuneesta vierailusta.

Tämän jälkeen oli vapaata aikaa tutustua Madri-
diin omatoimisesti. Osa matkailijoista lähti mu-
seoihin, osa tutustumaan kaupungin kahviloihin 
ja lukuisiin kauppoihin ja kuka minnekin. Kuskim-
me Javier kuljetti halukkaat Museo Thyssen- Bor-
nemiszaan, jossa parhaillaan oli Paul Gauguinin 
näyttely, joka on saanut hyvin paljon näkyvyyttä 
Espanjan mediassa. Iltapäivällä oli vuorossa Pala-
cio Real de Madrid, eli kuninkaanlinna. Kuningas 
ei varsinaisesti asu siellä, vaan se toimii hänen vi-
rallisena virka-asuntonaan mm. valtiovierailujen 
aikana. Palatsissa on yli 2000 huonetta, joista 54 
on avoinna yleisölle. Palatsi on Länsi-Euroopan 
suurin ja loistokkuudessaan vertaansa vailla. Mie-
leen jäivät lukuisat upeasti sisustetut huoneet 
maalauksineen, esillä mm. Goyan, Caravaggin ja 
Velaquezin teoksia. Se täytyy jokaisen itse nähdä 
ja kokea, upeus oli sanoinkuvaamatonta. Jokainen 
huone oli eri tavoin sisustettu ja koristeltu. Yhdes-
sä huoneessa on Stradivariuksen soitinkokoelma, 

Kovien talousuudistusten teho 
näkyy 1-2 vuoden kuluttua

Suomessa katsotaan monesti, että kaikki Espan-
jalle menevä tuki on hukkaan heitettyä rahaa. 
Mielikuvat Espanjan vaikeuksista ovat yksipuoli-
sia. Espanja on toki talousvaikeuksissa, mutta ti-
lanteeseen on luvassa parannusta viimeistään 1-2 
vuoden kuluttua, kun uudistukset alkavat tehota, 
katsoo suurlähettiläs Markku Keinänen. Keinänen 
otti virka-asunnossaan Madridissa vastaan Costa 
Blancan Suomi-seuran jäseniä. Vierailu onnistui 
äskettäisen Madridin-retken yhteydessä. Espan-
jan taloudessa on paljon hyviäkin puolia. Korko-
taso maassa on liian korkea, eivätkä terveetkään 
yritykset saa lainaa investoinneilleen Espanjas-
ta eivätkä Euroopasta. Rahoitusta tulee onneksi 
jossakin määrin Latinalaisen Amerikan maista, 
joihin Espanjalla on vahvat kauppasuhteet. “Es-
panjan tukemiseksi tarvitaan euron valuvikojen 
korjaamista. Espanjan omat toimet eivät enää 

riitä korkotason laskemiseksi.” Espanja on euro-
alueen neljänneksi suurin talous Saksan, Ranskan 
ja Italian jälkeen. ”Espanjaa ei voi päästää kaatu-
maan”, suurlähettiläs painotti. Tulevaisuuden toi-
voa Espanjalle tuo ulkomaankaupan hyvä veto. Ul-
komaanvienti kasvaa kuluvanakin vuonna noin 10 
prosenttia. Espanjassa on viime kuukausina tehty 
kovia talousuudistuksia. Eläkeikä nousee 67 vuo-
teen. Työnantajien velvollisuutta maksaa korkei-
ta irtisanomiskustannuksia kevennetään. Uusien 
palkankorotusten taso on monissa sopimuksissa 
0,8 kun inflaatio on 3,5 prosenttia. Nyt palkkoja 
voidaan jopa alentaa ja työehdoista voidaan sopia 
paikallisesti ja joustavasti. Rahoitusalalla on käyn-
nissä suuri reformi. 45 säästökassaa on sulautettu 
10 pankiksi. ”Matkailu on vahva ala Espanjassa ja 
turismi on kasvussa. Suomalaisistakin 12 prosent-
tia matkustaa vuosittain Espanjaan, ja luku kasvaa 
koko ajan.” Suomessa Espanja ja Kreikka luokitel-
laan usein samanlaisiksi ongelmamaiksi. Oikeasti 
Espanja tämänhetkisine vaikeuksineen poikkeaa 
Kreikasta erittäin paljon, Keinänen muistutti.

joka on maailman suurin ja sen rahallista arvoa voi 
vain kuvitella.
Illallisen nautimme jälleen hotellissa, erinomais-
ta haudutettua lammasta ja sitten alkoikin uni jo 
maittaa viinin ja yömyssyn jälkeen. Nähtävää ja 
koettavaa jää varmasti paljon vielä seuraavaksikin 
kerraksi. Seuraavana aamuna lähdimme kotimat-
kalle Torreviejaan suuntanamme ensin Toledon 
kuuluisa, historiallinen kaupunki, joka sijaitsee n. 
70 km Madridista etelään. Kaupunki on rakennet-
tu Tajo-joen jyrkille rinteille. Teimme bussillamme 
kiertoajelun ja pysähdyimme ottamaan valokuvia 
tästä maalauksellisen kauniista kaupungista, jonka 
roomalaiset perustivat 192 eKr. Toledo oli Espanjan 
pääkaupunki aina vuoteen 1561, jolloin Filip II siirsi 
hovinsa Madridiin ja Madridista tuli maan pääkau-
punki. Toledon tärkein elinkeino on matkailu ja se 
on kuuluisa miekoistaan ja veitsistään. Viimeinen 
pysähdyspaikkamme oli Aranjuezin kaupunki, 
jossa oli mahdollisuus nauttia lounasta ja tutus-

tua muun muassa kuninkaan lomapalatsiin, 
jonka Filip II rakennutti 1500-luvulla. Loma-
palatsi on kuuluisa upeista, suurista puutar-
hoistaan. Chinchillan kylässä teimme vielä 
pikapysähdyksen, josta suunnistimme kohti 
Torreviejaa tyytyväisinä erittäin antoisasta ja 
mielenkiintoisesta matkasta.

Tuhannet kiitokset matkanjohtajallemme 
Inkerille ja Pirjolle tästä upeasti järjestetys-
tä matkasta! Kiitokset myös kaikille matka-
kumppaneille erittäin mukavasta matkaseu-
rasta. Seuraavaa matkaa odotellessa...

Tuula Gustafsson

Suomi-seuran 
Madridin matka

16.-18.10.2012
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Torreviejassa ja sen ympäristössä on liikuntahalui-
sille lukuisia mahdollisuuksia liikuntaan. Kunnan 
urheilupuistoalueella on mahdollisuudet erilaisiin 
mailapeleihin sekä moneen muuhun.
Kunnan uimahalli on avoinna päivittäin ja siel-
lä on käytettävissä 8 kpl 50 metrin ratoja. Halliin 
voi ostaa joko kerta-, sarja- tai kausilippuja. Liput 
uimahalliin ovat suomalaisittain melko edullisia, 
esimerkiksi normaali kertalippu maksaa 2 € ja elä-
keläisiltä 1€. Sarja- ja kausiliput ovat vieläkin edul-
lisempia. Kaikkia lippuja voi ostaa kätevästi aulassa 
olevasta automaatista.

Urheilupuiston alueelle avattiin syksyllä 2011 
uusi, monipuolinen kuntosali (esp. Gimnasio). Siel-
lä on aivan uudet, nykyaikaiset kuntoilukoneet ja 
-laitteet. Tämä uusi kuntoilutila on tiloiltaan avara 
ja valoisa, siitä onkin tullut melko suosittu paikka 
kuntoilun ystäville. Se on auki arkisin ma-lau ja lip-
pujen myynti ja hinnoittelu on samantyylinen kuin 
uimahallissa.

Sitten on tietysti keksitty polkupyörä. Polkupyö-
rä on kätevä tapa tutustua Torreviejaan ja sen lä-
hiympäristöön. Pyöräily on hyötyliikuntaa joka so-
pii kaiken ikäisille ja monen kuntoisille. Liikunnan 
ohella pyörällä liikkuva voi nähdä ja kokea monia 
sellaisia asioita joita autolla ajaen tai kävellen ehkä 
jäävät huomaamatta.

Torreviejassa on erinomaisia, hienoja teitä jois-
sa voi pyöräillä. Pyörällä voi kiertää vaikka suola-
järvien ympäri, käydä tutustumassa naapurikyliin 

Liikuntamahdollisuuksia 
Costa Blancalla

tai kiertää ihan vaan kaupungilla. Varsinaisia  pyö-
räteitä alueella on melko vähän, vanhin on ollut 
Carrefourin vieressä Crevillentin tien (CV-905) 
vieressä n. 7 km pituinen pyöräilyväylä oleva joka 
päättyy Quesadaan. Nyt kuitenkin uusia  pyörä-
teitä on syntynyt, nykyisin Torreviejasta pääsee 
N-332 vieressä kulkevaa pyörätietä aina Guadar-
mariinnn asti, sieltä voi jatkaa joki Rio Seguran 
rantoja pitkin Rojalekseen asti kevyen liikenteen 
väyliä ajaen. Takaisin voi tulla Benijofarin ja Que-
sadan kautta.

Pyöräilyn voi aloittaa oman urbanisaation alu-
eelta ja vähitellen laajentaa siitä liikkuma-aluetta. 
Siinä oppii samalla liikenteen haasteet sekä mah-
dollisesti löytää ihan uusia mielenkiintoisia paik-
koja. Aamun varhaisilla tunneilla on omat kannat-
tajansa.           kuntolentopalloa 

  La Matan rannalla
Kalevi Petäjän perustama ja vetämä kuntolento-
pallokerho on ollut koossa jo noin 8 vuotta. Joka 
keskiviikko- ja lauantai-iltapäivä kokoontuva kerho 
vetää rannalle paljon suomalaisia ihmisiä pelaa-
maan ja oppimaan. Kalevin toiveena kuitenkin oli-
si saada lisää naispelaajia joukkoon. Ikärajoituksia-
kaan porukassa ei ole, joten kaiken ikäiset pelaajat 
ovat tervetulleita mukaan. Lentopallomestari ei 
tarvitse olla, sillä niinkuin Kalevikin sanoi: “tässä-
hän sitä oppii samalla kun porukassa pelataan.”

Näin suuri porukka sai jopa kaksi verkkoa täy-
teen pelaajia, mutta sitten voi olla niitä päiviä kun 
tuulee liikaa, sataa vettä tai on liian kuuma. Vesisa-
de on kyllä harvinainen, mutta tuuli on paha vas-
tus pallolle sillä ikinä ei tiedä minne pallo lentää. 
Iloinen mieli ja reipas ryhmähenki saa kuitenkin 
sään kuin sään näyttämään aurinkoiselta. Tämän 
mukavan ja reippaan parituntisen pelin aikana 
varmasti tulee hiki pintaan ja mieli tekee palata 
näiden huipputyyppien joukkoon seuraavankin 
kerran pelaamaan.

Lotta Savonmäki

Suomalaisten

Alueella on myös monia vaelluskerhoja, on espan-
jalaisten, norjalaisten, englantilaisten ja muiden 
vaellusporukoita lähes kaikille viikonpäiville. Jos 
on vähän seikkailumieltä ja rohkeutta lähteä vie-
raskielisten mukaan, niin sitä voi suositella. Itse 
olemme olleet skandinaavien ja espanjalaisten 
vaeltajien mukana. Reitit eivät ole olleet hirveän 
vaativia, mutta mielenkiintoisia. Vaeltamatta oli-
si moni paikka jäänyt näkemättä. Espanjalainen 
luonto on erilaisuudessaan mielenkiintoinen vael-
luskohde.

Teppo Tiilikainen
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Luonnon ilmiöitä

Suomen vetisestä kesäsäästä johtuen unohdettu-
jen kirjojen ”aticolla” oli käyttäjiä. Aikaa siunaantui 
myös lepoon ja suunnitteluun, joten poutasäällä 
oli helppo tarttua tarpeellisiin tehtäviin. Harvi-
naisen ärhäkkässä hyttysinvaasiossa oli ainakin se 
hyvä puoli, että pikkulinnuille riitti ruokaa.

Mökkirannassa puuhaillessani havahduin mel-
koiseen läiskeeseen ja molskahduksiin. Arvelin, 
että ”lättähäntä” majava oli tullut rantaveteen 
melskaamaan, mutta mentyäni lähemmäs, huo-
masin, että kuikkaemohan se siinä koulutti poika-
siaan äkkilähtöihin. Vuoronperää pienokaiset sai-
vat näyttää taitojaan, ja lintuäiti pani heikommat 
uusimaan harjoituksen. Opetus näytti menevän 
perille.

Heinäkuun 22. päivänä ilmojen haltija koette-
li kovin kourin Kuopion Sankaripuiston korkeinta 
kuusta. Salama halkaisi sen täysin pirstaleiksi, jot-
ka levittäytyivät myös Karjalaisten muistomerkin 
ympärille. Hieman ennen rajuilmaa kiirehdimme 
puiston läpi poikien kanssa nuoremman synttäreil-
le. Ukkosrintaman lähestyessä seurasimme väläh-
dyksen ja jyrinän välistä aikaeroa. Kuinka ollakaan 
hetken kuluttua aikaeroa ei ollut juuri lainkaan, jo-
ten ukkonen oli aivan kaupungin keskustan päällä. 
Varsinaista tuhoa kävimme katsomassa ilta hämä-
rissä. Samalla kerrottiin jälkikasvulle taas kerran 
heidän kannaksenkarjalaisista sukujuuristaan.

Tämä oli myös keltavahveroiden kesä. Niitä oli 
kaikkialla mökin pihamaalla koko kesän aina syys-
kuun puoliväliin asti. Kantarelleja ei ole koskaan 
aikaisemmin ollut niin paljon ja niin pitkään, eikä 
kuohukerma kerinnyt jääkaapissa hapantua.

Joukkuepelejä

Helsingistä oli keväällä tullut toivomus, että hank-
kisimme jalkapallomaalin. Paketti vietiin mökille ja 
unohdettiin autotalliin. Kun valmistauduimme hä-
nen kanssaan viettämään hiljaista parijuhannus-
ta, tien päältä tuli viesti: ”Olemme tulossa. Onko 
maali?” Pihaan kurvasi pojan perhe. Hyttysistä 
huolimatta maali oli molempien poikien ahkerassa 
käytössä. Varsinkin viisivuotias vilisti ulos jo ennen 
heräämistämme nappulakengät jalassa.

Pikkupojalla on suunnaton halu pelata ja ilmei-
sesti taitoakin on kertynyt, koska hänet valittiin 
Tanoke (tarkoittanee: taito-nopeus-ketteryys) -mi-
niteam ryhmään, jossa harjoitellaan systemaatti-
sesti jalkapallon pelaamista. Välitysmiehenä toimi 
televisiokommentaattori Erkka V. Lehtola.

Kun lueskelin valmennustavoitteita, mietin 
millaiseen prässiin poika mahtaakaan joutua. Ta-
nokessa nimittäin kehitetään tasapaino- ja visuaa-
lista sekä taktista aistijärjestelmää, avaruudellista 
hahmotuskykyä ja proprioseptiivista aistijärjestel-
mää. Liiketaitojen lisäksi kehitetään myös tunteita 
ja vestibulaarisia taitoja. Lähtökohtana ovat tietys-
ti perustaidot: nopeus, rytmiikka, koordinaatioky-
ky ja tarkkaavaisuus. Nämä ominaisuudet ja taidot 
ovat kyllä hyödyllisiä huolimatta siitä jatkuuko jal-
kapalloharrastus. Ainakin vielä näyttää pojalla in-
nostusta piisaavan.

Katselen mielelläni taitureiden jalkapallopele-
jä, ja kesäkuussa niitä tuli televisiossa runsaasti. 
Taisi tulla katsottua lähes kaikki Euroopan mesta-
ruusottelut. Espanjalaisessa jalkapallossa pelaa-
jat luottavat taitoon, ketteryyteen ja taktiikkaan 
enemmän kuin voimaan. Tämä johtunee siitä, että 
useat pelaajat ovat pienikokoisia.

Nykäsyjä Koska myös jääkiekko on molempien poikien oh-
jelmassa mukana, perheessä keskustellaan jouk-
kuepelien väkivaltaisuudesta. Kuuluvatko tietyt 
kielletyt temput ja koodisto valmennusohjelmaan 
jo varhaisessa vaiheessa? Jääkiekon väkivaltaisuus 
on puhuttanut paljon suomalaisia. Pelin fyysisyy-
teen vedoten jotkut fanit ovat sitä mieltä, että 
myös väkivalta kuuluu pelin luonteeseen.

Jääkiekkoväki haluaisi pitää väkivaltaisuudesta 
rankaisemisen lajin sisäisenä asiana. Näinhän ei 
voi olla, kun pahoinpitely tapahtuu julkisella pai-
kalla julkisessa tilaisuudessa tuhansien silmäpari-
en edessä. Miten tämä vaikuttaa peliä katseleviin 
lapsiin ja nuoriin? Jääkiekko ei ole mikään mafia, 
jolla on oma lakinsa, jonka mukaan rankaiseminen 
tapahtuu ”perhepiirissä”.

Taide-historiallinen retki

Ennen juhannusta osallistuin Kainuun Hyrynsal-
mella akvarellikurssille, joka pidettiin Sodan ja 
Rauhan aseman entisöidyissä tiloissa. Teimme 
maalausretkiä lähikohteisiin ”Hiljaisen kansan” 
pariin ja ”Soivaan metsään”, molemmat suosittu-
ja matkailukohteita. Hiljaiset on synnytetty turve-
päisistä puetuista heinäseipäistä, joita on pellolla 
satamäärin. Vaatteet vaihdetaan vuodenaikojen 
mukaan. Rauhoitettuun soivaan metsään on ase-
tettu erilaisia tuulikanteleita ja muita soittimia ret-
keilijöiden iloksi ja soitettavaksi.

Suomen sotahistorian kannalta Hyrynsalmi on 
mielenkiintoinen paikka. Paikallisen tiedon mu-
kaan sinne alettiin rakentaa jo keväällä 1940 heti 
Talvisodan päättymisen jälkeen asuintaloja, joiden 
kymmenet rauniot ovat vieläkin nähtävissä hiek-
kakankaalla Hyrynjärven länsirannalla. Talot ra-
kennettiin Saksan armeijan päällystön asunnoiksi. 
Miksi suomalaiset aloittivat jo silloin näin mittavat 
rakennustyöt? Virallisten historiatietojen mukaan 
ensimmäiset enteet Suomen ja Saksan lähentymi-
sestä saatiin vasta elokuussa, kun saksalaisten so-
tilaiden kauttakulkusopimus solmittiin.

Jatkosodan aikana Pohjois-Suomessa oli enim-
millään yli 200.000 saksalaista sotilasta. Hyryn-
salmella toimi kaksi saksalaista joukko-osastoa, 
joiden vastuulla oli Kiestingin suunnan joukkojen 
huolto ja radan rakentaminen. Mitä mahtoi merki-
tä pienen kylän arjessa yhteensä 15.000 saksalai-
sen sotilaan ja venäläisen sotavangin paikalla olo? 
Tiedetään, että kaupankäynti suomalaisten ja sak-
salaisten välillä oli vilkasta, mutta monista muista 
asioista on vaiettu näihin päiviin asti.

Vankityövoimalla rakennetun kapearaiteisen 
kenttäradan valmistuminen viivästyi parilla vuo-
della, ja se ehti olla käytössä vain runsaan puoli 
vuotta. Nimen ”Kuoleman rata” se sai siksi, että 

radan rakennustöissä kuoli satoja vankeja, joiden 
hautoja on vieläkin havaittavissa radanvarrella. 
Pohjoiseen vetäytyessään saksalaiset tuhosivat 
tukikohtansa ja koko Hyrynsalmen kylän kirkkoa 
lukuun ottamatta. Hyrynsalmen kenttäradan ase-
ma räjäytettiin 14.9.1944. Suomalaisten ja saksa-
laisten aseveljeys muuttui Kainuussa hetkessä vi-
hamieliseksi. 

Kasvottomat voimat

Kukaan ei ole vieläkään pystynyt ymmärrettävästi 
selittämään ketkä ovat markkinavoimia, sillä ihmi-
siähän niiden täytyy olla, jotka asioista päättävät. 
Ensimmäisen Kreikan tukipaketin jälkeen kesällä 
2010 silloinen Suomen valtionvarainministeri ker-
toi, että nyt markkinavoimat on selätetty. Viime 
kesänä taas suomalaistaustainen komissaari kertoi 
New Yorkista palattuaan nähneensä siellä markki-
navoimat. Silti henkilöt, jotka maailman rahatalo-
utta ohjailevat, pysyvät edelleen kansalta piilossa. 

Kirsi-Marja Myöhänen
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Laittomat matkustajien kuljetukset tarkkailuun 
El Altet lentokentällä.
Informacion 25.07.-12

Kuljetusalasta vastaavan kaupunginvaltuutetun Justino Delgado´n mukaan Policia Local on lisännyt huo-
mattavasti valvontaa El Altet kentän alueella. Normaalisti ongelmana ovat olleet alueella toimineet ulko-
paikkakuntalaiset taksit, joilla ei ole toimilupaa tällä alueella. Nyt lisäksi ovat tulleet yksityisautot, jotka 
kuljettavat matkustajia kentälle ja sieltä pois. Asia on huolestuttava ja tutkimuksia jatketaan. Pientä edis-
tystä on jo saavutettu, vaikkakin asia on hyvin monimutkainen, sanoi Justino Delgado.Taksiautoilijoiden 
keskuudessa ollaan tyytyväisiä, että heidän tutkintapyyntöönsä on suostuttu, He ovat myös ottaneet 
ylös niiden yksityisautojen rekisterinumeroita, jotka jatkuvasti kuljettavat matkustajia alueella.
 
Terttu Koljonen

Keskiverto työeläke nousee 814 euroon 
Alicanten provinssissa
Redaccion/E.P. Alicante/Valencia, 25.07-12

Työ- ja sosiaaliministeriö ilmoitti eilen, että keskiverto työeläke nousi 814,57 euroon per kuukausi täs-
säkuussa Alicanten provinssissa. Niistä eläkkeistä, jotka kuuluvat erilaisten eläkejärjestelmien piiriin, 
(pysyvä työttömyyseläke, leskeneläke, orvoneläke), aletiin maksamaan heinäkuussa 725,24 euroa kuu-
kaudessa keskiverrosti, joka on oletettavasti 3 % enemmän kuin aikaisemmin.Keskiverto leskeneläkkeek-
si tuli heinäkuussa 572,75 euroa ja pysyvän työttömyyseläkkeen keskivertosummaksi tuli 770,74 euroa. 
Kansallisella tasolla luvut osoittava, että sosiaaliturvaa maksettiin kokonaisuudessaan 7.407 miljoonaa 
euroa eläkkeisiin heinäkuussa, joka on 4,3 % enemmän kuin vastaavana kuukautena edellisvuonna.

El Correo, 19.07.2012
Bebes Robados”Siviilirekisterin tuomarit Bilbao´ssa, Vitoria’ssa ja San Sebastian’issa epäilevät,että on 
mahdotontaselvittää ”ryöstettyjen vauvojen” tapauksia. Samaa mieltä ovat myös kaupunkien hautaus-
maista vastaavat virkamiehet.Baskilaiselle parlamentin lautakunnalle antamassaan selvityksessä he ker-
toivat, että vuosina 1940-1995 vastasyntyneiden ja adoptoitujen vauvojen epäillyt ryöstöt ovat vaikeita 
tutkia. Asianmukaiset asiakirjat ja rekisterit puuttuvat aborteista ja hautauksista. Kun väestörekistereitä 
on tutkittu, on huomattu, että arkistoja puuttuu ja jäljelläolevat ovat hyvin huonossa kunnossa tai si-
sältävät puutteellista tietoa.Maria Estela San Miquel, Vitoria’n rekisterikeskuksen tuomari ja Alicia San-
chez Bilbao’sta vakuuttavat, että tutkituissa otannoissa ei ole paljastunut rikollista toimintaa. San Miquel 
on sitä mieltä, että jos joku lääkäri tai sairaanhoitaja halusi tehdä laittoman adoption, hän teki myös 
vääriä kirjauksia rekisteriin.Tuomarit myöntävät, että monet henkilöt, jotka tutkivat menneisyyttään, 
esim. nainen, joka on hylätty syntyessään, kääntyy oikeuslaitoksen puoleen toiveineen, jotka harvoin 
toteutuvat.San Miquel ja Sanchez ilmaisevat kuitenkin halunsa auttaa niitä, jotka ovat mahdollisesti jou-
tuneet petoksen uhreiksi.Hautausmailla on samat vaikeudet. On ollut mahdotonta tunnnistaa vauvoja 
ja ihmis-sikiöitä. Bilbaon hautausmaan vastaava, Oscar Garbizu, kertoi, että heidän hautausmaalla on 
voitu  tunnistaa vain 11 hautausta 138:sta, joista on pyydetty tietoja.San Sebastian’in hautausmaalle on 
tullut 332 tutkimuspyyntöä. Suurin osa on jäänyt selvittämättä.Hautausmaan vastaavan mukaan vauvat, 
joita ei oltu vielä kastettu, ei haudattu hautausmaille.Heidät haudattiin alueelle, joka tunnetaan nimellä 
el ”limbo”, (”lievempi kadotus”, auringon-, kuun reuna).

Terttu Koljonen

“Onpa ihana päivä” huikkaa Sepe terassilta. “Aa-
rinko paistoo ja kaekki mansikalta maestoo! ru-
noilee Sepe. Tänään mennään kyllä uimaan, kul-
tasein, mun armahain! Mennään Locosin rannalle 
ja otetaan vähän evästä mukaan. Laita reput kun-
toon, niin mennään kiireesti ennenkuin Locosin 
ranta on loppuunmyyty.”

Toini kuulee Sepen kutsun ja jää miettimään, 
miltä Toini Sallinen mahtaa näyttää tämän kesän 
uimavarusteissa. Toini osti näet viime syksynä uu-
den uimapuvun Sokokselta, “kalliilla rahalla”, niin-
kuin Tonilla on tapana sanoa.

Uimapuku on Toinista varsin tyylikäs. Mustaa, 
turkoosia, ripaus valkoista ja koko komeus tyyli-
puhtaasti muotoiltu. Myyjätärkin oli sanonut, että 
uimapuku on kuin tehty aikuiselle, kypsälle var-
talolle. Musta värikin on ihan nappiin. Musta väri 
näet hoikentaa naista kuin naista. “Edessä kulke-
vat pystysuorat turkoosit ja valkoiset ohuet raidat 
tekevät vartalosta pidemmän!” oli myyjätär valis-
tanut.

Toini oli ihan samaa mieltä. Musta hoikentaa ja 
pystyraidat pidentävät; näin kaikki muotikirjatkin 
todistavat. Uimapuvunvasemman rinnan päälle 
oli painettu abstrakti turkoosinvärinen kuvio. “Se 
antaa puvulle vielä viimeisen tyylikkään silauksen. 
Kuvio kertoo pukeutujasta, joka uskaltaa ottaa ris-
kejä,” oli myyjätär lausunut vakuuttavasti.

“Odota vähän, kun kokeilen uimapukuani, 
“huutaa ToiniSepelle. “Tule tänne makutuomarik-
si. Katsotaan yhdessä, millainen Ranta-Misu täältä 
ilmestyy.”

Sepe sukeltaa sisään terassilta ja jää sohvan 
kulmalle odottamaan muotinäytöstä. Toini pur-
jehtii huoneeseen korkokengät kopisten. Toini on 
käärinyt isoon mustaan huiviin, joka peittää uima-
asun ja siihen verhoutuneen vartalon. “Voila!” 
hihkaisee Toini ja sipaisee huivin pois ympäriltään. 

“Oho, hämmästyy Sepe. Hyvältä näyttää!”
Toini tietää, että Sepe kommentoi aina samalla 
tavalla, näytti hänelle sitten mitä asua tahansa. Ei 
miehiin voi luottaa muotiasioissa! Toini pyörähtää 
peilin eteen ja katsoo itseään arvostelevasti. Pei-
lin kuva ei ole ihan sellainen kuin se Sokoksella ai-
koinaan oli: pullottavat reidet ja pursuavat rinnat 
näyttävät peilikuvan. Olenkohan minä lihonut vä-
häsen? kauhistelee Toini.

“Olenko minä mielestäsi lihonut?” kysyy Toini 
Sepeltä. “En minä mitään eroa huomaa.” Sanoo 
Sepe. Sepestä Toini on varsin valloittava omassa 
runsaudessaan. “Sano suoraan, mitä ajattelet! 
Puhu, niinkuin Jorma Uotinen, mitään salaamatta, 
mitään kaihtamatta”, tivaa Toini. “Minusta puku 
sopii sinulle mainiosti, Miseliini-Mammaseni!” sa-
noo Sepe.

Sepe on kutsunut Toinia Miseliini-Mammaksi 
jo vuosikymmeniä. Nuorenahan Toini oli ollut kuin 
pajunvitsa, hoikempi kuin nuori koivu. Vuodet vaan 
tekivät tehtävänsä. Syntyneet lapset, hormoonit ja 
kelpo ruoka aiheuttivat muodonmuutoksen. “Mei-
dän Miseliini-Mamma!” keksi Sepe jo silloin kuin 
keskivartalolle alkoi kehittyä ensimmäisiä renkaita. 
“Miseliini, Miseliini!” matkivat lapset kuorona pe-
rässä. No, Toini ei pannut nimeä pahakseen. Toi-
ni näet tiesi, että Sepe on niitä miehiä, joista on 
mukavaa, että naisessa on “jenkkakahvoja”, joista 
pidellä kiinni.

“Olenko minä vähän pyöristynyt viime talvesta, 
Sepe?” tivaa Toini edelleen. “Voi meidän Miseliini-
Mamma! Minun silmissäni sinä näytät Brigitte Bar-
dotilta, Dallasin Pamelta, Marilyniltä tai paroonitar 
Thysseniltä. Tule, mamma, nyt lähdetään uimaran-
nalle, huikkaa Sepe. “Paroonitar Thysseniltä?” ih-
mettelee Toini. “Kuka se on?” “Eräs varsin valloit-
tava nainen, vastaa Sepe. Mennään jo!”

EVE

Uimarannalle

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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AJANTILAUS SUOMEKSI, 
MARIA 676 288 260

TAAS UUTTA KIRJASTOSSA
Suomen kirjasyksyn menestysteos  on Sofi Oksasen Viron lähihistoriaa käsittelevä kirja ”Kun kyyhkyset ka-
tosivat”. Kirjasta otettiin Suomen oloissa suuri ensipainos, 100.000 kpl ja kirja julkistettiin Virossa samaan 
aikaan kuin Oksasen edellisen Puhdistus-kirjan pohjalta tehty elokuva sai ensi-iltansa. Jos kiinnostuu Viron 
lähihistoriasta enemmänkin, kannattaa lukea  virolaisen kirjailijan Ene Mihkelsonin teos Ruttohauta, (sitä 
kirjastossa ei ole). Sitä vastoin  kirjastossa on Oksasen  uutta kirjaa ainakin kaksi kappaletta. Kirja sopisi vaikka 
lukupiirin käsiteltäväksi. Olisikohan Seurassa kiinnostusta lukupiirin perustamiseen ja löytyisikö vetäjää?  

Toinen syksyn kirjojen myyntimenestys on Suomen 
talous- ja pankkimaailmaa  käsittelevä  ”Erehtymät-
tömät”. Jos talouselämän seuraaminen vähääkään 
kiinnostaa, on tässä oiva kirja luettavaksi, kuin jän-
nittävää dekkaria lukisi. Kirjan ovat kirjoittaneet Hel-
singin yliopiston historian dosentti Teemu Keskisarja 
ja historian professori Markku Kuisma. Kirjan ensim-
mäinen painos myytiin Suomessa  loppuun alle kah-
dessa viikossa.
Muita uusia kirjoja:  
Leena Lehtolainen, Oikeuden jalopeura 
Miika Nousiainen, Metsäjätti 
Tuija Lehtinen, Pirunsaaren veljekset 
Pirjo Hassinen, Äitienpäivä 
Ilkka Remes, Ylösnousemus 
Riikka Pulkkinen, Vieras 
Eugen Ruge, Vähenevän valon aikaan 
 
Pirjo Castejón

RUTA de la TAPA
Torreviejassa järjestetään jo 7. kerran RUTA de 
la TAPA- kierrokset. Osallistuvia ravintoloita 
on jo 75, alkuun niitä oli vain parikymmentä 
v 2009.
 
Hinta on pysynyt samana, 2 euroa juoma + ta-
pas. Tapasluettelon ja kartan saa kaikista osal-
listuvista ravintoloista. Kannattaa myös ää-
nestää parasta tapasta, koska voittoja oikeasti 
jaetaan. Tyttäreni oli kesällä 4 päivän täysihoi-
tolomalla Mallorcalla voitettuaan matkan ää-
nestyslipulla edellisellä kerralla.  
 
Rutan ajanjakso  22.11 – 2.12   torstaista sun-
nuntaihin  klo 12 – 16.30  ja  19.30 – 23.
 
Osallistukaa ja nauttikaa!!

Pirjo Castejón

Tultuani käymään Torreviejassa muutaman kuu-
kauden poissaolon jälkeen, tuntuu kuin kaikilla 
naapureilla ja sukulaisilla menisi taloudellisesti en-
tistä huonommin. Tuttu kampaaja on sulkenut liik-
keensä ja tekee työnsä asiakkaidensa kotona vält-
tääkseen vuokra- ym.menot. Nuorelta perheeltä, 
jossa molemmat ovat Madridissa kunnan töissä, 
on palkkaa  leikattu 5 % jo toista kertaa ja molem-
milta on poistettu ”pagas extras” eli joulun ja ke-
säloman alla maksettavat ylimääräiset palkat. Kar-
keasti laskien he ovat menettäneet viidenneksen 
tuloistaan. Etelä-Espanjassa pienessä kaupungis-
sa oli 40 puhtaanapito työläisen muutaman kuu-
kauden työllistämispestiä haettavana. Hakijoita 
ilmaantui 600 ja kaupunginjohtaja katsoi parhaak-
si arpoa työt, ettei syntyisi polemiikkia joidenkin 
suosimisesta. Minimipalkkaisen työn onnelliset 
voittajat tuulettivat kuin olisivat saaneet vähin-
tään miljoonapotin lotossa. Madridin kaupungille 
haettiin 600 toimistotyöntekijää ja hakijoita tuli 
yli 45.000 ( ihan totta, luvussa ei ole ylimääräistä 
nollaa ) ja lähes kaikki hakijat olivat huomattavasti 
ylikoulutettuja ko työhön. 

Espanjan väkiluku on laskenut viime ja tämän 
vuoden aikana yli puoli miljoonaa. Lähtijöistä suu-
rin osa on ulkomaalaisia, mutta espanjalaiset läh-
tijät ovat nuoria ja koulutettuja, mikä on maalle 
todellinen menetys. Ollessani Meksikossa keväällä 
eräs galicialainen maanrakennusinsinööri 
kertoi, että suurin osa Caliciasta valmistu-
neista insinööreitä hakeutuu Etelä-Ame-
rikkaan, missä talous kasvaa eikä heillä ole 
kieliongelmaa. Espanjan väestö ikääntyy, 
eliniänodote on naisilla 85 v ja miehillä 79 
v , joten nuorten maastamuutto on Espan-
jalle katastrofaalista. 

Tuloerot kasvavat Espanjassa nopeam-
min kuin missään muussa Euroopan maas-
sa, joten ei ole ihme jos kansa vähän hauk-
koo henkeään kun kuulee, että Valencian 
entinen presidentti Zaplana maksoi laulaja 
Julio Iglesiakselle 6 miljoonaa euroa, jotta 
taiteilija tekisi Valencian maakuntaa tun-
netuksi. Valencian maakunta kunnostautui 
myös Prinsessa Christinan puolison Iñaki 
Urgandarinin petollisten liiketoimien mak-
suautomaattina Katalonian ja Baleaarien 
lisäksi. Valencian kaupungissa järjestetäänkin turis-
tikierroksia otsikolla ” Näin rahamme hassattiin”.

Mielenosoitukset palvelujen leikkauksia vastaan 
jatkuvat  ja yleislakkoa kaavaillaan marraskuun 
14 päiväksi. Sisäministeriössä valmistellaan la-
kiehdotusta, mikä kieltäisi kuvaamasta poliisia 
virantoimituksessa. Näin estettäisiin poliisien ja 
mielenosoittajien väkivaltaisten toimien tulo julki-
suuteen. Aloite on ainutlaatuinen demokraattises-
sa valtiossa.  

Kataloniassa Espanjasta irrottautuminen saa 
koko ajan lisää kannatusta. Katalonian presidentti 
Artur Maas haluaa marraskuun lopussa pidettä-
viin vaaleihin liittää kysymyksen itsenäistymisestä. 
Keskushallinto kieltää sen ehdottomasti perustus-
lain vastaisena. Kielikysymys on myös erittäin tu-
lenarka, Kataloniassahan perusopetus annetaan 
katalonian kielellä ja kun opetusministeri Wert 
sanoi haluavansa espanjalaistaa katalonialaiset 
lapset, olivat reaktiot ymmärrettävästi rajuja. En-
simmäistä kertaa katalonialaiset kieltäytyivät juh-
limasta Espanjan kansallispäivää 12. lokakuuta.

Torreviejassa sitä juhlittiin kuten ennenkin ja 
lippu nousi salkoon kirkkoaukiolla. Entisen kau-
punginjohtajan Mateon kolme oikeudenkäyntiä 
ovat edelleen vireillä, uusi kaupunginjohtaja Dolon 
kiletäytyy luovuttamasta kaupunginvaltuutettujen 
kymmenientuhansien eurojen puhelinlaskuja jul-
kisuuteen, vaikka laki niin edellyttää. Puheluista 
on suuri osa soitettu sexipalveluihin. Kaupungin-
johtajan isän jouduttua pieneen liikenneselkka-
ukseen ja poliisin tultua paikalle, oli hän poliisin 
toimiin tyytymättömänä esittänyt klassisen kom-
mentin.” Ettekö tiedä kuka olen” ja uhannut polii-
sin menettävän työnsä tuossa tuokiossa, kunhan 
hän ehtii kaupungintalolle.

Joten elämä tuntuu Torreviejassa  jatkuvan en-
tisenlaisena eli ei mitään uutta auringon alla.

Pieni
katsaus

tämän päivän espanjaan

kuva: Eliseo Montesinos Lorente 
teksti: Pirjo Castejón
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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

Ensimmäistä kertaa itse Suomi-seuralla järjestetty tervetuliais-
juhla keräsi kokoon suuren joukon suomalaisia. Liki 80 henkeä 
täytti seuran tilat tiiviillä tunnelmalla. Puheenjohtajan terve-
tulotoivotusten ja maljannoston jälkeen tarjolla oli herkullista 
ruokaa ja juotavaa. Terttu Nivala shamppanjalaulullaan viritti 
tunnelmaa ja kitarallaan säestävä Markku Tuominen sai juhla-
väen laulun kaikumaan seuran kahvilasta sekä naurua ja kuu-
lumisten jakamista kesti monta tuntia. Inkeri Whiten ja Terttu 
Nivalan esittämä virolais-hääpuhe sai jokaisen vieraan kuivaa-
maan naurukyyneleitä poskiltaan. Onnistuneesta juhlasta kii-
tokset kuuluu seuran väelle ja kaikille teille juhlaan osallistu-
neille!

Sini Kyrönlahti

Tervetuliasjuhla 

Suomi-seuralla keskiviikkona 
03.10.2012

Matka alkoi Torreviejasta 5.10. klo 10.00 kahdel-
la autolla suuntana etelä. Ensimmäisesssä autos-
sa Mailis ja Pentti Liimatainen ja toisessa vaimoni 
Leena ja allekirjoittanut.

Tarkoituksemme oli tutustua Mojacariin ja siel-
lä olevaan Parador-hotelliin sekä seuraavana päi-
vänä mm. Trevelezin vuoristokylään 1.550 metrin 
korkeudella merenpinnasta Sierra Nevadan rin-
teellä.  Ensimmäisen päivän ajomatkaksi tuli n. 300 
km pääosin AP 7 moottoritietä ja toisen päivän n. 
600 km vuoriston etelärinteen luonnonkauniita 
pikkuteitä sekä vuoriston pohjoispuolella Murcian 
moottoritietä kotiin.

Viikkoa aikaisemmin oli voimakkaita sateita 
koko Espanjassa, mutta emme osanneet odottaa 
enää siinä vaiheessa mitään vaikeuksia matkan te-
ossa.

Alkumatka sujuikin ilman ongelmia, mutta n. 
100 km Cartagenan jälkeen moottoritie oli poikki 
sadevaurioiden vuoksi. Alkoi pitkä kiertotie huo-
nosti opastetuilla pikkuteillä. Joskus saattoi olla 
vain sateen pieksemä pahvilappu opasteena.

Kiertotien jälkeen tulimme Veran pieneen me-
renrantakaupunkiin, jossa oli viikko tulvan jälkeen 
edelleen monet kadut hiekkavalleilla suljettuna ja 
hotellien kellarikerroksista pumpattiin vettä kadul-
le. Paikallisesta lehdestä luimme, että sadevettä 
oli tullut esim. 28.9. perjantaina 245 litraa neliö-
metrille vuorokaudessa.

Sade oli tullut voimakkaan pyörremyrskyn 
muodossa, jolloin vahinkoja aiheutui esim. raken-
nuksille ja autoille. Useita ihmisiä hukkui autonsa 
mukana, kun voimakas virta vei auton tieltä syviin 
ojiin.

Veran kaupungista pääsi vain yhtä tietä pitkin 
takaisin mantereen suuntaan ja etelämpänä kul-
kevaa toista tietä Mojacariin, jossa majoituimme 
Paradoriin. Hotelli on uuden tyylin vuorenrinnera-

kennus aivan välimeren rannalla. Kaikki huoneet 
hyvin varustettuja mm. merinäkymin. Erityisesti 
hotelliaamiainen edusti parasta tasoa.

Aamulla kävimme Pentin kanssa uima-altaassa 
virkistäytymässä, jotta selviämme Nevadan vuo-
riston serpentiiniteistä. Hitaat vuorenrinnetiet oli-
vat tavallistakin hitaampia, koska sade oli tuonut 
irtomaata tielle, josta sitä oli monin paikoin vain 
osittain lapioitu tien sivuun.

Lauantaina 5.10. puolenpäivän jälkeen tavoi-
timme Trevelezin kylän, jota ylemmäksi ei enään 
merkittyjä autoteitä mene. Kylä on tiiviisti raken-
nettu viehättävä asutus, joka on kuuluisa Pata 
Negra kinkuistaan. Niitä oli myytävänä useissa 
myymälöissä. Joulukinkut tulikin ostetuksi tästä 
kylästä.

MATKA MOJACARIIN JA 
SIERRA NEVADAN VUORILLE

Paluumatkalle lähdimme iltapäivällä samoja ser-
pentiiniteitä vuorenrinnettä alaspäin ja tavoi-
tettuamme Granadan moottoritien matkanteko 
nopeutui huomattavasti. Matka-aika Granadasta 
Murcian kautta kotiin kesti kahvitaukoineen n. 5 
tuntia.

Matka oli kaikinpuolin onnistunut, paljon uutta 
nähtävää, erilaisia maisemia, ei liikenneruuhkia. 
Siis voimme vilpittömästi suositella parin päivän 
retkiohjelmana.

Sakari Haukka 
Torrevieja 14.10.2012
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Costa Blancan Skandinaavisessa koulussa aloitti 
tänä syksynä ensimmäistä kertaa kaksi suomen-
kielistä opetusryhmää. Suomalaisia luokkia opet-
tavat Tiia Kokko ja Rita Kivimäki. Skandinaavinen 
koulu toimii edelleen vanhoissa tiloissaan Orihu-
ela Costalla, mutta koulu etsii samanaikaisesti 
uusia tiloja koulutoiminnalleen lähialueelta. 

Skandinaavisessa koulussa opiskelee tänä syksynä 
noin 60 oppilasta Suomesta, Ruotsista, Norjasta, 
Tanskasta ja Islannista. Suomalaisoppilaiden mää-
rä on kasvanut kahteenkymmeneen. Ruotsinkielis-
ten opetusryhmien määrä on myös kasvanut viime 
vuodesta yhdellä opetusryhmällä ja kasvun myötä 
oppilaiden ja henkilökunnan määrä on lisäänty-
nyt reilusti. Henkilökuntaan kuuluu rehtori Ingela 
Björklundin lisäksi viisi vakituista luokanopettajaa 
ja  kolme tuntiopettajaa. Koulun tiloissa avattiin 
syyskuun lopussa myös ruotsinkielinen päiväkoti-
ryhmä 3-5 –vuotiaille. 

Tästä syksystä alkaen koulu profiloitui terveyttä 
ja hyvinvointia edistäväksi oppilaitokseksi. Suunta-
us sopii hyvin nykyaikaan, sillä lasten allergioiden 
ja astmojen lukumäärä on kasvanut ja mm. las-
ten ylipaino-ongelmat ovat ajankohtaisia. Koulun 
sijainti sopii myös hyvin yhteen terveysteeman 
kanssa, sillä mm. maailman terveysjärjestö WHO 
on luokitellut Costa Blancan yhdeksi maailman 
terveellisimmistä paikoista. Oppilaiden normaa-
leihin koulupäiviin sisältyy päivittäin erilaista liik-
kumista mm. liikuntatuntien, kävelyretkien, röris-
jumpan, aivojumpan sekä muiden liikunnallisten 
aktiviteettien parissa. Koulussa tarjotaan myös 
päivittäin terveellistä ja ravitsevaa kotiruokaa run-
saalla salaattibuffetilla höystettynä sekä hedelmiä 
välipalaksi. 

Kohti kestävää kehitystä

Skandinaavinen koulu panostaa sihen, että kou-
lusta tulee Espanjan ensimmäinen ulkomaalai-
nen koulu, jolla on Vihreä lippu. Vihreä lippu on 
päiväkotien, koulujen, oppilaitosten sekä lasten 
ja nuorten vapaa-ajan toimijoiden kestävän kehi-
tyksen ohjelma. Sen lisäksi Vihreä lippu on myös 
kansainvälinen kasvatusalan ympäristömerkki.  
Koulussa työskennellään kohti kestävää kehitystä 
mm. kierrätyksen avulla. On tärkeä oppia huoleh-
timaan ympäristöstä jo varhain. Skandinaavisessa 
koulussa otetaan huomioon niin lajittelu kuin jät-
teen vähentäminenkin. Toisen suomalaisen luo-
kan tehtävänä onkin mm. kerätä paperit ja karton-
git muista luokista. Vastuullinen toiminta on koko 
kouluyhteisön etu. 

Erilaisissa oppiaineissa, esim. käsitöissä ja ku-
vataiteissa, voi käyttää mielikuvitustaan ja hyö-
dyntää muuten pois heitettäviä materiaaleja. 
Koulussa on jo hyödynnetty vanhoja vesipulloja, 
lasi- ja metallipurkkeja, vanhoja kankaita ja vaat-
teita sekä langanpätkiä. Vesipulloista ja kankaista 
on valmistettu mm. värikkäitä rannerenkaita. Vesi-
pullojen erisävyisistä muoveista voi askarrella mitä 
mielikuvituksellisimpia kukkia. Vanhoja monisteita 
käytetään suttupapereina, jolloin paperinkulutus 
vähenee huomattavasti. Planeettamme kasvukyky 
on rajallinen, joten koululla halutaan vaikuttaa sii-
hen, että tulevilla sukupolvilla on samat mahdolli-
suudet kuin meillä. Koulun vihreää lippua varten 
on erittäin tärkeää pohtia hyvinvointia ja vastuita 
lasten kanssa.

Skandinaavinen koulu haastaa myös kaikki poh-
joismaalaiset lisäämään tietoisuuttaan ympäris-
töasioista Costa Blancalla. Kierrätys lähtee kaikis-

Aurinkoista arkea Costa Blancan 
Skandinaavisessa koulussa

ta meistä itsestämme. Kierrätykseen on jo luotu 
mahdollisuudet Espanjassa, mutta niitä ei vielä 
viitsitä/osata käyttää. Costa Blancan alueelta löy-
tyy runsaasti erilaisia keräyspisteitä. Esimerkiksi 
sininen roskasäiliö (papel) on tarkoitettu paperi-, 
pahvi- ja kartonkijätteille, keltainen roskasäiliö 
(envases) muovipulloille ja -purkeille, muille muo-
visille pakkausmateriaaleille sekä metallitölkeille 
ja vihreä roskasäiliö (vidrio) lasipulloille ja -purkeil-
le. Orihuela Costan uudessa La Zenia Boulevard 
-kauppakeskuksen parkkihallissa on myös Ecopar-
que-ongelmajätekeräyspiste esimerkiksi pienille 
kodinkoneille, lampuille ja ruokaöljyille. Paristoja 
varten löytyy keräyspisteitä suurimmissa ruoka-
kaupoissa. Varsinainen Ecoparque –keräysasema 
löytyy Torreviejassa Ctra. Crevillenten varrelta ja 
sinne voi viedä kaikenlaista jätettä kierrätettäväksi.

Oppilaat rakastavat koulunkäyntiä

Skandinaavisen koulun visio on tulla parhaaksi 
pohjoismaiseksi kouluksi Espanjassa. Skandinaavi-
nen koulu on turvallinen koulu, jossa jokainen saa 
olla oma itsensä, jossa oppilaita jatkuvasti kan-
nustetaan oppimaan enemmän, jossa arvostetaan 
työrauhaa ja vahvistetaan uskoa tulevaisuuteen.

Skandinaavisessa koulussa on tämän syksyn ai-
kana vietetty erilaisia teemapäiviä. Koulun aloitus-
ta juhlittiin elokuussa näyttävästi mm. kesälukukil-
pailun palkintojenjaon ja upeiden koulupaitojen 
jakamisen merkeissä. Syyskuussa vietettiin Skandi-
naavisten ulkomaalaiskoulujen yhteisiä Olympiaki-
soja Torreviejan urheilukentällä. Lokakuussa kou-
lussa vietetttiin espanjalaista teemapäivää, jolloin 
kouluun pukeuduttiin Espanjan väreissä, esimer-
kiksi jalkapallopaidoissa ja flamenco-mekoissa. 
Teemapäivän kanssa samalle viikolle osuivat Va-
lencian päivä 9. lokakuuta ja Espanjan kansallispäi-
vä 12. lokakuuta. Teemapäivän aikana lapset op-
pivat tietoa näiden pyhäpäivien vieton historiasta, 
tutustuivat espanjalaisen jalkapalloilun saloihin, 
taitelivat azulejoseita (kaakelimaalauksia), tans-
sivat flamencoa sekä tutustuivat Miguel Cervan-
tesiin ja Don Quijoten –tarinaan. Päivä päätettiin 
maukkaaseen paella-lounaaseen aurinkoisessa 
ulkoilmassa. 

Tällä hetkellä Skandinaavisessa koulussa näkyy 
jo joulu, vaikka aurinko paistaa lämpimästi ja läm-
pö hellii pieniä koululaisia. Koulussa on aloitettu 
lauluharjoitukset joulun erilaisia tapahtumia var-
ten. Perinteisesti koulun oppilaat esiintyvät mm. 
Murcian Ikeassa Lucian päivänä. Koulun oppilaita 
voi myös päästä näkemään ja kuulemaan erilaisis-
sa kokoonpanoissa esimerkiksi Suomi-Seuran ja 
Costa Blancan evankelisluterilaisen seurakunnan 
yhteisessä itsenäisyyspäiväjuhlassa torstaina 6. jou-

lukuuta, ruotsalaisessa kirkossa Lucian päivänä 13. 
joulukuuta ja Kauneimmat joululaulut-tilaisuudessa 
Torreviejan kirkolla lauantaina 15. joulukuuta.

Tietoa koulusta

Täällä jokainen – lapsi ja aikuinen – saa olla oma 
itsensä! Costa Blancan Skandinaavinen koulu tar-
joaa opetusta pohjoismaalaisile oppilaille perus-
opetuksen vuosiluokilla 1-6. Opetusryhmät ovat 
pieniä, mikä mahdollistaa yksilöllisen opetuksen, 
ohjauksen ja runsaan tuen oppilaille. Koulu on pie-
ni ja viihtyisä ja koulun ilmapiiri on rauhallinen ja 
harmoninen. Kiinteä vuorovaikutus opettajien ja 
oppilaiden välillä luo turvallisuutta ja mahdollistaa 
erinomaiset edellytykset hyvälle oppimiselle ja 
oppimistuloksille.

Skandinaavisessa koulussa noudatetaan ruot-
salaista opetussuunnitelmaa, mutta suomalaisilla 
luokilla opetussuunnitelma on muokattu suoma-
laisen opetussuunnitelman mukaiseksi. Käytän-
nössä opetussuunnitelma on sama kuin Suomessa, 
mutta mm. vieraisiin kieliin panostetaan enem-
män ja tunneäly (EQ) löytyy lukujärjestyksestä. 

Skandinaaviseen kouluun on jatkuva oppilas-
haku. Syyslukukaudelle 2012 on vain yksi vapaa 
paikka luokalle 4-6. Kevätlukukaudelle 2013 on 
vielä vapaita oppilaspaikkoja. Oppilaita otetaan 
myös lukukautta lyhyemmäksi ajanjaksoksi. Mini-
miopiskeluaika on yksi kuukausi. Pidä kiirettä, jotta 
varmistat koulupaikan koulussamme lyhyeksi tai 
pidemmäksi aikaa.

Lisätietoja: 
www.skandinaviskaskolan.com
tai rita@skandinaviskaskolan.com

Kirjoittaja Rita Kivimäki on Skandinaavisen koulun 
vararehtori ja luokanopettaja

Viivi Mattila ja Elma Mettälä välitunnilla.
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Ensimmäinen viikko menikin ympäristöön tutus-
tuessa. Emme tiedä mitä ajattelimme, kun lähdim-
me ilman minkäänlaista  tietoa mistään kaupungin 
kaduille suunnistamaan, vieläpä ilman karttaa. 
Mutta löytyhän ne ruokakaupat sun muut, kun us-
kalsi avata suunsa  ja kysyä vastaantulijoilta  roh-
keasti neuvoa. Siinä samalla  karttui englanninkie-
len taitomme! Ja pitäähän sitä espanjaakin osata, 
siihen perehdyimme kielikurssilla. Ja hyvinhän 
sitä pärjättiin, vaikka menikin melkein kokonainen 
viikko ilman lämmintä vettä.

Askelmittaria kyllä olisi tarvinnut, voi niitä hui-
keita lukemia mitä siinä  olisi  ollut! Saatoimme 
olla huvittava näky kaupasta  tullessamme, päät 
märkinä kannoimme vettä ja suuret määrät ruo-
kaa asunnollemme.

On mukavaa, kun ihmiset täällä  ottivat meidät 
iloisesti vastaan. Tuli tervetullut-olo ja sen seu-
rauksena olikin mukava tulla aina tänne Suomi-
seuralle lehteä tekemään. Ilmapiiri oli lämmin ja 
turvallinen. Ihan tuntemattomatkin ihmiset saat-
toivat hymyillä ja tervehtiä! Se on suuri ero Suo-
men ja Espanjan välillä. Hyvin nukutun yön jälkeen 
ja pirteällä mielellä tämäkin lehti tehtiin.

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

”Hei tytöt, lähdettekö työssäoppimaan  Espanjaan?” - Ei epäröintiä. Ja siitä tämä meidän reissu alkoi-
kin, matkalaukut pakattuina seisoimme Tampereen lentokentällä. Vettä satoi, mutta mielessä pyöri 
Torreviejan lämmin tuuli ja kuuma aurinko! Ja todellisuus kuumuudesta iskikin heti koneesta nous-
tuamme. Se, että kaikki  on hyvin paljon erilaista, ei tullut yllätyksenä. Vaikka olimme yhteen ääneen 
kuvitelleet millaista täällä tulisi olemaan, eivät nämä kuvitelmat ihan vastanneet todellisuutta. Vähin-
täänkin yksi yhteinen suunnitelma meillä oli - asenteella eteenpäin! 

Kaksi nuorta
Torreviejassa

Pitihän sitä viikonloppunakin rentoutua, paras 
tapa siihen löytyi kohisevan välimeren rannalta. 
Tavoitteena oli saada suomalaisen vaaleasta ihos-
ta kauniisti ruskettunut ja siinä taisimmekin on-
nistua, JES! Emme osaa nimetä mitään erityistä 
tapahtumaa, mikä olisi mieleemme jäänyt paina-
vimmin. Kokonaisuudessaan koko matka ja kaikki 
tapahtunut hymyilyttää . Oli upeaa olla hetken es-
panjalainen!

Onkin sitten aika palata koti-suomeen. Tyh-
jin käsin emme täältä lähde, vaan täynnä uusia 
kokemuksia ja taitoja. Tämä varmasti henkisesti 
kasvattava ja itsenäistyttävä kokemus oli jokaisen 
naurahduksen ja poskelle vierähtäneen kyyneleen 
arvoinen. Ja näiden  arvokkaiden asioiden lisäksi 
opimme rutkasti lisää ammattitaidosta, kansain-
välisyydestä, ongelmanratkaisusta ja tietenkin itse 
lehden taitosta.

Kiitos Suomi-seuralle tästä mahdollisuudesta!
-Lotta Savonmäki & Sini Kyrönlahti



22 23

Hämmästyttää 
kummastuttaa...
Mitä se tarkoittaa, kun 
aurinko joka joskus poltti ja pisteli, 
nyt hyväilee ja suukottelee - 
houkuttelee johonkin?! 
Onko se muuttunut?

Mitä se tarkoittaa, kun 
tuuli joka joskus puisteli kylmästi, 
on kuin hellät kädet ympärillä suojaten - 
ohjaten johonkin? 
Onko se muuttunut?

Mitä se tarkoittaa, kun 
aallot jotka joskus löivät ärjyen, 
pirskottavat ilmaan helmiä ja valoa - 
pyytäen poimimaan? 
Ovatko nekin muuttuneet?

Mitä se tarkoittaa, kun 
ennen melankoliset virret ja iskelmät, 
nyt helisevät uskoa ja toivoa - 
innostaen laulamaan ja hymyilemään? 
Ovatko ne muuttuneet?

Ei, ei, vaan MINÄ olen! 
Olen nousemassa surusta ja alan elää! 
Käsikkäin kulkevat vanhukset itkettivät, 
nyt heille toivoo pitkää ikää - 
ja samaa onnea itselleen - 
vanheta jonkun kanssa yhdessä!

Ritva Hämäläinen

Torreviejan yö
Parvekkeella yksin istun 
Kello kohta 2 lyö 
Seuranain vain Etelän tähti 
Ja Sangria 
Masennus on kaukana 
Kaukana 
Lumirajan takana 
Uusi aamu auringon 
myötä 
Ajaa minua eteenpäin

Markku Birling 
Torrevieja

Vuorivaellukset jatkuvat
Hellekausi alkaa olla takana päin ja on parhaat ajat 
edessä lähteä vuorille. Varmaan kaikki ovat keränneet 
Suomen kesässä voimia ja kuntoa, ainakin vaellusten 
vetäjä.  Viime kevään maaliskuun retki Ibin taakse Car-
rascal-vuoristoon oli hieman vaativampi kuin edelliset, 
mutta sai kiitosta parhaana reissuna. Niinpä jatkamme 
tästä tasosta eteenpäin. Nousuja ja matkaa tulee siis 
hieman lisää ja huipuillakin käydään.

Reitit pyritään valitsemaan kuitenkin niin, että kaik-
kien ei tarvitse korkeimmille huipuille nousta vaan voi 
jäädä välietapille odottamaan ja liittyä sitten matkaan. 
Tai voi palata kesken matkan takaisin lähtöpaikkaan. 
Vaellusosuuksien pituudet ovat 3-4 tuntia taukoineen. 
Tukevapohjaiset kengät ovat siis tärkeät, samoin riittä-
västi juomaa ja sopivat eväät mukaan.

Syksyn kohteet ovat seuraavat:

27.10 Crevillenten vuoristo, Ermita de san Cayetano
 (kävimme viime joulukuussa), nousemme nyt
 vuoriston harjalle

17.11 Orihuelan vuoristo

8.12 Serra del Maigmo,
 tie A7 Alicanten ja Castallan puolivälissä.

Kevätkaudelle rakennamme sitten uuden ohjelman.
Suomi-Seuran ilmoitustaululle tulee tarkempi kutsu aina 
muutamaa viikkoa ennen. Matkat tapahtuvat kimppa-
kyydeissä entiseen tapaan ja lähtö lauantaiaamuisin klo 
9 Torreviejan uimahallilta.

Tervetuloa mukaan, sekä entinen mahtava porukka 
että uudet kiinnostuneet !

Vaellusten vetäjä  Panu Niva

Espanjassa liikenteessä mukana oleva ei voi olla 
kohtaamatta liikenneympyröitä eli viralliselta ni-
meltään kiertoliittymiä. Ne ovat olennainen osa 
sujuvaa liikennettä.

Liikenneympyrä on teiden tai katujen risteys-
kohtaan rakennettu ympyränmuotoinen liitty-
mäjärjestely, jonka liikennevirta oikeanpuoleisen 
liikenteen maassa on vastapäivään. Liikenneym-
pyrään sisään ajettaessa käännytään aina 
oikealle. Täällä Costa Blancan alueel-
la on suuri määrä kuljettajia jotka 
tulevat vasemmanpuolisen lii-
kenteen maista. Heille nämä 
meidän ympyrät ovat kuu-
lemma oikea kauhistus.

Espanjassa liikenneym-
pyrän liikenne näyttää 
monen mielestä alussa 
aivan kauhean sekavalta. 
Itse asiassa asia ei ole ol-
lenkaan näin. Ajoneuvot 
tulevat liikenneympyrään 
kärkikolmion takaa. Silloin 
sisään tulevat ajoneuvot ovat 
väistämisvelvollisia ympyrässä jo 
oleviin ajoneuvoihin nähden. Liiken-
neympyrään sisään ajettaessa ei tarvitse 
käyttää suuntavilkkua.

Lähtiessään liikenneympyrän ulosajoliittymästä 
ajoneuvo on aina oikealle kääntyvä, ja silloin käyte-
tään suuntavilkkua. Samalla osoitetaan ympyrään 
tulossa oleville, että sieltä ollaan poistumassa. Oi-
kealla kaistalla ajaen voi hyvin kiertää useamman 
ulosajon matkan. Espanjalaisissa liikenneympy-
röissä selviää hyvin kun pysyy omalla kaistallaan, 
eikä panikoidu muiden liikkeistä. Useilla alueilla 

ympyröiden nopeusrajoitukset ovat säädetty 40 
tai 30 km/t.

Liikenneympyrän sisäkaistalla olevat ovat väis-
tämisvelvollisia, Espanjassa sisäkaistaa kiertävän 
tulisi vilkulla (vilkku vasemmalle) osoittaa olevan-
sa kiertämässä ympyrää sekä vilkuttavan oikealle 
halutessaan pois ympyrästä.

Liikenneympyrä toimii siis vetoketjun tavoin, 
ja vähentää ajoneuvon joutokäyntiä liiken-

nevalo-ohjattuun risteykseen ver-
rattuna. Sitä voi näin myös pitää 

ympäristöystävällisempänä rat-
kaisuna toteuttaa kahden tai 

useamman tien risteys kuin 
liikennevaloja.

Parantuneen liikenteen 
sujuvuuden lisäksi liiken-
neympyrä on perinteistä 
risteystä turvallisempi, 
koska ajoneuvojen on 

pakko käyttää pienempiä 
nopeuksia. Perinteisissä 

risteyksissä tapahtuu tavan-
omaisesti suoria kylkeen ajoja, 

näitä ei liikenneympyrässä juuri 
tapahdu. Tilastojen mukaan liiken-

neympyröissä tapahtuu henkilövahinkoon 
johtavia onnettomuuksia vain noin puolet siitä, 
mitä tavallisissa risteyksissä. Lisäksi ajoneuvojen 
vahingot ovat ympyröiden onnettomuuksissa pie-
nempiä kuin perinteisten risteyksien vastaavissa.

Kannattaa muistaa, että myös Espanjassa liiken-
neympyrä on kokonaisuudessaan risteysaluetta, 
joten sen alueella ei saa pysähtyä eikä pysäköidä.

Espanjalaiset liikenneympyrät ovat usein mel-
ko laajoja ja koristeltu mitä erilaisin istutuksin tai 
patsain. Liikennemukavuuteen ja ympäristön viih-
tyvyyteen on näinkin satsattu.

Teppo Tiilikainen 

My
Dr e    mS

Carretera Torrejón, 4 - Locale 4
La Mata - Torrevieja

965 501 469 / 632 360 108

GRILL - PIZZERIA
INDIAN - TEX-MEX

DONER KEBAB
AND TAKE AWAY

INTERNATIONAL
RESTAURANT

Ruokalista myös suomeksi

special offeR any pizza eveRy day 12pm-5pm 5,90€

ESpANJA ON LIIKENNEyMpyRöIDEN MAA
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SOL-ORO

Orihuela Costa OK-talo, 2 mh, sauna, uima-allas.
Erinomaisessa kunnossa, tontti 555m2, 220.000€
Torrevieja keskusta: atico, 1 mh, iso parv., 59.000€
Orihuela costa: bungalow 2mh, hieno, 79.000€
Almoradi: atico, 3 mh, 100m2, upea asunto, 85.000€
Torrevieja yk. bungalow, 2mh, merinäköala, 95.000€
Myös vuokra-asuntoja alk. 300€/kk, kysy lisää.
Asiakkaamme etsii 2/3 mh:n rt-huoneistoa, tarjoa! 
Kysy myös kotivahtipalveluamme!

Markku Grönroos, (34) 626 186 793

C/Vicente Blasco Ibañez 44, Torrevieja

Live musiikkia, karaokea, Jazzia, jalkapalloa..

Telf:34 966 708 326
Móvil: 34 655 653 656

email: barcarlos1963@yahoo.es

Bar Carlos
& Restaurant
Maanantaisin klo 19 suomalainen karaoke!

C/ Santa Petra, 1
03182 Torrevieja -Alicante

COSTA BLANCAN JA COSTA CÁLIDAN ASIANTUNTIJALTA:

Toimisto: CL Gabriel Miró, 22 4-A, 03181 Torrevieja (Alicante)
Puh: 966 700 724 Faksi: 965 707 195 Jarmo Peltonen: 626 751 585

www.bonavidaspain.com bonavida.spain@gmail.com

Hyvämaineinen ja luoteeava suomalainen kiinteistön-
välitystoimisto. Pitkä kokemus - tyytyväiset asiakkaat.

Suuri valikoima asuntoja hyvillä alueilla - Yksilölliset esittelymatkat -
Kattava asiointipalvelu - Juridinen tuki - Lisärakennukset ja remontit -
Asuntojen aurinkoenergiasovellukset - Puutarha- ja allashuoltopalvelut ...

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.

Laadukasta hammashoitoa kokemuksella! 
Avoinna ma-pe klo 10-14

TERVETULOA!
Pirkko ja Allan

Espanjassa talvehtivien 
tapaaminen Lahdessa
Noin 55 henkilöä kokoontui perinteiseen tapaa-
miseen 14.6.2012 Lahden sataman Kahvila Kari-
rannan terassille. Keskustelu oli vilkasta, aiheet 
vaihtelivat laidasta laitaan, niin Espanjan kuin Suo-
menkin tapahtumista. Perinnettä sovittiin jatketta-
van ensi vuonnakin 13.6.2013, kello 12:00 samas-
sa paikassa. Myös uudet talvehtijat tervetuloa.

R.K.

Passisalkku saapuu  
Pilar de la Horadadaan
Passisalkun siirto on varmistunut ja se tulee ole-
maan marraskuusta lähtien Pilar de la Horadadan 
kunniakonsulaatissa.
Madridin lähetystön sivuilla www.finlandia.es löy-
tyy lisätietoa passin anomisesta.
Aika tulee varata etukäteen kunniakonsulaatista.

Arja Hynninen



27

Ajankohtaista

Perinteiset käsityökerhon
hyväntekeväisyys myyjäiset

21.11 keskiviikosta lähtien voi tuoda tavaroita seuralle kirpputorilla myytäväksi.

25.11 Sunnuntaina kello 12–14

käsitöitä kirpputori arpajaiset kahvila

SUOMI-KOULU, eli lauantaikoulu on jälleen pyörähtänyt käyntiin. Kokoonnumme joka 
toinen lauantai Skandinaavisen koulun tiloissa Orihuela Costalla klo 11–13.00.

Suomi-koulun tarkoituksena on tukea suomenkielen ja-kulttuurin oppimista sekä jo 
opitun suomenkielen säilymistä. Suomi-koulu on tärkeä myös niille lapsille, jotka ovat 
täällä vain rajoitetun ajan. Eli suomi-kouluun voi ilmoittautua kesken lukuvuoden ja siksi 
ajaksi,jolloin perhe on täällä. Silloin lapsella on mahdollisuus olla mukana ryhmässä, 
jossa on samanikäisiä ja samaa kieltä puhuvia lapsia. Tänä syksynä ryhmässä on 
aloittanut 10 lasta,osa heistä asuu vakituisesti täällä, osa on vain ns. käymässä. 
Syyskauden koulupäivät ovat:

20.10.–12 
  3.11.–12 
10.11.–12 
24.11.–12 
  6.12.–12 Osallistumme Itsenäisyyspäivän juhlaan 
15.12.–12 Joulujuhla

Tervetuloa ryhmään mukaan! 
opettajina ovat Joonas Hynninen ja Elisa Takalo 
suomikoulu.costablanca@gmail.com

PALVELUPISTEPALVELUPISTE
fi

Mitä tahansa tarvitset

Bar La Playan yhteydessä:
Avenida Desiderio Rodriquez 37,

 TORREVIEJA
(DIALPRIX-kaupan takana)

Tel. 634 390 056
palvelupiste@gmail.com

Tulkkipalvelu
Lääkäri- yms. tulkkaukset

Mm. Kauneuspalvelut
Siivoukset ja remontoinnit

ym. ym. ym.
Lasitukset ja markiisit

Avoinna: MA-TO 10-13

Teija / 691891238

SUURI VALIKOIMA
TAPAKSIA!

KOLMEN RUOKALAJIN
MENU, MA-LA 9,50 € !

ILMAINEN WLAN!

AURINKOINEN TERASSI,
MERINÄKÖALA!

Puh. 691 891 238

TULEVIA TAPAHTUMIA SYYSKAUDELLA 2012
21.11.-12 Vietämme terveyspäivää eli tärkeää asiaa meille jokaiselle 
 terveyteemme liittyen. Päivässä mukana lääkäreitä sekä 
 TiinaPunkanen, psy.esh. Aika sekä paikka tarkentuu myöhemmin.

28.11.-12 TIP-TAP-TIP-TAP--- Vietämme pikkujoulujuhlaa Masa-hotellissa klo 18.30.
 Ohjelmassa lasten esitys, jouluista musiikkia ja tonttuilua. Ruokailu buffet-pöydästä.
 Ilta jatkuu tanssin merkeissä. Liput 20€ (myydään Suomi-seuralla 29.10.–23.11.-12).   
 Tarkempi ohjelma myöhemmin ilmoitustaululla ja netissä.

13.12.-12 On aika kinkun ja laatikoiden......
 Joululounas Suomi-seuralla KLO 13.00. Liput 15€
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Ohjeet ilmoittajille

ConCordia -lehti  ilmestyy neljä kertaa vuodessa: Nro 1 - 2/12 on ilmestynyt, Nro 3. 
ilmestyy lokakuun lopussa, nro 4. ilmestyy 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 
osoitteeseen www.costablancansuomiseura.es
Lähetä valmis mainos PDF -muodossa osoitteeseen lehticoncordia@gmail.com
Ilmoitusmyyjä Elisa Takalo, puh. 644 556678  E-mail: elisa.59@hotmail.com

Nro 2/12

Costa Blancan Suomi-Seuran tiedotuslehti 2/2012
CONCORDIA

MUUTOKSIA LInJA-
AUTOLIIKEnTEESEEn

COMpRO ORO - OSTAn KULTAA

KUIvUUS, vESI JA RAnKKASAdE

  

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.

salla.luukko@gmail.com

TUORETTA SAVULOHTA

Soita ja tilaa! Salla 634 349 667

SYYSTARJOUS 

20 € / Kg

Yli kilon tilaajille ilmainen 

kotiinkuljetus Torreviejan alueelle.

Seurakunnan työntekijä
pastori Veikko Jäntti alk. 7.10.2012

puh. +34 616280237
Vierailijoita syksyllä

Pastori Maria Lilja työyhteydessä 12.10-23.11.2012
Pastori Veijo Heikkilä 31.10-14.11.2012

Pastori Esko Taipale työyhteydessä 15.11-05.12.2012
Evankelista Maija Haikonen 20.11.2012

Merja Sillanpää ja Hilkka Taipale 29.11.2012 kello 10-15
Sielunhoidollinen tapahtuma, aiheena 

elämänkaari ja sukupuu

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 ,
myös espanjalaisten juhlapäivinä.

Jumalanpalvelukset lauantaisin klo 12
keskustan katolisessa kirkossa,
c/Maldonadon ja c/Caballeron kulmassa:
20.10.,  3.11.,  17.11.,  1.12. Adventtikirkko
6.12. Itsenäisyyspäivän jumalanpalvelus klo 13

Viikottainen ohjelma seurakuntakodilla:
Tiistaisin  joka tiistai Neulomapiiri, parill. viikoilla
klo 14 Naistenpiiri ja paritt. vkoilla klo 16 Eloa ja iloa
Keskiviikkoisin klo 11-13 Kevytlounas, 5-6 €
Keskiviikkoisin klo 14-16 Kuoroharjoitus
Torstaisin klo 14 Raamattupiiri
Perjantaisin klo 13-16 Taidepiiri

Muuta ohjelmaa seurakuntakodilla:
- Mieli maasta -ryhmä su 11.11. ja 9.12. klo 15
- Sunnuntailounas 28.10. ja 25.11. klo 14
- Seurakunnan syysretki 10.-12.11.
- Lauluilta pe 26.10. ja 30.11. klo 18
- Kahvikonsertti su 18.11. klo 15

Seurakunnan syyskokous  srk-kodilla la 17.11.
n. klo 13.30 , jumalanpalveluksen ja kahvien jälk.

Jouluohjelma:
Kauneimmat joululaulut
  La 15.12. klo 16 Keskustan kat.kirkossa
  Pe 21.12. ko 16 La Siestan kirkossa
Joulukirkko ma 24.12. klo 12 kesk.kat.kko
Aattoilta srk-kodilla ma 24.12. klo 18

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

Tervetuloa mukaan ja osallistumaan!
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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

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

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ..................913 196 172
Paseo de la Castellana 15-4, Madrid
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
Pia Blinnikka (auto käytössä)................618 320 429
A. Valtonen-Garcia (Elche), 
valantehnyt kielenkääntäjä...................619 515 856
Merja Palva...........................................607 762 141
Fax........................................................918 628 094

Puhelinmuistio
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

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
Ei joulutaukoa!

Hoivaa, huolenpitoa ja hierontaa

Hieronnat
• Nivelkäsittelyhieronta
• Hermoratahieronta
• Intialainenpäähieronta
• Rentoutusohjaus
• Magneettihoidot

Hoiva ja huolenpito
• Haavahoidot
• Kylvetykset
• Ulkoilutus
• Kodinhoito
• Ruuanlaitto ym.

Anne Alhgren
+34 693 698 661 • +358 50 5942103

Laaja-alainen kodinhoitaja • lähihoitajan tehtävät • rentoutusohjaaja

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



















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

VOLKSWAGON GOLF 1.9  - TDI 
SPORT 2007 - 10500€ AUTOMATIC

CITROEN C4 G PICASSO - 2.0HDI 
99,000KMS 2007 -13500€ AUTOMATIC

HONDA ACCORD SEDAN 2.2I 
– CTDI SPORT 4P 140CV - 2006 - 
78000KMS - 10500€

OPEL COMBO 1.3 CDTI - 75CV - 
58.000 KMS - 2009 - 7900

BMW X5 4.4I 283HP - FULLY 
EQUIP 2002 - 11500€ AUTOMATIC

DAEWOO MATIZ - 0.8 50CV- 2003 - 
60.000 KMS - 2800€

HYUNDAI GETZ 1.5CRDI - 
56,000KMS 2007 - 5900€

OPEL ZAFIRA 1.9 CDTI - 
69,000KMS 7 SEATS 2008 - 11500€

SEAT ALTEA 1.9 TDI 105CV - 
91.000 KMS - 2004 - 6700€

CHRYSLER VOYAGER-2.5CRD 
68,000KMS 2007-12700 €

FORD FIESTA 1.4  - 58,000KMS 
2006 - 5500€

MERCEDES ML320 FULL -EQUIP 
140,000KMS 1998 - 7500€ AUTOMATIC

PEUGEOT 207 SW 1.6-49,000KMS 
2008 - 8700€

SEAT LEON 1.9 TDi - 48,000KMS 
2009 - 11500€

CITROEN C1 1.0 - 79,000KMS 
2005 - 4500€

FORD FIESTA 1.4TDCi - 
31,000KMS 2010 - 9900€

MINI COOPER “S” 1.6 - 3,500KMS 
FSH 2009 - 19500€

RENAULT MEGANE - 1.5DCI 
65,000KMS 2008 - 8200€

VW TOUAREG V10 TDi - AUTO 
77,000KMS 2003 - 16900€

VOLKSWAGEN CADDY 1.9 TDI 
75CV - 2006 - 223000KMS - 5990€


