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Meidät löydät osoitteesta:
Av. Alfredo Nobel 141-145 
03183 Torrevieja

CITIMOVIL

PARTURI-KAMPAAMO

KAHVILLA

PCCENTER.FI

KAUNEUSHOITOLA

SUOMI-KAUPPA

Bussiyhteys: Linja A (La Mata)

Meiltä saat pikkunälkään leivonnaisia ja pien-
tä suolaista sekä maittavat lounaat ja virkistä-
vät juomat. Valmistamme ruoat suomalaiseen 
makuun -kahvia myöten! Lounas arkisin klo 
13-15 sis. kylmän ja lämpimän noutopöydän.

Avoinna: Ma-To ja La 9.30-16, Pe 10-16
Kati: 644 136 670 / Nestori: 644 136 671

KAHVILLA

Av. Alfredo Nobel 141-145

Tervetuloa uudistumaan kauneushoitolaan, 
jossa tuotteiden ja palvelun laatu vastaavat 
suomalaisten tottumuksia ja vaatimustasoa.  
Hoitovalikoimassa kasvohoitoja, hierontaa, 
aromaterapiaa, jalkahoitoja ym.  Kauneushoi-
tolasta saat myös tuotteet ihon kotihoitoon. 

Avoinna sopimuksen mukaan.
Ajanvaraukset: +34 605 294 008 

KAUNEUSHOITOLA

Tietokoneiden myyntiä ja korjauspalvelua 
suomeksi. Palvelutarjonta sisältää erilaisten 
ohjelmistovikojen korjaukset ja haittaohjel-
mien poistot Windows, OSX ja Linux -käyttö-
järjestelmistä. Toteutamme myös kotisivut 
yrityksille.

Avoinna: Ma-Pe 10-14
Puh: +34 634 592 012

Suomalainen parturi kampaaja luo hiuksiisi 
toiveidesi mukaisen tyylin. Väreissä, perma-
nenteissa ja hoidoissa käytettävät tuotteet 
on tarkoitettu erityisesti pohjoismaisia 
hiuksia varten.

Avoinna: Ma-Pe 10-14 sekä sop. muk.
Ajanvaraukset: +34 625 296 524

Liikkeestämme saat kerralla matkapuhelin- ja 
internetliittymät, tarjolla myös laaja valikoima 
matkapuhelimia. Uutuutena myös vakuutuk-
set! Pyydä meiltä tarjous koti-, henki- ja 
autovakuutuksista.

Avoinna: Ma-Pe 10-18, La 10-14
Puh: +34 693 483 193

Torreviejan Suomi-Kaupasta löytyy alueen 
suurin valikoima suomalaisia elintarvik keita, 
tuoreena ja pakasteena sekä joka päivä uuni-
tuoreet kahvileivät. Kauttamme myös tavara-
kuljetukset Suomeen.

Avoinna Ma-La 9.30-14.30
Puh: + 34 629 022 352

CITIMOVIL

PCCENTER.FI

PARTURI-KAMPAAMO

SUOMI-KAUPPA



Keskiviikkona 20 pv marraskuuta  2013

Ravintola Jose Luis  (entinen El Paraiso)
Avenida los Alondras, Urb.los  Angeles Torrevieja

Alkaen klo 14.00  
Monna Laakso Saez esittelee uudistuneen verolain tuomia muutoksia

 Espanjassa asuvien suomalaisten  verotuskäytäntöihin.

Varsinainen syyskokous alkaa klo15.00
 tapaksen ja juoman kera

Kokouksessa valitaan 
puheenjohtaja seuraavalle kaksivuotiskaudelle

hallituksen jäsenet ja varajäsenet sekä tilintarkastajat erovuoroisten tilalle

Esitellään talous-ja toimintasuunnitelma vuodelle 2014

Esitellään sääntömuutosehdotus

Kokouksessa esitettävät asiat tulee olla 
kirjallisena toimistossa kaksi viikkoa ennen kokousta

Tervetuloa joukolla mukaan vaikuttamaan Suomi Seuran toimintaan!

Sääntömääräinen  syyskokous
Costa Blanca Suomi Seura ry:n
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Näin ne luonnon vuosikierrot vaihtuvat Espanjan 
leveysasteella. Myös meidän, aikaisin syntyneiden 
ihmismuuttolintujen ’vuosirenkaat’ vahvistuvat 
vuosi vuodelta ja vaihtuvuus on takuutuote.

Kevääseen
Toukokuussa Alicanten satamaan saapui Suomes-
ta Suomen Merivoimien lippulaiva miinalaiva 
Pohjanmaa vuoden Merisotakoulun 2013 koulu-
tuspurjehduksen ensimmäiselle huoltokäynnil-
le. Miehistöstä suuri osa olisi kyllä mennyt Bar-
celonaan Formula 1 takia. Kuitenkin he päättivät 
tulla Alicanteen. Komentajakapteeni Mika Rau-
nun toimiessa isäntänä, laivan päällystö kutsui tu-
tustumis- ja  lounasvierailuun Suomen suurlähet-
tilläs Markku Keinäsen, kaupungin pormestarin, 
kaupunginjohtajan, kunniakonsulit Benidormista 
ja Cartagenasta sekä Alicanten Merivoimien kap-
teenin. Sain kutsun Suurlähetystöltä olla mukana 
Costa Blancan siirtokunnan edustajana. Se oli to-
della uniikki tapahtuma, jonka muistaa jo siksikin, 
että se oli laivan viimeinen koulutuspurjehdus. Su-
juvakielinen suurlähettiläämme antoi Miinalaiva 
Pohjanmaasta espanjankielisen historiakatsauksen 
paikallisille vieraille. Erittäin miellyttävien ’ko-
mendanttisten’ isäntien vieraskieli kun oli englanti.

Komentajakapteeni, merenkulun pääopettaja Jar-
mo Heikkilän kanssa yhteistyössä oli asiaan liitty-
en tarkoitus kertoa enemmän, mutta Meidän Cos-
ta Blanca-lehti oli aluksella seuraavana päivänä, ja 
antaa asioista katsauksen.

Vaikkakin nykymaailman menossa monenmoiset 
asiat kummastuttavat, on vain paras ottaa suodat-
timet käyttöön ja pujotella joko asioiden halki tai 
ohitellen.
Myös yhdistyselämän keskellä olisi hyvä pujot-
telutaito korvaamaton. Ja jokaisen mahdollinen 
apu Costa Blanca Suomi-Seuraakin luotsatessa on 
myös korvaamaton.

Aina sattuu myös iloisia yllätyksiä näissäkin mer-
keissä. Lämmittää mieltä, kun joku silmät loistaen 
sanoo haluavansa olla mukana toiminnassa omien 
edellytyksiensä myötä. Tätäkin siivittää sanat ”kun 
annat niin saat”.

Toivon kaikille suomalaisille oikein hyvää, 
antoisaa syksyn jatkoa.
Lamojen keskellä ’häntä pystyyn vaikka hakaneu-
lalla’.

Inkeri White

Syksy jo saa ruskee on maa,
poppelin lehdetkin pois putoaa 

Muuttolintujen tie tänne etelään vie, täälläpä kesäkin ai-
nainen lie. Kun sadetta saa syksyinen maa, vehreys jäl-
leen koko maan tavoittaa.

Puheenjohtajan palsta
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PANDORA

Turkulainen Viihdekuoro Pandora veti 15.10. Pala-
cio de la Musican salin lähes täyteen suomalaisia 
kuorolaulun ja viihdemusiikin ystäviä. Yleisö ei ollut 
vaivautunut paikalle turhaan: suomalaiset kansan-
laulut ja tutut iskelmät vuosien varrelta virittivät 
kuulijat leppoisiin tunnelmiin. Kuoron johtaja Irma-
Sisko Norontaus kertoi kuoron olevan Torreviejassa 
kymmenvuotisjuhlamatkallaan. – Päätimme, että 
pidämme täällä konsertin, jos se on suinkin mahdol-
lista. Ellemme pääse esiintymään, tulemme silti.

Vaikka Pandora on vasta kymmenvuotias, on osa 
kuorolaisista laulanut Irma-Siskon johtamissa 
kuoroissa jo 20 vuoden ajan. Pandora syntyi kah-
den toimintansa lopettaneen kuoron innokkaim-
mista laulajista. – Kun Maskun Viihdekuoron miehet 
päättivät, etteivät laula enää ja Turun yliopistollisen 
sairaalan naiskuoro Ultraääni lopetti, mietimme 
mille me oikein alkaisimme. Päätimme sitten pe-
rustaa kuoron...

Vanhan veräjän luona

Viihdekuoro Pandoran monipuoliseen ohjelmis-
toon kuuluu kansanlauluja, elokuvamusiikkia, iskel-
miä, hengellistä musiikkia – viihdemusiikissa seinät 
ovat lavealla ja katto korkealla. – Olemme harras-
telijoita ja laulamme viihdyttääksemme paitsi mui-
ta, myös itseämme. Suurin osa laulajista on Turun 
ympäristöstä, mutta harjoituspaikkamme on Turus-
sa. Siellä kokoonnumme laulamaan kerran viikossa, 
Irma-Sisko kertoi. Pandorassa laulaa 17 naista, jois-

ta 15 oli mukana juhlamatkalla. Esiintymisiä ei ole 
taloudellisen taantuman takia turhan usein, mutta 
joistakin hyvistä tavoista pidetään tiukasti kiinni. 
– Joulun alla meillä on yhteiskonsertti erään toisen 
kuoron kanssa Maarian kirkossa Turussa. Siellä laul-
amme hengellisiä joululauluja. Keväällä pidämme 
aina perinteisen kevätkonsertin.

Viimeisten parin vuoden aikana Pandoran teemana 
on ollut Vanhan veräjän luona, ja veräjän tuntumas-
sa kokoonnuttiin myös Torreviejan konsertissa. Alun 
kansanlauluosuuden sovitukset olivat hauskoja, 
hiukan tavallisuudesta poikkeavia. Vanha tuttu Hy-
vää, hyvää iltaa sai Pandoralta toivotuksiinsa uutta 
potkua ja sama meno jatkui muissakin kappaleissa. 
Illan mittaan kuultiin myös Irma-Siskon isän Veikko 
Norontauksen ja veljen Eero Norontauksen sovi-
tuksia.

Retkellä Satumaassa

Voiko suomalainen viihdekuoro säilyttää katu-uskot-
tavuutensa, ellei se esitä ulkomaankeikalla Satumaa-
tangoa? Irma-Sisko Norontauksen mielestä ei voi, ja 
samaa mieltä taisivat olla myös kuorolaiset. Niinpä 
Pandora pelasti kasvonsa mallikkaasti rytmikkäällä 
tanssiinkutsulla. Satumaan ohella Pandora esitti 
muun muassa hunajaa tihkuvan version Paul Ankan 
hitistä Pääsi rinnallein painuu sekä menevän foksin 
Pojat, joka pisti epäilemättä tanssijalat naputtamaan 
rytmiä. Aivan toisenlaisissa tunnelmissa taas liikut-
tiin Anssi Tikanmäen herkänkauniissa Balladissa 

Viihdekuoro Pandora avasi laulujen lippaan Torreviejassa. 

”Sua aattelen kun päivän kimmelteessä nään 
aavat veet”, Pandoran naiset tunnelmoivat 
Inkeri Whiten jakamat ruusut käsissään.
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Tulimme Torreviejaan 18.9. Aloi-
timme harjoittelun viikon mit-
taisella tutustumisella uuteen 
kaupunkiin. Kiertelimme sitä 
ympäriinsä, ja aluksi tuotti han-
kaluuksia löytää pelkästään pe-
ruselämiseen tarvittavat paikat, 
kuten pankki. Askeleita kertyi, 
mutta lopulta uskaltauduimme 
jäämään rannalle ottamaan au-
rinkoa.

Saavuimme terveysinfolle 23.9. 
Ensimmäiset päivämme uudel-
la työpaikalla kuluivat järjestel-
lessä käytännön asioita. Etenkin 
alkuun huomasimme, että mo-
net suomalaiset olivat vielä ko-
timaassaan, sillä Suomessa on 
ollut hyvä syksy. Kun tieto toimin-
tamme alkamisesta oli saavutta-
nut Suomi-Seuran jäsenet, alkoi 
työmme saada tuulta purjeisiin.

Saimme mahdollisuuden käydä 
tutustumassa skandinaaviseen 
kouluun, jossa oli myös suomen-
kielinen luokka. Koulu oli pieni, 
kyläkoulumainen ja sen oppilail-
la oli vaikutusvaltaa. Esimerkiksi 
ruokaraati oli mielestämme hie-
no juttu, koska lapset pääsivät 
vaikuttamaan koulun ruokalis-
taan. Suomalaiset lapset olivat 
saaneet vietyä listalle suomalai-
sen makaronilaatikon. Vierailus-
ta jäi hyvä mieli ja huomasimme 

Terveysinfon opiskelijoiden
ajatuksia harjoittelukaudestaan

koulun olevan lapsille hyvä oppi-
misympäristö.

Nyt harjoittelumme on kään-
tymässä kohti loppuaan. Se on 
antanut meille itsenäisen työs-
kentelyn lisäksi paljon muutakin. 
Koko harjoittelu on ollut yhtä op-
pimista jo uuteen kulttuuriin ja 
sen tapoihin tutustuessa.

Olemme pitäneet Torreviejasta 
kaupunkina paljon. Aallonmur-
taja, kävelykadun jäätelöbaarit ja 
asunto meren rannalla ovat asi-
oita, joita jäämme varmasti kai-
paamaan.

Heta Lindberg
Elli Puustinen

Porvoo International College

elokuvasta Klaani. Kun naiset 
pääsevät ääneen, kuuluu 
tietysti laulaa myös Paula 
Koivuniemen tunnetuksi 
tekemä Aikuinen nainen, 
joka kuulosti kuorosovituk-
sena kerrassaan vakuutta-
valta. Pandora päättää aina 
konserttinsa Toni Edelma-
nin säveltämään Goethen 
runoon Armaan läheisyys. 
Niin nytkin. 
– Oon luonas sun; pois 
kauaskin jos lähdet, jäät 
lähellein. Jo päivä painuu, 
kohta syttyy tähdet. Käy vi-
erellein!

Minna Siilasvuo

Viihdekuoro Pandora esitti hauskoja 
sovituksia tutuista kansanlauluista.



Sitä sanotaan usein, että muuttolinnut viettävät tal-
vet etelän lämmössä. Osa lentää pohjoisen talvea 
pakoon aina Afrikkaan asti. Paljon on kuitenkin la-
jeja jotka ovat samalla reviirillä ympäri vuoden. Ne 
ovat sopeutuneet vallitseviin olosuhteisiin. Näin 
taitaa olla myös meidän ihmisten kanssa. Mennyt 
kesä oli täällä Costa Blancalla poikkeuksellisen  läm-
min ja kuiva, Suomessa kesän viettäneet ovat  olleet 
sikäläisiin ilmoihin pääsääntöisesti tyytyväisiä.

Kesän jälkeen mikään ei ole merkittävästi erilaista 
kuin keväällä. Espanjan talouskurimus on ennallaan, 
kesäkuukausina uutisissa hehkutettiin työttömyy-
den olevan lasku-uralla. Tottahan se olikin, laskua 
oli prosentin kymmenyksiä. Maassa on edelleen 
lähes 6 miljoonaa ilman työtä, noin joka neljäs on 
työtä vailla. Se näkyy jo monessa asiassa. Huoles-
tuttavaa on, että niin isot kuin pienetkin työnantajat 
ovat joutuneet sulkemaan ovensa. Samanaikaisesti 
politikkojen ja suuryritysten välisestä korruptiosta 
tulee koko ajan lisätietoa. Tätä kirjoitettaessa on yli 
700 tapausta odottamassa korruption vastaisen toi-
miston pöydällä syyttämispäätöksiä.

Politiikan arki tai oikeammin retoriikka on kesän ai-
kana vähän tasaantunut, oppositio ei ole ollut niin 
innokas hallitusta haukkuessaan kuin menneenä 
talvena. Liekö syynä se, että kaikki puolueet ovat 

sotkeutuneet erilaisiin korruptioasioihin. Marbel-
lan tapauksesta, jossa kunnan johto pormestari 
Julian Munoz’in johdolla oli junaillut laitonta ra-
kentamista saatiin päätöksiä. Mukana oli joukko 
kaupungin virkamiehiä, poliittista johtoa sekä ra-
kennusliikkeitä. Koko skandaali on suomalaisittain 
aivan käsittämätön. Kyse on ollut useita vuosia kes-
täneestä toiminnasta, syytettyjä ja kuulusteltuja on 
ollut satoja. Laittomasti rakennettuja asuntoja n. 
16.000 kpl!! Taloudellinen hyöty on hämärämiehil-
lä ollut useita satoja miljoonia euroja. Päätekijöiltä 
on takavarikoitu runsaasti omaisuutta; arvotauluja, 
luxusautoja ja 1000 sijoitusasuntoa. Nyt oli siis kyse 
vasta ihan ensimmäisistä tapauksista.

Suomen uutiset ovat kesän ajan kanssa olleet aika 
outoja. Ensin maassa oli aivan kauhea lama. Pää-
ministeri jaksoi joka käänteessä ja joka kanavassa 
kertoa, että “Sellaiset ajatukset, että pystyttäisiin 
tekemään helppoja ratkaisuja ja maailma pyörisi 
meidän (siis Suomen) ympärillä, se on virhe”. kaik-
kien tulee pääministerin mukaan kantaa vastuunsa 
maan tilanteesta. Valtionvarainministeri Urpilainen 
säesti saman suuntaisesta ja muistutti, että kyse 
on Suomen kilpailukyvyn ylläpitämisestä. Sitten 
kun ammattiyhdistysväki oli suostunut huimaan 40 
sentin maltilliseen parin vuoden mittaiseen palk-
karatkaisuun puheet maan huonosta tilanteesta 

Ajankohtaista

Muuttolinnut palaavat



9loppuivat. Heti seuraavalla viikolla Suomen Tilasto-
keskus kertoi, että Suomi nousi taantumasta. Pank-
kien analyytikot ja ekonomistit eivät oikein tienneet 
kuinka olla. He olivat olleet yhdessä teollisuuden ja 
pääministerin kanssa valittelemassa maan kilpailu-
kyvyn romahtamista ja ajautumista taloudellisen 
ahdinkoon. Näitäkin uutisia seuratessa ei aina tiedä 
mikä on totta ja mikä tarua, pitäisi varmaan mennä 
jonnekin opiskelemaan sitä paljon puhuttua medi-
alukutaitoa.

Syksyn mittaan ja alkutalvesta Costa Blancan kun-
nat tarjoavat paljon monipuolista ohjelmaa kaikil-
le kulttuurista kiinnostuneille. Ainakin Orihuelan 
ja Torreviejan tapahtumakalenterit näyttävät mo-
nipuolisilta. Tapahtumia on vähän joka lähtöön. 
Tietenkään ei saa unohtaa Suomi Seuraa, kerhot 
järjestävät viikottain kaikenlaista, uusia mukaan 
tulijoita ja kiinnostuneita aina tarvitaan. Voitaisiin 
jokainen ottaa tavoitteeksi mennä mukaan kerho-
jen toimintaan, sellaisen jossa ei vielä ole oltu. Siinä 
voisi oppia jotain!

Espanjassa kerrottiin nyt syksyllä, että maassa on 
3.000.000 (=lue kolme miljoonaa) henkeä jotka elä-
vät virallisen köyhyysrajan alapuolella. Määrä on 

kasvanut nopeasti viime vuosien mittaan. Katolinen 
kirkko ja muut ns. kolmannen sektorin osapuolet 
huolehtivat monella paikkakunnalla näiden ja mui-
den apua tarvitsevien asumis-, ruoka- ja vaateasi-
oista. Kyse on aivan valtavasta työmäärästä jota 
hoidetaan yksityisin voimin ja varoin täysin vapaa-
ehtoisvoimin. Torreviejassa La Loma kadulla oleva 
Gallerian eli Skandinaavinen Keskus on liittynyt va-
paaehtoisten joukkoon ja päättänyt satsata siihen 
voimallisesti. Jo jonkin aikaa Gallerianissa on otet-
tu vastaan vaate- ja ruoka-avustuksia jotka sitten 
on toimitettu eteenpäin. Jokainen voi viedä sinne 
puhtaita ja ehjiä vaatteita sekä sellaisia elintarvik-
keita jotka eivät vaadi kylmäketjua. Lisäksi sinne on 
avautumassa käytettyjen tavaroiden myymälä jon-
ka tuotto menee kokonaisuudessa Torreviejan avun 
tarpeessa oleville.
On hyvä muistaa, että olemme täällä kuitenkin vie-
raina. Meillä monella on myös mahdollisuus auttaa 
tässä hienossa maassa asuvia ihmisiä, miksi emme 
sitä tekisi. Olisi hienoa saada koko Espanja taas ja-
loilleen.

teksti ja kuvat: Teppo Tiilikainen

Ennen Madridiin siirtymistään 1.9.2013 hän toi-
mi suurlähettiläänä  Egyptissä  1.11.2009  lukien. 
Kairosta käsin hän toimi Suomen suurlähettiläänä 
myös Arabiliitossa ja Sudanissa.

Sitä ennen Tanzi-Albi toimi  2005-2009 Ulkoasi-
ainministeriössä Helsingissä Eurooppatiedotuksen 
päällikkönä viestintä- ja kulttuuriosastolla.
Ulkoasiainministeriössä hän on lisäksi  työsken-
nellyt muun muassa poliittisella osastolla ja vies-
tintä-ja kulttuuriosastolla. Vuosina 1998-2001 
hän toimi tiedotusyksikön päällikkönä.

Suomen suurlähetystöissä Tanzi-Albi on palvellut 
Tallinnassa ministerineuvoksena vuosina 2001-
2005 ja sitä ennen Pariisissa, Washingtonissa, Ria-
dissa sekä MexicossaSuurlähettiläs Roberto Tanzi-Albi  on synty-

nyt Turussa 1954. Hän on aloittanut ulkomi-
nisteriössä vuonna 1985.



Sunnuntaina 8.12.2013 klo 11-16 Suomiseuralla 
 
ULKOSUOMALAISEN IKÄÄNTYMISSUUNNITELMA 

VANHENEMISEN APUNA 
Omaelämänkerta & Tulevaisuuskartta 

 
Alustajana kasvatustieteen maisteri, 

 sairaanhoidon opettaja Tiina Punkanen 
”Vireään vanhuuteen” kirjan kirjoittaja 

 
 

-suomenkieliset palvelut 
-suomalaisen kulttuurin mukaiset palvelut 

-ulkosuomalaisyhteisön merkitys 
-paluumuutto? 

-tulevaisuuden suunnittelu 
-viimeiset vuoteni 

-hoivatahto 
-hoitotahto 

-edunvalvonta 
-testamentti 

-oma historia ja sen merkitys 
-toimintakyvyn ylläpitäminen 

-sosiaalinen verkosto 
-voimavarat 

-ikääntymissuunnitelma 
-Apila ry:n tulevaisuus 

 
Seminaarin osaanottomaksu on 5€ sis. juoman ja suolapalan 
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Calle Maldonado 2.1, E-03181, Torrevieja
puh. 965 708 475, keittiö puh. 683 318 256

Seurakuntakoti ja kahvila avoinna
14.10. alkaen maanantaista torstaihin klo 10-14,
myös espanjalaisten juhlapäivinä.

Jumalanpalvelukset lauantaisin klo 12
keskustan katolisessa Inmaculada C. kirkossa,
c/Maldonadon ja c/Caballeron kulmassa:
19.10., 2.11., 16.11., 30.11. Juhlajumalanpalvelus
To 6.12. Itsenäisyyspäivän jumalanpalvelus klo 13

Viikoittainen ohjelma seurakuntakodilla:
Maanant. 4.11. alk. klo 16 Espanjan keskustelupiiri
Tiistaisin klo 11 Neulomapiiri
Tiistaisin, parillisilla viikoilla, klo 14 Naistenpiiri
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 17.11. ja 8.12. klo 15
- Lauluilta to 17.10. klo 18 – uudet laulukirjat
- Sunnuntailounas 27.10. klo 14
- Runo- ja musiikkimatinea su 3.11. klo 14.30
- Ruokakurssi kalasta la 23.11. klo 14
- Taidepiirin syysnäyttely 25.11.-5.12.
- Ikoninäyttely, Tarja Karjalainen, 17.-23.12.

Seurakunnan syysretki 7.-10.11. Zaragoza.

Seurakunnan syyskokous srk-kodilla la 16.11.
n. klo 13.30, jumalanpalveluksen ja kahvien jälk.

Seurakunnan 25-vuotisjuhla la 30.11. klo 14.30
Virgen del Carmen kulttuurikeskus, os. C/del Mar 
28

Jouluohjelmaa: 

Joulumyyjäiset su 1.12. klo 11-13
Kauneimmat joululaulut:
- lauantaina 14.12. klo 16 Inmaculada kirkossa ja
- torstaina 19.12. klo 17 La Siestan kirkossa
Joululounas su 15.12., kattaukset klo 12.30 ja klo 16
Joulukirkko ti 24.12. klo 12 Inmaculada kirkossa
Aattoilta seurakuntakodilla ti 24.12. klo 18

Pappi Sakari Vuorinen, puh. 606 540 757
tavattavissa keskiviikkona ja torstaina klo 10-14

Kanttori Maija Vuorinen puh. 606 931 950
tavattavissa kuoroharjoitusten yhteydessä ke klo 14

Tietoa toiminnasta löytyy internetissä:

www.suomenkirkkoespanjassa.net
Tervetuloa mukaan ja osallistumaan!

Suomalaisten taidot lukemisessa, numerotaidossa 
ja tietotekniikkaa soveltavassa ongelmanratkaisus-
sa ovat kansainvälisessä vertailussa huippuluokkaa. 
Tutkimukseen osallistui vajaat 5500 Suomessa asu-
vaa 16-65 vuotiasta. Tutkimus tehtiin 24 eri maassa.
Lukutaidon keskiarvo on 288 pistettä, kun OECD-
maiden keskiarvo on 273. Vain Japani yltää Suomea 
parempaan tulokseen.

Suomalaisten keskimääräinen numerotaito on myös 
huipputasoa. Keskiarvo (282 pistettä) on selvästi yli 
OECD-keskiarvon (269 pistettä). Numerotaidossa 
Suomen edelle kirii vain Japani (288 pistettä).
Tietotekniikassa suomalaisista 41 prosentilla on hy-
vät tai erinomaiset ongelmanratkaisutaidot. Tämä 
on selvästi OECD:n keskiarvon (34 %) yläpuolella. 
Ainoastaan ruotsalaiset menestyivät suomalaisia 
paremmin.

Suomalaisten hyviin tuloksiin vaikuttavat erityisesti 
20–39-vuotiaiden hyvät taidot. Vanhempien ryhmi-
en taidot ovat tutkimuksessa keskimääräisellä ta-
solla. Esimerkiksi lukutaidossa peräti 11 prosentilla 
16–65-vuotiaista on suuria puutteita.

Suomessa naiset ja miehet lukevat ja käyttävät tie-
tokonetta ongelmanratkaisuun yhtä hyvin. Miehet 
laskevat hiukan naisia paremmin. Koulutustaustalla 
on vahva yhteys perustaitojen hallintaan.
Kansainvälinen aikuistutkimus (PIAAC 2012) on 
OECD:n organisoima kaikkien aikojen laajin aikuis-
ten perustaitoja koskeva tutkimus. Tutkimuksessa 
arvioidaan 24 maan 16–65-vuotiaiden perustaitoja.

                         Hyvä Suomi!



”Maailmassa monta on ihmeellistä asi-
aa...” kajahti kolmentoista 3-13 -vuo-
tiaan lapsen suusta kolmellatoista 
erilaisella äänellä ja aksentilla viime lauan-
taisessa Suomi-koulun kokoontumises-
sa. Silmät hapuilivat laulunsanojen oikeaa 
riviä, ja kädet rutistivat itse tehtyä kan-
siota käsissään.

Kaikki yrittivät keskittyä lauluun, kunnes kiukkuinen 
kärpänen hiukan herpaannutti ajatusta harhaile-
maan ja suupieliä naurunpyrskähdyksiin. Alkupiiris-
sä muistelimmme myös värien ja muotojen nimiä 
suomeksi, sekä syksyn merkkejä Suomen luonnos-
sa. Osalle lapsista kaikki oli aivan helppoa, joillekin 
suomen kieli oli vieraampaa, ja vaati vielä paljon 
harjoittelemista. 

Kouluhetki jatkui isompien siirtyessä sanastohar-
joitusten pariin, ja pienempien ryhtyessä muovai-
lemaan juureksia taikataikinasta.  Joidenkin lasten 
puhe meinasi kääntyä heti espanjaksi, mutta silloin 
toiset muistuttivat, että  täällä puhutaan suomea! 
Kokoontumisen loppuosaan sisältyi myös vapaampi 
leikki- ja pelihetki sekä sisätiloissa että koulun vie-
reisessä puistossa.

Costa Blancan Suomi-koulu kokoontuu lauantai-
sin yhteensä seitsemän kertaa syyslukukauden ja 
kymmenen kertaa kevätlukukauden aikana Skandi-
naavisen koulun tiloissa oppimaan ja ylläpitämään 
suomen kielen taitoa ja kulttuurin tuntemusta. 
Suomi-koulu on tarkoitettu ulkosuomalaisten van-
hempien 3-18 -vuotiaille lapsille, joiden toinen tai 
molemmat vanhemmat puhuvat äidinkielenään 
suomea.Tärkeää on myös tuntea yhteenkuuluvai-
suutta sekä saada mukavia kokemuksia yhdessä 
saman kulttuuritaustan kanssa omaavien lasten 
kanssa. Eri-ikäiset ja kielitaidoltaan eri tasoiset lap-
set ovat haasteellinen opetusryhmä, mutta lapset 
auttavat kunnioitettavasti toisiaan sekä kielellisesti, 
että eri käytännön tehtävissä ja tilanteissa. Opetta-
jina tämän lukuvuoden ajan toimivat  jo edellisiltä 
vuosilta tuttu Joonas Hynninen sekä uutena opet-
tajana aloittanut Saara Rantanen.

Mukaan mahtuu vielä, ja voi tulla kesken lukukau-
denkin. Ilmottautumisia otetaan vastaan sekä lisä-
tietoja saa osoitteesta:
suomikoulu.costablanca@gmail.com

Tervetuloa mukaamme ”hämmästelemään ja kum-
mastelemaan montaa ihmeellistä asiaa”!

Tunnelmia lauantaisesta
       Suomi-koulusta

Syksyn kokoontumiskerrat
ja teemat ovat seuraavat: 

La 28.9   Tutustumiskerta
La 5.10   Syksyinen luonto Suomessa
La 26.10 Lähiympäristö tutuksi
La 9.11   Perhe ja koti
La 23.11 Talvinen luonto Suomessa
La 7.12   Itsenäinen Suomi
La 14.12 Joulujuhla 

Saara Rantanen
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Ulkosuomalaisten etu- ja asiantuntijajärjestö Suo-
mi-Seura ry ja ulkosuomalaisparlamentti ovat hyvin 
huolissaan maailmalla toimivien, Suomen kieltä ja 
kulttuuria opettavien Suomi-koulujen rahoitukses-
ta.

Suomi-Seura ry jakaa Suomi-kouluille Opetushal-
lituksen myöntämästä määrärahasta toiminta-
avustuksia vuosittain. Määrärahat sisältyvät valtion 
talousarvioon. Suomi-koulujen vuosittainen toi-
minta-avustusmääräraha on pitkään ollut 450 000 
euroa, Viime vuosina määrärahaa on jonkin ver-
ran korotettu, niin että parhaimmillaan se on ollut 
650 000 euroa. Kuluvan vuoden määräraha on 600 
000 euroa. Valtion ensi vuoden budjettiesityksessä 
määräraha on kuitenkin jälleen pudotettu 450 000 
euroon. Tuen leikkaaminen 150 000 eurolla mer-
kitsee todennäköisesti useiden koulujen toiminnan 
loppumista. Määrärahasta otetaan myös koulujen 
opettajien vuosittaisten koulutuspäivien kulut.

Tukea saavia Suomi-kouluja toimii noin 140 lähes 
40 maassa, ja niissä opiskelee 4 100 oppilasta.
Ruotsin Suomi-koulut eivät kuulu tuen piiriin. Toi-
minta-avustusta myönnetään vain 3 – 18-vuotiai-
den opetukseen. Koulut toimivat yleensä viikon-
loppuisin ja vapaaehtoisvoimin. Niissä opiskelee 
niin tilapäisesti maassa asuvia suomalaislapsia kuin 
useamman polven ulkosuomalaislapsia. Joissain 
kouluissa toimii myös aikuisryhmiä. Suomeen pa-
laaville lapsille suomen taidon ylläpito on äärim-
mäisen tärkeää onnistuneen paluun kannalta, sillä 
vieraskielisessä ympäristössä äidinkieli heikkenee 
nopeasti.

Suomi-koulujen ja oppilaiden määrä on jatkuvassa 
kasvussa. Tänä vuonna uusia kouluja on perustettu 

Suomi-Seura ry ja ulkosuomalaisparlamentti:
SUOMI-KOULUJEN TULEVAISUUS HUOLESTUTTAA

seitsemän: Alanyaan, Amsterdamiin, Bergeniin, Kai-
roon, Limaan, Pietariin ja Sao Pauloon.
- Suomi-koulut pitävät yllä ulkosuomalaisten yhteyt-
tä kotimaahan. Vaikutus ei ulotu vain oppilaisiin, 
vaan perheiden kautta paljon laajemmalle. Ne kas-
vattavat käytännön tason Suomen suurlähettiläitä 
ja todellista arkipäivän Team Finlandia. On todella 
lyhytnäköistä, jos niiden avustuksia leikataan, Suo-
mi-Seuran puheenjohtaja Jarmo Virmavirta toteaa.
Suomi-Seura ry ja ulkosuomalaisparlamentti pitävät 
Suomi-koulujen tuen tuntuvaa korottamista ehdot-
toman välttämättömänä Suomen kielen ja kulttuu-
rin ylläpitämiseksi maailmalla.

Huom! Suomi-koulut ovat eri kouluja kuin maail-
malla toimivat, suomalaista opetussuunnitelmaa 
noudattavat suomalaiset koulut, joita on puoli tu-
sinaa.

Lisätietoja Suomi-Seurasta: toiminnanjohtaja Pau-
la Selenius, puh. 09 – 684 1210. Suomi-Seura ry ja 
ulkosuomalaisparlamentti Internetissä: 
www.suomi-seura.fi, www.usp.fi

Vuonna 1927 perustettu Suomi-Seura ry on ulko-
suomalaisten etu-, asiantuntija- ja palvelu-järjestö. 
Seuran neuvontapalvelu neuvoo maailmalle lähti-
jöitä ja sieltä palaavia. Seuran Tukihenkilöverkosto 
toimii noin 20 maassa. Seura tukee ulkosuomalais-
järjestöjä ja -mediaa sekä julkaisee Suomen Silta 
-jäsenlehteä. Suomi-Seura ry toimii ulkosuomalais-
parlamentin (USP) pysyvänä sihteeristönä. USP:n 
toimintaan osallistuu tällä hetkellä 504 ulkosuoma-
lais-yhteisöä 37 maasta. Seuraava USP:n istunto jär-
jestetään toukokuussa 2015.

  

SOL-ORO

Bungalow 2 mh, etelä piha,  55.000€
Bungalow 2 mh, upea merinäköala, 79.000€

OK-talo, 2 mh, tontti 200m2, 115.000€
OK-talo, 5 mh, 2 kph, tontti 500m2, 165.000€

Lisäksi paljon muita hyvänhintaisia kohteita, kysy!
Vuokrataan autotalli, Los Naufragos, Torrevieja

Vuokra-asuntoja alk. 300€/kk.

Markku Grönroos, (34) 626 186 793

C/Vicente Blasco Ibañez 44, Torrevieja

13



14

Kielikurssit
Tietoa ilmoitustaululta

Matkat ja retket
Tietoa ilmoitustaululta

Käsityöpiiri
Lauantaisin klo 15.00
Suomi-Seurassa
Tuija Sutinen
Puh. +34 664 569 863

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

Sauvakävely
Maanantaisin klo 10.00
La Matan luonnonpuistossa
Paula Kaikkonen
Puh. +34 639 566 995
Jorma Kananen
Puh. +34 617 903 878

Tennis
Maanantaisin ja
torstaisin klo. 10.30
kaupungin urheilupuistossa
Arto Rantanen
Puh. +34 618 658 451

Lentopallo
Ke Naufragos-rannalla klo 11.00-13.00
la La Mata klo 15.00-17.00
Hannu Petäjä
Puh. +34 665 351 597

Bridge
Torstaisin klo 16.30
Suomi-Seurassa
Reijo Sunell
Puh. +34 691 835 936

Petankki
Maanantaisin ja torstaisin
klo 15.00 alkaen
Cabo Cerveran puistikossa.
Kaija Mäkiö
Puh. 677 218 803

Akvarellipiiri
Suomi-Seuralla lauantaisin
26.10.2013 alkaen klo 12.00
Kirsi-Marja Myöhänen
Puh. +358 40 559 7200

Mölkky
Tiistaisin klo 12.30
Asequionin rannalla Doña
Sinforosa-puiston kohdalla
Aila Sivula
Puh. +34 693 705 908

Seuran toiminta
TOIMISTO, KIRJASTO JA KAhVIO AVOInnA 
TOIMInTAKAUSInA
arkISIn kLo 10.00-14.00



COSTA BLANCAN JA COSTA CÁLIDAN ASIANTUNTIJALTA:

Toimisto: Calle Canónigo Torres 1, Torrevieja
Puh: 966 700 724 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 ...
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2.8.2013 hyväksyttiin Valencian autonomisen 
alueen Säädös 4/2013, joka tuli voimaan poik-
keuksellisesti jo julkaisuaan seuraavana päivänä 
7.8.2013. Yleensähän suurimmat veromuutokset 
hyväksytään niin, että ne tulevat voimaan vuoden-
vaihteessa.

Kesällä käytettyjen asuntojen kaupoissa ostajalle mak-
settavaksi tuleva varainsiirtovero nousi kymmeneen 
prosenttiin. Vain reilua vuotta aiemmin sitä oli nostet-
tu seitsemästä prosentista kahdeksaan prosenttiin. Täl-
lä hetkellä siis käytettyjen asuntojen veroprosentti on 
sama kuin uusien asuntojen arvonlisävero, 10%. Erona 
on se, että uusien asuntojen kaupoissa maksetaan lisäk-
si leimavero.

Samalla leimavero nousi hieman 1,5 prosenttiin. Leima-
veroa maksetaan esim. asuntolainoista, sekä tietyistä 
omaisuudensiirroista kuten arvonlisäveronalaisista kiin-
teistökaupoista tai yhteisomistuksen purusta. 

Myös näiden veroilmoitusten maksu- ja toimitusaika 
muuttui. Aikaisemmin riitti, kun veron maksoi ja ilmoi-
tuksen leimautti paikallisessa verotoimistossa (”Oficina 
Liquidadora”) 30 virastopäivän sisällä, mutta nyt ve-
roilmoitus on maksettava ja jätettävä kuukauden sisällä, 
joten aika on lyhyempi. 

Byrokratiaa on silti vieläkin melkoisesti, sillä veroja ei 
yksinkertaistettu lainkaan tämän viimeisimmän laki-
muutoksen myötä. Veroilmoitukset laaditaan itse ve-
ronmaksajan toimesta - yleensä toimeksiantona asi-
ointitoimistolle -, maksetaan pankissa ja sen jälkeen 
toimitetaan alkuperäisen asiakirjan kanssa paikalliseen 
verotoimistoon, ja vielä sen jälkeen kiinteistörekisteriin. 
Maksun voi suorittaa vain sellaisessa espanjalaisessa 
pankissa joka tekee yhteistyötä autonomisen alueen ve-
rotoimiston kanssa. Tilisiirtona veron maksua ei voi hoi-
taa, eikä veroa voi maksaa ulkomailla.

Espanjassa toimii ainakin kolme verotahoa: paikallinen 
tai kunnallinen verohallinto, autonomisen alueen vero-
hallinto ja valtion verotoimisto. Kunnallisella verotoimis-
tolla on säätely- ja perintävalta esim. seuraavista verois-
ta: kiinteistöverot, ajoneuvoverot, maan arvonlisäverot 
kiinteistökauppojen ja perinnönsiirtojen yhteydessä, 
rakennus- tai toimilupa-asiat, jne. Autonomisen alueen 
verohallinto puolestaan hoitaa mm. varainsiirtoveroa, 
leimaveroa, perintö- ja lahjaveroa. Valtion verotoimiston 
piiriin kuuluvat tuloverotus (residentit ja ei-residentit 
yksityishenkilöt ja yhtiöt), arvonlisävero, ei-residenttien 
perintövero, tullimaksut ja erikoisverot.

VEROUUDISTUKSIA ESPANJASSA

MUUTOKSIA PERInTÖ- JA LAhJAVEROOn 
VALEnCIAn ALUEELLA

Valencian alueen perintö- ja lahjaverosäädöksiä 
sovelletaan vain residentteihin. Vaaditaan että 
verovelvollinen on asunut vakituisesti useamman 
vuoden Valencian autonomisella alueella. Muihin 
veronmaksajiin, esim. ei-residentteihin, sovelle-
taan Espanjan valtion yleisiä perintö- ja lahjave-
rosäädöksiä. Tässä tärkeimmät uudistukset, jotka 
astuivat voimaan 7.8.2013:

Muutokset perintöverossa

- Hyvitys lähisukulaisten ja vammaisten perintöverossa 
laskettiin 75 prosenttiin (aikaisemmin 99%).
- Hyvityksen saa vain vapaaehtoisesti, ilman verohallin-
non kyselyä, tehdyssä perintöveroilmoituksessa.
- Verovapaa osuus perintöverossa lähisukulaisille nou-
si 40 000 eurosta 100 000 euroon. Tästä hyvityksestä 
hyötyvät jälkeläiset, vanhemmat ja puoliso. Vertauksen 
vuoksi mainittakoon, että ei-residenteillä vastaava vero-
vapaa osuus perinnöstä on 15.956,87 €.
- Jos perijä perii vakituisen asunnon, sen arvo on verova-
paa 150 000 euroon asti. Vähennyksen saamiseksi vaa-
ditaan, että perijä pitää asuntoa vakituisena kotipaikka-
naan vähintään viiden vuoden ajan (ennen uudistusta 
vaadittiin 10 vuotta).
- Perintöveroilmoituksessa täytyy uudistuksen myötä 
ilmoittaa kaikki talletukset ja osakkeet jotka perinnön-
jättäjä on omistanut kuolemaansa edeltävän vuoden 
aikana. Käytännöstä pankeista joutuu pyytämään laajat 
selvitykset, joista ilmenee koko edellisvuoden tapahtu-
mat. Velvollisuudesta vapautetaan puoliso, jälkeläiset ja 
vanhemmat joiden perintöosuus ei ylitä 100 000 euroa.

Muutokset lahjaverossa

- Hyvitys lähisukulaisten ja vammaisten lahjaverossa 
laskettiin 75 prosenttiin (aikaisemmin 99%). Hyvityksen 
yläraja myös laskettiin 150 000 euroon (aikaisemmin hy-
vitystä sai soveltaa 420 000 euroon asti).
- Hyvityksen saa vain vapaaehtoisesti, ilman verohallin-
non kyselyä, tehdyssä lahjaveroilmoituksessa.
- Verovapaa osuus lahjaverossa lähisukulaisille nousi 40 
000 eurosta 100 000 euroon. Tästä hyvityksestä hyöty-
vät jälkeläiset, vanhemmat ja puoliso. Vertauksen vuoksi 
mainittakoon, että ei-residenteillä EI ole vastaavaa vero-
vapautta lahjaverossa. 
- Lahjaveron maksu ja ilmoitus on tehtävä nyt kuukau-
den sisällä lahjoituksesta.

Esimerkkitapaus havainnollistamaan eroja perintölaissa: 
Valencian alueella vakituisesti asuva pariskunta, joilla 
on Suomessa asuva lapsi. Testamentissa on määrät-
ty, että perijät ovat puoliso ja lapsi samansuuruisin osin.

VARAInSIIRTO- JA LEIMAVEROn nOUSU VALEnCIAn ALUEELLA



Suomen Kuvalehti kirjoitti merkittävän artikkelin 
Merkelistä tänä syksynä ennen Saksan vaaleja. Lehti 
oli haastatellut laajasti asiantuntijoita ja äänestäjiä. 
Johtopäätös oli lehdessä hyvin selvä: Angela Merkel 
tulee kolmannen kerran liittokansleriksi.

Merkel on selvästi suositumpi kuin oma puolueen-
sa Saksassa. Hänen ei tarvitse vaalipuheissaan edes 
mainita puolueensa nimeä. Hän johtaa puoluettaan 
vahvemmalla otteella kuin yhdistäjäkansleri Helmut 
Kohl.

Merkel sanoo: Saksassa on nyt 1,9 miljoonaa työ-
paikkaa enemmän kuin neljä vuotta sitten. Kun tulin  
liittokansleriksi, meillä oli yli 5 miljoonaa työtöntä. 
Nyt työttömiä on alle 3 miljoonaa.

Hänen menestyksensä salaisuus voi olla se, että hän 
ei ole perinteisessä mielessä poliitikko. -Hän ei ole 
ideologi eikä visionääri, vaan puhuu arkisesti kuivaa 
asiaa. Silti yli 60 prosenttia saksalaisista pitää häntä 
hyvänä liittokanslerina.

Merkel löi itsensä läpi vuonna 2008 alkaneen fi-
nanssikriisin aikana. Hän esiintyi rauhallisesti ja va-
kuutti, että kysymys ei ole pankkien, vaan tavallis-
ten ihmisten pelastamisesta.
Voisikohan tästä päätellä, että muissakin maissa 
esim. Suomessa ja Espanjassa kannattaisi ajatella ja 

puhua enemmän arkista ja kuivaa asiaa ja vähem-
män ideologiasta ja visioista.

Toinen merkittävä ja varoittava uutinen tämän syk-
syn ajalta on oikeudenkäyntien alkaminen islanti-
laista Landsbankia vastaan. Pankki on markkinoinut 
edullisia sijoituksia Espanjassa varsinkin englantilai-
sille eläkeläisille vuosina 2006, 2007 ja 2008.
Landsbanki meni konkurssiin muiden islantilaisten 
pankkien mukana vuosikymmenen vaihteessa ja 
sijoittajat menettivät kaikki rahansa. Englantilaiset 
eläkeläiset ovat yrittäneet saada oikeutta ryhmä-
kanteella jo useita vuosia, mutta nyt vasta näyttää 
siltä, että oikeudenkäynti alkaa.

Saattaa olla vaikeata saada edes oikeuden kautta 
korvausta menetetystä sijoituksesta.
Tämän tarinan opetus on siinä, että liian hyvä tuot-
totarjous on jo sinänsä osoitus liian suuresta riskistä 
ja sitä pitää varoa!

Hyvää syksyä toivottaen
Sakari Haukka
Torreviejassa 13.10.2013    

EUROOPAN MERKITTÄVIN POLIITIKKO

Espanjan perinnön arvo, osituksen jälkeen: 200.000 €

Lesken perintövero (Valencia)*       Lapsen perintövero (Espanjan valtio)*    
Osuus: 100.000 €        Osuus: 100.000 €
Verovapaa osuus: 100.000 €       Verovapaa osuus: 15.956,87 €
Verotettava osuus: 0 €        Verotettava osuus: 84.043,13 €
Vero: 0 €         Vero: 9.838,32 €

Ei-residenttien verotus Espanjassa

Merkittävin uutuus on, että vuodesta 2013 alkaen kaikki 
ei-residentit juridiset henkilöt (esim. suomalainen yh-

*Huom. Laskelma on yksinkertaistettu, eikä siinä ole huomioitu mm. kertoimia, aikaisemman omaisuuden määrää, 
irtaimisto-olettamaa, vähennyskelpoisia kuluja, jne.

tiö) on vapautettu ei-residentin veroilmoituksen teosta. 
Ainoa poikkeus ovat yhtiöt, joiden kotipaikka on veropa-
ratiisissa.

Monna Laakso-Sáez
Asianajaja ja veroneuvoja

Liittokansleri Angela Merkel voitti Saksan vaalit kolmannen kerran. Vuodesta 2005 lähtien hän on 
toiminut Euroopan suurimman valtion johdossa ja on siten virkaiältään Euroopan  vanhin valtion-
päämies.

17



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.



Ensimmäinen vaelluksemme suuntautuu Murcian 
tälle puolelle, samaan kohteeseen, kuin kaksi vuotta 
sitten, mutta pitemmälle. Kuljemme loivasti nouse-
vaa kapeaa vuoritietä harjanteen laelle, ja palaam-
me samaa reittiä takaisin. Aikaa kuluu taukoineen 
3-4 tuntia. Tämä on sopiva tilaisuus testata omaa 
vuorikuntoansa, koska matkalta voi palata halutes-
saan kesken takaisin tai jäädä odottamaan palaajia.

Kimppakyydeillä lähdetään entiseen tapaan lauan-
taisin klo 9.00 Torreviejan Uimahallin parkkipaikal-
ta. Reitit vaihtelevat helposta keskivaativaan. Vael-
lusosuuksien pituudet ovat 3-5 tuntia taukoineen ja 
automatkoihin menee yleensä pari tuntia.

Syyskauden kohteet ovat seuraavat: 

2.11. Sierra de Altaona, jonne ajetaan San Miguel 
de Salinasin ja Torremendon kautta. Helppo. 
 
23.11. Orihuelan vuori. Tällä kertaa ajetaan vuoren 
pohjoispuolelle, josta noustaan harjanteen päälle 
ja jatketaan ristille. Melko helppo.

21.12. Crevillenten vuoristo. Ajetaan Ermita de 
Sant Cayetanon piknikpaikalle ja lähdetään loivaa 
rinnettä kiertämään luola-asumuksen kautta Sant 
Jurin huipulle. Keskivaativa.

Suomi-Seuran ilmoitustaululle tulee tarkempi kutsu 
aina muutamaa viikkoa ennen.
Tukevapohjaiset kengät ovat tärkeät, samoin riittä-
västi juomaa ja evästä mukaan.

Tervetuloa mukaan sekä uudet että entiset vaellus-
haluiset!

Vetäjänä Panu Niva



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!

Isa Kemola: resales@z-yachting.com 
puh. (+34) 727 72 10 27 • www.z-yachting.com

Luotettavaa palvelua sinua varten!
Palvelemme suomen kielellä.

TORREVIEJA
56 000 €

2 mh, 45 m2. Ref. SP-2SW-661. 3 mh, 89 m2. Ref. SP-2SW-660.

TORREVIEJA
122 000 €

KIINTEISTÖNVÄLITYS
Toimialueena koko Costa Blanca, 

nyt  myös toimisto Alteassa!
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Kerroimme heille Suomi-Seuran toiminnasta sekä 
suomenkielellä saatavista palveluista Costa Blan-
can alueella. Annoimme heille myös Concordia-
lehden viimeiset numerot. Lehdistä löytyy tietoa 
toiminnastamme sekä palveluista Costa Blancan 
alueella.
Lupasimme tutustua ja tutustuttaa jäsenistömme 
uuteen Officina de Turismoon, joka on muuttanut 
uusiin hienoihin tiloihin. 
Uusi osoite on: Officina de Turismo, Paseo Vista 
Alegre s/n (Real Club Nauticon vieressä)
Juan Manuel sai puolestaan kutsun tulla lounasta-
maan Suomi-Seuralle.

Kiitokset Juan Manuelille hyödyllisestä informaati-
osta.
Turisti Info kuuluu yhtenä osana Torreviejan Ayun-
tamientoon. Heidän tehtävä on tiedottaa mm. 
kulttuuri- ja urheilutapahtumista sekä olla kaupun-
kilaisten ja turistien apuna Torreviejaa koskevissa 
kysymyksissä. Kiitos myös Rantapallo.fi:n Toimittaja 
Maria Hietalalle. Mahdollisesta yhteistyöstä pyrim-
me saamaan infoa lehteemme myöhemmin.

Costa Blanca Suomi-Seuran puolesta mukana
Tuija Sintonen, Tiedotussihteeri

Inkeri White pj.

Officina de Turismo
Saimme kutsun Officina de Turis-
mon Juan Manuel Gomezilta ta-
vataksemme mukavan jutustelun 
merkeissä Torreviejan Turisti In-
fon, sekä suomalaisen matkanjär-
jestäjän Rantapallo.fi:n edustajan 
kanssa.
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ja punainen yli 1.500 miljoonaa vuotta vanhaa. Tämänsyksyiset ruu-
sut ovat parhaimmassa loistossaan, ja niiden joukosta löysin tämän 
oranssinkeltaisen Hansestadt Rostock tertturuusun. Muistan, kun mi-
nun lapsuuteni puutarhassa kauan sitten kasvoi näitä samoja ruusuja. 
Ne olivat niin suuria, että ohikulkijat pysähtyivät kyselemään niiden 
salaisuutta. Isäni ei sitä kertonut, mutta minä tiedän, että hän laimen-
si perheen pienimpien aamupissaa ja kasteli sillä ruusuja. Graniitin ja 
ruusujen aikaeron suuruutta on vaikea edes hahmottaa, mutta silti ne 
täydentävät hienosti toisiaan, vaikka syntymisten väliin mahtuu vii-
meisin suuri jääkausikin. Ruusuportaiden keskivaiheilla kohoaa Antti 
Immosen veistos Mökit ja Mäet vuodelta 2004. Se on herkullinen lisä 
portaiden ulkonäössä.

Kreikkalaisten digitysloma

Ateenasta kuuluu taas kummia. Säästövyötä kiristettiin niin epäinhi-
millisellä tavalla, että valtion virkamiehet menettivät kuuden päivän 
vuotuisen palkallisen tietokoneenkäyttölomansa. Ministeri Kyriakos 
Mitsotakisin mukaan tämä oli pieni ”symbolinen askel” hallinnon mo-
dernisoimisessa. No, pienihän se oli siihen verrattuna, että aikaisem-
min virkamiehet saivat palkanlisän, jos vaivautuivat yleensä tulemaan 
työpaikalle tai, että naimattomille tyttärille maksettiin isän eläkettä. 
Tuo digilisän saaminen tuntui minusta ensin täysin käsittämättömältä 
asialta, mutta kun tarkemmin muistelen omaa työhistoriaani, taisin 
olla 1990-luvun lopussa toinen niistä kahdesta YLE -yhtiön palkolli-
sesta, joka sai digilisän. Useamman tuhannen henkilön yhtiössä digi-
taaliset toiminnot ulkoistettiin aluksi kokonaan. Itse en palkkioasiaan 
vaikuttanut muuten, kuin opiskelemalla ahkerasti uutta tekniikkaa 
ja uusia ohjelmantekotapoja. Työaikaakin siihen annettiin riittämiin. 
Myöhemmässä elämässäni olen kokenut tuon opiskelun ja taitojen 
hankkimisen suurena etuna, jonka sain viedä mukanani eläkkeelle 
lähtiessäni.

renessanssi oli sekä aikakausi että tyylisuunta

Renessanssi loi ihmisen ihailun (luultavasti antiikin pohjalta), mutta 
mikä antaa nykyisin joillekin ihmisille ja heidän työlleen (jolle usein 
edes ole katetta) jopa tuhatkertaisen arvon tavalliseen duunariin ver-
rattuna. Kenen tai keiden pitäisi hävetä. Protagoraan oppi ”Ihminen 
on kaiken mitta” on jälleen noussut arvoon mittaamattomaan tai oi-
keastaan ihmisarvo mitataan vain rahassa. En tarkoita nyt jalkapalloi-
lijoita, jotka osaavat hoitaa hommansa ja antavat melko saasteetonta 
viihdettä suurelle yleisölle. Renessanssi on moni-ilmeinen termi ja 

Venuksen kengät, tässä ne ovat 
nuo aarteet. Orkidea on kukkien 
kuningatar, eittämättä, ja Venuk-
sen kenkä kenkien jumalatar. Se 
kukkii parhaimmillaan pari kertaa 
vuodessa ja kukinto kestää noin 
kuukauden. Kaksi suomalaista 
yhdistystä, Janhuan Orkidearan-
ta Oy ja Sulkavan Lumikukka Ay, 
piti orkideanäyttelyn Kuopiossa. 
Ehätin paikalle.

Sain tietää, että yhdistysten toi-
minnassa on tapahtunut muu-
tos. Tuulikki ja Pekka Rannan 
suuri orkideakokoelma on siirty-
nyt Suomesta Portugaliin. Se on 
nyt Coimbran yliopiston suojissa 
osana UNESCON maailmanpe-
rintökohdetta. Syynä kokoelman 
siirtämiseen olivat sekä Suomes-
sa kohonnut energian hinta että 
kokoelman turvaaminen vuosi-
kymmeniksi eteenpäin. Coimbran 
yliopisto huolehtii kustannuksista 
ja suomalaiset orkideankasvatta-
jat kokoelman hoidosta sekä hen-
kilökunnan kouluttamisesta. Or-
kideoiden siirtoon tarvittiin toista 
kymmentä rekkaa, joten muut-
toprojekti kaikkinensa oli mel-
koinen. Siellä ne kukoistavat nyt 
Iberian niemimaalla. Ennen vuo-
situhannen vaihtumista vierailin 
New Yorkissa Financial Cente-
rin orkideanäyttelyssä, joka oli 
suorastaan huikea. Valokuvasin 
palkittuja orkideoita maailman 
huippuasiantuntijoiden ja valoku-
vaajien joukossa, joten voin vielä-
kin ihailla noita upeita kukkia.

Ikäerot

Nykyiset ja ikiaikaiset elementit 
kohtaavat toisensa Kuopiossa 
Valkeisen lammen rannalla, josta 
johtaa graniittiset Ruusuportaat 
lammen rantarinnettä ylös. Por-
taisiin käytetty harmaagraniitti on 
yli 1.800 miljoonaa vuotta vanhaa 

Silmää hivelevää
             kauneutta

Nykäsyjä
Kirsi-Marja Myöhänen



tarkoittaa uudelleen syntymistä. Se käsit-
tää lomittaisten kulttuurivirtojen pitkän 
muutosprosessin Euroopan eri maissa. Oli 
avartavaa lukea Pekka Matilaisen toimitta-
maa kirjaa, jossa viisi suomalaista tutkijaa 
arvio eurooppalaisen renessanssin merki-
tystä. Keskiajan jälkeisen liikehdinnän syis-
tä on esitetty monenlaisia teorioita, sillä 
vähitellen kuolemanpelko ja pessimismi 
muuttuivat voimakkaaksi kulttuurioptimis-
miksi. Katolisen kirkon edustama yhtenäis-
ajattelu ja auktoriteettiusko antoivat tilaa 
uudenlaiselle ihmiskäsitykselle, jolloin yk-
silön ulkoinen ja sisäinen maailma vapau-
tuivat uutta luovaksi voimaksi. Mitä sitten 
tapahtui, että voimasuhteet muuttuivat. 
Raja keskiajan ja renessanssin välillä ei ole 
tarkka. Muutoksen lähtökohta saattoi olla 
siinä, kun kaupunkivaltio Milanon ylivoi-
maiset sotajoukot aikoivat hyökätä firen-
zeläisten kimppuun vuonna 1402, rutto 
iski Milanon joukkoihin ja Firenze pelastui.  
Joka tapauksessa uskonpuhdistus, huma-
nismi, löytöretket ja kirjapainotaito muut-
tivat ihmisten maailmankuvaa. Olkoon 
vain, että renessanssikulttuuria nimitetään 
tyypilliseksi aristokraattiseksi eliittikulttuu-
riksi. Naisilla ei tietenkään ollut renessans-
sia, mutta renessanssitaiteilijat löysivät yk-
silön, myös naisen.

Ilmoista

Vaihteeksi taas kerran julkisesti todettiin, 
että ihmisellä on arveltua suurempi vai-
kutus ilmastonmuutokseen. Milloinkahan 
todetaan, että ihmisellä on vaikutusta 
talouselämän virheisiin. Finanssiviisaat 
toitottavat, että kulutuksella ja kasvulla 
maailma pelastuu. Mitä siihen sanovat il-
mastoviisaat? 
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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



matkalla
Matkakertomus Costa Blancan Suomiseuran 
keväisestä bussiretkestä Tarragonaan
ja Barcelonaan 16.-19.4.2013

Barcelonan

Aikamatkalla läpi vuosituhansien
Meitä matkalaisia oli yhteensä 34. Suurin osa seu-
ran jäseniä Torreviejasta, pariskuntia. Mutta oli siel-
lä mukana aika monta yksin matkustavaakin. Mm. 
minä, joka olin vähän outona ensikertalaisena ja ei 
–jäsenenä mukana. Soittelin etukäteen Inkeri Whi-
telle ja kyselin, uskaltaako siihen porukkaan liittyä 
mukaan. Hän rohkaisi ja oli oikeassa.

Tarragona
Matkamme ensimmäinen etappi oli Tarragonan 
kaupunki. Tutustuimme kaupungin museon oppaan 
johdolla  roomalaisten rakentamien rakennusten 
raunioihin. Joskus niillä paikoilla oli ollut temppe-
leitä, amfiteatteri ja sirkusareena, kaikki  aivan me-
ren tuntumassa. Sieltä roomalaiset olivat voineet 
seurata kilpa-ajoja ja laivojen taisteluita merellä. 
Saatoimme kuvitella, millaista elämä oli ollut siinä 
kaupungissa ennen ajanlaskun alkua. Ja eipä voinut 
muuta kuin ihailla nykyespanjalaisten halua ja kykyä 
rakentaa kaupunkia uudelleen entiseen loistoonsa.

Tarragonan vanhassa kaupungissa oli jäljellä aito 
tunnelma: pieniä katuja ja kujia.  Paljon oli korjattu, 
paljon oli vielä korjattavaa ja entisöitävää. Näimme 
paljon Catalonian lippuja liehumassa ihan taval-
listen asuntojen ikkunoissa ja terassinkaiteilla. Ne 
olivat kai kannanottoja Catalonian itsenäistymisen 
puolesta. Illalla  nautimme perinteisen espanjalai-
sen illallisen hämyisessä ravintolassa roomalaisten 
holvikaarien alla.



matkalla

25Santa Maria de Pobletin luostari
Toisena matkapäivänämme pääsimme tutustu-
maan vuorilla sijaitsevaan sikstiiniläisluostariin. Se 
on ollut Unescon maailmanperintökohde vuodesta 
1991. Luostari toimi edelleen. Siellä asui 35 munk-
kia.

Saimme kuulla, että luostari oli rakennettu 1100-lu-
vulla. Keskiajalla sitä oli restauroitu ja 1800-luvulta 
alkaen se oli ollut yli sadan vuoden ajan tyhjillään ja 
pahuuden vallassa. Kaikki arvokas oli ryöstetty.

Luostari vaikutti siistiltä ja kovin autiolta. Elonmerk-
kejä ja asukkaita emme nähneet. Tosin tiedossam-
me oli, että vierailukäynnit oli tarkkaan rajattu, 
muulloin luostari oli ulkopuolisilta suljettu. Joku 
meidän ryhmästämme kertoi kyllä onnistuneensa 
näkemään vilahduksen komeasta nuoresta mun-
kista!!!! Ja jotain elonmerkkiä kuitenkin näimme 
kun pääsimme kurkistamaan munkkien valtavan 
suureen ruokasaliin. Sen seinustoja kiersivät erään-
laiset pulpetit, joille oli jokaiselle asukkaalle katet-
tu yksinkertaiset astiat ja jokaiselle oma viinipullo. 
Tietenkin!

Luostarin muurien ja holvien keskellä oli ihmeelli-
sen rauhallinen tunnelma. Valo taittui niin kauniisti. 
Oikea valokuvaajan unelmakohde.

Barcelona
Roomalaisten raunioiden ja  keskiaikaisen luosta-
rin jälkeen siirryttiin moderniin Barcelonaan. Siellä 
vietimme kaksi päivää ja kaksi yötä.  Näin ja koin 
kaupungin ensimmäistä kertaa. Barcelonasta voisi 
sanoa, että se on hulvaton. Siellä on ihan kaikkea. 
Suuria pilvenpiirtäjiä, uskomattomia patsaita ja  tai-
deteoksia, Gaudin villejä rakennuksia, puistoja, sa-
tama ja luksusjahteja, olympia-areena, kondolihis-
sit… ihan kaikkea. Ja valtavasti ihmisiä nauttimassa 
kaupungin mahdollisuuksista.

Harvoin on perinteinen bussilla tehty kaupunkikier-
ros ollut niin antoisa kuin nyt. Parin kolmen tunnin 

aikana pääsimme taitavan paikallisen oppaan selos-
tuksen avulla sisään espanjalaiseen elämään, histo-
riaan, rakennustaiteeseen.

Kävimme myös Joan Miro –museossa. Se herätti 
joissakin retkeläisissä ristiriitaisia ajatuksia mutta 
ketään se ei jättänyt kylmäksi. Minulle se oli hieno 
kokemus. Katsoin museon alakerrassa videon Miron 
elämänvaiheista. Video päättyi Miron pohdintaan 
siitä, miten tärkeää on vapauttaa itsensä kaikesta 
turhasta…”Lopulta jää vain viiva ja väri”.

Torresin viinitila
Paluumatkalla pääsimme vierailulle kuuluisalle Tor-
resin viinitilalle. Tilalla käy vuosittain noin 100.000 
vierailijaa. Saimme suomalaisen oppaan ja oman 
pienoisjunan, jolla  meitä kuljetettiin katsomassa 
viiniköynnösviljelmiä. Näimme miten viini valmis-
tuu ja miten sitä säilytetään.  

Maistelimme kuuluisaa Torres Esmeralda valkovii-
niä, joka oppaan mukaan sopii erityisesti ”naisille ja 
älykkäille miehille”. Ajoimme pienoisjunalla valta-
van viinivaraston läpi.  Tuhansia pulloja Esmeraldaa 
odottamassa kuljetusta. Kaunis Mozartin musiikki 
soi kaikkialla. Musiikista Esmeralda sai loppusilauk-
sen täydelliseen makuunsa! Kannattaa kokeilla ko-
tonakin: viinin maku syvenee kun sille soittaa klas-
sista musiikkia…

Torresin viinitilaa hoitaa nyt viides sukupolvi. Pe-
rinteitä kunnioitettiin, kaikki  paikat olivat hienossa 
kunnossa, viljely oli  ekologista, luomua, vaikkei sitä 
erikseen mainosteta. -Minusta tuli heti Torres -fani.

Jatkuu sivulla 27



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 ma, ke ja pe 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
Quirón (Yksit.)..............................................966 921 313
San Juan.......................................................965 938 665
San Vicente..................................................965 660 512
TERVEYSKESKUKSET ajanvaraus...............965 721 400
La Loma
Asequion
La Mata
Almoradi
Cabo Roig
Pilar de la Horadada
Guardamar
Campoamor
Rojales
Patricio Perez
KAASULAITOS............................................965 710 937
SÄhKÖLAITOS............................................965 710 248
VESILAITOS.................................................902 222 306
KAUPUnGInTALO........................................965 710 250

POSTI...........................................................965 710 679
LInJA-AUTOASEMA...................................966 701 068
LEnTOKEnTÄT
Alicante.........................................................966 919 400
San Javier......................................................968 172 000
TAXI.............................................................965 711 026
tai.................................................................965 712 277
LÄÄKÄRIT
Seppo Haapalahti.........................................639 017 513
hAMMASLÄÄKÄRIT
Instituto Dental Lucrecia Botella..................965 714 548
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..............................................693 859 477
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............................................. 693 859 477
TULKKIPALVELUT
Monna Laakso-Saez, 
virallinen kielenkääntäjä..........................…..966 928 049
Maria Hammar (auto käytössä)....................676 288 260
Jemina Holopainen(auto käytössä)….........…677 063 268
Irina Marjokivi………………………………….......….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
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Oppaat ja matkajärjestelyt
Meidän suomalaisina oppainamme toimivat Ulla ja 
Heljä. He molemmat kertoivat olevansa aloittelijoi-
ta, mutta kaikesta näki, että he olivat täydellä sy-
dämellä ja antaumuksella mukana, ihan koko ajan. 
He halusivat kuunnella matkalaisten toivomuksia ja 
toteuttivat kaiken, mikä oli suinkin mahdollista.

Hotellit ja järjestelyt muutoinkin olivat erinomaisia. 
Monia harmitti se, että Barcelonan mukava hotelli 
oli ikään kuin väärässä paikassa: liian kaukana kes-
kustasta. Mutta se harmi käännettiin positiiviseksi: 
saimme olla ryhmänä koossa ja bussissa saimme 
lepuutella jalkoja ja bussi vei ja toi meitä koko ajan.

Ja millainen olikaan jälkitunnelma?
Olin yksin matkassa enkä tuntenut ketään entuu-
destaan. Matkan jälkeen tunnen monia ja sain  yh-

den uuden jännittävän ja innostavan ystävän. Se on 
paljon!

Minulle matka oli todellinen kulttuurimatka, sy-
väsukellus Espanjan menneisyyteen aina rooma-
laisten ajoista keskiaikaan ja sitten paluu nykyai-
kaan. Ymmärrän nyt ehkä hieman paremmin tätä 
maata ja kansaa.

Moni retkeläinen kyseli jo seuraavan matkan koh-
detta ja suunnitelmia. Se on hyvä merkki. Jokainen 
haluaisi varmasti samat oppaat ja samanlaista lep-
poisaa, rentoa  (ja säntillistä!) matkaseuraa kuin 
nytkin.

Kiitos vielä kerran ihanille oppaillemme ja kiitos kai-
kille mukaville matkaseuralaisille.

Leena Innanen
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Nyt oli aika katsastaa Granadaa ja 
Andaluciaa laajemminkin. Kartto-
jen ja kirjojen avulla kevyttä valmis-
telua mutta lähtökohtana oli vapaa 
seikkailumieli; kiintoisat paikat tut-
kitaan. Kirkot ja museot saavat olla 
rauhassa, kulttuuria, uutta ja van-
haa, etsitään. Erityisesti kiinnosti 
kirjoista luetun arabien hallitsema 
valtakunta ja sen jäänteet sekä vai-
kutus nykyaikaan. Yli 800 vuotta 
musulmaanien komennossa jättää 
varmaan jälkensä kuten meillä 700 
vuotta Tukholman alaisuudessa.

Pääreitiksi Granadaan valittiin poh-
joinen reitti, A-91 ja A-92N. Sille 
päästiin parin seikkailun jälkeen. 
Matkalla todettiin, että uusina os-
tetut Michelin kartat olivat pahasti 
vanhentuneet. Tiestö oli melkein 
paikoillaan mutta tienumerot ja vii-
tat vanhoja. Torreviejasta ajoin en-
sin vanhaa tietä N322 San Javieriin, 
josta pääsee vuoristotietä RM-911 
tielle A-30 Murciaan, näin vältin ko-
koaikaisen autobaanan yksitoikkoi-
suuden. 

Murcian keskustan halusin välttää 
ja siksi A-30 tarjosi hyvän reitin 
päästä ohi. Aika hurjat kurvit ja jyr-
kät laskut sinänsä hyvällä tiellä alas 
laaksoon, jossa voi yhyttää A-7 eli 
E-15 tien. 
Ensin nokka kohti Lorcaa, jossa vii-
meksi v. 2011 oli melkoinen maan-
järistys. Lähes 100.000 asukasta 
elää jo melko normaalisti ja saa lei-
pänsä pääosin viljelystä ja sikojen 
kasvattamisesta.
Sitten jatkoin Puerto Lumbresaan, 

Andalucian helmiä
  teksti ja kuvat © Jouko Raita

Aikanaan työelämässä olin matkustellut runsaasti Eu-
roopassa mutta Espanja oli jäänyt syrjään, ei ollut mi-
tään kaupallisia yhteyksiä ja lomat vietin usein Kreetalla.

lokakuussa 2013



29pieni 14.000 asukkaan kaupunki, mutta jo vanhaa 
perua roomalaisajoista alkaen. Sieltä lähtee pohjoi-
nen A-92 tie kohti Granadaa.

Velez Rubio on pieni viehättävä kylä, 7000 asukas-
ta ja 847 m merenpinnasta. Lounaan jälkeen jatko 
Guadixiin, 20.000 as, 949 m merenpinnasta. Kaik-
kien pyöräilijöiden mekka. Reittejä ylös vuoristoon 
riittää helpoista tosi raskaisiin. Ugijarin reitillä on 
nousua 1500 metriä ja useita 14 % nousuja. Eri 
Tourien osallistujat harjoittelevat siellä, samoin hui-
mia paikkoja maastopyöräilyyn.
Tie A-44 johtaa Granadaan, komea ja kaunis kau-
punki, johon sulttaanit sitten keskelle kylää raken-
nuttivat Alhambran palatsit ja puutarhat.  Heidän 
insinööritaitojaan on pakko ihailla, 1000 vuotta ne 
ovat uhmanneet aikaa ja kestävät yhä.  Ei ollut las-
kutikkua eikä tietokonetta, silti on osattu suunnitella 
ja toteuttaa mahtavat, korkeat salit ilman pilareita, 
mm. suurlähettiläiden huone. Seinät täynnä koris-
telua ja koko katon sisäpuoli hienoa stukkotyötä.

Pieni hotelli MonteCarlo oli aivan pääkatu Darron 
varrella keskustassa. Siisti ja hyvä paikka, mahtava 
aamiainen viereisessä Hotel Carmenissa lipukkeel-
la. 30 + 6 e/ yö.

Alhambra kierrettiin etukäteen varatun oppaan 
kanssa (49€) ja se kannatti, omin päin olisi jäänyt 
paljon piiloon. Lippu kannattaa ostaa todella hyvis-
sä ajoin etukäteen, palatsi on loppuunmyyty etu-
käteen lähes päivittäin. Portilla on usein ikäviä yl-
lätyksiä, turisti on jonottanut lippuluukulle pitkään, 
saa lipun ostettua ja marssii portille. Ei käy, sanoo 
vartija topakasti, tuo lippu on vasta huomispäivälle. 
Näin kävi mm. edessämme olevalle englantilaispa-
riskunnalle. Lippuluukuilla puhutaan vain espanjaa.
Kierroksen jälkeen ostin hyvän kuvitetun kirjan Al-
hambrasta, 11€, suosittelen. Siellä on kunnon kuvat 
joka paikasta. Turhaa on koettaa turistikameralla 
vangita näkymiä, valo ei saleissa riitä ja puutarhojen 
värikylläisyys jää vajaaksi kontrastien vuoksi.
Sierra Nevadalle johtaa kiharainen tie, mutta nä-
kymä korvaa vaivat ja bensan, alastullessa voi sitä 
säästää. Korkein huippu on Mulhacen, 3482 metriä. 
Hiihtokeskus on avoinna joulusta huhtikuun lop-
puun, ja rinteitä piisaa.

Sitten etelään A-44 kohti Motrilia, se on mieliinpai-
nuva reitti. Kunnon tie ja mahtavia laskuja ja pikku 
nousuja välillä. Useita komeita viadukteja rotkojen 
yli, 14 % alamäkiä, pisin oli 9 km. Sammutin moot-
torin ja laskettelin 100 km tunnissa pitkään.
Vuori- ja jokimaisema on hengästyttävä tällaiselle 
tasamaan asukkaalle, 80 km todella silmänruokaa.
Kun Torrevieja on Euroopan suurin suolantuottaja 
niin Motril on sitten makein paikka. 60.000 asukasta 
ja pääelinkeino siis sokerintuotanto, toki kalastusta 
ja vihannesviljelyäkin.

Sieltä lähtevät kauniit rantareitit itään ja länteen. 
Kumpaankin suuntaan kannattaa ajaa noin 100 km 
niin saa parhaat palat.  Malagaan asti ei kannata ajaa 
vaan kääntyä Torre del Maressa N-340 tieltä ja pala-
ta ylempää A-7 reittiä Motriliin. Nerjassa, 20.000 as, 

ovat Euroopan suurimmat tippukiviluolat, ne kan-
nattaa katsoa, huikea elämys.

Sama juttu itään N-340 ensin rantaa pitkin ja sit-
ten Adrassa täyskäännös, paluu A-7. Calahonda on 
todella idyllinen paikka ja rantaa riittää. Minä en 
kääntynyt vaikka kaveri oli varoittanut, että Almeria 
on täynnä plastiikkia, joka peittää kaiken.

Totta, autosta näkyy vain tuhansia hehtaareja katet-
tuja kasvihuoneita ja siinä kaikki. No, ei tietysti kau-
pungissa mutta molemmin puolin. Itsepäisesti vain 
jatkoin ajoa, koska halusin Palomaresiin. Sotahisto-
ria-friikkinä halusin nähdä melko hyvin piilotetun 
alueen. Michelinin kartat eivät tunne kylää ja uu-
puu se monesta muustakin paikasta.  Tammikuussa 
1966 sinne  putosi 4 ydinpommia kun amerikkalai-
set B-52 pommikone ja tankkerilentokone törmäsi-
vät ilmassa. 7 kuoli.

Yksi pommeista putosi mereen ja kolme maahan,  
kaksi tuhoutui ja niistä levisi maahan plutoniumia 
laajalle alueelle. 700 amerikkalaista siivosi jälkiä 
pitkään, mutta yhä alueella on arvioitu olevan pöly-
nä maassa 7 – 11 kg tätä vaarallista ainetta.

Vuosi sitten Obaman ulkoministeri Clinton lupasi 
lisää puhdistustoimia (ks.BBC News 20102012) , 
ei ole näkynyt. Pahiten saastunut alue on tiukasti 
aidattu ja kielletty kulku sinne.  Espanjan valtio on 
saanut erilaisia korvauksia, mutta eivät viljelijät. 
Pellot ovat kiellossa ja rakennuslupia ei anneta. Su-
rullinen tarina on tämä kylmän sodan ajalta.

Loppumatka sitten A-7 pitkin Murcian kautta ja oi-
kelle Orihueelaan, josta kotiin La Mataan.
 
Hieno reissu, monella tavalla, mutta jos ei halua 
ajaa paljon ystävälle suositan tätä:
Lennä Granadaan tai Malagaan, vuokraa auto kol-
meksi päiväksi niin näet kaikki parhaat palat. Kilo-
metrejä ei tule kuin alle 300.



Ilmoitusmyynti:

ConCordia nro: 4/13 aineisto viimeistään 6.12.2013.

Ilmoitustaululla mainostaneet saavat mainoksen myös
Suomi-Seuran verkkosivuille osoitteeseen:  www.costablancasuomiseura.es
 
Lähetä valmis mainos PDF-muodossa
osoitteeseen: lehticoncordia@gmail.com 
Ilmoitusmyyjä Elisa Takalo, puh. 644 556 678 
E-mail: elisa.59@hotmail.com

Lehteen tulevien 
mainosten hinnat ja koot:

1/1 sivu, 210mm x 297mm          222€ 
1/2 pysty, 98,5mm x 287mm       120€ 
1/2 vaaka, 200mm x 142mm       120€ 
1/4 pysty, 98,5mm x 142mm         66€ 
1/4 vaaka, 200mm x 69,5mm        66€ 
1/8 vaaka, 98,5mm x 69,5mm       42€ 
1/1 takakansi                  400€ 
1/1 sisäkansi                   300€ 
1/2 sisäkansi                   165€ 
1/1 koko sisältää lehden 
marginaalin, leikkausvara 3mm

Toistoalennus -15% 
 
Valmiit mainokset oikeaan kokoon tehtynä PDF-muodossa lähetetään kuukautta ennen 
lehden ilmestymistä (seuraavan lehden ilmestymisajankohta näkyy aina useimmiten 
lehden 4. sivulta) osoitteeseen: lehticoncordia@gmail.com

Mainosten suunittelusta/tekemisestä veloitetaan erikseen.
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

ConCordia -lehti ilmestyy neljä kertaa vuo-
dessa: nro 1 helmikuun-, nro 2 huhtikuun-, 
nro 3 lokakuun-, nro 4 joulukuun lopussa.
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Ohjeet ilmoittajalle
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TULEVAA COSTA BLANCA 
SUOMI-SEURAN TOIMINTAA

 
  Seuran syyskokous  on Kansainvälisenä lasten 
päivänä 20.11.2013. Ravintola Jose Luis (ent. Pa-
raiso). Kokouskutsu sivulla 3. 
 
 Liisa Paatson kanssa olemme rakentamassa näy-
telmäkerhoa ja hän antaa siihen esiintymistai-
don opetusta. Jos mahdollista niin saamme näy-
telmän pikkujouluihin.

 Vanheneminen vieraassa maassa, sekä elämän-
kaariluento jonka vetäjänä on Tiina Punkanen.
 
 ’Vanhakin nyt nuortuu’ pikkujoulut pidetään 
marraskuun 29pv hotelli Masan ravintolassa klo 
18.00. 

Jouluruokailu on 11pv joulukuuta Suomi- Seu-
ralla perinteisesti.

 Joulukuun 6pv järjestetään Itsenäisyyspäivän 
juhla  Evankelisluterilaisen seurakunnan kans-
sa yhdessä.
 

Johtokunnan terveisin

Tulevia tapahtumia
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Kuulopalvelu: NäKöpalvelu: 

vaihtoehto a: 
Polarisaatio  

(estää heijastuksi)

vaihtoehto B:
Valossa  

tummuvat linssit

Mittatilaustyönä heijastusesteen kanssa 
sisältäen kehykset (eye art ZaZE N)

tule käymään meillä: 

Óptica Mar
C/ Patricio Pérez, nº 16

03181 Torrevieja
Tel. 965 708 859

www.opticamar.com

Esimerkki laatueroista sivunäössä erilaatuisten teholasien kanssa

KahDella alalla
annamme Sinulle palvelun

Kuulolaitteiden tarkastus

ilMaiSeKSi

tarkistuta kuulosi

ilMaiSeKSi 
ja jo tulemalla käymään  

saat upean lahjan

Vie ne kotiisi 
 30 päivään saakka  

ilman ostositoumusta 

alennus kaikista
kuulolaitteistamme

25%Jopa

*Alempitasoista laatua varten pyydä tarjous ilman ostositoumusta. Vakuutus rikkoontumisen varalle 
ensimmäisen vuoden ajaksi. Ei useampaa tarjousta yhteen. Tarjous voimassa 31.12.2013 saakka. PC

O
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+ vapaavaliNtaiNeN lahJa:

Älä anna hinnan ratkaista 
 Moniteholaseissa

valitSe paRaS laatu 

395 €Korkealaatuiset 
moniteholinssit *

Peruslaatu Keskilaatu Korkealaatuinen
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