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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



 
 
Finca Los Melones 
Klo 11 alkaen 
•Hevostelua 
20€  tunti/tai 
sopimuksen mukaan 
Lisätiedot puh: 
+34  676288260 
 
 
Rest.  Jose Luis II 
Ent. El Paraiso 
Klo 16.00 
Tanssiesitys: 
•Akkasuomen 
Huvibaletti 
Esitys 2x30min 
 
 
 
 
 
 
Tapas + juoma 
 
Musiikkia: 
•Kielo Kärkkäinen 
duo 
•Arttu ja kurttu 
 
 Liput 12€ 
Suomi-Seura 
 
 

 
 
 
Klo 10:30-11.30 
•Suomi-jumppa: 
venyttelyä 
Fit4all,  
Punta Priman 
liikenneympyrä  
Sari Hakala 5€ 
------------------------ 
Ilmaisluentoja: 
Rest.Jose  Luis II 
Klo 14-14.30 
•Näkymiä  
asuntokaupasta  
Espanjassa: 
--Harri Sund, Remeca 
Invest 
Klo 14.30-15.00 
•Miten hoidat raha-
asioita  Espanjassa 
-Eija  Haapalainen  
Inter Bank 
------------------------ 
Rest.Jose Luis II 
Klo 15.00 
•Akvarellipiiri 
•Käsityöpiiri 
esittäytyy 
 
Klo 19.? 
•Suomi-karaoke 
Bar-Carlos 

 
 
 
Espanjalaisen ruoan- 
valmistuskurssi 
 Rav. Los Tilos 
Hinta  ilmoitetaan 
myöhemmin! 
 
Rest. Jose Luis II 
Imaisluentoja: 
Klo 14.00-15.00 
•Terveysinfo: 
-Marja-Leena 
Sairanen 
 
Klo 15.00-16.00 
•Naturalteck 
-Juan Garcia , vaihto-
ehto lääkäri 
 
Klo 16.00-17.00 
•Miten  
Toimintakykyä 
saadaan 
parannettua 
-Sami Rasila 
 
Klo 17.00-18.00 
•Miten ylläpitää 
Laadukasta elämää 
-Osmo Varis 
 
 
 
 
 

   
 
 
Klo 16:30-17:30 
Suomi-jumppa: 
Lihaskunto 
Fit4all,  
Punta Priman 
liikenneympyrä 
Sari Hakala 5€ 
------------------------ 
Torreviejan 
Musiikkitalossa 
Klo 18.00 
•Lauluja 
Suomesta 
Kuorokonsertti 
VOX Sonora 
-kuoro 
 
 
 
 
 
Ohjelma 5€  
Suomi-Seura, 
 
Ohjelma 5€ 
Suomi-kaupat ja 
Suomi -seura 

 
 
 
 
 
•Tapaslajitelma 
+juoma 

 
Teatteriesitys:  
•Pohjan Tähti 
Näyttelijäntyö: 
Marjo Ikonen 
Ohjaus: Jose Herrero 
 
 
 

 
 
 
 
•Flamenco esitys 
•Tanssimusiikkia, 
tanssia 
 
Liput 25€  
Sisältää: 
Teatteriesityksen 
Ruoka + juoma 
Flamenco 
esityksen 
Tanssit 
 
 

Su 9.3 Ma 10.3 Ti 11.3 Ke 12.3 To 13.3 Pe 14.3 

 
 
 
 
 
 
 
Rest. Jose Luis II 
 
Kirjallisuus: 
Klo 16.00 
Kirsi-Marja 
Myöhänen: 
”Nykäisyjä” 
•kirjan julkkari ja 
esittely 
 
Klo 18.00-> 
Runoilta? 
Ratto-ryhmä 
esiintyy 
 
 
 
Sala de fiestas 
Seraton 
Klo 18-21.30 
•Suomi-tanssit 
 
 
 

Rest. Jose Luis II 

Suomi-viikko ohjelma 

Klo 18.00 
 
 
 

 Lippuja esityksiin 
Suomi-Seuran toimistosta ja Suomi-kaupoista. 
Tervetuloa viihtymään! 
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Ajankohtaista / Markkinat
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Vaellusta 

Runo / Seuran tominta 
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Kansanparantaja 

Missä käydä Torreviejassa

Puhelinmuistio

Hoivakotiin vai hoitoa kotiin

Alicanten postimerkkinäyttely

Ohjeet ilmoittajalle

Muistoissamme Olli Laitinen



Puheenjohtaja/Presidenta
White, Inkeri
puh  +34 966 926 181
gsm +34 693 814 524
inkeri.white@gmail.com
 
Varapuheenjohtaja/
Vice-presidente, toimisto
Rantanen, Arto
gsm +34 618 658 451
kajrantanen@gmail.com
 
Sihteeri/Secretario
Raita, Jouko
gsm +34 605 298 904 
Raita.jouko@gmail.com
 
Rahastonhoitaja/Tesorera
Järn, Liisa
gsm +34 628 030 975
liisa.jarn@gmail.com

Ranta, Marja -Liisa, matkat
gsm +34 693 054 849
mallu.ranta@gmail.com

 Sairanen, Marja-Leena
Oppilaskoordinoija
gsm +34 686 098 780
marja-leena.sairanen@hotmail.com
 
Tanskanen, Marja- Liisa, kirjasto
gsm +34 628 202 524
marjaliisa.tanskanen@gmail.com

Halonen, Tapio, talous
gsm +34 672 812 003
tapio.halonen@kolumbus.fi

Varajäsenet:

Rasila, Sami , Concordia lehti-
ilmoitukset
gsm +34 633 729 477
sami_rasila@hotmail.com 

Mustonen, Pirkko -Liisa, juhlat ja PR 
gsm +34 605 293 925
pla_mustonen@hotmail.com 
 
Tuija Sintonen, tiedotussihteeri
gsm +34 693 564 623,
costablanca.suomiseura@gmail.com
tuija.sintonen@gmail.com
 
Varis, Osmo, juhlat, PR
gsm +34 965 719 647
osmo_varis@hotmail.com

Winberg, Kari, toimisto
gsm +34 633 406 706
juhbergi@netti.fi  

Suomi-Seuran johtokunta ConCordian toimitus

Julkaisija/Editor
Costa Blanca Suomi-Seura 
Asociacion Finlandesa 
en Torrevieja, Costa Blanca 
C/Concordia, 96 
03182 Torrevieja 
Puh/Fax: 965 704 142 
cbsuomiseura@gmail.com 
 
www.costablancansuomiseura.es 
 
Painos 800 kpl 
Irtonumero 3.80€

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

Graafinen suunnittelu/taitto 
Maria Hammar 
maria.hammar@hotmail.com 
lehticoncordia@gmail.com

Kansikuva 
 
 
Paino 
Quinta Impresion, Alicante

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

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, 98,5 mm 69,5mm,   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-muodossa: 
lehticoncordia@gmail.com   
Lehti ei vastaa yksittäisten kirjoittajien 
mielipiteistä. Toimittaja pidättää oikeudet 
lyhentää ja muokata avustajien tekstejä.

Costa Blanca Suomi-Seura ry.
Sääntömääräinen Kevätkokous
Pidetään torstaina 20.3.2014
Ravintola el Asador Jose Luis II, ent. el Paraiso.
Plaza de los Halcones, 27, 03180 Torrevieja
Alk. Klo 14.00 Bank Interin esitelmällä.
Tapaksien jälkeen varsinainen kokous alkaa klo 15.00.

- Esitetään vuoden 2013 tili -ja toimintakertomus
- Tilintarkastajien lausunto
- Sääntömuutosehdotus
- Kaksi viikkoa ennen kokousta kirjallisesti esitetyt asiat.
- Ilmoitusasiat

TERVETULOA KOKOUKSEEN
- Johtokunta

ASOCIACIÓN

FINLANDESA
Costa Blanca

SUOMI-SEURA
TORREVIEJA
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Me Costa Blancan Suomi-Seuran puitteissa py-
rimme pitämään karavaanin liikkeellä julkisvä-
linehaukahduksista huolimatta.

Kummallista on, että haukahtelijat osaavat antaa 
epämääräistä mollausta, mutta mitään rakennus-
puita asioiden ’parantamiseksi’ ei tule edes kysy-
mällä. 

Lähdemme Costa del Solille nk. ystävyysmatkal-
le tutustumaan Suomi Seurojen toimintaan. Siel-
lä niitä on kolme.

Toivomme, että saatais hyviä vinkkejä, miten kara-
vaania  monissa louhikoissa kuljetetaan.

Kun me kaikki 50 matkalaista ollaan uteliaita, niin 
taatusti saadaan hyviä juttuja matkan eväiksi.
 
Melkoista louhikkoa se on  tämä meidän asuin-
maamme poliittinen ja talouselämäkin kulkenut.
Nyt on kasvu pyörähtänyt käyntiin pikku askelin, 
mutta nousuun kuitenkin. Mitä se tulee olemaan, 
on vielä arvoitus.

Ei ne  kotomaankaan louhikot ole hyväkulkuisia. 
Osalle väestöä tosi onnetonta. Sana syrjäytymi-
nen työnsä menettäneelle ja aina vaan työttömälle 

nuorelle on tätä päi-
vää.Valtion kannal-
ta aika tuhoisaa, jos 
’luukkuleipä’ on ai-
noa tapa selvitä hen-
gissä vaikka 20 % 
kansasta. Erilaisten 
avustusten muodos-
sa jopa enemmän-
kin.

Jostain ne varat pi-
tää tulla valtionkin kassaan. Monasti vanhusten 
sekä monet muut laitoshoidot alkavat olla surkei-
ta juuri varojen puuttessa. 

On tietysti turha lähteä edes miettimään näitä-
kään asioita. On vain todettava, että ’koirat hauk-
kuu ja karavaani kulkee’

Raapustetaan mukana ja koetetaan olla niin hyvil-
lä mielin, kuin on mahdollista
 

Inkeri White
 “Ihmisluonnon mukaista

on ajatella viisaasti ja
toimia järjettömästi”

(Anatole France)  

Auvoista kevään saapumista kaikille
Costa Blancan Suomalaisille

Päivästä päivään mennään. ’Koirat haukkuu ja karavaani kulkee’ Se on ikivanha 
sanonta, ja sopii hyvin tähänkin päivään.

Puheenjohtajan palsta

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

Viikottainen ohjelma seurakuntakodilla:
Tiistaisin klo 11 Neulomapiiri
Tiistaisin parillisilla viikoilla klo 14 Naistenpiiri
Keskiviikkoisin klo 11-13  Kevytlounas, 5-6 €
Keskiviikkoisin klo 14  Kuoroharjoitus
Torstaisin klo 14  Raamattupiiri
Perjantaisin klo 13-16 Taidepiiri

Seurakunnan ohjelma on saatavissa 
seurakuntakodilta ja luettavissa nettisivuilla:
www.suomenkirkkoespanjassa.net

La 15.3. klo 12 Kansanlaulumessu ja
Su 16.3. klo 17 Kuorojen kevätkonsertti,
molemmat Inmaculada-kirkossa.

Pääsiäisen ohjelma:
Pe 18.4. klo 16 Pitkäperjantain virsiseurat
La Siestan kirkossa, C/Granados 21.
Ma 21.4. klo 12 Pääsiäisen jumalanpalvelus
Inmaculada kirkossa.
 
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

Kevätkausi jatkuu 21.4. asti.

Tietoa toiminnasta löytyy internetissä:

www.suomenkirkkoespanjassa.net

Tervetuloa mukaan ja osallistumaan!
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Tärkein perustelu tälle käänteelle näyttää olevan 
Suomen vientimaissa havaittu talouden virkistymi-
nen. Oletetaan, että tämä kehitys luo suomalaisille 
tuotteille vientikysyntää. Näin vientivetoinen ta-
loutemme saisi lisävauhtia.

Työllisyys ei kuitenkaan vielä tänä vuonna oleel-
lisesti parane, koska monet sopeutumisprosessit 
aiheuttavat työpaikkojen menetuksiä. Esimerkiksi 
kaupan alalta lasketaan poistuvan tänä vuonna tu-
hansia työpaikkoja.

Maamme kuntien palveluksessa on tällä hetkellä 
460 tuhatta työntekijää ja valtiolla 140 tuhatta. Val-
tion ja kuntien tulot eivät riitä näin suuren joukon 
työllistämiseen. Lisäksi verotusta on lisätty jo ääri-
rajoille. Tästä syystä julkisen vallan palveluja joudu-
taan karsimaan tulevaisuudessa.

Nordean pääekonomisti toteaa saman asian seu-
raavasti: “Talousasioita kannattaa pohtia hieman 
huomista pidemmälle ja vahvistaa omaa taloutta. 
Enää ei voi tuudittautua ajatukseen , että julkiselta 
puolelta saa kaikki tarvitsemansa palvelut.”

Tähän tilanteeseen joudutaan automaattisesti, kos-
ka erityisesti kuntien tehtäviä on pakko vähentää. 
Sitähän esitetään myös hallituksen rakenneuudis-
tuksessa. Tämä on selvästi ensimmäinen kerta, kun 
kuntien tehtäviä karsitaan. Tähän saakka niitä on 
aina lisätty.

Kuntien budjeteista on tarkoitus säästää kaksi mil-
jardia euroa. Puolet tästä säästyy tehtäviä ja velvoit-
teita purkamalla. Toinen puoli tuottavuutta paranta-
malla ja muilla toimilla. Säästöjä saattaa pienentää 
esim. se, että monet kunnat eivät ole pystyneet tä-
hänkään asti hoitamaan niille määrättyjä lakisäätei-
siä tehtäviä.

Toisaalta eläkejärjestelmämme on uudistuksen 
tarpeessa, sillä tällä hetkellä sisään menevät elä-
kemaksut eivät enää riitä kattamaan maksettavia 
eläkkeitä. Sen lisäksi terveydenhoito- ja hoivapalve-
luihin kohdistuu melkoisia paineita.

Ennusteiden mukaan kaikki julkiset laitospaikat 
täyttyisivät tulevaisuudessa pelkästä dementiapo-
tilaiden hoidosta. Siksi tarvitsemme yhteiskunnan, 
joka kaikin tavoin ennaltaehkäisee ongelmia, tukee 
ihmisten toiminnallisuutta ja liikkuvuutta sekä mah-
dollisuutta elää kotona. Nämä ennusteet ovat Ter-
veyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimustuloksia. 

Suomalaisen asuntolainan maksajan tilanne näyt-
tää edelleen jatkuvan edullisena, koska EU-alueella 
inflaatiopaineet ovat pienet. Näin myös korot py-
synevät matalina aina vuoden 2015 loppupuolelle 
asti.

TALOUS
Viime vuodenvaihteen tienoilla julkaistut talousennusteet näyttävät 
arvioivan tulevaa vuotta hyvin samansuuntaisesti. Alkanut vuosi olisi 
senmukaan ensimmäinen aallonpohjasta nousuun kääntyvä vuosi. Nou-
su on heiveröistä, mutta kuitenkin käänne parempaan.

SUOMESSA 2014

Lopuksi totean, että Torreviejan suomalaisessa 
lehtimaailmassa on ilmeisesti tapahtumassa muu-
toksia. Päätoimittaja Väinö Karjalainen antaa ym-
märtää kirjoittamassaan blogissa, että Meidän 
Costa Blanca-lehti ei toistaiseksi ilmesty. Lisätie-
toa löytyy netistä sivulta:
http://vainokarjalainen.blogspot.com.es/

Torreviejassa, 1.2.2014
Sakari Haukka



TALOUS

Tämän kevään aikana ahkeroimme panostaen erityisesti suomen kielen kirjoittamisen harjoitteluun.
Useimmilla oppilailla on ainakin auttava suomen kielen puhetaito, mutta kirjoittamisessa vaikeutta tuot-
tavat erityisesti kaksoiskonsonantit sekä lyhyet ja pitkät vokaalit. Oppimateriaalina tässä on ulkosuoma-
laisille lapsille kehitetty harjoituskirja ”Kynä ja paperi”. Suomea toisena kielenä puhuville lapsille onkin 

Terveisiä Suomi-koulusta!

Costa Blancan Suomi-koulu kokoontuu lauantaisin  kymmenen kertaa kevätlukukauden 
aikana Skandinaavisen koulun tiloissa oppimaan ja ylläpitämään suomen kielen taitoa ja 
kulttuurin tuntemusta. Suomi-koulu on tarkoitettu ulkosuomalaisten vanhempien 3-18 
-vuotiaille lapsille, joiden toinen tai molemmat vanhemmat puhuvat äidinkielenään suo-
mea.

valitettavasti tarjolla kovin vähän valmista 
oppimateriaalia.

Tämän lisäksi erilaisten teemojen myötä 
muistelemme suomalaisia perinteitä ja tapo-
ja. Mistä ystävänpäivän viettäminen on saa-
nut alkunsa? Mikä on Kalevala? Millainen on 
kevät Suomen luonnossa? Mitä ruokia syö-
dään pääsiäisenä? Erilaiset askartelut, sekä 
laulut, leikit ja sadut tuovat
kutakin teemaa tutuksi. Kansanperinteeseen 
saamme tutustua myös helmikuussa muu-
sikko Helena Kärnän esittämien laulujen 
välityksellä, joita hän säestää jouhikko-soit-
timellaan.

Oppilaita Suomi-koulussa on ollut tänä lu-
kuvuonna kaikkiaan 15, ja mukaan voi tulla  
vielä kesken lukukaudenkin. Ilmottautumisia 
otetaan vastaan, sekä lisätietoja saa osoit-
teesta:

 suomikoulu.costablanca@gmail.com
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Nyt on Joulut vietetty ja Uusi Vuosikin on saatu 
lähtemään alkuun ja ollaan kovaa vauhtia menos-
sa kevääseen. Täkäläinen joulun vietto jaksaa joka 
vuosi hämmästyttää sillä, että ainoa varsinainen 
juhlapyhä on Joulupäivä. Silloin liikkeet, markkinat 
ja virastot ovat kiinni. Joulumainonta jatkuu Loppi-
aiseen asti. Silloin tulevat los Reyes Magos (Caspar, 
Melchior ja Balthasar), he ovat sukua Suomessakin 
tutuille Itämaiden tietäjille. Näiden kolmen tietäjän 
juhlistaminen näin näyttävästi on erittäin espanja-
lainen tapa, monella paikkakunnalla on suuria kul-
kueita joissa los Reyes Magos -hahmot jakavat kark-
keja kulkueen seuraajille. Torreviejassa kulkueessa 
on mukana yli 400 henkeä pukeutuneena asian-
mukaisiin asuihin. Kuninkaat saapuivat veneellä 
satamaan jossa kaupungin pormestari otti heidät 
vastaan. Loppiaiskulkue on alueen karnevaalien ja 
Pääsiäiskulkueiden tavoin tapahtuma joka yhdis-
tää eri kortteli- ja muita yhdistyksiä monella taval-
la. Puku- ja tapahtumasuunnittelu vie mukanaan 
monen henkilön vapaa-ajan moneksi kuukaudeksi. 
Ajatelkaa mikä tilaisuus luoda kontakteja naapurei-
hin ja uusiin tuttavuuksiin!

Ajankohtaista

Päivät pitenee

Tiedotusvälineiden mukaan Espanjan talous ei ole 
enää menossa alaspäin, hienovarainen nousu on 
alullaan. Työttömiä oli joulukuussa melkein 200.000 
henkeä vähemmän kuin edellisessä kuussa. Tosin 
työttömiä on vielä kuitenkin yli 4,5 miljoonaa hen-
keä. Kehityssuunta on kuitenkin oikea. Hallituksen 
mukaan varsinkin vientikauppa on virkistynyt. Myös 

espanjalainen työn hinta on laskenut pitkittyneen 
taantuman seurauksena. Tekstiiliteollisuus kertoo, 
että osa Kiinassa ollutta tuotantoa on siirretty Es-
panjaan, lähinnä palkkakustannusten takia. Espan-
jalainen työläinen tekee laadukasta tekstiilityötä 
kiinalaista edullisemmin. Autoteollisuus siirtää 
tuotantoaan Espanjaan samoista syistä. Asiaan vai-
kuttaa tietenkin monta asiaa, espanjalaisten sosiaa-
liturvaa maksetaan monesti huomattavasti lyhyem-
män ajan kuin Pohjoismaissa. Työntekijät joutuvat 
valitsemaan sen, että ovatko he töissä pienemmällä 
palkalla vai ovatko vailla mitään tuloa. Moni valit-
see mieluummin pienemmän ansiotulon, tuloa se 
on pienikin tulo.

Varsinkin Joulun ja Loppiaisen tienoilla tavaratalot 
ja erikoistavarakaupat olivat melko täynnä asiakkai-
ta. Asiakkaat olivat paljolti lapsiperheitä tai nuoria 
pareja, he myöskin ostivat runsaasti tavaroita kassi-
en määristä päätelleen. Se, että tässä maassa mak-
setaan ns. 13 kuun palkkaa edelleen yleisesti jou-
lukuussa (ja myös kesäkuussa) varmaankin antoi 
monelle mahdollisuuden jouluostoksiin. 

Monen pienyrittäjän kohdalla orastava talouden 
kehittyminen ei vielä näy. Moni on Torreviejassa-
kin lopettanut toimintansa. Myytävä, vuokrataan ja 
siirretään liiketoiminta -kylttejä on monin paikoin. 
Kahvilat ja ravintolat ovat vaihtaneet vilkkaasti ve-
täjiä. Jotkut ovat vain sulkeneet ovensa, joku on 
laittanut lapun ”lomalla”, niitäkin on joillakin ollut 
jo pitkiä aikoja. Olen kuullut, että joku ravintoloit-
sija lähti joulun seudun kassan kanssa matkoille. Ei 



9aio palata, eikä maksaa henkilökun-
nan palkkoja. Parhaiten taitaa mennä 
perinteisillä käsityöläisillä, ompeli-
moissa on muutaman viikonkin toi-
mitusaikoja. Pienille vetoketjutöille 
tosin aina löytyy aikaa.
 
Asuntokauppiaat jaksavat edelleen 
kertoa, että uudet asunnot käyvät hy-
vin kaupaksi, käytettyjen asuntojen 
kauppa ei kuulemma vieläkään oikein 
vedä. Torreviejassa on vielä monta 
rakennuksen runkoa odottelemassa 
parempia aikoja ja/tai uusia yrittäjiä 
niitä jatkamaan. 

Näin keväällä Suomi Seurassakin on 
monenlaista toimintaa. Kannattaa 
tulla toimistoon ilmoitustaulua kat-
sastamaan, kerhojen vetäjät päivittä-
vät taulua aktiivisesti. 

PS. Luonnossa lasten ja koirien kans-
sa liikkuvat, muistakaa varoa pinja-
toukkia jotka kulkevat hauskan nä-
köisessä jonossa polun poikki. Niillä 
on hyvin myrkylliset piikit joita ne 
voivat singota jopa 40 sentin pää-
hän. 
      
   teksti ja kuvat: 

Teppo Tiilikainen

Alueellamme on ainakin seuraavat markkinat:

Maanantai: 
Denia, Parcent, San Pedro Pinatar, Elche, La Nucia 
(Murcia), San Pedro

Tiistai:
Altea (kukka, hedelmä ja vihannes), Benidorm, 
Orihuela, Mil Palmeras (klo 17-20), Villajoyesa

Keskiviikko:
Callosa de Segura, Benidorm, El Campello, La 
Mata, Guardamar, San Miguel de Salinas, Teulada

Torstai:
Gran Alacant ( Urb. Sierra Mar), Alicante (Plaza de 
Toros), Gandia, San Javier, Rojales, Villajoysa, Urb. 
Marina (San Fulgensio)

Perjantai:
Finestrat, Denia (hedelmiä ja vihanneksia), Los 

Montesinos (klo 17-21), Pilar de Horadada, 
Torrevieja (keskusta)

Lauantai:
Alicante, Almoradi, Elche, Calpe, Gandia, Santa 
Pola, Orihuela (Playa Flamenca), Villajoysa (Cala de 
Finestrat)

Sunnuntai:
Alicante (Palza de Toros), Beniborm, Ciudad Quesa-
da (Urb. Zuco), La Nucia (Murcia), Campo Guarda-
mar, Urb. Marina (San Fulgensio), La Manga (Cabo 
de Palos), Elche (jalkapallostad. vieressä)

Lisäksi on lukuisia käytettyjen tavaroiden markki-
noita (esp. Rastros), osa on tyypillisiä kirpputoreja, 
osa on erikoistunut antiikkiin. Lisätietoja markki-
noista löytyy verkosta mm. sivulta: 
www.mercadillosemanal.com/en.alicante

Markkinoita joka päivä
Costa Blancan alueella on joka päivä markkinoita eri puolilla 
aluetta. Jotkut niistä ovat todella mielenkiintoisia, tavarapaljo-
us on eri paikoissa hieman erilainen. Jos haluaa voi viettää monta 
viikkoa kulkemalla markkinoilta toiseen. 



Erityisesti digitaalisten 
laitteiden korkeaener-
ginen sininen valo aihe-
uttaa silmien väsymis-
tä, rasittumista ja jopa 
unettomuutta. Koska 
sinisen valon aallonpi-
tuutta on paljon päivän-
valossa, se auttaa meitä 
pysymään hereillä. Lii-
allisella altistumisella 
vaikutus voi kuitenkin 
muuttua päinvastaisek-
si! Jos illalla oleskelee 
kirkkaassa valossa, me-
latoniinihormonin eritys 
häiriintyy. On hyvä vält-
tää televisioon ja tie-
tokonenäyttöön katso-
mista kahden tunnin ja 
e-kirjan lukulaitteeseen 
katsomista tunnin ajan 
ennen nukkumaanme-
noa. Erityisen haitallinen 
on sininen ledi ja sen 
spektrin sininen piikki 
kaikissa kodin laitteissa 
ja valoefekteissä. Kaikki 
valon mittaamiseen ja 
määrittämiseen perustuvat yksi-
köt on johdettu candelasta (cd). 
Sana tulee latinasta ja tarkoittaa 
talikynttilää.

Oulun ja Itä-Suomen yliopisto-
jen yhteistyönä tehty tutkimus 
osoittaa, että keinotekoisessa si-
nisessä valossa kasvatetut kasvit 
tuottavat merkittävästi enem-
män hyödyllisiä kemikaaleja, joi-
ta esiintyy luonnostaan runsaasti 
niin sanotussa superruuassa. Ko-
keessa testattiin persiljaa, basili-
kaa ja tomaattia. Sininen lisävalo 
lisäsi kaikkien ravintokasvien fy-
tokemikaalimääriä, joilla on to-
dettu olevan terveyttä edistäviä 
ja jopa farmakologisia vaikutuk-
sia. Tulos osoittaa, että sinisen 
lisävalon avulla terveyttä edistä-
vien aromien tuotantoa voidaan 

Jotakin
Nykäsyjä sinistä

lisätä missä tahansa.

Jostain kumman syystä sininen 
väri viehättää melkein kaikkia ja 
tässä pari herkullista näytettä. 
Zaragozassa kuvasin kerrostalon 
päätyseinän ja tämän toisen ra-
kennuksen uudistuneen ulkoasun 
olette jo varmaan huomanneet 
Torreviejan ostoskujan tuntu-
massa. Se on entinen kaupunki-
info, joka nyt tuottaa turvallisuu-
dentunnetta ranta-alueella.

Toisenlainen todellisuus
Koska meillä vielä oli joulu, jota 
työmarkkinajärjestöt eivät ole 
ehtineet siirtää tai lopettaa kil-
pailukyvyn parantamiseksi, 
vietimme sen perinteisesti jäl-
kikasvun kanssa. Joululomalla 

Olen yrittänyt hävittää kaikki siniset valot kotoa ja vältän niitä muuallakin, vaihdoin jopa ”läppärini” 
näytön taustavärin, mutta se on vain turvallisuusharha, sillä kaikki näyttöruudut säteilevät sinistä 
valoa, myös televisioruutu. Jokaisen näkökykyään hellivän pitäisi muistaa, että silmätkin vaativat 
lepoa. Sininen valo rasittaa silmiä, mutta sillä on myös positiivisia vaikutuksia.

Helsingissä kävimme kat-
somassa seitsemänvuo-
tiaan pojanpojan uusinta 
harrastusta, seinäkiipei-
lyä. Kyllä minua hirvitti 
alhaalta katsojana, sillä 
pienen pojan jalat eivät 
meinanneet millään yl-
tää seinässä oleville nys-
tyröille, ja niskani joutui 
koetukselle, kun katselin 
vesselin kipuamista ka-
tonrajaan. Onneksi oli 
turvavaijeri.

Kun oli seurattu kiipei-
lijän velipojan lätkähar-
joituksia, ehätimme ate-
rialle. Ruokapöydässä 
käytiin jälleen keskuste-
lua ruoan arvosta. Hän 
otti esille pakolaisleirin 
nälkäiset syyrialaispo-
jat, jotka joutuvat kulke-
maan lumihangessa pal-
jain jaloin. Sitä seurasi 
ihmettelevä kommentti: 
”Miks’ ne ei mene Stock-
mannin Hulluille päiville 

ja osta kenkiä.”

Talvisiivous
Kunnon pakkasia on Suomes-
sa pidetty melkein koko tammi-
kuun ajan. On ollut ihan pakko 
roudata patjat, peitot ja tyynyt 
paleltumaan, toisin sanoen, ta-
pattaa kaikki mahdolliset pieneli-
öt. Myös pakkaamista odottavat 
matkalaukut on jätetty pariksi 
yöksi parvekkeelle. Torreviejassa 
lääkäri Seppo Haapalahti ker-
toi minulle muutama vuosi sit-
ten, että esimerkiksi homesieni 
ei vaivaa kovin paljon paikallisia 
asukkaita, koska he ovat karais-
tuneet itiöiden hyökkäyksiä vas-
taan. Hän valitteli olemattomia 
pakkasia.  Homelajeja tunnetaan 
tuhansia. Jotkin homeet pystyvät 
kasvamaan jopa niinkin viileässä 
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Kirsi-Marja Myöhänen

kuin +2°C:n lämpötilassa. Jos olosuhteet eivät salli 
homeen kasvua, se voi pysyä hengissä pitkiä aiko-
ja odottaen niiden muuttumista suotuisiksi. Myr-
kylliset homeet aiheuttavat vakavia terveydellisiä 
haittoja ympäri maailman. Yleisesti homeille ja nii-
den toksiineille altistutaan suun kautta saastuneen 
ruoan välityksellä. Muita altistusreittejä ovat iho 
ja hengityselimet. Tiedetään, että useat homelajit 
kykenevät käyttämään ravintonaan tavallisia raken-
nusmateriaaleja. Toksiinintuottokykyiset homeet 
voivat lisääntyä rakennuksissa erityisesti kosteissa 
olosuhteissa.

Pölypunkit ovat hämähäkkieläimiä. Perinteises-
ti niiden määrää on kehotettu vähentämään mm. 
tyynyjen ja peitteiden pesemisellä yli 60-asteises-
sa vedessä sekä viemällä petivaatteet ulos pakka-
seen (-18 astetta) tai kuumentamalla niitä saunassa 
vähintään tunnin ajan pari kertaa vuodessa. Kaik-
ki nämä toimenpiteet pienentävät huomattavasti 
punkkien ja niiden allergeenien määrää. Sitä voi-
daan pienentää myös “punkkilakanoilla” sekä tii-
viillä patjan- ja tyynynsuojuksilla, joita punkit eivät 
läpäise.

Häiriköintiä
Eduskunnan sivistysvaliokunta patistaa opetushalli-
tusta laatimaan kännykkäsääntöjä kouluihin. Eihän 
se riitä. Sääntöjä pitäisi kohdistaa kaikkeen holtit-
tomaan kännykällä häiriköintiin. Mutta miten tämä 
homma hoidettaisiin ilman, että rajoitetaan meidän 
kallista kansalaisvapauttamme. Vaikkapa junassa tai 
bussissa: Älä huuda puhelimeen kaikkia intiimejä 
yksityisasioitasi viittä minuuttia pitempään. Teatte-
rissa tai konsertissa: Älä nosta puhelimen näyttöä, 
takana istuvan silmien eteen koko esityksen ajak-
si, vaikka sinun olisi pakko näpelöidä kännykkää. 
Yleensäkin kaikki älätys ja käyttäytymiskäskyt ovat 
inhottavia, mutta kun kovin monet henkilöt ovat 
joko ymmärtämättömiä tai piittaamattomia. ”Ihmi-
siltä on hävinnyt lähimmäisten kunnioitus ja läs-

näolon taito”, kirjoittaa päätoimittaja Aija Pirinen 
ja jatkaa: ”Miten vanhemmat ja opettajat voivat 
vaatia lapsilta soveliasta kännykkäkäytöstä, jos 
eivät itse hallitse käytöstapoja.”

Vapaus on välttämättömyyden tajuamista
Tämä on kirjailija Hannu Raittilan ajatus lyhyt-
proosaa sisältävässä kirjassa Ulkona. Lääkekehit-
telijä Pera toteaa, että lääkefirmat eivät ole enää 
kiinnostuneita ihmisten parantamisesta vaan opti-
maalisesta voitosta, niinpä Perakin suunnittelee ke-
hittelevänsä viihdesovelluksia. Siru- ja piilevytekno-
logia antaa mahdollisuuden sijoittaa informaatiota 
pieneen tilaan. Ruokailun jälkeen ihmisten pitäisi 
liikkua, joten ekspertti voisi suunnitella sellaisen 
kapselin, jossa on piinsirun sisältämää ääntä. Se ak-
tivoituisi ruoansulatuskanavan loppupäässä ja ma-
hasta alkaisi kuulua vaikkapa Porilaistenmarssi. Se 
saisi liikettä laiskemmankin niveliin.

Lopuksi hän pohtii
Vuosia vellonut Guggenheim-projekti on taas ker-
ran paljastanut kuinka takapajuista, innovaatioköy-
hää ja myönteistä kehitystä vastustavaa suomalai-
nen talouspoliittinen ajattelu on. Rahvas ei näytä 
millään ymmärtävän millainen taloudellinen Sam-
po Guggenheim-museo olisikaan, vaikka hanketta 
ajavat konsultit, lobbarit ja muut asiantuntijat ovat 
arvioineet, että vuosittainen kävijämäärä museossa 
olisi ainakin 550.000 henkeä – käyhän New Yorkin 
Guggenheimissakin miljoona ihmistä vuodessa.
Lukuvinkki: Konsulttidemokratia – Miten valtiosta 
tehtiin tyhmä ja tehoton.

Suomen Akatemian tutkijatohtori Hanna Kuuselan 
ja tietokirjailija Matti Ylösen teos on ensimmäinen 
laajaan aineistoon perustuva selvitys ulkopuolisten 
asiantuntijoiden ja konsulttiyritysten voittokulusta 
suomalaisessa hallinnossa. Kuinka Suomesta teh-
dään ketterällä innovaatiostrategialla win – win – 
winlandia. 

  

SOL-ORO

Bungalow 2 mh, täysin uusittu, 55.000€
Kerrostalo, keskusta 2 mh, uima-allas, 49.000€

OK-talo, 3 mh, 3 terassia, 159.000€
OK-talo, 3 mh, 2 kph, tontti 700m2, 199.000€

Uusia rivi- ja ok-taloja, alkaen 135.000€
Lisäksi paljon muitakin hyvänhintaisia kohteita, kysy!

Vuokra-asuntoja alk. 300€/kk.

Markku Grönroos, (34) 626 186 793
 markku.gronroos@info-soloro.com

C/Vicente Blasco Ibañez 44, Torrevieja
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Olimme viettämässä vuoden pimeintä päivää eli talvipäivän seisausta vaeltamalla Panu Nivan opastuksella 
Crevillenten vuoristossa tavoitteena Sant Jurin huippu (820 m). Aamu kotona Torreviejassa oli hieman hä-
märä ja sateinen, sääennusteet Crevillenten alueelle olivat optimistisemmat. Matkaan lähdimme uimahal-
lin parkkipaikalta noin 5-6 auton letkassa. Kuljettajat saivat Panulta hyvät kartat ja ohjeet siitä mihin ollaan 
matkalla. Matkalla sadekin taukosi.

Panun johdatuksella vuorilla
Costa Blancan alueella on monia 
hienoja paikkoja tehdä päiväret-
kiä. Täältä löytyy kohteita kaik-
kiin makuihin. Lapsiperheille on 
monia erinomaisia paikkoja, kyl-
pylöitä löytyy niitä haluaville, 
kaupunki- ja shoppailukohteita 
on monia ja sitten on tietenkin 
alueen mielenkiintoinen luonto. 
Luonto tarjoaa monia vaihtoehto-
ja. Yksi niistä on vaellus asiantun-
tevan opastajan johdolla.

Jalkauduimme Ermita 
de Santa Cayteanon 
parkkipaikalla joka 
sijaitsee jo noin 420 
metriä korkealla Cre-
villenten kaupungista 
vähän itään. Alue on 
suosittua ulkoilualu-
etta, sieltä pääsee 
jatkamaan matkaa 
monelle Seria de Cre-
villente -vuorijonon 
huipuista. Panu Niva 
oli valinnut meille eri 
tasoisille vaeltajille 
hyvin sopivan mielen-
kiintoisen reitin. Läh-
dimme nousemaan 
tyypillistä loivasti 
nousevaa vuoristo-
polkua eteenpäin. 

12



Vastaan tuli vähän väliä muita vaeltajia sekä 
muutaman henkilön maastopyöräilijöitä. 
Pyöräilijöiden meni oli todella näyttävän nä-
köistä, kun he tulivat pyörineen alas lähes 
pystysuoraa olematonta polkua pitkin. Kaikki 
kunnioitus lajin harrastajille.

Matkalla pidettiin sopivasti taukoja joil-
la taattiin joukkomme koossa pysyminen. 
Isompi tauko oli 2 kilometrin kohdalla jossa 
oppaamme esitteli vanha luola-asumusta. 
Asumus oli kaivettu kallioon, siinä oli ilmei-
sesti kaksi huonetta joista toisessa tulisija. 
Piippu oli kaivettu kallioon. Ulkona pieni il-
meisesti kotieläimille tarkoitettu aitaus. Se 
mikä asunto oli ollut jäi meille arvoitukseksi, 
metsänvartijan, erakon vai metsään karkoi-
tettujen asuinpaikka? Päiväretkemme aikana 
näimme vuoren rinteillä myös muita vastaa-
via asuinluolia. 

Matkan kohokohta oli kuitenkin se kun noin 5 
kilometrin matkan jälkeen saavutimme Sant 
Jurin 820 metrin korkeudella olevan huipun. 
Olimme tulleet ohuen tihkusateen läpi laak-
sossa olevien pilvien yläpuolelle. Oli hieno 
tunne katsella vuoden pimeimpänä päivänä 
vuoren harjanteelta alas laaksoihin. Vuoren-
harja on melko tarkkaan lounais-koillis suun-
tainen, alhaalla kaakkoon on Crevillente ja 
toisella puolen luoteeseen näkyy El Fondon 
viljelysalueet. Matka ylös oli taittunut lähes 
huomaamatta. 

Huipulla pidetyn tauon ja evästuokion jäl-
keen aloitimme paluumatkan. Vuoren hui-
pulle oli tultu tasaista loivaa nousua. Alas 
lähdettiin toista reittiä jossa ensin kuljettiin 
vuoren harjannetta pitkin ihaillen molempi-
en puolien laaksojen maisemia, samalla toki 
laskeuduttiin hieman. Varsinainen alas vievä 
polku oli vain runsaan kilometrin mittainen 
ja vei suoraan lähtöpaikalle. Matkan aikana 
olimme käyttäneet merkittyjä polkuja joita 
pidetään yllä ja kunnostetaan ulkoilijoitten 
tarpeiden mukaan. Panulle kiitos hyvin suun-
nitellusta reitistä.

Panu Niva kertoi, että tavoite tässä kevät-
kaudella on tehdä joka kuukauden viimei-
nen lauantai vastaavia, muutaman tunnin 
vaelluksia eri paikkoihin. Tarkemmat tiedot 
ja ilmoittautumisohjeet ilmestyvät Suomi 
Seuran ilmoitustaululle hyvissä ajoin ennen 
retkiä. Reitit eivät ole niin vaativia, että niihin 
osallistuminen edellyttäisi aivan huippukun-
toa. 

teksti ja kuvat: Teppo Tiilikainen
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Kielikurssit
Tietoa ilmoitustaululta

Matkat ja retket
Tietoa ilmoitustaululta

Käsityöpiiri
Lauantaisin klo 15.00
Suomi-Seurassa
Merja Teräkivi
Puh. +34 694 406 142
Eija Suomi
Puh. +34 619 435 819

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

Sauvakävely
Maanantaisin klo 10.00
La Matan luonnonpuistossa
Jorma Kananen
Puh. +34 634 831 043

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
Jouko Tavajärvi
Puh, +34 671 620 240

Bridge
Torstaisin klo 16.30
Suomi-Seurassa
Ulla ja Hannu Asunta
Puh. +34 966 717 414
Pirre Sunell
Puh. +34 651 556 613

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

Akvarellipiiri
Suomi-Seuralla lauantaisin
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

Musisoijat
Lauantaisin klo 10.00-12.00
Suomi-Seuralla
Kari Oppman
Puh. +34 625 292 176

Seuran toiminta
TOIMISTO, KIRJASTO JA KAhVIO AVOINNA TOI-
mintakausina 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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Kysymys on supisuomalaisen heittopelin, Mölkyn, 
pelaamisesta. Tapahtuma kokoaa viikoittain tiistai-
sin yhä suurenevan joukon suomalaisia yhteen.

Eivät varmaankaan Aila ja Juhani Sivula osanneet 
arvata, millaisen suosion heidän Suomiseuran 
Karjalakerhon tapahtumana  pystyyn panemansa 
mölkkykerho saavuttaisi. Sivulat muistelivat heittä-
neensä mölkkyä ensikerroilla jopa kahdestaan. Siitä 
sitten porukka pikkuhiljaa lisääntyi nykyiselleen lä-
hes neljänkymmenen hengen tapahtumaksi.

Sivulat ovat järjestäneet ja vetäneet kerhoa vuo-
desta 2007 lähtien. Heitä meidän “mölkkyläisten” 
tuleekin kiittää siitä, että tällainen toiminta pyörii 
edelleen. Mölkynheiton ja siihen kuuluvan ruokai-
lun järjestely näinkin suurelle joukolle on nimittäin 
melkoinen “ruljanssi”:  On etsittävä sopiva ravinto-
la ja sen kanssa neuvoteltava etukäteen ruokailun 
järjestämisestä. Pienten ravintoloiden keittiökapa-
siteetti on rajallinen,  ja kun ruokalajien tarjonta ja 
tilaukset ovat monen kirjavia, tarjoilijat ja ruokalista 
espanjankielisiä ja tilaajat suomalaisia,  on monen-
laisten sekaannusten ja hässäköiden mahdollisuus 
aina olemassa.

Tuurasimme vaimoni Tuulan kanssa Sivuloita muu-
taman kerran vuoden alussa ja näin saimme tilai-
suuden tutustua mölkyn tähän puoleen. Vaivaa ja 
hyviä hermoja se vaatii. Mölkkykerholla on ollut 
myös omat pikkujoulutapahtumansa. Niittenkin jär-
jestelyn ovat Sivulat hoitaneet.

Vielä itse mölkkytapahtumaan:  mölkky on  vain 
rekvisiitta yhdessäoloon. Kyseessä on mukava tapa 
ulkoilla, saada uusia tuttavia, tavata vanhoja tuttuja 
ja seurustella muuten vain. Ja kyllä siellä juttu luis-
taakin. Puheliainta porukkaa saa yhtenään hätyy-
tellä heittovuoroon. Tämäkin piirre kuuluu kuiten-
kin olennaisena osana tapahtuman henkeen.

Tärkeintä mölkynpeluussa ei ole voitto eikä aina kil-
pailukaan, vaan se että ollaan yhdessä. Tapahtuma 
luo loistavan ja helpon tavan tutustua toisiin suo-
malaisiin. Ei tarvitse kysellä nimiäkään, kun jokai-
nen huudetaan vuorollaan etunimellä heittovuo-
roon. Seuraamalla vain peliä selviää, kuka kukin on. 

Mölkynpeluusta
heittäjän näkökulmasta

Olen huomannut, että suomalaiset ovat täällä ol-
lessaan muutoinkin aivan kuin eri ihmisiä. Ei Suo-
messa ole  läheskään näin helppoa tutustua ennes-
tään vieraisiin ihmisiin. Täällä kätellään ja halataan 
ystäviä tavattaessa aivan eri malliin kuin Suomessa. 
Nämä tavat olen oppinut itsekin täällä ja oikein mu-
kavalta ne tuntuvat.

Meitä suomalaisia yhdistää täällä tietysti myös se, 
että olemme lähes kaikki eläkkeellä ja näin saman 
ikäisiä ja vailla työhuolia olevia ihmisiä. Vietämme 
täällä ikäänkuin jatkuvaa lomaa.

Mölkynheitto, vaikka se heitettäisiin puhtaasti kil-
pailuna, on varsin mainio harrastusmuoto tämän 
ikäiselle väelle. Se ei vaadi mitään erityistaitoja. 
Heittää voi kuka vain, kun  ei aseta itselleen turhia 
tavoitteita. Jokainen voi kilpailla itseään tai toisia 
vastaan.
Heitto sopii yhtä hyvin niin miehille kuin naisil-
le. Mölkky lentää omaa reittiään, joka on monesti 
aika yllättävä. Hyvä heittotaito ja kokemus auttavat, 
mutta huonona päivänä kaikki menee mynkään. Ja 
kun  sattuu ”Heikkisen Matin pöljäpäivä”, on heit-
täminen tehokasta ja helppoa. 

Acequionin rannalla heitettävä kisa on mielestäni 
juuri sopiva sekoitus leikkimieltä ja kilpailua. Sitä ei 
oteta liian vakavasti. Toisia kannustetaan innnok-
kaasti, mutta ei suoraan auteta. Kun joku pääsee lä-
helle katkaisutulosta, hänelle tehdään kiusaa heit-
tämällä vaadittavan numeroinen mölkky karkuun, 
jotta peli ei katkeaisi.
Mölkkytapahtuma on mukava perinne. Siihen on 
aina mukava tulla pelaamaan ja tarkistamaan, ket-
kä tutut ovat poissaolon jälkeen palanneet Torre-
viejaan. Toivottavasti Sivulat jaksavat jatkaa ker-
hon vetämistä edelleen. Meidän osallistujien tulee 
myös muistaa olla kaikessa myönteisesti mukana ja 
auttaa vetäjiä silloin, kun he apua tarvitsevat. On 
sopeuduttava joukkoon ja hyväksyttävä säännöt, 
joiden mukaan toimitaan. Onneksi Acequionin ran-
nalla pelaavat suomalaiset ovat tämän oivaltaneet 
ja ilmapiiri on todella hyvä.

Yksi heittäjistä  Unto Vuontisjärvi

Torreviejan paikalliset asukkaat 
pysähtyvät usein uteliaina ihmet-
telemään Acequionin rannalle ke-
rääntyneen suuren suomalaisjoukon 
heittopeliä. Toiset tyytyvät katse-
lemaan, mutta rohkeimmat kysele-
vät ihmeissään, mistä pelistä oikein 
on kysymys.



Kerron heti alkuun että ne, joilla oli kysymys ennes-
tään näihin asioihin liittyen tulevat huomaamaan 
että tämän luettuaan heillä monta uutta kysymystä! 
Se on tavallista kun täällä asioi – yhtenä päivänä on-
nistui tällä tavalla mutta huomenna on toinen päivä 
ja virkailija onkin se toinen, se kärttyinen!

Tällä kertaa kerron nie-numerosta – eli ulkomaa-
laisen identifikaationumerosta (número de identi-
ficación de extranjero).

Sen pääasiallineni tarkoitus on toimia verotunnuk-
sena eri verojen maksamiseen. Tärkeätä on myös 
rekisteröidä nie-numero veroviranomaisille. Nume-
roa tarvitset mikäli  ostat asunnon tai auton – myös 
pankit pyytävät sitä pankkitilin avaamiseen, vakuu-
tusyhtiöt vakuutuksen hankkimiseen.  

Vaikka on olemassa lakisäädös, jonka mukaan Eu-
roopan Union jäsenmaan asukki saa NIE-numeron, 
jos vaan siltä tuntuu että sellaisen haluaa, Torre-
viejan komisariaatissa (Calle Maldonado numero 
57, lähellä tuulimyllypuistoa) ei piitata mokomasta 
vaan vaaditaan paksu nippu asiakirjoja. Komisariaa-
tissa on aloittanut uusi poliisivirkailija, koska Ánge-
lilta leikataan olkapää, joten hän on erittäin alkuin-
nostunut. Tällä hetkellä tilanne on se, että aamulla 
kannattaa mennä jonottamaan hvissä ajoin, puoli 
kahdeksalta yleensä jo 10 henkilöä palelee jonot-
tamassa yhtä niistä 20:stä numerosta, joita tällä 
hetkellä päivää kohti jaetaan. Toimisto avaa ovet 
kello yhdeksän ja huojentuneet jonottajat kertovat 
ulos tulleelle poliisille kuinka monta numeroa ha-
luavat ja mitä tarkoitusta varten (nie-numero vai 
residenssia-anomus). Kannattaa muistaa, että jono-
ja on kaksi, yksi espanjalaisille, jotka uusivat henki-
lökorttejaan tai passejaan sekä yksi ulkomaalaisille. 
Kohtelaisuus kannattaa aina, joten kun tulette jo-
non hännille kannattaa aina ystävällisesti kysäisä: 
“¿Último para N.I.E? 

Itse olen huomannut toimivaksi seuraavan käytän-
nön: Lipukkeen saatuani syöksyn ystävällisesti polii-
sivirkailijan luo, jonne muodostuu oma “toimitus-
maksulomake-jono”. Nie-numeroa anotessa joutuu 
maksamaan toimitusmaksun (9,36 €) erillisillä mak-
sulomakkeilla, joita lomakkeita jaetaan kitsastellen, 
ainoastaan niin monta kuin jonotuslipuketta on 
pyytänyt -  ikään kuin lomakkeita haluava käyttäisi 
niitä väärin jollakin salaperäisellä tavalla. Lomak-

MITEN ANON NIE-NUMEROA
TORREVIEJASSA JA ORIHUELA-COSTASSA

keen (ja maksun) nimi on “tasa” – virkailijalle pitää 
eritellä onko tasa nie-numeroa vartan vai residens-
siaa. (“¿Me da una tasa para nie por favor?” Kun 
tämän aarteen on saanut haltuunsa päivä on jota-
kuinkin pelastettu. Nyt voi rauhassa täyttää ano-
muskaavakkeen, jonka on löytänyt sisäministeriön 
www.sivuilta (www.mir.es – servicios al ciudadano 
– extranjería – modelos de solicitud – ja lomake on 
EX 15), käydä pankissa maksamassa toimitusmak-
sun ja sitten palata takaisin komisariaattiin. Seuraa-
vaa pitää olla mukana: Anomuskaavake täytettynä  
ja kopio siitä, kaksi passivalokuvaa, passi ja kopio 
siitä ja pitää myös olla jokin painava syy numeron 
hakemiseen – pitää esim. todistaa esisopimuksella 
mikäli on ostamassa asuntoa, vuokrasopimuksella 
että asuu täällä tai jollakin muulla asiakirjalla, mitä 
varten numeroa anoo. Yleensä onnellinen ja vapau-
tunut anoja poistuu komisariaatista kädessään po-
liisin leimaama kaavake, jolla valmiin numeron saa 
hakea, n. viikon kuluessa.

Orihuela-Costan puolella nie-numeron anominen 
sujuu paljon mutkattomammin. Paikka on ulkomaa-
laisosasto, Extranjería, Playa Flamencan kaupun-
gintalossa. Tosin siellä joutuu ensin tilaamaan ajan 
anomuskaavakkeen jättämistä varten – siihen riit-
tää kun hakeutuu paikalle alkaen klo 8.30 ja näyttää 
passiaan ja kertoo että nie-numeroa tekisi mieli. Vii-
me aikoina ei ole paljon jonoja ollut mutta tilanne-
han voi muuttua milloin tahansa. Ystävälliset ja jopa 
hymyilevät poliisivirkailijat antavat päivän ja kello-
najan sekä tarvittavat lomakkeet. Orihuela-Costan 
puolella ei tarvitse perustella nie-numeron anomis-
ta! Täällä pitää puolestaan olla kahdet kopiot ano-
muslomakkeesta ja passista ja myös passikuvat.

Tärkeätä on myös huomata se, että mikäli itse ei 
voi numeroa hakea, hakijan lisäksi tulee lisättyä 
anomuskaavakkeeseen sen henkilön tiedot, joka 
numerot hakee ja että tämä henkilö on mukana ja 
allekirjoittaa myös.

Marja Lautala

Ajattelin kertoilla kokemuksiani Espanjan Torreviejaan tai Orihuela-Costaan asu-
maan tai oleilemaan tuleville kun ensihuuman jälkeen aletaan miettiä tarvitaan-
ko mahdollisesti joitakin virallisia asiakirjoja ja kun puheita ja mielipiteitä kuulee 
monelta taholta ja keskenään erilaisia.

Mikäli tarvitsette apua NIE-numeroiden hakuun ja myös 
muissa asioissa palvelen teitä mielelläni asianajotoimistossa 

PSB (Professional Services Bureau, S.L)
osoitteessa Calle María Parodi nº 8-2º4, Torrevieja.

Soittaakin saa numeroon 0034 – 965 70 60 35.    
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TASAISTA KORKOTUOTTOA JOKA KUUKAUSI REIPPAASTI YLI 
MARKKINAKORON, MITEN TÄMÄ ON MAHDOLLISTA? 

 
 
Olemme Pohjoismaiden suurin vertaislainayritys nimeltä Fixura, joka tarjoaa 
asiakkailleen markkinoista riippumatonta säännöllistä kuukausittaista 
korkotuottoa. Yrityksemme on perustettu Vaasassa Pohjanmaalla 2009, ja yritys on 
kasvanut sen jälkeen rajusti. Kahdessa vuodessa välitetty pääoma on kasvanut 1,7 
miljoonasta yli 22 miljoonaan (16/1/2014). Vaikutamme koko Suomen alueella ja 
toimipisteitämme on myös Saksassa ja tulossa on myös toimipiste Ruotsiin. 

 
 
MeiIIä on tällä hetkellä yli 30 000 rekisteröitynyttä käyttäjää ympäri Euroopan, ja 
vuotuinen keskiarvotuotto (p.a) asiakkaalle on ollut yrityksemme alusta Iähtien 
10,73%. 

 

 
 

KIINNOSTAISIKO KUULLA LISÄÄ TUOTTEESTA? 
 
 
 
Minun nimeni on Jani Hyllinen ja toimin J.Hyllinen Invest Oy:n kautta Fixuran 
edustajana myös Espanjassa. Minulla on vuosikymmenen varainhoidon kokemus ja 
olen ollut töissä mm. Nordeassa (sijoitusjohtajana yksityispankissa). Perustana toki 
on myös vankka akateeminen pohja. 

 
 
Tulen esittelemään tuotettamme Torreviejassa keskiviikkona 26.3.2014 alkaen 
kello 14.00. Esitykseni paikka on suomalaisten tuntemassa paikassa: KahVilla 
(osoite: Avenida Alfredo Nobel 145, 03183 Torrevieja). Asun itsekin osan aikaa 
vuodesta Torreviejassa, ja suomalaisten kanssa jutellessa olen huomannut kuinka  
”retuperällä”  sijoitukset voivat pahimmillaan olla. 

 
 
Tulokutsuun sisältyy myös tarjoilu. 

 
Olet sydämellisesti tervetullut! 
+358-(0)50-5762244 
Jani Hyllinen    
jani.hyllinen@fixura.com 

 
 

FIXURA 



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.



NYKÄSYJÄ on kokoelma lyhytproosaa, jota on julkaistu 
viidentoista vuoden aikana eri medioissa Suomessa ja 
ulkosuomalaisten lehdissä Espanjassa.  
Nykäisyt ovat ajankuvia, jotka ovat syntyneet kirjoittajan 
kokemuksista ja näkemyksistä eri aikoina ja erilaisissa 
kulttuuriympäristöissä pitempiaikaisen ulkomailla olon 
tuloksena. Ne liittyvät suurelta osin Espanjaan, mutta 
Suomi on kuitenkin niiden kotimaa, joka on jokaisen 
ulkosuomalaisenkin mielessä. MaKuRa  

Kirjan 
 julkistaminen  

Costa Blancan 
 Suomi-Seuran 

 
Kulttuuriviikolla 

 
 
 
 

NYKÄSYJÄ 
Kirsi-Marja Myöhänen 
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”Lauluja Suomesta”
kuorokonsertti

Palacio de la Musica
To 13.3.2014 klo 18.00

Vox Sonora - kuoro
Helsingistä

Johtajanaan Ari Häyrinen

Ohjelma 5 €
Ennakkomyynti:

Costa Blanca Suomi-seura ry
C./ Concordia 96, 03180 Torrevieja

Puh/Fax 965 704 142
cbsuomiseura (at) gmail.com



OSA 1 (Alkunäytös)

Suomalainen ystäväni kertoi noin 
kymmenen vuotta sitten hiero-
jasta, joka oli tullut Torreviejaan 
ja suositteli häntä minullekin. Kä-
vin tuolloin lähes kuukausittain 
urheiluhierojalla, koska lähes 
pari vuosikymmentä kestänyt 
kuntosaliharrastus yhdistettynä 
olemattomaan venyttelyyn olivat 
erinomainen yhdistelmä saavut-
taa hidas, mutta kankea keho.

Ystäväni ei suostunut kertomaan 
ko. hierojan metodeista mitään, 
sanoi vaan, että kannattaa käy-
dä testaamassa. Oikeastaan sen 
enempää asiaa miettimättä pää-
tin varata ajan jo seuraavalle vii-
kolle. Mielenkiinto heränneenä 
painoin seuraavalla viikolla erään 
asunnon summeria La Matassa, 
Torreviejassa. Oven avasi noin 
70-vuotias, ryhdikäs Itä-Suoma-
linen mies ja alueen ihmisille 
tyypillinen iloisesti porskutteleva 
puhe alkoi samantien.

Ko. kansanparantajalla on ol-
lut tapana viettää Torreviejassa 
muutamia talvikuukausia ja jat-
kaa Espanjassa vuosikymmeniä 
jatkunutta kansanparannustyö-

tään. Pääasiassa asiakkaat ovat talvea etelässä viettäviä suomalaisia, 
vaikkakin joukossa saattoi olla myös joitakin ulkomaalaisia tai paikalli-
sia, jotka tyytyväinen suomalaisasiakas oli tuonut käsiteltäväksi.

Kansanparantaja ohjasi minut pöytänsä ääreen ja istuutui vastapää-
tä ja silmäili vihkoaan ja nimesi oireilevat nikamani ja elimeni Otavan 
maantieteellisen tietosanakirjan Maat ja kansat-kirjan ihmisen ana-
tomiaa – muutamilta sivuilta. Kyseinen kirja on minulle tuttu jo lap-
suuteni ajoilta, koska vanhempani ostivat ko. kirjasarjan vuonna 1976 
kun se ilmestyi. Muistan kuinka lapsena lukuisia kertoja selailin kirjan 
sivuja. Kyseessä oli siis yllättävä uudelleentapaaminen monen vuosi-
kymmenen takaa.

Mutta emmehän ole edes tavanneet aikaisemmin, ainoastaan sopi-
neet ajan puhelimitse! Kansan-parantaja näytti vaivattoman oloisesti 
messinkisen heilurin avulla oireilevat nikamani, ristiluuni väärän asen-
non ja kertoili leppoisasti oireilevieni elinteni ja aivojeni toimintata-
soista. Vaikka olin epäluuloinen, päätin kuitenkin ottaa tämän tapauk-
sen uutena kokemuksena ja nousin hierontapöy¬dälle käsiteltäväksi. 
Käsittely kaikkiaan kesti noin reilun tunnin. Se alkoi hartioiden ja se-
län lihasten pehmentävällä hieronnalla ja jatkui nikamien käsittelyllä. 
Silloin tällöin hän pysähtyi jonkin tietyn paikan kohdalle ja keskittyi. 
Hänen käsistään virtasi rauhoittavaa, voimakasta lämpöä. Oireilevat 
eli koholla tai osittain paikoiltaan olevat nikamat painettiin pehmeästi 
ja pyörivin liikkein paikoilleen. Ristiluun väärästä asennosta johtuva 
jalkojen pituusero korjaantui ja niskan nikamat sekä molempien olka-
päiden osittain vajaat liikeratat pidentyivät normaaleiksi.

Ensimmäinen hoitokerta oli kaikin puolin positiivinen ja sovimme 
seuraavan käsittelyn muuta¬man viikon päähän. Seuraavien viikko-
jen aikana havaitsin koko olemukseni kohentuvan ja kysyin itseltäni 
moneen otteeseen, että mikä ihme nyt on kun on näin hyvä olla!? 
Talven jälkeen ja kevään kynnyksellä koitti aika, jolloin kansanparan-

Kansan-
PARANTAJA

Olen koulutukseltani koneinsinööri, 
jonka perusluonteeseen kuuluu asioi-
den ja ilmiöiden mittaa¬minen, vertailu 
ja tilastointi. Olen aina pitänyt itseäni 
jalat maassa -tyyppinä. Noin 10 vuot-
ta sitten kiinnostuin kansanparannuk-
sesta ja näillä sivuilla aion kertoa mat-
kan varrella tapahtuneista vaiheista, 
miten insinööristä ajan saatossa kuo-
riutuu moderni poppamies, kansan-
parantaja. Kiireiden lomassa, kahden 
pienen pojan isänä lupaan silloin tällöin 
jakaa ajatuksiani, mikäli lukijakunnassa 
herää kiinnostusta.



23tajalla oli vain pari viikkoa jäljellä 
oleskelustaan ja viimeisen viikon 
hän yleensä pitää lomaa, eikä ota 
ketään käsittelyyn.

Mikä teki hoidosta niin hyvän ja 
toimivan? Vastaus oli ilmiselvä. 
Menetelmä on kokonaisvaltai-
nen, koska kipua tai oiretta ei pel-
kästään lievitetä, vaan tavoittee-
na on löytää ongelman aiheuttaja 
ja poistaa se.

MIKÄ ON
KANSANPARANTAJA?

Kansanparantaja on aina joko op-
pinut taikka saanut tietonsa jolta-
kin vanhemmalta parantajalta ja 
taitajalta tai sitten hän on opetel-
lut taitonsa itse. Jotkut määritte-
levät kansanparantajan henkilök-
si, joka kansan keskuudessa joko 
perimiensä tai itse oppimiensa 
keinojen ja usein vaistonvaraisten 
menetelmien, avulla harjoittaa 
parannustoimintaa.

Kansanparantajan taito periytyi 
yleensä samassa suvussa siten, 
että vanhempi parantava opetti 
tietonsa ja taitonsa valitsemal-
leen seuraajalle. Useimmiten pa-
rannustaidon omaava äiti tai isä 
opetti taitonsa jollekin lapsistaan. 
Näin parannustaito siirtyi seu-
raavalle sukupolvelle. Parantajan 
taidot saatettiin siirtää muullekin, 
esim. lähisukulaiselle tai muulle 
parantajan sopivaksi katsomalle 
henkilölle. Tällöin oppi voitiin os-
taa esim. viinaryypyllä tai esim. 
palkattomalla palvelulla.

Parantajaksi ei ryhdytty eikä tai-
toja opetettu ellei parantajaksi 
aikovan luonteenominaisuuksiin 

kuulunut halu auttaa lähimmäis-
tään. Se oli kaiken parannuksen 
opetustoiminnan lähtökohtana.

Rehellisten ja asiansa omaavi-
en kansanparantajien rinnalla 
ja jalanjäljissä on kautta aikojen 
kulkenut ns. puoskareita ja huija-
reita, joiden ainoana tarkoitukse-
na on käyttää hyväkseen sairaan 
ihmisen herkkäuskoisuutta ja 
sairauden aiheuttamaa hätätilaa. 
Puoskarien parannustaidot ovat 
olleet yleensä täysin olematto-
mia.

Kansanparantajan ja puoskarin 
ero on siinä, että puoskari ei vä-
litä lainkaan potilaastaan ja hä-
nelle on yhdentekevää kuinka 
potilaalle käy, kunhan hän vain 
hyötyy potilaastaan taloudellises-
ti mahdollisimman paljon. Siksi 
onkin erityisen tärkeää, ettei re-
hellisesti toimivia ja taitavia kan-
sanparantajia sekoiteta näihin 
moraaliltaan täysin ala-arvoisiin 
puoskareihin. Oikeilla kansan-
parantajilla on aina ollut korkea 
moraali ja erittäin suuri vastuun-
tunto potilaistaan ja työstään.

Parantajan arvostus ei aina riip-
punut hänen kyvyistään pa-
rantajana, vaan hänen muusta 
asemastaan yhteisössä. Elämän-
tavoiltaan rehti ja kunnollinen oli 
arvostetumpi kuin juoppo maan-
kiertäjä. Kuuluisille ja mahtaville 
parantajille sallittiin pieniä omi-
tuisuuksia ja paheitakin. Oman 
kylän parantajia ei arvostettu 
samoin kuin kauempana asuvia 
toisten pitäjien parantajia, joiden 
maine oli kiirinyt kauas oman pi-
täjän rajojen ulkopuolelle.

Parantajien joukossa oli sekä 
kiertäviä ammattilaisia, että nii-
tä, jotka tekivät parannustyötä 
muun työnsä ohella. Heissä oli 
talollisia, renkejä, kyläseppiä, 
kulkukauppiaita, räätäleitä, suu-
tareita, pyykkäreitä jne. Paranta-
jat eivät ole koskaan pyytäneet 
mitään suuria palkkioita palve-
luksistaan. Usein heille riitti, kun 
saivat talosta yösijan ja ruokaa. 
Tavallisesti kuitenkin heille an-
nettiin tuntuvampaakin korvaus-
ta, kuten rahaa, kangasta, ruokaa 
jne.

Parantajienkin keskuudessa oli ja 
on edelleenkin erilaisia spesialis-
teja aivan kuten lääketieteenkin 
piirissä on tänä päivänä. Oli kup-
pareita, hierojia, niksauttelijoita 
eli jäsenkorjaajia, rohdoilla ja yr-
teillä parantavia verenseisautta-
jia jne.

Sami Rasila
Karelian Healing -kouluttaja ja kansan-

parantaja
Puh. (+34) 633.729.477

Email: sami_rasila(at)hotmail.com



Missä kaydä

Ajattelin tässä jakaa kanssanne muutamia suosik-
kipaikkojani, ravintoloita, ostospaikkoja ym. joista 
toivon teidän saavan joitain vinkkejä, varsinkin te 
uudet Torrevieja-asukit.

Suosikkiravintolani:

1. Pinocchio, Avenida Paris-kadulla. Aivan 
ihana atmosfääri, loistava ruoka.  Ravintolan isäntä 
kiertää joka ilta katsomassa, että asiakkailla on kaik-
ki hyvin. Suosittelen heidän lihavarrastaan, joka vie 
kielen mennessään...
           
2. Barlovento, la Matan rannan lähettyvillä. 
Tunnettu kalaruoastaan, tasoltaan Torreviejan par-
haita ravintoloita. Kalliinpuoleinen, mutta hintansa 
väärti. Kesällä ihana terassi upeine merinäköaloi-
neen.

3. La Catalina, keskustassa, vastapäätä mark-
kinakojuja. Maittavaa, hyvin tehtyä espanjalaista 
ruokaa. Kannattaa maistaa mm. paellaa. Myös täs-
sä ravintolassa paikan isäntä on ollut aina läsnä, 
kun olemme siellä käyneet. Merihenkinen sisustus.

4. La Boca, Los Locos-rannan tuntumassa. 
Hyvä ja edullinen lounaspaikka, valittavana joka 
päivä noin 5-6 erilaista alku- ja pääruokaa, lisäksi 
jälkiruoka ja lasillinen viiniä kuuluu hintaan. Erin-
omainen hinta-laatusuhde.

TORREVIEJASSA

5. El Pescador, keskusta. Ihana pieni ravinto-
la, kaunis sisustus. Erittäin hyvät kalaruoat.

6. Patio andaluz, keskustasta n. 6 km Ori-
huelaan päin. Tässä ravintolassa en ole koskaan 
pettynyt ruoan suhteen. Kannattaa maistaa esim. 
lampaankyljyksiä, chuletas sekä paellaa. Flamenco-
esityksiä torstaisin ja lauantaisin.

7. Svensken vid havet, lähellä Locosin ran-
taa. Täällä olen syönyt parhaan tournedos-pihvin 
ikinä!
      
8. meson la Huertica, keskustassa. Aito es-
panjalainen, tunnelmallinen sisustus, hyvät tapak-
set ja liharuoat.

Kun ensimmäisen kerran saa-
vuin Torreviejaan syksyllä 
2008, en tiennyt kaupungista 
oikeastaan mitään muuta kuin 
mitä olin netistä lukenut, asu-
kasluvun, rannat, hotellit ym. 
yleiset jutut, jotka yleensä ote-
taan selville ennen matkaa. Tä-
män viiden vuoden aikana, jos-
ta osan aikaa vuodesta vietän 
täällä, on minulle tullut muuta-
mia suosikkipaikkoja, osan olen 
löytänyt itse, osan muiden an-
tamien vinkkien perusteella.
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TORREVIEJASSA
Parhaat markkinapaikat:

Ehdoton suosikkini on Campon markkinat, 
sunnuntaisin, lähellä Guardamaria. Pidän 
paikan autenttisesta tunnelmasta, äänek-
kyydestä, vihannestorista. Aina sieltä jo-
tain tarttuu mukaan. Sisustajille vinkiksi, 
täältä saa myös ihan kunnollista tavaraa, 
kuten mattoja, verhoja, tauluja, ihania as-
tioita...

Zenian markkinat ovat mukavan pienet, 
vain yksi markkinakatu. Ei tarvitse kävellä 
puolta päivää löytääkseen ihan mukavaa 
tavaraa.

Katumarkkinat Torreviejan keskustassa, 
Paseo de la Lipertad.  Olen tehnyt muuta-
man löydön, ihania koruja, laukkuja, hui-
veja ym. Toki myös turistirihkamaa. Auki 
joka päivä. Kannattaa myös tutustua keväisin järjes-
tettäviin kirjamessuihin. Olen löytänyt mm. upeita 
espanjalaisia keittokirjoja, jotka ovat ahkerassa käy-
tössä, muutamalla eurolla.

Muita suosikkejani:

La Matan luonnonsuojelualue Suolajärvineen. 
Ihana paikka tehdä picnic-retki vaikka sunnuntai-
aamuisin. Pakkaa vain eväskori ja kahvit reppuun 

mukaan ja ei kun matkaan! Siellä on ihana rauha ja 
luonto lähellä, lisäksi voi bongata lintuja. Reitit ovat 
merkittyjä.

Kalliot Los Locosin ja La Matan rannan välillä. Teen 
usein aamuisin lenkin kallioille. Meri on läsnä,  välil-
lä voi istahtaa penkille ja nauttia näkymistä ja lukea 
vaikka hyvää kirjaa. Samalla kannattaa piipahtaa 
Torre del Moron näköalapaikalla, jossa pieni kioski. 
Upeat näkymät merelle.

Cindyn zumba El Paraiso-ravintolassa maanantaisin 
ja perjantaisin. Tämä on ihan must, kävisin useam-

minkin, jos tunteja olisi enemmän. Cindy on paras 
zumbaohjaaja ikinä!  Tunneilla on ihana, rento ja 
vauhdikas tunnelma. Tästä jää aina hyvä mieli.

Kansojen puisto, Parque de las Naciones. Kaunis 
puisto kukkaistutuksineen ja tekolampineen, jossa 
asustelee joutsenia. Puistossa tepastelee myös ihan 
vapaina komeita kukkoja ja ankkoja.

Ruta de la tapa, tapaskierros. Järjestetään keväisin 
ja syksyisin. Mukana useita keskustan ra-
vintoloita. Kiva tapa tutustua uusiin ravin-
toloihin ja kaupunkiin. Mukaan kannattaa 
ottaa turistitoimistosta saatava vihkonen, 
johon mukana olevat ravintolat tapastar-
jontoineen on merkitty. Viime keväänä sai 
kahden euron hintaan tapaksen ja lasilli-
sen viiniä, joten ei ole hinnallakaan pilattu 
tämä juttu!

Zenia Bulevard, vuonna 2012 avattu Ali-
canten alueen suurin ostoskeskus, jossa 
yli 150 liikettä. Löytyy kaikki tunnetuim-
mat espanjalaisketjut eli tarjontaa on 
huomattavasti enemmän kuin Habanerak-
sen ostoskeskuksessa. Täällä saa helposti 
kulumaan vaikka koko päivän, ostosreis-
sun päätteeksi kannattaa mennä syömään 
argentiinalaiseen pihviravintolaan, jossa 
tarjolla kaikenlaista lihaa eri muodoissaan 
periaatteella syö niin paljon kuin jaksat...

Feria del Mayo, toukokuun toisella viikol-
la järjestettävä kevään juhla täynnä tanssiesityksiä, 
musiikkia, hyvää ruokaa ja tunnelmaa.

Suomi-Seuran järjestämät loistavat matkat, joille 
olemme osallistuneet jo monesti ja saaneet tutus-
tua mm. Madridiin, Granadaan, Sierra Nevadan 
vuoristoseutuun, Albaceteen ym. Erinomainen ja 
helppo tapa tutustua Espanjaan, istahdat vain bus-
sin kyytiin ja matka kohti uusia elämyksiä voi alkaa...

Tuula Gustafsson



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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näillä ajatuksilla apila-työryhmä aloitti selvitys-
työnsä reilu vuosi sitten. alun innostus oli kova, 
joka pikkuhiljaa tiedon karttuessa hiipui. Esteitä 
tuli sekä juridiselta, että talouspuolelta. työryh-
män ajatuksena oli perustaa joko suomalainen tai 
espanjalainen yhdistys, joka tuottaisi hoivapalve-
luja Costa Blancan alueelle. Selvitystyön aikana 
selkiintyi se, kuinka hankalaa olisi tuottaa sosi-
aali- ja terveyspalveluja yhdistyspohjalta. Ryhmä 
pohti pitkään yrityksenkin perustamista, mutta 
esimerkiksi allekirjoittanut ei voinut tähän asiaan 
sitoutua, koska työt Suomessa ovat sellaisessa vai-
heessa, että muutto kokonaan toiseen maahan ei 
tällä hetkellä onnistu ja yrityksen pyörittäminen 
toisesta maasta käsin on sula mahdottomuus, ai-
nakin hoiva-alalla.

Toinen iso kynnys oli ja on edelleen taloudelliset 
seikat. Vaikka palvelujen tuottaminen ja kustan-
nukset yleensä ovat halvempia Espanjassa kuin 
suomessa, on tosiasia se, että vain harva pystyy 
tai haluaa maksaa hoivapalvelujen reaalikustan-
nukset. ET-lehden 2/2014 numerossa on esimerkki 
senioritalossa asumisen kustannuksista. Esimerkin 
mukaan pelkkä vuokra parvekkeellisessa 36 neli-
ön kaksiossa on 777 € kuukaudessa, lisäksi jokai-
nen joutuu ottamaan pakollisen asumisen perus-
palvelupaketin, joka on 199 €/kk, joka tarkoittaa, 
että voi kutsua hoitajan aina tarvittaessa, mutta 
hoitajan käynnistä veloitetaan erikseen reilut 30 
€ per jokainen alkava 30 minuutin käynti. tuossa 
esimerkkipaikassa jokaisen on valittava joko buf-
fetaamiainen 225,50 €/kk tai lounaspaketti 329 €/
kk. Lisäksi kustannuksia tulee siivouksesta, vedes-

tä ja sähköstä jne. Näin ollen esimerkkipaikassa 
elämisen kustannukset nousevat ilman hoitopal-
veluja 1 500 € ja mitä ne ovatkaan sellaisella, joka 
tarvitsee hoitopalveluja joka päivä. Suomessa 
asuessa suomalainen yhteiskunta tulee kuitenkin 
apuun kustannuksissa. Toisin on suomalaisilla, 
jotka asuvat Espanjassa. Vaikka laskisi millä kaa-
valla ja kustannuksilla ei palveluasuminen voi olla 
ilmaista Espanjassakaan.

Kolmantena haasteena Apila-työryhmä koki lupa-
viidakon, joka hoiva-alalla Espanjassa on aikamoi-
nen. tulee olla korkeasti koulutettu henkilökunta 
ja taattava lääkärin palvelut. Henkilöstömenot 
nostavat puolestaan palvelujen hintaa. Ei riitä, 
että on esimerkiksi joku hoito-alan koulutus, vaan 
tulee olla sairaanhoitajia ja lähihoitajia. Molempi-
en koulutukset ovat nykyään pitkiä, laajoja ja vaa-
tivia eikä näin ollen voida olettaa, että he tekisivät 
työtään puoli-ilmaiseksi.

työryhmä sai useita yhteydenottoja liittyen työl-
listymiseen hoivahankkeessa, mutta yhtäkään 
potentiaalista asiakasyhteydenottoa ei tullut. 
olemme saaneet hankkeelle hyvin julkisuutta ja 
henkistä tukea monelta taholta, mutta tämä ei 
vielä riitä, koska kaikessa on aina kyse rahasta. 
Hoivapalvelujen aloittaminen vaatii investointeja 
ja tässä vaiheessa työryhmällä ei ollut riittävästi 
tahtotilaa niiden tekemiseen, jotta toimintaa olisi 
voitu edes kokeilumielessä aloittaa.

Jonakin päivänä, kun aika on kypsä Costa Blancalla 
aloittaa monipuolinen ja korkeatasoisten amma-
tillisten hoivapalvelujen tuottaja, vielä ei ollut sen 
aika, ei ainakaan Apilan näkökulmasta.

Punkanen Tiina
Yrittäjä 

Työnohjaaja ja kouluttaja
www.tiinapunkanen.fi

Puh. 040 5879 704

Hoivakotiin
vai hoitoa kotiin?



28

Espanjassa pidetään joka toinen vuosi nuorisofila-
telian valtakunnallinen postimerkkinäyttely Expo-
sición Nacional de Filatelia Juvenil, joka tunnetaan 
nimellä Juvenia. Viime vuoden syksynä näyttely 
järjestettiin Alicantessa lokakuun 14.-20. päivien 
välisenä aikana. Se oli järjestyksessään jo 23:s nuo-
risonäyttely. Siihen osallistui lähes 70 kokoelmaa, 
joiden keräilijät olivat iältään 10-21 -vuotiaita. 

Juvenia 2013 -näyttelyn järjestäjinä toimivat Es-
panjan postilaitos Correos, Alicanten kaupunki ja 
paikallinen filateliayhdistys. Paikkana oli kulttuuri-
keskus Las Cigarreras. Nuorisonäyttelyn suojelijana 
oli Asturiasin prinssi Felipe, joka on Espanjan tule-
va kuningas. Postilaitos julkaisi näyttelyn kunniaksi 
kauniin postimerkin 300.000 kappaleen painokse-
na. 

Alicanten
postimerkkinäyttely

Jo viime kesällä järjestettiin Alicanten maakunnan 
koululaisille kilpailu postimerkin suunnittelusta. 
Näin saatiin asialle näkyvyyttä ja nuorisoa kiinnos-
tumaan filateliasta. Yli sata oppilasta eri puolilta 
provinssia osallistui Un sello para Alicante -kilpai-
luun, jossa tuli piirtää Alicantelle postimerkki juh-
listamaan kaupungissa järjestettävää nuorisofilate-
lian näyttelyä. Kaksi merkkiä palkittiin ja kolme sai 
kunniamaininnan. Voittajiksi selviytyivät 10-vuotias 
Jaime Alberola Canet (4. lk) Benissasta ja 11-vuoti-
as Laia Navarro Hita (6. lk) Alicantesta. Palkituista 
merkeistä tehtiin Tu sello -versiot, jotka vastaavat 
Suomen itsesuunniteltuja omakuvapostimerkkejä.

Veli-Matti Kuparinen

Eri maiden postilaitokset ovat mm. sähköpostin yleistyessä vähentäneet perin-
teisten postimerkkien julkaisemista. Postimerkkien keräily eli filatelia on kuiten-
kin edelleen voimissaan. Moni on aloittanut harrastuksen jo nuorena jatkaen sitä 
eläkepäiviin saakka.
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postimerkkinäyttely



Ilmoitusmyynti:

ConCordia nro: 2/14 aineisto viimeistään 7.4.2014

Ilmoitustaululla mainostaneet saavat mainoksen myös
Suomi-Seuran verkkosivuille osoitteeseen:  www.costablancasuomiseura.es
 
Lähetä valmis mainos PDF-muodossa
osoitteeseen: lehticoncordia@gmail.com 
Ilmoitusmyyjä Sami Rasila, puh. 633 729 477

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



31In memoriam Olli Laitinen
En olisi voinut arvata, että maanantaina 16.12.2013  keskustelin 

puhelimessa Ollin kanssa viimeisen kerran.  
Vaimoni ja poikani tulivat keskiviikkona joulun viettoon Espanjaan. 
Pojallani oli matkalaukussaan Ollille tuominen Suomesta. Emme 
saaneet silloin keskiviikkona Olliin yhteyttä vaikka olimme sopineet 

tapaamisesta  ja ikävä ajatus käväisi  mielessäni. En kuitenkaan osan-
nut odottaa tällaista uutista, jonka torstaina saimme. Ollin elämässä 

oli tuolloin joulukuisena päivänä tullut aika, jolloin kaikki työt oli 
tehty.  Eihän suomalainen mies valita vaivojaan, ei edes kaverilleen,  
joten Ollin menehtyminen tuli minulle ja perheelleni täytenä yllätyk-

senä. 

Olli oli  puhelias,  pilke silmäkulmassa  ja helposti lähestyttävä. Sa-
volaisella lupsakkuudellaan hän sai Torreviejaan perustamansa yrityk-
sen myötä paljon uusia ystäviä ja asiakkaita.   Ollille soittaessani, hän 
useimmiten oli jollakin työmaallaan.  Kun joku tarvitsi apua, hän oli 
aina valmis auttamaan;   vaikka vaihtamaan palaneen lampun uuteen. 

Ollin menehtyminen teki suuren, tyhjän aukon Torreviejan suomalais-
ten keskuudessa.  Ollilla ei ollut paljon kielitaitoa, mutta hän onnistui 

ystävystymään usean ulkomaalaisenkin kanssa,  joten myös heidän 
keskuudessaan Ollia muistetaan suurella lämmöllä.

Haikein mielin jätin Torreviejassa 28.12.2013 pidetyssä Ollin siu-
naustilaisuudessa ystävälleni jäähyväiset.
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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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