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CITIMOVIL

PARTURI-KAMPAAMO

KAHVILLA

PCCENTER.FI

KAUNEUSHOITOLA

SUOMI-KAUPPA

Bussiyhteys: Linja A (La Mata)

KahVillan perinteinen, suomalainen joulu-
lounas on tarjolla 23.12. Jotta osaamme va-
rata laatikoita ja kinkkua kaikille, pyydämme 
ennakkoilmoittautumista viimeistään 13.12 
mennessä, paikkoja rajoitetusti!

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

KAHVILLA

Osoite: Av. Alfredo Nobel 141-145 03183 Torrevieja

Tervetuloa uudistumaan kauneushoitolaan, 
jossa tuotteiden ja palvelun laatu vastaavat 
suomalaisten tottumuksia ja vaatimustasoa.  
Hoitovalikoimassa kasvohoitoja, hierontaa, 
aromaterapiaa, jalkahoitoja ym. Täältä myös 
varmasti mieluisat lahjakortit pukinkonttiin!

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 10-16, 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

RAUHALLISTA  JOULUNAIKAA!
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Puheenjohtaja/Presidenta
Inkeri White
puh  +34 966 926 181
gsm +34 693 814 524
inkeri.white@gmail.com
 
Varapuheenjohtaja/
Vice-presidenta
Elisa Takalo, varaj./los suplentes
gsm +34 644 556 678
elisa.59@hotmail.com
 
Sihteeri/Secretaria
Rita Kivimäki, jäsen/miembro
gsm +34 666 828 125
rita@skandinaviskaskolan.com
 
Rahastonhoitaja/Tesorera
Liisa Järn, jäsen/miembro
gsm +34 628 030 975
liisa.jarn@gmail.com
 
Marja-Leena Sairanen (terveysinfo,
työssäoppijavaihto), jäsen/miembro
gsm +34 686 098 780
marja-leena.sairanen@hotmail.com
 
Leila Oderma  (kirjasto)
gsm +34 627 834 790
jäsen/miembro
leila.oderma@suomi24.fi

Arto Rantanen
(kokonaisuuden valvoja)
gsm +34 618 658 451

 +34 633 153 670
Gsm. +358 50

jäsen/miembro
kajrantanen@gmail.com
 
Heimo Kinnunen (juhlat ja PR)
gsm +34 645 293 778
jäsen/miembro
kinnvj@gmail.com
 
Tuija Sutinen,  jäsen/miembro
gsm +34 664 569 863
tuiskuoskar@gmail.com
 
Tapio Halonen, jäsen/miembro
gsm.+34 672 812 003
tapio.halonen@kolumbus.fi
 
Pirjo Mattsson, varaj./los suplentes
gsm +34 662 100 467
pirjokatriina@yahoo.se
 
Tuija Sintonen (tiedotussihteeri)
gsm +34 693 564 623,
varaj./los suplentes
costablanca.suomiseura@gmail.com
tuija.sintonen@gmail.com
 
Pille Pottmann (kahviovastaava)
gsm +34 656 312 502
varaj./ los suplentes
pille@janunekagu.ee
 
Terttu Nivala,  varaj./los suplentes
gsm +34 619 153 282
terttu.nivala@luukku.com

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.costablancasuomiseura.es 
 
Painos 800 kpl 
Irtonumero 3.80€

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

Graafinen suunnittelu/taitto 
Natasha Roth, opiskelija 
lehticoncordia@gmail.com

Kansikuva 
Curan ranta 
Kuvaaja Natasha Roth 
 
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.
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Puheenjohtajan palsta
Hyvän mielen joulun aikaa kaikille suomalaisille jotka  täällä Costa Blan-
calla tai kotomaassa jouluanne vietätte.Tuleva vuosi tuokoon elämäänne 
onnea ja siunausta, terveyttä ja rauhaa ja paljon mielenkiintoisia asioita. 

Jälleen yksi kaksivuotiskausi päättyy Suomi-
Seuran tämänkin puheenjohtajan kohdalla. 
Päällimmäisenä kumpuaa suuri kiitos ku-
luneen ajan ahertajille, jotka ovat antaneet va-
paaehtoisen työpanoksensa seuran eteenpäin 
luotsauksessa. Kiitos myöskin opiskelijoille, 
joita olivat terveysinfossa Heta Lindberg, Elli 
Puustinen ja Erja Jalkanen, kahviossa Petra 
Nieminen ja Pasi Pitkänen sekä lehden tai-
tossa Natasha Roth.

Toimiston ja rahastonhoitajana on ollut Liisa 
Järn, terveysinfon sekä opiskelijavaihdon on 
hoitanut edelleen Marja-Leena Sairanen, 
kahvion toiminnasta on huolehtinut Pille Pott-
mann sekä miehensä Ants, ja lehden teon 
puolella Inkeri White. Kirjastovastaava on ol-
lut Leila Oderma. Kaikki ovat hienosti sitou-
tuneena osansa hoitaneet. 

Voin sanoa, että johtokunta on joutunut syyt-
tömästi ottamaan vastaan tosi mataloittavia 
kannanottoja jäsenmaksun korotuksesta, joka 
oli 2012 syyskokouksen äänestyksen tulos, 
siis 20:stä eurosta 35:een, ja johtokunta eh-
dotti viiden euron korotusta. 
Ei auta muu kuin vain katsoa. Nyt syysko-
kous maksu jäi voimaan. Asia on tuonut esille 
varsin erikoisia käyttäytymisiä. Tämä yhdistys 
koostuu jäsenistä jotka maksavat vuosittaisen 
jäsenmaksun. Kaikki toiminta tapahtuu jäse-
nistön eduksi ja kokoukset ovat jäsenkokouk-

Oikein hyvää Joulua 
ja onnea Uudelle Vuodelle! 

 Inkeri White

sia, joihin mennessä tarkistetaan voimassa 
oleva jäsenmaksu.
Eräs kannanotto jäsenkyselyssä: “Kaiken 
huippu oli että ennen infotilaisuuden alkua 
häädettiin pois ei-jäsenet”, mutta kaiken 
huippu oli kuitenkin se että tilaisuuteen as-
telivat tutut ihmiset joilla ei ollut voimassa 
olevaa jäsenmaksua. Tämä oli niin sanottu 
jäsenkokous, johon oli seuran asianajaja 
palkattu puhujaksi. Siis jäsenetu, kuten 
myös tapakset. Nyt kun uusia suomalaisia 
tulee koko ajan, he todella käyvät seural-
la tutustumassa, annamme heille kaiken 
sen tiedon täällä olosta, mihin pystymme, 
ja toivotamme heidät tervetulleiksi Torre-
viejaan ja Suomi- Seuraan.

Nyt tulevan vuoden toiminnan alkaa puoliksi 
uusiutunut johtokunta ja ensimmäinen ko-
kous antoi uskoa hyvään tehtävien hoitoon 
eri osa-alueilla. Toimikunnat kokoontuvat ja 
suunnittelevat uusia tapahtumia, matkoja 
ym. 
Tiedossa on jo kulttuuriviikko 10. päivä maa-
liskuuta alkavalla viikolla. Sääntömääräinen 
kevätkokous on 20. päivä maaliskuuta.

Johtokunnalta jouluterveiset ja toivomus 
että myöskin johtokunnan ulkopuolelta löy-
tyisi mahdollisimman moni joka haluaisi olla 
mukana toiminnassa.
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Varsinainen kokous alkoi kello 15 Inkeri Whit-
en pienen tervetulopuheen myötä, jonka jäl-
keen lähdettiin käymään läpi talousarvioita tälle 
ja seuraavalle vuodelle sekä seuran toiminta-
sunnitelmaa. Kokouksen vetäjänä toimi Sakari 
Haukka. 

Kokouksen edetessä saatiin hyvin jäsenten 
mielipiteitä sekä puhetta esille. Seuran tulevaan 
hallitukseen saatiin uusia jäseniä, mutta myös 
muutama vanha lupautui jatkamaan tehtävässä. 
Yksi mielenkiintoisimmista ja jännittävimmistä 
päätöksistä oli se, että hallitukselle annettiin lupa 
ryhtyä etsimään uusia tiloja. 

Vaikka salissa jaettiin näkemyksiä ja ehdotuk-
sia aktiivisesti, kaikki hiljenivät kun aihe uudesta 

Uutta johtokuntaa kuvassa

Suomi-Seuran syyskokous oli keskiviikkona 20.11.2013. Tilaisuus alkoi kello 14 asianajaja 
Monna Laakso Saezin puolisen tuntia kestävällä infotilaisuudella, jossa hän kertoi verouudis-
tuksista sekä lakipykälistä koskien testamenttiasioita. Hänen puheenvuoronsa jälkeen jaettiin ta-
pakset sekä juomat, joista valittavana oli joko puna- tai valkoviini. Puheensorina täytti nopeasti 
José Luis II -ravintolan salin ihmisten vaihtaessa kuulumisia. Seuran jäseniä oli paikalla puo-
lentoista sataa, ja kaikki löysivät onneksi istumapaikan, eikä kukaan joutunut seisomaan.

Suomi-Seuran syyskokous 2013

puheenjohtajasta otettiin esille. Inkeri White on 
ollut pestissä kaksi vuotta, ja seuraajaa ei salista 
tuntunut löytyvän. Aihetta puitiin ja mietittiin hyvä 
tovi, ja nopean äänestyksen tuloksena suurin osa 
paikalla olijoista halusi Inkerin jatkavan puheen-

johtajan hommissa. Koska muita ehdokkaita ei 
virkaan ollut, Inkeri lupautui aplodien saattele-
mana jatkamaan puheenjohtajana kevätkokouk-
seen asti.

Kokouksessa käytiin monia muitakin asioita 
läpi, kuten esimerkiksi jäsenten aloitteita. Myös 
sääntömuutos ehdotusta tutkittiin, ja asia päätet-
tiin viedä Monna Laakso Saezin tutkittavaksi en-
nen rekisteriin lähtöä.
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Pikkujoulut hotelli Masassa
Pikkujouluja vietettiin 29.11.2013 suurella joukolla hotelli Masassa. Paikko-
ja oltiin varattu 150:lle henkilölle ja kaikki liput tulivat myydyiksi. Juhlissa 
aloitettiin syömällä seisovasta pöydästä, jossa oli ruokaa moneen makuun ja 
runsaasti. 

Inkerin tervetulotoivotuksen jälkeen Panu lauloi kauniin Sydämeeni joulun teen Markun 
säestyksellä ja laulatti myöskin yleisöä. Urugualainen Juan piti kaikesta musiikista hyvän 
huolen ja ihaili suomalaisten kokoamaa tanssimusiikkia. Nätyttelijät Liisa Paatso ja Kari 
Mäkilä huvittivat yleisöä avioparin arkidraamalla jossa luuta heilui ja hoiperteleva aviomies 
sai kyytiä. Pikkujouluväki tanssi innokkaasti, mutta välissä pidettiin kivat arpajaiset joissa Fa-
timan napatanssi sai ihailua ja jopa pusuja miehiltä. Harvoin juhlaväki tanssi niin innokkaasti 
kuin näissä pikkujouluissa.

Mukana hauskassa  illassa: Natasha 
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OSMO VÄNSKÄ ON VUODEN 
ULKOSUOMALAINEN 2013

Vuoden ulkosuomalainen -tunnustus luovutettiin 
Osmo Vänskälle perjantaina 8. marraskuuta 
2013 Helsingissä. Tunnustuksen luovutti Suomi-
Seura ry:n puheenjohtaja Jarmo Virmavirta. 

Osmo Vänskä opiskeli klarinetin soittoa ja 
orkesterinjohtamista Sibelius-Akatemiassa. 
Hän aloitti muusikon uransa klarinetistina 
Turun ja Helsingin kaupunginorkestereissa. 
Vuonna 1982 Vänskä voitti Besançon Young 
Conductors -kapellimestarikilpailun ja siirtyi 
sen jälkeen pääasiallisesti kapellimestariksi. 
Sinfonia Lahden eli Lahden kaupunginorkesterin 
vierailevaksi kapellimestariksi hänet nimitettiin 
1985, ja orkesterin ylikapellimestarina 
hän toimi vuosina 1988 – 2008. Islannin 
sinfoniaorkesterin ylikapellimestarina Vänskä 
toimi vuosina 1993 – 1996, ja vuosina 1996 
- 2002 hän toimi BBC Scottish Symphony 
Orchestran pääkapellimestarina. Vuonna 2003 
Osmo Vänskä aloitti Minnesota Orchestran 
pääkapellimestarina Yhdysvalloissa. Hän jätti 
orkesterin 1. lokakuuta 2013 muusikoiden ja 
hallinnon välisten erimielisyyksien ja työsulun 
takia. Hänen kautensa olisi jatkunut syyskuuhun 
2015. 

Osmo Vänskä on hyvin kysytty kapellimestari, ja 
hän on johtanut lukuisia maailman kuuluisimpia 
orkestereita. Vänskän johdolla Sinfonia Lahti 
nousi maailmanmaineeseen, ja Minnesota 
Orchestrassa hänen kautensa on ollut hyvin 
menestyksekäs. Osmo Vänskän johtamat 
Sibelius-levytykset ovat erittäin arvostettuja. 
Uransa aikana Vänskä on tuonut erityisen 
runsaasti esille Sibeliuksen lisäksi monia muita 
suomalaisia säveltäjiä. 

Vänskälle on myönnetty Royal Philharmonic 
Society Award, Musical America’s 2005 
Conductor of the Year Award ja Finlandia 
Foundationin Arts and Letters Award. Hänellä 
on kunniatohtorin arvo Glasgown ja Minnesotan 
yliopistoista sekä Columbia Universityn 
myöntämä 2010 Ditson Award. Tänä vuonna hän 
sai German Record Critics’ Award Associationin 
palkinnon mittavasta panoksestaan BIS-levy-
yhtiön Sibelius-levytyksissä.

Vuoden ulkosuomalaiseksi on vuodesta 1993 
lähtien valittu ulkomailla asuva suomalainen 
tai suomalaisen siirtolaisen jälkeläinen, joka 
on menestynyt erityisen hyvin omalla alallaan, 
vaalinut suomalaista kulttuuri-perintöä ja 
mahdollisesti myös edistänyt Suomen ja uuden 
kotimaansa välistä kulttuurivaihtoa, kauppaa tai 
muuta yhteistyötä. Valinta voi kohdistua myös 
ulkosuomalaiseen yhteisönsä edustajana tai 
ulkosuomalaisyhteisöön. 

Aiemmat palkitut ovat FinnFest USA -tapahtuman 
perustaja Robert Selvala, kääntäjä-
kirjailija Mirja Bolgár, ruotsinsuomalainen 
järjestöaktiivi Arvi Tervalampi, sopraano  
Karita Mattila, jalkapalloilija Jari Litmanen, 
amerikansuomalainen Vieno Williams 
suuren siirtolaisuusaallon edustajana, 
Formula1 -kuljettaja Mika Häkkinen, Linux-
käyttöjärjestelmän luoja Linus Torvalds, 
oopperalaulaja Matti Salminen, Euroopan 
oikeusasiamies Jacob Söderman, säveltäjä 
Kaija Saariaho, toimittaja Erkki Toivanen, 
kapellimestari-säveltäjä Esa-Pekka Salonen, 
jääkiekkoilija Saku Koivu, kääntäjä Richard 
Impola, professori Bengt Holmström, 
lähetyslääkäri Leena Pasanen, toimittaja-
kirjailija Helena Petäistö, Euroopan 
unionin talouskomissaari, EU-komission 
varapuheenjohtaja Olli Rehn ja kantasolututkija, 
professori Outi Hovatta.

Suomi-Seura ry on ulkosuomalaisten etu-, 
neuvonta- ja asiantuntijajärjestö, joka tarjoaa 
ulkomaille muuttaville, siellä asuville ja Suomeen 
palaaville neuvontaa mm. sosiaaliturva-, verotus- 
ja eläkeasioissa sekä paluumuuttoon liittyvissä 
kysymyksissä, koordinoi tukihenkilöverkostoa 
noin 20 maassa, tukee ulkosuomalaisyhdistysten 
ja -median toimintaa ja tiedottaa ulkosuomalaisia 
koskevista asioista. Kesäisin seura järjestää 
ulkosuomalaisille suomen kielen ja suomalaisen 
kulttuurin kurssin.  Seura toimii vuonna 1997 
perustetun ulkosuomalaisparlamentin (USP) 
sihteeristönä. USP:n toimintaan osallistuu 504 
ulkosuomalaisyhteisöä 37 maasta. Seuraava 
USP:n istunto on Helsingissä toukokuussa 2015. 

Lisätietoja: www.suomi-seura.fi , www.usp.fi

Ulkosuomalaisten etu- ja asiantuntijajärjestö Suomi-Seura ry on valinnut kapellimestari Osmo 
Vänskän Vuoden ulkosuomalaiseksi 2013. Seura palkitsi Osmo Vänskän hänen kansainvälisesti 
merkittävästä urastaan ja ansiokkaasta suomalaisen klassisen musiikin esille tuomisesta 
maailmalla.
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Suomen evankelisluterilainen 
seu-rakunta Torreviejassa vietti 
25-vuotisjuhlaa. Juhlajumalanpalve-
lus oli kirkossa ja varsinainen juhla 
oli Virgen del Carmenissa. 
Suomen Madridin uusi suurlähet-
tiläs Roberto Tanzi-Albi kunnioitti 
läsnäolollaan juhlaa pitäen myös 
juhlapuheen kaiken muun erittäin 
kauniin ja monipuolisen ohjelman 
lisäksi. Kuvissa vasemmalla Suomi-
Seuran onnittelut ja oikealla suur-
lähettiläs.

Evankelisluterilaisen kirkon 25-vuotisjuhla

Kuvat ja teksti: Inkeri

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:
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:
- Ikoninäyttely, Tarja Karjalainen, 17.-23.12.

Jouluohjelmaa: 
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

Nettisivut: www.suomenkirkkoespanjassa.net

Tervetuloa mukaan
 ja osallistumaan!

Kiitos kaikille, jotka muistitte seurakun-
taamme sen viettäessä 25-vuotisjuhlaa.
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KahVilla avattiin maaliskuussa vuonna 2009, eli noin 
nelisen vuotta sitten. Ideasta pitää paikka lounaskahvilana 
on pidetty kiinni, eli ovet sulkeutuvat kello neljä. Nestori  
Kuusisto ja Kati Forssman leipovat kaikki myymänsä 
leivokset itse, joten ne ovat aina tuoreita.

Nestori kertoo, että heidän asiakkaansa ovat pääosin 
vakiintuneita lomalaisia, joilla on asunto Torreviejassa. Kati 
ja Nestori ovatkin halukkaita jatkamaan lounaskahvilan 
pitoa niin kauan kuin asiakkaita vain riittää. Kahvilan 
ympärillä on myös muutama muu suomalainen yritys, 
joka on Nestorin mielestä todella positiivinen asia. 

Raviurheilusta pitävä  Kati on oppinut elämään 
Torreviejassa ajan myötä. Raviurheilu harrastuksen 
jättäminen Suomeen oli harmillista, mutta hänen 
onnekseen myös Espanjassa on muutamia ratsutalleja, 
joissa hän voi käydä. 

Yrittäjäparilla on 12-vuotias tytär Neea, joka käy 
Skandinaavisessa koulussa. Hän siirtyy kuitenkin pian 
espanjalaiseen kouluun kahdeksannelle luokalle. Neea 
puhuu espanjaa joissain määrin, mutta on enemmän 
innostunut englanninkielestä. 

Yritysesittelyt

Lounaskahvila KahVilla

Suomi-Kauppa
Suomi-Kaupan perustanut Pirjo Miettinen saapui 
Torreviejaan nykyisen miehensä kanssa. Laajan kielitaidon 
omaava Pirjo toimi aluksi tulkkina, mutta perusti viitisen 
vuotta sitten Suomi-Kaupan aivan Lounaskahvila KahVillan 
viereen. Hänellä on myös toinen yritys, CitiMóvil, joka 
myy internet- sekä puhelinliittymiä.

Kaupassa kaikki tavara on suomalaista, ja valikoima on 
suuri. Laaja asiakaskunta on ollut erittäin tyytyväinen 
tuotteisiin sekä iloiseen asiakaspalveluun. Asiakkaita on 
ollut suomalaisten lisäksi myös muista pohjoismaista, 
kuten myös Englannista ja Espanjastakin. 

Pirjon kanssa kaupalla työskentelee Susanna Särkijärvi, 
joka on ollut jo kaksi vuotta vakituisena työntekijänä. Hän 
saapui Torreviejaan noin yhdeksän vuotta sitten.

Tuula Lahtela perusti kampaamon Torreviejaan noin vuosi 
sitten. Ennen Espanjaan tuloaan hänellä oli liike myös 
Suomessa Heinolassa. Samoissa tiloissa kampaamon 
kanssa toimii myös kauneushoitola, josta huolen pitää 
Maria Suvinen.

Syynä Espanjaan lähtöön oli aurinko, ja Tuula onkin ollut 
oikein tyytyväinen ratkaisuun. Hän uskoo että tulee 
viihtymään Torreviejan lämmössä vielä usean vuoden. 

Asiakkaita hänellä on riittänyt ja aika hiusten leikkuuseen 
täytyy varata hyvissä ajoin täyden varauskirjan vuoksi. 
Kävijät ovat olleet suomalaisia, ja muutama heistä on 
Suomi-Seurassakin Espanjan kieltä opiskelleet naiset. 
Töitä Tuula Lahtela tekee noin kuudesta seitsemään tuntia 
päivässä.

Parturi-kampaamo

Torremarketin entisen omistajan Kaijan lähtiessä 
kahvilaa sekä kauppaa ryhtyy pyörittämään Haminasta 
alunperäisin oleva Erkka Talsi. Hän on Torremarketin uusi 
omistaja yhdessä Jenni Kuivaisen kanssa. Erkka saapui 
ensimmäisen kerran Torreviejaan lokakuussa, ja on nyt jo 
yrittäjänä Espanjan suomalaisessa yhteisössä. Hän kertoi, 
että toiminta Torremarketissa pysyy samanlaisena, eikä 
suuria muutoksia ole kaavailtu. Erkka haluaa elää hetkessä 
ja katsoa mitenkä yritys lähtee pyörimään.

Torremarket
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Kauneushoitolaa samoissa tiloissa kampaaja Ulla 
Lahtelan kanssa pitää hyväntuulinen Maria Suvinen. 
Hän aloitti kauneushoitolan pitämisen Torreviejassa 
joulukuussa vuonna 2012. Töiden ohella hän on pitänyt 
opiskeluistaan huolen ja valmistui kosmetologiksi 
Helsingistä viime kesänä. Maria kuuluu Suomen 
Kosmetologien Yhdistykseen.

Marian tarjonta on laaja; kauneus- ja 
hemmotteluhoitoja, aromaterapiahierontaa, käsi- ja 
jalkahierontoja... jokaiselle jotakin. 

Kauneushoitola

Markus Vuorenpää aloitti yrityksensä samassa 
rakennuksessa kampaamon ja kauneushoitolan kanssa 
joulukuussa 2012. Hän on ns. “tietokonenörtti”, joka 
esimerkiksi korjaa ja myy tietokoneita. Häneltä on myös 
saatavilla tv-bokseja, joilta näkyy suomalaisia kanavia. 

Tietokonekorjaaja

Suomi-Seura toivottaa kaikille 
oikein hyvää joulua!
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Joulu tekee tuloaan tänne Espanjaan, ihan kuten 
sinne valkeaan pohjoiseen maahankin josta monet 
meistä ovat tänne Costa Blancalle tulleet. Täällä Es-
panjassa lamatunteet, työttömyys ja käyttövaro-
jen niukkuus voisivat olla asioita jotka vaikuttavat 
varsinkin lapsiperheiden jokapäiväiseen menoon. 
Näin ei kuitenkaan välttämättä ole. Enemmän näissä 
perheissä taidetaan tänä päivänä olla huolissaan hal-
lituksen toilailuista koulutuskysymysten kanssa. 

Poliittisia puolueita on paljon. Tällä hetkellä vallassa 
on keskustaoikeistolainen Kansanpuolue PP jonka 
puheenjohtaja Mariano Rajoy toimii maan päämi-
nisterinä. Vuoden 2011 vaaleissa PP sai äänivyöryn 
jonka seurauksena heillä on 350 paikkaisessa parla-
mentissa 186 edustajaa eli enemmistö. Vaalivoitto 
antoi puolueelle mahdollisuuden enemmistöhal-
litukseen. Lopuista paikoista 110 on Espanjan sosia-
listisella työväenpuolue PSOE:n edustajilla. Yhdeksän 
pienpuoluetta jakavat loput paikat. Ennen 2011 vaa-
leja maassa oli PSOE:n johtama enemmistöhallitus. 

Poliittiseen elämään kuuluu se, että keskustaoikeisto 
ja vasemmisto ovat kaikista asioista aina eri mieltä. 
Vaalien jälkeen aina vallan saanut puolue aloit-
taa edellisen hallituksen päätösten muuttamisen. 
Tänä vuonna erityisesti koulutukseen liittyvät asiat 
puhuttavat perheitä. Hallitus on päättänyt muut-
taa kaikki edellisen hallituksen päättämät opetus-
ohjelmia ohjaavat koululait. Opettajat ja oppilaat 
ovat olleet sankoin joukoin suurimpien kaupunkien 
kaduilla mieltään osoittamassa. Monin paikoin opet-
tajilla on ollut päivän-parin pistelakkoja. Hallitus on 
myös muuttamassa opiskelijoiden suosimaa Erasmus 
ohjelmaa sellaiseksi ettei se enää palvele ketään. Sii-
täkin on oltu kaduilla mieltä osoittamassa, varsinkin 
yliopistokaupungeissa. Edellisen hallituksen aikana 
tehtiin  koulu-uudistus, jota ehdittiin noudattaa muu-
tama vuosi, ei kuitenkaan niin pitkään, että uudistuk-
sen alussa kouluun menneet oppilaat olisivat käyneet 
ne oppisuunnitelmat läpi. Ja nyt on taas uudistuksia 
tulossa.

Näin sivusta seuraavana asia tuntuu tosi surulliselta. 
Espanjassa ollaan yleisesti huolestuneita kansain-
välisien tutkimuksien oppimistulosvertailuista. Maan 
koulujärjestelmä ei näytä takaavan kovin hyviä op-
pimistuloksia. Suomessakin on ollut monia opettajia 
ja muita tutustumassa maamme koulujärjestelmään, 
kiitos PISA-kokeissa menestymisemme. Espanjassa 

Joulu on tulossa

koulunsa keskeyttäjien ja vuosiluokkien uusijoiden 
määrä on Euroopan keskitason yläpuolella. 

Täällä Costa Blancan alueella on aloitettu muutamia 
uusia rakennustyömaita. Se on hyvä merkki, ehkä. 
Jotenkin ei vaan ymmärrä sitä, että samanaikaisesti 
kaupungissa on edelleen uusia, myymättömiä asun-
toja. Myös runko- sekä puolivalmiita rakennuksia on 
ollut keskeneräisinä jo vuosia. Miksei niille tehdä 
mitään? Asuntovälittäjät kertovat uusien rakenteilla 
olevien asuntojen menevän hyvin kaupaksi, vanho-
jen asuntojen kauppa kuulemma ei oikein käy. 
Sitäkin tässä on tullut ihmeteltyä kuinka iloisia ja 
välittömiä ihmiset jaksavat kaikesta ankeudesta huo-
limatta olla. Ehkä täällä on opittu elämään laman ja 
työttömyyden kanssa. Kauppakeskukset ovat pullol-
laan espanjalaisia lapsiperheitä iloisesti rupatellen, 
tuttuja tavatessa vaihdetaan kuulumisia puolin ja 
toisin ilman mitään valitteluja. Taloudellinen lama ei 
lamauta näitä iloisia ja miellyttäviä ihmisiä. 
Joulukuun alussa avattiin taas katolisen kirkon auki-
olle kunnan oma jouluseimi. Se on monen yhdistyks-
en, korttelikerhon ja perheen yhdessä suunnittelema 
ja toteuttama hieno kokonaisuus. Siihen kannattaa 
ehdottomasti tutustua. Samalla aukiolla on myös 
skandinaavien sponsoroima Ruotsista tuotu jou-
lukuusi jonka valot sytytettiin 1. joulukuuta hienoin 
menoin.

Teppo Tiilikainen
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Vaaralliset kiilakorkokengät
Nykyään naisten muotikengissä näyttää olevan 
kiilakorot. Tällä tarkoitan korkokenkiä joissa on 
tasapohja eli korko jatkuu jalkapöydän alla täyttäen 
päkiän ja kantapään välisen alueen. Sama muoti-
ilmiö oli viimeksi yhdeksänkymmenluvun alussa. 
Tällöin esimerkiksi Japanin kuluttajaviranomaiset 
antoivat virallisen varoituksen tällaisista 
kengistä. Japanissa nyrjähti ja murtui niin monen 
nilkka tällaisia kenkiä käyttäneiltä naisilta, että 
varoitus katsottiin tarpeelliseksi. Kuluttajavirasto 
Suomessa ei katsonut tuolloin vastaavan 
varoituksen antamista aiheelliseksi.

Kiilakorkokenkien vaarallisuus johtuu tasaisesta 
pohjasta jalan kaaren alla. Epätasaisessa 
maastossa tapahtuu helposti, että jalan ainoa 
tukipiste maahan on juuri tuossa kohdassa. 
Seurauksena on lähes vääjäämättä nilkan 
vääntyminen. Mitä korkeampi korko ja 
painavampi käyttäjä niin sitä suurempi on jalkaa 
vääntävä voima. Tällöin nilkan nyrjähtäminen tai 
murtuminen on erittäin todennäköistä. Näin voi helposti tapahtua esimerkiksi Torreviejan epätasaisilla jalkakäytävillä. 
Tasapohjaisissa sisäpelitossuissa ei näin käy koska niissä ei ole korkoa ja niiden pohja on yleensä joustava. 
Piikkikorkokengätkin ovat kiilakorkokenkiä jonkin verran turvallisemmat. Niissä on epätasaisessakin maastossa jalalle 
vähintään kaksi tukipistettä. Toisaalta kapea koron piikki jää helposti kiinni lähes jokaiseen rakoon.

Hyvät kävelykengät ovat tukevat ja niissä on matala korko. Vesiliirron estämiseksi pohjan on oltava kuvioitu. Suomen 
talvisissa olosuhteissa kenkien yleisin pohjamateriaali, polyuretaani, kovettuu liukkaaksi. Talvikengiksi kannattaakin 
valita kumipohjaiset jalkineet. Kiilakorkokengissä ulkonäkö ja muoti on mennyt terveyden ja turvallisuuden edelle. 
Mutta ihmisen mieli ja halu seurata muotia on aina voimakkaampi kuin turvallisuusasiat. Toivottavasti naisilla iän 
karttuessa turvallisuuden arvostus lisääntyy ja kiilakorkokengät jäävät kauppojen hyllyille.

Suomalaisille tiedoksi!

Meistä moni on saanut lääkäriltään lääkeluettelon, missä on lueteltu kaik-ki 
käytössämme olevat lääkkeet. Kun sitten jostain syystä joudumme asioi-
maan sairaalassa leikkauksissa tai toisilla lääkäreillä, jotka määräävät 
meille uusia lääkkeitä ja printtaavat uuden lääkeluettelon, niin tarkasta, että 
se sisältää kaikki käytössäsi olevat lääkkeet. Jos käy niin, ettei niitä kaikkia 
löydy uudesta luettelostasi, tulee sinun mennä omalle lääkärillesi uusimaan 
koko luettelo, koska vanha luettelo ei tämän jälkeen ole enää voimassa,  
vaikka siinä olisi jäljellä kuinka paljon tahansa hakuaikoja, etkä sillä näin ol-
len saa enää lääkkeitä ulos.

Anja Markkanen

Markku Aarnio
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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

Seuran toiminta
ToIMISTo, KIrJASTo JA KAhVIo AVoINNA 
ToIMINTAKAuSINA
ArKISIN Klo 10.00-14.00

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
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Suurlähetystön “passisalkku” siirtyy Palma de Mallorcan 
kunniakonsulaatista Pilar de la Horadadan kunniakonsulaattiin. 
Viimeiset passihakemukset voi Palma de Mallorcalla jättää 
maanantaina 16.12. Lisäksi Palma de Mallorcan kunniakonsulaatti 
on suljettuna perjantaina 13.12.

Pilar de la Horadadan kunniakonsulaatti aloittaa passihakemusten 
vastaanottamisen maanantaina 16.12. Ajanvarauksia voi tehdä jo 
sitä aikaisemmin.

Ajanvaraukset Palma de Mallorcan kunniakonsulaattiin: ma, ke, 
pe, klo 10.00 -13.00 puh. (+34) 971 717 274.

Ajanvaraukset Pilar de la horadadan kunniakonsulaattiin: ma, ke, 
pe klo 10.00-13.00 puh. (+34) 966 766 412.

Passisalkku siirtyy 

UUDET, RAIKKAAT TUULET TUULEMAAN SUOMI-SEURASSA!
Ilmoita pikaisesti se sähköpostiosoite, jota käytät ja josta tavoitamme sinut. Me Suomi-
Seuran hallituksessa haluamme jatkossa kertoa ideoistamme ja suunnitelmistamme 
etukäteen ja otamme mielellään vastaan mielipiteesi/ideasi/palautteesi. Näin voimme 
myös kehittää palvelujamme. 

Lähetä viesti os.: lehticoncordia@gmail.comPetankki
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
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Mikkelin seudun elinkeinoyhtiö Miset Oy:ssä päätimme lähteä etsimään yhteistyökumppaneita maakunnan 
ulkopuolelta. Tämän vuoksi kävimme lokakuussa tutustumassa Espanjassa toimiviin yrityksiin, asiakkai-
siin ja kehittäjäorganisaatioihin. 

Vajaan viikon pituiselle matkalle meitä osallistui toimialajohtaja Päivi Karhunen, projektipäällikkö Noora 
Juvonen ja toimialajohtaja Anitta Sihvonen. Tuemme Miset Oy:ssa paikallisten palveluyritysten menes-
tymistä erilaisin kohdennetuin kehittämistoimenpitein sekä edistämme yritysten kansainvälistymistä. Miset 
Oy on seudun kuuden kunnan (Mikkeli, Puumala, Pertunmaa, Kangasniemi, Hirvensalmi ja Mäntyharju) 
omistama yritysneuvonta- ja kehittämisorganisaatio.

Matkamme tavoitteena oli kerätä tietoa markkinoista ja asiakkuuksista. Kohderyhmänä olivat Espanjassa 
toimivat, pääasiassa suomalaiset yritykset ja heidän asiakkaansa.

Vierailukohteemme olivat Alicantessa ja Murciassa ja tutustuimme niillä seuduilla asuviin suomalaisiin 
ja suomalaisyrityksiin sekä nykyisiin ja mahdollisesti 
tuleviin espanjalaisiin yhteistyökumppaneihin.

Kumppanuuksia etsimässä Espanjan 
Costa Blancalla

Anitta Sihvonen, Päivi Karhunen, Pentti Malinen ja Noora 
Juvonen vierailulla CEEIM:ssa

Matkan aikana kävi selväksi espanjalaisen kulttuurin vahva palveluhenkisyys. Palveluja tuotetaan hyvin jousta-
vasti, osa jopa maksuttomina. Palveluammatit maassa ovat hyvin arvostettuja, ja palvelulle annetaan myös 
riittävästi aikaa. 
Espanja on palvelukulttuurin maa, Suomi itsepalvelukulttuurin. Yhteistyötä rakennettaessa tämä on sekä haaste 
että mahdollisuus, ja erot on otettava huomioon yhteisiä konsepteja rakennettaessa, Päivi Karhunen mainitsee.
Käytännössä se tarkoittaa muun muassa sitä, että suomalaisyritysten on mietittävä, miten lisätä palveluhen-
kisyyttä palvelujen tuottamisessa.
Suomalaiset ovat tottuneet miettimään asioita teknologialähtöisesti, ja Suomessa osataan rakentaa hyviä ja toi-
mivia palvelukonsepteja. Espanjassa puolestaan painotetaan palvelun ideaa ja sen viemistä käytäntöön.
-Molemmilla voisi olla oppimista toisiltaan. Me voimme viedä palveluiden konseptoinnin osaamista espan-
jalaisille, he puolestaan voisivat opettaa meitä ideoimaan palveluita nykyistä rohkeammin, Päivi Karhunen 
korostaa.

Ajatuksena on, että voisimme jatkossa toteuttaa yh-
teistyössä yrittäjä- ja työntekijävaihtoja ja kehittää 
uusia, asiakaslähtöisiä palveluita, Päivi Karhunen 
kertoo.

Kiinnostuksemme kohteena olivat erityisesti hyvin-
vointi-, liikunta-, hoiva- ja terveysmatkailuun liitty-
vät palvelut. Vierailun aikana ehdimme tutustua myös 
muutamiin muihin matkailupalveluyrityksiin.

Kaikkiaan kävimme 15 yrityksessä, ja kartoitimme 
niiden toimintaa ja mahdollisia yhteistyökuvioita. Pe-
rehdyimme samalla myös espanjalaiseen palvelukult-
tuuriin ja havainnoimme, miten se eroaa suomalaises-
ta tavasta palvella, Päivi Karhunen selvittää.

Vahvaa palvelukulttuuria
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Tyypillistä suomalaisyrityksen asiakasta ei oikeastaan 
ole, mutta yksi merkittävä kohderyhmä Costa Blan-
calla ovat seniorikansalaiset. He taas ovat varsin hete-
rogeeninen asiakasryhmä.
He ovat yleensä aktiivisia ja terveitä eivätkä vielä tar-
vitse varsinaisia hoivapalveluita. Sen sijaan he ovat 
kiinnostuneita terveyden ylläpitoon liittyvistä vapaa-
ajan palveluista.
Näitä palveluja tarvitaan sekä kotimaassa että Espan-
jassa ja senkin vuoksi niiden kehittäminen yhdessä 
olisi järkevää.
Monet suomalaiset viettävät kesät Suomessa ja tal-
vet Espanjassa. Meillä voi siis hyvinkin olla yhteisiä 
asiakasryhmiä, joille kannattaisi suunnata sa-
mankaltaisia palveluita, Noora Juvonen muistuttaa.
Misetin tavoitteena onkin toteuttaa yhdessä yritysten 
ja eurooppalaisten kehittämispartnereiden kanssa hy-
vinvointipalveluihin liittyvä palvelujen kehittämisen-
kokonaisuus, jossa muotoillaan kansainvälisiä hy-
vinvoinnin palveluita entistä tehokkaammiksi ja 
toimivammiksi.
Tarkoituksena olisi synnyttää pitkäkestoisia yritys-
kumppanuuksia ja siten auttaa palveluyritysten 
liiketoimintaa kasvuun sekä Suomessa että Espan-
jassa.

Vaihto-ohjelmat kiinnostavat 

Tulevaisuuden yhteistyömahdollisuuksia ovat Anitta 
Sihvosen mukaan myös yrittäjä- ja työntekijävaihto-
jen toteuttaminen.
Miset on mukana eurooppalaisessa Yrittäjävaihto-

Hammashoitaja Marika Finnäs kertoo ruotsalaisen 
Happy Teeth -hammaslääkäriaseman toiminnasta

Puheenjohtaja Inkeri White ja tuliaiset Heikkilän 
yrttitilalta Etelä-Savosta

toimittaja Tiina Toivakka

Hyvinvointipalvelut kiinnostavat

ohjelmassa, jonka avulla Mikkelin seudun alkavat 
yrittäjät voivat lähteä työskentelemään kokeneen yrit-
täjän kanssa toiseen EU-maahan. Vastaavasti eteläsa-
volaiset yrittäjät voivat toimia isäntäyrityksinä muista 
EU-maista tuleville alkaville yrittäjille. Vaihtoja on to-
teutettu jo yli 20.
Ohjelma mahdollistaa yhteistyön tiivistämisen hyvin-
vointi-, liikunta-, hoiva- ja terveysmatkailupalveluissa 
Mikkelin seudun ja Espanjan kohdealueiden yritys-
ten kesken. Jo vuosien ajan Misetin yhteistyöpart-
neri Espanjassa on ollut Murcian elinkeino- ja inno-
vaatiokeskus CEEIM (Centro Europeo de Empresas  
e Innovacion de Murcia).
CEEIM kuului myös lokakuisen matkan vierailu-
kohteisiin. 
Vierailukohteet olivat tarkkaan etukäteen valittuja, 
ja kolmen hengen ryhmä tapasi paljon innokkaita ja 
idearikkaita yrittäjiä ja asiantuntijoita.
Yrityskäynnit oli suunniteltu ja valittu etukäteen Cos-
ta Blancalla talvet asustavan suomalaisen asiantunti-
jan Pentti Malisen avulla.
Suuri kiitos kuuluu myös paikalliselle Suomi-seuralle, 
jonka puheenjohtaja Inkeri antoi meille aikaansa sekä 
arvokasta tietoa asumisesta Costa Blancalla, Päivi 
Karhunen toteaa.



18

Suomi 96 vuotta
Itsenäisyyspäivänä kuudes joulukuuta vietimme jälleen evankelisluterilaisen seurakun-
nan kanssa yhteistyönä itsenäisyyspäiväjuhlan. Ensin oli juhlakirkko kello 13 kauniissa 
katolisessa kirkossa, jonka jälkeen suunnattiin Virgen del Carmeniin varsinaiseen juh-
laan kello 15. 

Tilaisuus alkoi juhlallisella 
Suomen ja Espanjan lippu-
jen sisään tuomisella, jon-
ka jälkeen ohjelman kulkua 
juonsi jouhevasti Sakari 
Haukka. Juhlassa kuultiin 
aluksi kaunista laulua kirk-
kokuorolta, seuraten Inke-
ri Whiten tervetulopuhe 
ja Suomi-koulun pienten 
oppilaiden hellyttävä esi-
tys. Myös kunniakonsuli, 
Suomen ystävä Don Mari-
ano Sánchez Martinez 
piti puheen, jossa vilahti 
muutama suomenkielinen-
kin sana. Maija Vuorinen 
lauloi kauniisti Mirjamin laulun ja Mis soutaen tuulessa kunniakonsulin puheen jälkeen.

Jarmo Peltonen piti suomi-espanjankielisen juhlapuheen, jossa hän puhui Suomen it-
senäistymisestä vaikuttavasti. Puhe päättyi hurraa -huutoihin Suomelle, sodan veteraaneille 
sekä itsenäisyydelle. 
Tilaisuuden lähentyessä loppuaan muistettiin vielä veteraaneja sekä lottia, jotka sodassa 
olivat olleet. Paikalla oleville veteraaneille sekä yhdelle pikkulotalle annettiin ruusut sekä 
raikuvat aplodit. Juhla loppui Maamme -lauluun, jonka jälkeen Suomen ja Espanjan liput 
kannettiin pois ja juhlaväki siirtyi nauttimaan pöydän antimista.

Kuvat ja teksti: Natasha Roth
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TASAVALLAN PRESIDENTIN TERVEHDYS 
 
 
 
Suomen itsenäisyyspäivää vietetään jälleen suomalaisissa kodeissa ja yhteisöissä ympäri 
maailmaa.  
 
1860- ja 1930-lukujen välisinä suuren muuttoaallon vuosina Suomesta lähdettiin 
maailmalle, erityisesti Pohjois-Amerikkaan, suurin joukoin. Vaikka Suomi jäikin taakse, ei 
kotiin jääneitä kuitenkaan unohdettu.  Kirjeet, kortit ja valokuvat, joissa kerrottiin uuden 
elämän iloista ja suruista, kulkivat edestakaisin merten yli, pitkiä postitaipaleita pitkin. 
Kuulumisia odottavan aika saattoi tuntua kovin pitkältä.   
 
Suomen rajojen ulkopuolella asuu tänä päivänä noin 250 000 suomalaista. Määrä nousee 
yli miljoonaan kun mukaan lasketaan ulkomailla asuvien suomalaisten jälkeläiset. Halu ja 
tarve yhteydenpitoon Suomeen, omaan kulttuuriin sekä ystäviin ja sukulaisiin on tänä 
päivänä yhtä suuri kuin aikaisemminkin.   
 
Internet-aikana voimme kuitenkin jakaa arkeamme helpommin ja nopeammin kuin 
kirjeiden aikakaudella. Yhteydenpito toisille mantereille ja toisiin aikavyöhykkeisiin käy 
sujuvasti. Välimatkat ovatkin lyhentyneet.  Toivon, että tämä vahvistaa ulkomailla asuvien 
suomalaisten yhteenkuuluvuuden tunnetta kotimaahansa.  Suomessa käytävän 
ajankohtaisen keskustelun seuraaminen ja siihen osallistuminen sekä suomalaisen 
kulttuurin jakaminen ovat uskoakseni tärkeä osa suomalaisuuden kokemista.  
 
Maailmamme onkin pienentynyt ja tavatkin ehkä samankaltaistuneet, mutta Suomi ja 
suomalaiset erottuvat muiden valtioiden ja kansojen joukossa. Tänään tuhansilla 
ikkunalaudoilla eri puolella maailmaa sytytetään jälleen kynttilä Suomen ja sen 
itsenäisyyden kunniaksi.  
 
Toivotan kaikille ulkosuomalaisille hyvää itsenäisyyspäivää ja rauhallista joulun odotusta.  
 
 
 

      

 

 
Sauli Niinistö 

Tasavallan presidentti 
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Sotilasmuseoita Espanjassa
Espanjalla on pitkät sotilaalliset perinteet. Jo aikanaan esimerkiksi Baleaarien linkomiehet 
olivat kysyttyjä palkkasotureita sekä antiikin Rooman että Kartagon armeijoissa. Torreviejan 
huvivenesatamassa on 70-luvulta peräisin oleva amerikkalaislähtöinen Espanjan laivaston 
käytössä ollut sukellusvene ja Espanjassa valmistettu vartiomoottorivene. Niitä esittelee mielellään 
paikallinen, hyvää englantia puhuva, eläkeläisherra. Hyvien tapojen mukaan hänelle on kiva antaa 
vaivannäöstä muutama euro. Mutta Torreviejan lisäksi Espanjassa on useita sotilasmuseoita. Niiden 
löytäminen on kielitaidottomalle erittäin vaikeaa. Lähes kaikilla museoilla on nettisivut, mutta niitä 
päivitetään harvoin, jos laisinkaan.

Laivastomuseoita
Espanjalla on pitkät merelliset perinteet. Esimerkiksi 1500-luvulla rahdattiin intiaaneilta ryöstettyä 
kultaa Atlantin yli Eurooppaan. Näitä ”aarrelaivoja” metsästivät englantilaiset valtion merirosvot. Näistä 
tapahtumista syntyivät nykyiset merirosvotarinat. Vuonna 1588 Englanti selvisi hyvällä onnella Espanjan 
Armadan valloitukselta. Espanjan laivaston päämuseo sijaitsee Madridissa. En ole siellä käynyt, mutta 
nettisivujen mukaan se on käynnin arvoinen. Eri maakunnissa on pienempiä sivumuseoita. Lähimpänä 
Torreviejaa on Cartagenan merimuseo.

Ensimmäistä kertaa Cartagenan merimuseossa käydessäni nettisivuilla mainittu osoite ohjasi meidät 
varuskunnan sotilaspäivystäjän luo. Nainen ei puhunut lainkaan englantia, mutta jotenkin hän kovasti 
viittoillen sai meidät ymmärtämään, että museo on muuttanut uusiin tiloihin lähemmäksi satamaa. 
No museo löytyi, mutta vaikka se oli auki, niin siellä oli menossa suuret korjaustyöt ja yli puolet 
näyttelytiloista oli suljettu. Sama tilanne jatkui muutaman vuoden ajan. Tänä syksynä  remontti vihdoin 
valmistui. Esillä on taidokkaasti tehtyjä pienoismalleja laivoista. Myös eri aikakausilla käytössä olleita 
laivojen esineitä on runsaasti esillä. Museon ehkä parasta antia ovat erilaiset historialliset sukellusvälineet. 
Suomiseuran Cartagenan retkelle osallistuneet saattavat muistaa museon sijatsevan muutaman korttelin 
päässä roomalaisesta teatterista Paseo de Alfonse XXII:n ja J. Navarro Corominan risteyksessä. 
Hintalaatusuhteeltaan museo on hyvä sillä ainakin toistaiseksi se on ollut maksuton.

Armeijamuseo
Espanjan armeijamuseo sijaitsee Toledossa. Isokokoinen museorakennus sijaitsee kaupungin keskustassa sen 
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korkeimmalla paikalla. Osa seurakunnan Toledon retkelle osallistuneista vieraili museossa. Pääsymaksusta 
saavat eläkeläiset alennusta, joten eläkeläiskortti kannattaa pitää mukana. Eivät virkailijat mitään ymmärrä 
suomalaisesta eläkeläiskortista, mutta ainakin me saimme alennuksen. Museon mielenkiintoisimmat 
osastot ovat ehkä ”tinasotamiesnäyttely” sekä erilaiset haarniskat. Myös antiikin aikainen aseistus on esillä, 
unohtamatta ”lähes pakollisia” samuraivarusteita. Muilta osin museo keskittyy lähinnä rekrytoinnin ja 
puolustustahdon lisäämiseen. Sain onneksi otettua muutaman kuvan ennenkuin minullekin selitettiin, että 
valokuvaaminen on jostakin kumman syystä kiellettyä. Museossa kannattaa käydä, mutta tuskin useampaa 
kertaa. Kävijälle selviää ainakin se, että Espanjan sotilasmahdin loistava tulevaisuus on reilusti takanapäin.

Panssari- ja ilmavoimien museot
Espanjan sisällissota vuosina 1936-1939 oli silloisten suurvaltojen sotilasmateriaalien koekenttä siinä missä 
Suomen talvisotakin. Saksa ja Italia varustivat Francon joukkoja ja Neuvostoliitto taasen tasavaltalaisia. 
Esimerkiksi monien Saksan ilmavoimien hävittäjä-ässien ensimmäiset ilmavoitot syntyivät Espanjan 
taivaalla. Myös uusimpia panssarivaunuja käytettiin rintaman molemmin puolin.  Espanjan panssarimuseo 
sijaitsee Madridin ulkopuolella varuskunta-alueella. Sinne pääsy vaatii ennakkoluvan. Luvan saamisessa 
ei ole ollut ainakaan englantilaisten nettikeskustelupalstojen mukaan vaikeuksia, mutta vaihtoehtoiset 
vierailupäivät on lupapyynnössä syytä esittää. Nettitietojen mukaan museo on erittäin hyvä ja hyväkuntoista 
kalustoa on esillä suorastaan runsaasti. Ilmavoimien museo taas sijaitsee Madridin ulkopuolella kaakon 
suunnalla. Enempää en museoista osaa kertoa koska en ole niissä vielä itse käynyt. Kummatkin kuuluvat 
vierailulistalleni.

Markku Aarnio

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
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Matka Granadaan

Matkatoimiston puolesta oppaina toimivat sisarukset Triinu ja Jane ja Suomi-Seurasta Ulla. Matka vei Mur-
cian ja Lorcan kautta monenlaisten maisemien halki Sierra Nevadan juurella sijaitsevaan Granadaan. Luntakin 
vilahteli ylhäällä vuorilla, mutta alhaalla oli hellettä. Puolen päivän kieppeillä olimme perillä. Meille oli varattu 
majoitus kahteen hotelliin, jotka sijaitsivat pienen kävelymatkan päässä toisistaan. Bussi vei meidät hotelli Sant 
Miquelin eteen, jossa jakaannuimme kahteen ryhmään. Toinen ryhmä jatkoi kävellen hotelli Reina Cristi-
naan, joka sijaitsee kaupungin keskustassa aivan kapeiden ja sokkeloisten katujen läheisyydessä, eikä sinne sen 
vuoksi ollut bussilla mitään asiaa. 

Granadan kaupungissa näkyy monien kulttuurien vaikutus. Siksi se onkin yksi tärkeimmistä Espanjan mat-
kakohteista. Itse Granadassa on asukkaita noin 
250 000 ja koko kaupunkialueella 450 000.  En-
simmäinen yliopisto perustettiin jo v. 1532, 
nykyisin kaupungissa on useita yliopistoja lev-
ittäytyneenä viidelle campukselle. Opiskelijoita 

Albaicin, Alhambra

on n. 80 000. Katukuvasta havaitsi selvästi, että 
Granada on opiskelijoiden kaupunki. 

Majoituttuamme pääsimme tutustumaan 
yhteen Granadan upeimmista kohteista, La 
Catedral’iin. Kirkon arkkitehtuuri pohjautuu 
goottilaiseen tyylin, mutta sai sittemmin run-
saasti vaikutteita espanjalaisesta renessanssista. 
Kirkossa on lukuisia kauniita kappeleita, joten 
katselemista riitti. Katedraalin yhteydessä on 
kuninkaallinen kappeli, La Capilla Real, jossa 

näimme Ferdinand Katolilaisen ja Isabella Ka-
tolilaisen hauta-arkut. He valloittivat Granadan 
maureilta vuonna 1492.

Tämän jälkeen nautimme hotellilla hyvän 
päivällisen ja sen jälkeen bussi vei meidät tu-
tustumaan Albaicinin kaupunginosaan, joka si-
jaitsee korkealla kukkulalla. Ajomatka kesti kai 
lähes tunnin, koska jouduimme kiertelemään 
kauempaa, vaikka kohde on kävelymatkan 
päässä kaupungin keskustasta. Osa Granadan 
kaduista on ahtaita, liikenne on vilkasta ja myös 
katutyöt häiritsivät liikennettä.
 Kukkulalta avautui komea näköala yli koko 
keskustan. Samalla paljastui kaupungin yllä 
leijuva saastesumu. Vilkkaiden katujen varrella 
sen tunsi kurkussaan. Onneksi vanhoilla kujilla, 
jonne autoilla ei pääse, sitä ei havainnut.
Albaicin on täysin omaleimainen paikka. Siellä 
asuu 7000 ihmistä, jotka sanovat olevansa kotoi-
sin Albaicinista. Oppaan mukaan kaikki tunte-

La Catedral

Keskiviikkona, 16.10. lähdimme Suomi-Seuran järjestämälle retkelle kohti kiehtovaa Gra-
nadaa. Säätiedotus lupasi aurinkoista ja lämmintä säätä, joten matka alkoi miellyttävin odo-
tuksin. 
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vat toisensa. Kun he lähtevät sieltä keskustaan, he sanovat lähtevänsä Granadaan. 
Albaicinin kapeat kadut ja muutamat rakennuksista ovat maurilaisajalta, vanhimmat 1000-luvulta. Koska ol-
laan korkealla kukkulan rinteellä, kadut ovat jyrkkiä. Albaicinissa on ollut suurimmillaan 40 000 asukasta ja 
30 moskeijaa. Alueella oli lukuisia kaivoja, joista osa on vielä käytössä. Niiden vettä voi vieläkin juoda, mutta 
kokeilematta kuitenkin jäi. Laskeuduimme kapeita ja kiemurtelevia katuja, oikeastaan paremminkin kujia pit-
kin alaspäin. 
Paikallinen opas kertoi, että alueella ei ole juuri kauppoja eikä muitakaan palveluita, joitain kahviloita lukuun 
ottamatta. Asunnot ovat nykyään kuulemma niin kalliita, että vain varakkailla on niihin varaa. ”Missään ei 
asuta niin kalliilla ja niin huonojen palveluiden äärellä”, kertoi opas.

 Joskus pyyhälsi joku mopoilija melkoista vauhtia sok-
keloisia katuja. Muuta ajoneuvoliikennettä ei sitten, 
muutamia autoja lukuun ottamatta, ollutkaan.
Albaicin on ollut Unescon maailman perintökohde 
vuodesta 1984 alkaen, eikä suotta! Alueella voi vieläkin 
aistia maurilaisajan tunnelmaa. Pimeän aikaan katuja 
valaisevat talojen seiniin kiinnitetyt lyhdyt. 
Vierailimme myös viehättävässä talossa, jossa on ai-
kanaan asunut kuuluisa granadalainen taidemaalari ja 
hänen taiteilijapoikansa. Talosta avautui kaunis näköa-
la yli Granadan kaupungin. Ateljeessa olivat edelleen 
taiteilijan työvälineet, aivan kuin hän olisi vain poistu-
nut hetkeksi johonkin.
Alueen taloihin kuuluu usein pieni puutarha, ”carmen”, 
joissa voi kasvattaa myös vihanneksia.

Hotelliin palasimme kävellen. Ilta olikin sitten ”omaa 
aikaa”. Jokainen sai mielensä mukaan vaellella ja tutus-
tua ympäristöön. Granadaa pidetään yhtenä parhaista 
tapaskaupungeista Espanjassa. Valinnan varaa riit-
ti!  Meidän ryhmällemme sattui ravintolassa hauska 
kokemus, kun tunnin odotuksen jälkeen meille tuotiin 
tilatun häränhännän asemasta tartarannos: lautasel-
linen raakaa jauhelihaa! Annos kyllä löytyi ravintolan 
ruokalistalta, mutta sitä emme suinkaan olleet tilan-
neet. Seurasi vilkasta ”espanjalaista” sananvaihtoa, 
tarjoilijan kanssa. Asia kuitenkin selvisi neuvottelun 
jälkeen ja saimme nopeasti tilaamamme annokset. 
Joku meistä oli kuullut keittiöstä varsin kiivasta sanan-
vaihtoa. Matkailu avartaa ja antaa uusia kokemuksia! 

Suihkulähteet Alambrassa

Näin ensimmäinen elämysrikas päivä oli illassa.

Seuraavana aamuna, hotellissa nautitun aamupalan 
jälkeen oli vuorossa tutustuminen Alhambran aluee-
seen, joka varmaankin oli monelle matkan tärkein 
kohde. Kahteen ryhmään jakautuneena kiertelimme 
kauniissa puutarhoissa, joita hoidetaan edelleenkin 
hyvin. Ihailimme erikoisesti Generalifen palatsin a-
lueeseen kuuluvaa puistoa kauniine suihkulähteineen.
Tutustuimme historiallisiin rakennuksiin ja talojen 
perustuksiin. Saimme hyvän kuvan siitä, millaista 
elämä täällä maurilaisaikana oli. Alue on ollut aika-
naan kokonaan muureilla ympäröity. Ihailimme hien-
oja näköaloja kaupunkiin ja Albaiciniin, jonka valkeat 
talot levittäytyivät vastakkaisella rinteellä. Valitet-
tavasti aikatauluongelmien vuoksi meiltä jäi upein 
palatsi näkemättä.

Lounaan jälkeen tutustuimme sokkeloiseen kes-
kustaan. Kuljeskelimme varjoisilla ja kapeilla kaup-
pakujilla.  Värikkäitä tavaroita pursuavia kauppoja oli Kaupunginmuuri
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valtavasti.  Välillä oli mukava istua nauttimaan kupillinen kahvia. Täällä ei ollut haittaa ajoneuvoliikenteestä 
eikä pakokaasuista. Katukiveyksistä ja muutamasta kiskon pätkästä päättelimme, että täällä on kenties ollut 
raitiovaunuliikennettä. Monta kokemusta rikkaampina palasimme hotelliin valmistautumaan illan ohjelmaan.

Illan retki vei meidät Albaicinin vieressä olevalle Sacromonten kukkulalle flamencoesitykseen. Tänne joutui-
vat romanit ja juutalaiset aikoinaan vetäytymään valtaväestön tieltä. He kaivoivat asuntonsa kukkulan rintee-
seen. Paikallinen oppaamme, Pablo, kertoi monipuolisesti alueesta ja sen elämästä. Valaistu Alhambran alue 
muureineen näkyi tänne komeasti iltavalaistuksessaan.
Flamencoesitys oli todella hieno kokemus. Granada on yksi flamencon syntysijoista. Romanit ja juutalaiset 
ovat sitä kehittäneet vuosisatojen kuluessa juutalaisen ja itämaisen musiikkiperinteen pohjalta. Esityksessä 
näimme flamencoa aidoimmillaan. Huolimatta siitä, että esityksiä oli varmaankin useita päivässä, tanssijat jak-
soivat eläytyä tanssiinsa hämmästyttävällä intensiteetillä. Neljä tanssijaa esiintyi kukin vuorollaan ja viimeisenä 
vanhin, ilmeisesti ryhmän kouluttaja. Laulaja ja soittajat loivat taidokkaan pohjan esityksille. Esitys tempaisi 
katsojat mukaansa flamencon tunnelmaan.
Perjantai oli sitten paluupäivä. Suuntasimme kohti Sierra Nevadan rinteitä. Ensimmäinen pysähdyspaikka oli 
Lanjaròn. joka tunnetaan hyvästä juomavedestään.
Täällä on ollut Espanjan vanhin kylpylä. Sen juuret johta-
vat roomalaisaikaan.
Pampaneiran vanha arabi-kylä sijaitsee ylhäällä vuoris-
tossa. Monessakaan paikassa Espanjassa ei autolla pääse 
korkeammalle. Kylän rakennuksissa ja kapeilla, jyrkillä ka-
duilla näkyi selvästi arabiperinne. Kylän baareissa maiste-
limme paikallista viiniä. Oli makukysymys, pitikö siitä vai 
ei. 
Matkamuistomyymälät houkuttelivat myös ostoksille. 
Vilkkain turistiaika lienee ollut jo ohi, sillä monet paikat 
olivat suljettuina.

Kauniista Pampaneiran kylästä jatkoimme matkaa 
Trevelez’iin, joka sijaitsee 1481 metriä merenpinnan ylä-
puolella. Täällä saimme tutustua ilmakuivattujen kink-
kujen valmistukseen. Katsoimme ensin asiaa valaisevan 
videon. Kinkut ”upotetaan” merisuolaan 30 - 40 päiväksi 
ja sitten huuhdellaan. Kypsytys kestää puolesta vuodesta 
jopa useampaan vuoteen. Tänä aikana kinkut menettävät 
suurimman osan painostaan. Kauimmin kuivatut ovat ar-
vokkaimpia. Hämmästelimme varastossa kinkkujen pal-
joutta. Niitä oli kaikkiaan 10 000 kpl. Näistä viides osa oli 
ns. mustia kinkkuja, papa negroja, joita kypsytetään pi-
simpään.  Viileä vuoristoilma luo hyvät olosuhteet kink-
kujen kuivaukselle. Saimme pienet maistiaiset viinin kera 
ja sen jälkeen voi itse kukin ostella tuotteita makunsa ja 
kukkaronsa mukaan. Vierailu antoi mielenkiintoista taus-
tatietoa ennestään tutusta tuotteesta.

Maittavan lounaan jälkeen alkoi paluumatka Torreviejaan, 
jonne saavuimme illan suussa monia kokemuksia ja elä-
myksiä rikkaampina. Paljon kiitoksia matkanjärjestäjille 
ja oppaille matkasta, joka kenties herätti monessa matka-
laisessa halun palata vielä tutustumaan tarkemmin kieh-
tovaan Granadaan.

Näkymä Granadan keskustaan

Kuja Pampaneirassa

Teksti Tapani Ilmola, kuvat Auli Ilmola
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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!

Tässä Suomi-Seuran 
oma QRKoodi
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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 24h(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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Torrevieja AA-ryhmä kokoontuu ev. lut. seurakunnan kahviossa 
Calle Maldonado 2, 1. kerros maanantaisin ja torstaisin klo 19. 

Kuukauden ensimmäinen kokous on avoin 
kaikille alkoholismista kiinnostuneille. 

AA:n auttava puhelin 675946290 joka päivä klo 16-20.
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Nykäsyjä
Saunahalkoja
Kesällä meitä säpsäytti uutinen, että EU aikoo kieltää 
koivuhalkojen myymisen ja polttamisen. ”Kohta 
ne kieltävät koivujen kaatamisenkin,” arveli hän. 
Uutinen osoittautui myöhemmin ankaksi, mutta 
mökkipihalta kaadettiin useita 30-metrisiä koivuja 
sähköjohtojen läheisyydestä. Jälleen kerran saatoin 
omin silmin todeta, että puu ei kaadu sinnepäin minne 
se on kallellaan vaan sinne mihin metsuri haluaa sen 
kaataa. Rungot pätkittiin kaatamisen yhteydessä 
moottorisahalla saunaan, takkaan ja leivinuuniin 
sopiviksi pölleiksi. Mahtavien (40 – 50 cm 
halkaisijaltaan) pöllien pyörittely pilkkomispaikalle 
ja erityisesti niiden halkominen oli voimia vaativa 
taitolaji. Pilkottuaan itse parikymmentä pölliä, hän 
päätti, että halkomiseen on keksittävä jokin helpompi 
keino.
Eräässä lehdessä suositeltiin, että mökkivieraille, 
”varsinkin ikääntyville kaupunkilaismiehille”, 
huomautti hän, pitää järjestää jotain puuhaa tai 
erilaisia extreme - harjoituksia. Niinpä lähetimme 
kutsuja ystäväperheille, hankimme lohikeittotarpeet 
ja hän raahasi saunamökin kuistin alta valurautaisen 
pyykkipadan nuotiopaikalle. Minä avustin 
ainesten pilkkomisessa ja muiden oheisruokien 
valmistamisessa. Parikymmentä henkeä saapui 
paikalle. Tervetuliaisdrinkin jälkeen vieraat ohjattiin 
pöllien äärelle, ja miehet saivat vuorotellen näyttää 
taitoaan ja voimiaan. Klapikoneena käytettiin 
kanadalaista, metrin pituista, viisi kiloa painavaa 
halkaisukirvestä. Lopputuloksena oli pöllipula, ja 
minun varaamani hyötypöllitkin olivat vaarassa 
mennä saman tien haloiksi. Hän oli jo aikaisemmin 
poistunut nuotiopaikalle keitonlaittopuuhiin, ja 
hetkessä vieraat saivat maittavan aterian. Emme vielä 
tiedä miten Suomen verottaja tähän talkootyöhön 
suhtautuu.
Poikkeuksellinen tapaus
Pitäisiköhän Suomen ulkoministeriön ruveta taas 

Kirsi-Marja Myöhänen

printtaamaan salaisia tietojaan suoraan ”näppikseltä”, 
sillä manuaalinen kirjoituskone ei levitä asiakirjoja 
muutoin kuin ”kalkkeripaperin” välityksellä. 
Ulkoministeri tiedotti marraskuun alussa, että 
tietoverkon vuosikausia kestänyt vakoilu olisi 
huomattu jossain vaiheessa itsekin. Niin, milloin? 
(Vinkki tuli ulkopuoliselta.) Ja julkisuuteen se olisi 
kerrottu ennemmin tai myöhemmin. Ulkoministeriön 
koko tietoverkko on ollut useiden eri valtioiden 
hallussa palvelimiin syötettyjen vakoiluohjelmien 

kautta. Supon viestintäpäällikön mukaan, harvinaisen 
tapauksen salainen esitutkinta tulee kestämään pitkään. 
Ovatko päättäjät todella niin lapsenuskoisia, etteivät 
ymmärrä sitäkään, että kaikkea mikä ilmassa liikkuu, 
voidaan kaapata?  Minulle digitaalisen tietoturvan 
merkitys ja haavoittuvuus selvisi jo ensimmäisellä 
multimediakurssilla viime vuosituhannella. 
Vuosikymmeniä on tiedetty CIA:n harjoittamasta 
laajamittaisesta vakoilusta, mutta vasta nyt media 
on kiinnostunut asiasta, kun NSA:lta (CIA:n alainen 
elektronista tiedustelua suorittava yksikkö) ”karkasi 
asia kokonaan lapasesta”. Sen me suomalaiset kyllä 
olemme tienneet ainakin jo ”ohranan” ajoista lähtien, 
että itänaapurillamme on ikiaikaiset urkintaperinteet. 
Kasvi, joka muutti maailmaa
Voihan peruna! Ja kyllä se voi. Olen aina pitänyt 
perunan mausta. Koska se on neutraali raaka-
aine ruoanlaitossa, se sopii lähes kaikkien muiden 
ruoka-aineiden kanssa. Irlannissa matkaillessamme 
saimme todisteen siitä, että irlantilaiset todella 
syövät perunaa joka aterialla ja usein monissa eri 
muodoissa. Entä mitäpä olisi Englanti ilman kalaa 
ja uppopaistettuja perunoita, ”fish and chips”. Ne 
ovat olleet englantilaisten perusruokaa vuosisatoja.  
Euroopassa vallitsi 1500 – 1600-luvuilla jännitteinen 
uskontojen välinen kamppailu noitavainoineen. 
Mm. perunan syömistä protestantit pitivät katolisten 
harjoittamana paheena. 1700- luvun puolivälissä 
Britanniassa koettiin ”mukulasota”. Perunan ja 
palsternakan kannattajat taistelivat avoimesti 
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keskenään. Protestantit perustelivat asiansa oikeutusta 
ilmoittamalla, että perunaa ei mainita Raamatussa.
Peruna kohtalon välikappaleena
Perussa inkat olivat syöneet perunaa jo tuhansia 
vuosia, ennen kuin espanjalaiset konkistadorit toivat 
sen ryöstösaaliin mukana Eurooppaan. Peruna 
osoittautuikin arvokkaammaksi kuin kaikki inkojen 
kulta ja hopea. Robert Cowleyn toimittamassa 
kirjassa Entä jos…, Vaihtoehtoinen maailmanhistoria 
kerrotaan perunan vaikutuksesta historian käänteisiin. 
”Kuinka erilaiselta maailma näyttäisi ilman perunaa.” 
William H. Mcneill kirjoittaa, että peruna on 
lähtöisin Perun ylängöiltä. Espanjalaisen valloittajan 
Pizarron armeijan sotaisat roistot tuhosivat inkojen 
valtakuntaa Andeilla 1530-luvulla ja halveksivat 
perunaa yhtä paljon kuin nykylaihduttajat. Espanjan 
laaja imperiumi ei todennäköisesti olisi toteutunut 
ilman perunalla ruokittujen pakkotyöläisten kaivamaa 
hopeaa Potosin kaivauksilla. Fredrik Suuren 
Preussikaan ei olisi selvinnyt Seitsenvuotisesta 
sodasta 1700-luvulla ilman perunaa. Perunan avulla 
voitettu sota johti sittemmin Saksan yhtenäistymiseen. 
Mahtaakohan se johtua tuosta menneen suuruuden 
kaipuusta, että täällä Espanjassa ”kasvisten luvatussa 
maassa” on vaikea saada vihanneksia ja muita 
juureksia perunoiden sijaan, vaan joka ravintolassa 
tarjotaan uppo- tai takkiperunoita. Olminvärinen 
ateria on suorastaa masentavan näköinen ja saa värien 
ystävän apealle mielelle, vaikka aurinko paistaa.  
Tuhat kilometriä mesetalla
Matka ylätasangolle alkoi Torreviejasta varhain 
aamulla ja iltapäivällä saavuttiin Guencaan, joka 
sijaitsee Castilla- La Manchan alueella ja kuuluu 
UNESCON maailmanperintökohteisiin. Tutustuimme 
ruskan värittämään jokilaaksoon ja ”colgatan 
taloihin” (Casas Colgadas), mutta vaikuttavimman 
muiston jättivät pienen hiljaisen kappelin 
”vitivalkoiset aaveet”. Keskeytymättömän rukouksen 
yhteisön perustaja, fundadora, oli Maria Rosario del 
Espiritu Santo Lucas Burgos, joka sai herätyksen jo 
12-vuotiaana. Liike on levinnyt eripuolille Espanjaa 
ja Amerikkaan.
Aragoniassa sijaitsevassa Teruelissa vallitsee 
arabialaisgoottilainen mudejar- arkkitehtuuri, ja 
tarinaa Teruelin rakastavaisista kerrottiin monena 
eri versiona. Heidän jäännöksensä on haudattu 
vierekkäin Mauseleo de los Amantes: iin. Eläessään 
he eivät olosuhteiden pakosta voineet edes suudella. 
Hautaveistosten kädet ojentuvat toisiaan kohti ja 
ovat päällekkäin, mutta hiukan erillään. Teruelin 
kaupungin Härkäpatsas viehätti minua erityisesti 
modernin esitystapansa vuoksi. Siinä enkeli keihästää 
härkää, jolla on päässään kahdeksansakarainen 

mudejar- tähti.
Zaragoza on komea kaupunki ja sen keskustan 
leveillä kävelykaduilla ja aukioilla on miellyttävä 
liikkua. Kaupungissa vallitsee myös kehittynyt 
polkupyöräkulttuuri. Minunlaistani polkupyörän 
suurkuluttajaa se kiinnosti kovasti. Kaupungin 
asukkaat saavat ajaa telineisiin kiinnitetyillä ja 
sähköisellä kortilla irrotettavilla pyörillä puoli tuntia 
kerrallaan 35 eron vuosimaksulla ja lisätunti maksaa 
50 senttiä. Polkupyöriä on noin kolmesataa eri puolilla 
kaupunkia. Vierailupäivänämme oli Real Zaragozan 
ja Sorian jalkapallojoukkueiden peli, ja fanit juhlivat 
railakkaasti ennen matsia ja sen jälkeen. Ottelun voitti 
Zaragozan joukkue.  
Paluumatkalla poikkesimme vielä Albarracin 
keskiaikaiseen kaupunkiin, jonka tiuhaanrakennettua 
taajamaa ympäröivät ruskan värittämät puut ja pensaat. 
Näkymä kaupungin rinteeltä oli silmää hivelevän 
kaunis. Kaupunki sinänsä ei ole viehättävimpiä 
näkemiäni keskiaikaisia taajamia Espanjassa. 
Tarvitsevat eivät saa apua
Päätimme lahjoittaa Runo- musiikki- tapas- 
matinean tuoton Margarita Urbanon perheelle, koska 
sosiaaliapua on pienennetty, ja kirkko on evännyt 
yksinhuoltajalta ja hänen kahdelta kouluikäiseltä 
pojaltaan ruoka-avunkin. Menimme kolmen naisen 
voimalla viemään lahjaamme. Viehättävä 9-vuotias 
kiharapää oli ovella vastassa ja johdatti meidät 
perheen asuntoon, joka oli siisti ja kodikas. Äiti istui 
pyörätuolissa ja vanhempi 12-vuotias poika piirteli 
pöydän ääressä. Aivohalvauksen kohdattuaan äiti 
oli menettänyt liikuntakykynsä, mutta on jo ottanut 
muutamia askeleita kotona. Pojat pärjäävät hyvin 
koulussa ja käyttäytyivät todella herrasmiesmäisesti 
meitä kohtaa. Tässä pienessä ”kommuunissa” toimii 
työnjako ja tehtävät on kirjattu seinäkalenteriin. 
Saimme lämpimät kiitoshalaukset lähtiessämme. 
Tästä avustuksesta ei mennyt mitään yhdenkään 
kasvottoman organisaation tai instituution kuluihin.  
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Ilmoitusmyynti:

ConCordia nro: 1/14 aineisto viimeistään 10.2.2014.

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.

Ohjeet ilmoittajalle
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Servicio de AudiologíA: Servicio de ÓpticA:

opciÓn A: 
Tratamiento 

POLARIZADO  
(anula deslumbramientos 

y reflexiones molestas)

opciÓn B:   
Tratamiento 

fOTOcROmáTIcO 
TRAnsITIOns  
(marrón o gris)

personalizados con antirreflejante

ven a visitarnos a:

Óptica Mar
C/ Patricio Pérez, nº 16

03181 Torrevieja
Telf.: 965 708 859

Ejemplo de calidad en visión lateral con diferentes tipos de progresivos.

te damos el doBle
en Óptica Mar

prueba de audífonos 

grAtiS

revisa tu audición 

grAtiS
Y solo por venir recibiras  

un fantástico regalo

Llévatelos a casa
Hasta 30 días

sin compromiso de compra

de deScuento 
en todos nuestros audífonos

25%Hasta un

*Para calidades inferiores pida presupuesto sin compromiso. Seguro de rotura incluida en el primer año. 
No acumulable a otras ofertas o descuentos. Oferta válida hasta 31 de Diciembre de 2013.

montura incluida (eye art ZAZEn) 

+ regAlo a escoger:

no te dejes llevar por el precio 
en lentes progresivos

elije lA MáxiMA cAlidAd

395 €
progresivos  
calidad alta *

calidad media calidad alta calidad alta
personalizados


