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KAUNEUSHOITOLA

Bussiyhteys: Linja A (La Mata)

SUOMI-KAUPPA

Tervetuloa rentoutumaan ja virkistymään 
kauneushoitolaan, jossa tuotteiden ja palve-
lun laatu vastaavat suomalaisten tottumuksia 
ja vaatimustasoa. Hoitovalikoimassa mm. 
kasvohoidot, jalkahoidot, manikyyrit.

Kesätauolla: 1.6.2013 - 31.8.2013
Avoinna sopimuksen mukaan.
Ajanvaraukset: +34 605 294 008 

KAUNEUSHOITOLA

Jos tarvitset vakuutuksen uusimista, vertailua 
tai kokonaan uuden vakuutuksen, ota yhteyt-
tä tai tule käymään. Meiltä saat vakuutukset 
ajoneuvoihin, koteihin ja matkoille sekä hen-
ki-, lemmikkieläin- ja yritysvakuutukset. 
Kaikki vakuutukset arvoistetuilta yhtiöiltä.

Avoinna: Ma-Pe 10-15
segurostorrevieja@gmail.com

Tietokoneiden korjauspalvelua suomeksi. 
Palvelutarjonta sisältää erilaisten ohjelmisto-
vikojen korjaukset ja haittaohjelmien poistot 
Windows, OSX ja Linux -käyttöjärjestelmistä. 
Toteutamme myös graafisen suunnittelun 
palvelut sekä 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 nimenomaan pohjoismaisia 
hiuksia varten.

Kesätauolla: 1.6.2013 - 31.8.2013
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
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erinteisesti kotimaa vetää 
melkein kaikki talvehtijat 
puoleensa kesän viettoon. 
Näin ollen lähes kaikki suo-
malaiset aktiviteetit loppu-
vat, kuten Suomi-Seuran-
kin  kerho-ja muu toimin-
ta, lukuunottamatta joka 
tiistain  kirjaston ja kahvi-
on aukioloaikaa klo 11.00 
- 13.00. Koska kesäaikoina 

tullaan lomalle myöskin tähän suuntaan, on tul-
lut kyselyjä siitä, mitä muuta täällä voi harrastaa, 
kuin uimista ja auringon ottoa. Kaikkihan eivät 
ole niinkutsuttuja maailmankansalaisia, kielitaito 
mukaanlukien, joten olisi mukavaa jos suomalai-
sia ’paikkoja’ löytyisi kesälläkin.
 
Eräs nuori perhe on ottanut yhteyttä ajatukse-
naan  perustaa suomalaisille saunayritys kahvio-
palveluineen. Suomi-Seurankin uusien tilojen toi-
ve on edelleen listalla, joten voisi ajatella molem-
pien hankkeet läheisyyteen tai yhteyteen. Erilaiset 
ideat ovat aina tervetulleita. Ne voivat joskus jopa 
toteutua. Mutta ei tietenkään haaveilemalla.
 
Espanjan talous on rahan kierron suhteen tällä 
hetkellä tiukkalinjaista. Se on ensimmäinen haas-
te tila-asian eteenpäin viemiseksi. Sattuisipa osu-
maan kiinalaisten rahakottikärryyn, tai korruptio-
kassiin, mikäs olisi toteutellessa. Kyllä taas Sema-
na Santan eli pääsiäisen yhteydessä kaikkien lois-
tokkaiden kulkueiden rakentamisiin ja jatkuvaan 
paukutteluun valahti satojen tuhansien  koditto-
mien ja ruuattomien kansalaisten apu. Vaikka ta-
san ei käy koskaan onnen lahjat, niin tuntuu vai-
kealta ajatella tätä, kuten paljoa muutakin tuhla-
usta  maan huutaessa talousvaikeuksissaan, ja työt-
tömänä on kuusi miljoonaa ihmistä.
 
Me vapaaehtoistyön varassa toimivan Costa Blan-
can Suomi-Seuran puitteissa koetamme tehdä 

oman parhaamme päivittäisissä toimissa. On ilo 
todeta, että työhön halukkaita kuitenkin on, vaik-
ka talkoohengen katoamista pelätäänkin. Oikein 
suuri kiitos kaikille yhdessä ja erikseen, jotka ovat 
eri sektoreille apunsa antaneet. Myös nuoret opis-
kelijat ansaitsevat oman kiitoksensa. Jäseniksikin 
tulee nuorempaa väkeä, joten saadaan mukaan uu-
sia ajalle ominaisten haasteiden vastaanottajia.
 
Kevätkokouksen alussa huomioitiin viisi ansioitu-
nutta Suomi-Seuran jäsentä antamalla heille seu-
ran viiri jonka saivat Inkeri Jäppinen, Pirkko ja Ra-
fael Toivola, Liisa Järn sekä Marja-Leena Sairanen. 
Auli jalkanen oli keromassa Sabadell pankin uusis-
ta tilien käytöistä josta tarkemmin sivulla 10. 

Kokouksessa paikalla ollut jäsenistö tarkasteli vuo-
den 2012 tilikauden ja toiminnan tulosta, josta ei 
varsinaisia valituksia juurikaan saatu. Vuoden lo-
pussa oli seurassa 906 jäsentä. Jäsentulot sisälsivät 
kolme vuoden aikana tulleet kolme ainaisjäsentä 
600€, joka jäi kokouksessa esiin tuomatta ja ai-
heutti laskentavirheen. 

Concordia-lehti aina puhuttaa, koska sen ilmoi-
tustulot eivät riitä kattamaan kuluja. Lehden pai-
natus ostetaan Alicantelaiselta Quinta Imprecionil-
ta.Torreviejalaisen painopaikan hinta olisi toista 
tuhatta euroa kalliimpi. Kuten aiemminkin on eh-
dotettu lehden nettiversioksi  muuttamista, mut-
ta lehti fyysisesti luettavissa on ihmisten mieleen.
 
Siispä mennään tuleviin päiviin positiivisin ajatuk-
sin ja teoin. Sillä tavoin elämä kantaa leppoisam-
min.
 

Inkeri White
 
’Onnistumisen pakko tukahduttaa luovuutta, 
kun taas sallivassa ilmapiirissä kaikki uskaltavat 
enemmän’   

Hyvää ja kaunista kesäaikaa sekä Suomi-
Seuran jäsenille, että kaikille Espanjan
suomalaisille sinne missä kesäänne
vietättekin.
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Ajankohtaista

spanjan ja koko katolisen maail-
man suurin kirkollinen tapahtu-
ma Pääsiäinen on ollut ja men-
nyt tältä vuodelta. Tänä vuonna 
se oli aika ajoissa, jo maaliskuun 
lopussa. Pääsiäinen on tapahtu-
ma jonka ajankohta määräytyy 
kirkollisten aikataulujen pohjal-
ta eikä tähtitieteellisten fakto-
jen perusteella, kuten niin mo-
ni muu kalenteriin liittyvä asia. 

Tähän katolisen kirkon suurimpaan pyhään on vuo-
sisatojen ajan liittynyt erilaisia ristiriitoja. Paavin is-
tuimelta lähtöisin ollut Euroopan ajanlaskun uudis-
tus vuosina 1582-1753 säilytti monia vanhoja pää-
siäisen tapoja ja ajankohtia. Pääsiäisen vietto kerää 
yhteen monet eri veljeskunnat ja kirkkojen aktiiviset 
jäsenet. Vaikka meille pohjoisesta tuleville kaikki ei 
ihan aina avaudu, on hienoa katsoa sitä kuinka sitou-
tuneita ihmiset ovat. Kuvaelmia kannetaan tarkasti 
tahdissa, kantajaa kohden painoa saattaa olla kym-
meniä kiloja. Kuvaelmat ovat usein vanhoja erityis-
ten mestareiden tekemiä, niitä hoidetaan koko vuo-
si huolella jotta ne ovat Pääsiäisenä mahdollisimman 
edustavia.

Pääsiäinen toi rannat täyteen ihmisiä, sitä ennen 
kadut täyttyivät Torreviejan puolimaratonin merkeis-
sä. Keväässä mennään, täysillä kohti kesää, luonto-
kin on herännyt.

nyt on nähty sekin ihme, että joku hinta voi laskea-
kin. Sähkön hinta on laskenut huhtikuun alussa 6,7 
%, odotan mielenkiinnolla miten se näkyy seuraavis-
sa sähkölaskuissa, vai näkyykö? Sähköyhtiöt puuhaa-
vat jonkinlaista kiinteiden maksujen korotusta. Saa 
nähdä miten tässä oikein käy.

Kaupungin pormestari Eduard Dolon on tässä ke-
väällä esitellyt tiedotusvälineille ylpeänä Torrevie-
jan valvontakameroita ja paikallispoliisin valvonta-
keskusta. Järjestelmän avulla toivotaan poliisin saa-
van rikolliset kiinni entistä paremmin. Kaupungissa 
on lähes 200 valvontakameraa sijoitettuna eri puolil-
le. Joka päivä talletetaan 40.000 auton rekisteritun-
nukset, juhlapyhinä jopa 190.000 rekisteritunnusta.

Torreviejassa myös tehostetaan rannalla toimivi-
en laittomien myyjien kauppaa. Tehokkaamman val-
vonnan lisäksi aletaan myös sakottamaan laittomi-
en kauppiaiden asiakkaita. Peruste on se, että kyllä-

Juhlat on juhlittu, arki koittaa

e

hän jokaisen pitää tajuta, ettei ka-
dulla illalla ostettava Pradan lauk-
ku tai Rolex kello voi olla laillises-
ti tuotettuja kun hintakin on vain 
muutama euro. Näinhän se tietys-
ti onkin. 

maaliskuussa Torreviejan paikal-
lispoliisilla oli mielenosoitus kau-
pungintalon edustalla. Siinä he 
vastustivat tulevia kustannusleik-
kauksia jotka heidän mielestään 
tulevat johtamaan ylipitkiin työ-
vuoroihin. 

myös Stop Decahucios (Lopet-
takaa Häädöt) organisaatio on ol-
lut organisoimassa mielenosoi-
tuksia, 50 jäsentä valtasi C/ Vil-
la Madridilla pankin konttorin, he 
olivat puolustamassa syöpäsairas-
ta 53-vuotiasta miestä ja hänen 
vaimoaan joita pankki oli häätä-
mässä. Pankkiprotesti kesti va-
jaan tunnin sillä lopputuloksella, 
että häätöuhkan alla olleet saivat 
vuokrat asuntoa edelleen ns. sosi-
aalisella vuokralla. Tässäkin tapa-
uksessa häätöuhan alla olleet oli-
vat jääneet työttömiksi.

Työttömien määrä Espanjas-
sa edelleen vaan kasvaa, tosin 
pääministeri on ihan viime aikoi-
na ennustanut työttömyyden en-
si vuonna laskevan. Syytä olisikin, 
maassa on yli 2 miljoona perhet-
tä joissa ei ole yhtään työansioi-
ta. Sosiaaliturva on erilainen kuin 
vaikkapa Pohjoismaissa, joissa py-
ritään hoitamaan perheiden pe-
rusasiat kuntoon. Täällä kun työt-
tömyyskorvaus loppuu n. 3 kk ku-
luttua, niin sitten on rahantulo 
loppu. Perinteinen tapa on ollut, 
että sitten eletään siskojen, velji-
en, serkkujen ja muiden sukulais-
ten kanssa. Nyt alkaa olemaan jo 
sukuja joissa ei koivin moni tienaa 
mitään.

mielenosoitukset eri puolilla 
maata ovat kovasti lisääntyneet, 
hallitukselta vaaditaan uudistuk-
sia jotta kansa voisi palata nor-
maaliin elämään. Hallitus joutuu 
leikkaamaan kuluja vähän kaikil-
la sektoreilla. Ja sekös kansaa kiu-
kuttaa. Televisio ja lehdet seuraa-
vat suorastaan kyllästymiseen as-
ti eri korruptio tapauksia. On Caso 
Bercenas, Caso Gurtel, sekä mo-
nia muita vastaavia. Ilmeisesti on 

ollut maan tapa, että poliitikoille (ja puolueille) teollisuuden ja yritys-
elämän on pitänyt maksaa saadakseen ajettua asiaansa. Summat ovat 
kaikissa aina tapauksissa useita miljoonia, jotka on sijoitettu milloin mi-
hinkin. 

esimerkiksi Caso Noos koskettaa kuningashuonetta, nyt myös prinses-
sa Christina on epäiltynä Noos-säätiön varojen kavalluksesta. Hänen 
miehensä on ollut asiasta tapetilla noin vuoden ajan. Tuomarit halua-
vat tietää kuinka prinsessa ei ole säätiön hallituksen jäsenenä ymmär-
tänyt suurien summien kadonneen. Prinsessa on miehineen mm. käyt-
tänyt säätiön luottokortteja omiin, yksityisiin kuluihinsa. Kyse on useis-
ta miljoonista euroista. Miltähän tavallisista espanjalaisista joilta työ ja 
sen mukana loppuneet ansiot mahtaa oikeasti tuntua?

nyt alkaa olla se aika kun suomalaisia tavatessa melkein heti ale-
taan kyselemään, että koska te lähdette. Ensimmäiset ovat taitaneet jo 
mennäkin? Mikäs kiire sinne on, kevät on kuulemma myöhässä ja eta-
namiesten ennusteet kesästä eivät ole kehuttavia. Täällä kesä on aika 
kiva, on ihmisiä, vauhtia ja menoa joka paikassa. Ja lämpöä riittää. Hil-
jaisen talven jälkeen se käy vaihtelusta, palvelut ja muutkin asiat pelaa-
vat kun yrittäjillä riittää asiakkaita.

Teksti ja kuvat. Teppo Tiilikainen
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Neljä vuotta Espanjassa tu-
lee syksyllä täyteen, mikä 
merkitsee meillä ulkominis-
teriössä vääjäämättä sitä, että 
pesti on syksyllä päättymäs-
sä. Jatkuvia lähettiläsnimityk-
siä ei tunneta, niin mukavaa 
kuin se olisikin. Toista näin 
hienoa asemapaikkaa tuskin 
eteen enää tulee.

Näinollen Espanjassa 
on tällä hetkellä suu-
ria taloudellisia ongel-
mia, mutta lohduttavaa 
on se tieto, että ei ole 
ensimmäistä kertaa. 
Maan pitkän historian 
aikana on useaan ker-
taan kärsitty vähintään 
yhtä suurista vaikeuk-
sista.

  Historian aikana on pelastus tullut yleensä maan 
ulkopuolelta. Kolumbuksen Amerikan tai oikeas-
taan Intian matkojen jälkeen, sinnehän hän oli 
pyrkimässä joutuen kuitenkin Amerikkaan, kultaa 
ja arvometalleja tuotiin Espanjaan valtiontaloutta 
pönkittämään. Samoin sotasaalista tuotiin lukuis-
ten sotien seurauksena. Lähihistorian kuluessa 
Francon hallintokaudella talous oli kuralla aina sii-
hen saakka toisen maailmansodan jälkeen, kun USA 
halusi kylmän sodan aikana sotilastukikohtia (esim.
Cartagena) Espanjasta. Franco suostui järjestelyihin 
suurta rahaa vastaan. Ja taas oli maan talous pelas-
tettu! Mistähän se pelastus nyt tulee, ehkä inflaatio 
syö velat vuosien varrella.
  Latinalaisen Amerikan nousu (esim. Brasilia) on Es-
panjalle suuri mahdollisuus, koska talousyhteydet 
ovat olleet historiallisesti tiiviit ja hyvät. Varsinkin 
Espanjan suurimmat pankit ovat olleet rahoitta-
massa latinalaisen Amerikan yrityksiä ja yhteisöjä. 
BBVA ja Banco Santander ovat maailman suurimpia 
pankkeja ja samalla Santander on Euroopan suurin 
pankki. Molemmat ovat taloudellisesti vahvoja, hy-
vin kannattavia pankkeja.
 Samanaikaisesti maan säästöpankkisektori on 
kauttalinjan suurissa vaikeuksissa. Alueeliset sääs-
töpankit joutuivat rahoittamansa suuren rakennus-
alan ylikapasiteetin johdosta vaikeuksiin jo 2008 
finanssikriisin aikana. Koko maassa miljoona asun-
toa jäi säästöpankkien käsiin, kun kauppa ei enään 
käynyt entiseen tapaan. Tyhjät asunnot menettivät 
arvoaan vuosien kuluessa niin, että pankkien taseis-
sa niiden arvo piti pudottaa puoleen jopa alle sen.  
Tämä aiheutti yhteensä 100-200 miljardin euron 
tappion säästäpankeille.
  Lisäksi arvojen lasku ei näytä vieläkään olevan ohi 

näiden tyhjien asuntojen osalta, joten ongelmat 
kasvavat edelleen. 
  Tyhjiä asuntoja on viime kuukausina syntynyt pal-
jon myös säästöpankkien irtisanoessa työttömien 
asiakkaidensa hoitamattomat asuntolainat ja otta-
essaan asunnot haltuunsa. Samanaikaisesti asuk-
kaat häädetään, mutta jäljelläolevat lainat jäävät 
edelleet rasittamaan entisiä asunnon omistajia. 
Tämä menettely on Espanjan voimassaolevan asun-
tolainalain mukaisesti laillista.
  Tämän kuun alkupuolella EU-tuomioistuin tyrmäsi 
Espanjan ankaran asuntolainalain. Tuomioistuimen 
mukaan pikahäädöt salliva laki on unionin kulutta-
jasuojan vastainen.  Jollain aikavälillä käytäntö jou-
dutaan täällä varmaan muuttamaan kohtuullisem-
maksi. Mm. häätöpäätöksen saaneiden itsemurhat 
ovat järkyttäneet espanjalaisia.
  Rajoin hallitus on pyrkinyt pitämään velkavetoisen 
maan taloutta pystyssä, mutta nousuvauhtiin ei ole 
vielä päästy. Säästäpankkisektori laajoine oikeu-
denkäynteineen entisiä johtajia vastaan kavallus-
syytteiden johdosta pysynee kivenä kengässä vielä 
pitkään. Noin 6 miljoonaa työtöntä ovat suuri on-
gelma jo pelkästään yhteiskuntarauhan vuoksi.
  Säästöpankkien ja paikallisen sekä alueellisen po-
litiikan tiivis yhteistyö muodosti vuosien mittaan 
maantavan, joka johti laajaan korruptioon sekä ra-
hanjakoon sulle-mulle tyyliin varsinkin ylisuurien 
investointiprojektien yhteydessä.
Toivottavasti aika hoitaa ongelmat pienemmiksi!
  Ajan mittaan uudet valtioiden väliset pankkisopi-
mukset saattavat autaa Espanjan valtion taloutta lu-
kuisilla miljaardeilla euroilla. Viime vuoden aikana 
mm. Sveitsi ja Englanti ovat avanneet pankkisalai-
suutta siten, että Englannin verottaja saa automaat-
tisesti ilmoituksen suurista talletuksista, jotka on 
tehty Sveitsin pankkeihin. Englanti on ilmoittanut 
saaneensa kuluneen kuukauden aikana huomatta-
van monta sataa miljoonaa verotuloja Sveitsiin pii-
lotetuista varoista. Englannin verottaja arvioi saa-
vansa 2013 ja 2014 aikana useita miljaardeja puntia 
vastaavia verotuloja.
  Samanlainen sopimus on tekeillä myös Espanjan 
ja Sveitsin välillä tietojeni mukaan. Näyttää myös 
siltä, että pankkisalaisuus laajemminkin on purkau-
tumassa Euroopassa.

Torreviejassa 23.3.2013
Sakari Haukka

Espanjan valtio on ylivelkaantunut, koska menot ovat olleet jo vuosia tuloja 
suuremmat. Valtion talousarvio on edelleen alijäämäinen ja velkaantuminen 
siis jatkuu. Työttömiä on n. 6 mijoonaa ja valtionvelan korot ovat korkeat.

Syyskuun 1. päi-
vänä aloitan työt 
ulkoasiainminis-
teriössä Helsin-
gissä ja marras-
kuussa muistelen 
Espanjan valoa ja 
kuivia katuja.

Kuluneet vuo-
det ovat olleet 
v a u h d i k k a i t a . 
Työt Espanjassa 
alkoivat Espanjan 
EU-puheenjohta-

jakauden valmisteluilla syksyllä 2009. Vierailuja oli 
noihin aikoihin paljon. Espanjassa kävi Tasavallan 
Presidentin ja pääministerin lisäksi edustava joukko 
ministereitä ja korkeita virkamiehiä.

Kun puheenjohtajuudesta selvittiin, syveni talous-
kriisi. Lähetystöä on tarvittu oikea-aikaisten viesti-
en välittämiseen ja tietojen hankkimiseen - tilan-
nearvioihin. Vierailuvaihto on jatkunut vilkkaana.

Madridin suurlähetystö on toiminut pilottilähetys-
tönä Team Finland -konseptin kehittelyssä. Meistä 
tuli myös ulkoministeriön julkisuusdiplomatian koh-
demaa, mikä toi rahoitusta kulttuurihankkeisiin.

Madridin suurlähetystö on kansalaispalveluedus-
tusto. Kun 12 % Suomen väestöstä matkustaa vuo-
sittain Espanjaan ja kun maassa asuu eripituisia 
ajanjaksoja kymmeniä tuhansia suomalaisia, tämä 
takaa, että suurlähetystöllä ja Espanjassa olevilla 
konsulaateillamme on riittänyt tehtäviä.

Erinomainen yhteistyö Costa Blancan kanssa tulee 
jäämään mieleen. Matkani Torreviejaan ja vierailut
sieltä meille ovat olleet kaikki hyödyllisiä. Oli hie-
noa, että urkuprojektikin valmistui niin, että ehdin 
kuukausi sitten osallistumaan urkujen luovutustilai-
suuteen. Huolenpito Torreviejassa on ollut aina niin

Paluu Suomeen

perusteellista, että autoonkin on saatu paluumat-
kalle eväät.

Haluaisin kiittää Costa Blancan järjestöjä ja yhdis-
tyksiä sekä tiedotusvälineitä aktiivisuudesta. Eri-
tyisesti kiitän kaikkia teitä lukuisat vapaaehtoiset, 
jotka omia vaivojanne säästämättä osallistutte suo-
malaisten hyvinvointia ja viihtyvyyttä lisäävään toi-
mintaan. Toisista huolehtiminen on hieno periaate.

Nyt alkaa loppukiri. Yksi rästiasia on aikoinaan teh-
ty lupaus lukea Don Quijote espanjankielisenä ver-
siona ennen toimikauden loppua. Kirja on kulkenut 
paksuudestaan huolimatta kuluneena talvena Suo-
men matkoillakin mukana.

Toivotan oikein hyvää kesää kaikille Costa Blancan 
suomalaisille ja aktiivista syksyä!

Markku Keinänen
Suurlähettiläs



KeSÄTaPaamISIa
Turku:
Torstaina 15.8.2013 klo 13.00.
Panimoravintola KOULUN historian luokassa.
Autoliiton edustaja on lupautunut kertomaan Euroo-
pan läpiajosta eri reittejä Espanjaan ja ajankohtaista 
liikenteeseen liittyvää.

Vapaaehtoinen ruokailu jo klo 12.00
yläkerrassa, lounas seisovasta pöydästä.

Turussa vietetään sinä iltana Taiteiden yötä.
Tervetuloa kaikki Costa Blancan talvisuomalaiset!

Jos kysyttävää niin soita +385-40-9523165
________________________________________

Lahti:
Torreviejalaisten perinteinen kesätapaaminen on 
13.6.2013 klo 12.00
Lahden sataman Kahvila Karirannassa.

Kaikki Costa Blankan suomalaiset tervetuloa mukaan!

1110

C/. Maldonado 2-1, 03181 Torrevieja
puh. 965 708 475, kahvila puh. 683 318 256

Seurakunnan kevätkausi päättyy la  13.4 klo 12 
pidettävään messuun keskustan katolisessa kir-
kossa ja senjälkeen tarjottaviin täytekakkukah-
veihin srk.kodilla.

Syksyn toiminta käynnistyy taas viikolla 42.

Kahvila avautuu maanantaina 14.10.13  klo 10-
14. Työntekijöinä jatkavat vielä yhden kauden 
Maija ja Sakari Vuorinen

Ensinmäinen messu on la 19.10 klo 12  keskus-
tan katolisessa kirkossa, os. Plaza de Constitu-
ción 3, ”Uskonpuhdistuksen muistopäivä”. 

Syksyn ohjelmalehtiset jaetaan messun jälkeen. 
Niitä saa myös srk.kodilta.

Seurakuntaretki 7-10.11.2013
Cuencaan ja Zaragozaan.

Seurakunta täyttää 25 vuotta.
Juhlamessu on lauantaina 30.11 klo 12 keskustan 
katolisessa kirkossa, jonka jälkeen juhla Virgen del 
Carmenissa

Itsenäisyyspäivän jumalanpalvelus perinteisesti 
6.12 klo 13 keskustan katolisessa kirkossa.

Pappi Sakari Vuorinen, puh. 606 540 757
tavattavissa ke ja to klo 10.00-14.00
e-mail: turistipappi.costablanca@evl.fi

Kanttori Maija Vuorinen, puh 606 931 950
tavattavissa kuoroharjoitusten
yhteydessä ke klo 14.00
e-mail: turistikanttori.costablanca@evl.fi

Srk-neuvoston pj. Eila Pekkala, puh. 693 715 100
e-mail: eila.pekkala@pp.inet.fi

Tietoa toiminnasta löytyy internetissä:

www.suomenkirkkoespanjassa.net
Tervetuloa mukaan ja osallistumaan!

Työryhmä perustettiin 27.2.2013 Suomiseuralla ol-
leessa keskustelutilaisuudessa. Työryhmään kuuluu 
puheenjohtajana Tiina Punkanen, sihteerinä Maria 
Åström ja muina jäseninä Teemu Lahdenperä, Elisa 
Takalo, Jussi Takalo sekä Ritma Vehkala. Työryhmä 
kokoontuu säännöllisesti kuukausittain.

Työryhmä on järjestäytymisensä lisäksi valinnut 
itselleen logon (kuvassa), joka on tietysti vihreä 
neliapila. Vihreä väri kuvastaa elinvoimaa ja uu-
den tulemista. Apila itsessään on villivihannes; ku-
kat sopivat värjäykseen, leipätaikinaan lisukkeeksi, 
salaattiin tai teeksi (kukat kuivataan ja murenne-
taan). Nuoret lehdet salaatiksi tai muhennokseen ja 
siemenet ruuaksi, jauhoksi tai iduiksi sinimailasen 
tapaan.

27.2.2013 Suomiseuralla suoritettiin myös lounas-
palkintioarvonta kyselyyn nimellä vastanneiden 
kesken. Arpaonni suosi Pirjo Mattsonia, Ossi Sutis-
ta ja Olavi Tanskasta. Pirjo nauttii lounaan Suomi-
seuralla ja Ossi ja Olavi KahVillassa. Onnea voitta-
jille!

Työryhmä miettii tällä hetkellä yhdistyksen perusta-
mista asian ympärille. Päätös yhdistyksen perusta-
misesta tehdään toukokuussa 2013. Jos ja kun yh-
distys on perustettu, tarkoituksena on – aikataulua 
ei ole vielä lyöty lukkoon – perustaa hoivapalveluja 
tuottava yksikkö. Alkuun lähdettäisiin mahdollisesti 
kotiin tuottavilla hoivapalveluilla. Yhdistys toimisi 
työnantajana ja tällöin tavoitteena ei ole voitto.

Keskeistä olisi tuottaa laadukkaita, suomenkielisiä 
hoito- ja hoivapalveluja, johon kuuluisi ateria- ja 
siivouspalvelut, erilaista harrastus- ja virkistystoi-
mintaa. Mahdollisen tulevan hoivakodin tulisi olla 
riittävän pieni, jotta kodinomaisuus säilyy, mutta 
riittävän iso, jotta se ei olisi liian haavoittuva. Suun-
nitelmissa olisi hyödyntää vapaaehtoisia sekä alan 
opiskelijoita, jotta toiminta olisi mahdollisimman 
monimuotoista ja vireyttä ylläpitävää.

Työryhmä on selvitellyt mm. muiden skandinaavien 
tarjoamia palveluja ja miten ne on organisoitu. Yksi 
suuri kysymys on palveluiden rahoittaminen, koska 
jos ihminen itse maksaa vuokran, ruuan ja hoidon, 
voi hyvinkin olla, ettei eläke riitä. Tästä syystä työ-
ryhmän puheenjohtaja on ollut yhteydessä sosiaa-
li- ja terveysministeri Paula Risikkoon, joka on jo 
luvannut selvittää ulkomailla asuvien suomalaisten 
oikeuksia suomalaiseen sosiaaliturvaan ja mahdolli-
suutta palvelusetelin käyttöön.

Aurinkorannikolla työskentelee suomalainen so-
siaalityöntekijä, johon myös ollaan yhteydessä ja 
keskustellaan hänen mahdollisuuksistaan vierailla 
Costa Blancan alueella ja auttaa siellä asuvia suo-
malaisia.

Kaupunki, johon hoivakoti sijoittuisi, ei olla vielä 
päätetty. Kotihoidon palveluja olisi tarkoitus tuot-
taa Torrevieja-Oriehuela Costa-alueelle.  Vuokrati-
lat, jossa hoivakoti sijaitsisi, tulisi olla kodinomaiset 
sekä lisäksi muunneltavissa ja joustavat käytössä.

Moni asia on vielä kesken, hitaasti, mutta varmasti 
edetään. Tällä hetkellä asiaa on työstämässä innos-
tunut ja osaava työryhmä, mikä nopeuttaa ja hel-
pottaa asioiden eteenpäin viemistä. 

Kaikki ideat ja ajatukset ovat tervetulleita, yh-
teyttä voi ottaa Apila-työryhmän puheenjohta-
ja Tiina Punkaseen puh. +358 405879704 
tai tiina.punkanen@pp.inet.fi

Apila-työryhmä vauhdissa

Hoivahanke on saanut tuulta siipiensä alle ja erilaisia asioi-
ta selvitellään innolla Apila-työryhmän toimesta. Moni asia 
vaatiikin punnitsemista ennen tositoimiin ryhtymistä.

– hoivahanke etenee
Sabadell Sol pankin
(ent. Cam-pankki) uudet tilinumerot

Tilinumerot vaihtuivat 10.12.2012 uusiin Banco 
Sabadell-tilinumeroihin. CAM pankin vanhat tilinu-
merot eivät toimi enää Suomesta käsin. Esimerkiksi 
eläkkeen maksu vanhalle CAM-tilille ei onnistu.
Eläkkeensaajan tulee ilmoittaa uusi Banco Sabadell-
tilinumero, joka alkaa numeroilla 0081. Banco Sa-
badell on toimittanut tilinomistajille uudet tilinu-
merot kirjeitse marraskuussa 2012.

Suoraveloituksista

Pankin mukaan suoraveloitukset kuten sähkö, vesi 
ohjataan suoraan uudelle tilille. Suositeltavaa on 
kuitenkin, että uusi tilinumero ilmoitetaan sähkö, 
vesi ja muille suoraveloituskumppaneille sopivan 
ajan kuluessa. Asialla ei ole kiire.

Verkkopankki

CAM-verkkopankkitunnukset eivät toimi enää. Uu-
det siniset verkko-kortit ovat toimitettu asiakkaille. 
Banco Sabadell verkkosivuille (www.bancosabadell.
com) ensimmäistä kertaa kirjautuessa NIE numero 

Costa Blanca Suomi-Seura ry.n kevätkokouksessa 20.3.2013 
Auli Jalkanen piti luennon Sabadel Sol pankin tilinumeroiden uudistuksista

(ilman väliviivaa) tai passin numero toimii käyttäjä-
tunnuksena. Salasana pysyy entisellään paitsi jos 
se oli kuusinumeroinen luku, niin siitä neljä ensim-
mäistä numeroa. Kun, menet verkkopankkiin sisälle 
systeemi pyytää aktivoimaan sinisen kortin. Laita 
kortin numero etupuolelta, vasemmasta alalaidas-
ta. Tämän jälkeen systeemi pyytää vahvistusluvun 
kortin kääntöpuolelta. Sen klikkaat hiiren avulla vir-
tuaaliseen näppäimistöön joka on vieressä. Klikkaa 
vielä, että ole lukenut ja hyväksyt ehdot ja tämän 
jälkeen voit jatkaa eteenpäin.

Palvelumaksut

Jos haluatte välttää palvelumaksuja kannattaa asi-
oida omassa konttorissa. Tilinhoitomaksu normaa-
leissa tileissä on 12.50€ kolmessa kuukaudessa. 
Vinkki! kannattaa tarkistaa tilimuoto.

Auli Jalkanen toimittaa pikaoppaan pankkipalve-
luista Suomi-Seuralle kesän kynnyksellä. Muistakaa 
varata aika halutessanne asioida Aulin kanssa!
Auli Jalkanen, Gestor Comercial,
oficina 1473 Torrevieja, Banco Sabadell.
Sähköposti: amjalkanen@sabadellsolbank.com

Tuija Sintonen



uhlamessuun osallistuivat katolisen seu-
rakunnan kirkkoherra D. Manuel Mar-
tinez Rocamora sekä Suomen Espanjan 
suurlähettiläs Markku Keinänen, jotka 
käyttivät messun alussa puheenvuoron. 
Mukana oli myös Suomen kunniakonsuli 
Mariano Sanchez Martinez  Pilar de la 
Horadadasta. Lahjakirja, jossa on kaikki-
en rahaa lahjoittaneiden yksityishenkilöi-

den, yhteisöjen sekä seurakuntien nimet luovutettiin 
tilaisuudessa Don Manuelille. Tässä yhteydessä seura-
kunta haluaa lausua lämpimät kiitokset kaikille kerä-
ykseen osallistuneille. Rahaa saatiin kokoon kaikkiaan 
10.000 €.

Suomalaiset ovat jo yli 10 vuoden ajan voineet käyttää 
Torreviejan keskustan katolista Inmaculada kirkkoa ju-
malanpalveluksiin ja mm. konsertteihin. Kirkon hyvä 
akustiikka  antaa oivat puitteet musiikkiesityksille ja 
lukuisat kuorot ja solistit ovat vuosien mittaan rikas-
tuttaneet suomalaista yhteisöä esiintymisillään. Yh-
teistyö katolisen seurakunnan kanssa on ollut hyvää 
ja kirkosta on aina löytynyt tilaa suomalaisille esiin-

Uudet urut soivat Torreviejassa
Costa Blancan suomalainen luterilainen seurakunta ko-
koontui 16.3 juhlamessuun Inmaculada Concepción kirk-
koon Torreviejassa. Messussa otettiin käyttöön uudet 
kuoriurut, jotka suomalaiset lahjoittivat kirkkoon. Seura-
kuntaneuvoston joulukuun 2011 kokouksessa  tekemän 
päätöksen mukaisesti perustettiin urkurahasto, johon 
tammikuussa 2012 alettiin kerätä rahaa uusien urkujen 
saamiseksi. Urkukeräys saavutti tarkoituksensa ja joulu-
kuussa 2012 voitiin tilata  Ecclesia Choir T-150 tyyppi-
set urut Hollannista, Johannus Orgelbouw b.v  tehtaalta. 
Uudet digitaaliurut saapuivat Inmaculada-kirkkoon maa-
liskuussa madridilaisen jälleenmyyjän toimittamana.

J tyjille. Uusien urkujen myötä musiikkitarjonta moni-
puolistuu ja ensi syksynä on toiveissa jo varsinainen 
urkukonsertti.

Pohjoismaista kuoroyhteistyötä
Sunnuntaina 17.3 täyttyi Torreviejan Teatro  Munici-
pal kuorolaulun ystävistä, kun pohjoismaiset kuorot 
Norjasta, Ruotsista ja Suomesta järjestivät yhteiskon-
sertin, ensimmäisen kuorojen historiassa. Paikalla oli 
n. 120 laulajaa neljästä kuorosta. Mukana olivat Ar-
monia de Noruega ja Gospel kor Norjan merimies-
kirkolta, Suomalainen kirkkokuoro sekä Coro nordi-
co. Kuoroja johtivat Maija Vuorinen, Aage Norman 
Eilertsen ja Yvonne Liss. Solistina lauloi suomalainen 
sopraano Leeni-Maria Hovila ja varmana pianistina 
oli Jukka Hovila. Kuorot lauloivat erikseen omaa oh-
jelmistoaan ja yhdessä laulettiin mm. hebrealaisten 
orjien kuoro ”Va pensiero” Verdin oopperasta Na-
bucco. 

Idea yhteiskonsertista syntyi, kun kanttori Maija Vuo-
rinen mietti, miten saisi omien kuorojensa, Suoma-
laisen kirkkokuoron ja Armonia de Noruegan kevät-
konsertit sovitettua yhteen. Mukaan pyydettiin myös 
Gospel kor ja Coro nordico. Molemmat kuorot innos-
tuivat ideasta ja niin asia lähti eteenpäin. Teatro Mu-
nicipal saatiin varattua ilman kustannuksia ja Hovilan 
perheestä löytyi solisti ja pianisti. Oli paljon yksityis-
kohtia järjestettävänä ja kuorojen harjoituksia hoidet-
tavana, mutta viimein kaikki oli valmista ja päästiin 
lavalle. Oli upeata laulaa  täydelle salilliselle yleisöä ja 
kuoronjohtajankin sydäntä sykähdytti, kun omat kuo-
rot lauloivat sydämensä kyllyydestä hyvin harjoitellun 

ohjelman. Konsertti onnistui ja jäi varmasti kaikille 
kuorolaisille  hyvänä muistona mieleen.  On ihan hyvä 
joskus laajentaa kokemuspiiriään ja tarttua haastei-
siin, joita ei usein tule eteen. Pohjoismainen yhteistyö 
musiikin saralla ei ole ollut kovin näkyvää, mutta sitä 
on ollut vuosien kuluessa ja ehkä se tämän kokemuk-
sen myötä saa uutta kipinää. Tulevaisuus näyttää.

Maija Vuorinen

12 13

Olemme Helka Karjalainen ja Zagros Babakeh. 
Olemme tulleet Vaasan Ammattiopistosta tänne 
Suomi-seuralle suorittamaan kuntoutuksen työhar-
joittelun. Tulimme 27.2 ja lähdimme 12.4 takaisin 
suomeen.
Meidät otettiin tänne todella hyvin vastaan! Olem-
me vastanneet terveysinfosta jossa olemme ot-
taneet asiakkailta hemoglobiini-,kolestertoli- ja 
verensokerimittauksia pikatestillä, verenpaineen-
mittauksia, hartiahierontaa sekä jalkahoitoja. 
Olemme kiertäneet Torreviejan lähikaupunkeja ja 

Kiitos Suomi-Seura!

ystäviämme on käynyt meidän luona. Tämä että 
pääsimme tänne, on ollut ainutlaatuinen kokemus 
ja varmasti mieleenpainuva! Olemme tykänneet 
olla täällä Suomi-Seurassa ja uskomme, että se on 
näkynyt meistä. Meillä tulee ikävä kaikkia ihmisiä, 
joita olemme matkan varrella tavanneet ja olemme 
todella kiitollisia kaikesta. Ihmettelemme vieläkin 
kuinka ystävällisiä ihmiset ovat olleet meille. Ha-
luamme kiittää koko Suomi-Seuran henkilökuntaa, 
jäseniä ja erityisesti Marja-Leenaa, koska hän on 
ollut meidän ohjaajana.
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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

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

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

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

lentopallo
Keskiviikkoisin ja
lauantaisin klo 15.00
Naufragos-rannalla
Hannu Petäjä
Puh. +34 665 351 597

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

Petankki
Maantaisin ja torstaisin
klo 14.30 – 16.30
Cabo Cerveran puistikossa.
Kaija Mäkiö
Puh. 677 218 803

akvarellipiiri
Suomi-Seuralla lauantaisin
20.4.2013 alkaen klo 12.00
Kirsi-Marja Myöhänen
Puh. +358 40 559 7200

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

ToImISTo, KIRJaSTo
Ja KahVIo aVoInna
ToImInTaKauSIna
arkisin kLo 10.00-14.00



  

SOL-ORO

Bungalow yksiö isolla pihalla, 32.000€
Bungalow 2 mh, 55.000€

OK-talo, 3 mh, 3 terassia, 159.000€
OK-talo, 4 mh, 2 kph, tontti 600m2, 295.000€

Lisäksi paljon muitakin hyvänhintaisia kohteita, kysy!

Vuokra-asuntoja alk. 300€/kk.

Markku Grönroos, (34) 626 186 793

C/Vicente Blasco Ibañez 44, Torrevieja
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eskiviikkoiltapäivä-
nä Suomi-Seuran 
tilat pullistelivat 
väenpaljoutta ja 
tunnelma oli en-
teilevän taiteellinen. Akvarel-
linäyttely oli ripustettu ruo-
kasaliin ja tapaspöytä katettu, 
kun ohjelma alkoi. 
Neljä kirjoittajaa 
esitti tekstejään 
yhdessä valitun ja 

paikoin hulvattomankin musiikin lomas-
sa. Marjatta kertoi uusista silmälaseis-
taan. Vaan pettymyksen karvaan koin / 
kun uudet lasit kotiin toin! / Mä näinhän 
kyllä nyt hyvin lukea / se toimitus on 
tosi tärkeä, / vaan toisin haluaisin tään 
sanomani pukea / en tiedä onko siinä 
lainkaan järkeä. / Oon luullut, mä nuo-
rekkaalta näytän / ja ryppyjäkin ihan vä-
häsen / vaan nyt kun lasejani käytän / 
mä näänkin naaman rähjäisen /… / Kun 
lasit kaiken paljastavat mulla on / myös 
toisten vikojaan on peittää mahdoton!!! 
Mirjami puolestaan runoili. Elämä me-
nee menojaan tulee Kertulle lapsenlap-
si, hän kysyy äidiltään kuka Kerttu on. / 
Näinkö me haemme nuoruutta Kerttusein ei tule se 
edessäpäin. / Ota veikkonen syliisi lapsi joka mum-
miksi kutsua vois, ja ilolla rakasta lasta, joka mum-
miksi sinut toi. Inkeri unelmoi. Nyt poissa on hän. / 

Viime syksyn matinean innoittamina runo-
nikkarinaiset valmistautuivat kevään runo-
matineaan niin tomerasti, että pettymys oli 
suuri, kun Seurakuntakodista tuli viesti, että 
matinea ei sovikaan seurakunnan kevään 
ohjelmaan. Päästyäni Torreviejaan naiset 
pyysivät kysymään voitaisiinko kevään tilai-
suus järjestää Suomi-Seurassa. Vastaus oli 
myönteinen. Sovimme, että Kevätkauden 
poikkitaiteelliset tapaskutsut pidetään 10.4. 
Ryhdyimme valmistelupuuhiin. Musikan-
teiksi lupautuivat Arttu ja Markku ja tapak-
sia valmistamaan Sirkka ja Pentti. Poikki-
taiteellisuutta lisäsi akvarellipiiriläisten halu 
pystyttää pieni näyttely samaan aikaan.

Kevätkauden
poikkitaiteelliset tapaskutsut

K Ei edes yhteinen tähti taivaalla loista ,/ nyt on pilvi 
peittänyt sen. / Hän sanoi silloin, kun tiesi, / Mun 

lähteä täytyy, / tule luokse-
ni sitten, kun sinunkin aika-
si on./ Meidän tähtemme 
sinulle näyttää tien, / sinut 
taasen uuteen onneen vien.

Loppumusiikin jälkeen siir-
ryttiin ruokasalin puolelle 
nauttimaan värikkäästä ta-
paskattauksesta sekä Ritvan, 
Annelin, Olavin ja Pierren 
akvarelleista, joita tässä pari 
näytettä, Olavin Maailman-
lopununi, Ritvan Siniharso, 
Annelin Pätsi ja ohjaajan 
Kaiho.
Sekä esiintyjät, että yleisö 
olivat varsin tyytyväisiä ta-
pahtumaan ja jäivät odot-
tamaan seuraavaa. Kiitokset 

Voitolle, joka ikuisti tiimimme. Oli ilo puuhata kans-
sanne.

Kirsi-Marja Myöhänen

Onni suosi Club de Leones Torrevieja/Suomen jär-
jestämiä ”isänpäivänkarkeloita” – tilaisuus voitiin 
pitää Bar Carlosin terassilla lähes puolihikisessä 
säässä. Carlos oli järjestänyt pohjoismaisia herk-
kuja notkuvan noutopöydän, ja yleisölle mieluisaa 
musiikkia soitti Nicon trio. Lions- presidentti Jarmo 
Peltonen johti ja säesti kitaralla yhteislaulua, jonka 
aluksi kajautettiin muutama perinteinen snapsilau-
lukin. Klubin aktiviteettitoimikunnan puheenjoh-
tajan, Pirjo Pursiaisen, tilitys klubikokoukselle oli 
arpajaiset mukaan lukien 662 euroa, joka summa 
käytetään lyhentämättömänä klubin 
avustuskohteisiin.

lorcan suuri päivä 10.3.2013

FLCE:n eli Espanjan Lions-klubien Sää-
tiön Lorca-projekti saatiin päätökseen 
ja uusi syntymävammaisten lasten hoi-
to- ja kuntoutuskeskus käyttöön vihi-
tyksi 10. maaliskuuta. Torreviejan suo-
malaiset lionit ovat alusta alkaen olleet 
johtavassa asemassa tässä FLCE:n eli 
Espanjan Lions-klubien Säätiön projek-
tissa, jossa rakennettiin puhtain lah-
joitusvaroin ja osin vapaaehtoisvoimin 
uusi rakennus Lorcan maanjäristyksessä 

11.5.2011 tuhoutuneen rakennuk-
sen tilalle. Kyseessä on ensimmäinen 
maanjäristyksen jälkeen kaupungissa 
valmistunut uudisrakennusprojekti.

LP Jarmo Peltonen, joka toimi vuon-
na 2011 myös Lions-piirin 116 A loh-
kon III A puheenjohtajana, lähetti 
heti maanjäristyksen tuhojen selvit-
tyä lohkon klubien nimissä kiireelli-
sen vetoomuksen avusta Espanjan 
Lions-liittoon. Tämän seurauksena 
Lions-säätiön johtokunta kutsui Pel-

tosen Lorca-projektin koordinaattoriksi. Yli 400 000 
euroa maksaneen projektin suurin yksittäinen lah-
joitus, 300 000 euroa, tuli Vodafone Españan sääti-
öltä. Projektin arkkitehti, barcelonalainen lion José 
María Pérez Soler, jonka vanhemmat olivat synty-
jään lorcalaisia, lahjoitti projektin Lorcan kunnalle, 
joka antoi käyttöön rakennustontin.  Club de Leo-
nes Torrevieja/Suomen vuosikalenteriensa myyn-
nillä keräämä ja Suomen Lions-klubien lahjoittama 
osuus on huomattava, yhteensä noin 10 000 euroa.

Lorcan hoitokeskusprojekti valmistui
- ja Torreviejan Leijonat irrottelivat Isänpäivänä!

Torreviejan suomalainen Lions-klubi houkutteli 19.3. runsaat viisikymmentä henkeä San Josén -karkeloi-
hin Bar Carlosiin. Tätä espanjalaista isänpäivää vietetään juhlapäivänä Castilla-La Manchassa, Valencian 
alueella, Galiciassa, Murciassa ja Melillassa.



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.



Olemme Neea Kuusisto ja Julia Rantanen. Käymme 
koulua Costa Blancan Skandinaavisessa koulussa. 
Koulumme on hyvin viihtyisä ja hauska koulu. Kou-
lun alapuolella on yleinen puisto, jossa lapset voi-
vat leikkiä. Olemme 4-6 –luokalla ja meidän luokan 
opettaja Tiia Kokko rakastaa oppilaitaan ja mikä 
tärkeintä, hän rakastaa kahvia. Kaikilla oppilailla on 
hauskaa, ja heti ensimmäisenä päivänä, kun uusi 
oppilas saapuu kouluun, kaikki haluavat tutustua 
häneen. Samaa mieltä on myös uusin oppilaamme 
Nella. - Se oli hieman häiritsevää, kun kaikki oli-
vat minun kimpussani, mutta nyt on jännää. Elma, 
Neea ja Aada ovat minun kanssani yleensä, kertoi 
Nella. 

Kyselimme muutamalta luokkakaveriltamme mieli-
piteitä koulustamme. Tuomas kertoi, että meidän 
ope on ihan hulluna kahviin ja että koulumme on 
laadukas ja mukava. Koulussa ei kiusata ja täällä 
Tuomasta kutsutaan aina lempinimellä ”Tube”. 

Koululaiset Costa Blancalla
Orihuela Costalla lämpimän auringon alla on 
pikkuinen koulu, jossa todella viihdytään. Kou-
lussa on hauskaa ja oppilaat ja opettajat ovat 
iloisia. Koulussa pidetään huolta toisista ja ym-
päristöstä.

Paolo  tykkää, kun koulussa on joskus ruokana 
hamppareita. Petrus mainitsi, että penkit ovat peh-
meät. Elma kertoi, että koulu on pieni ja viihtyisä. 
Hän viihtyy koulussa hyvin. Opettajat ovat mukavia 
ja kouluruoka on hyvää. 

Koulussamme kierrätetään paljon ja tavoitteenam-
me on saada Vihreä lippu koulullemme. Askarte-
lemme vanhoista tavaroista ja esineistä uusia tava-
roita. Meillä on myös paperinkeräys.

Neea Kuusisto ja Julia Rantanen 5.lk

Koulu oli tyhjän näköi-
nen, ihmettelin mis-
sä kaikki lapset ovat? 
Menimme peremmäl-
le ja tapasin lapseni 
opettajan, joka iloise-
na kertoi, että Espan-
jassa koulu alkaa vas-
ta syyskuun toisella 
viikolla… Eli lähdimme 
siitä vielä jatkamaan 
lomaa noin kahdeksi 
viikoksi.

Vihdoinkin oikean 
koulupäivän koittaes-
sa koulunpiha ja ym-
päristö tulvia pieniä 
innostuneita koululai-
sia. Yhtäkkiä kellon ollessa tasan 
9:00 koulunkello soi, eikä soinut 
tylsää pirinää, vaan iloinen Sha-
kiran Waka, Waka joka sai kaikki 
oppilaat ja vanhemmat tanssi-
maan positiivisesti.

Espanjassa esikoulu (Infantil) al-
kaa jo 3 vuotiaana ja esikoulua 
käydään 3 vuotta, jonka jälkeen 
6 vuotiaana alkaa ihan ”oikea” 
koulu. Esikoulun tarkoitus on op-
pia leikin avulla ja sen suorittanut 
lapsi osaa lukea sekä laskea yh-
teen ja vähennyslaskuja ainakin 
sataan.

Koulupäivä alkaa aamul-
la 9:00 ja jatkuu kello 
14:00 asti jonka jälkeen 
on maksullinen koulu-
ruokailu ja vapaata toi-
mintaa kello 16:00 asti. 
Riippuen koulusta tai 
kaupungista.

Koululaisena Espanjassa!
Oli ensimmäinen päivä syyskuuta ja lähdimme esikoiseni kanssa kouluun. Hän oli silloin 5 
vuotias ja tarkoitus siis mennä esikoulun viimeiselle luokalle.

Kouluruokailu Espanjassa on va-
paehtoista ja aika kallista, sillä 
hinta on yleensä reilusti yli 4 eu-
roa päivässä lapselta. Koulukirjat 
ja materiaalit on myös ostettava 
itse. Ruokailuun ja koulukirjoihin 
voi anoa avustusta (Beca) joka 
annetaan pisteiden mukaan.

Kieliä kuten englantia aletaan 
opiskelemaan jo esikoulussa, 
sekä kertotaulut osataan jo 7 
vuotiaana.

Mielestäni tämä toimii hyvin. 
Lapsi oppii jo hyvin varhain tun-
nolliseksi ja sosiaaliseksi, sekä 

omaksuu säännöllisen 
elämänrytmin.

Koulukirjoja ei raahata 
edestakaisin koulun ja 
kodin välillä vaan ko-
tiläksyt ovat moniste-
paperilla joka kulkee 
painottomasti muovi-
taskussa repussa, näin ei 
tule suuria painoja pie-
nen lapsen kannettavak-
si. Koulupuku on yleensä 
täysin vapaaehtoinen 
julkisissa kouluissa.

Bilingue on koulu jos-
sa puolet opetuksesta 
on englanninkielellä ja 

puolet espanjaksi. Tämän vaih-
toehdon olen valinnut hiljattain 
lapsilleni, koska näin he puhuvat 
3 eri kieltä jo 7 vuotiaana. Siihen 
lisätään pian Ranska ja toinen 
valinnallinen kieli. Tämä koulu 
vaihtoehtona on osoittautunut 
erittäin hyväksi.

Ja vanha Suomalainen sananlas-
kuhan menee niin: Minkä nuore-
na oppii, sen vanhana taitaa!

Triinu Pokkinen
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Koulussa on
paljon hauskaa
 
- Koulumme on pieni ja kaikki tuntevat toisensa. 
- Koulussamme on monia yhteisiä tapahtumia, 
joissa on mahdollisuus tutustua toisiin oppilaisiin. 
- Välitunnit ja rörikset, ruokailut ja tapahtumat 
pidetään aina yhdessä koko koulun kanssa. 
- Oppilaat voisivat jutella ja olla välitunneilla 
yhdessä, jotta kaikki tuntisivat toisensa vieläkin 
paremmin.
Pidämme huolta 
- Koulussamme on tärkeää pitää huolta toisista. 
- Kaikki tsemppaavat toisiaan silloin kun sitä tarvi-
taan. 
- Oppilaat ja opettajat ovat iloisia. 
- Toisista ihmisistä siis todella välitetään. 
- Rento ja iloinen tunnelma vähentävät stressiä. 
- Uudet oppilaat otetaan huomioon. 

Elma Mettälä ja Nella Lindstedt 6.lk

Costa Blancan Skandinaavinen koulu tarjoaa opetusta poh-
joismaalaisile oppilaille perusopetuksen vuosiluokilla 1-6. 
Kouluun on jatkuva oppilashaku. Lukuvuoden 2013-2014 
koulupaikkojen jako aloitetaan huhtikuussa. Oppilaita ote-
taan kouluun myös lukukautta lyhyemmäksi ajanjaksoksi. 
Minimiopiskeluaika on yksi kuukausi. Näin esimerkiksi Costa 
Blancalla asuvilla isovanhemmilla on loistava mahdollisuus 
ottaa lapsenlapsensa asumaan Espanjaan lyhyemmäksi tai 

SKANDINAVISKA SKOLAN COSTA BLANCA pidemmäksi ajanjaksoksi. Ajanjakson aikana Skandinaavinen 
koulu huolehtii lapsen koulunkäynnistä. Tervetuloa kouluun!
Lisätietoja:
www.skandinaviskaskolan.com tai rita@skandinaviskaskolan.com



Tekniikan tohtori Catharina 
Candolinin mukaan jokaisen tu-
lee ymmärtää jotain kybertur-
vallisuudesta. Kyberuhka ei ole 
mikään mörkö, joka hyökkää 
avaruudesta vaan yksinkertai-
simmillaan se olet sinä ja kuinka 
käyttäydyt tietokoneesi kanssa. 
Muista perusasiat: 1) Päivitykset, 
antivirusohjelmistot ja palomuu-
rit. 2) Älä klikkaa epämääräisiä 
linkkejä, vaikka lähettäjä näyttäi-
sikin olevan tuttu. 3) Mieti, mitä 
tietoja annat itsestäsi mihinkin. 
4) Käytä USB-tikkuja viisaasti, sil-
lä merkittävä osa haittaohjelmis-
ta leviää tikkujen käytön kautta. 
5) Pyydä apua ja neuvoja. Et ole 
yksin!

noissa, joissa irtaimiston palo on 
yleensä nopea ja raju. Suurin osa 
vahingoista sattuu tutussa ympä-
ristössä tai vapaa-ajan harrastuk-
sissa. Pienillä turvallisuuteen vai-
kuttavilla toimenpiteillä on suuri 
merkitys. On myös hyvä muistaa, 
että 70 vuotta täyttänyt henkilö 
tarvitsee kunnolla nähdäkseen 
kolminkertaisen määrän valoa 
verrattuna 20-vuotiaaseen. 
Asiantuntijoiden mukaan iso on-
gelma on, että ostetaan vanha 
”mummonmökki” tai muu ra-
kennus maaseudulta ja viedään 
sinne kaikki uudenaikaiset säh-
kölaitteet tarkistuttamatta raken-
nuksen sähköjohdatuksia. ”Olkaa 
varovaisia”, sanoi palopäällikkö, 
”älkää ainakaan panko roihua 
puuportaille”. Otin Turvasemi-
naarin opit ja harjoitukset vaka-
vasti ja tutuiksi tulivat mm. pa-
lovaroittimen, käsisammuttimen 
ja sammutuspeitteen toiminnat. 
Osaan tukahduttaa peitteellä pa-
lavan öljykattilan tai television, 
enkä pelkää vetää käsisammut-
timen sokkaa irti ja osaan ryh-
tyä sammuttamaan paloa sen 
juuresta enkä liekkien huipuista. 
Vihje: Vanhentuneille käsisam-
muttimille on olemassa järkevää 
käyttöä, kun järjestää nuorem-
malle polvelle paloharjoitukset 
ja sammutustalkoot. Torreviejan 
turvallisuustapahtumassa osallis-
tujia puhuttivat suurempien on-
nettomuuksien ja evakuointien 
lisäksi sekä Suomi-Seuran että 
Seurakuntakodin varapoistumis-
tiet. Mitä tehdään, jos kaasupullo 
räjähtää keittiössä tai rappukäy-
tävä on täynnä myrkyllistä kaa-
sua? Vastuuhenkilöt miettivät 

keinoja. Onko se ikkunasta heitet-
tävä köysiporras vai lentokoneis-
sa käytetty liukukaukalo vai joku 
muu? Kuinka sitten toimitaan 
pyörätuolihenkilöiden kohdalla? 
Toivon kuitenkin, että ratkaisu ei 
ole pelkkä kyltti ainoan sisään-
käynnin yläpuolella, jossa lukee 
Salida de Emergencia, kuten Pa-
lacio de la Músican salin oven si-
säpuolella. Tähän hän totesi taas 
omaan tyyliinsä: ”Ei ole olemassa 
onnettomuuksia eikä tapaturmia 
vaan huolimattomuutta ja välin-
pitämättömyyttä”.

nen ristiriita nostetaan esiin tällä 
tasolla.

net nyrkit upposivat suureen tai-
kinakulhoon melkein kyynärpäitä 
myöten. ”Pannaan paljon ’rum-
menia’ (erilaisia leseitä), seesa-
minsiemeniä ja tattaria”, neuvoi 
pieni taikinanalustaja. Isovelikin 
pyrki ottamaan osaa leivonnais-
ten voiteluun ja koristamiseen.

Jos Costa Blancan Suomi-Seu-
ran ja ev.lut. seurakunnan isän-
nöimässä turvallisuustapahtu-
massa ei ollut tungosta viime 
syksynä Torreviejassa, ei sitä 
myöskään ollut Maanpuolustus-
järjestön Turvallisuusseminaa-
rissa, joka järjestettiin Suomen 
Kuopiossa tammikuussa. Kun 
pienessä ja vähäväkisessä maas-
samme sattuu vuosittain noin 
miljoona vammaan johtanutta 
tapaturmaa ja niissä kuolee 2700 
henkilöä, mitä sitten tapahtuu 
väkirikkaammissa maissa. Suo-
messa vuoden alku oli synkkä, 
sillä yksitoista ihmistä kuoli tuli-
paloissa jo tammikuun aikana. Yli 
puolet heistä oli miehiä ja puolet 
yli 65-vuotiaita. Tulipaloista yli 
puolet tapahtui kerrostaloasun-

Jahfetin aika on ohi
Valtiopäivienavajaispuheessa 
5.2. Presidentti Sauli Niinistö 
kertoi Nooan kolmesta pojasta: 
”Erityisen hyveellinen Jahfet sai 
Euroopan.” Niinistön mukaan 
tätä onkin sitten tulkittu niin, että 
Eurooppa olisi muita maanosia 
parempi. ”Euroopan unioni ei 
ole virheetön vaan ongelmia on 
riittänyt vahingoksi asti.” Presi-
dentti ihmetteli terveen järjen 
täydellistä puutetta talouden pi-
dossa. Tietenkin taas ”eteenpäin 
katsojat” – siis ne, jotka eivät 
haluakkaan tuntea historiaa, pu-
humattakaan, että ottaisivat siitä 
opiksi – sanovat tuota jälkivii-
saudeksi. Korruption kitkeminen 
saattaa olla ylivoimainen tehtä-
vä myös tässä hyveellisen Jafetin 
maanosassa, koska valtaapitävät 
ovat siinä itse niin syvällä. Nii-
nistön puhe vain jämäköityi, kun 
hän ehdotti teesien naulaamista 
Brysselin oveen hyvän hallinnon 
edistämiseksi. ”Kansainvälinen 
yhteistyö ilmastonmuutoksen 
torjumiseksi etenee tuskaisen hi-
taasti. Finanssikriisi ja sen nostat-
tamat kulutuskehotukset olivat 
suorastaan henkinen taka-askel”, 
sanoi Niinistö. On hyvä, että il-
maston muutoksen torjunnan ja 
jatkuvan kasvun ideologian väli-

Hiihtoloma
savolaiseen tapaan

Olihan se melkoista hulapaloo-
ta, kun pikkupojat tulivat isänsä 
kanssa taas kerran viikoksi Hel-
singistä Kuopioon. Kysyin jo etu-
käteen, että onhan tämä poikien 
lepoloma ja henkisten harras-
tusten aika, onhan? Vastaus oli, 
että jos aikaa jää, kun pelataan 
jääkiekkoa, jalkapalloa ja säh-
lyä, kuntoillaan Kuopio-hallissa 
ja käydään uimassa ja laskette-
lemassa. Tämähän on kuitenkin 
kokopäiväinen lomaohjelma, sillä 
Helsingissä kaikki tuo harjoitte-
lu pitää sulloa työpäivän jälkei-
selle vapaa-ajalle. Katselin 6- ja 
8-vuotiaiden pojanruipeloiden 
pukeutumista suojavarusteisiin 
jääkiekkokaukaloon lähtiessään. 
Siinä oli pelipaitojen ja -housujen 
lisäksi sääri-, kyynär- ja muna-
suojat (olkasuojat oli jätetty ko-
tiin varsinaisia turnauksia varten) 
sekä suojakäsineet ja kypärä, 
joka silmikkoineen painoi niin 
paljon, että niskani oli nyrjähtää, 
kun sovitin sitä. Ihmettelin miten 
he ylipäätään pystyivät liikku-
maan korkeilla hokkareilla kaik-
kine varusteineen, niinpä menin 
seuraamaan peliä. Kalpan peli-
paidat näyttivät kelpaavan HIFK: 
n junioreillekin ja rystylyönti sekä 
takaperin luistelu sujuivat jo hie-
nosti. Peli-iloa kerrassaan. ”Hen-
kisistä harrastuksista” poikani 
piti tärkeimpänä, että pikkupojat 
oppivat viikon aikana solmimaan 
luistimien nauhat tiukalle. Minun 
lenkkareillani harjoiteltiin aina 
aamuisin. Virtaa tuntui pojissa 
riittävän, sillä ehdimme kuitenkin 
pari kertaa maalata vesiväreillä, 
tehdä ruokaa ja paistaa panna-
rin. Kun kysyin, että leivotaanko, 
6-vuotias oli heti valmiina ja pie-

Mafia Rusia
Espanjan uutisissa ja ajankohtais-
ohjelmissa myöhäissyksystä läh-
tien pysyväisaiheita ovat olleet 
häädöt ja korruptio. Kiinalaisen 
mafian ruotiminen on muuttu-
nut venäläisen mafian käsittelyk-
si. LaSexta3: lla oli 15.3. kahden 
tunnin ansiokas ohjelma, jossa 
kerrottiin Mafia Rusan toimin-
nasta, rahan pesusta ja korrupti-
osta. Mikähän vaikutus venäläis-
ten rakennuttamilla kymmenillä 
tuhansilla asunnoilla on ollut Es-
panjan asuntokuplan syntyyn.

Viva Argentina
o España
”Argentiinalaiset ovat suosiossa”, 
sanoi hän. ”Papa Francisco I Vati-
kaanissa ja Leo Messi, joka upotti 
italialaisen AC Milanin Champi-
ons Leaguessa. Molemmat liene-
vät espanjalaisten konkistadori-
en jälkeläisiä”.

Lukuvinkki
Markku Kuisman ja Teemu Keskisarjan 
Erehtymättömät; tarina kertoo suuresta 
suomalaisesta pankkisodasta sekä finans-
si- ja talouskriiseistä 150 vuoden ajalta. 
Kirjan lukemalla saa myös valaistusta tä-
män päivän globaaleihin finanssikriiseihin.
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NYKÄSYJÄ
Mikä on
kyberturvallisuus?

Uhat ja tuhot
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ohjoispuolella on luonnon-
suojelupuisto Las Salinas ja 
Arenales de San Pedro del 
Pinatar. Kesäisin paikka on 
suosittu turisti kohde ja jon-
ka vientituotteena on pää-
asiassa kala ja suola.

Alle 55 km säteellä lähis-
töllä sijaitsee 3 suurempaa 
kaupunkia ja yli 100 000 

asukkaan Torrevieja sekä Cartagena ja Murcia. 
Torreviejasta matkaa on vain 15 km.

Alueella on aurinkoinen mikroilmasto joka on 
tunnettu terveellisistä vaikutuksistaan auttaen 

San Pedro del Pinatar

Neljän tähden Hotelli Spa-keskus Ladomar Thalas-
so sijaitsee San Pedro del Pinatarissa, Murciassa 
noin 20 km päässä Torreviejan keskustasta. Hotel-
lista on upeat näkymät Mar Menorin järvelle.

Saimme seuran puheenjohtajan Inkeri Whiten 
kanssa kutsun tulla tutustumaan paikkaaan ja hoi-
toihin ajatuksena, että voisimme tiedottaa, sekä 
rakennella hyvän olon retkiä sinne tarjouspaketein.
Lodomarin spa-keskuksessa on sauna, turkkilaisen 
sauna, suolaisen veden altaat, joissa suolapitoisuus 
on 84-86%. Tarjolla laaja valikoima erilaisia kaune-
uden ja terveyden hoitoja.

Spa-keskuksessa tutustuin kahteen eri hoitoon. 
Ensimmäinen hoito oli Puhdistava kokovartalosavi-
naamio, jossa hoitaja levitti saven iholleni ja kääri 
minut lämpimään pakettiin. Rauhallisen musiikin 
tahdissa saven hoitavat aineet vaikuttivat puolisen 

San Pedro del Pinatar on espanjalainen kunta joka sijaitsee Mur-
cian maakunnassa Välimeren ja Mar Menorin vetovoimaisilla 
rannoilla. Mar Menor on Euroopan suurin ja suolaisin suolajärvi.

P

erityisesti tietyissä kroonisissa sairauksissa, kuten: 
ihon, luuston, hengityselimien, verenkiertoelimis-
tön ja jopa psyykkisissä oireyhtymissä.

Ilmaston ansiosta syntyy suora terapeuttinen vaiku-
tus hengityselimiin ja ihminen rauhoittuu.

Suolajärvi-ilmastossa on korkea kosteuspitoisuus ja 
siinä ei ole siitepölyä eikä muita allergeenejä vain 
runsaasti mineraaleja. Suola joka vapautuu ilmaan 
saa aikaiseksi luonnollisen aerosolin, joka stimuloi 
ja ravitsee hengitysteiden limakalvoja sekä poistaa 
limaa. Tämä myös mahdollistaa rauhalliset yö unet.

Alueella sijaitsee pieni kotoisa hotelli (virallinen 
Talasoterapiakeskus) jossa vedet tulevat suoraan 
suolajärvestä. Suolapitoisuus on noin 86 % joten 

vedessä voi vain kellua. Hotellilla on noin 80 huo-
netta ja lisäksi asuntoja. Henkilökunta on aivan iha-
nia ammattilaisia jotka ovat erikoistuneet monien 
sairauksien hoitoon ja paranemiseen. Nauttimaan 
pääsee mm. luonnollisista mutahoidoista ja vedes-
sä kelluessasi koko vartalon hieronnasta. Terapeu-
tit sekä hierojat tekevät tätä työtä koska rakastavat 
työtänsä ja näkevät ihmisten voivan paremmin ja 
jopa parantuvan kokonaan.

Suomiseuran puheenjohtaja oli myös tutustumassa 
hotelliin ja sen ainutlaatuisiin hoitoihin.

Triinu Pokkinen
Matkatoimisto Turismo Pais del Sol on

hotellin yhteistyökumppani jonka kautta
lisätiedot ja varaukset myös Suomeksi!

triinu@turismopaisdelsol.com

tuntia ja sen jälkeen huuhtelin saven pois suihkussa. 
Iho tuntui selvästi pehmeämmältä hoidon jälkeen. 
Toinen hoito oli vesiterapia lämpimässä suolavesi-
altaassa Fysioterapeutti Jaimen osaavissa käsissä. 
Veden suolapitoisuuden ansiosta kelluin vedessä 
ja hoitaja käytti veden vastusta hyväksi vesiterapi-
aa tehdessä. En ole kokenut vastaavaa rentouden 
ja painottomuuden tunnetta koskaan aikaisemmin. 
Hoidon jälkeen olin kuin uudestisyntynyt. Suositte-
len vesiterapiaa lämpimästi. Neljän tähden hotellis-
sa viiden tähden hoitokokemus *****.

Suomi-Seuran jäsenille viikonlopun tarjouspaket-
ti hotelli Spa-keskus Ladomar Thalassossa lisätie-
toja ja tiedustelut: Triinu Pokkinen puh( +34) 616 
660609, info@turismopaisdelsol.com

Tuija Sintonen

HEMMOTTELUPÄIVÄ
MURCIASSA
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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 ke ja to klo 10.00-13.00
KunnIaKonSulI.......................................965 866 942
Avda los Almendros 37, 2izq., Benidorm
amBulanSSI.............................................965 877 859
Samu (kiireelliset kuljetukset)....................965 144 000
PaloKunTa...............................................966 704 433
GuaRDIa CIVIl..........................................965 710 113
PolICIa loCal..........................................965 710 154
SaIRaalaT
Torrevieja.....................................................965 721 200
Vega Baja......................................................965 877 500
Elche............................................................966 679 000
Alicante (Univ.hosp.)....................................965 938 300
San Jaime (Yksit.).........................................966 921 313
San Juan.......................................................965 938 665
San Vicente..................................................965 660 512
TeRVeYSKeSKuKSeT ajanvaraus...............965 721 400
La Loma
Asequion
La Mata
Almoradi
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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osta del Sol´n ja Costa Blan-
can alueella asuu paljon suo-
malaisia. Otettiin yhteyttä 
molempien alueiden Suo-
mi-seuroihin ja molemmilta 
saimme vastukset. Niiden 
perusteella päätimme sitten 
lähteä Costa Blancan Torre-
viejaan.

Matkaan lähdettiin lauantaina 
9.3. innostuneen tunnelman vallitessa.  Hotellilla 
meitä oli halauksin vastaanottamassa Suomi-seu-
ran puheenjohtaja Inkeri White sekä Heimo Kin-
nunen, jotka molemmat tekivät ja olivat tehneet 
valtavan työn viihtymiseksemme perillä. Valmiiksi 
oli järjestetty esiintymiset, konserttipaikat, retket, 
karonkat jne. Sunnuntaina Heimo vei meidät kä-
velykierrokselle, jolla tutustuimme lähialueeseen 
sekä myös Suomi-seuran toimitiloihin.

Maanantaipäivän ohjelman täytti Suomi-seuran 
jäsenten kanssa kokopäiväretki Bodegas Francis-
co Comez´n viinitilalle. Matkaan lähdettiin kahdel-
la bussilla ja kuoro jakaantui molempiin busseihin 
tehtävänään viihdyttää matkalaisia. Niin sitä sitten 
busseissa laulu kaikui ja juttu luisti. Viinitilalla tu-
tustuttiin viinin ja oliiviöljyn valmistukseen ja mais-
teltiin viinejä tapas palojen kera. Ja kajahtihan siellä 
tietenkin myös Chianti-Lied ja muutama muu viinin 
ylistyslaulu. Viinitilavierailun jälkeen nautittiin lou-
nas pienessä Biar´n kylässä ja kun laulamaan oli 
tultu, niin pitihän sitä sielläkin laulaa.

Coro viaje a Torre-
vieja -  kuoromatka
Torreviejaan

Viinitilalle matkamme kun käy
ei missään surullista naamaa näy.
Kaikilla herkässä on naurut 
bussissa raikuu riemulaulut.
Kahdella bussilla taivallamme
uusia asioita oivallamme.
Pitkä on matka, kapea on tie
oikeaan paikkaan kuski
meidät kuitenkin vie.
Perillä tutkimme viinien salat
saimme myös pienet maistiaispalat.
Kuorolaiset pitivät laulusta huolen
kuuntelimme ilolla viiniä juoden.
Biar´in kylään matkaa jatkoimme
siellä ruokaherkuista nautimme.
Jälleen kuoro sävelet ilmoihin päästi
kuoron johtaja sitä hanurilla säesti.
Kotimatkalla porukka väsähti
miten kaikki näin lysähti
liekö ollut viinin syy
vai eikö laulut enää myy?
Vitsit kuitenkin luisti,
jos joku niitä vain muisti.
    Marjo Helgren

C

Keskiviikko 13.3. oli talvisodan päättymispäivä ja 
Suomi-seura oli järjestänyt sota-ajan iltamat. Paik-
ka oli Dña Monse-niminen hotelli-ravintola, jonka 
iso juhlasali oli tilaisuuteen varattu. Kuoro oli tähän 
tapahtumaan uudelleen lämmittänyt lauluja Sam 
Sihvon laulunäytelmästä Jääkärin Morsian. Soolo-
osuudet lauloivat Suomi-seurasta Heimo ja Sirpa 
Kinnunen sekä Terttu Nivala. Omasta kuorostam-
me soolon lauloi Tuomo Hellsten. Säestyksistä vas-
tasi kuoromme johtaja Markku Haavisto pianolla 
ja hanurilla. Yleisön kanssa laulettiin yhdessä sota-
ajan lauluja Sil-
lanpään Marssi-
laulusta Äänisen 
Aaltoihin. Kuoro 
päätti osuutensa 
laulamalla Kau-
nehin maa sekä 
Suomen Laulun ja 
vielä yleisön pyyn-
nöstä Finlandian.

Iltamat päätet-
tiin vanhaan ta-
paan tanssimalla. 
Kun sali oli vielä 
täynnä yleisöä (n. 
200), oli ilta kaikin 
puolin onnistunut.

Torstaina kuorolla oli hengellisten laulujen konsertti 
Torreviejan katolisessa kirkossa Inmaculada Con-
cepción. Paikallisella suomalaisella seurakunnalla 
on sopimus saada käyttää kirkkoa omiin tilaisuuk-
siinsa. Turistipappina toimivan Sakari Vuorisen ja 
hänen kanttorivaimonsa Maijan myötävaikutuksel-
la saimme konserttipaikaksi tämän kauniin kirkon. 
Iloita saimme myös siitä, että kirkko oli jälleen lä-
hes täynnä kuulijoita. Tuttujen hengellisten laulu-
jen ja virsien lisäksi kuorostamme Simo Hilden ja 
Tuomo Hellsten lauloivat duettona D. Buxtehuden 
O wie selig – Autuaat. Uruilla heitä säesti Markku 
Haavisto. Erityisesti tämä esitys sai valtaisat aplodit 
sekä kanttori Maijan silmät kostumaan. Kun yleisön 
kiitokset oli vastaanotettu, piti tämäkin konsertti 
päättää Finlandiaan.

Perjantai oli muuten vapaapäivä, mutta illalla oli 
viikon päätteeksi Suomi-seuran kanssa yhteinen 

karonkka. Syötiin hyvän viinin kera, kiiteltiin puolin 
ja toisin,  nähtiin hyvä flamenco-esitys ja tietenkin 
myös laulettiin.

Lauantai oli  Concepsión – kirkossa Marianpäivän 
Jumalanpalvelus ja uusien urkujen käyttöönotto ja 
vihkimistilaisuus. Tilaisuus oli juhlava.

Lähtiessä halusimme kiittää Hotellin Madridin hen-
kilökuntaa. Kun aloitimme laulun ”Hän kulkevi kuin 
yli kukkien”, sai se vastaanotossa työskentelevän 

rouvan kyyneliin, vaikka 
hän ei suomenkielistä lau-
lua voinut ymmärtääkään. 
Sitten alkoi kotimatka ja 
kahdeksan tunnin kuluttua 
oltiin Nokialla. Matkasta 
vähän väsynyt, mutta tyy-
tyväinen ja iloinen joukko 
purkautui bussista.

Matkamme voidaan to-
deta onnistuneen hyvin 
ja suuren vastuun siitä 
kantoi kuoromme johtaja 
Markku Haavisto. Ennen 
matkaa hän jaksoi harjoi-
tuttaa meitä ja oli esiin-
tymissä aina tunnelman 

mukaisesti mukana. Erityinen kiitos kuuluu vielä 
Suomi-seuran puheenjohtajalle Inkeri White´lle ja 
Heimo Kinnuselle sekä kaikille, jotka tapahtumasta 
toiseen olivat mukanamme koko viikon ajan ja jotka 
auttoivat matkan onnistumisessa.

Gracias y adiós!
Jukka Lehtinen



Ilmoitusmyynti:

ConCordia nro: 3/13 aineisto viimeistään 10.10-2013.

Ilmoitustaululla mainostaneet saavat mainoksen myös
Suomi-Seuran verkkosivuille osoitteeseen:  www.costablancasuomiseura.es
 
Lähetä valmis mainos PDF-muodossa
osoitteeseen: lehticoncordia@gmail.com 
Ilmoitusmyyjä Elisa Takalo, puh. 644 556678 
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.

30 31

TULEVAA COSTA BLANCA 
SUOMI-SEURAN TOIMINTAA

 
 Lähdemme kesälaitumille toukokuun 3pv. 

 Koko kesän ajan tiistaisin on sekä kirjasto, että kah-
vio avoinna klo 11-13.

-Edellinen kokemus osoitti sen hyväksi ja tarpeellisek-
si kävijöiden määrästä päätellen.Onneksi löytyy aina 
joku, joka voi päivystää.
 
 Myös noin kerran kuukaudessa  tuli tavaksi  kesäl-
läkin  mennä yhdessä ruokailemaan johonkin muka-
vaan ravintolaan. Aina oli noin parikymmentä suo-
malaista  iloisena, että ’taasha myö tavattiin’

Syyskauden toiminta alkaa jälleen 23.9.2013
 
 Lokakuun 15pv. saamme kuulla musiikkitalolla  mei-
dän iloksemme laulavaa  VIIHDEKUORO  PANDO-
RAA ’Tytöt’ tulevat Turusta
 
 Suunnitteilla on Granadan yhden yön retki lokakuus-
sa 17-18 pv. Silloin on Alhambraan tutustumiseenkin 
valo ja lämpö riittävä.
 

 Mikko Alatalo on luvannut tulla laulattamaan mei-
tä syksyn aikana. Toivomme hänen tulevan tervetu-
lojuhlaan, johon  paras äänentoistoiltaan on Hotel 
Dna Monse.
 
 Seuran syyskokous  tulee olemaan Kansainvälisenä 
lasten päivänä 20.11.2013.
 
 Liisa Paatso lupasi antaa  halukkaille esiintymisen 
kurssitusta.
Vanheneminen vieraassa maassa, sekä elämänkaari-
luento ja taidetapahtuma ovat listalla.
 
’Vanhakin nyt nuortuu’ pikkujoulut toki pidetään 
(paikka avoin) marraskuun 29pv.  sekä jouluruokai-
lu 11pv joulukuuta Suomi- Seuralla perinteisesti.

 Joulukuun 6pv järjestetään Itsenäisyyspäivän juhla  
Evankelisluterilaisen seurakunnan kanssa yhdessä.
 
Vähintäin näillä eväillä  kuljetaan tämä vuosi lop-
puun. Aikanaan katsotaan ’onko vielä muuta’.
 

Johtokunnan terveisin
ja hyvän kesän toivotuksin

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

Ohjeet ilmoittajalle Tulevia tapahtumia



Tarjoamme teille, hyvät asiakkaat, laadukkaita autoja
 kilpailukykyieen hintaan. Kaikki myytävät autot ovat
 katsastettuja ja annamme autoille takuun.
 Palvelemme Teitä erittäin mielellämme henkilökohtaisesti.

CITROEN C3 1.4 HDI LX - 
70CV - 33.000 kms - 2011 

9500€

DODGE NITRO 2.8 CRD 4WD 
- 177CV - 2008 

14500€

MINI COOPER S - 1.6 - 
3900kms -FSH - 2009 

18900€

FORD FIESTA  1.4 - 70CV - 
60.000kms - 2006

5500€

FORD FIESTA 1.4 TDCI - 
31.000kms - 2010 - FSH 

9700€

AUDI A3 2.0 TDI - 140CV 
- 2009 - 60.000kms - FSH  

17900€

MERCEDES ML 270CDI SPORT 
EDITION - 90.000kms - 2005  

15500€

BMW 320D - 150CV - 
120.000kms - 2003 - FSH 

7500€

Palvelut:
-uusien autojen myynti
-vaihtoautojen myynti
-tuonti- vientiautot
-autoille takuu
-autot katsastettuina
-oman korjaamon
 laatupalvelut
-auton katsastukseen valmistaminen
-auton katsastuspalvelu
-vara-autopalvelu, jos autonne korjaus vie yli 48h
-autonvuokrausta
-autokaupan rahoitusta
 toiveidenne mukaisesti
-autovakuutukset

BMW 325 TDS - 143cv - 
1994 - 200.000kms

3500€

OPEL ASTRA 2.2 CDTI -FULL 
EQUIP - 160.000kms - 2002 - 

3500€

OPEL COMBO 1.3 CDTI - 
75CV - 58.000kms - 2009 

6990€

OPEL ZAFIRA 1.9 CDTI - 
69.000kms - 7seats - 2008 

11900€

PEUGEOT 307 SW 1.6 PLUS - 
68.000 kms - 2008

9900€

Peugeot 308 1.6 HDI - 110CV - 
61000kms - 2008 

9300€

RENAULT MEGANE 1.5 DCI - 
65.000 kms - 2008 

7500€

SEAT LEON 1.4i - 100CV 
- 2010 - 40.000 kms  

9900€

SEAT LEON 1.9 TDI - 
105cv - 61.000Kms - 2008 

9900€

SSANGYONG REXTON 2.7 
XDI PLUS - 109.000kms  

2005 -7900€

PEUGEOT 206 1.4 HDI - 
70CV - 2006 - 73.000kms 

5900€

VOLKSWAGEN GOLF 1.6 
CL - 105cv - 122.000KSM  

2002- 4500€

www.bwcars.es
Toimiston Puh/Fax Fax: 966 720 533

32


