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Luottamuksesi arvoinen ammattilainen

www.habita.fi 

Habittaako? 

Jari Haapanen
+358 4200005
+34 667 993 595

Pirkko Ikonen
+358 4200015
+34 656 485 881

Kari Ikonen
+358 50 4200018
+34 696 757 912

Matti Juan Lehtinen, 
LKV, YKV
+358 50 4200 115
+34 691 960 054

Habita tulee pian Torreviejan keskustaan!
Soita heti 865 778 444

Tervetuloa tutustumaan palveluhimme ja aktiiviseen myyntitiimiin, jolla on 
yli 25 vuoden kokemus asuntokaupasta Espanjassa.

Tiesithän, että Habita LKV on ainoa suomalainen laillistettu kiinteistönvälitystoimisto 
Espanjassa. HABITA COSTA BLANCA, Calle Zoa 39-41, Torrevieja, puh 865 778 444
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Suomi-Seuran hallitus

Costa Blanca Suomi-Seura ry.
SYYSKOKOUS  TORSTAINA   27.11.2014                      
Sääntömääräinen syyskokous pidetään torstaina 27.11.2014 klo 15:00 alkaen
Kokouspaikkana on taas ravintola Jose Luis, osoite  Plaza de los Halcones 27, Torrevieja.
Tarjoiluna tapas ja lasi viiniä.

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1) Todetaan kokouksen laillisuus.
2) Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri.
3) Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
4) Käsitellään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma.
5) Vahvistetaan seuraavan vuoden jäsenmaksu.
6) Vahvistetaan seuraavan vuoden tulo- ja menoarvio.
7) Valitaan hallituksen  jäsenet erovuoroisten tilalle  (kahdeksi vuodeksi).
8) Valitaan hallituksen  varajäsenet   (vuodeksi).
9) Valitaan seuralle puheenjohtaja.
10)  Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heidän varahenkilönsä seuraavaa vuotta varten.
11)  Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Huom.  Kohdassa 11 voidaan käsitellä vain sellainen asia, josta jäsen on toimittanut
kirjallisen esityksen hallitukselle 14 päivää ennen kokousta.

TERVETULOA KOKOUKSEEN

ASOCIACIÓN

FINLANDESA
Costa Blanca

SUOMI-SEURA
TORREVIEJA
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Puheenjohtajan palsta
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 600 kpl 
Irtonumero 3.50€

Lehden päätoimittaja 
Jouko Raita 
Puh:+34 605 298 904 
raita.jouko@gmail.com

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

Kansikuva 
Maisemaa Torreviejasta 
Natasha Roth 
 
Paino 
Quinta Impresión

Ilmoitusmyynti/Los anuncios 
Puh/Fax: 965 704 142 
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.

Muutoksia tapahtuu myös seuran puitteissa, tärkeimpänä ehkä uusitut 
nettisivut. Arto ja vaimonsa Liisa, Tuija sekä Turo ovat yhdessä teh-
neet suuren urakan kesän aikana. Tiedonvälitystä on sillä aikaa osittain 
paikattu Suomi-Seuran uudella facebook-sivulla.

Tämä Concordia-lehti on yhä tärkeä monille jäsenille vaikka sama ke-
hitys nettimaailmaan valtaa alaa meidänkin toiminnassa. Lehti tarjoaa 
mukavan lukutuokion, jos jutut ovat kiinnostavia, mutta se on aivan 
liian hidas kapine jäsenistön tiedonsaantiin viikoittain, jopa päivittäin. 
Sama ilmiö on sanomalehtien kanssa, niin Hesari kuin Aamulehti ja 
monet muut ovat jo taipuneet nettiversion toimittamiseen. Enää ei rii-
tä, että kerrotaan mitä eilen tapahtui. Lukija haluaa tietää mitä tänään 
ja ensi viikolla on tulossa, kuvaa ja videota paikan päältä pitää olla 
jatkuvasti. Muutoin häviää kilpailussa, siis lukijoista.
Minua on hiukan surettanut täällä pienten resurssien jakaantuminen 
moneen lehteen ja nettisivustoon. Toki vapaa kilpailu on sekin tärkeää 
mutta tuoko harvalukuisten osaajien, toimittajien, taittajien ja jakelun 
osittaminen todellista hyötyä alueen suomalaisille. Vai joutuvatko he 
etsimään tietoja monesta eri lähteestä ja samalla toteamaan, että pääosa 
uutisista toistuu joka mediassa. Aika näyttää tapahtuuko yhdistymisiä  
ja koska.

Erilaiset retket ja matkat ovat suosittuja jäsenistön piirissä ja mm. niistä 
tiedottamista varten olemme pyrkineet ahkerasti pyytämään jäsenten 
e-mail osoitteita.  Viikottaiset pikkuretket tai aikataulumuutoksista il-
moittaminen ei onnistu lehden kautta. Niinpä uudistan pyynnön: kun 
asioitte seuran tiloissa niin varmistakaa samalla, että teidän oikea meili-
osoite on meillä rekisteröitynä tiedossa. Tällöin voimme tehokkaasti 
tiedottaa tapahtumista, matkoista, kerhojen tilaisuuksista, konserteista 
ja juhlista jne.

Marraskuun 2. päivänä pidetään n. 30 hengen seminaari, jossa pohdi-
taan tulevan talven ja erityisesti seuraavan kesän toimintaa. Tavoitteena 
on saada aikaan entistä parempi toimintasuunnitelma 2015 vuosikok-
ouksen käsittelyyn torstaina 27.11.2014.

Jos sinulla on joku hyvä idea toiminnan kehittämiseksi niin meilaa se 
meille lokakuun aikana: cbsuomiseura@gmail.com tai tuo paperilla 
toimistoon.

Käykääpä tutustumassa uuteen nettisivuumme:  
www.costablancasuomiseura.es
Terveyttä, iloista toimintaa ja mukavaa syksyä!

Jouko Raita

Syyskuun lopussa ukkosti ja satoi rajusti, 
ehkäpä lokakuu on sitäkin aurinkoisempi.
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Huovilat ovat lomailleet aikai-
semmin Aurinkorannikolla nel-
jästi ja Teneriffalla kolmasti. 
Seppäsillä on puolestaan kant-
torikokemusta Aurinkorannikon 
seurakunnasta, joten costablan-
calaiset saavat espanjalaiseen 
elämänmenoon tottuneet talvi-
työntekijät. 

Tutut houkuttelivat
Torreviejakin tuli kymenlaakso-
laisille Juhani ja Riitta Huovilalle 
tutuksi viime vuonna, jolloin he 
Aurinkorannikon Calahondassa 
lomaillessaan kävivät tuttujen 
luona myös Costa Blancan Tor-
reviejassa.

-Kävimme kauniissa katolisessa 
kirkossa ja sen vierellä suoma-
laisessa seurakuntakodissa, ja 
tietysti ihastuimme näkemääm-
me. Kun sitten tapasimme vielä 
kotkalaistuttuja ja kuulimme 
heidän kehotuksensa hakea tän-
ne talvipapiksi, keväällä olimme 
sitten valmiina hakupapereiden 
tekoon, pappispariskunta Huo-
vila Kouvolasta yhdestä suusta 
sanoo.

Juhani Huovila meni teologiseen tiedekuntaan Hel-
sinkiin 1968 ja valmistui papiksi - asevelvollisuuden 
välillä suoritettuaan – vuonna 1973, jolloin hänestä 
tuli Myllykosken seurakuntaan virallinen apulainen 
neljäksi vuodeksi.

-Vaimo, samassa tiedekunnassa opiskellut mutta 
vain hyvän päivän tutuksi jäänyt Riitta, löytyi Myl-
lykoskella ollessa. Sen jälkeiset työpaikat sitten va-
littiin sen mukaan, miten kummallekin löytyisi alan 
töitä, Juhani sanoo.

Hyvin kaikki järjestyi. Kun Juhani oli kappalaisena 
Kotkan Langinkoskella ja kirkkoherrana Myllykos-
ken ja myöhemmin Anjalankosken seurakunnassa 
vuoteen 2013 saakka, saattoi Riitta-pastori toimia 
joko uskonnon opettajana, seurakuntalehtorina tai 
pappina samoilla seuduilla. 

Samoissa Kymenlaakson maise-
missa Huovilat kasvattivat myös 
kolme lastaan.

juoksu pitää kunnossa
Juhani Huovila ei peittele syk-
syistä tulointoaan Torrevie-
jaan myöskään harrastuksensa 
takia, sillä mies on juossut jo 
kahdeksan Helsinki City Ma-
rathonia. Caffilaiset eli Club 
Atletismo Finlandia Torrevie-
jan noin sata jäsentä saa mitä 
todennäköisimmin talvipapissa 
uutta seuraa harjoituksiinsa ja 
monipuolisiin kilpailuihinsa.

-Olen kuullut myös Torreviejan 
lentopalloharrastuksesta, jos-
ta myös pidän. Katsotaan nyt, 
kestävätkö polvet hyppimistä, 
vaikka hiekalla pelataankin, 
uusi talvipappi arvelee ja kertoo 
olevansa myös suunnistuksen, 
metsänraivauksen ja mökkeilyn 
ystävä lastenlapset seuranaan.

Torreviejan seurakuntaväki saa 
Riitta-puolisossa ensisijaisesti 
ruustinnan ja maineikkaaseen 
kirkkokuoroon uuden jäsenen.

-Mies ei saa minusta seuraa juoksulenkeilleen, mut-
ta kävelylenkkejä teemme yhdessä. Vesijumppa ja 
etenkin vesijuoksu meressä kiinnostavat kovasti.

Varmaa on myös se, että ruustinnasta odotetaan 
pullantuoksuista puurtajaa seurakunnan tuottoi-
saan kahvilaan. Riitta ottaa kuitenkin rauhallisesti:

-Aika näyttää, missä voi parhaiten palvella omilla 
lahjoilla ja elämänkokemuksella. Onneksi pääsem-
me edellisen talvipapin ja  -kanttorin entiseen asun-
toon meren äärelle asumaan, joten se puoli on hy-
vässä mallissa jo alkukaudesta.

Kanttorilla laaja kokemus
Helppo ratkaisu hakea talvikanttorin tehtäviä juuri 
Torreviejasta oli myös Heikki Seppäselle. Tuntuma 
espanjalaiseen elämänmenoon tuli tutuksi vuorot-

Uusi talvipappi ja
kanttori aloittivat
Torreviejaan saatiin lokakuussa kaksi uutta ev.lut. seurakunnan työntekijää, kun  
sielunpaimeneksi tuli rovasti Juhani Huovila (65) ja kanttoriksi kanttori-urkuri 
Heikki Seppänen (54) neljä talvikautta Torreviejassa palvelleiden Sakari ja Maija 
Vuorisen jälkeen.

Teksti ja kuvat Voitto Korhonen



teluvapaalla vuosina 2001-02, jolloin hän toi-
mi Aurinkorannikolla kanttorina.

Heikki Seppänen on kuullut Costa Blancan 
seurakunnan vilkkaasta musiikkielämästä jo 
Aurinkorannikolla 2001-02 kanttorina vuo-
rotteluvapaalla toimiessaan. Torreviejan 
katolinen kirkko uusine kuoriurkuineen tar-
joaakin hyvät puitteet Seppäsen laajan koke-
muksen hyödyntämiseen.

Kun katsoo vaasalaissyntyisen Seppäsen 
meriittejä, annettavaa on paljon. Kanttori-
urkuriksi Sibelius-Akatemiasta vuonna 1984 
valmistuttuaan hän on suorittanut mm. alan 
ylemmän ja musiikinjohtajan tutkinnot sekä 
orkesterinjohdon mestarikursseja kapelli-
mestari Jorma Panulan ja professori Juri Si-
monovin johdolla.

Oma lukunsa ovat Seppäsen näytöt lukuis-
ten kuorojen ja orkesterien johtajana Suo-
men lisäksi myös Virossa ja Ruotsissa. Lisäksi 
hänellä on useita levytyksiä sekä TV- ja ra-
dioesiintymisiä. Viisi nyt aikuista lastakin hän 
ehti kasvattaa edellisessä avioliitossaan.

-Mieluisaa on ollut johtaa esimerkiksi Hände-
lin Messias-oratoriota 25 kertaa ja Rossinin 
Petite messe sollentea 20 kertaa eri fooru-
meilla, Costa Blancan maineikasta kirkkokuo-
roa johtamaan siirtyvä Seppänen muistelee.

Leipätyössään kanttorina ja musiikin lehto-
rina Heikki Seppänen on toiminut Vaasassa, 
Kuopiossa, Vantaalla, Turussa sekä vuorot-
teluvapaalla Espanjassa ja Ruotsissa. Hiljat-
tain hänet valittiin johtavaksi kanttoriksi Hä-
meenlinnan. 

Saatuaan virkavapauden Torrevieja-pestiin 
hän on jo käynyt järjestelemässä asumisasi-
at kuntoon. Seppäsen uusperheeseen kuu-
luu kielenkääntäjä-vaimo Lena Helenius sekä 
4-vuotias Anton ja 3-vuotias Saga.

-Menemme lokakuun alussa kuukaudeksi 
kerrostaloon kaupungin keskustaan, mutta 
loppukaudeksi muutamme lapsiperheelle 
paremmin sopivaan rivitaloon Torreviejan 
länsilaidan Dream Hillsiin, jossa on lapsille 
tärkeä oma pihakin.

Kanttori- ja kuoronjohtajatehtävien lisäksi 
Heikki Seppänen odottaa mielenkiinnolla 
lentoharrastuksensa toteutusmahdollisuuk-
sia, sillä miehellä on ollut vuodesta 2006 yk-
sityislentäjän lupakirja.

Lena-vaimo puolestaan kaipaa yhteyksiä 
muihin lapsiperheisiin Torreviejassa. Skan-
dinaavisen koulun tarjoamiin mahdollisuuk-
siinkin hän on jo hieman perehtynyt, sillä 
äidinkielenään ruotsia myös lapsilleen pu-
huvana hän soisi löytyvän kehittävää seuraa 
koko perheelle.

-Kyllä minua myös vapaaehtoistyö seurakun-
nassa kiinnostaa, kunhan vain kanttori-mies 
ehtii olemaan sinä aikana koti-isänä.

Costa Blancan 
ev.lut. seurakunta

seurakuntakoti
Calle Maldonado 2,  Torrevieja
puh. 965 708 475 
- kahvio auki ma-to klo 10-14, myös esp. juhlapnä
- messun jälkeen kirkkokahvit
- perhe- ym. juhlien pitomahdollisuus
Toiminta alkaa 15.10.
- messu pääkirkossa joka toinen la klo 12 (alk. 18.10.)
- satunnaisia tilaisuuksia La siestan kirkossa  
- harrastuspiirejä lähes päivittäin
- kuoroharjoitukset 
- retkiä
Toimihenkilöt
Talvipappi Juhani Huovila, puh. 606 540 757
- tavattavissa varmimmin ke, to klo 10-14
turistipappi.costablanca@evl.fi 
Talvikanttori Heikki seppänen, puh. 606 931 950
heikki.j.seppanen@evl.fi
srk-neuvoston pj Kari Winberg, puh. 633 406 706
winberg.kari@gmail.com 
jäsenet
Kaikki suomen ev.lut. srk:n jäsenet
Lisätietoja
www.torrevieja.fi/ suomalainen seurakunta 
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Nykäsyjä

Kesäleikit on leikitty ja kesäkukat kuihtuneet. Muistoihin voin kuitenkin liittää kuvan au-
rinkoisen Savonlinnan sillankaiteen petunioista, jotka kaunistivat oopperamatkan su-
ruvoittoista tunnelmaa. Kullervo-ooppera oli pitkästä aikaa parasta, mitä olen kokenut 
jokakesäisillä festivaaleilla. Esityksen musiikki, lavastus, ohjaus, esiintyjät ja kaikki näyttämölle pano olivat ensi-
luokkaiset, eikä tarkkaavaisuus päässyt herpaantumaan hetkeksikään. Tarina vihasta, kostosta ja väkivallasta 
kuvasi sattuvasti myös tämän päivän maailmaa. Ooppera oli koskettava ja julma, mutta samalla selkeä ja to-
dentuntuinen. 

Kirsi-Marja Myöhänen
www.myohanen.net 

kirsi-marja@myohanen.net

Mikä meitä Puhuttaa

Puistot koostuvat puista ja muistot koostuvat muis-
ta. Suomessa koivu on tänä vuonna karistanut en-
nätysmäärän hedelmiä. Onkohan se huomannut, 
että jotain olisi tehtävä metsien kuusikoitumisen 
rajaamiseksi. Muistot muista, joista joitakin voi kut-
sua jopa ystäviksi, on tallennettu myöhempiä koh-
taamisia varten.

pahoituksia

Kahdesti minä olen mieleni pahoittanut; 
Tšernobylistä ja WTC -torneista. Tornit vajosivat 
maahan syyskuun 11. 2001 silmieni edessä, kun 
satuin käväisemään työn lomassa YLE:n lämpiössä, 
missä työtoverini tuijottivat televisiota. Tapahtuma 
kirpaisi erityisesti siksi, että olin ollut vuotta aikai-
semmin toisen tornin huipulla tähyilemässä Man-
hattanin maisemia. Kyllä ne tornit heiluivat tuulessa 
ihan oikeasti.

Huhtikuussa 1986 olimme matkalla Pallastunturilta 
Kuopioon. Suomen Lapissa vietetty kevätloma oli 
loppumaisillaan ja lauantaipäivän aurinko kirkasti 
mieliämme. Hän avasi auton radion ja sieltä tulvi 
ensimmäisiä nikottelevia tietoja ydinvoimalaonnet-
tomuudesta jossakin. Minä en ainakaan heti hah-
mottanut paikkaa. Hän kertoi missä Neuvostoliiton 
osassa Ukraina sijaitsi ja tokaisi lopuksi, että kään-

nytään takaisin, ajetaan Ruotsin ja Norjan kautta At-
lantin rannikolle ja sieltä laivalla Amerikkaan. New 
Yorkissa asustaa hänen pikkusiskonsa. Minä siihen, 
että emmehän me voi mennä, kun poikamme on 
Haminassa RUK:ssa. Vastaus oli: ”Mitä me kaikki 
kuolemaan.” Jatkoimme kotimatkaa hiljaisuuden 
vallitessa kuunnellen välillä sekavia uutisia radiosta.

Laskeumia

Toukokuussa puuhastelin mökin pihalla kevätas-
kareissa, kun kuulin radiosta, että kuivia lehtiä ei 
pitäisi panna kompostiin vaan polttaa ydinsäteilyn 
vuoksi. Olin jo haravoinut kaikki lehdet ja kuskan-
nut kasvimaan reunaan. Siihen paikkaan loppui 
juurikasviljelyni, enkä ole sen koommin sitä uudel-
leen aloittanut. Syksyllä kuuntelin professori Taisto 
Raunemaan luennon ja samassa tilaisuudessa hän 
näytti ydinlaskeumakartan. Suomi oli täynnä pie-
niä paikallisia pisteitä, joihin saaste oli laskeutunut. 
Esimerkiksi yksi järvi oli saastunut, mutta viereinen 
ei. Vuonna 2006 kuollut Raunemaa oli suomalainen 
fyysikko, jota on pidetty suomalaisen aerosolitut-
kimuksen isänä. Elämäntyönsä hän teki Kuopion 
yliopiston ympäristötieteen laitoksella. Aerosoli on 
kaasun ja siinä leijuvien kiinteiden hiukkasten seos.
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Tuo nimitys tarkoittaa asteikon vakavinta ydinon-
nettomuutta, jos Ukrainan sosialistisen neuvostota-
savallan tapahtumia voi onnettomuudeksi kutsua. 
Ydinvoimalan määräaikaishuollon yhteydessä oli 
sovittu tehtäväsi koe; hätäjäähdytys- ja reaktorin 
pikasulkujärjestelmät kytkettiin pois päältä mää-
räysten vastaisesti ja reaktorin tehoa pudotettiin 
sovitun raja-arvon alapuolelle. Joidenkin huhupu-
heitten mukaan vodkalla lienee ollut osuutta tapah-
tumaan. Kokeen lopputulos oli katastrofi. Näin siis 
tapahtui 28 vuotta sitten Ukrainassa – vai Neuvos-
toliitossa, sama slaavilainen turvallisuuskulttuuri oli 
kuitenkin kyseessä.

Kulttuuria

Pietarissa avataan Suomenlahti-aiheinen näyttely 
Veden maailma -museossa 6.11.2014. Näyttelyyn 



valittiin kymmenen suomalaisen akvarellistin maa-
lauksia. Jury valitsi minut yhdeksi näyttelyn taitei-
lijaksi maalauksella ”Vieraslajit valtaavat meren”. 
Näyttely lähtee kiertämään Venäjällä muihinkin 
museoihin ja työt ”seilaavat” siellä ensi kesään asti. 

Toimistossa kiireinen päivä
Matkojen varaaminen ja aikataulujen tiedustelu 
työllistivät Waltterin ja Mallun koko päivän ajan. 
Urakastaan he selvisivät kuitenkin reippain mielin 
ja asiakkaat olivat tyytyväisiä.

Lukusalissa oli puolestaan leppoisa lukuhetki. Siellä 
myös tavataan ystäviä ja keskustellaan sekä käyte-
tään kahvion palveluja. Ruokaakin on tarjolla klo 
12.00-13.30. Keskivikkoisin on kahvi -pulla ja voilei-
päpäivä. 

Arvelutti vähän osallistua projektiin tämän EU:n 
boikottipolitiikan vallitessa. Niin, että kulttuuria 
vaan yli rajojen, mutta mieluummin ei mitään kon-
fliktiin viittaavaa.
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Teini-iät ja jubiladot

Vaikka espanjankieltä ymmär-
rän vähän ymppään tärkeän 
sanan runooni tähän. Jubi-
lado on sopiva nimitys meille 
vähintään neljään teini-ikään 
ehtineille.

Teini-iässä yksi piti kaikki 
hauska tehdä salaa. Maistaa 
hapanta ja koittaa nurkan 
takana miten Boston palaa.
Portsari suoritti ovensuukyse-
lyn eikä tarvinnut arvata oliko 
se mikä? Sama toistui aina eli 
riittääkö ikä.

Teini-iässä kaksi oli vuorossa 
työt aina kiire ja usein jo ont-
to olo. Piti hommata puoliso 
aravalaina ja tiilitalo.
Koko elämä oli täytetty työllä 
piti lapsetkin laittaa alulle 
yöllä.

Teini-iässä kolme potkittiin 
lapsia maailmalle. Sanottiin 
nyt lähtekää tekin, teidän 
ikäisinä lähdettiin mekin.
Mutta pirtti kun oli tyhje-
nemässä mietittiin oliko se 
elämä nyt jo tässä.

Tulipa teini-ikä neljä ja löytyi-
kin uusi putki sinne Kela tai 
joku muu eläkelaitos meidät 
hutki.

Nyt hubiladona muistellaan 
miten elämässä on pärjätty.
Lanttu jotenkin toimii vaikka 
tukka on pois, harmaa tai 
värjätty.
Jubiladona ollaan myös pääs-
ty tielle jossa tienattu raha ei 
haise hielle.

Mikko Vastamäki 



Marraskuussa 11.11. ajellaan Noveldaan, noin tun-
nin ajomatkan päähän Torreviejasta luoteeseen. 
Noveldassa tutustumme Casa Modernistaan ja San-
tuario de Santa María Magdalenaan (pyhäkkö/luos-
tari). 
Syömme kaupungilla lounaan ja sen jälkeen vierai-
lemme Agostissa, kylässä, jossa valmistetaan perin-
teisillä menetelmillä värikästä keramiikkaa ja terra-
kottaruukkuja. 

Tätä lukiessasi ollaan lokakuun matkat jo tehty, mutta vielä tätä kir-
joittaessani matkat ovat edessäpäin, joten matkakertomukset tule-
vat aikanaan.

Lieneekö yksi ikääntymisen merkeistä se, että his-
toria alkaa kiinnostaa entistä enemmän, oma hen-
kilöhistoria, suvun, kansakuntien ja jopa maailman-
historia. Ikään kuin oman paikan asemointi tällä 
pallolla, ja tämän päivän minuuteeni vaikuttaneet 
tekijät voisi osin löytää historiasta. Suurimmalle 
osalle meistä eläkeikä on se ensimmäinen elämän-
vaihe, jolloin saamme itse valita tekemisemme ja 
ajankäyttömme. Siihen voi olla vaikea sopeutua: 
suomalaisessa kulttuurissa kun ihmisarvomme liian 
usein määritetään työn ja tekemisen kautta.

Vieras kulttuuriympäristö ja sen toimintatapa saa 
meidät mamut silloin tällöin kiristelemään hampai-
ta. Siis useimmiten manjana! Me rehelliset, suora-
puheiset suomalaiset emme kykene ymmärtämään, 
miksi asiat eivät toimi niin kuin on sovittu. Meillä on 
etuoikeus elää toisenlaisessa kulttuuriympäristössä 
ja tottua toisenlaisiin tapoihin. Mutta se ei tarkoita 

irtaantumista omasta kulttuurista ja suomalaisesta 
identiteetistä. Parhaimmillaan uusi ympäristö avaa 
ja tuo rikkautta niin ajattelutapaamme kuin asen-
nemaailmaamme. Eikä se tarkoita sitä, että vaihte-
lemme sujuvasti poskisuukkoja, se kun ei ole meille 
luontaista.

Yhteistä Eurooppaa rakentaessamme saamme har-
joitella täällä ymmärrystä ja hyväksyntää erilaisten 
tapojen ja käyttäytymismallien kautta. Arvojamme 
ja asenteitamme punnitaan joka päivä ei vain es-
panjalaisten suhteen: asuuhan Torreviejassa toista 
sataa eri kansallisuutta. Oma vahva identiteetti ja 
oman historiamme tunteminen avaa portteja eri-
laisuuden hyväksyntään. Sitä kautta löytyy ihminen 
erilaisuuden takaa.

Meillä, minun ikäpolvellani on velvollisuus siirtää 
omaa perimäämme henkilöhistoriaa nuoremmil-

UllaAvaimet ymmärrykseen
omasta identiteetistä
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Matkalla
Tulevista matkoista loppuvuonna 2014

Marja-Liisa ”Mallu” Ranta,
Suomi-Seuran matkavastaava

mallu.ranta@gmail.com

Marraskuun hotellimatka suuntautuu 23.-26.11. Se-
villaan. Oppaanamme on siellä Eija Mäkinen, joka 
oli oppaanamme Fuengirolassa. Hän suunnittelee 
yhdessä paikallisten kanssa meille räätälöidyn oh-
jelman.
Sevilla on eteläisen Espanjan kulttuurin, taiteen ja 
liike-elämän keskus Guadalquivir-joen rannalla. Se 
on myös Andalusian itsehallintoalueen ja Sevillan 
maakunnan pääkaupunki



le sukupolville. Se on tärkeä osa kulttuuri- ja sosi-
aalihistoriaa. Oma, vahva identiteetti antaa kyvyn 
arvostaa ja kunnioittaa toisenlaisiakin arvoja.  Kun 
oppisimme näkemään tapahtumien taustat ja syyt, 
olisi kykyä nähdä seuraukset. Me pohjolan hyvin-
vointivaltioiden kasvatit kun olemme todella etuoi-
keutettuja mihin tahansa muuhun maailmankolk-
kaan verrattuna. Demokraattinen yhteiskunta on 
antanut meille ilmaisen koulutuksen ja kohtuulli-
sen elintason.

Sotia käydään, äitejä ja lapsia tapetaan joka päi-
vä. Ja kun pintaa raaputetaan, syynä eivät ole us-
konnot, vaan ahneus, köyhyys ja tietämättömyys. 
Eikä niitä poisteta pommeilla. Rikoksista, etenkin 
rikoksista ihmisyyttä vastaan, on rankaistava, mut-
ta summittaiset kostoretket syyttömien kustannuk-
sella vain lietsovat vihaa ja katkeruutta. Senkin on 
historia opettanut.

UT
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Joulukuussa 9.12. lähdettäneen Elcheen, 
jossa on palmupuiston lisäksi paljon muu-
takin nähtävää, eikä pari uutta kenkäpa-
riakaan koskaan pahitteeksi ole;)

Mikäli innostusta riittää, voimme tehdä 
vielä yhden hotellimatkan joulukuussa.
Minne? Kerro sinä. Eli, lähetä toiveesi alle-
kirjoittaneelle.

Seuraa seuran kotisivuja tai poikkea toi-
mistolla saadaksesi lisätietoa tulevista mat-
koista.

Tervetuloa mukaan!
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Sitä todistaa nyt yli 900 jäsentä, joista jo yli 600 
maksaa myös jäsenmaksunsa. Parin kymmenen 
vuoden aikana seuran toiminta on kehittynyt ja kul-
loinkin pyrkinyt vastaamaan jäsenistön tarpeisiin. 
Kirjasto, kahvio ja erilaiset yhteismatkat ovat aina 
olleet toiminnan kulmakiviä. Lisäksi eri kerhot ovat 
toimineet seuran piirissä pitkään.

Sunnuntaina 2.11.2014 klo 15 kokoontuu noin 30 
henkeä rakentamaan yhdessä tulevien vuosien oh-
jelmaa ja vuoden 2015 toimintasuunnitelmaa.

Esillä on monia erilaisia ideoita, pieniä ja suuria asi-
oita, voimavarojen suuntaamista ja toimihenkilöi-
den tehtävien tarkentamista.

ToiMiTiLAsTA
Monta vuotta on nyt puhuttu uuden, isomman toi-
mitilan tarpeellisuudesta. Nykyinen on liian pieni ja 
sokkeloinen palvelutoiminnan laajentamiseen, kah-
vioon ei mahdu lisää paikkoja, keittiö on ahdas, kir-
jasto potee tilanpuutetta ja kesäaikaan ilmastointi 
on jo äärirajoilla. Isoon hankintaan tarvitaan toimi-
va rahoitusratkaisu ja tässä yhteistyö monien ta-
hojen kanssa voi tarjota hyvän ratkaisun. Yksinään 
seuran kassa ei ostoa mahdollista.

kesätOiminnasta 
Nykytiloissa toimintaa voidaan laajentaa vain kah-

della sektorilla, matkatuotantoa voidaan lisätä ky-
synnän mukaan jonkin verran ja kesätoiminnan 
aloittaminen toisi lisää tuloja kahvion ja lehtimyyn-
nin kautta. Näihin sitten tulee löytää tekijöitä, va-
paaehtoisia. Uskon lujasti, että kesätoiminnalle on 
kysyntää niin jäsenien kuin suomalaisten turistien 
parissa. Tällöin tarkoitan heille olevaa tapaamis-
paikkaa, josta saa neuvoja ja karttoja sekä tarvitta-
essa esim. tulkkipalvelua. Kahvio saisi lisäasiakkaita 
ja näille ”kesäjäsenille” voitaisiin luoda kausijäse-
nyys, a 10 euroa, joka ei toisi äänioikeutta mutta 
sallisi kahvion ja neuvonnan käyttämisen. Päivä-
matkoja ja markkinoille-matkoja varmasti kysytään 
myös kesällä.

nettisiVUstO   www.costablancasuomiseura.es
Nyt juuri uusittu nettisivusto on avattu ja toivomme, 
että siitä tulee suosittu tiedonlähde jäsenille, olipa 
kyseessä sitten matkat, kirjaston käyttö tai kahvion 
toiminta. Samoin eri kerhot voisivat sitä hyödyntää 
tiedottamisessaan. (Yhteys toimistoon tai sähkö-
postilla: cbsuomiseura@gmail.com). Nettisivusto 
ottaa mielellään vastaan ideoita ja ajatuksia.

JÄsEnLEHTi  ConCorDiA
Taloudellisesti lehden teko on jo pitemmän aikaa 
ollut raskasta, mainostulot ovat hiipuneet ja kus-
tannukset nousseet. Toinen pulma on lehden harva 
ilmestyminen joten se on nyt aivan liian hidas kei-
no tiedottamiseen tulevasta. Useimmiten se pystyy 
kertomaan vain jo tapahtuneista asioista. Nykypäi-
vänä se ei enää riitä, siksi lähes kaikki mediat hyö-
dyntävät nettiä niin uutisointiin kuin kertomuksiin. 
Samoin kuvamateriaalin välitys on nopeaa ja teho-
kasta. Siksi seura pyrkii kovasti keräämään jäsenis-
tön meiliosoitteita, jotta voisimme tiedottaa hyvin 
ja nopeasti tulevista asioista jopa pari kertaa viikos-
sa. Pienin kustannuksin.

Seminaarin edellä tuumattua 
Jouko Raita

Ihmiset vaihtuvat, aika muuttuu mutta Suomi-Seuran toinnalle on yhä tarvetta.
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tyÖpankki
Toiminnan ja varsinkin uusien toimintojen hoita-
miseen tarvitaan paljon lisää vapaaehtoisia. Ym-
märrän hyvin, että suuri osa meistä on tullut tänne 
viettämään leppoisia eläkepäiviä mutta uskon myös 
pienen tekemisen silloin tällöin virkistävän myös 
mieltä ja kroppaa. Sitoutumisen pelon ehkäisemi-
seksi tarjoamme jäsenille Työpankkia. Sinne voit 
ilmoittautua ja valita itse kuinka usein tai harvoin 
voisit tehdä jotakin. Puoli päivää kerran viikossa, 
kerran kuussa tai vaikkapa 3 päivää tammikuussa. 
Näin voisimme suunnitella eri tapahtumia ja niiden 
laajuutta kun laskemme resursseja eli käsipareja, 
jotka voivat osallistua.

JuHLAT  JA TAPAHTuMAT
Perinteisiä ovat olleet joulujuhla, itsenäisyyspäivän 
juhla, syyskauden avaus ja keväällä lopetus. Sehän 
jäisi kai pois, jos saamme aikaiseksi kesätoimintaa.
Uutta voisi olla osallistuminen helmikuun karnevaa-
leihin, joko kulkueessa tai muutoin. Samoin syksyllä 
on ollut alueen yhdistyksiä varten suuri viikonloppu-
tapahtuma rantakadulla. Siellä eri yhdistykset ovat 
esittelemässä toimintaansa ja hankkimassa jäseniä.

JuHLAToiMiKunTA
Se potee nykyisellään verenvähyyttä. Todella kai-
paisimme henkilöitä, joilla on kovaa halua ja kykyä 
järjestää hauskoja tapahtumia ja tilaisuuksia jäse-
nistölle kauden aikana. ota heti yhteyttä jos tämä 
kiinnostaa. Tule mukaan seminaariin.

KErHoToiMinTA
Useita kerhoja toimii seuran yhteydessä, jotkut tii-
viimmin toiset löyhemmin. Ennen joulua teemme 
kartoituksen, jolla saamme paremman kuvan ker-

hojen toiminnasta ja voimme varautua paremmin 
mm. seuran tilankäyttötarpeisiin. Kielikursseista sa-
moin.

YHTEisTYÖsTÄ  MuiDEn  KAnssA
Suomi-Ruotsi maaottelu on yhä ykkösjuttu Suomes-
sa, olipa kyse jääkiekosta tai vaikkapa yleisurheilus-
ta. Siksi voisi olla suosittua järjestää pienimuotoi-
sesti jotain vastaavaa täällä. Onko se lentopalloa, 
golfia, petankkia vaiko paritanssikilpailua jää nähtä-
väksi. MasAmigoksen eli ruotsalaisen yhdistyksen 
kanssa on nyt käyty alustavia keskusteluja yhteis-
työstä eri toiminnoissa. Esim. bussimatkojen lop-
pupaikkojen ristiinmyynnistä eli jos bussiin näyttää 
jäävän paikkoja niin toinen seura voi niitä mainostaa 
omille jäsenilleen samaan hintaan kuin omilleen-
kin. Lisää synergiaa etsitään ensi viikon palaverissa.
Ruotsalaisten resurssit ovat satakertaiset meihin 
verrattuna joten voimme vain voittaa  tällaisessa 
yhteistyössä.  Lisää tästä parin viikon kuluttua.



Calle Maldonado 2.1, E-03181, Torrevieja
puh. 965 708 475, keittiö puh. 683 318 256

seurakuntakoti ja kahvila avoinna 
15.10 alkaen maanantaista torstaihin klo 10-14,
myös espanjalaisten juhlapäivinä.

Jumalanpalvelukset lauantaisin 
keskustan katolisessa inmaculada C. kirkossa, 
c/Maldonadon ja c/Caballeron kulmassa: 

18.10. klo 12,  1.11. Pyhäinpäivän messu klo 14,  
15.11. klo 12,   29.11. klo 12  1. adventin messu,  
6.12. itsenäisyyspäivän jumalanpalvelus klo 13

Viikoittainen ohjelma seurakuntakodilla: 
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 

Jouluohjelmaa: 
Kauneimmat joululaulut la 20.12. klo 16 inmacu-
lada kirkossa 
Joululounas la 13.12., kattaukset klo 13 ja klo 16
Joulukirkko ke 24.12. klo 12 inmaculada kirkossa

Lisää tietoa ohjelmasta saa seurakuntakodilta
ja nettisivuilta: www.suomenkirkkoespanjassa.
net

Pappi Juhani Huovila, puh. 606 540 757 
tavattavissa keskiviikkona ja torstaina klo 10-14 
turistipappi.costablanca@evl.fi
Kanttori Heikki seppänen puh. 606 931 950 
tavattavissa kuoroharjoitusten yhteydessä ke klo 
14 
turistikanttori.costablanca@evl.fi
srk-neuvoston puheenjohta Kari Winberg
puh. 633 406 706, winberg.kari@gmail.com

Tietoa toiminnasta löytyy internetissä:
www.suomenkirkkoespanjassa.net

Tervetuloa mukaan ja osallistumaan!
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kielikurssit
Tietoa ilmoitustaululta

matkat ja retket
Tietoa ilmoitustaululta

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

karjalakerho
Aila Sivula
Puh. +34 693 705 908

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

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

Seuran toiminta

ToiMisTo, KirJAsTo JA KAHVio 
aVOinna tOimintakaUsina
ArKisin KLo 10.00-14.00

Lentopallo
Maanantaisin ja torstaisin klo 11.00-13.00
Naufragos-rannalla
Pauli Piirala
Puh. +34 693 489 384 / +358 500 680 188
Jouko Tavajärvi
Puh. +34 671 620 240

Bridge
Torstaisin klo 16.15
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
Kirsi-Marja Myöhänen
Puh. +358 40 559 7200

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

musisoijat
Lauantaisin klo 10.00-12.00
Suomi-Seuralla
Kari Oppman
Puh. +34 625 292 176
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Costa Blancalla on erinomaiset lentosäät harraste-
lentämiseen ympäri vuoden. Kesäaikaan kuumuus 
voi haitata keskipäivällä, joten ilmailijat valitsevat 
aamun tai illan lentoon lähtöön. Pilvet ovat enim-
mäkseen ohuita ja korkealla. Sateita ja ukkosia on 
hyvin harvoin. Tuulet tosin voivat olla aika ajoin ko-
via, yli 20 solmua.  Espanjassa myös harrastetaan 
koneiden rakentamista rakennussarjoista, jolloin 
koneen hinta tulee hyvin edulliseksi. 

Harrastelentämistä
    Espanjan maisemissa
Costa Blancalla on ainakin kaksi harrastekäyttöön tarkoitettua pientä lentokent-
tää. Toinen sijaitsee lähellä San Javierin kaupunkia Aero club Marmenor Los Gar-
ranchos ja toinen Alicanten pohjoispuolella Mutxamelin kaupungin vieressä ja 
on nimeltään El Aeródromo de Muchamiel.

El Aeródromo de Muchamiel

Mutxamelin kenttäalue on oikein viihtyisä ja maise-
mat hienot. Alueella on yleinen lounaskahvila, jos-
sa voi ihan turistina käydä syömässä ja ihailemassa 
monenlaisia pienkoneita. Kenttäkoodi on LEMU ja 
gps sijainti on 38º 26’ 24” N / 000º 28’ 26″ W, kiito-
tien pituus 900 metriä. Kiitotien korkeus merenpin-
nasta 437 jalkaa ja kiitotien suunnat 120 ja 300 as-



tetta. Kentällä on lennonjohto, mutta etukäteistä 
lentosuunnitelmaa ei tarvitse tehdä harraste-
lennoista. Myös oma sääpalvelu käytettävissä. 
Kentällä toimii Alicanten lentokerho Aeroclub de 
Alicante, joka omistaa useita ultra- (ultra ligero) 
sekä Cessna lentokoneita. Alicanten lentokerho 
kouluttaa aktiivisesti  harrastelentäjiä. Koneita 
myös vuokrataan tietyin ehdoin. 

Mutxamelin kiitotie soveltuu myös pienenpien 
private-jet koneiden laskupaikaksi. Niitä vie-
raileekin usein erityisesti lomakuukausina Es-
panjassa.  Helikoptereita on useita kokoluokkia 
harrastekoptereista isompiin henkilökuljetus-
koptereihin. Pelastuslaitos pitää myös tukikoh-
taa kenttäalueella ja ilmasammutuskalusto on 
lähtövalmiina metsäpaloihin.

Aero club Marmenor Los Garranchos

Mar Menorin harrastekenttä on perinteinen ult-
ra-koneiden kenttä. Halleissa on  yli viisikymmen-
tä  konetta. Halleilla viihtyy ilmailun innokkaita 
harrastajia huoltamassa ja kiillottamassa konei-
taan. Lentäjät mielellään kertovat kokemuksia 
eri konetyypeistä. Tarinoita riittää lentovierai-
luista muilla kentillä. Aero club Marmenorilla ei 
ole lennonjohtoa, joten lentäjät ilmoittelevat ra-
diopuhelimella toisilleen lentoaikeistaan. Kiito-
tie on 450 metriä hyvää asfalttipintaa ja suunnat 
60/24. Tarkat säätiedot saa San Javierin (LELC) 
isolta kentältä, gps 37°50’41.8”N 0°52’59.0”W. 
Kentän ympäristössä lennetään päivittäin koulu-
lentoja lupakirjaa varten. Espanjalainen kahvila 
on lähes aina auki ja sinne voi mennä katsele-
maan pienkoneita. 

Lupabyrokratia

EU:ssa ultrakoneiden lentämisen luvat pitäisivät 
olla yhteneväiset. Suomessa saadulla (icao/caa) 
lupakirjalla pitäisi voida lentää Espanjassa Espan-
jaan rekisteröidyllä koneella. Käytännössä espan-
jalaiset koneiden omistajat sekä lentokoulut ja 
kerhot vaativat kuitenkin tyyppikoulutuslentoja. 
Lisäksi lupakirjan kääntämistä espanjankieliseksi 
notarin vahvistamana on pidetty tarpeellisena. 
Myös PPL koneissa vaaditaan tyyppikoulutus-
lentoja. Espanjassa ultra-lentämisessä on myös 
hyvin rajoittava sääntö. Lentokorkeuden yläraja 
maapinnasta on 1000 jalkaa eli noin 300 metriä. 
Isoille valvotuille kentille, kuten El Altet (Alican-
te) ja San Javier harrastelentäjät eivät voi lentää.

Espanjassa on monenlaista harrastelentotoimin-
taa ja asenneilmapiiri on miellyttävä. Hintataso 
vaihtelee hyvin paljon, joten kaikki hinnat kan-
nattaa aina kysyä tapauskohtaisesti erikseen.

Teksti ja kuvat Lauri Sintonen
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Kansanparantaja
Olen koulutukseltani koneinsinööri, jonka perusluonteeseen kuuluvat asioiden 
ja ilmiöiden mittaaminen, vertailu ja tilastointi. Olen aina pitänyt itseäni jalat 
maassa -tyyppinä. Noin 10 vuotta sitten kiinnostuin kansanparannuksesta ja 
näillä sivuilla aion kertoa matkan varrella tapahtuneista vaiheista, miten insi-
nööristä ajan saatossa kuoriutuu moderni poppamies, kansanparantaja. Kiirei-
den lomassa, kahden pienen pojan isänä lupaan silloin tällöin jakaa ajatuksiani, 
mikäli lukijakunnassa herää kiinnostusta.

EnErGiAsTA

Kansanparantamiseen ja energiahoitoihin kuuluvat 
usein olennaisena osana energian tunnistaminen ja 
sen välittäminen. Seuraavassa ajattelin valottaa ta-
vanomaisin, välillä teknisin termein, mistä on kyse 
puhuessamme bioenergiasta.

Me ihmiset olemme sähköisiä ja magneettisia ja 
tällä seikalla on tärkeämpi merkitys kuin saatamme 
aluksi ajatella. Joogit Intiassa kutsuvat sähkömag-
neettista kenttäämme nimellä prana, kiinalaiset 
akupunktion harjoittajat tuntevat sen nimellä chi ja 
nykypäivänä monet asiaan perehtyneet viittaavat 
tähän energiaan nimityksellä aura.

Kaikilla elävillä soluilla on ympärillään energiakent-
tä, joka on tarkemmin sanottuna seisova aaltokent-
tä. Lisäksi on havaittu, että solut vaihtavat keske-
nään informaatiota. Tämä seisova aaltokenttä on 
ns. yhdistetty aaltokenttä, johon kuuluu seisova ää-
niaalto ja seisova sähkömagneettinen aalto sähkö-
magneettisen spektrin infrapunaisesta osasta (läm-
pö), eli aallot suuntautuvat kohtisuoraan toisiaan 
vastaan. Seisova aaltokenttä on melko vakaa ja sillä 
on tärkeitä ominaisuuksia. Yksi niistä on muodostaa 
suojaava voimakenttä ulkopuoliselta vahingollisilta 
säteilyltä.

Mitä suurempi on ko. kentän värähtely, sen parem-
mat edellytykset ko. henkilöllä, eläimellä tai kas-
villa on on pysyä terveenä. Kaikilla, jopa kivellä tai 
vedellä on oma värähtelynsä, ja kaikilla esineillä, 
ruoka-aineilla, jopa ajatuksilla on omat ominais-
värähtelynsä. Värähtelyä voidaan nostaa, mutta 
valitettavasti useat nykyaikaiset sähkölaitteet, kas-
vinsuojeluaineet, ympäristön myrkyt tai stressaava 
ympäristö ja huonot ihmissuhteet laskevat sitä.

EnErGiAKEHo JA KirLiAnKuVAus

Kirlian-kuva saadaan aikaan asettamalla kuvattava 
kohde suoraan valoherkkää filmiä vasten. Näin saa-
dussa korkeataajuusvalokuvassa esinettä ympäröi 
loistava energiakenttä. Taajuus on noin 75 000 – 3 
000 000 värähdystä sekunnissa.

Ilmiö on saanut nimensä neuvostoliittolaisen insi-
nöörin, Semjon Kirlianin ja hänen vaimonsa Walen-
tina Kirlianin mukaan. Semjon Kirlian esitteli vuonna 
1939 menetelmän, jolla elävästä kehosta purkau-
tuva sähkövaraus saatiin valokuvattua. Sama me-

netelmä oli keksitty jo 1800-luvun lopussa nimellä 
Bouvier-ilmiö, mutta vasta Kirlianin myötä tekniikka 
tuli tunnetuksi ympäri maailmaa.

Semjon Kirlian oli itseoppinut sähköasentaja ja 
osa-aikakeksijä. Työskennellessään kotipaikkansa 
sairaalassa huoltomiehenä ja sähköteknikkona hän 
rakensi kojeen, jolla saattoi ottaa valokuvia mistä 
tahansa suurijaksoisessa sähkökentässä olevista 
esineistä. Hän alkoi kokeilla kojetta yhdessä vai-
monsa kanssa.

Kirlianin ensimmäinen kuvauskohde oli hänen oma 
kätensä. Käden kuvassa näkyi sormenpäistä sätei-
levää salaperäistä valoa. Pian Kirlian huomasi, että 
tuoretta puun lehteä ympäröi kirkas kenttä, jonka 
pinnalla kimalteli lukemattomia valopisteitä. Muu-
taman päivän kuluttua samaa lehteä kuvattaessa 
sen kenttä eli aura näytti himmeämmältä ja suurin 
osa valopisteistä oli kadonnut. Elottoman esineen, 
kuten vaikkapa kolikon, aura oli heikko ja valopis-
teet puuttuivat kokonaan.

Kirlian-kuva kädestä

Ihmiskädessä näkyi Kirlian-kuvissa valoilmiöitä, jot-
ka olivat kirkkaita ja teräviä ihmisen ollessa hyvässä 
kunnossa, mutta hajanaisia tai epäselviä silloin, kun 
käden omistaja oli sairas tai huolissaan. Eräs Kirlia-
nin seuraaja teki kokeen, jossa osa kasvin lehden 
kärki repäistiin pois. Lehti näkyi kuvissa muuten sa-
manlaisena kuin alkuperäisessäkin kuvassa, mutta 
pois revitty osa näkyi himmeämpänä, ikään kuin 
”aavelehdenkärkenä”. Aavekuva-efekti on sykkivä, 
ei pysyvä tai aina näkyvissä.

Kuva lehdestä ennen
ja jälkeen palan repäisyä

Lisäksi tutkimuksissa tehtiin havainto tutkittaessa 
kahta samanlaista puunlehteä, joissa toisessa tie-
dettiin olevan kasvitauti. Käsin tunnustelemalla tai 
silmävaraisesti lehdissä ei näkynyt eroavaisuuksia, 
mutta tutkittaessa Kirlian-kuvia voitiin toisessa leh-
dessä havaita himmeitä ja pieniä geometrisia ku-
vioita hajallaan lehden pintaa. Näin kasvin sairaus 
voitiin diagnosoida etukäteen. Myös elimelliset ti-
lat, kuten tautiprosessit, myrkytykset ja psyykkiset 
tilat vaikuttavat Kirlian¬kuvioon. Sen avulla Venä-
läiset ovat tutkineet vesistöt saastumista ja milloin 



se alkaa myrkyttää kaloja. Lisäksi menetelmä on 
havaittu käyttökelpoiseksi tutkittaessa hedelmien ja 
vihannesten erilaisia säilöntämenetelmiä.

Kun tutkitaan asiakkaan terveydentilaa, etsitään 
nimenomaan niitä kohtia kehossa ja sen elimissä, 
joissa energian, nesteen tai sähköimpulssin kulku 
on jollain tavoin epänormaali, estynyt tai hidastu-
nut. Käsin ko. kohta voi tuntua kylmältä tai kuumal-
ta tai pistelevältä. Joskus voi jopa omassa kehossa 
tunnistaa oireilua tietyissä kohtaa, mikäli on herkkä 
aistimaan energioita. Energian tunnistamista pitää 
harjoitella ja tässäkin päteen sama vanha viisaus 
kuin monessa muussakin asiassa eli harjoitus tekee 

mestarin.

Kirlian-kuvien avulla on voitu havainnollistaa erään-
lainen energiansiirto parantajan ja potilaan välillä. 
Niiden avulla on pystytty vahvistamaan myös kehon 
nadien ja meridiaanien olemassaolo, joiden kautta 
mm. akupunktion vaikutukset voidaan selittää.

Sami Rasila
Karelian Healing -kouluttaja ja kansanparantaja

Puh. (+34) 633.729.477
Email: sami_rasila(at)hotmail.com

Saavuimme Torreviejaan  04.10.2014 hiukan jännit-
tyneinä mitä haasteita tulemme kohtaamaan.
Olemme suomalaisia lähihoitaja aikuisopiskelijoita 
Porvoosta ja valmistumme ammattiimme vuoden 
sisällä.
Oppilaskordinaattina toimii Marja-Leena Sairanen 
(kuvassa keskellä).

Olemme työssäoppimisjaksolla täällä Suomi seuran 

Hola Torrevieja ja 
Suomi-Seura

terveysinfossa ajalla 6.9.2014- 14.11.2014.
Toimenkuvaamme kuuluu mm. hemoglobiini-, ko-
lesteroli-, verensokeri-, verenpaine mittaukset sekä 
teemme kevyttä niska- ja hartiahierontaa sekä jal-
kahoitoja.

Myös keskustelutuokioon on aikaa.

Terveisin Tuula ja Marjatta
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Eräs mielikirjailijani on venä-
läinen Mihail Bulgakov  (1891 
– 1940 ) ja hänen romaaninsa 
”Mestari ja Margarita”. Harmi 
vain, että tämän suomennos on 
saanut osin harhaanjohtavan 
nimen ”Saatana saapuu Mosko-
vaan” ja kannessa on vielä kissa 
pyssy kädessä.  Bulgakov kirjoitti 
kirjaa kauan, 12 vuotta, (1928 – 
1940) ja sitten se olikin kiellet-
tynä yli 30 vuotta. Suomen TV 1 
esitti siitä tehdyn 10-osaisen hie-
non venäläisen elokuvan, mutta 
jälkilähetykset ovat kaatuneet 
johonkin  käännöstä koskevaan 
tekijänoikeuspulmaan (?rahaan) 
joten sitä ei näytetä enää.
Itselleni hankin sen Belgiasta 
ranskankielisin tekstein varustet-
tuna. Ystäväni Jan Vanhellemont 
on tehnyt arvokasta kulttuurityö-
tä saattaessaan ulottuville kaksi-
kin Bulgakov-filmatisointia.
Ensin tämä Mestari ja Margarita 
(2005) ja sitten varhaisempi teos 
Valkokaarti (2012).

Otsikkoon liittyen lyhyt laina-
us kirjasta: Kuvitelkaapa, että te 
ohjailisitte kaikkea ja määräisitte 
niin muiden asioista kuin omis-
tannekin, kaikki alkaisi vihdoin 
luistaa kuin voideltuna, mutta äk-
kiä teissä todettaisiinkin… (paha 
syöpä). Siihen loppuisi teidänkin 
ohjailemisenne. Teitä ei enää 
kiinnostaisi kuin oma kohtalon-
ne. Omaisenne alkaisivat valeh-
della teille (voinnistanne).
Monet uskovat, että kaikki on 

kiinni omista valinnoistamme. 
Niistä riippuu miten menestym-
me työssä tai parisuhteessa, mi-
ten lapsemme kasvavat ja kehit-
tyvät. Toki omilla valinnoillamme 
on merkitystä mutta ei niillä elä-
mää hallita. Sitä hallitsee yleensä 
sattuma.

Minä kerron miten jouduin nai-
misiin, sattumalta juuri Christi-
nan kanssa. Pysähdyin risteykses-
sä  suojatien eteen ja takaa tuleva 
auto pamahti perään. Kuski oli 
kaverinsa kanssa räplännyt auton 
radiota eikä katsellut eteensä. 
Ilmeni, että toinen kaveri olikin 
hyvä tuttuni ja kuski taas hänen 
ystävänsä. Arvioimme yhdessä, 
että perän korjaus ja maalaus 
maksaa noin tonnin.  Pulma tuli 
siitä, ettei voitu tehdä vahinkoil-
moitusta vakuutusyhtiöön koska 
pojat olivat ”lainanneet” isän 
autoa luvatta, joten kuski halu-
si maksaa korvauksen kolmessa 
erässä, opiskelijalla ei ollut varaa
kerralla maksaa. Niinpä sitten 
sovittiin kolmesta erästä kuukau-
den välein. Ensimmäinen erä tuli
sovitusti, toinen myöhästyi viikon 
ja kolmatta ei kuulunut. Lähdin 
käymään kaverin kotona asiaa 
peräämässä. Soitin ovikelloa ja 
oven avasi kuskin sisko, jolla oli 
kauniit silmät ja ihana hymy. 
Siitä se alkoi, sattumalta. Elimme 
silloin niin eri ympyröissä, että 
emme olisi muutoin koskaan 
tavanneet. Sitten hallittiin 23 
vuotta ja kolme lasta kasvatettiin.

Omaa työuraa kannattaa toki 
suunnitella mutta silti varautua 
myös sattumiin. Ellei nyt ryhdy 
valtion virkamieheksi. Minulla oli 
hyvä työpaikka ison keskusliik-
keen organisaatiossa (TUKO).
Kunnes Kesko osti koko firman 
osakekannan niin salaa, että 
pääjohtajammekin sai lukea siitä 
aamun Hesarista. Siihen loppui T-
kauppa ja Rautakonttori.

Pohjola-yhtiöt oli yli 100 vuotta 
vanha ja vakaa vakuutus- ja fi-
nanssitalo. Pääjohtajana toimi ai-
kanaan mm. Jaakko Lassila, johon 
olin tutustunut jo aiemmin. Oma 
vastuullinen työni oli antoisaa ja 
usein vaihtelevaa. ”Täällä ollaan 
varmaan eläkeikään saakka”,  ei 
oltu, sattumalta.  Osuuspankki 
oli pitkään etsinyt vakuutustoi-
mijaa kylkeensä. Tapiola-yhtiöt 
olisi ollut sille luontaisesti so-
piva koska molemmat toimivat 
maaseutupohjalta. Mutta pää-
johtajat eivät millään mahtuneet 
samaan firmaan, ei millään, jo-
ten yrityskauppa  jäi  syntymät-
tä. Osuuspankkileiri ei luopunut 
vahinkoyhtiön hankkimisesta 
ja niin sitten 2005 valmisteltiin, 
taas salassa, maamme suurin 
yrityskauppa.  Pankki maksoi 
Pohjolasta 3,4 miljardia euroa. 
Maakuntien pankinjohtajat usein 
kirosivat kauppahinnan kalleutta, 
mutta eihän heiltä lupaa siihen 
kysytty. Huomasin nyt olevani  
töissä osuuspankissa, sattumalta.  

Sattuman kauppaa on kaikki
Irwin Goodman lauloi : En kerro kuinka jouduin 
naimisiin ( 1965 ) Minäpä kerron…
Meillä ja muualla maailmassa on tuhansia elä-
mänhallinta- ohjaajia ja terapeutteja, rahaa vas-
taan tietysti, jotka muka osaavat antaa ihmisille 
hyviä ohjeita ja neuvoja elämänhallintaan.
Sarasvuon malliin paasataan mitä milloinkin 
apukeinoa, jotta elämä olisi ”hallinnassa”.
Eihän se ole koskaan päivääkään hallinnassa, 
kalenterissa voi olla paljon merkintöjä ja jopa 
PTS.
”Siten kun eläkeaika koittaa, sitten kun talo on 
maksettu, sitten kun lapset ovat isoja…”



1) sisukas ja innokas ilmoitusten myyjä.
haluat kontaktoida ja toimia ihmisten kans-
sa, osaat myydä  ilmoitustilaa lehteen ja nyt 
uutuutena myös nettisivuille, kokoaisit ver-
koston muista myyntihaluisista.
2) iloinen ja monitaitoinen juhlatoimikun-
nan vetäjä. Tunnet paljon erilaisia ihmisiä 
täällä ja paikkoja, joissa juhlia voisi järjestää, 
laulua, soittoa, yhdessäoloa ja hyvää ruokaa 
jäsenille järjestelisit tiimisi kanssa
3) huolellinen kirjanpitäjä, ja hänelle vara-
henkilö,  alku tehdään toimistolla ja loput 
tilitoimistossa,
4) tarkka kassanhoitaja, ja hänelle varahen-
kilö,  jotta maksut ajallaan ja rahaliikenne 
toimiii.
5) runsaasti kontakteja omaava uutisten 
hankkija, loistava paikka uteliaalle ihmisel-
le, jota kiinnostaa lähes kaikki mitä alueella 
tapahtuu. Haluaapa lisäksi, että kerrotaan 
muillekin jäsenille.
6) ”toimistopäällikkö”, multitasking, moni-
toimihenkilö, joka apulaisineen huolehtii 
henkilöstön vuorolistoista, kerhojen yhteys-
tiedoista, jäsenrekisteristä, pöytäkirjoista, 
sopimusasioista ym.
7) emäntää keittiöön, isäntä jo on, emäntä 
on mukana ruokalistojen teossa ja tuo esiin
asiakkaiden toiveita, valmistelee tiiminsä 
kanssa isompien tapahtumien tarjoilua jne.

Jos vielä puhut edes auttavasti espanjaa, niin siitä saa 
rutkasti lisäpisteitä, sillä se taito helpottaa paljon toimi-
mista kaikissa mainituissa tehtävissä.
Toiminnan luonne edellyttää, että voit ja haluat sitou-
tua ainakin vuodeksi. Se ei tarkoita päivittäistä ”duunia”,  
monet asiat voi hoitaa esim.  10 tuntia  viikossa.

Ota rohkeasti yhteyttä puheenjohtajaan,  luottamuksel-
lisesti,  puh. 605 298 904 tai
sähköpostilla: raita.jouko@gmail.com.

CARPE  DIEM  -Oletko valmis                      
Suomi-Seura etsii mukaan toimintaansa mm. tällaisia osaajia:

21Ja aivan erilaisissa tehtävissä kuin ennen, sattumal-
ta.

Toiseen vaimoonikin tutustuin, sattumalta.  Olin 
pohtinut , että eläkkeelle päästessäni menen vuo-
deksi Prahaan, kulttuuriin tutustumaan ja kirjoitta-
maan. Sattumalta sain hyvän tarjouksen Espanjassa 
olevasta asunnosta. ”Ole siellä nyt ensin vuosi, katso 
miellyttääkö, sovitaan sitten asioista”. Kolmantena 
päivänä menin taloyhtiön altaalle uimaan ja sitten 
makailin vieressä olevalla nurmikolla ennen seuraa-
vaa pulahdusta. Viereeni ilmestyi resuisen oloinen, 
50+ mies, jolla pitkä hoitamaton parta ja hiuskuon-
talo. Jotain hän selitti espanjaksi, sanakaan en siitä 
ymmärtänyt, levittelin vain käsiäni, no comprendo. 
Ääni koveni ja ilme jyrkkeni, mitä se äijä oikein halu-
aa, eihän minulla ole rahaa tai tupakkaa nyt mukana, 
pelkät uimahousut päällä ja pyyhe. Vielä ääni tiuk-
keni ja kädet huitoivat, luulin jo vakaasti, että tässä 
joutuu kohta painimaan. Muutaman metrin päässä 
oli kaksi naista, sattumalta, jotka nyt seurasivat yk-
sipuolista sanailua. Toinen naisista tuli luoksemme 
ja kysyi ranskan kielellä minulta: Onko herran avai-
menperässä sellainen punainen muovirengas?  Se 

osoittaa, että olette talon asukas ja teillä on oikeus 
olla täällä. No olihan minulla se punainen rengas 
mutta avaimen oli laittanut pyyhkeen kulman alle 
lähtiessäni altaaseen. Äijä lähti ja mutisi jotain 
mennessään.

Englantilainen vedonvälitysfirma antaisi varmaan 
miljoonakertoimen tälle sattumalle:

1) mies vaihtaa Prahan suunnan Torreviejaan kol-
me viikkoa ennen matkaa,

2) vahtiäijä saapuu pian sen jälkeen kun naiset ovat 
saapuneet uimasta, (hän ei siis ollut koko ajan al-
lasalueella vaan talonmies, joka käväisi pari kertaa 
päivässä)

3) että suomalainen mies puhuu ranskaa.

Ohessa kuva meistä.  Tosi pohojalaanen voisi kyllä 
laakasta:

”Moomma meleko komia pari, jonsei sua lasketa”.
Jouko Raita

Olemme
jääneet eläkkeelle.
Kiitämme kaikkia näistä
vuosista ja toivomme
jokaiselle terveyttä 
ja pitkää ikää.
 
 Seppo ja Arja
Haapalahti
  
  haapalahtiseppo@gmail.com



Yritys aloitti toimintansa jo kah-
deksan vuotta sitten edellisten 
omistajien toimesta. Anne ja Jari 
Niklanderille TorreTeam siirtyi lii-
ketoiminnan kaupan myötä 1,5 
vuotta sitten. Edelliset omistajat 
jatkoivat ainoastaan kaupan ja 
kahvilan vetämistä. Sittemmin 
nämäkin toiminnot ovat vaihta-
neet omistajaa.

Käsimatkatavarat
ja lomamieli riittävät
“Kaikki tarjoamamme asunnot 
ovat täysin kalustettuja ja va-
rusteltuja. Edellytämme kaikilta 
asunnoiltamme saman perus-
varustuksen johon kuuluu mm. 
liinavaatteet, keittiötarvikkeet, 
televisio sekä normaali kalustus. 
Riittää että asiakkaamme tuo 
mukanaan vain lomamielen sekä 
henkilökohtaiset matkatavaran-
sa. Välillä ohjeistamme asiakkai-
tamme että ottavat mukaan vain 
välttämättömät vaatteensa kä-
simatkatavaroissa, vaatevaras-
to matkalaukkuineen kannattaa 
hankkia edullisten hintojen vuok-
si täältä”.
 

Jari ja Anne vastaavat toiminnas-
ta kahdestaan mutta toimittavat 
tarpeen tullen alihankkijoiden 
avulla mm. siivous-, kiinteistö-
huolto- sekä ATK-tukipalveluja 
asiakkailleen, niin asuntojen 
omistajille kuin asukkaillekin. 
“Alihankkijamme ovat tuttuja 
ammattilaisia joiden tiedämme 
tarjoavan hyvää ja asiantunte-
vaa palvelua. Annamme tilaajal-
le aina kuitin tai laskun tekemis-
tämme töistä.

Vuorotteluvapaalle
espanjaan
Niklanderin pariskunta tuli Es-
panjaan alunperin vuorotteluva-
paalle keväällä 2012. “Oli puh-
taasti sattuman kauppaa että 
osuimme juuri Torreviejaan. Et-
simme sopivaa paikkaa Espan-
jasta ja löysimme suomalaisen 
vuokravälittäjän, jolta päädyim-
me vuokraamaan asunnon ja tu-
limme tänne Torreviejaan”.
Määräaikaiseksi suunniteltu tu-
tustuminen maahan ja kulttuu-

Yrittäjäksi Suomesta Espanjaan
riin muuttui toistaiseksi pysyväksi 
kun Niklandereille tarjottiin mah-
dollisuutta hankkia tämä toimiva 
vuokravälitystoiminta ja jäädä 
yrittäjiksi Espanjaan.

Haasteellista
mutta palkitsevaa
Haasteellisimpana yrityksen 
pyörittämisessä Espanjassa Jari 
kertoo kokevansa puutteellisen 
espanjankielen taitonsa. “Koska 
päätös tänne jäämisestä syn-
tyi vasta vuorotteluvapaamme 
loppu-metreillä, emme älynneet 
opiskella espanjaa heti alusta. 
Jos olisimme tienneet alussa että 
jäämme tänne, olisimme pän-
tänneet kieltä koko vuorotteluva-
paamme ajan. Vaikka Espanjassa 
matkailijat pärjäävät jo kohtuul-
lisesti englannilla, on yrittäminen 
viranomaisvelvoitteneen aivan 
toinen juttu, silloin ei ilman omaa 
kielitaitoa tai tulkkia pärjää. On-
neksi täällä kuitenkin on saatavil-
la tulkkaus- ja käännöspalveluita, 
niin virallisia kuin arkipäivän ti-
lanteisiinkin sopivia, ja vielä koh-
tuuhintaan”, Jari tuumii.
  

“Työssä ehdottomasti palkitse-
vinta on tyytyväiset asiakkaat. 
Kun majoituksen ja loma-asun-
non suhteen kaikki on kunnossa, 
ilmat suosivat ja asiakkaat ovat 
kokeneet lomansa onnistuneen 
he antavat usein jopa liikutta-
van sydämellistä palautetta. Lo-
maa on usein odotettu ja siihen 
on saatettu säästää rahaa joten 
kyse on asiakkaille tärkeästä asi-
asta, tämän onnistumiseksi me-
kin tätä työtämme teemme”, Jari 
miettii.

“Moni asia toimii Espanjassa eri 
tavalla. Ensimmäisen vuoden 
aikana lähes päivittäin opimme 
uutta, tuntuu että olemme oppi-
neet yrittäjinä Espanjassa enem-
män vuodessa kuin Suomessa 
kymmenen vuoden aikana yrittä-
jänä toimiessa”.

Yhtäläisyyksiä
ja eriäväisyyksiä
Pitkään yrittäjänä myös Suomes-
sa toiminut Jari toteaa hymyillen 

yrittäjyyden Espanjassa eroavan 
Suomesta siinä, että “töitä jou-
tuu tekemään reilusti enemmän 
ja rahaa tulee vähemmän”. Tosin 
“sillä rahalla mitä tulee niin tääl-
lä elää melko mukavasti”, hän 
tarkentaa. Eikä viihtyvyyttä edul-
lisen hintatason lisäksi ainakaan 
vähennä reilu 300 aurinkoista 
päivää vuodessa ja rennompi elä-
mäntyyli.

Kulttuuriero Suomeen verrattu-
na on kuitin saamisen vaikeus, 
etenkin pienempiä palveluita 
ostaessa. “Usein saan osakseni 
ihmettelyä kun pyydän verovä-
hennyskelpoista kuittia yrityksen 
verotukseen liitettäväksi. Ihme-
tellään kun joku sitä tivaa, kun 
niitä ei välttämättä ole totuttu 
kirjoittamaan”.

“Siviilielämässä miellyttävimpiä 
kulttuurieroja Espanjan hyväksi 
on ollut esimerkiksi hyvin toimiva 
julkinen terveydenhoito. Oma-
lääkäri-järjestelmän toimivuus, 
lääkäreiden pieni vaihtuvuus ja 
teknologian hyödyntäminen ter-
veydenhoidossa ovat asioita jois-
ta Suomikin voisi ottaa oppia”.
 

Torrevieja asuinpaikkana saa Ja-
rilta kiitosta. “Costa Blancan ja 
Torreviejan suosion kasvu suoma-
laisten keskuudessa ei ole ihme 
- vaikka matkailu on merkittävä 
elinkeino on pahimpia ylilyönte-
jä onnistuttu välttämään. Tor-
revieja on myös espanjalaisten, 
etenkin madridilaisten suosima 
loma-kaupunki, eikä näin ollen 
ole leimautunut pelkäksi turisti-
rysäksi. Myös parantuneet len-
toyhteydet ja toimiva infra netti-
yhteyksineen pitävät Torreviejan 
houkuttelevana”.

Muutto Espanjaan
monen mielessä
Moni Suomessa miettii tälläkin 
hetkellä lähteäkö yrittäjäksi Es-
panjaan. “Jos on Suomessa pär-
jännyt, etenkin pienyrittäjänä, ja 
on hyvän ja realistisen liikeidean 
lisäksi vielä kielitaitoinen niin en 
näe mitään esteitä myös Espan-
jassa pärjäämiselle. Ensimmäi-

TorreTeam Niklander vuokraa loma-asuntoja Torreviejassa ja lähiseudulla.
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ti säästöjä tai tuloja Suomesta, helposti vierähtää 
pitkä tovi, ennen kuin yritystoiminnasta voi nostaa 
riittävästi tuloja kulujen jälkeen”.

“Hankkikaa mahdollisimman paljon tietoa etukä-
teen, opiskelkaa edes alkeet espanjan kielestä ja jät-
täkää jokin takaportti esimerkiksi työn tai asunnon 
muodossa Suomessa avoimeksi. Kun perus-asiat 
ovat kunnossa, niin kannattaa ehdottomasti tarttua 
tilaisuuteen ja lähteä rohkeasti kohti uutta”.

Tulevaisuuden
näkymät hyvät
Haastattelun lopuksi kysyimme Jari Niklanderilta 
vielä TorreTeamin tulevaisuuden näkymistä. “Lo-

ma-asuntojemme kysyntä kasvaa jatkuvasti, joten 
bisneksen kannalta tulevaisuus näyttää hyvältä. Täl-
lä hetkellä pahin jarru kasvulle onkin lähinnä pula 
hyvistä vuokra-asunnoista, tämä vihjeenä kaikille 
jotka omistavat asunnon Torreviejasta tai Orihuela 
Costalta ja haluavat tuottoa sijoitukselleen. Palvelu-
konseptiimme kuuluu, että takaamme aina omista-
jille vuokratuoton, vaikka esimerkiksi pitkäaikaiselle 
vuokralaiselle tulisikin joku maksuhäiriö. Kerromme 
mielellämme mitä pitää ottaa huomioon, jos mietit-
te asunnon vuokralle laittamista. Vuokra-asunnon 
etsijöiden taas kannattaa olla ajoissa liikkeellä, nyt 
esimerkiksi loppuvuosi alkaa olla jo täynnä.

Haastattelu Torreviejassa 25.9.2014.

Tämä vanha laulunpätkä tuli mieleeni kerran, kun istuskelin rannal-
la. Rupesinpa miettimään missä elämäni tilanteessa oikein olenkaan? 
Elämänvaiheeni nyt?

Olen siirtynyt pois entisistä kuvioista. Työstä, entisestä asunnosta, 
osittain vanhoista ihmissuhteistani ja jopa entisestä kotimaastani – 
Suomesta.

Taidanpa olla eräänlaisessa siirtymävaiheessa, jonkinlaisessa rajatilas-
sa, elämänvaiheitteni välissä.

Mietin entisiä kokemuksiani joitten varassa  tavallaan nyt pitäisi astua 
uuteen. Tämä vaihe varmaan saa sen intenssiteetin aikaan sisälläni, 
joka melkeinpä kuohuu minussa. 
Tulevaisuus tuntuu uudelta ja tuntemattomalta. Tunnen odotusta, 

toivoa ja uteliaisuutta mutta toi-
saalta pelkoa ja ahdistusta jopa 
surua. Entinen on todella takana-
päin ja olen luopunut paljosta.

Nyt olen Espanjassa.
Tutun ja vieraan jännite on vah-
vana. Tuttuus sisälläni entisistä 
kokemuksista ja vieraus – tämä 
kaikki täällä. Huikaisevaa!
Mitä tämä vaatii, tämä matka uu-
teen?

Runoilija rainer rilke kirjoitti ai-
kanaan:
”Kaiken ennen kokemattoman 
on oltava edelleen mahdollista 
Sisältö vain on toinen. Meiltä ky-
sytään itse asiassa vain rohkeutta 
– rohkeutta oudoimman, ihmeel-
lisimmän ja selittämättömim-
män edessä. Ei pidä säikähtää, 
jos eteemme nousee suru tai jos 
levottomuus hämmentää meitä. 
Voimme ajatella, että meille on 
tapahtumassa jotain, elämä ei 
ole meitä unohtanut, vaan pitää 
kädestä eikä päästä putoamaan.”

Voimme toivoa, että kohtaamme 
kanssaihmisissä eräänlaisia ”mat-
kaoppaita”, jotka ehkä voivat 
meitä jopa auttaa tässä siirtymä-
vaiheessa. Toivon.

 Ritma Vehkala

RIPAUS RITMALTA
”Maailmassa monta on ihmeellistä asiaa,se hämmäs-
tyttää, kummastuttaa pientä kulkijaa”



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.

PIKKUJOULUJUHLA ITSENÄISYYSPÄIVÄN
JUHLA

Lauantaina 6.12. 
Klo 15.00 perintei-
seen tapaan. 

Perjantaina 28.11. 
Klo 18.30.
Hotelli Masassa



   
    

Tiesitkö että, 
voit järjestää 

hää-juhlan 
Torreviejassa . 

DJ-musiikin hinta 
alkaen 250 euroa.    

Laajamusiikkivalikoima  häät-
syntymäpäivät, yritystapahtumat   
+34 693564623 +358400465962 
Lauri@jubile.fi  www.jubile.fi 
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Suomalaisen Yhteiskoulun Pik-
kuorkka järjesti toistamiseen 
konsertin Musiikkitalossa su 5.10 
ja sitten Suomi-Seuran Fiestassa 
ti 7.10. johtajanaan Juha Haapa-
niemi.

Musiikki talossa Sakari Haukka 
toivotti vieraat tervetulleeksi ja 
toivoi myös runsaslukuisen ylei-
sön nauttivan

NUORISO-ORKESTERI
VIERAILI TORREVIEJASSA

viihdemusiikista ja suuren orkes-
terin soinnista.
Loppua kohden tasoaan nosta-
nut konsertti tarjosi monipuoli-
sen ohjelmiston jazzia ja klassista 
musiikkia. Erityisen sykähdyttä-
vää oli kuunnella Abban ja Ultra 
Bran pop-sävelmiä nuorten soit-
totaitureiden tulkitsemina.

Hyvä oivallus orkkajohtajalta oli 

yleisön saaminen mukaan O. Lin-
sénin ja Z. Topeliuksen Kesäpäivä 
Kangasalla –kansanlauluun.

Oma lukunsa oli konsertin lopus-
sa kuultu duoesitys, jossa Pirkka 
Sippola viululla ja velipoika Kuis-
ma pianolla väläyttivät sellais-
ta osaamista, jota taatusti vielä 
kuullaan suuremmillakin fooru-
meilla.
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Asociacion Finlandesa en Torre-
vieja eli Suomi-seuran syyskoko-
us valitsee seuralle hallituksen,
puheenjohtajan ja varsinaiset jä-
senet kahdeksi vuodeksi sekä va-
rajäsenet vuodeksi kerrallaan.
Voidaan hyvin sanoa, että tämä 
on syyskokouksen tärkein teh-
tävä vuosittain, toki budjetin  ja  
toimintasuunnitelmankin hyväk-
syminen ovat ohjauskeino osoit-
tamaan mitä seuran haluttaisiin 
tekevän tulena vuonna ja jatkos-
sakin.
Hallituksen jäsenten osaamises-
ta, sitoutumisesta työskentelyyn 
ja yhteistyötaidoista riippuu mitä
saadaan aikaan.  Paraneeko toi-
minta, tuleeko uusia tai uusimuo-
toisia palveluja jäsenille, miten 
hoituvat suhteet yhteistyökump-
paneihin, ovatko suhteet kun-
taan kunnossa, kaikki nämä asiat
riippuvat hallituksen työskente-
lystä. 
Koska kaikki työ seuran hyväksi 
on vapaaehtoista eikä meillä ole 
yhtään palkattua toimihenkilöä 
valmistelemassa tai toimeenpa-
nemassa sovittuja asioita, halli-
tus ei ole luonteeltaan mikään 
luottamuselin tai valvova elin 
kuten kunnanhallitus tai jonkun 
yhtiön hallitus.
Puheenjohtaja ja varsinaiset jä-
senet ovat toimijoita, jotta asiat 
sujuvat ja menevät eteenpäin.
Hallituksen jäsenten välinen 
työnjako pyrkii tasaamaan työ-
kuormaa, kullekin annetaan oma
vastuualue ettei kaikki kaadu pu-
heenjohtajan niskaan. Toisaalta 
työnjako antaa vastuullista toi-
mintavapautta, ettei joka pikku 
asiaa tarvitse viedä hallituksen 
kokoukseen.
Ihannetapauksessa kullekin vas-
tuualueelle löydetään pätevä ja 
tehtävään sitoutunut hallituksen 
jäsen; kirjasto, kahvio, matka-
palvelut, jäsenpalvelut, tiedotus, 
nettisivut ja taloudenhoito. Käy-
tännössä kukin tarvitsee vielä 
ympärilleen useita muita sitou-
tuneita vapaaehtoisia, jotta hom-
ma oikeasti toimii. 
Puheenjohtaja voi hyvin toimia 
lehden ja nettisivujen päätoimit-

Seuran hallituksen toiminnasta
tajana mutta eipä enää lehden 
toimittajana, taittajana tai va-
lokuvaajana. Toinen esimerkki:  
kahviosta vastuullinen ei voi yksin
toimia kokkina, kassana, tiskaaja-
na ja raaka-aineiden hankkijana. 
Tarvitaan hyvä tiimi, useita ih-
misiä joilla on halu toimia näissä 
tehtävissä.
Syyskokouksen päätöksistä
to 27.11.2014 riippuu mitä ja mi-
ten seura toimii vuonna 2015 ja 
sen jälkeen.  
Marraskuun alussa pidettävä 
seminaari työstää piirustukset, 
joista saadaan aikaan ehdotus 
toimintasuunnitelmaksi ja siihen 
liittyvä budjetti.  Toivon kovasti, 
että jäsenistö olisi nyt aktiivisesti 
yhteydessä hallitukseen tuoden 
esiin omia toiveita ja ideoita. Pa-
ras kanava niiden saamiseksi lis-
talle on meilata cbsuomiseura(a)
gmail.com tai tuoda kirjepostina 
seuran toimistoon ennen loka-
kuun loppua.
Näistä kaikista palasista yhteensä 
rakentuu seuran tulevaisuus.  Pi-
täydymmekö vanhassa  ”niin kuin 
ennenkin on tehty” tavassa vai 
onko meillä todellista halua ja ky-
kyä vastata ajan haasteisiin.
Jäsenistön toiveet ja tarpeet päi-
vittyvät sekä muuttuvat kuten ai-
kakin. 
Vanhan kaavan mukaan toimi-
minen johtaa mielestäni seuran 

kuihtumiseen ajan myötä. Muut 
toimijat kyllä ottavat mielellään 
vastaan uusia, aktiivisia jäseniä 
palvellen heitä monipuolisesti.
Jäsenkadon pysäyttäminen ja uu-
sien saaminen toiminnan piiriin 
on avaintehtävä. 
Vasta kun meillä on 1000 maksa-
vaa jäsentä voimme sanoa: hyvä 
ja toimiva seura. Tähän päästään 
vain ”iloisella tekemisen meinin-
killä”,  johon osallistuu iso poruk-
ka saaden  työstään hyvää miel-
tä ja uusia kavereita. Mutrusuut 
voisivat istua takarivissä.
Uutta toimitilaa on toivottu jo 
pitkään, nyt pitää yhdessä tehdä 
töitä sen eteen. Toivomalla sitä ei 
saada, tekemällä kyllä.
Toimistossa on nyt iso (A4) pu-
nakantinen kierrevihko  TYÖ-
PANKKIA varten.  Siihen voit nyt 
ilmoittaa nimesi ja yhteystietosi 
sekä MITÄ ja MILLOIN haluaisit 
antaa panoksesi seuran hyväksi.
Jos olet kiinnostunut tulemaan 
hallituksen jäseneksi, ota yhte-
ys minuun puh. 605 298 904 tai 
sähköpostilla  raita.jouko@gmail.
com, monenlaista tekemistä on 
tarjolla.
Jos haluaisit toimia silloin tällöin 
jossain sinulle sopivassa tehtä-
vässä soita 965 704 142  tai tule 
käymään toimistossa ja pääset 
Työpankin asiakkaaksi.
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Loma-asunnot 
alk. 99€ /viikko#
www.torreteam.com

!
Matkalle mukaan: 

!
[ x] käsimatkatavarat 

[ x] lomamieli !
Kaikki muu onkin valmiina ! 

!
T. TorreTeam Niklander 

Jari ja Anne

OMISTATKO ASUNNON 
TORREVIEJASSA TAI 

ORIHUELA COSTALLA?#
!
Kasvavan kysynnän vuoksi etsimme Torreviejan ja Orihuela Costan alueelta hyviä     
vuokrakohteita suomalaisille asiakkaillemme. Jos omistat täältä asunnon ja haluat takuun 
vuokrasaatavillesi, ota ihmeessä yhteyttä. Kerromme miten saat asunnostasi tuloja niiltä 
ajoilta kun et sitä itse tarvitse.!
 
TorreTeam on suomalaisen yrittäjäpariskunnan omistama. Vuokraamme kalustettuja 
ja varusteltuja loma-asuntoja Torreviejassa ja lähiseuduilla. 
Asiakkaamme ovat suomalaisia omatoimimatkailijoita.!!
Kauttamme asunnon omistajille myös sarjoitettavat Abloy®-lukot 
asennettuina ja muut kiinteistöpalvelut.!!
Lisätiedot: ! Jari Niklander, +34 634 307 965  
! ! jari@torreteam.Þ 
! ! www.torreteam.com"!
*Takaamme asuntojen omistajien vuokrasaatavat kaikissa tilanteissa.


