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Suomi-Seuran akvarellipiiri elää innostuksen kautta. Tässä joukossa toistensa 

kannustaminen on itsestään selvä asia. Ei ole mitään väliä, onko ryhmän jäsen 

maalannut aikaisemmin vai vasta tutustumassa akvarellitekniikkaan. Paperin, 

veden ja pigmentin parissa puuhaavista harrastajista säteilee voimakas 

oppimisen halu. Kun uusia ihmisiä pulpahtaa joukkoon, tarttuu yhdessä 

tekemisen henki heihinkin ja arkuus katoaa. Yritämme löytää jokaiselle oman 

tekotapansa. Olemme käynnistäneet korttiprojektin ja joulukortteja on jo 

myynnissä Suomi-Seurassa. On ilo ohjata tällaista joukkoa.

Grupo Akva 2014 
Kirsi-Marja Myöhänen
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Puheenjohtajan palsta
Pian päättyvä vuosi oli vaiherikas Costa 
Blancan Suomi-Seuran toiminnassa. 
Syyskokouksessa Inkeri White lupautui 
jatkamaan puheenjohtajana vain 
alkuvuoden. Siten kevätkokous joutui 
etsimään uuden vetäjän seuralle, valinta 
osui minuun vaikka olin vasta hiljan 
tullut mukaan toimintaan. Ei ollut tunkua 
puheenjohtajan vaativaan hommaan. 
Lupauduin tehtävään vuoden loppuun, 
jotta sitten syyskokous 2014 voisi 
valmistautua paremmin ja hallitus esittää 
listan hyvistä nimistä, jotka suostuvat 
hallitustehtäviin. Jos  vasta kokouksessa 
etsitään ja anotaan, että joku suostuisi, on 
jotain ollut pielessä.

Minusta hallituksen (ent. johtokunnan) 
tärkeimmät tehtävät ovat jatkuvuuden 
varmistaminen ja talouden turvaaminen 
sekä toiminnan jatkuva kehittäminen 
jäsenten hyväksi. Kesän ja syksyn 
aikana on paljon hyvää saatu aikaan 
jäsenten iloksi. Uudet nettisivut avautuivat 
syyskauden alussa ja näin tiedonvälitys 
nopeutui ja laajeni huomattavasti. Ison 
työn tässä tekivät Arto, Liisa, Tuija 
ja Turo. Matkojen ja tapahtumien 
markkinointi sai lisää potkua ja sivusto 
tarjoaa myös eri kerhoille kätevän 
tiedotuskanavan toiminnoistaan.

Kesällä avasin seuralle Facebook-
sivut nopeaa tiedottamista varten. 
Sivun kävijämäärät nousivat nopeasti 
ja kertoivat selvästi senkin kanavan 

tarpeellisuudesta. Kuvien käyttö uutisten 
yhteydessä todisti taas kerran vanhan 
totuuden mediamaailmasta: kuva tuo 
lukijoita moninkertaisesti pelkkään 
tekstiin verrattuna. Tekstillä oli alle 100 
lukijaa mutta kun siihen lisättiin kuva niin 
parhaimmillaan yli 400 lukijaa. 

Syksyllä aloitettiin myös kerran viikossa 
tapahtuva tulkki-palvelu. Tarve oli ilmeinen 
sillä kävijöitä on riittänyt, Pia Blinnikka 
on tällä palvelulla ollut todella jäsenten 
käytössä.

Marraskuussa sitten uusi Työpankkimme 
räjähti kasvuun ja uusia vapaaehtoisia 
löytyi.  Loistava uutinen oli lääkäri Riitta 
Ylä-Sahran lupaus kerran viikossa 
antaa konsultointia jäsenille, varauksia 
on jatkuvasti. Tämä on hieno lisä 
terveysinfon tason nostoon.   Lämpimät 
kiitokset myös meidän työharjoittelijoille. 
Tuula ja Marjatta toimivat terveysinfossa, 
Waltteri toimistotöissä ja Natasha 
lehdenteosa. Saana-neito tuli meille oma-
aloitteisesti Suomesta vapaaehtoistyöhön 
fb-ilmoituksen perusteella ja on ollut 
todella hyvä ja iloinen työntekijä monissa 
eri tehtävissä, keittiössä, kirjastossa ja 
sihteerinä.

Ehkä suurin joululahja on nyt näkyvissä 
oleva uuden toimitilan hankinta. Siitä on 
puhuttu  pitkään ja hartaasti toivottu mutta 
nyt asia voi muuttua todellisuudeksi ennen 
meidän 30 v juhlia syksyllä 2016. Aloitin 

yhteydenpidon ruotsalaisen MasAmigos-
yhdistyksen kanssa ja he tarjoavat nykyistä 
tilaansa kohtuuhinnalla meille. Montaa 
jäsentä olen pyytänyt siellä käymään 
ja katsomaan, kaikki ovat palanneet 
hymyssä suin ja lausuneet: se olisi meille 
hyvä ja hieno paikka. Toinenkin optio on 
käsillä sillä he ja Sabadell-pankki sekä 
Svenska kyrkan ovat aloittaneet yhteisen 
suurhankkeen uudesta toimitilasta lähelle 
Paseo Vista Alegrea. Sieltä voisimme 
saada sopivaa  tilaa, jos niin harkitaan.

Nyt odotamme ilolla itsenäisyyspäivän 
juhlaa 6.12 klo 15.  Siellä ovat läsnä ja meitä 
tervehtimässä lähetystösihteeri Juhana 
Tuunanen Madridin suurlähetystöstä, 
alueemme kunniakonsuli Mariano 
Sanchez Martinez sekä juhlapuhujana 
suurlähettiläs (emeritus) Heikki Talvitie. 
Luvassa on hieno juhlaohjelma ja 
pienimuotoinen tarjoilu aulassa.  Tämä 
on iso yhteinen ponnistus paikallisen 
seurakunnan kanssa. Kanttori 
Heikki Seppänen on huolehtinut 
musiikkipuolesta, orkesteri ja kirkkokuoro 
sekä iso torvisoittokunta esiintyvät.

Toivon, että voimme jatkaa hyvää 
yhteistyötä niin seurakunnan kuin 
muidenkin paikallisten toimijoiden kanssa 
eri tilaisuuksien järjestämisessä.

Kaiken kohinan jälkeen, rauhallista joulua.   

Jouko Raita
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Innokkaimmat odottelijat saattoi tavata Masan ovilla 
jo viiden pintaan. Kellon lähestyessä kuutta väki alkoi 
virrata paikalle yhä sankemmin joukoin, mikä alkoi 
näkymään illan mittaan myös hotellin lämpötilassa. 
Pakkasta ei ainakaan tarvinnut pidellä.

Waltteri sekä Liisa Salmi ryhtyivät vastaanottamaan 
juhlijoita pääsylippuja keräämällä. Iltaa emännöi 
Margaretha ”Maggie” Rajakangas, joka huomioi 
ystävällisesti myös ruotsinkieliset kutsuvieraamme.  
Jouko Raita toivotti juhlijat tervetulleiksi, jonka 
jälkeen ilta jatkui muutaman jäsenen runonlausunnalla. 
Sitten esitykset jäivät toistaiseksi siirtyessämme buffetin 
äärelle.  Noutopöydän antimet olivat tänäkin vuonna 
runsaat sekä maittavat. Ruokaa oli sopivasti kaikille, 
eikä kukaan varmasti kävellyt herkuista notkuvan 
jälkiruokapöydänkään ohi. 

Iltaan sisältyi niin musiikkia, yhteislaulua, naurua kuin 
uusiin ystäviin tutustumista. Kello tikitti eteenpäin 
valon nopeudella, ja pian sisälle astelikin joulupukki. 
Liekö johtunut kilttien osallistujen määrästä, kun 
pukkeja tepastelikin paikalle kaksi. Ensimmäinen pukki 
oli tainnut eksyä vääriin juhliin, mutta sana hänellä kyllä 
oli hallussa. Oikean pukin saapuessa paikalle kuultiin 
tarinaa jos toisenlaista Pukin matkasta Korvatunturilta 
Torreviejaan. Juhlijat vastaanottivat kukin lahjapaketin, 
jotka tonttulakkeihin sonnustautuneet työssäoppijamme 
Waltteri ja Natasha sekä vapaaehtoistyöntekijämme 
Saana jakoivat. 

Arvat olivat kysyttyä myyntitavaraa, ja palkinnot olivat 
mieleisiä. Oli lahjakortteja, hemmottelutuotteita ja 
arvottiinpa siellä kaksi kahdeksan kilon joulukinkkuakin! 

Arpajaisten jälkeen ilta jatkui pitkälle alkuyöhön tanssin, 
naurun ja hauskanpidon merkeissä. 

Iso kiitos kaikille kanssajuhlijoille  
sekä järjestäjille, joidenka kädenjälki ja 

kova työ näkyi lopputuloksessa!

Teksti ja kuvat: Natasha ja Saana

Pikkujoulun riemua
Suomi-Seuran pikkujouluja vietettiin 28.11.2014 Hotelli Masassa kepein mielin. 
Hotellin sali täyttyi 148 juhlavieraasta, ketkä saivat nauttia muun muassa live-
musiikista, riittoisasta buffet-pöydästä sekä toistensa seurasta. Pukki ei unohtanut 
tätä Torreviejassa sijaitsevaa joukkoa, mikä kruunasi illan.
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Toimintakaudet 
Seuran varsinaisen toiminnan kaudet: 
Kevätkausi  7.1 – 1.5.2015 ja syyskausi  28.9 – 11.12.2015. 
Kesäkaudella tarjotaan palveluja rajoitetusti, toiminnan 
laajuus selvitetään kevään aikana. 
  
 Syksyllä 2014 pidetyssä tulevaisuusseminaarissa tuli lähes 
jokaisesta työryhmästä esille näkemys, että seuran nykyiset 
toimitilat ovat riittämättömät jopa nykyisen toiminnan 
hoitamiseen, puhumattakaan että toiminnan kehittämiseen 
olisi mahdollisuuksia näissä tiloissa. Nyt meillä näyttää 
olevan ainutlaatuinen tilaisuus vihdoin toteuttaa uusien, 
isompien tilojen hankinta.  . Uusi toimitila on ensi vuoden 
tärkein projekti ja siten hallituksen työn keskeisin asia. 
Rahoituksen järjestäminen sekä eri toimintojen painoarvot 
tulee siten aina harkita tämän projektin kautta.

 
Aikaa ja ruutia ei ole tuhlattavaksi lukuisiin pieniin juttuihin. 
Siksi hallitustyö muotoutuu päätösten tekemiseen ja 
toimeenpanoon.  Hallituksen työvaliokunnan asiana on 
seuloa ja valmistella asiat siten, että esityslistalla on aina 
mukana työvaliokunnan päätösehdotus, johon otetaan 
kantaa. 
Hallituksen toinen iso tavoite on jäsenmäärän saaminen 
entiselle tasolle ja ylikin, eli 1000 jäsentä pitää olla rimana. 
Silloin uudet toimitilat tulevat hyötykäyttöön. Yhä parempi 
tiedottaminen ja netin hyödyntäminen monipuolisesti sekä 
jäsenhankintakilpailu ovat avainasemassa.  .  
Vuosi 2016 on seuran toiminnan 30. toimintavuosi. 
Juhlavuoden suunnittelu on käynnistettävä vuonna 2015. 
Siinä on valittavalla toimikunnalla ja sen vetäjällä työsarkaa 
riittämiin. Hallituksen asiana on saada uudet tilat käyttöön ja 
kuntoon ennen maaliskuun 2016 loppua. 
Toimisto 
Toimisto on avoinna maanantaista perjantaihin klo 10-14.
Toimistossa hoidetaan uusien jäsenten kirjaaminen ja 
opastus sekä jäsenmaksujen maksaminen. Lisäksi toimistossa 
vastaanotetaan ilmoittautumisia ja maksuja eri matkoille ja 
tilaisuuksiin.  
Kirjasto 
Kirjastossa on tällä hetkellä yli 4000 kirjaa, runsaasti DVD-
tallenteita ja äänikirjoja. Kokoelmia kartutetaan pääosin 
jäseniltä saatavilla lahjoituksilla. Lisäksi saadaan Suomen 
Suomi-Seura r.y:ltä lahjoituksena vuosittain noin 20 kirjaa ja 
ostetaan kysytyimpiä uutuskirjoja vuosittain 300-500 eurolla.   
Kirjaston aineiston ja lainauksien hallinta perustuu nykyisin 
käsikortistoihin. Niiden avulla ei voida seurata lainauksia 
ja palautuksia juuri ollenkaan. Atk-pohjaisella kirjasto-
ohjelmalla kirjaston hallinta saataisiin nykyaikaiselle tasolle. 
Kirjasto-ohjelman hankintaan varataan määräraha ensi  
vuoden budjettiin.   
Kahvio 
Hallitus esittää, että kahvio luopuu  vuonna 2015 päivittäisen 
lämpimän ruuan tarjoamisesta ja keskittyy tuottamaan  
päivittäin tuoretta kahvia, leivonnaisia ja voileipiä – 
täydennettynä yhdellä keittopäivällä viikottain.   
Työssäoppijat 
Työssäoppiminen on suomalaisten työharjoittelijoiden 
EU-rahoitteinen opiskelumuoto.Toiminta perustuu 
yhteistyösopimuksiin Suomi-Seuran ja suomalaisten 
keskiasteen tiedotus-, terveydenhuolto-, matkailu-, 

ravitsemus-, toimisto- ja liikunta-alan oppilaitosten välillä. 
Terveysinfo 
Terveysinfon työssäoppijat järjestävät ohjaavaan ja 
neuvovaan terveydenhuoltoon liittyviä tilaisuuksia ja pitävät 
vastaanottoa jäsenille, suorittavat pieniä verikokeita ja 
tekevät tarvittaessa kotikäyntejä seuran aukioloaikoina. 
Työssäoppijoiden keräämät tiedot asiakkaista ovat 
luottamuksellisia. Terveysinfon tilat ovat kahvion yhteydessä 
erillisessä huoneessa. 
Tiedotus 
Viestintä jäsenistölle tapahtuu ensisijaisesti  seuran 
kotisivujen avulla. Sivuston ylläpito hoidetaan 
vapaaehtoisvoimin ilman kustannuksia. Sivuston ulkoasua 
ja sisältöä kehitetään jatkuvasti.  Kotisivuille lisätään linkit 
muille alueen palvelusivuille:  Torrevieja.fi, Torrevieja.com, 
Uusi Costa Blanca ja monet muut. Nämä sivustot sisältävät 
runsaasti tietoa lähes kaikista palveluista ja tapahtumista.  
Tietopalvelua jäsenille kehitetään päivittämällä aktiivisesti 
kirjastotiloissa olevaa Info-kansiota ja lisäämällä siihen 
uutta aineistoa. Tavoitteena on myös saada toimimaan 
ilmainen opaspalvelu, joka avustaa uusia jäseniä Torreviejan 
palveluihin tutustumisessa. 
Concordia-lehden asemaa joudutaan pohtimaan vuonna 
2015. Lehden toimittaminen on hyvin työlästä  ja painatus 
on kallista. Vaihtoehtona on esitetty omasta lehdestä 
luopumista ja seuran tärkeimpien juttujen esittämistä Uusi 
Costa Blanca-lehdessä, jossa on laaja uutistarjonta seudun 
tapahtumista. Tämä lehti tarjottaisiin silloin jäsenetuna 
seuran maksaneille jäsenille.  
Matkat ja retket 
Suosittuja päivän kestäviä matkoja tullaan tarjoamaan 
kuukausittain enemmän kuin yksi. Tullaan ottamaan 
huomioon myös pienryhmät. Pidempiä hotellimatkoja 
Espanjan merkittäviin kulttuurikohteisiin järjestetään 
kevätkaudella yksi tai kaksi, samoin syyskaudella.  
Joulukuussa 2014 perustetun matkailukerhon 
tarkoituksena on saada jaettua vastuuta matkojen 
järjestämisestä. Kerholaisten omista mieltymyksistä ja 
erilaisista kiinnostuksen kohteista syntyy uudentyyppisiä 
teemamatkoja.   
 Juhlat ja tapahtumat 
Vuonna 2015 järjestetään  ainakin pikkujoulut  ja 
itsenäisyyspäiväjuhla, jälkimmäinen yhteistyössä 
seurakunnan kanssa.  Kevätkauden päättäjäiset ja 
syyskauden avajaiset ovat myös ohjelmassa. Joululounas 
ja pääsiäislounas järjestetään seuran tiloissa. Suomesta 
tulevien taiteiljavierailujen järjestelyissä avustetaan 
mahdollisuuksien mukaan. Etsitään suurempaa tilaa 
pikkujoulujuhlille, jotta kaikki halukkaat mahtuvat mukaan.  
Kielikurssit 
Irina  Marjokivi ja Diana Villa jatkavat kielikurssien pitämistä 
seuran tiloissa entiseen tapaan. Kummallakin opettajalla on 
4-tasoinen kurssivalikoima 
Kerhotoiminta 
Suomi-seuralla on monia harrastepiirejä, joihin jäsenet ovat 
tervetulleita. Seuran jäsenet voivat perustaa uusia piirejä tai 
kerhoja, jotka hyväksytään johtokunnassa, mikäli toimintaa 
harjoitetaan Suomi-Seuran tiloissa. Johtokunta voi myös 
myöntää aloitteleville kerhoille avustuksen perustelujen 
mukaan. Seura on olemassa jaseniään varten ja erilaiset 
harrastukset täyttävät seuran keskeistä tehtävää ja palvelevat 
hyvin jäsenkuntaa. 
  
  

Toimintasuunnitelman 2015 pääkohdat
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Hola a todos! 
Monet ovat saatt aneet minut jo toimis-
tossa nähdä kun olen täällä jo syyskuun 
loppupuolelta asti  pyörinyt niin on jo ai-
kakin kertoa, ett ä kuka tämä mies oikein 
on. 
Olen siis 23-vuoti as Espoosta kotoisin 
oleva ja nykyään tradenomiksi Haaga-
Helia-ammatti  korkeakoulussa Helsin-
gissä opiskeleva nuori mies ja nyt olen 
täällä Suomi-Seuralla työharjoitt elussa. 
Syyskuun 20. päivä tänne Torreviejaan 
siis saavuin, jouluksi menen koti in käy-
mään ja tammikuussa tulen vielä takai-
sin ja vähän yli maaliskuun puolen väliin 
olisi tarkoitus täällä olla. Torrevieja on 
paikkana hieno ja ilmasto mahtava, niin 

on hienoa olla täällä ja kiva tavata uusia 
ihmisiä. 
Vapaa-ajalla minut saatt aa bongata 
golfk entti  en vihreiltä niityiltä palloa lyö-
mästä. 
Hymyillään kun tavataan täällä toimis-
tossa tai muualla. Hyvää ja rauhallista 
joulun aikaa ja mahtavaa tulevaa vuott a 
2015 kaikille Suomi-Seuralaisille! 

Terveisin,
Waltteri

Tervehdys Etelä-Pohjanmaal-
ta!
Maisemanvaihdos Seinäjoelta Torrevie-
jaan oli tutt ua puuhaa, kun toista kertaa 
Suomi-Seuralle tulin työssäoppimaan. 
Vaikka moni asia on viime vuodesta 
muutt unut, Suomi-Seuralle oli kiva pa-
lata. Jouluksi olen lähdössä Suomeen 
muistutt amaan koiraani olemassaolos-
tani, mutt a uuden vuoden jälkeen tulen 
vielä kolmeksi kuukaudeksi takaisin. Va-
paa-ajallani olen Torreviejassa kuvaillut 
maisemia, vieraillut markkinoilla sekä 
viett änyt aikaa paikallisten kavereide-
ni kanssa. Haluan kiitt ää Suomi-Seuraa 
sekä sen jäseniä mukavasta työssäoppi-
misjaksosta.

- Natasha

Päijänteeltä suolajärville 
Se oli yksi niistä upeista kesälauantaista, 
kun sain painaa lakin päähäni valmis-
tumiseni merkiksi. Vaikka takana olikin 
juuri päätöksen saanut kolmen vuoden 
urakka lukion saralla, en tuntenut itseä-
ni valmiiksi. Ylioppilaslakki oli kuin meri-
kapteenin hatt u, saisin vihdoin päätt ää 
oman suuntani. 
 Kesän ajan annoin veneeni sei-
lata, nauti n työnteosta ja hellejaksoista. 
Elokuun vähitellen kääntyessä kuiten-
kin mailleen, kaipasin lisää. Välivuoteni 
kesä oli sujahtanut ohitseni kuin kesä-
tuuli, jonka innoitt amana lähdin toteut-
tamaan jotain minulle uutt a ja vierasta.
 Yhden vastaanott avaisen pu-
heenjohtajan, muutaman sähköpos-
ti viesti n ja monen vatsassa olevan 
perhosen myötä kurssini oli asetett u 
osoitt amaan kohti  Torreviejaa. Täällä 
elämä onkin ollut mahtavaa. Viimeiset 
vajaat kaksi kuukautt a ovat tarjonneet 
minulle paljon mieltä lämmitt äviä aska-
reita ja ihmiskohtaamisia seuran tapah-
tumissa. En voi olla kuin onnellinen sii-
tä, kuinka niin juroksi ja vähäsanaiseksi 
usein leimatt u kansamme on osoitt anut 
nämä kaikki ennakkoluulot täällä olles-
sani vääräksi, ja olen saanut tuntea kuu-
luvani joukkoon.
 

 Vaikka itseäni oman elämäni 
kapteeniksi nimiti nkin, on arvomerk-
kejen sijaan matkalta kertynyt kosolti  
upeita muistoja. Kun muutaman päivän 
päästä otan kurssin kohti  Päijänteen 
rantaa, voin tehdä sen hymyillen. Vaikk-
en näillä näkymin jouluseikkailuiltani 
enää tänne Torreviejaan muiden tavoin 
vuoden vaihteessa palaa, haluan kiitt ää 
teitä kaikkia ja toivott aa kaikkea hyvää 
tulevalle vuodelle – olkoon se onnekas!

Jouluterveisin,
Saana

on hienoa olla täällä ja kiva tavata uusia Päijänteeltä suolajärville  Vaikka itseäni oman elämäni 

TyössäoppimassaTor�eviejassa

8 CONCORDIA  4/14



9

Itsenäisyyspäivän juhla
6. joulukuuta 2014 
Suomi-Seura ja Torreviejan evankelislu-
terilainen seurakunta järjestivät yhdessä 
hienon juhlan Virgen del Carmenissa. 
Sitä ennen pidettiin juhlajumalanpalve-
lus katolisessa kirkossa. Kirkossa ja juhla-
paikalla esiintyi kirkkokuoro johtajanaan 
kanttori Heikki Seppänen.

Kulttuurikeskuksessa meille esiintyi suuri juhlaorkesteri, 
kirkkokuoro ja solistina Jarmo Peltonen, tenori, johtaja-
naan taas Heikki Seppänen. 

Suomen Espanjan suurlähetystyön tervehdyksen esitti lähe-
tystyösihteeri Juhana Tuunanen. Kunniakonsuli Mariano 
Sánchez Martínez  toi oman tervehdyksensä juhlaväelle. 
Juhlapuheen piti suurlähettiläs Heikki Talvitie (kuvassa), 
joka oli saapunut Suomesta tätä tilaisuutta varten.

Ravintola My Dreams

Suomi-Seuran tulevaisuusseminaari pidet-
tiin tässä ravintolassa, ja lopuksi nautittiin 
erittäin maistuva päivällinen. Tilaisuudessa 
paikan johtaja kertoi, että Suomi-Seuran jä-
senkorttia näyttämällä saamme -10% edun 
ruokailun hinnasta. Tämä on yksi uusi jä-
senetu.
Ravintolalla on suomalainen ruokalista.

Ravintolan osoite:  Carretera Torrejon, 
    4-Locale 4 03180 
    Torrevieja

Puh.                           965 501 469 / 
       632 360 108
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Suomen evankelisluterilainen

kirkko, Costa Blanca

Calle Maldonado 2.1, E-03181, Torrevieja 

puh. 965 708 475, keittiö puh. 683 318 256 

Seurakuntakoti ja kahvila avoinna 

maanantaista torstaihin klo 10-14, 18.12. asti,

sitten 3 vk suljettuna, avautuen ma 12.1.2015.

Jumalanpalvelukset  

keskustan katolisessa Inmaculada C. kirkossa, 

c/Maldonadon ja c/Caballeron kulmassa: 

Itsenäisyyspäivän jumalanpalvelus 6.12. klo 13

Joulukirkko ke 24.12. klo 12 

Loppiaismessu ti 6.1.2015 klo 15

Messut la 17.1. ja la 31.1. klo 12.

Viikoittainen ohjelma seurakuntakodilla

jatkuu 19.12. asti, ja alkaa uudestaan joulutauon 

jälkeen loppiaisviikolla, ke 7.1.2015,

mutta kahvio avautuu ma 12.1.2015.

Lisää tietoa ohjelmasta saa seurakuntakodilta

ja nettisivuilta: www.suomenkirkkoespanjassa.net

Itsenäisyyspäivän juhla la 6.12. klo 15

yhdessä Suomi-seuran kanssa, paikka:

Centro Cultural Virgen del Carmen.

Jouluohjelmaa: 

Joulumyyjäiset ja kirpputori to 4.12. klo 11-13

Joulupuuro ke 17.12. klo 11.30-13.30

Kauneimmat joululaulut la 20.12. klo 16 Inmaculada 

kirkossa 

Joululounas su 14.12., kattaukset klo 13 ja klo 16

Joulukirkko ke 24.12. klo 12 Inmaculada kirkossa

Jouluaattoillan vietto seurakuntakodilla 24.12. klo 18,

tarjoilu nyyttikestien tapaan.

Vuosi vaihtuu:

Uudenvuodenaaton seurat 31.12. klo 18 

seurakuntakodilla.

Tervetuloa mukaan ja osallistumaan! 

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 

turistikanttori.costablanca@evl.fi

Srk-neuvoston puheenjohta Kari Winberg

puh. 633 406 706, winberg.kari@gmail.com

PBPB

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

Petankki
Maanantaisin ja torstaisin
klo 15.00 alkaen
Cabo Cerveran puisti kossa.
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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Majakan talvessa menossa pastoriviesti

Tärkeä etappi Voiton elämässä oli vuonna 1992, kun mies koki unelma-
ammatissaan metallialalla ja hyvän perhe-elämän keskellä, että jotain 
puuttui. Alkoholi oli suomalaiseen tapaan mukana kuvioissa. Aiemmin 
uskonratkaisunsa tehnyt Riitta -vaimo sai rukoilla kymmenen vuotta 
miehensä puolesta, ennen kuin tämä oli valmis ottamaan ratkaisevan 
askeleen. 
Tuo ratkaisu oli lähtölaukaus myös Voiton pappisuralle, joka alkumet-
reillään johti hänet opiskelemaan Suomen Teologiseen opistoon. Ujon 
miehen päätyminen ammattipuhujaksi ei ollut itsestään selvyys ja Ju-
malan pitikin käyttää psoriasista apunaan saadakseen Voiton taivuteltua 
tahtoonsa. Kelan tuella hän sitten uudelleen kouluttautui pastoriksi ja 
toimi kolmessa Suomen vapaaseurakunnassa ennen eläkkeelle jäämistään 
vuonna 2013.
Kaiken aikaa hänellä on ollut tukenaan Riitta, jonka kanssa he ovat olleet 
hyvä ja toimiva pari seurakuntatyössä.
Jumalan antama kutsu ja työnäky kun ei kuitenkaan eläkkeelle jäämiseen 
pääty, niin Voittoakin pyydettiin Torreviejaan kahden kuukauden pasto-
ripestiin. Perkiöt suostuivat, kun ovat olleet Espanjassa ennenkin, mm. 
Teneriff alla turistityössä. Mantereella he ovat nyt olleet ensimmäistä ker-
taa, eivätkä ole yhtään katuneet, että tulivat.
Haikein mielin Majakan väki lähettää heidät takaisin Suomeen ja valmis-
tautuu vastaanottamaan seuraavaa viestinviejää. 

Vapaakirkkoseurakunta Majakka saa tämän talven aikana nautti  a kolmen pastorin työpanoksesta. 
Ensimmäisenä viesti kapulaan tartt ui Voitt o Perkiö lokakuun alussa vaimonsa Riitan kanssa. He sol-
mivat avioliiton vuonna 1970 ja nyt perheeseen kuuluu kahden tytt ären ja vävyjen lisäksi kahdeksan 
lastenlasta.

Teksti: Irma Äijäläinen

Pastori Eija Hård ott aa Majakan viesti kapulan 
käteensä miehensä Marti n kanssa joulukuun 
alussa ja paimentaa majakkalaisia kolmen kuu-
kauden ajan. 

”Olemme tällainen vanhempi uusperhe”, Eija kiteyttää perhesuhtei-
taan. Heillä on Martin kanssa yhteensä kaksi lastenlasta, jotka ovat 
tuoneet heidän elämäänsä paljon iloa ja elämisen meininkiä.

Eijalla on agrologin koulutus, mutta vuonna 2006 hän kiinnostui hen-
gellisistä asioista ja Raamatun opiskelusta toden teolla ja hakeutui opis-
kelemaan Suomen teologiseen opistoon. Hän valmistui sieltä pastoriksi 
vuonna 2010 ja on toiminut pienessä Someron vapaaseurakunnassa 
pastorina yhteensä viisi vuotta.

Majakan aikaansa Eija summaa näin: ”Uskon, että edessä olevat kolme 
kuukautta tulevat olemaan antoisaa aikaa. Minulla on etuoikeus kulkea 
tuo matka entisten ja uusien tuttavien kanssa. Sielunhoidolliset asiat 
koen läheisiksi ja niitä tulen varmasti käsittelemään. ”

Toinen Eijalle läheinen asia on Alfa -kurssi. Se on yli seurakuntara-
jojen laajalle levinnyt, tuoreella ja ajankohtaisella tavalla kristinuskon 
perusteisiin pureutuva 10-osainen kurssi. Sen on käynyt jo yli 23 milj. 
ihmistä eri puolilla maailmaa. Majakassa Alfa -kurssi järjestetään nyt 
ensimmäisen kerran ja se alkaa Eijan emännöimänä 11.12. Alfa -kurs-
si on aina osallistujille maksuton, kaikki ovat tervetulleita ja tarjoilun 
vuoksi sille ilmoittaudutaan etukäteen. 

Martille musiikki on sydämen asia ja hänen unelmansa pikkupojasta asti 
on ollut äänitteen tekeminen. Nyt tuo unelma on toteutunut ja Askeleita 
-CD on ilmestynyt.

Tervetuloa Torreviejaan, Eija ja Martti! 
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Käydessämme Cuencassa teimme n. 70 km kierroksen 
Cuencan luonnonpuistoon vuoristoalueelle. Nousimme 
korkealle ylös vuoristoon ja näimme todella upeita 
maisemia ja erikoisia luonnonilmiöitä.

Siellä on hieno natura-alue jokineen ja järvineen. Siellä 
elää luonnonvaraisena monia eläimiä kuten metsäkauriita 
ja upeita hanhikorppikotkia, joiden näimme kaartelevan 
ylhäällä vuoristossa. Pysähdyimme ihailemaan upeita 
kallion muodostelmia ja alhaalla kohisevia koskia ja 
vesiputouksia.

Päämäärämme oli kuitenkin La Ciudad Encantada 
(«lumottu kivikaupunki»). Pysähdyimme Hostal GC 
Cuidad Encantadan parkkialueelle ja siitä pääsimme 
3 euron pääsylipun maksettuamme kivikylään. 
Kävelykierros siellä oli kyllä hintansa väärtti. Koskaan 
ennen en ole käynyt niin erikoisessa paikassa.

Alue on ollut n. 90 milj. vuotta sitten meren pohjaa. Ei 
kyllä uskosi, mutta niin väitetään. Valtavat kalliot ovat 
miljoonien vuosien aikana muotoutuneet nykymittoihin 
ja esittävät todella mielenkiintoisia hahmoja. Sieltä löytyy 
sieni, norsu, koira, kilpikonna ja paljon muita hahmoja, 
kun käyttää vähän mielikuvitusta.

Kävelyyn kannattaa varata aikaa. Polku kiemurtelee 
kallion solissa ja kuiluissa loputtomiin ja aina löytyy 
uutta nähtävää. Kierroksen jälkeen voikin sitten mennä 
nautiskelemaan Hostellin ravintolan antimista ja ostella 
matkatuliaisia. Voihan sinne jäädä yöksikin jos haluaa 
kierrellä ja patikoida alueella enemmänkin.

Parque Nat�ral de la Ser�ania de Cuenca
 ja La Ciudad Encantada

 Marja-Liisa Tanskanen

Suomi-Seura on joululomalla

15.12.2014 - 6.1.2014

Hyvää joulua ja onnellista 

uutta vuotta kaikille Seuran jäsenille!
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Muuttolintu jäi Suomeen
Costa Blancan Suomi-Seuran puheenjohtajana  vuosina  1996 - 1999 toiminut 
Urpo Tuomela menehtyi 80 -vuotiaana  sairauden murtamana 12.9.2014.  
Tämän vuoden retki jäi Torreviejaan tekemättä.   

Urpo ja hänen puolisonsa Eila  muuttivat   Tor-
reviejaan 1990-luvun alkupuolella  ja asettuivat 
asumaan El Chaparralin alueelle.  Malagasta ajel-
lessaan lomamatkalla Torreviejaan tervehtimään 
vanhaa luokkatoveriaan,  syttyi rakkaus kaupunkiin 
välittömästi.   Asunnon osto oli saman tien sovittu,  
ja  Torreviejassa Urpo sen jälkeen vietti  leppoisaa 
aikaa lämpimässä säässä vuosittain 23 vuoden 
ajan. Karjalan evakkopoika kulki pitkän matkan. 

Urpo tuli tutuksi useimmille alueen suomalaisille 
90-luvulla,  kun hän liittyi innolla mukaan suomi-
seuran toimintaan.   Siinäkin sattumalla oli osuutta,  
kun hän vahingossa törmäsi Nautilus- ravintolassa 
ilmoitustauluun, jossa kerrottiin yhdityksen ole-
massaolosta.   Tiedoitustoimintaa ei koskaan ole 
liikaa.  Urpo oli aktiivinen tekijä seuran alkuaikojen 
kehityksessä, kun -95 alusta alkaen oltiin siirryt-
ty omiin vuokratiloihin C/Caballero Rodakselle.  
Pankki- ja kiinteistöalan ammattilaisena hän ryhtyi 
kehittämään innolla toimintaa, ja tavoitteena oli 
silloin saada vireallä toiminnalla yhdessä jäsen-
ten kanssa rakentaen seuran talous kuntoon, joka 
mahdollistaisi omien toimitilojen hankinnan taseen 
vahvistuttua. 

Jäsenluku  lähes tuplaantui Urpon kaudella saa-
vuttaen 825 jäsenen rajan vuonna 1999. Aktiivi-
sella toiminnalla, joka oli suunnattu suomalaisten 
Espanjaan muuttaneiden ja muuttavien tarpeisiin, 
onnistuttiin saamaan silloin paljon pienemmästä 
suomalaisjoukosta suuri osuus mukaan yhteiseen 
toimintaan.   Toimistolle hankittiin ensimmäinen 
tietokone asioiden hoitoon,  toimintaan tuli mu-
kaan myös suomalaisten nuorten harjoittelijoiden 
palvelut ja myös linkkejä Suomeen vahvistettiin 
osallistumalla ulkosuomalaisten parlamentin 
toimintaan. Kalevi Sorsa kävi vierailemassa Seuran 
10-vuotisjuhlassa 1996 ja muutenkin seura kasvoi 
yhdeksi merkittävimmistä ulkosuomalaisten seu-
roista.  

Loppuun asti Urpo kävi säännöllisesti Seuran vuo-
sikokouksissa, ja viikon mukavimpia tapahtumia oli 
hänelle aina pistäytminen Seuran tiloissa tuttuja 
tapaamassa.  Hän toivoi aina, että toiminnassa 
säilyisi jatkuvuus ja yhdessä tekemisen henki.   Tor-
reviejaan tulee koko ajan uusia suomalaisia nautti-
maan asumisesta tai lomailusta yhdellä Euroopan 
mukavimmalla seudulla, ainakin mitä tulee aurin-
gon määrään ja ilmaston terveellisyyteen.  Suoma-
laisten yhdessäolo ja yhteen hiileen puhaltaminen 
tekee meistä vahvempia ja antaa kaikille enemmän 
mahdollisuuksia parempaan elämään Espanjassa. 
Näin ainakin Urpo uskoi.  Suomi-Seuran tulisi olla 
kaikkien yhteinen asia.

Isän toimintaa muisteli

Juha Tuomela
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    Tervehdys             POHJANMAALTA!

Olen melko vanha Espanjan matkaaja. Vanhempani ovat olleet täällä 
talvea paossa jo lähes viisitoista vuotta. Olen käynyt lomillani Torre-
viejassa useasti tänä aikana. Viime vuosina matkani tänne ovat olleet 
kaksijakoiset. Lepoa ja reissaamista sekä yrittäjän työntekoa. Kerron 
tässä vähän itsestäni.
Kuten niin monelle suomalaiselle, niin myös pohjalaiselle, työnteko on 
tärkeää. Käyttäen sanontaa: Jos tähän ryhrytähän, niin hoiretahan se 
kunnolla.
Työurani on ollut kaksijakoinen. Aloitin yliopistossa opettajana ja 
tutkijana ja aloitin samalla tekemään myös rahoituksen väitöskirjaa. 
Oltuani
työpaikassa viisi vuotta aloin janota kontaktia ihmisiin ns. norsunluu-

tornista. Olenhan melko puhelias 
mies.

Päädyin yliopistosta Nordeaan, jos-
sa erinäisiä vakansseja hoitaessani, 
sain ainutlaatuisen mahdollisuuden 
nähdä kuinka käytäntö ja teoria 
kohtasivat. Hoidin asiakkaiden, 
säätiöiden ja yritysten sijoituksia 
pankkikriisinkin läpi. Apunani 
olivat loistavat verkostot naisia ja 
miehiä, tiukkaa välillä teki, mutta 
selvisimme mielestäni hyvin, tuosta 
suuresta maailmaa kuohuttaneesta 
kriisistä.
Mielessäni oli tovin aikaa ollut 
ajatus ”olla itsensä herra” työnte-

Hienoa olla täällä lämpimässä Espanjassa, Torreviejassa, 
ottamassa etäisyyttä jälleen kylmenevään Suomen ilmas-
toon.

ossa. Ajattelin, että työkokemusta 
ja teoriaa on miehen niskaan jo 
jonkin verran pistetty ja 
perustin oman yrityksen. Aloitin 
mm. työskentelemään Fixura- ni-
miselle vertaislainayritykselle, josta 
olen täällä Torreviejassakin pitänyt 
kaksi esitystä.
Haluan, omasta kokemuksesta, 
kertoa ihmisille, että varallisuu-
denhoidossa hajauttaminen on 
kaiken aa ja oo. Kaikki rahat eivät 
voi olla kiinni esim.osakkeissa. 
Varojen tulee olla tasapainoisesti 
sijoitettuina useaan eri varallisuus-
muotoon, jotta tulevat kriisit eivät 
koskettaisi asiakkaan plompuukia 

liian kovaa. Meillähän on hyvin 
vieläkin muistissa vuosituhannen 
vaihteen IT-kupla ja Nokian kurs-
sikehitys.
Tälläistä oli mielessäni tällä kertaa. 
Kannattaa seurata (talous)uutisia 
ja maailman tilanteiden käänteitä 
hyvin tarkkaan. Elämme globaalis-
sa taloudessa, jossa tilanteet vaih-
televat hyvinkin nopeasti. Pankissa 
paljon käytetty lause oli: Jos kuulet 
sen taksinkuljettajalta, olet jo 
myöhässä.

Hyvää ja aurinkoista syksyn jatkoa!
Terveisin,
Jani Hyllinen
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Matkalla

Syksyn 2014 matkoista

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

mallu.ranta@gmail.com

Täysi bussilastillinen innokkaita suomiseuralaisia lähti 8.10.aamulla 
syksyn ensimmäiselle päivämatkalle, joka suuntautui Cartagenan 
liepeille.  Sympaattisella, pienellä Serranon viinitilalla tutustuimme ensin 
viininvalmistukseen. Saimme maistella tapaksien kera tilan kolmea Campo 
de Cartagena –viiniä:  cavaa, punaviiniä ja erikoista makeaa punaviiniä.   
 
Viinitilalta siirryimme 43-liköörin v. 2012 valmistuneelle 
uudelle tehtaalle (valmistettu kierrätysmateriaaleista 
värien symboloiden eri sitrushedelmiä). Tämän liköörin 
resepti on ikivanha ja salainen, ja se sisältää 43 eri maustetta, 
yrttiä ja sitrushedelmää. Siitä nimi. Tervetuliaisiksi 
saimme pienistä 43-kolpakoista ns. Mini-oluen (Mini Beer 
43). Tutustumiskierros osoitti, että kaikki tämän liköörin 
ympärillä on viimeisen päälle harkittua ja toteutettua. 
Kierroksen jälkeen maistelimme vielä ”espanjalaista 
ilmaa” = 1 osa cavaa, 1 osa 43-likööriä ja osa tuoremehua. 

Iloisissa tunnelmissa  saavumme lounasaikaan 
La Unioniin La Cartuja –ravintolaan,  jossa 
saimme nauttia ensin hevosten taidokkaista 
esityksistä. Sisällä kauniissa salissa saimme erilaisia 
espanjalaisia ruokia. Kukaan ei takuulla jäänyt nälkäiseksi. 
Tästä matkasta jäi kaikille todella hyvä mieli ja osoitti sen, että päivämatkoja pitää tehdä useammin!

Syksyn ensimmäinen hotellimatka suuntautui Unescon maailmanperintökohteeseen Toledoon. 
28.10. 34 suomiseuralaista lähti matkaan aamuvarhaisella. Kelloja oli juuri siirreety taaksepäin, joten lähtö 

tapahtui valoisaan aikaan. 
Matkalla pysähdymme lounaalle 
ravintola Mirasoliin Campo de 
Criptanassa alueella, jossa Don Quijote 
kävi taistelujaan tuulimyllyjä vastaan.
Ravintolan vaatimaton ulkoasu petti: 
sisällä oli iso, viihtyisä sali, jossa 
pöydät oli kauniisti katettuina meitä 
varten. Ruoka oli erinomaista ja sitä oli 
riittävästi. Lounaan jälkeen kävimme 
katsomassa läheltä vanhoja tuulimyllyjä. 
 
Sisäänajo Toledoon oli mykistävä: 
näköalatie toi eteemme koko Toledon 
vanhankaupungin, jota ympäröi Tajo-
joki. Aikamme kaupunkinäkymää 
ihasteltuamme ajoimme Toledon  

historialliseen keskustaan, jossa 
majoituimme Alfonso VI –hotelliin, 
ihan Alcazar-linnan kupeessa. Hotellin 
4 tähteä tulevat varmaan sijainnista ja 
rekvisiitasta, mutta huoneet, palvelu ja 
ravintolan ruoka olivat kork. 2 tähteä. 
Ennen illallista hotellista meillä oli pari 
tuntia aikaa haistella Toledon ilmapiiriä.

29.10. aamiaisen jälkeen meitä tuli 
noutamaan suomalainen opas Erkki 
Gerovoi sekä toledolainen paikallisopas. 
Saimme omat audiokuulokkeet, 
joiden avulla kuulimme koko 
päivän kestäneen kiertokävelyn 
aikana käiken oppaan selostuksen 
ilman ongelmia, vaikka jouduimme 
kulkemaan kapeilla kujilla peräkkäin. 

Erkki osoittautui parhaaksi mahdolliseksi 
oppaaksi. Hänen tyylikäs, hillitty 
tapansa kertoa asioista miellytti kaikkia!  
Toledon vanhan kaupungin kaikki 
mielenkiintoiset käyntikohteet olivat 
saavutettavissa jalkaisin. Välimatkat 
osoittautuivat luultua lyhyemmiksi. 
Erkki ja asiasta yhä innostunut 
paikallisopas tekivät  katedraalin, 
Santo Tomen kappelin ja synagoogan 
käynneista mielenpainuvat.

Miekkojen lisäksi Toledo on kuuluisa 
marsipaanista, mikä oli tavallaan yllätys. 
Ansaitulla lounaalla Restaurante Museo 
de Productos de Castilla-La Manchassa 
saimme maistaa paikallisherkkuja, mm. 
riistamuhennosta. 

 
CONCORDIA  4/14



Alueelle on tyypillistä liharuokien tekeminen padassa hauduttamalla. 
Lounaan jälkeen jatkoimme kävelyä kohti hotellia ja päädyimme museo 
de Santa Cruziin, jossa opas perehdytti meitä el Grecon maalauksiin. 
30.10. aamiaisen jälkeen oli aika jättää hyvästit Toledolle ja suunnata kohti Cuencaa, tuota toista maailmanperintökohdetta. 2,5 
tunnin ajomatkan aikana Erkki päivitti meidän kaikkien historiantietomme aina Pyreneitten synnystä tähän päivään asti.

 Sää suosi meitä koko matkan ajan (päivisin n. +25), ja Cuencan jylhän kauniit maisemat saivat 
täyden ihastuksemme. Bussin pysäköintialueelta kävelimme alas kaupungin keskustaan. 
Pääsimme vierailemaan Cuencan abstraktin taiteen museossa, jota pidetään yhtenä maailman hienoimmista. Museo sijaitsee 
yhdessä ”riippuvassa talossa”. Museokäynnin jälkeen kävelimme alas sillalle katselemaan riippuvia taloja oikein kunnolla.  
Erinomaisen lounaan jälkeen (mm. mehevää possun poskea) Restaurante El Secretossa jouduimme haikein mielin jättämään 
hyvästit Erkille, joka jatkoi junalla Madridiin. 

Me muut lähdimme kohti kotia ”parin pysähdyksen taktiikalla” ja saavuimme Torreviejaan klo 20.30. 
Tämä matka muistetaan vielä pitkään. Hieno matka!

 
Päivämatka Noveldaan 11.11. alkoi 
sääennusteen mukaisella sateella. 
Bussi täyttyi viimeistä paikkaa myöten. 
Ensimmäinen kohde, Casa Modernista, 
on rakennettu alun perin perheen 
asunnoksi osin perintövaroin ja 
osin sahramin myyntituloilla. 
Kolmikerroksisen neliömäiseksi 
muodostetun rakennuksen keskiössä oli 
avoin, kattamaton ja kasvein koristeltu 
patio. Vaikka 1975 asunnon omistus 
siirtyi Noveldan Cam-pankin haltuun, 
ovat huoneet pääosin säilytetty 
entisenlaisesti kalustettuina. Sodan 
aikana talo oli Italian armeijan käytössä, 
jolloin mm. alkuperäinen lattia 
tuhottiin. Seinät maalattiin ja samalla 
seinämaalaukset hävitettiin. Jälkeenpäin 
nämä on restauroitu takaisin. Sotien 
jälkeen talo oli n.  20 v. kouluna. 
Santa Maria Magdalenan luostarin 
pyhättöosaan saavuttaessa 
saimme nauttia maailman 
ainoiden graniittiurkujen 
soinnista. Oli mahdollisuus 
istahtaa, ja kuivatella vaatteita. 
Rakennuksella on nykyisinkin suuri 

merkitys, useat ihmiset haluavat tulla 
vihityksi siellä ja kastaa lapsensa. 
Graniittiurkujen lisäksi merkittäviä ovat 
kaksi  25-metristä tornia.Ruokailumme 
sujui  erittäin miellyttävästi  
La Herradura -ravintolassa. 
Kun aikaa jäi, saimme lämmikkeeksi 
lisää viiniä, mikä luonnollisesti 
nostatti tunnelmaa entisestään. 
Agostin kylä on merkittävä ja erittäin 
vanha erilaisten rakennustiilien 
ja saviesineiden keskittymä. 
Ainutlaatuista maailmassa 
on lähistöltä saatu valkoinen 
savimateriaali. Siitä valmistetut astiat 
ovat aina La Nava tuotantoa. Tästä 
valmistetut juomaruukut säilyttävät 
jääkaappiominaisuuksiensa vuoksi 
juomat kylmänä. Saimme kahtena 
eri kieliryhmänä seurata astian tekoa 
lähes valmiiseen tuotteeseen asti. 
Freijauksen mestarin päivätuotanto 
oli keskimäärin 700 astiaa päivässä. 
 
Lopuksi oli mahdollisuus ostaa 
kohtuuhintaisesta ja laajasta 
tuotannosta kotiin viemisiä. 

MatkallaMatkalla
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Tulkkipalvelut
Monna Laakso-Saez, virallinen kielenkääntäjä ..........  966 928 049
Maria Hammar (auto käytössä) ..................................... 676 288 260
Irina Marjokivi ................................................................. 696 694 674
Pia Blinnikka (auto käytössä) 24H .............................. 618 320 429
A. Valtonen-Garcia (Elche) ............................................ 619 515 856
Merja Palva ...................................................................... 607 762 141

23.11. sunnuntaiaamuna varhain lähdimme 
monen henkilön toivematkalle kohti Sevillaa.  
Päivämme kohokohta on upea viinitila Hacienda Señorio Nevada, jossa 
nälkäisinä nautimme ja herkullisia tapaksian viinien kera. Oppaamme Eija 
Mäkinen odotti meitä viinitilalla.

N. klo 16:00 Saavumme hotelliimme Monasterio de San Basilioon, entiseen 
luostariin, Granadan keskustan alueella.

Illalla teimme pienen kävelyn tunnelmallisessa Granadassa siirtyen 
illallispaikkaan. Illallinen oli todella monipuolinen ja maittava. 
  
24.11 maanantaina aamiaisen jälkeen jatkui matka kohti Sevillaa. 
Matkalle poikkesimme v. 2012 perustettuun Virgen Extra 100 
Caños –oliiviviljelmälle. Siellä valmistetaan parasta oliiviöljyä ja 
jauhetaan itse jyvät leipään, jota saimme maistaa oliiviöljyn kanssa. 
 
Tasokas hotellimme Sevillassa, Tryp Macarena sijaitsi mukavasti lähellä 
kävelykatualuetta. Parin vapaatunnin jälkeen lähdimme bussilla toiselle 
puolelle Guadalquivirjokea, Trianan kaupunginosaan, ravintola Bodega Siglo 
XVIII:aan nauttimaan yhdistetystä flamenco-illallisshowsta. Shown päätähti 
on suomalainen Kati La Zingara, joka on tunnettu ja arvostettu flamencon 

Granada ja Sevilla 23.11. – 26.11.

tulkitsija niin Sevillassa kuin muuallakin 
Espanjassa. Säestäjänä oli Espanjan toiseksi 
parhaaksi flamenco-kitaristilaulajaksi rankattu 
Hesekiel Reina. Ruoka ja esitys olivat mitä 
parhaat.

25.11. tiistai olikin varsinainen 
Sevillaan tutustumispäivä. Vierailimme 
mm. Katedraalissa, Alcazarissa 
(muistutti Alhambran linnaa), 
Plaza de Españalla (kaunein näkemäni aukio, 
joka tehtiin v. 1929 maailmannäyttelyyn 
Espanjan ”paviljongiksi”), Maria Luisan 
puistossa ym. Viimeinen yhteinen illallinen 
nautittiin hotellin ravintolassa.

26.11. keskiviikkona, aamiaisen jälkeen alkoi 
pitkä kotimatka. Hyvästelimme oppaamme 
Eijan Granadassa. Bussin kuljettajamme, 
mukava José, ajoi reippaasti ja saavuimme 
Torreviejaan valoisaan aikaan, jo klo 17.30. 
Mukana matkalla oli 37 matkalaista. 
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Nykäsyjä Kirsi-Marja Myöhänen
www.myohanen.net 

kirsi-marja@myohanen.net

Merkkipäiviä ja muuta ”hauskaa”

Seurasimme Suomen hallituspolitiikkaa viime kesän ja alkusyksyn aikana melko tiiviisti. 
Puolueen uusi toveripuheenjohtaja kehui estottomasti uutta naiskehitysministeriä ja sanoi, 
että tämä on kaiken lisäksi – nopea oppimaan. Tämän kuullessaan hän huomautti: ”Olisi-
kohan toveripuheenjohtaja todennut samoin uudesta miesministeristä.”

Yleinen innostus
Nobel-kirjailija Heinrich Böll: ”Kun Jumala loi ajan, hän 
teki sitä tarpeeksi.” Kuinka paljon aikaa tarvittaisiin, että 
ihmiset oppisivat elämään ilman sotia. Sain muutama vuosi 
sitten häneltä lahjaksi historioitsija Peter Englundin teok-
sen Kirjeitä nollapisteestä. Eräässä lyhyessä novellissa kirjai-
lija kuvaa osuvasti hurmosta, jossa elettiin sata vuotta sitten 
ennen ensimmäisen maailmansodan alkamista. Varsinkin 
nuoret, turhautuneet miehet kaipasivat muutosta jähmet-
tyneisiin yhteiskunnallisiin rakenteisiin lehdistön toitotta-
essa sotapropagandaa vuodesta toiseen.
Kesällä vietettiin ensimmäisen maailmansodan muistojuh-
laa, sillä juhlaahan sodan alkaminen oli. Kaikki Euroopan 
maat halusivat sitä ja huuma vain levisi. Ajateltiin, että tu-
lossa oli hyvä sota ja taistelusta nousisi uusi uljaampi maa-
ilma. Intellektuellit ja taiteilijat lähtivät auliisti mukaan. 
Monet korkeakouluissa opiskelleet nuoret miehet saapuivat 
rintamalle Homeros tai joku muu runoteos tai tunnetun fi-
losofin kirja repussaan. Kaikki etsivät seikkailua. Sodan en-
simmäisinä päivinä joku runoilija kirjoitti taisteluhaudoissa 
olevansa onnellisempi kuin missään muualla. Taidemaala-
rit kuvasivat koristeellista kaaosta, vaikka eivät olleet vielä 
nähneet yhtään ruumista. Tunnetuimpia sodan kuvaajia 
olivat futuristit, jotka sukeltautuivat syvälle kauniin sodan 
tunnelmiin. 

Murhat muodissa
Dosentti Rinna Kullaan mukaan viime vuosisadan alku oli 
ajan valtaapitävien kannalta vaarallista aikaa, sillä poliittiset 
murhat olivat tavallisia. Pelkästään Euroopassa murhattiin 
Italian, Serbian, Portugalin ja Kreikan kuninkaat sekä Ve-
näjän pääministeri ja kaksi sisäministeriä. Suomessa mur-
hattiin Nikolai Bobrikovin lisäksi, ylin lainvalvoja ja Turun 
hovioikeiden presidentti. 
Balkanilla aika oli otollista erityisesti poliittiselle väkivallalle 
ja nuorison utopia-ajatteluun liittyivät olennaisesti poliitti-
set murhat. Eräs Suur-Serbiasta haaveileva salaseura suun-
nitteli murhaavansa Itävalta-Unkarin kruununprinssin. 
Kolmen salaseuran jäsenen epäonnistuttua murhayritykses-
sä neljäs jäsen sai kahdella laukauksella Frans Ferdinantin ja 
hänen puolisonsa Sophien hengiltä, ja Sarajevon laukauk-
set käynnistivät ketjureaktion.

Kolme keisarikuntaa ja ottomaanien val-
takunta hajosivat
Sodan arveltiin kestävän vain muutamia kuukausia, mutta 
todellisuus oli kuitenkin toisenlainen. Viiden vuoden so-
timisen jälkeen Eurooppa oli suurelta osin raunioina. Se 
mitä tuolloin tapahtui, oli maailmanhistorian suurimman 
onnettomuuden alku. Toinen maailmansota oli ensimmäi-
sen maailmansodan suoranainen jatke. Sadan vuoden takaa 
löytyvät myös useiden nykyisten konfliktien alkujuuret, 
mm Lähi-idässä. Tuskin 1900-luvun hirvittäviä diktatuu-
rejakaan olisi syntynyt ilman ensimmäistä maailmansotaa.
Vaikka ensimmäisen maailmansodan syyllisiksi nimettiin 
Saksa ja Itävalta-Unkari, kaikilla Euroopan mailla oli omi-
en sisäisten ongelmiensa lisäksi suurvaltapoliittiset syynsä 
ryhtyä sotaan. 
Käyttövoimana oli äärinationalismi, vihassa toisia kohtaan 
unohtuivat sisäiset riidat. Vuosia kestänyt tuho ja hävitys 
päättyivät Versailles’n rauhansopimukseen kesällä 1919. 
Sodan lopputuloksena yksistään Eurooppaan syntyi toista 
kymmentä itsenäistä valtiota ja, ottomaanien valtakunnan 
hajottua, Lähi-itään lukuisia Kansainliiton alaisia, Englan-
nin ja Ranskan hallinnoimia, protektoraatteja.
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Jotain hyvääkin
Sata vuotta sitten marraskuussa 1914 lähtivät ensimmäiset suomalaiset nuoret miehet Saksaan saamaan sotilaskoulutusta. 
Myöhemmin heitä alettiin kutsua jääkäreiksi. Ensimmäinen maailmansota oli yksi niistä viidestä sodasta tai vallankumo-
uksesta, jotka loivat edellytykset Suomen itsenäistymiselle. Muut olivat: Venäjän vallankumous, bolsevikkien vallankaap-
paus, Suomen vapaussota ja Venäjän sisällissota.

Yleisimmät perusväittämät 
Lentäväksi lauseeksi on jo muodostunut lordi Arthur Ponsonby’n toteamus vuodelta 1928: ”When war is declared, truth is 
the first casualty” eli vapaasti suomennettuna ”totuus on sodan ensimmäinen uhri”. Tämän olemme kaikki voineet todeta 
myös viime vuosien aikana. Sotapropagandaan kuuluu Ponsonbyn mukaan kymmenen yleisintä väittämää.
1) Me emme halua sotaa. 2) Vastuu on vastapuolella. 3) Vastapuolen johtaja on paholainen. 4) Me taistelemme hyvän asi-
an puolesta. 5) Vastustaja käyttää kiellettyjä aseita. 6) Vastustaja tekee julmuuksia tarkoituksella, me enintään vahingossa. 
7) Meidän tappiomme ovat vähäisiä, vastustajan erittäin raskaita. 8) Taiteilijat ja älymystö tukevat meidän asiaamme. 9) 
Meidän missiomme on pyhä. 10) Joka epäilee tiedottamistamme, on petturi.
Yhdeksän vuosikymmenen jälkeenkin Ponsonbyn teesit pätevät. Valitettavasti mikään ei ole muuttunut edes länsimaiden 
tiedottamisessa eli informaatiosodassa (propagandassa).

Yhteinen Eurooppamme
Ensimmäistä maailmansotaa eräät historioitsijat pitävät suurvaltojen Euroopan sisällissotana. Se kumpusi kiihkomielisestä 
nationalismista ja suurvaltojen melkein automaattisesti lukituista liittosuhteista, jotka johtivat valtavia uhreja vaatineeseen 
järjettömään teurastukseen. Pysyvä rauha jäi haaveeksi, koska Versailles’n rauhansopimus epäonnistui. Sota esti kerta 
toisensa jälkeen Euroopan yhdentymisen. Toisen maailmansodan jälkeen ”valloittajat” idästä ja ”vapauttajat” lännestä hal-
litsivat maanosaa. Tälle haluttiin loppu Euroopan yhdentymisellä. Yksi viime vuosisadan suurimmista saavutuksista oli se, 

että eurooppalaiset ovat kyenneet hautaamaan sotakirveen-
sä ja luomaan vahvat yhteiset instituutiot rauhan tueksi.

Como pasa el tiempo
Berliinin muurin murtumisesta tuli kuluneeksi marras-
kuussa 25 vuotta. Vuoden 1961 kesän vietin International 
Student Campillä Englannin Essexissä, kun Saksassa alet-
tiin elokuussa rakentaa 15 kilometriä pitkää muuria. Man-
sikkatilan majoitustalossa huonetovereinamme oli meidän 
suomalaisten lisäksi kaksi itäsaksalaista tyttöä. Surimme 
yhdessä heidän omaistensa jäämistä muurin itäpuolelle. 
Tytöt eivät palanneet kotiinsa DDR: ään. Muurilla tapet-
tiin 28 vuoden aikana melkoinen joukko yli tai ali yrittäjiä. 
Vuonna 1990 olin hänen kanssaan kahden kuukauden Eu-
roopan matkalla Berliinissä, ja muiden mukana hajotim-
me ratakiskon pätkällä muuria Check Point Charley: lla. 
Muutama pala muuria on vieläkin Suomessa kotonamme 
kivienkeräilylautasellani. 

Halloween – lyhenne englannin sanoista ”All Hallows’ Eve” 
Juhla on saanut nimensä 800-luvulla Irlannissa kelttien pyhistä rituaaleista (samhain) talven alkamispäivänä. Monissa 
länsimaissa lokakuun viimeistä päivää vietetään vainajien päivänä. Näiden arveltiin liikkuvan pyhäinpäivän aattona.  Ir-
lantilaisten siirtolaisten mukana halloweenin vietto siirtyi Amerikkaan, missä juhlan tärkein tunnus on kurpitsalyhty. 
Yhdysvalloissa juhla on joulun jälkeen suosituin. Halloween on mm satanistien toinen pääjuhla, vapun lisäksi. Espanjassa 
ja Suomessa halloweenia vietetään amerikkalaisessa muodossa. Suomessa halloween ei ole vakiintunut mihinkään tiettyyn 
päivään eikä sitä ole määritelty virallisissa almanakoissa.
Ennen vanhaan Suomessa vainajille vietiin ruokaa saunaan ja heidän arveltiin kylpevän ennen varsinaista pyhäinpäivää. 
Vuoteen 1772 asti Suomessakin pyhäinpäivä oli aina 1.11., mutta sitä on kuitenkin alettu viettää 1950-luvulta alkaen 
liikkuvasti lauantaina 31.10. - 6.11.. Halloween- kuvassa hän ja hänen entinen tyttöystävänsä 20 vuoden takaa. 
Feliz Navidad i Prospero Año Nuevo.
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Meidät löydät osoitteesta:
Av. Alfredo Nobel 141-145 
03183 Torrevieja

CITIMOVIL

PARTURI-KAMPAAMO

HIEROJA

PCCENTER.FI

KAUNEUSHOITOLA

SUOMI-KAUPPA

Bussiyhteys: Linja A (La Mata)

Sari Mankinen
Urheiluhieronta, Klassinen hieronta,
Intialainen päänhieronta ja Vyöhyketerapia. 
Avajaistarjouksena hieronnoista -10% ajalla 
26.3.-23.4.2014. Avoinna koko kesän sopi-
muksen mukaan.

Ajanvaraukset numerosta 0034 693 859 477 
tai mankinensari@hotmail.com.

HIEROJA

Av. Alfredo Nobel 141-145

Tervetuloa uudistumaan kauneushoitolaan, 
jossa tuotteiden ja palvelun laatu vastaavat 
suomalaisten tottumuksia ja vaatimustasoa.  
Hoitovalikoimassa kasvohoitoja, hierontaa, 
aromaterapiaa, jalkahoitoja ym.  Kauneushoi-
tolasta saat myös tuotteet ihon kotihoitoon. 
Kauneushoitola kesätauolla:
1.6.-31.8.2014
Ajanvaraukset: +34 605 294 008 

KAUNEUSHOITOLA

Tietokoneiden myyntiä ja korjauspalvelua 
suomeksi. Palvelutarjonta sisältää erilaisten 
ohjelmistovikojen korjaukset ja haittaohjel-
mien poistot Windows, OSX ja Linux -käyttö-
järjestelmistä. Toteutamme myös kotisivut 
yrityksille.
Avoinna: Ma-Pe 10-14
Huom. Avoinna: 1.6.-31.8.2014 sop. muk.
Puh: +34 634 592 012

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

Kesätauolla: 1.6.-31.8.2014
Avoinna: Ma-Pe 10-14 sekä sop. muk.
Ajanvaraukset: +34 625 296 524

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

Avoinna: Ma-Pe 10-16
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.

Kesätauolla: 1.6.-31.8.
Avoinna Ma-La 9.30-14.30
Puh: + 34 629 022 352

CITIMOVIL

PCCENTER.FI

PARTURI-KAMPAAMO

SUOMI-KAUPPA


