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Canterasin kaikuja

Taidenäyttelyn avajaistunnelmissa Hillevi Oksa, Leena Patjas sekä Jouni ja Pirkko Martin.
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Jos haluat  saada lehtesi postin välityksellä
Suomeen ilmoita osoitteesi ja puhelinnumerosi kerhon
toimistoon. Postitusmaksu on 2 euroa/numero.
Postimaksu on maksettava etukäteen kerhon toimistoon
tai Keski-Uudenmaan Osuuspankkiin, tilille no
506217-233952.

Voit  lukea ja tulostaa lehtesi myös  värillisenä
internetin kautta osoitteesta: www.suomikerho.net

jolloin ei tarvitse maksaa postimaksua.

Suomi-Kerhon jäsenmaksu

Jäseneksi liittymismaksu on 60 €. Seuraavana vuotena
jäsenmaksu on 20 €. Maksut voidaan suorittaa myös
suoraan Keski-Uudenmaan Osuuspankkiin tilille no
506217-233952.
Toivomme, että jäsenen etu- ja sukunimi ilmenee
maksutositteessa.

Canterasin kaikuja on Kanariansaari l la, Las
Palmasissa toimivan Suomi-Kerho Club Finlandian
jäsenlehti. Se ilmestyy kolme kertaa vuodessa.
Seuraava lehti ilmestyy marraskuussa 2011.

Vastaava toimittaja: Hillevi Oksa
Toimitussihteeri: Rainer Kaskela
Muu toimitus: Reino Alanko, Sauli Majava,

Marja Puuska, Eino Pesonen
Marianne Aure Sirviö

Tekninen toteutus: Rainer Kaskela

Lehden toimitus on tarvittaessa tavattavissa Suomi-
Kerhon tiloissa C/ Portugal 13.

Suomi-Kerho on Gran Canarialla Las Palmasissa
toimiva epäpoliittinen, kulttuurinen yhdistys saarella
asuville suomalaisille sekä niille espanjalaisille, joilla on
läheisiä suhteita Suomeen tai suomalaisiin. Se toimii:

- kerhon jäsenten yhdistävänä siteenä
- suomalaisten ja espanjalaisten molemminpuolisen
  tuntemuksen ja ystävyyden lujittamiseksi
- Suomen ja Espanjan välisen matkailun edistämiseksi
  järjestämällä mm.
- kulttuuri- ja virkistystilaisuuksia
- retkiä saaren eri osiin ja muualle Espanjaan
- matkoja matkatoimistojen kautta
- kielikursseja ja
- luento- ja esitelmätilaisuuksia sekä muita luvallisia
  harraste- ja ajanvietetilaisuuksia.

Kerhon osoite on C/ Portugal 13
35010 Las Palmas de G.C.
puh. (+34) 928 276 079
fax   (+34) 928 224 558
sähköposti: suomikerho@gmail.com
 kotisivu: www.suomikerho.net

HALLITUKSEN JÄSENET  V. 2011
Puheenjohtaja:

Hillevi Oksa
Puh. + 34 - 635 596 115 ja + 358 - 414 429 313

Varsinaiset jäsenet:
Saara Eskelinen, varapuheenjohtaja

+ 34 - 669 079 176 ja + 358 - 400 478 068
Saara Mäkineste, sihteeri

Puh. + 34 - 678 308 955 ja + 358 - 408 281 530
Eino Pesonen, viihdevastaava

Puh. + 34 - 690 350 270 ja + 358 - 400 351 566
Seppo Järvinen, ostosvastaava

+ 34 - 635  596 115 ja + 358 - 400 154  980
Seppo Helva, keittiön vastaava

+ 358 - 503 057 957
Unto Virtanen, kiinteistön vastaava

+ 358 - 400 431 111

Varajäsenet:
Matti Sarapaltio

Puh. + 34 - 608 648 744
Juha Lempinen

+ 34 - 679 912 513 ja + 358 - 403 614 992
Sirpa Leppälä

+ 358 - 503 057 957

       Ilmoituksien hinnat

1/1  sivu100 €
1/2  sivu  60 €
1/4  sivu  40 €
1/8  sivu  25 €

Lukijan palsta

Lukijat voivat jättää omia mietteitään ja juttujaan
toimitukseen.

Avustajia

Lehti kaipaa vapaaehtoisia avustajia mukaan. Jos olet
ki innostunut lehden tekemisestä, ota yhteys
toimistoon.

Kuukausimaksu on 1 euro/kolli/kuukausi.
Säilytysaika on 1 vuosi. Pienin säilytysmaksu on 6
euroa/kolli. Säilytysmaksu on seuraavalta vuodelta
kaksinkertainen eli  2 euroa/kolli/kuukausi. Tavarat
säilytetään 2 vuotta,  jonka jälkeen ne hävitetään.

TAVAROIDEN SÄILYTYS
KERHOLLA

Oletko kiinnostunut espanjankielen opettamisesta?
TARVITSEMME

SYYSKAUDELLA ALKAVILLE
KIELIKURSSEILLE OPETTAJAA.

1. Alkeiskurssi
2. Jatkokurssi
3. Keskustelukurssi

Jos olet kiinnostunut asiasta niin
ota yhteyttä puh.joht. Hillevi Oksaan.
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Lukijat! Suosikaa ilmoittajiamme ja käyttäkää heidän palvelujaan.

Puheenjohtajan palsta

Olipas se karuselli!
Kuluneet pari kuukautta ovat olleet enemmän tai
vähemmän karusellia ja varmaankin joskus kuukausien
päästä minä ihmettelen,  oliko se unta vai viinien huumaa.
Uuden, espanjankielentaitoisen ihmisen palkkaaminen on
näyttänyt saaneen suuren suosion päätellen
kävijämäärästä hänen puheilleen. Mutta muinakin aikoina
saa käydä kuin juuri ennen ruokailua.
Kyllähän tammikuu tilinpäätöksineen on yleensä kiireistä,
jännittävää ja kiehtovaa aikaa, ainakin näin  taloushallinnon
näkökulmasta katsoen ja varmaankin kaikkien liikeyritystä
pyörittävien mielestä. Silloinhan paljastuu mitä  vuoden
aikana on saatu aikaan ja onko koko touhu kannattanut.
Mutta tämän vuoden alku on ollut kuin entisinä hulluina
1980-luvun lopun vuosina, jolloin paiskittiin töitä lähes
vuorotta ja nautittiin. Minä ainakin kun olin vielä voimieni
tunnossa ja lapset olivat lentäneet pesästä eivätkä
odottaneet nälkäisinä kotona. Vai näinköhön vuodet
kultaavat muistot.
Tietysti tämä uuden viran opetteleminen on pitänyt
adrenaliinitasoni korkealla niin etten ole muistanut edes
pelätä. Tulee mieleeni eräs kiperä tilanne joskus 50-
luvulta, jolloin nuorena, kokemattomana ja rahattomana
matkustin Saksasta kotiin. Minulla oli liput ostettuna ja
rahaa juuri sen verran että saatoin matkalla ostaa jotain
pientä purtavaa. Kuinka ollakaan, Hannoverissa piti
vaihtaa junaa ja minä luonteelleni uskollisena yritin vältellä
ruuhkaa ja mennä junan loppupään vaunuihin, jonne
ihmiset eivät juuri viitsi kävellä. Mutta ne viimeiset vaunut
jäivätkin Hannoveriin ja junan alkupää meni Hampuriin,
jonne minunkin piti mennä.  Kiltti konduktööri päästi minut
ilmaiseksi luotijunaan, joka lähti puolituntia myöhemmin
Hampuriin, mutta minä myöhästyin joka tapauksessa siitä
laivajunasta, johon minulla oli liput ostettuna. Niinpä
oltiinkin Hampurin asemalla rahattomana ihmettelemässä
kuinka päästään kotiin. Silloin eräs kanssamatkustaja
lohdutti sanoen: vanhana Sinä naurat tälle kaikelle. Ja niin
on käynyt, hauskoja muistoja,  kun vaikeuksista on
selvinnyt.  Nyt saattaa tosin käydä  niin päin, että tukka
nousee kauhusta pystyyn kun  muistelen  mihin ryhdyin,
jos sitä tukkaa nimittäin vielä on jäljellä.

Mutta takaisin nykyhetkeen. Kun tulin tälle saarelle kolme
vuotta sitten, en tuntenut täältä kuin pari ihmistä, mutta
kyllä Suomi-Kerholla oppii tuntemaan. Itse asiassa
viimeisten vuosien aikana olen tavannut enemmän uusia
ihmisiä kuin viimeisten  30 vuoden aikana yhteensä. Ja
kuinka erilaisia ihmisiä ja erilaisia elämäntarinoita!
Tarkemmin ajatellen, meitä kaikkia yhdistää kuitenkin eräs
asia; emme ole koskaan olleet paikoillemme jämähtäneitä
nurkkapatriootteja, vaan elämänjanoisia, uteliaita ja
liikkuvia ihmisiä koko ikämme. Vierivä kivi ei sammaloidu,
ilmankos me vielä 70-80-vuotiaina olemme tanssikuntoista,
liikkuvaa porukkaa, ainakin päätellen meidän tanssi-iltojen
väentungoksesta tanssilattialla.
Ja kun kuuntelee uutisia koti-Suomesta ja sitä lumen ja
pakkasen paljoutta mitä tänäkin talvena on siellä koettu,
niin olemmehan me etuoikeutettuja voidessamme viettää
talvet täällä lämpimässä kuntoamme kohentamassa. Ei
tarvitse pelätä liukastumista, eikä  pyntätä kilokaupalla
Muuten, olen hämmästyneenä kuunnellut ja katsellut
kuinka nämä ikinuoret eläkeläiset lähtevät tuntikausien
patikkaretkille ylös vuoristoon, tosin kokeneen
patikoijamme Kalevi Ahokkaan turvallisessa seurassa.
Mutta kyllä se kielii aikamoisesta yleiskunnosta jota ei
voi muuta kuin ihailla ja kadehtia.
Vihdoinkin, sitkeiden neuvotteluiden ja tarjouskierrosten
jälkeen, olemme jo niin pitkällä että invahissin ja julkisivun
remontoijien kanssa on päästy sopimukseen urakoiden
aloittamisesta aivan lähipäivinä, ellei  jo ole tämän lehden
ilmestyttyä alkaneetkin. Olemme pahoillamme jos niistä
aiheutuu hieman ulkonäkö- tahi muuta haittaa, mutta
mielestämme on parempi että ne tehdään vielä meidän
ollessa paikalla, niin voimme valvoa töiden etenemistä,
ettei mitään jää keskeneräiseksi tahi muuten vaillinaiseksi.
Samoin invavessan rakentamisesta olemme jo päässeet
pitkälle neuvotteluissa. Tuntuu siltä että vapaata työvoimaa
on sillä alalla  tarjolla. Voisivat aloittaa työt vaikka heti,
mutta siitä kyllä aihetuu niin paljon pöly- ym. haittoja että
katsomme viisaimmaksi ryhtyä rakennuspuuhiin vasta
kerhomme suljettua. Kaikki pitäisi olla valmista syksyyn
mennessä kun aloitamme taas suraavaa talvikautta.
vaatetta niskaan kävelylenkille lähtiessä, mahtavaa!
Mutta, annahan kun päivät alkavat pidentyä, niin
kävelylenkit suuntautuvat yhä useammin matkatoimistoa
kohti ja paluuliput kotomaata kohti pitäisi saada,
muuttolintuja kun olemme. Ja kesää ajatellen olemmekin
varanneet meille upean kesätapaamispaikan Turun
Ruissalosta, josta enemmän tietoja toisaalla tässä
lehdessä. Tullaan joukolla viettämään pari päivää yhdessä
ja katsomaan mitä Turku Euroopan kultturipääkaupunkina
meille tarjoaa. Ja sitä paitsi, meillä on mielenkiintoista
ohjelmaa omastakin takaa.  Iloisiin kesätapaamisiin Turun
Ruissalossa! Hillevi Oksa
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9.8. 2011. Majoittuminen
Klo 13.00  Tulokahvit

Allasosasto ja kuntosali ovat käytössäsi.
Klo 15.00 Hallituksen kokous
Klo 16.00 Informaatio tilaisuus
Klo 17.00 Yhteinen buffetpäivällinen

Vapaata seurustelua.
10.8.2011.
Klo 7.00-9.30 Buffet aamiainen
Klo 9.30 Lähtö Turkuun
Klo 10.00-11.45 Risteily Airiston aalloilla Suomen merialueen  vesillä, matkustajahöyrylaiva s/s Ukko

Pekalla Naantaliin. Vapaata oleskelua Naantalissa, jossa on myös viehättäviä ja edullisia
lounaspaikkoja.

Klo 14.30 Lähtö Kultarantaan
Klo 15.00-16.00 Opastettu Kultaranta-kierros, jonka jälkeen paluu Ruissaloon ja vapaata  seurustelua.

11.8.2011.
Klo 7.00-9.30 Buffetaamiainen.

Vapaata seurustelua allasosastolla ja kuntosalilla.
Adios, hasta Las Palmas!

Hinta 130,00 euroa/hlö, 2 hengen huoneessa/2 vrk. 210,00 euroa/hlö, 1 hengen huoneessa/2 vrk. Hintaan sisältyy
majoitus, 2 kpl buffetaamiaista, tulokahvit, 1 kpl buffetillallinen, risteily, opastettu kierros Kultarannassa ja linja-
auto-kuljetukset. Lisälounas tai -päivällinen á 19,00 euroa. Eimajoittuville aamiainen 10,00 euroa.
Allasosaston ja kuntosalin käyttö pari tuntia 10,00 euroa.

Ilmoittautumiset 13.7. mennessä puhelimitse Saara Mäkineste, puh. 040-828 1530.  Maksu myös 13.7. mennessä:
Saara Mäkineste / Suomi-Kerho, tili no 117535-132239. Ilmoittautumisen / maksun voi  suorittaa Saaralle myös
Las Palmasissa 23.3.2011. asti.

KESÄTAPAAMINEN
RUISSALON KYLPYLÄSSÄ

9.-11.8.2011.
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Aika rientää. Tuntuu aivan siltä, että syysyleiskokouksen
asiakirjat on juuri vasta saatu arkistomappeihin, kun jo
kevätyleiskokouskin on takanapäin. Kevätyleiskokous pidettiin
kerhon omissa tiloissa maanantaina 21.2.2011. Läsnä oli 110
äänioikeutettua jäsentä. Yksi valtakirja nosti äänioikeutettujen
määrän sataanyhteentoista. Kokouksen puheenjohtajana toimi
Marja Puuska ja sihteereinä Reino Alanko, apusihteerinä Sauli
Majava. Kokouksen asialista oli sääntöperusteinen.
Hallituksen esittämä toimintakertomus vuodelta 2010
hyväksyttiin tarkennuksin. Tilinpäätös ja tase 31.12.2010
vahvistettiin. Tilivelvollisille ja hallituksen jäsenille myönnettiin
tili- ja vastuuvapaus. Päätöstä ylijäämän lisäämisestä omaan
pääomaan edelsi vilkas keskustelu. Kokousosanottajat toivat
esille kehittämiskohteita, joihin katsottiin hyvän tuloksen
pohjalta olevan varaa. Keskustelussa esille tuodut asiat
merkittiin pöytäkirjaan evästyksenä hallitukselle toiminnan
suunnittelua varten.
Suomi-Kerhon testamenttilahjoituksena saama asuinhuoneisto
San Mateossa on ollut myynnissä pari vuotta joulukuussa 2009

SUOMI-KERHON KEVÄTYLEISKOKOUS

pidetystä yleiskokouksesta lähtien. Vuoden alkupuolella
hallitukselle tuli kaksi varteenotettavaa ostotarjousta. Hallitus
päätti myydä asuinhuoneiston korkeamman tarjouksen
tehneelle henkilölle 20 000 euron hintaan. Kokous vahvisti
yksimielisesti hallituksen myyntipäätöksen.
Suomi-Kerhon ansiomerkkisäännöstön mukaiset ansiomerkit
luovutettiin hallituksen esityksen mukaisesti seuraaville kerhon
jäsenille: Niilo Ijas, Rainer Kaskela, Eeva Pesonen, Sakari Pulkka
ja Taina Räisänen. Merkit luovuttivat kerhon puheenjohtaja
Hillevi Oksa ja varapuheenjohtaja Saara Eskelinen.
Merkinsaajien kiitokset hallitukselle esitti Rainer Kaskela. Hän
puolestaan luovutti Kalevi Ahkokkaalle kerhon hyväksi
tehdystä työstä Eila Metsärannan lahjoittaman kultaisen
ruusun.
Niin sanotusta tilinpäätöskokouksesta helposti muodostuu
kaavamaisen kuiva. Tämä kokous oli jäsentensä arvoinen.
Ilmapiiri oli leppoisa. Puheenvuorot olivaat asiallisia ja
rakentavia. Vanha hallitus on vapautettu ja uuden on hyvä
jatkaa jäsentensä tuki takanaan. Marja Puuska

K e v ä t y l e i s k o k o u k s e n
osanottajia, puheenjohtaja  ja
sihteerit, kerhon ansiomerkin
saajat ja pikku-kuvassa
kultaisen ruusun saanut
Kalevi Ahokas.

Kuinka ollakaan, tässä päivänä muutamana taas olin lenkilläni
tuolla paseolla. Olin jo lenkin loppupäässä ja olin hiljentänyt
normaalinopeudesta sellaiseen maleksimisvauhtiin, siis siihen
vauhtiin mitä toisetkin paseolla kulkevat. Oli alkavan laskuveden
aika ja merelle suuntaavat mainingit huuhtoivat hiekkaa lähes
muurin kupeesta. Jokin jossain sisuskalujeni sokkeloissa alkoi
sähköttää minulle tiedoitetta lähestyvästä nestevajauksesta, ja
niin näkökalustoni alkoi automaattisesti hakea vapaata tuolia,
joka siinä kaiteen vieressä olikin kuin tilauksesta vartoomassa.
Toimittelin haluni ja tarpeeni ylensyöneen näköiselle camarerolle
ja niin vain hän lupasi toimittaa minulle lähiaikoina putelillisen
Tropicalia.
 Katselin laiskoja maininkeja ja jonkinlainen Deja-vu ilmiö sai
minut tuossa tuokiossa valtaansa; minä olen ollut täällä
ennenkin!! Toinen minäni sanoi että tottakai sä oot ollu täällä
ennenkin, sähän oot asunu täällä kymmenen vuotta!! Mutta
joku kuitenkin väitti että tämä on jotain muuta. Ja sitten minä
näin sen; mainingit alkoivat paljastaa (hiljaa kuin hiekkaa
lakaisten) suuria kalanruotoja. Niitä paljastui yhä enemmän ja
enemmän enkä ollut enää ensimmäinen ja ainut joka näki ne.
Ihmiset ympärilläni alkoivat osoitella niitä, puhua niistä ja sitten
joku tarttui kännykkään ja kohtapa siihen pyrähti joukko
arkeologin näköisiä valkotakkisia tutkijoita. Ja totinen tosi; niin

kävi että ennen kuin olin ehtinyt saamaan edes oluttani niin
siihen pölähti ykköskanavan tv-ryhmä. Haastateltiin, annettiin
lausuntoja, analysoitiin ja ihmeteltiin. Viimein kalatalouden
yliamanuessi Manuel Ortega von Döbeln antoi lausunnon, jossa
selvisi että nämä kalat, joiden ruotoja me tässä ihmettelemme,
ovat jotain degeneroitunutta rotua jota ei enää esiinny täällä,
mutta perimätietojen mukaan jossain pohjoisessa Ruijan
raukoilla rajoilla tätä lahnaksi nimettyä kalan alkumuotoa vielä
esiintyy. Sitten tuli paikalle poliisi ja alue eristettiin
muovinauhoilla. Paseolle pöllähti jostain helkutin hyvää jazzia
soittava yhtye jonka oli määrä vetää yleisön huomio rannan
tapahtumista.
Ja sitten siihen ilmaantui Esko. Katseli ja kyseli ja minä selitin
että nyt ollaan kusessa. Tai siis että sinä olet, minähän häivyin
kahvinkeittoon ja sinä jäit savustamaan. Joku siitä
kuvausryhmästä kuuli meidän juttelumme,sanoi nimekseen
Peronkoski ja sanoi olevansa suomensukuinen ja alkoi yhdistellä
meidän sukujuuriamme, syyllistä naamaamme ja
lahnanruotokasaa ja viime aikoina edullisesti myynnissä olleita
savukalaeriä. Tungoksen läpi luoksemme raivasi polkuaan myös
camarero kysymään mitä se olut pitikään olla, ja sitten siinä
olikin jo poliisipäällikkö tiedustelemassa mikä meidän roolimme
on tässä sopassa ja voisimmeko ottaa DNA näytteet nyt vai
tuletteko laitokselle ja sitten Esko levitti tutulla eleellä kätensä,
vetäisi kasvoilleen maailmoita syleilevän hymynsä ja sanoi:
‘’Tähän kaikkeen on todella yksinkertainen selitys’’.  Ja niin
Esko aloitti, mutta kaikki alkoi jotenkin liueta pois ja kyljessäni
tuntui tuttu muksahdus ja autereen läpi kuului Eevan ääni;
näätkö sinä jotain painajaista.
Kaurapuuroa keitellessäni tuli jostain mieleen, että
savulahnavoileipä voisi olla jonain aamuna hyvä vaihtoehto,
arvelee  Eikka.

ARGEOLOGIAA
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Gran Canarian suomalainen ev.lut. seurakunta järjesti
jo perinteeksi muodostuneen ystävänpäiväjuhlan
yhteistyössä Suomi-Kerhon kanssa sunnuntaina
13.2.2011. Juhlajärjestelyt ohjelmineen toteutettiin
seurakunnan ja kerhon yhteistyönä. Väkeä oli salin
täydeltä. Paikalla oli arviolta noin 120 henkilöä. Enempää
ei kerhon rajallisiin tiloihin olisi mahtunutkaan.
Kustannukset katettiin kuten ennenkin arpajais- ja
lipputuloilla. Ruoka oli hyvää. Ohjelma monipuolista ja
korkeatasoista. Vieraat vastaanotti seurakuntaneuvoston
puheenjohtaja Reino Alanko ja Suomi-Kerhon
puheenjohtaja Hillevi Oksa.
Juhla käynnistyi Olli Iivosen alkusoitolla sekä Reino
Alangon tervetulotoivotuksella maljatervehdyksineen.
Talvipappimme Jaakko Kuusinen siunasi ruuan virren
kera ja lounasruokailu käynnistyi. Maukkaan lounaan
olivat valmistaneet Sirpa ja Seppo Helva vankalla
ammattitaidolla. Lounaan jälkeen käynnistyi
ohjelmaosuus, joka perinteiden lisäksi sisälsi uusiakin
elementtejä. Juontajana toimi Liisa Varho.
Soitinyhtye Old Stars, jonka kokoonpanoon kuuluivat

Ystävänpäiväjuhla 13.2.

Liisa Varho ja  vuoden ystävät Sinikka Alanko ja
Kalevi Ahokas.

Sali oli täynnä yleisöä. Maire Yli-Salomäki esiintymässä.

Viihtyisä italialaistyylinen kahvila
CALLE KANT 21

PALJON MUITA HERKKUJA. TERVETULOA

UUSI TERVEELLINEN JUQURTTI JÄÄTELÖ
Useita eri makuja, vähemmän kaloreita kuin
perinteisessä jäätelössä
KAHVIA eri vaihtoehtoja, hyvää laatua
TEE runsaasti eri makuja
TUOREET HEDELMÄJUOMAT JA VIRVOKKEET
LEIVONNAISET leivokset, kaakut, pullat ym.
ovat tuoreita, valmistetaan paikan päällä
SUKLAAT perinteiset ja uudet maut
SÄMPYLÄT erilaisilla täytteillä

YSTÄVÄNPÄIVÄJUHLA 13.2.

Matti Sarapaltio, Olli Iivonen, Martti Pessa, Pekka
Laurila ja Pekka Nikkilä, esittivät tunnetut kappaleet En
voi sua unhoittaa poies ja You are my sunsine. Suomi-
Kerhon kuoro johtajanaan Matti Koivumäki ja
säestäjänään Maija-Leena Anttila lauloivat kauniit laulut
Ystävän malja ja Nousee päivä. Kuoroesityksen jälkeen
kuultiin Maire Yli-Salomäen lausuntaa. Tanssiryhmän
Nuorekkaat esitti Tuula Liikasen ohjaaman Poloneesin.
Delta boys -kvartetti: Matti Seilo, Pekka Nikkilä, Altti
Makkonen ja Olli Iivonen esittivät laulut Sua lähde kaunis
katselen ja Sä kasvoit neito kaunoinen. Yhteislaulu
Tulatullallaa päätti ensimmäisen ohjelmaosuuden.
Jälkiruokakahvin ja täytekakun jälkeen julkistettiin
vuoden ystävät. Ystäviksi nimettiin ja kukitettiin Sinikka
Alanko ja Kalevi Ahokas. Valituille esitti kanttori Maija-
Leena Anttila säestäjänään Pekka Nikkilä Oskar
Merikannon Aleksis Kiven sanoihin säveltämän kauniin
laulun Onnelliset.
Lähes kolmetuntinen Ystävänpäiväjuhla päättyi
palkintojen arvontaan sekä loppuhuipentumana
yhteislauluun Arvon mekin ansaitsemme.
Juhlasta jäi hyvä mieli. Osanottajat selvästi viihtyivät ja
nauttivat ohjelmasta. Tunnelma oli lämminhenkinen kuten
ystävänpäivänä kuuluukin. Marja Puuska
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SUOSITTU KIINALAINEN
PUFFETRAVINTOLA

PUFFET CHINO
Tule nauttimaan kiinalaisen

keittiön herkkuja.
PUFFET PÖYDisTÄMME LÖYDÄT
32 lämmintä- ja 15 kylmää

ruokalajia.

edullinen hinta, aikuiset
6,50 euroa, lapset 3,80 euroa.

voit ostaa myös
rasioissa kotiin vietäväksi.

tervetuloa, tuo ystävät mukanasi
herkuttelemaan monipuolisesta

hyvästä ruoasta.

TIEDÄTKÖ -

MUISTATKO?

 

                          Vastaukset sivulla 17.

 1.  Minkä suurkaupungin lentokenttä on Hartsfield?
 2.  Minkä alan suomalaisyritys on Foreca?
 3.  Keiden suojelupyhimys on Pyhä Hubertus?
 4.  Mikä tai mitä on synodi?
 5.  Minkä alan kulttuuripersoona on Terho Sakki?
 6.  Mikä on nykynimeltään Kalevalassa mainittu
      koski Hälläpyörä?
 7.  Mikä kuva-aihe toistuu Kaj Stenvallin taiteessa?
 8.  Mikä eläin on Tuatara?
 9.  Mikä tai mitä on prestiisi?
10. Minkä merkkinen oli Neuvostoliiton kehittämä
      (Concorden kilpailija) yliäänimatkustajakone?

Toimintaa jo vuodesta 1947

- Ilmainen näöntarkastus
- Piilolinssien sovitus

- Aurinkolasit vahvuuksilla,
  optikon tutkimuksilla

          - Työskentelemme Kanarian
  sosiaaliturvan mukaisesti

          - 15 % alennus suomalaisille
- Ajanvaraus tehtävä etukäteen

näöntarkastusta varten

 

Tervetuloa uuteen
BISTRO PIPPURIIN

nauttimaan
maukkaasta ruoasta,
reiluista annoksista

ja rennosta ilmapiiristä!
Suomi TV suorana lähetyksenä

Kabinetti varattavissa yksityistilaisuuksiin

Löydät meidät Ryysyrannan naapurista,
osoitteesta Avenida de Tenerife 8

Hotelli Agaete Park, Playa del Ingles
puh. (0034) 928 77 11 30

paseo las canteras 8, las palmas.
puhelin 928 223 208

avoinna klo 12-24

5 % IGIC              5 % IGIC
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Harriet Heilbut

Jo kolmannen kerran perinteiseksi tullut Aavikonruusun
lounas kokosi ystäviä yhteen Suomi-kerholle 16.1.2011.
Kauniisti katetut pöydät täyttyivät hetkessä, keittiössä
viimeisteltiin herkullista lounasta: maustekanaa, riisiä,
vihanneshöystöä, tuoresalaattia, jälkiruokana
appelsiinikiisseliä. Kerhon puheenjohtaja Hillevi Oksa
toivotti vieraat tervetulleiksi. Nigerialainen musiikkiryhmä
viritteli soittimiaan ja kohta täytti salin afrikkalainen
rytmikäs musiikki ja laulu. Näimme videoesityksen
Mauritaniasta ja siellä tehtävästä Aavikonruusun työstä.
Helena ja Alberto kertoivat viimeiset Mauritanian
kuulumiset ja terveiset  kiitollisilta avunsaajilta.
Viinipullot avattiin ja pöytiin kannettiin herkulliset ruoka-
annokset, jotka nautittiin iloisesti rupatellen ja toistemme
seurasta nauttien. Tunnelma oli lämminhenkinen ja kotoisa,
vaikka mukana oli usean eri kansallisuuden edustajia eikä
kaikilla ollut edes yhteistä kieltä. Lapsivieraat viihtyivät
keskenään kerhon alakerrassa omien leikkiensä parissa.
Ohjelmaan kuului myös arpajaiset ja voittajat olivat
tyytyväisiä hyviin palkintoihin, joita oli saatu lahjoituksina
eri tahoilta. Kiitos lahjoittajille. Tämän lounaan tuotolla
autetaan taas useaa todella hädässä olevaa perhettä
Mauritaniassa.
Kiitokset siis kaikille vieraille sekä vapaaehtoista työtä
tehneille, unohtamatta Suomi-kerhoa, joka antoi puitteet
tälle tapahtumalle.
Aavikonruusun hyväntekeväisyystoiminta Las Palmasissa
ei suinkaan loppunut tähän, vaan kahvio on edelleen
avoinna keskiviikkoisin klo 17 –19 Turistikirkon tiloissa
osoitteessa Calle Galileo 40.  Hyvä kohtaamispaikka!

Soili Korhonen & Sirkka Harju

Nigerialainen lauluryhmä ja musikantit.

Hyväntekeväisyyslonas Suomi-Kerholla

Helena Haapalainen ja puolisonsa Alberto Barrio Claver.
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Karaokelaulun harrastus on lisääntynyt  ja vahvistunut
tämän hetken maailmassa. Ihmiset uskaltautuvat
esiintymään ja monet saavat tyydytystä omasta
uskalluksestaan ja harrastuksestaan. Jopa joku kuulijakin
jaksaa nauttia kanssasisarensa tai  -veljensä onnis-
tumisesta.
 Karaoke ei ole alun perin mikään kilpailulaji. Kuitenkin
tänä päivänä lajissa pidetään MM-kisoja. Las Palmasin
Suomi-Kerho on myös pitänyt muutaman vuoden
karaokekilpailuja, jotka ovat yleensä sattuneet
flunssakaudelle eli tammikuuhun. Mutta innostusta on
riittänyt sairauksista huolimatta.
Haluan kertoa muutaman sanan erikoisesti miesten
kilpailusta. Naisten kilpailusta olenkin nyt jäävi ottamaan
kantaa. En ole päässyt muutamaan vuoteen edes
kuuntelemaan näitä kilpailuja. Mutta nyt olin mukana
jonkinlaisena pisteidenantajana.
Miesten taso oli erittäin hyvä (12 kilpailijaa) eikä voitto
ollut suinkaan etukäteen tiedossa. Kiitos  myös hyville ja
uusille vierailijoille!  Kullekin “tuomarille” annettiin paperi,
johon kirjoitettiin pisteet sävellajissa sekä rytmissä
pysymisestä, erikseen vielä pisteet tulkinnasta ja muusta
esiintymisestä.”Rannalla tiedettiin jo klo 6 voittajat!” Näin
joku “koiranleuka” asiasta. Tosipuheessa lopullinen
pistelaskenta saatiin päätökseen noin kello 22.10.
Olen seurannut vuosia kahden, nyt 1. ja 2. palkinnon
saaneen kehitystä yleensä karaokelaulussa. Muistan,
kuinka vaikeaa heidän oli alussa löytää esimerkiksi oikea
sävelkorkeus ym. Ääni on molemmilla mahtava. Arvostan,
että he ovat nähneet paljon vaivaa harrastukselleen ja
harjoitelleet ja – siis myös kehittyneet. Siitä huolimatta
kaikki olivat samalla lähtöviivalla kilpailun alussa. Pisteet
olivat melko tasaväkisiä. Monta hyvää laulajaa, miehissä
kuin naisissakin, olisi ansainnut palkinnon ja maininnan.
Uskallan ehdottaa, että me, ainakin kerran 1. palkinnon
saaneet, väistymme seuraavana vuonna ja päästämme
toiset kilpailemaan. Ehkä se tuo lisää hyvän olon tunnetta
ja karsii turhia puheita.
Leikkiä ja iloa on laulaa ja tanssia ystäville ja ystävien
kanssa. Irmeli, karaokeharrastaja.

Tämä paljon ristiriitaisia tunteita herättävä taidemuoto on
kotoisin Japanista ja kotimaassaan sillä on mahtava suosio
ja lähes uskontoon verrattava suhtautumistapa. Jopa
liikeneuvottelujen tauolla käyvät neuvottelijat laulamassa,
puhumatta sitten pienemmistä miitingeistä. Laulu-
mahdollisuuksia on yksinäisistä laulukopeista valtaviin
estraadeihin. Ja siellä tuo harrastus otetaan tosi vakavasti,
laulajalle annetaan laulurauha. Meikäläisittäin meluinen ja
laulajaa kunnioittamaton kapakkatyyli ei olisi Japanissa
kovin suosittu.
Mutta maassa maan tavalla. Karaoke on rantautunut,
(ilmaisu Tommin) myös Las Palmasin molempiin
suomalaisia palveleviin paikkoihin ja molempiin on
muotoutunut oman oloisensa interiööri.
Suomi-Kerholla on sen verran perinteitä että olemme
aloittaneet joskus toistakymmentä vuotta sitten nauhojen
kanssa, ja siitä edettiin cd-kokoon, jotka allekirjoittanut
keräili sieltä täältä. Suosio vankistui niistä kymmen-
kunnasta harrastajasta, jotka nauhojen tahdissa lauloivat,
melkein täysiin saleihin, ja niille alettiin keitellä oikein
kahviakin. Nyt, kun on siirrytty tietokonepohjaisiin,
runsaslukuisiin taustoihin, suosio näyttää saavuttavan jo
vilkkaimmat tanssi-illat.
Huvitoimikunta on ottanut pohdittavaksi että josko yhden
kolmesta tanssi-illasta voisi muuttaa tanssikaraokeillaksi
jolloin tanssittavia biisejä laulavat esiintyjät voisivat olla
illan solisteina ja perinteinen tiistaikaraoke olisi normaali
karaokeilta, (toki silloinkin voisi tanssia).
Jo parina vuonna, vai kolmenako, on kerholla järjestetty
kilpailut karaoken tiimoilta, ja tänä vuonna tehtiin
ensimmäisen kerran niin että tytöt ja pojat lauloivat viikon
välein omissa sarjoissaan. Ja suosio oli tiukkaa. Pojat
tuomaroivat tytöille ja viikon päästä tytöt pojille.
Aikaisemmasta kisasta opimme että tuomarit eivät saa
istua samassa pöydässä toistensa kanssa. Siten esiin tulee
henkilökohtainen näkemys eikä tuomariryhmän näkemys.
Ja vasta yhteenlaskettu tulos ratkaisi voittajan.
Kuuntelimme siis pari iltaa kokolailla korkeatasoista
laulantaa, ja yleisö viihtyi loppuun saakka eikä kukaan
lähtenyt kesken pois kuten tanssi-illoista. Kertoohan sekin
jotain.
Järjestelyt kulkivat kiitettävästi ja tilaisuuksien vetäjätkin
olivat kohtuullisen kokeneita. Laulajien keskinäinen
järjestys kolmen parhaan kesken muotoutui seuraavaksi:
Tytöt: 1. Irmeli,  2. Paula,  3. Eija
Pojat: 1. Esko,   2. Lauri,   3.  Kari
Olen käyttänyt vain etunimeä siksi, että etunimeä käytettiin

KARAOKE KARAOKE!!

myös kilpailussa. Kilpailijoiden saavuttamat pistemäärät
olivat niin lähellä toisiaan että voidaan sanoa pistelaskun
viime minuuttien olleen kihelmöivän jännittäviä. Varsinainen
thrilleri!! Ensi vuonna uudelleen toivoo

       Eikka, kilpailutuomari

Karaokekilpalaulannan voittajat.
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Olemme vuosien varrella tottuneet ystävämme Sirpan
kerholaisille osoitettuihin joulutervehdyksiin, jotka on
esitetty juhlavieraille aattoiltana. Ystäville ja asiakkaille
osoitetut tervehdykset ovat aina olleet lämminhenkisiä
ja ajatuksia herättäviä. Viimeisin oli myös sitä, mutta sisälsi
varsinaisen uutispommin, jota kuulijat yrittivät sulattaa
joulukinkun ohessa. Monet kerholaisista eivät
persoonakohtaisesti olleet kuulemassa aattoiltana hänen
joulutervehdystään, jonka Jasse-pappi esitti läsnäolijoille.
Monien kerholaisten ja Sirpan asiakkaiden pyynnöstä
sekä hänen suostumuksellaan julkaisemme kirjeen.

spekuloitu. Mietitty, että miksi. Miten minä, me tai
ylipäätään kaikki hänen asiakkaansa pärjäävät tästä
eteenpäin. Totuttuihin tapoihin kuuluvat myös kaiken
maailman huhut, joissa ei ole päätä eikä häntää tai ehkä
totuuden häivääkään.

Totta kuitenkin on, että Sirpa Salonen lopettaa
asunnonvälityksen 31.3.2011. Hänen työtään jatkaa
1.4.2011 lukien Harriet Heilbut entisin ehdoin ja
palkkioin. Sirpan kännykkänumeroon  639 714 053
vastaa 1.4.2011 lukien Harriet.

Hän on sama Harriet Heilbut, joka on monille suomalaisille
tuttu matkojen järjestäjänä. Hänen toimipisteensä on
matkatoimisto Viajes Canasolissa, os. C/Tomas Miller
20. Sieltä hänet tavoittaa jatkossakin. Harrietin mainos
löytyy tästä lehdestä ja siinä ovat myös hänen tarkemmat
yhteystietonsa. Sirpa ei jättänyt meitä hunningolle, vaan
järjesti jatkajakseen monikielitaitoisen palvelualan
ammattilaisen.
Toivotamme Sirpalle leppoisia oloneuvoksen päiviä!
Samalla toivotamme Harrietille onnea asunnon-
välitystyössä.  Marja Puuska

Sirpan asiakkaan Irmeli Vesterisen
tervehdys Sirpalle ja Harrietille

Elämä on yllätyksiä täynnä

Kiitos, Sirpa

Joulukirje: 24.12.2010
Ajattelen teitä kirjoittaessani tätä kirjettä tänään; lämmöllä
ajattelen ja ilolla. Ajattelen teitä juhlassa ja arjessa, ilossa
ja kivussa, pettymyksessä ja täyttymyksessä;

OLKOON JOULUNNE SUURTA RAUHAA,
OLKOON JOULUNNE ONNELLINEN TAIVAAN
TÄHTIEN HELMINAUHAA SEKÄ HOHDETTA
MEREN AALTOJEN. OLKOON JOULUNNE
KIITOSMIELTÄ, OLKOON JOULUNNE
TÄYDELLINEN. SEIMEN LAPSOSEN
LÖYDÄTTE SIELTÄ, MISSÄ ON PAIKKA
RAKKAUDEN.
SIUNATTUA JOULUA TEILLE KAIKILLE!

Minulla on erikoinen joululahja teille; ilmoitan, että lopetan
asunnonvälitystoiminnan 1.4.2011 kokonaan. En osaa
sanoa kenellekään pahasti, joten sanon kaikille hyvästi!
Olen väsynyt, aion levätä. Tällä maratonilla minulla on
nyt tauon paikka – minun kokoiseni!
Uusi  vuosi  on juhlana kuin elämä itse;  iloinen ja haikea.
Eletty  jää taakse, huomista  ei vielä ole, tämä päivä on.
Uusivuosi on mahdollisuus! Enkeli osaa lentää ja lintu; ja
kuka vaan kunhan on siivet sydämessä ja tuuleen
uskaltaa! Lämmin halaus kaikille. Suukko jokaisen
poskelle.                                                   Sirpa

Ihmisluonne on sellainen, että kaikenlaiset edessä olevat
muutokset aiheuttavat hämmennystä. Etenkin, jos niihin
ei millään tavoin voi vaikuttaa. Joulusta lähtien Sirpan
päätöstä asunnon välityksen lopettamisesta on

Tervetuloa Harriet!
On ilo ottaa vastaan toivottu kasvo hoitamaan asioitamme.
Olemme kiitollisia, et tä jatkat Sirpan työtä
keskuudessamme. Toivotamme kaikkea hyvää Sinulle
ja yhteisymmärrystä alkavalle työllesi. Ole sydämellisesti
tervetullut!

Muchas Gracias eli Monet Kiitokset Sinulle, Sirpa,
hyvästä ja uhrautuvasta työstäsi meidän suomalaisten
asunnonvälittäjänä Las Palmasissa! Sinä olet ollut
suomalaisten turvana kielitaitoinesi ja asuntotietoinesi.
Kerrotaan, että olet joutunut lähtemään jopa yöllä
auttamaan ja avaamaan ovia meille asukeille. Silti olet
aina pirteänä ja hymyilevänä tullut vastaan ja huikannut
muutaman iloisen sanan kanssamme.  Olet nyt jättämässä
työsi  uudelle  yrittäjälle, Harrietille,  joka ei onneksi
hänkään ole meille suomalaisille vieras  henkilö. Monet
matkaliput olemme saaneet Harrietin kautta vuosien
varrella. Sirpa, olet ansainnut päästä nauttimaan
lapsenlapsestasi ym. henkilökohtaisesta elämästäsi.
Kiitämme sydämestämme Sinua ja toivotamme hyviä
vuosia tulevaisuuteesi!
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Patikointia Agaeteen.Pyrähdämme ulos linjurista kuin varpusparvi. Olemme
innoikkaita lähtemään vaelluksellemme pitkän ajomatkan jälkeen.
Ensiksi käydään baari Daizissa täydennyksellä ja tyhjennyksellä.
Pikaiset venyttelyt Artenaran aukiolla ja sitten matkaan.
Lähdemme liian kovalla vauhdilla, matkaa ei ole taivallettu kuin
vajaat puoli kilometriä, täytyypi pitää tauko! Ensimmäisessä
nousussa tuli hiki; takkia otetaan pois, housunpuntit
käännetään ylös ja otetaan vettä. Uusi yritys! Kylä jää taakse ja
hiekkatie muuttuu männynhavujen peittämäksi poluksi. Pehmeä
pinta on joustava ja mukava kävellä. Tosin alamäessä tulee olla
varovainen, havuset saattavat liukua kengän alla ja hupsis!
sitä ollaan maassa istumassa. Upeat maisemat avautuvat
edessämme, Teneriffan Teide ja ranta näkyy selkeänä. Alhaalla
pengerviljellykset viheriöivät. Komeat vuorenseinämät
tuottavat ihastusta ja ihmetystä. Matkalla on nousuja ja laskuja,
männyt humisevat päitten yläpuolella, aurinko paistaa
pilvettömältä taivaalta ja lämmin ilma hyväilee punottavia
poskia. Useiden tuntien kävelyn jälkeen saavumme Tamabadan
leirintäalueelle. Siinä mussutetaan mukana tuodut eväät ja
nautitaan pieni lepohetki. Leirintäalue on hyvin varustettu:
grillipaikkoja ( harmi! lenkkimakkaraa ei tullut mukaan),  pöytiä
ja penkkejä, jäteastiat sekä käymälä. Sittenpä matkaan taas.
Lähdemme kohti puistoa, josta agaetelaiset hakevat elokuun 4.
päivä pyhiä oksia vedenpalvontajuhlaa varten. Puistosta
aloitamme patikoinnin seuraten pyhiinvaeltajien reittiä. Alussa
polku on lavea ja tasainen.
Saavumme vuorenkielekkeelle, näköalapaikalle; alhaalla
maisemat ovat upeat. Kaukana on Galdarin vuori, aivan rinteen
alla on Agaeten laakso. Toisella puolella vuorien välistä
pilkahtelee tie, joka vie Aldeaan. Ja suoraan edessä on Teiden
huippu pilvihelmoineen. Yllätyksenä tulee polkumme, kapea
kinttupolku, kivinen, jyrkkä ja kiemurainen. Saamme olla
varovaisia, ettei kukaan kompastu ja kompuroi. Jonomme on
kuin kuminauha, välillä olemme sievästi peräkkäin, mutta välillä
tulee rakoja etupään ja peräpään välillä. Halutaan ottaa kuvia,
katsella maisemia mutta kivinen polku vaatii huomionsa.
Pääsemme levähdyspaikalle, jalat tutisten, janoisina ja hikisinä.

Keskustelemme mitä kautta menisimme Agaeteen. Toinen reitti
on loivempi ja toinen jyrkempi. Otamme loivemman reitin, joten
reput selkään ja menoksi. Polku kulkee vihreällä vuorenrinteellä.
Voimakas kukkien tuoksu on huumaava. Matka sujuu
mukavasti kunnes käännymme vuoren toiselle puolelle.
Kasvillisuus vähenee ja alkaa kivinen kapea polku. Taas kerran
polku on jyrkkä ja  kiemurainen. Alamäkeä laskeutuessa jalat ja
polvet ovat kovilla. Aika moni alkaa ilmoittaa kivuista ja
väsymyksestä. Seuraavalla levähdyspaikalla porukka
heittäytyy levähtämään. Kysellään onko matka vielä pitkä. Eipä
auta, tänne ei voi jäädä, kotiin on päästävä. Polkua ei ole enää
on vain kivikkoinen laakea. Mutta  jyrkkä lasku jatkuu. Varpaat
kengissä ovat jo muusina ja polvet kiljuvat kivusta. Mutta
vihdoinkin pääsemme tasaiselle maalle. Suunnistamme Agaeten
kirkolle, josta linjuri tulee hakemaan meitä. Linjurissa vallitsee
syvä hiljaisuus; kootaan muistoja ja tapahtumia kokoon. On
tyytyväinen olo, vaikka rääkki oli rankka, suoritimme
‘’pyhiinvaellusmatkamme’’ kunnialla.Tänä keväänä on
suunnitteilla uusia retkiä. Kalevi ja Marianne

Huomioitava patikointia varten: hyvä kunto, hyvät
jalkineet, kävelykeppi tai -sauvat, varattava vaihtovaatetta,
juotavaa ja evästä.

VIAJES CANASOL
C/. Tomas Miller 20 - 35007 Las Palmas

Puh. + 34 - 928 227 172 - Fax + 34 - 928 472 078
Email: harriett.canasol@gmail.com

Asuntojen vuokraus- ja
välitystoiminta kauttani.

Sirpan kohteet,
kontaktit ja ehdot.

Soita, tiedustele + 34 - 639 714 053
email: harriett.canasol@gmail.com MATKATOIMISTO

Matkoja Suomeen
yhdellä välilaskulla.

Syksyllä suorat lennot.

Harriet Heilbut

Toivotan vanhat ja uudet asiakkaat
tervetulleiksi matkavarausten

järjestelyissä ja
asuntojen vuokrauksessa.

Soita, + 34 - 651 371 468
Harriet Heilbut

Toimistoajat: ma-pe klo 10-13

Huipulla ollaan.
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SUOMEN KIELI KRIISISSÄ
Suomi on ulkosuomalaiselle lähempänä kuin koskaan –
jos haluaa. No, me olemme halunneet. Vaikka viihdymme
Las Palmasissa erittäin hyvin, eikä talvella kaipuuta
Suomen pakkasiin, lumisateisiin, liukkaisiin, loskiin ja
kaamokseen todellakaan ole, niin kiva on tietää mitä
kotomaassa tapahtuu. Olemme hankkineet
internetyhteyden, joka mahdollistaa monenlaisia keinoja
saada selville, mitä  maailmalla tapahtuu – siis
monipuolisesti myös Suomessa. Meillä on pari
sähköpostiosoitetta, skype, tv-kaista ja googlesta
valkkaamme aamuisin kaikkien haluttujen lehtien tuoreet
uutiset YLEn lähetysten lisäksi. Radio Suomikin suorana
välittää niitä jopa aivan tuskastumiseen asti tämän tästä.
Hesarin digi -lehtikin on syksyn mittaan kokeiltu juttu.
Hesaria on toki paperiversiona ostettu ystäviemme kanssa
vuorotellen aika ajoin. Välillä tuntuu, että tieto lisää tuskaa.
Kannattaisi ehkä olla tietämätön, ettei tarvitsisi hermostua
asioista, joille ei voi mitään, tai joihin ei voi vaikuttaa.
Sentään huhtikuun valtiollisissa vaaleissa voisi
äänestämällä yrittää. Se taitaakin olla Espanjassa asuvan
pikkiriikkinen mahdollisuus osallistua seuraavana esille
nostamieni asioiden korjaamiseen Arkadianmäelle
valittavien päättäjien avulla. Hospotipopiloim – viisaiden
valitsemiseksi!

Salakieli/sekakieli
Helsingin Sanomat kirjoitti lokakuussa julkisten palvelujen
yritysten sekakielisistä nimistä. Oikeusasiamiehen kanslia
on onneksi saanut tehtäväkseen tutkia, ovatko julkisten
palveluiden sekakieliset nimet lainmukaisia. Mielestäni
pitäisi myös kysyä, mikä ihme on syynä, että pitää piiloutua
salanimien taakse? Monet tyhmät nimet ennen Hesarin
juttua eivät olleet tiedossani, mutta elämänpiiriini kuuluvat
omituisuudet ovat ärsyttäneet älyttömästi. Sellaisia ovat
esimerkiksi Suomen Postin muuttaminen Itellaksi. Ennen
oli TEL ja LEL ja kaikki ainakin meikäläisen ikäiset
palkansaajat tiesivät, että TEL’in piirissä olivat
pitkäaikaisessa työsuhteissa olevat eri
eläkevakuutusyhtiöissa ja LEL’in piiriin kuuluivat
lyhytaikaisissa työsuhteissa työskentelevät. LEL ei enää
ole olemassa, vaan sen lyhenne kuuluu TyEL, joka kuuluu
Eteraan, joka on keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö, jossa
on joka sortin sosialisteja ja yrittäjiä.
Sanooko nimi mitään kenellekään? Lisää hirvityksiä:
ACUTA = Pirkanmaan sairaanhoitopiiri,CAREA =
Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen
kuntayhtymä, COXA  = Pirkanmaan sairaanhoitopiirin
tekonivelsairaala, DESTIA = Tieliikennelaitos, FIMEA  =
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus ent.
Lääkelaitos,  HYRIA = Hyvinkään-Riihimäen
oppisopimuskeskus, KEUDA = Keski-Uudenmaan
ammattiopisto, TRAFI = Liikententeen turvallisuusvirasto.
Viimeksimainittu oli vielä taannoin Ajoneuvohallintokeskus,
ainakin minä sain ennen postia siltä taholta. Voihan
pentele, en paremmin sano! Mikä ihme vaivaa
hallintovirkamiehiä, kun laittavat selkeät suomalaiset
instanssit salanimien taakse, tai piiloittavat sellaisten
lyhenteiden taakse, joita ei voi jäljittää nimen perusteella?
Liekö syynä se, että yhä useamman viraston ja laitoksen
johtaja on epäiltynä milloin mistäkin asiasta kuten lahjusten
vastaanottamisesta, tarjouskilpailuvilpistä tai ystävien/
sukulaisten suosimisesta kilpailutilanteessa?

Toivottavasti oikeusasiamiehen kanslian virkamiehet
vaikuttavat toimillaan nimiruletin järkiperäistämiseen.
Edellä olevien lisäksi allekirjoittanutta on vuosien varrella
kiukustuttanut suomen kielen muuttuminen ylipäätään
köyhäksi, salailevaksi ja ehkä hienostelevaksi. Sokea on
näkövammainen, kuuro on kuulovammainen, rampa on
liikuntarajoitteinen, mykkä on puhevammainen. Toisaalta
maanisdepressiivisyydestä kärsivällä on kaksisuuntainen
mielialahäiriö, joka on hyvin kuvaava tunnetila sairauden
omaavalle henkilölle. Suomen kieli muuttuu ja mielestäni
köyhtyy monestakin syystä: lainasanat, kansainvälinen
ammattikieli eri aloilla, mutta myös suomalaisten lasten
käyttämä puhetapa ja kieli ovat mielestäni aivan kamalaa
kuultavaa, ainakin radiosta ja televisiosta kuultuna.

Lasten kieli
Emmä tiiä... Kuuntelin Suomen radiota jouluvalmisteluja
ja -ruokia tehdessäni. Siellä haastateltiin useampana
päivänä lastentarhalaisia ja koulujen alaluokkalaisia.
Emmä tiiä oli hyvin yleinen vastaus ja sitten jotain
muminaa, mistä ei toimittaja, saati sitten kuulija saanut
mitään selvää, puhumattakaan mielipiteestä johonkin
esitettyyn asiaan. Lapset lässyttävät, sössöttävät ja
mumisevat, mikäli vastaavat. Opettajan tyttärenä muistan,
että pienestä pitäen asiat oli ilmaistava selkeästi, sormella
ei osoiteta keskustelun kohdetta, eikä kovaäänistä
käyttäytymistä suvaittu. Poikkeuksiakin on nähty. Joulun
iltapäivälehdessä oli Cantores Minores -poikakuoron
poikien haastattelu.  Ihastuttava. Lapset olivat
tasapainoisia ja mielipiteitä omaavia. Onnistuneen
kasvatuksen mallejakin siis löytyy.
Suomen kieli on osa identiteettiä. Sen vaaliminen pitäisi
olla  kunnia-asia erityisesti kotimaassa asuville.
Nimipelleilylle pitää laittaa stoppi. Yrityksen, yhteisön,
viraston ja laitoksen nimen ja nimen lyhenteen tulee
ilmaista toimialaa niin selvästi, että tyhmempikin ymmärtää
kenen kanssa asioi, tai mihin tulee ottaa yhteyttä tarpeen
ilmentyessä. Lapsia tulisi kannustaa ilmaisemaan itseänsä
selkeästi ja tuomaan esille mielipiteensä.

Marja Puuska
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TANSSIRAVINTOLA

HELL-SINKI G.C.
AVOINNA KLO 20-02

HOTELL I  GREEN F IELDIN ALAKERRASSA

TANSSIMUSIIKKIA JOKA ILTA
ERILLINEN TUPAKKAHUONE

YLI 100 M2 TANSSILATTIA

TERVETULOA!!!
13

ALE PUB G.C.
KARAOKE SPORT BAR

AVOINNA KLO 20-03
KARAOKEA JOKA ILTA

HOTELLI AGAETE PARQUE:N KATUTASOSSA
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POHDINTOJA LAS
PALMASIN TALVESSA

Las Palmasissa viisi vuotta asuneena toteamme saaren
olevan hyvinkin mieleinen asuinpaikka. Mottomme on: Koti
on siellä, missä asut ja viihdyt. Talvehdimme Kanarialla –
kesät vietämme Suomessa. Luonto Kanarialla valloittaa
monimuotoisuudellaan. Aurinkoa, tuulta, myrskyä.
Arvaamattomia ilmoja veikkauskohteiksi asti. Vuosia
saarella vierailleena ja sittemmin asuneena pilvien
kulkusuunta on ikuinen arvoitus. Juuri kun aurinko paistoi
täydeltä terältä, sen peittääkin sankka, tumma pilviverho.
Kotoutuminen? Lämpöhakuiselle ihmiselle ilmasto on
tärkeä. Kulinaristillekin suomalaiselle, perinneruokaan
tottuneelle, muutos saattaa ottaa koville. Tottumus on
toinen luonto. Onneksi ihminen on muutoskykyinen. Niinpä
ajan saatossa kanarialaiset raaka-aineet ja niistä
valmistetut herkut ovat tulleet tutuiksi.Ylpeinä
valmistamme niistä erilaisia ruokalajeja vierailulla oleville
suomalaisille ystävillemme.
Turistiosastolla kolme viikkoa kului näppärästi ilman
suomalaista leipää ja lenkkimakkaraa toki ihmetellen: Mikä
maa – mikä valuutta? Jännää oli myös kielen
osaamattomuus. Varoen osti ruokia niin kaupasta kuin
ravintolasta. Pariviikkoisen turistielämän vaihduttua
kuukausiin, alkoi asenne ostettaviin tavaroihin muuttua
kielen ymmärryksen, tiedon karttumisen ja ystävien
neuvojen avulla. Enää ei tarvitse pakata matkalaukkuun
suomalaisia lempituotteilla. Lähes kaikkea, mitä
Suomessakin, on kotikaupungissamme saatavilla.
Piipahdanko El Corte Inglesissä, Mercadonassa, Spar-
kaupan myymälöissä tai tutussa Dinossa, niin valikoimat
yllättävät. Enää ei ole tarvis jatkossa tuoda edes
puolisollenikaan sopeutumispaketteja Suomesta.
Pikkuhiljaa unhoon jäävien suomalaisten makuelämysten
osalta todettakoon, että huolto toimii talvellakin – ainakin
satunnaisesti. Ystävälliset turistiystävämme muistavat
meitä vähintään happamalla leivällä. Summa summarun.
Meistä on tullut vuosi vuodelta kanarialaisempia. Hyvä
niin, ainakin talvikausiksi.

Centro Comercial Las Terrazas y Centro Comercial El
Mirador. Järkytys. Ensimmäinen oli jo mielestäni iso ja
viimeksimainittu ällistyttävän paljon suurempi. Vieri
vieressä Atlannin rannalla ja automatkan päässä Las
Palmasin citystä. Aikoinaan Suomessa ihmettelin
voimakasta kauppapaikkarakentamista. Mistä ihmeestä
löytyy ostovoima aina vain uusiin ja uusiin
kauppakeskuksiin? Helsinki ympäristöineen on täynnä
lähes vieri viereen rakennettuja ostosparatiiseja. Lama
tai ei, rakentamiseen ei taloudellinen tilanne vaikuttanut.
Rakennussuunnitelmat ja -sopimukset oli tehty aikoja sitten
ja muutoksia ehkäisivät tehokkaasti sanktioklausuulit.
Sama ilmiö koko maassa, ei vain pääkaupunkiseudulla.
Nyt ihmettelen sitä Gran Canarialla. Edellisten lisäksi lisää
kauppoja on tulossa. Vanha jalkapallostadion, joka
vuosikaudet on saanut rauhassa rapistua, on heräämässä
henkiin. Ei urheilun merkeissä, vaan kaupallisuuden.
Kuulemani mukaan on herätty huomaamaan, että Estadio
Insularin pari seinämuuria onkin arkkitehtoonisesti
mielenkiintoisia ja sitä kautta suojelun tarpeessa. Siksi on
päätetty, että niistä muodostetaan perusta uudelle
ostoskeskukselle. Entiselle stadionin ruohokentälle
rakennetaan parkkipaikkoja. Rakennustöiden arvioidaan
alkavan tulevana kesänä.
Nopeat syövät hitaat ja suuret pienet. Täälläkin on
havaittavissa ostosparatiisien aiheuttama pienten
kivijalkakauppojen häviäminen. Se vende, se traspara, se
alquila näkyy yhä useamman liikehuoneiston ikkunassa.
Pienet katubaarit sentään vielä menestyvät, ehkä vanhojen
asiakkaiden turvin.Taloudellinen lama näkyy Kanarian
saarten työttömien määrässä. Vuoden vaihteessa saarten
työttömyysluku oli 314.000 henkilöä. Prosentteina se on
hurjat 28,96 prosenttia, kun koko Espanjan työttömyysluku
oli 20,33 prosenttia. Kaikki muuttuu. Toisen onni on toisen
vahinko – toisen kuolema on toisen leipä. Tunisian
jasmiinivallankumous, Algerian ja Libyan rauhattomuudet
sekä Egyptin kansannousu aiheuttivat kyseisistä maista
ulkomaalaisten paon. Thaimaakaan ei vaikuta enää
turvalliselta valinnalta, joten Espanja on luonteva kohde
kevään turistivirroille. Haastattelin tässä päivänä
muutamana tuttuja asunnonvälittäjiä. He myyvät ei oota.
Kauppa kävisi kuin rajuilma, jos olisi mitä myydä. Ainakin
Las Palmsissa on nyt syksyn lämmöstä nauttineesta tosi
viileää. Rannalla eivät viihdy kuin turistit ja karaistuneet
kaupunkilaiset. Teneriffan ylpeydellä Tejdellä on
lumihuippu ja pohjoisrinne valkoinen kuin Saanatunturin
laki sydän-talvella.Valoisempia aikoja ja kevättä kohti
kulkien toivotan lukijoille lämmintä alkuvuotta!

Marja Puuska

KERHOLAINEN!
Tuo tullessasi Pauligin Juhlamokka-

kahvia kerholle.
Maksamme ½-kilon paketista

päivän parhaan hinnan.
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Hyvät asiakkaat!
Elaine ja Matti kutsuvat Sinut

kavereinesi terassillemme
Plaza Espana 7, Mesa y Lopezilla.

Aamupala 3 euroa, päivän keitto 3
euroa, liha-, kana- ja kala-annokset

5-6 euroa, sis. alkusalaatin.
Hintamme ovat kohtuulliset ja
palvelu nopeaa ja ystävällistä.

Saxomatin perjantaimatinea
n. klo 19. - 21.

Terraza Bar Sabor
Puh. 928 494 556

Kauttamme yksityismajoitusta Kuuban Havannassa,
Playalla. 2-hengen huoneita ilmastoinnilla ja aamiaisella
25 euroa/hlö tai 40 euroa/huone. Tied. + 34-608 648 744.

Järjestää Teille kaikki tarvitsemanne laiva- ja lentoliput
sekä hotellivaraukset kaikkialle maailmassa.

Puh. 928 26 53 00
Fax: 928 26 34 93

E-mail: irene@scantravel.es
C/Alfredo L.Jones 23,35008 Las Palmas de G.C.

Suomenkielinen palvelu
Toimistomme on auki

joka arkipäiva (ma-pe) klo 9.00-19.00.
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PÄIVÄ TORILLA
On torstaiaamu jolloin herätys ei ole varhaisaamusta;
toripäivä on tänään omassa kotikylässä, Agüimesissa.
Keskiviikon Vecidarion torille ja sunnuntain Jinamarin torille
lähdetään jo aamun sarastaessa.
Otan matkalaukkuni ja avaan oven ulos. Lämmin elokuun ilma
ottaa syleilyynsä ja antaa tuntea että on tuleva kuuma päivä.
Lähden kohti markkinapaikkaa, matkalaukun pyörät kolisevat
katukivetyksellä ja herättävät huomiota. Useimmat jotka tietävät
ja tuntevat homman, tervehtivät ja sanovat: ‘’ Suerte!’’
Myönteinen kannustus nostaa mieltä ja kiihdytän menoani.
Matkalla pysähdyn ‘Dulceria Brasiliaan’ ja ostan pari pullolista
vettä, yksi minulle ja toinen Lalalle.‘’Tuleepi kuuma päivä!’’
kommentoi  myyjätär.
‘’Siltä tuntuu’’, vastaan.‘’ Onnea myynnille’’ ,toivottaa
hän.‘’Gracias y hasta luego!’’ kiitän.‘’Hasta luego!’’
Saavun markkinapaikalle, jossa touhutaan pakettiautojen
purkamisessa ja myyntitelttojen kokoamisessa.
Aamutervehdykset ovat lyhyitä, sillä kaikilla on kiire saada
myyntipöytänsä kuntoon. Näin kuumalla säällä asiakkaat
tulevat aikaisin, puolen päivän jälkeen vain ‘hullut koirat’ ovat
ulkosalla.
Kumppani Lala ei ole vielä saapunut. Asetun paikallemme
odottamaan.
‘’Vaya, vaya Lala es una dormilona!’’ irvailee naapurimyyjä.
Yhdyn totuuteen ja vaihdamme kuulumisia. Omar, meidän
apumies, käy pikaisesti paikalla ja kun Lalan autoa ei ole paikalla
vielä hän pyrähtää auttamaan toista kauppiasta. Omar on tullut
Mauritaniasta; perhe – vaimo ja kaksi lasta asuvat Afrikassa.
Omar ansaitsee elintulonsa eri toreilla auttamassa kauppiaita
pystyttämällä myyntipaikkoja. Mitä useamman paikan
pystyttää sitä enemmän eurokolikoita tienaa. Apumiesten
kesken on kilpailua, mutta parhaat ja nopsemmat saavat pietinsä
helposti kuten meidän Omar.
Vihdoin Lala saapuu paikalle Renault Kangoolla. Pikaiset
tervehdyspusut vaihdetaan  ja aletaan avaamaan auton ovia.’’
Donde esta Omar? Hay briza!’’ kysyy Matti Myöhäinen. Tavarat
pursuavat autosta ulos, kun auton ovet aukeavat. Lankapaketit
putoavat maahan ja jokunen lankakerä yrittää karata omille
teilleen.
Omar saapuu paikalle ja motkottaa Lalalle kun tulee myöhässä;
ei hänellä ole aikaa odotella doñaa, on paljon töitä! Nämä kaksi
jatkavat toisilleen nalkuttamista. Kumpikaan ei ole tosissaan,
kun nyt naljailevat.Omar ottaa autosta metalliset tangot, joilla
kootaan teltan runkot ja alkaa rakentamisen. Lala ja minä
puramme myyntitavarat esille: langat riviin teltan takaosaan,
isot muovilaatikot ompelutarvikkeineen telttaan pöydän alle,
pienet muovilaatikot ompelutarvikkeineen ja virkkauslangat
pöydän päälle.
Leveä pakkausteippi pingotetaan teltan etuosaan
metallitankojen väliin. Siihen r ipustetaan ompelu-
tarvikepakkauksia, 1€ per pakkaus ( perra para gasolina =
pennejä bensaa varten). Ennenkuin teltta on edes valmis tulevat
jo ensimmäiset asiakkaat tekemään kauppaa. Omarin hääriessä
ympärillä ensimmäisille hätäisimmille myydään nauhoja,
vetoketjuja, nappeja, lankaa... ‘’Va venir un dia caloroso, tenia
venir ya!’’ Omar on saanut teltan valmiiksi kattokatetta myöten.
‘’Hasta por la tarde!’’ hän hihkaisee ja lähtee viettämään siestaa.
Kun ompelulangat, vetoketju, nauhat ja muut tilpehöörit ovat
paikoillansa, avaan matkalaukkuni ja laitan tuotteeni näytille
teltan takaosan poikkitankoon, riippumaan Lalan selän taakse.
On virkattuja bikineitä, neuletoppeja, lasten nuttuja.... Näin
kesällä ei villasukka tee kauppaansa (ihmeellistä???).
Doña Monica saapuu paikalle kasseineen ja laatikoineen. Hän
lysähtää tuoliin katoksen alle ja manaa kasvavaa kuumuutta.
Hetken aikaa levähdettyään hän alkaa purkaa kassejaan ja

asettaa työnsä näytille. Tyynyt ja koristeelliset pyyhkeet
riippuvat toisella puolella telttaa mainostamassa kädentaidoista.
Monican käsityölaji on ‘punto ruso’. Kangas, johon piiretty
kuvio on pingoitettu kehykseen; neulalla, jonka sisältä kulkee
lanka ‘tökitään’ kankaan läpi niinettä toiselle puolelle syntyy
silmukoita, jotka täyttävät rajatun pinnan. Monica asettuu
istumaan mukavasti ja aloittaa työskentelyn. Uteliaita kerääntyy
hänen ympärilleen.
Aamu on vilkas, asiakkaita, uteliaita katselijoita (muutama hassu
turisti seassa) ja tuttuja. Puolen päivän aikaan tulee Lalan
lapsuudenystävä tuoden meille makean maitokahvin. Hän on
sen keittänyt, laittanut isoon mukiin, laittanut folion päälle ja
muovirasiaan ja kantanut kotoaan sen torille. Me kolme naista
jaamme herkullisen juoman keskenämme. Makea, lämmin juoma
piristää; kuumuudessa menetetty energia tulee takaisin.
‘’Todo por un euro!’’ kiljuu naapurikauppias yrittäen saada
ihmisiä kiinnostumaan tuotteistaan. Hedelmäkojun ympärillä
on kuhinaa, raikkaat hedelmät tekevät kauppansa. Lala lähtee
liikenteeseen ja suunnistaa kojulle. Eipä aikaakaan hän palaa
takaisin kädessä kolme meloniviipaletta. ‘’Hay,Tomalo!’’
Melonin raikas mehu tuntuu aivan ihanalta suussa.
Iltapäivän pidentyessä väki alkaa vähentyä. Muutamat
kauppiaat alkavat jo koota tavaroitaan ja hakemaan autojansa.
Kuumuus tosiaan karkottaa asiakkaat. Omarkin tulee tavallista
aikaisemmin katsomaan joko aletaan pakkaamaan autoa. Lala ei
ole innokas vielä lähtemään, hän viihtyy ihmisten kanssa ja on
vielä paljon ‘charlatavaa’. Omar häipyy ja menee purkamaan
toisen kauppiaan telttaa. Pikku hiljaa alamme mekin purkamaan.
Monica kehaisee päivän olleen hyvä. Hän pakkaa kimppunsa,
antaa lähtiäispusut ja varmistamme sunnuntain tapaamisen. ‘’Si
dios quiere!’’ hihkaisee ja lähtee kotiaan kohti.
Lala ja minä ahtaamme autoon tavaraa, Omar saapuu paikalle ja
aloittaa purkamaan teltankehystä. Metalli kolisee ja paukkuu.
Välillä saa varoa ettei saa tangosta päähän. Ja tuntuu siltä että
tavara- määrä on  lisääntynyt kuin vähentynyt: auto on jo täynnä
ja tilpehöörejä on vielä ulkopuolella. ‘’Oi mi madre!’’ Osa
tavaroista täytyy ottaa pois ja pakata uudestaan. Vaya ! Nyt
onnistaa! Auto pursuaa, ovet täytyy paiskata kiinni ja sulkea
avaimella jottei ne aukea kesken matkan.
Levähdämme hetkeksi pientareelle. Lala maksaa Omarille
palkkansa ja poika pyrähtää matkoihinsa. ‘’Hasta a proxima!’’.
Juomme loput vedet pois ja juttelemme niitä näitä. Meistä
kummallakaan ei ole kiire, päivä oli antoisa ja mukava. Taas
kerran otan laukkuni, vaihdamme lähtiäspusut ja toivomme että
tapaamme taas sunnuntaina Jinamarin torilla ( ‘si dios quiere!’).
Lala nousee kangoonsa ja lähtee pois. Tunnen kuinka väsymys
jo painaa ja samoin laukku kävellessäni kotiin. Mutta päivä oli
aivan ihana; en haluaisi koskaan menettää tätä. Jos Jumala suo
menen Jinamariin! Marianne
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Tiedätkö - muistatko

vastaukset sivulta 7
 1.  Atlantan
 2.  Tuottaa sääpalveluja.
 3.  Metsästäjien.
 4.  Kirkolliskokous.
 5.  Kuvanveistäjä (mm. Lasse Viren)
 6.  Kyröskoski Hämeenkyrössä.
 7.  Ankkahahmot.
 8.  Alkuliskojen ainoa nykyään elävä laji.
 9.  Arvovalta - vaikutusvata.
10. Tupolev TU-144

NOKIA
Meidän suomiaikaamme kuului Nokia päivittäisenä
turvallisena huippuyrityksenä. Itsekin vannon Nokian
nimiin – ei osakkeissa, vaan kännyköissä. Viitisentoissa
vuotta kännykkäni on ollut merkiltään Nokia. Se on
kuulunut aina sarjaan; en vaihda hammaslääkäriä,
kännykkää, gyneä, lihakauppiasta enkä edes esimerkiksi
muikun mädin toimittajaa. En vieläkään tahtoisi vaihtaa
operaattoria Nokiasta toiseen, vaikka ihmettelyttää
ongelmat ja uutiset. Taas Suomi on hävittämässä erästä
lippulaivaansa. Vuosia olen kiihdyttänyt itseni Suomen
valtion yritysten ulosmyynneistä. Vuodet olen maksanut
veroni nätisti ja isosti uskoen, että palvelut pelaa
eläkepäivinäkin. Huonolta näyttää saamien tietojen
mukaan – erityisesti vanhusten kohdalla. Tämä Suomen
median tietojen mukaan. Uskokoon ken tahtoo. Valtiolliset
vaalit lähestyvät ja uutisointia pitää itse kunkin suodattaa
ja käyttää omaa järkeään. Uutisfriikkinä seuraan uutisia
Suomen lisäksi maailmalta.Espanjan mantereen ja
Kanarian uutiset pitävät minut todella paremmin
ajantasealla maailman menosta kuin Suomen mikään
uutiskanava. Nokia Anno Domini 2011 on tänään
menettänyt varallisuudestaan noin viisi miljardia euroa.
Huh, huh. Väittävät sen merkitsevän älytöntä määrää
työpaikkojen vähenemisestä, myös Suomessa. Ah,
kullaisia eläkepäiviä Las Palmasissa, vaikka niitä olisi
vähänkin, niin ansaittu eläketurva rauhoittaa elämää –
ainakin vielä ja täällä.

ILMOJA PITELEE
Viime viikkoina on manailtu Las Palmasin säitä. Tuulta ja
tihkua, aaltovaroituksia ja lämpöön tottuneelle hytisyttäviä
ilmoja. Aamulla ei tiedä mitä laittaa päällensä. Aamulle
valinta on hyvä, puolipäivään mennessä väärä ja iltaan
mennessä taas oikea. Siis jos on varautunut lämmön ja
auringon vaihteluihin sekä varmuuden vuoksi
sateenvarjoon kanariatihkun varalle. Oppia ikä kaikki. Ei
kuitenkaan ole lunta eikä pakkasta, siis Las Palmasissa.
Tätä kirjoittaessa Suomessa oli saavutettu talven
pakkasennätys. Sallan Naruskassa mitattiin viime yönä
pakkasta 41,3. Siis 18.2. Kuka sinne pakkasiin haluaa, en
minä ainakaan yllä kirjoitetun huomioon ottaen. Viisi vuotta
sitten talviasumispaikan valinnassa ratkaisi se, että talvet
Suomessa olivat kurjia. Aamuisin oli pahuksen liukasta ja

päivällä rapaista. Välillä jäätyi pystyyn ja välillä taas ei
pysynyt pystyssä. Enpä tiedä onko ajatus lapsuuden
ihanista hangista enää kiehtova, pakkaset ei ainakaan.
Kesäksi mennään Suomeen. Ostetaan heti sinne
päästyämme toukokuussa tuulettaja helteitä varten ja
eletään toivossa, ettei takatalvea tule.

LAS PALMAS
Ihanaa, että en herää Algeriassa, Tunisiassa, Egyptissä,
Libyassa, Afganistanissa tai Lähi-Idässä. Olen Las
Palmasissa. Suomessa sodan jälkeen syntyneenä ei
henkilökohtaisia sotakokemuksia ole, ja vain vähän
läheisten kertomaa. Traumaattisia kokemuksia ei lapsille
kerrottu. Niinpä sodan jälkeisellä sukupolvella ei ole tietoa
sodan kauhuista, ei myöskään onnistumisen kokemuksista,
niistä ei puhuttu. Afkanistanissa on kuollut suomalainen
sotilas. Miksi? Miinalaiva Pohjanmaa on matkalla
somalimerirosvojen alueelle. Miksi? Maailmalla kuohuu.
Ei tarvitse kuin katsoa netistä, missä maailman paikoissa
taistellaan. Siis kaikkialla, joka puolella maailmaa soditaan
vallasta. Onneksi meillä Las Palmasissa ei ole isompia
ongelmia. Gran Canarian presidentin vaalit ovat edessä,
mutta meillähän on nyt fiksu presidentti, Paulino Rivero.
Hän jatkanee vastaehdokkaista huolimatta, eli Rivero
tuskin menee vaihtoon. Suomessa on huhtikuussa
eduskuntavaalit. Edustajavaihtoa on ymmärrykseni
mukaan paljon. Vanhat eivät jaksa. Uudet ovat hakusessa.
Vaalirahoitus rötöspaljasteluiden jälkeen kangertelee.
Palkka ei ole kaksinen. Yksityisyys menee
kansanedustajuuden myötä. Mielenkiintoista seurata
tilannetta. Eduskuntavaaleja varjostaa vuoden 2012
presidentinvaalit. Suostuuko Sauli Niinistö vai ei
ehdokkaaksi? Ulkoministeri Stubb esiintyi MTV3:n
ohjelmassa torstaina 17.2. ja sanoi harkitsevansa
presidenttiehdokkuutta, jos Sape ei lähde ehdokkaaksi.
Sape? Mikä ihmeen Sape. Ulkoministeriltä odotan hieman
arvokkuutta ja korrektia puhetapaa, johon ei kuulu ilmaisu
Sape Sauli Niinistöstä. Tuollaista kloppimaista tyyppiä en
ainakaan äänestäisi Suomen presidentiksi. Suomella
menee hyvin tai sitten ei.

Marja Puuska

UUTISIA MAAILMALTA
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SEURAKUNNAN
KUULUMISIA

Viime marraskuun lopulla pidetyssä Gran Canarian ev.lut.
seurakunnan vaalissa valittiin kokonaan uusi
seurakuntaneuvosto kolmivuotiskaudeksi 2011-2013.
Vanhasta neuvostosta kukaan ei enää asettunut ehdolle
vaaliin.  Tämä osoittaa, että vieraalla maalla asuvalle
eläkeläiselle kolme vuotta on pitkä aika, jonka kuluessa
voi tapahtua paljon muutoksia elämässä ja jaksamisessa.
Uutta neuvostoa on kiitettävästi ollut opastamassa alkuun
mm. ex-puheenjohtajat Raija Nevitt ja Rainer Kaskela
sekä ex-kirjanpitäjä Sinikka Alanko.
Nyt neuvoston puheenjohtajana toimii Reino Alanko ja
varapuheenjohtajana Matti Seilo.  Taloudenhoitaja ja
kirjanpitäjä on Liisa Moilanen.  Kaikille muillekin
neuvoston jäsenille on määritelty oma vastuualueensa.
Varsinaisia jäseniä ovat em. lisäksi Raija Alanko, Maritta
Kettunen, Oili Välimäki ja Jouko Välimäki.  Varajäseniä
ovat Raimo Hesenius ja Harri Kytölä.  Neuvoston
kokouksiin osallistuvat myös kutsuttuina talvipappi Timo
Järvilahti ja ruustinna Maija Järvilahti, talvipappi Jaakko
Kuusinen ja kanttori Maija-Leena Anttila.  Viime
kokouksessa oli läsnä myös Kirkkohallituksen
edustajana Suomesta turistityön koordinaattori, rovasti
Leena Märsylä, joka totesi asioiden olevan
seurakunnassamme hyvällä tolalla.  Seurakunnan
suntioina toimivat Las Palmasissa Lasse ja Mirja Laine
ja Playa del Inglésissä Jouko ja Oili Välimäki.  Messussa
avustavat lisäksi mm. Maija Järvilahti ja Leena Patjas.
Kevätkaudella messut jatkuvat entiseen tapaan Las
Palmasissa torstaisin klo 18 Skandinaavisessa
Turistikirkossa Calle Galileo 40 ja Playa del Inglésissä
perjantaisin klo 17 Templo Ecuménicossa Kasbahin
ostoskeskuksen vieressä.   Muita mainittavia tapahtumia
ovat ystävänpäivän vietto, joka oli Suomi-Kerholla 13.2.
ja kansainvälinen naistenpäivän vietto 8.3. ravintola
Kuparipannussa Playa del Inglésissä sekä Kalevi
Kiviniemen ja Kirsi Ranton konsertti Templo
Ecuménicossa 23.3.  klo 17.  Monia muita
kulttuuritapahtumia löytyy Suomen kirkon nettisivuilta
esim. osoitteesta www.suomenkirkkoespanjassa.net.
Mainittakoon tässä vielä, että 10.3. Las Palmasissa ja
11.3. Playa del Inglésissä esiintyy Dile-tantit-kuoro joht.

Harri Kaituri sekä 17.3. Las Palmasissa ja 18.3. Playa
del Inglésissä esiintyy Matti Hannula, yksinlaulu, säestys
Maija-Leena Anttila.  Esitykset tapahtuvat messun
yhteydessä.   Rovasti Jaakko Kuusinen ja kanttori Maija-
Leena Anttila järjestävät Uskon akatemia-tilaisuudet 5.3.
ja 12.3. sekä 19.3. klo 14-16 Skandinaavisen kirkon
kahviossa.
Seurakuntakokous pidetään messun jälkeen torstaina
24.3. klo 19.15 Las Palmasissa Skandinaavisen kirkon
kahviossa.  Äänioikeutettu kokouksessa on jokainen
Suomen evankelisluterilaisen kirkon 16 vuotta täyttänyt
konfirmoitu jäsen, joka on asunut viimeisen 12 kuukauden
aikana Espanjassa vähintään kolme kuukautta. Kauden
viimeinen messu on Las Palmasissa 7.4. ja Playa del
Inglésissä 8.4.  Syyskausi alkaa näillä näkymin 20.10.
messulla Las Palmasissa ja 21.10. Playa del Inglésissä.
Tule Sinäkin mukaan seurakunnan toimintaan!

Reino Alanko

Muusikko Markku Make Tenhunen on kuollut. Hän
menehtyi äkilliseen sairauskohtaukseen kotona Las
Palmasissa 15.2. Markku oli kuollessaan vasta 72-
vuotias. Ystävämme Make oli musiikkipiireissä
erittäin arvostettu. Alalla vuosia työskenneltyään eri
orkestereiden kokoonpanoissa Suomessa ja myös
Ruotsin laivoilla sekä tunnettujen solistien
taustaorkistereissa, hänelle kertyi iso joukko ystäviä
ja tuttavia niin Suomessa kuin Ruotsissakin.
Tottumus on toinen luonto. Make jatkoi esiintymisiä
vielä eläkepäivinään Suomessa ja Kanarialla.
Hänen viimeinen esiintymisensä Las Palmasissa oli
Suomi-Kerhon itsenäisyyspäiväjuhlassa Reina
Isabelissa. Suomi-Kerho jäsenineen ottaa osaa
läheisten suruun. Itkemme kanssanne.
“Ei lähtöä viivytä kukaan, kun ihminen
kutsunsa saa. Ei ketään hän ottaa voi mukaan,
ei  ystävää,  vastustajaa.  Vain yksi  voi  ylittää
rajan, kun avautuu salainen maa.”

( Aila Meriluoto)

Markku Tenhunen in memoriam
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Gran Canarian
suomalaiset AA - ja AL - Anon

palaverit:

Laattaryhmä, Puerto Rico
 Ravintola Ulvova Mylläri

 ke klo 14 A

Dyyniryhmä, Playa del Ingles
Templo Ecumenico,

ma klo 18 ja pe klo18 A

Dyyni  AL - Anon ryhmä
Hotelli Koka, huone 3115 (n. 100 m Templo

Ecumenicon takana), ma klo 18
Suljettuna toistaiseksi

Auttava  puhelin  616 082 489
joka päivä klo 17-21

Las Palmasin AA-ryhmä
Emilio Zola 4

ti ja to klo 18  ja la klo 18 A

Las Palmasin AL - Anon ryhmä
Emilio Zola 4  ti klo 18
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MINIMARKET RUSO
   CON AMOR DESDE RUSIA

- Islannin tynnyrisilliä
- Venäläistä tummaa ruisleipää
- Smetanaa
- Venäläistä suolakurkkua
- Puolukkaa ja karpaloa hillona ja pakasteena
- Mustaherukkahilloa
- Venäläistä vodkaa (useita merkkejä)

TROIKA – VENÄLÄINEN KAUPPA
Osoite: PLALLA CHICA, LAS CANTERAS

C/DOCTOR GRAU BASSAS 48
TEL. 928-27-06-07

             Avoinna:  ma-pe klo 10.00-14.00 ja 17.00-20.00
                                  la-su   klo 11.00-20.00
                    Juhlapäivinä klo 12.00-20.00

Vain meiltä!!!
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LÄÄKÄRIKESKUS
C/SAGASTA 62
35008 LAS PALMAS
Gran Canaria
España

- ERIKOISLÄÄKÄRIT
- SUOMENKIELINEN VASTAANOTTOHENKILÖSTÖ
- KOTIKÄYNNIT TARVITTAESSA
- LABORATORIO
- RÖNTGEN
- EKG
- AMBULANSSI
- OLEMME YHTEISTYÖSSÄ KAIKKIEN

SUOMALAISTEN VAKUUTUSYHTIÖIDEN KANSSA

 

INTER CLINIC

 

TEL. 928 27 88 26
TEL. 928 26 90 98
FAX. 928 22 19 59
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