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Canterasin kaikuja

Muuttolinnut lähtevät Suomeen!
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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 Kanariansaarilla, Las Pal-
masissa toimivan Suomi-Kerho Club Finlandian jäsen-
lehti. Se ilmestyy kolme kertaa vuodessa.
Seuraava lehti ilmestyy marraskuun alussa 2012.

Vastaava toimittaja: Hillevi Oksa
Toimitussihteerit: Kerttu Pajulahti
Muu toimitus: Marja Puuska, Reino Alanko,

Eino Pesonen, Viktor Jenu
Kaisa-Maija Myöhänen

Tekninen toteutus: Kerttu Pajulahti

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:
 kotisivu: www.suomikerho.net

       Ilmoituksien hinnat

1/1  sivu 120 €
1/2  sivu   70 €
1/4  sivu   50 €
1/8  sivu   30 €

TAVAROIDEN SÄILYTYS
KERHOLLA

Kuukausimaksu on 1,50 euroa/kolli/kuukausi.
Enint. 3 kollia/perhe. Paino enint. 30 kg/kolli.
Säilytysaika on 1 vuosi. Pienin säilytysmaksu
on 9 euroa/kolli. Säilytysmaksu on seuraavalta
vuodelta kaksinkertainen eli 3 euroa/kolli/
kuukausi. Tavarat säilytetään 2 vuotta, jonka
jälkeen ne hävitetään.

   Lukijan palsta
Lukijat  voivat jättää omia mietteitään ja juttujaan toimi-
tukseen.

   Avustajia
Lehti kaipaa vapaaehtoisia avustajia mukaan. Jos olet
kiinnostunut  lehden tekemisestä, ota  yhteys toimis-
toon.

Jos haluat  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.

CANTERASIN
KAIKUJA

HALLITUKSEN JÄSENET  V. 2012
Puheenjohtaja:

Hillevi Oksa
Puh. + 34 - 650 546 765 ja + 358 - 414 429 313

Varsinaiset jäsenet:
Saara Eskelinen, varapj., baarivastaava

Puh. + 34 - 669 079 176 ja + 358 - 400 478 068
Esko Berg, sihteeri

       Puh. + 358 - 500 600 098
Eino Pesonen, viihdevastaava

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

Puh. + 34 - 635  596 115 ja + 358 - 400 154  980
Kalevi Ahokas, kiinteistö- ja turvallisuusvastaava

Puh. + 34 - 661 001 091
Maila Turunen, kahvion vastaava
         Puh. + 358 - 414 552 605

Varajäsenet:
Kerttu Pajulahti, toimitussihteeri

Puh. + 34 - 665 028 335 ja +358 - 407 350 356
Seppo Helva, keittiön vastaava

Puh. + 358 - 503 057 957
Viktor Jenu

Puh. + 34 635 292 156  ja + 358 - 400 299 586

Kansikuva: Kokemäen joesta
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Puheenjohtajan palsta

Hyvät ystävät!

Tämän talven ja varsinkin viime viikkojen kuumin
puheenaihe on ollut kylmyys. Ja totta tosiaan, niistä
yhdeksästä vuodesta, jotka nyt olemme talvia viettäneet
näillä saarilla, tämä on ollut ennätyksellisen kylmä. Mutta
vähän sentään lohduttaa tieto, että koko Euroopassa on
tainnut olla poikkeuksellinen talvi. Enpä muista nähneeni
uutisissa vielä ennen kuvia, kun Lontoon tai Rooman
lentokenttien kiitoratoja aurattaisiin lumesta. Nyt olen.
Eli, kyllä meillä sittenkin on lämmin talvi kun ei ole
tarvinnut kolata tietä auki postilaatikolle. Taidanpa tulla
ensi talveksikin!
Kaikki merkit viittaavat siihen suuntaan, että kevättä ja
kesää kohti ollaan menossa. Ensimmäiset talvehtijam-
me ovat jo lähteneet kesäkonnuilleen päätellen matka-
laukkujen määrästä, joka on alkanut pikkuhiljaa valua
säilytykseen. Kesäkokouspaikkakin on jo valittu ja ku-
vittelemme kovasti että saataisiin viettää lämmin kesä-
päivä Saimaalla seilaten.  Johtuneeko siitä, että on synty-
nyt tuhansien järvien maassa, mutta ajatus lähteä
seilaamaan esimerkiksi täältä Kanariansaarilta tuonne
aavalle merelle, ei houkuttele vähääkään, vaan se tuntuu
suorastaan pelottavalta. Mutta päästä seilaamaan
Saimaalle on unelma, joka nyt näyttää vihdoin toteu-
tuvan. Ei ole vielä näet tullut matkusteltua sisävesilaivoilla.

Tästä maaliskuun numerosta piti tulla pieni, ohut
tiedotusluontoinen lehdykäinen, sillä mainostajat eivät ole
kovin innokkaasti antaneet ilmoituksiaan, koska he
tietävät meidän kohtapuoliin lähtevän muille maille. Mutta
tästäkin lehdestä tuntuu tulevan ihan täyspainoinen. Näin
ne vain suunnitelmat muuttuvat matkan varrella, niin kuin
monessa muussakin asiassa. Väripainatus on varmasti
tärkein syy lehden suosioon. Ja toiseksi, me suomalaiset
olemme lukuintoista kansaa, kiitos meidän hyvän
koululaitoksen, joka on varmistanut sataprosenttisen
lukutaidon. Niin, ja meidän ikäluokkaamme ei tämä
hieno, sähköinen tiedonvälitys ole vielä oikein iskostunut,
on liian teknistä.  Minä ainakin luen vielä lehteni
mukavasti nojatuolissa, jalat pöydänreunalle nostettuina.
Ja ensimmäinen asia, jota jäsenemme kyselevät
palattuaan taas syksyllä tänne on, että vieläköhän sitä
maaliskuun numeroa olisi saatavilla, kun en ehtinyt saada
sitä keväällä.  Hyvä niin, toistaiseksi olemme vielä
plussan puolella ilmoitustuloissa painatuskuluihin ver-
rattuna.
Vielä vähän remonttiasiaa. Meidän kiinteistövastaa-
vamme, Kalevi Ahokas, on kovasti uhannut laittaa tämän
lakien mukaisen hätäuloskäytävän kuntoon tämän
kevään aikana, kunhan kerho on suljettu muulta toimin-
nalta.  Tämä tarkoittaa sitä, että meidän toimistotilamme
menevät uuteen uskoon. Ja sitä pölyä, kun seiniä revitään
alas! Samoin raitisilmakanava on tarkoitus rakentaa
katolle saakka yltäväksi, että saadaan oikeasti raitista
ilmaa sisätiloihin.  Näin suunnitellaan ja vahingosta
viisastuneena teemme ilmoituksia ja anomme tarvittavia
lupia sieltä ja täältä suunnitelmiemme toteuttamiseksi.
Katsotaan syksyllä mihin olemme päässeet. Mukavaa
kevään ja kesän odotusta teille kaikille, hasta Lappeen-
ranta!

Hillevi Oksa

INFOA   INFOA   INFOA  INFOA  INFOA  INFOA  INFOA
Matkalaukkuja voi tuoda kerhon säilytykseen
maaliskuussa ma-pe klo 10-14,  30. päivään asti.
Huhtikuussa  päivät ovat 5.4. 12.4. ja 19.4. vain
klo 11-13.

Suomi-Kerhon tiloissa omaa
tietokonetta voivat käyttää
vain kerhon jäsenet.

Suomi-Kerhon viriketoimintaan syksyllä 2012 on suunnitelmissa:
KÄSITYÖPIIRI, jonka ideana on, että jokainen voi tulla oman käsityön kanssa tai opettelemaan ihan uutta. Teemapäiviiäkin
voisimme pitää, esim. kuinka neulotaan villasukka perinteisesti tai kärjestä päin aloittaen. Amigurumit, pienet virkatut
elämiet, ovat jämälangoista syntyviä, kivoja ajankuluksi syntyviä tuotteita. Säästä kahvi- ja sipsipussit. Niistä voimme
punoa vaikka koreja. Ota mukaan syksyllä myös jämälankoja. Suomi-Kerholla on myös ompelukoneita, joten kankasitakin
on mahdollista tehdä mitä vain. Löytyisikö jäsenten joukosta käsityön ammattilaista ryhmänohjaajaksi?
TAIDELEIRI, jossa on tarkoitus opetella öljyvärimaalausta alusta alkaen. Taideleirin pituudeksi on suunniteltu 3-4 pv.
Leirin alussa sovitaan yhteisesti aihepiiri, josta maalataan taulu, ja leirin lopuksi järjestetään taidenäyttely. Myös jo
öljyvärimaalausta harrastaneet ovat tervetulleita osallistumaan leirille. Leirin ajankohdasta tarkemmin syksyllä kerhon
ilmoitustaululla ja nettisivuilla.
KIRJOITTAMISRYHMÄ kokoontuu kerran viikossa suljettuna ja luottamuksellisena kokoonpanona kirjoittamaan,
kuuntelemaan tekstejä ja keskustelemaan ammattitaitoisen vetäjän ohjauksessa. Tarkoituksena on mm. oman elämänkulun
tutkiskeleminen, itseilmaisun kehittäminen ja minän vahvistaminen sekä virikkeiden saaminen. Mitään erityisosaamista ei
tarvita, ja ryhmään voi osallistua, jos tykkää kirjoittelemisesta - ja pohdiskelusta. Kaikki ilmaisu on vapaaehtoista ja jokaisen
osallistujan itse päätettävissä. Ryhmä on maksullinen ja se toteutuu, jos osallistujia tulee tarpeeksi (5-10 henkilöä).
Ilmoittautumiset kerholle, ilmoitustaululla listat em. viriketoiminnoista. Aulikilta lisäinfoa.
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SUOMI-KERHO CLUB FINLANDIA
KESÄTAPAAMINEN

LAPPEENRANNASSA 08.-10.08.2012
OHJELMA

Keskiviikko 8.8.
Klo 14.00 Majoittuminen Hotelli Cumulus, Valtakatu 31, 53100 Lappeenranta Puh. (05) 677 811,

Arja Pikkarainen. Majoitushintaan sisältyy runsas aamiainen sekä asiakassauna ja uima-allas.
Klo 15.00 Tulokahvi ja info
Klo 17.00 Hallituksen kokous
Klo 19.00 Päivällinen. Huviretki ravintolan puolihoitomenu

Ilta on vapaata yhdessäoloa.

Torstai 9.8.
Klo 06.00 Aamiainen, asiakassauna ja uima-allas

Kesäpäivä Saimaalla, Savonlinna-Puumala- Lappeenranta
Saimaan Matkaverkko/Saimaa Travel. Hintaan sisältyy: päivän risteily, lounas
noutopöydästä, ohjelma laivalla, bussikuljetus Lappeenranta – Savonlinna
Matkavarausta varten tarvitaan matkustajien nimet ja syntymäajat.

Klo 07.30 Lähtö Lappeenrannasta Hotelli Cumuluksen edestä bussilla Savonlinnaan.
Klo 10.00 Laivaan nousu.
Klo 10.30 Lähtö m/s Brahella Savonlinnasta. Puumalassa klo 14.30-15.15
Klo 19.45 Tulo Lappeenrantaan

Ilta on vapaata yhdessäoloa.

Perjantai 10.8.
Klo 06.00 Aamiainen, asiakassauna ja uima-allas

Aamupäivän aika on varattu omatoimiseen tutustumiseen Lappeenrannan nähtävyyksiin.
Klo 12.00 Huoneiden luovutus

Hyvää kotimatkaa, Las Palmasissa syksyllä tavataan.

Kesätapaamiseen on alustavasti varattu paikkoja kolmellekymmenelle osallistujalle, jotka täyte-
tään ilmoittautumisjärjestyksessä.  Lisäpaikkoja yritetään järjestää tarvittaessa, max. 50 henkilöä.

Kesätapaamisen osanottomaksu, joka sisältää yllä mainitut palvelut:

Majoittuminen kahden hengen huoneessa on 200 €/henkilö.
Majoittuminen yhden hengen huoneessa on 260 €/henkilö.
Ei majoittuvat 110 €/henkilö.

Ilmoittautumiset ja osanottomaksu 20.06.2012 mennessä
Nordea, Berg Esko/Suomi-Kerho FI52 1601 3500 0042 18.
Tiedonantoihin tiedot keitä maksu koskee.

Ilmoittauduttaessa tulee ilmoittaa: Yhden tai kahden hengen huone sekä tiedot asuinkumppanista.
Kaikista osallistujista tarvitaan: nimi, syntymäaika, puhelin ja sähköpostiosoite, jos sellainen on.

Esko Berg, sihteeri esko.k.berg@gmail.com Puh. +358 500 600 098
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Koskelan tytöt
Vilhelmiina  ja

Iida-Maria lauloivat
jälkimmäisen
säestäessä.

Vuoden ystävät
Sakari Pulkka ja Raili Aarnio  onnittelukukkineen.

Gran Canarian suomalainen ev.lut. seurakunta järjesti
perinteisen ystävänpäiväjuhlan yhteistyössä Suomi-Kerhon
kanssa sunnuntaina kaksi päivää ennen virallista tiistaista
ystävänpäivää. Kerhosali oli täynnä juhlijoita viimeistä tuolia
myöden.
Vieraat vastaanotti seurakuntaneuvoston puheenjohtaja
Reino Alanko ja Suomi-Kerhon sihteeri Esko Berg. Vierait-
ten puheensorina täytti heti salin, jonka hiljensi erinomai-
sena juontajana toimineen Olli Iivosen aloitussoitto flyyge-
litorvella. Reino Alanko toivotti vieraat tervetulleiksi ja
kohotti heidän kanssaan maljan ystävyydelle. Turistipappi
Satu Waris puhui puutteessa elävien muistamisesta ja ennen
lounasta laulettiin yhdessä ruokavirsi. Seppo Helva toimi
tuttuun tapaan keittiömestarina apunaan mm. kaksi vapaa-
ehtoista työharjoittelijaa Suomesta. Lounaan jälkeen alkoi
monipuolinen ohjelma.
Aluksi laulettiin yhdessä Tuoll´ on mun kultani. Suomi-
Kerhon kuoro johtajanaan Matti Koivumäki esitti kansan-
sävelmän Hilu hilu kun tuli vilu, Matti Jurvan Väliaikaisen ja
Rauno Lehtisen Kasvupaikan säestäjänä Iida-Maria Koskela.

YSTÄVÄNPÄIVÄJUHLA 12.2.2012

Olli Iivonen soitti flyygelitorvea Pekka Nikkilän säestyksellä
ennen Maire Yli-Salomäen lausumia runoja ystävyydestä.
Iida-Maria ja Vilhelmiina Koskela lauloivat Iida-Marian
säestyksellä ”villasukkaystävyydestä” ja rakkaudesta näiden
tähtien alla. Kanarialainen Antonio García paikallisessa
kansallisasussaan yllätti vieraat ja lauloi upeasti Besame
mucho’n ja Eviva España’n Maija-Leena Anttilan
säestyksellä. Pianisti Osmo Palonen soitti pianolla My fanny
Valentinen ja yleisö ihastui esitykseen ja vaati lisää. Palonen
suostuikin soittamaan jazzahtavaa, tarttuvaa musaa
vieraitten nauttiessa kahvia ja täytekakkua.
Kalliolle kukkulalle- yhteislaulun jälkeen siirryttiin juhlan
kohokohtaan. Vuoden ystävät oli valinnut toimikunta, johon
kuului edustajia sekä seurakunnasta että Suomi-Kerhosta.
Valinnan tuloksen paljastivat viime vuoden ystävät Sinikka
Alanko ja Kalevi Ahokas. Tällä kertaa arvostetun tittelin
kukkakimppuineen saivat Raili Aarnio ja Sakari Pulkka. Ylei-
sö oli tyytyväinen valintaan päätellen runsaista aplodeista.
Olli Iivonen soitti Pekka Nikkilän kanssa vuoden ystäville
serenadin.
Lopuksi arpajaismestarina toimi Rainer Kaskela varmaan,
tunnettuun tapaansa ja onnelliset voittajat saivat palkintonsa.
Tilaisuus päättyi yhteislauluun Honkain keskellä.
Kolmen tunnin ystävänpäiväjuhla oli onnistunut ja yleisö
poistui tyytyväisenä tihkusateiseen kaupunkiin.
Suuret kiitokset kaikille!

 Reino Alanko

YSTÄVÄNPÄIVÄJUHLA 12.2.2012

Suomi-Kerho oli ääriään myöden täynnä Ystävänpäivän tilaisuudessa.
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Maanantaina 27.2. kokoontui 100-päinen jäsenistö pitämään
kevään yleiskokousta kerholle. Sääntöjen mukaan pitäisi olla
läsnä vähintään kolmannes äänioikeutetuista jäsenistä, jotta
ensimmäinen klo 13 koolle kutsuttu kokous olisi ollut pää-
tösvaltainen, mutta eipä ollut kolmannesta paikalla. Kerhossa
on tätä nykyä yhteensä 523 jäsentä, joista 310 oli maksanut
kokouspäivään mennessä jäsenmaksunsa eli he olisivat olleet
äänioikeutettuja. Heistä paikalla oli tasan 100 eli hiukkasen
alle kolmannes. Ei hätää, nautittiin kerhon tarjoamat pulla-
kahvit ja keskeytettyä kokousta jatkettiin päätösvaltaisesti
klo 14 oivallisten sääntöjen mukaisesti.

Puhetta johti vauhdikkaasti Esko Berg ja sihteereinä toimivat
Reino Alanko ja apuna Rainer Kaskela. Pöytäkirjan tarkastajat
Viktor Jenu ja Kerttu Pajulahti sekä ääntenlaskijat Esko
Puuska, Niilo Ijas, Seppo Järvinen, Kalevi Ahokas ja Aulikki
Tikkanen oli mietitty jo etukäteen sopiviksi henkilöiksi
tehtäviinsä, joten heidät valittiin rivakasti nuijan kopauksella.
Työjärjestys hyväksyttiin, samoin hallituksen toiminta-
kertomus. Viktor Jenu halusi kuulla remonttipiirustusten
hinnan ja miten toteutus oli poikennut piirustuksista, enempää
ei syntynyt tästä keskustelua. Kerhon puheenjohtaja Hillevi
Oksa vastasi vielä tilikertomusta esitellessään Tuula Räihän
kysymykseen korkotuotoista, jonka jälkeen tilikertomus oli
kuultu ja tilinpäätös vahvistettiin. Toinen tilintarkastajista,
Rainer Kaskela luki tilintarkastajien lausunnon, jonka jälkeen
päätettiin myöntää tili- ja vastuuvapaus tilivelvollisille ja

Suomi-Kerhon
kevätyleiskokous

hallituksen jäsenille. Tilikauden ylijäämä päätettiin hallituksen
esityksen mukaisesti lisätä omaan pääomaan.
Kerhoon oli vuonna 2011 liittynyt 60 uutta jäsentä ja eronnut
81. Kokous vahvisti tapahtuneet tosiasiat. Kerhon puheen-
johtaja kertoi kerhon taannoin saamasta testamentista ja sen
ehdoista, joiden mukaisesti hallitus oli päättänyt lahjoittaa
5000 euroa vakavissa talousvaikeuksissa olleelle kerhon
jäsenelle, joka vahvistettiin aplodein.

Lopuksi hallitus oli päättänyt myöntää Suomi-Kerhon
ansiomerkkisääntöjen mukaisen ansiomerkin toiminnassa
ansioituneille jäsenille: Tuula Lindholm, Raili Aarnio, Arja
Waaramaa, Sirpa Leppälä ja Pirkko Aulavaara, joka on jo
kotimaassa. Sopuisan mukava kokous oli ohi jo klo 14.32.

Reino Alanko

Kuvassa keskellä Raili Aarnio ja Sirpa Leppälä, jotka
olivat läsnä ansiomerkkien jakotilaisuudessa. Jakamassa

oik. Hillevi ja vas. Saara.

C/. Tomas Miller 20 - 35007 Las Palmas
Puh. + 34 - 928 227 172 - Fax + 34 - 928 472 078

Email: harriett.canasol@gmail.com

VIAJES CANASOL

Asuntojen
vuokraus- ja
välitystoiminta
kauttani.
Sirpan kohteet, kontaktit ja ehdot.
Soita, tiedustele + 34 - 651 371 468

+ 34 - 639 714 053
  email: harriett.canasol@gmail.com

Toivotan vanhat ja uudet asiakkaat
tervetulleiksi

matkavarausten  järjestelyissä
ja asuntojen vuokrauksessa. MATKATOIMISTO

Soita + 34 - 651 371 468
Harriet Heilbut

Toimistoajat: ma-pe klo 10-13

Harriet Heilbut Matkoja Suomeen ja
muihinkin Pohjoismaihin.

Suoria lentoja!

HALUAN KIITTÄÄ ASIAKKAITANI
KULUNEESTA KAUDESTA!

Sairauteni esti minua olemasta
mukana täysipainoisesti.

Palaan uusin voimin ensi kaudelle!
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KARAOKEKISA 2012
Äänellään se Wariskin laulaa
Suomi-Kerhon ohjelmatarjontaan on jo vuosikausia
kuulunut ilmiö, nimeltä karaoke. Jo tässä vaiheessa on ilolla
todettava, että se on kuulunut siihen kasvavana, kehittyvänä
ja tasol-taan koko ajan paranevana osana. Laulun ja
esittämisen ilo on tarttunut yhä useampaan jäseneemme ja
vetänyt heitä mukaansa iloiseen joukkoomme. Silloin viime
vuosi-tuhannella, kun aloittelimme harrastustamme, oli
meillä äänentoisto melko lailla alkeellinen ja taustat tulivat
nauhoilta, joten kappaleitten haku oli tosi hidasta ja tarjonta
rajoittui pieneen määrään perusbiisejä. Otin silloin haasteen
vastaan ja aloin hankkia dvd- levyille tehtyjä tallenteita, ja
vuosi vuodelta ne sitten lisääntyivät, ja kun esityspaikkakin

Kuvassa Esko Puuska (v. 2011 miesten voittaja). Reijo 2.,
Eikka 1., Lauri 3. (Reijo ja Lauri samalla pistemäärällä
sijoitus arvottiin). Oik. naisten v. 2011 voittaja Irmeli (nyt
yksi tuomareista).

saatiin rakennettua salin paremmalle puolelle, niin meillä olikin jo
aika mallikas foorumi esittää ihan laadukasta musiikkiviihdettä.
Aikaa myöten harrastus kasvoi ja laajeni, ja pienehköstä harrasta-
jamäärästä on nykyisin kasvanut niin iso joukko, että suosio ylittää
joskus jopa tanssien väkimäärän. Tällä kaudella on sitten esitys-
aikaa jatkettu jo tunnilla ja tämä 4 tuntiakin näyttää riittävän vain
kahteen laulukierrokseen.
Karaokekilpailuja on kerholla pidetty muutaman vuoden ajan.
Viime vuonna eli vuonna 2011 kilpailuja muutettiin niin, että
naisten- ja miesten kilpailut pidettiin erikseen ja myös eri päivinä.
Edellisen vuoden voittajat eivät voi osallistua seuraavana vuonna
kilpailuun. Tänä vuonna helmikuussa miehet kilpailivat viikkoa
aikaisemmin kuin naiset. Edellisen vuoden osanottajien suuren
määrän vuoksi kilpailut rajattiin koskevaksi vain kerhon jäseniä.
Hyvin tasaisten kilpalaulantojen jälkeen saatiin laulajat tuomarien
antamien pisteiden mukaiseen järjestykseen:
Miehet:1. Eikka, 2. Reijo, 3. Lauri, 4. Matti.
Naiset: 1. Satu, 2. Hilkka, 3. Taina, 4. Eija.

Eikka
Kuvassa naisten voittajakavalkaadi.

Vas.Taina 3., Satu (Waris) 1., Hilkka 2.

JAZZ JAZZ

Kuvassa vas. Olli Iivonen, Toni Antonen, Iida-Maria Koskela, Matti Sarapaltio ja P. Kaartinaho.

Suomi-Kerholla järjestettiin Jazzmatinea 30.1.
Nautittavaa musiikkia oli tullut kuuntelemaan sali täyteen väkeä.
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Ramón Pérez Caballero

ELECTRO ADRIÁN
MATERIAL  ELECTRICO  - FERRETERIA - FONTANERIA

C/. Tomás Miller, 33
35007 LAS PALMAS DE G.C. Telf.: 928 27 09 02

RAUTAKAUPPA - TYÖKALUT
SÄHKÖTARVIKKEET

PUTKITARVIKKEET JA MAALIT

RAUTAKAUPPA - TYÖKALUT
SÄHKÖTARVIKKEET

PUTKITARVIKKEET JA MAALIT

KARNE-
VAALI-
TANSSIT

KARNE-
VAALI-
TANSSIT
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15. helmikuuta 2012

Löydät meidät Ryysyrannan naapurista,
osoitteesta Avenida de Tenerife 8

Hotelli Agaete Park, Playa del Ingles

puh. (0034) 928 77 11 30

Tervetuloa uuteen
BISTRO PIPPURIIN

nauttimaan
maukkaasta ruoasta,
reiluista annoksista

ja rennosta ilmapiiristä!
Suomi TV suorana lähetyksenä

Kabinetti varattavissa yksityistilaisuuksiin

 

se ei häivy savuna ilmaan”. Näin ajatteli Suomenlinnan
rakentaja Augustin Ehrensvärd. Kaikilla ei kuitenkaan ole
käytössä muutamaa tynnyriä ranskalaista kultaa tai Kivi-
Laurin taitoja. Mitäpä me tavalliset pulliaiset voisimme tehdä?
Puuttumatta kirkollisiin vaihtoehtoihin, niin ihminen elää
maallisen kuoleman jälkeen yleensä niin kauan kun hän on
ihmisten mielissä, hyvässä tai pahassa. Yleensä tuo aika on
pari sukupolvea. Vaari tai mummi vielä muistetaan, mutta
isovaari tai isomummi on yleensä hämärän peitossa. Tämän
vuoksi niin Suomessa kuin monissa muissakin Euroopan
maissa sukututkimus kiinnostaa yhä useampia ihmisiä.
Perustetaan sukuseuroja ja internetin avulla moni asia selviää
helposti. Kaikkea ei kuitenkaan ole vielä netissä ja sen vuoksi
sukujen “arkistomyyrät” ovat kullan arvoisia. Ilman heitä ei
olisi mitään netissäkään. Kuitenkin kaikkein tehokkain keino
päästä selville taustastaan on löytää sopiva sukuseura, tai
perustaa itse sellainen. Hyvään alkuun näissä asioissa pääseen
vierailemalla Suomen Sukututkimusseuran nettisivulla
www.genealogia.fi.
Kaikki eivät pidä yhdistystoiminnasta. Kaikkia ei välttämättä
kiinnosta myös menneet sukupolvet. Kuitenkin he ovat
kiinnostuneita jättämään lapsilleen ja lapsenlapsilleen jotain
tietoa omasta elämästään. Tiedon pitäisi olla jotain arjen
ylittävää, keskeisiin elämänratkaisuihin liittyviä perusteluja.
Itse havahduin asiaan, kun täytin 50 vuotta ja vein lapseni
Pietariin. Syy matkaan oli se, että olemme Juvan Scha-
dewitzien ns.Pietarin haaraa. Joskus kupariseppä Juvalta oli
lähtenyt suureen maailmaan, mutta pari sukupolvea myö-
hemmin he joutuivat lähtemään vallankumouksen jaloista
takaisin Suomeen. Kuvittelimme, että iso(iso)isämme kul-
tasepän liike olisi ollut jossain Nevski Prospektilla, jonka
kuljimme molemmin sivuin päästä päähän. Matkan ehtona
oli, että Vainikkalan jälkeen ja Vainikkalaan saakka lapseni
piti kuunnella kertomuksiani elämän sattumuksista ilman
tavanomaisia keskeytyksiä. Tultuamme Vainikkalaan takai-
sin ja sanan ollessa vapaa lapseni olivat pitkään hiljaa. Sitten
he totesivat, että kuva isästä oli muuttunut täysin. En tiedä,
oliko se muuttunut parempaan vai pahempaan suuntaan.
Ymmärsin kuitenkin, että asialle pitää tehdä jotain. Niinpä
aloin kerätä aineistoa elämäkerran kirjoittamiseksi suvun
käyttöön. Myöhemmin harrastus laajeni jopa niin, että
perustettiin Schadewitzin sukuseura ja itse olen paraikaa

“Ihmisen pitää elää sellainen elämä, että...
selvittelemässä sukumme taustoja Brandenburgissa, Berliinin
lähistöllä.
Kaikkein yksinkertaisin keino edetä asiassa on hankkia hyvä
nauhuri. Se ei vaadi mitään kirjallista aineistoa ja jälki on
merkittävä. Ihmisen ääni vuosikymmenien takaa vaikuttaa
enemmän kuin mikään teksti. Nauhuriin voi sanella, aina
silloin kun tulee mieleen, isompia tai pienempiä sattumuksia
ja näkemyksiä omasta elämästä. Vauhtia parantaa, jos joku
ulkopuolinen haastattelee. Silloin haastattelijan uudet kysy-
mykset parantavat muistia ja tarina tulee usein eloisammaksi.
Äänen voi aina tarvittaessa muuttaa myös tekstiksi.
Olisi hyvä, jos kerho hankkisi ensi talveksi muutaman hyvän,
lainattavan nauhurin. Mikäli Atlantin tuulet sen suovat, niin
voisin pitää ensi talvena muutaman koulutushetken näistä
asioista. Niitä varten kerhon kannattaisi hankkia myös hyvä
videoheitin, jonka avulla vaikeita asioita voi heijastaa seinälle
niin omista teksteistä kuin internetistäkin.
Nyt on aika kerätä talteen hyvät tarinat ja onnelliset ja
onnettomat sattumukset elämän varrelta. Pääasiassa ne on
tietenkin tarkoitettu lapsille ja lapsenlapsille. Aineistosta voi
olla myös muutakin hyötyä. Jonkin ammatin tai elämäntavan
muutokset on tärkeä säilyttää laajemmin sekä tutkijoille että
tuleville sukupolville. Suomen arkistoissa niille löytyy aina
tilaa.
Iskelmän mukaan “Jokainen ihminen on laulun arvoinen”.
Nauhalle puhuttaessa jokainen laulaa laulunsa omalla, vain
hänelle tyypillisellä äänellä. Tätä vaihtoehtoa ei kannata jättää
väliin.

Pekka Arinen

- Ole avoin uusille
virikkeille.

- Luota ympäristöösi,
mutta älä niele pureksimatta.

- Kuuntele oppineita, mutta säilytä
lopullinen valinta itselläsi.

- Älä vaadi muita seuraamaan
perässäsi, mutta salli se.

- Anna elämän yllättää!
”Ni hao”

Elämän
nautintavinkkejä



10

VALLAN VAIHTO SUOMESSA
Suomi on saanut uuden johtajan. Sauli Väinämö Niinistö
valittiin presidentiksi Tarja Halosen jälkeen. Kuuden vuoden
pesti alkaa 1.3.2012. Vaalit olivat monessa suhteessa
mielenkiintoiset. Ehdokkaina oli tunnettuja kasvoja ja
vahvoja poliitikkoja valtapuolueista. Niinpä valinta ei ollut
läpihuutojuttu, vaan tarvittiin toinen kierros. Voittaja
sinetöityi helmikuun ensimmäisenä sunnuntaina, 5.2. Tarja
Halonen, Pentti Arajärvi ja kissa siirtyvät Mäntyniemestä
vanhoille kotikulmilleen Kallioon. Tilalle muuttaa Espoon
kodistaan Sauli Niinistö puolisonsa Jenni Haukion ja perheen
koiran kera.
Kotimaan äänestysprosentti oli 68,9. Kokonaisäänestys-
prosentti puolestaan oli niinkin alhainen kuin 66 huolimatta
siitä, että ulkomailla oli ennätyksellinen osanotto ennakko-
äänestykseen.  Ulkomailla äänestettiin 30 prosenttia
enemmän kuin vuoden 2006 presidentinvaaleissa. Ulko-
suomalaisista eniten äänestäjiä, eli 11 949, oli jälleen kerran
Ruotsissa. Toiseksi  eniten  äänestäjiä oli  Espanjassa,  luku-
määrä oli 8 308, seuraavaksi  vilkkaimmin äänestettiin
Yhdysvalloissa, jossa oli 3 568 äänestäjää, Isossa-Britan-
niassa  3 239, Saksassa 3 096, Thaimaassa 2 676 ja Bel-
giassa 1 536 äänestäjää. Kanariansaarilla äänesti ensimmäi-
sellä kierroksella 2570 ja toisella 2995 henkilöä.
Allekirjoittaneella oli kutsuttuna mahdollisuus toimia vaali-
toimitsijana Suomen Las Palmasin konsulaatissa yhdessä
Sinikka Alangon, Kalevi Ahokkaan, Esko Puuskan sekä kon-
sulaatin henkilökunnan Maritta Kettusen ja Sonja Torkkelin
kanssa. Vaalien toteuttamisesta Kanariansaarilla vastasi
konsuli Maria Sorsa. Mielenkiintoista oli. Talviasukkaiden

lisäksi äänioikeutta käytti merkittävä joukko turisteja. Eri-
tyisesti nuorten äänestäjien suuri joukko ilahdutti. Kerrotta-
koon, että toisella kierroksella eräänä iltapäivänä äänes-
tyspaikalle saapui 15 hengen nuorisojoukko. Olivat Helsingin
yliopiston opiskelijoita, jotka olivat saarella yhdistetyllä
opinto- ja lomamatkalla. Valveutunutta joukkoa nämä opis-
kelijat.
Suomalaiskansalliseen tapaan vaalityöntekijät Las Palma-
sissa arvioivat äänestäjämääriä. Leikkimielinen kilpailu
järjestettiin Las Palmasin ensimmäisen ennakkoäänestyksen
ensimmäisen vaalipäivän äänestäjämäärästä. Kilpailun voitti
konsulaatin nuori työntekijä Sonja, joka oli päätynyt lukuun
229. Lukema perustui Eskon peesaamiseen luvusta 228.
Luvun valinta perustui myös syntymäpäivään, joka Sonjalla
on 22. syyskuuta. Toisessa kisassa arvioitiin toisen vaalin
lopputulosta prosentteina. Kilpailun voitti kukas muu kuin
Sonja arvioimalla Niinistölle äänistä 62 ja Haavistolle 38
prosenttia. Lopputuloshan oli, kuten varmasti kaikki muis-
tamme, että Niinistö sai 62,6 prosenttia äänistä ja Haavisto
37,4. Seuraavaksi parhaimpaan veikkaustulokseen pääsi
tälläkin kertaa Esko veikkauksellaan Niinistö 61,6 ja
Haavisto 38,4.
Kansa äänesti Niinistön presidentiksi selvällä erolla haasta-
jaansa nähden. Lopputulos gallupien valossa ei liene ollut
yllätys kenellekään. Yllätykset löytyvät muualta, kuten
äänestysprosentin pienuudesta ja hylättyjen äänien suuresta
lukumäärästä, 25 133 hylättyä ääntä. Onnea ja menestystä
voittajalle, uudelle presidentille Sauli Niinistölle puolisoineen.
Presidentin työ ei ole helppo!

Marja Puuska
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LAS PALMASIN
KONSULAATTI

MUUTOKSESSA
Suomen valtio on rakentanut säästöbudjetin. Kaikille valtion
hallinnon aloille se merkitsee erilaisten kustannuksia
vähentävien toimenpiteiden toteuttamista. Ulkoministeriön
toimialalla se merkitsee muutoksia – Suomessa minis-
teriössä tehtävien muutosten lisäksi - eri puolella maailmaa
toimivien pääkonsulaattien ja konsulaattien olemassaoloon
ja sijaintiin. Esimerkiksi Suomen pääkonsulaatti Kiinan
Kantonissa suljetaan tämän vuoden aikana. Suomen
konsulaatti Las Palmasissa puolestaan muuttuu konsu-
laatista kunniakonsulaatiksi. Muutos toteutuu 1.8.2012
lukien. Suurlähetystöt on jo aiemmin päätetty sulkea Cara-
casissa, Manilassa ja Islamabadissa. Kiinassa panostetaan
voimavaroja Shanghain ja Hongkongin pääkonsulaatteihin.
Yhdysvaltain länsirannikolla ulkoministeriö siirtää Los
Angelesin pääkonsulaatin toimintoja vuoden 2013 mennessä
Piilaaksossa sijaitsevaan toimipisteeseen, Suomi-taloon.
Näistä päätökset on jo tässä vaiheessa tehty.
Mikä muuttuu, kun konsulaatista tulee kunniakonsulaatti.
Käytännössä eroa ei kansalainen juurikaan huomaa.   Fyy-
sisesti kunniakonsulaatti toimii jatkossakin nykyisen
konsulaatin tiloissa tutulla paikalla tuottaen entisenlaisia
kansalaispalveluita. Ulkoasiainministeriö ei enää lähetä tänne
konsulia. Pitkän diplomaattiuran tehnyt ja Kanarialla lähes
kolme vuotta toiminut konsuli Maria Sorsa lähtee kohti
uusia haasteita ja tehtäviä Suomen suurlähetystöön Was-
hington D.C:hin Yhdysvaltoihin. Kanariansaarille nimitetään
kunniakonsuli, nimeäminen on vielä vahvistusta vailla.
Espanjassa toimii tällä hetkellä useita kunniakonsulaatteja ja
kaksi pääkunniakonsulaattia Madridin suurlähetystön alai-
suudessa. Las Palmasin konsulaatin alaisuudessa Kanarian-
saarilla on nyt yksi kunniakonsulaatti Santa Cruzissa Tene-
riffalla. Muutoksen jälkeen sekä Las Palmasin että Tene-
riffan kunniakonsulaatit tulevat toimimaan Madridin suur-

lähetystön alaisuudessa. Las Palmasin kunniakonsulaatissa
tulee työskentelemään yksi paikalta palkattu työntekijä Tene-
riffan mallin mukaisesti. Maritta Kettunen tulee jatkamaan
paikalta palkattuna työntekijänä kunniakonsulaatissa. Kun-
niakonsulin työ puolestaan on luottamustehtävä, josta ei
makseta palkkaa.
Kansalaispalvelut säilyvät ennallaan. Kansalaispalveluilla
tarkoitetaan juuri niitä tehtäviä ja toimia, mitä Suomen
konsulaatti on tähänkin mennessä hoitanut. Se on auttanut
ongelma-asioissa Suomen kansalaisia, niin täällä asuvia kuin
vieraileviakin Suomessa vakinaisesti asuvia. Se on ohjannut
ja opastanut. Kenenkään puolesta ei asioita ole tähänkään
mennessä tehty. Kunniakonsulaatti järjestää jatkossa myös
ennakkoäänestykset presidentin, eduskunta-, kunnallis- ja
EU-vaaleihin liittyen Ulkoministeriön ohjeiden mukaisesti ja
päättämässä laajuudessa. Perinteisesti passien myöntäminen
ei kuulu kunniakonsulaattien toimialaan. Passianomuksia voi
jatkossakin tehdä Las Palmasin kunniakonsulaatissa.
Konsulille kuuluvat tehtävät siirtyvät Madridiin suurlähe-
tystön hoidettavaksi. Konsuli Maria Sorsan mukaan suurlä-
hettiläs pyrkii säännöllisesti vierailemaan myös Kanarian-
saarilla kerran tai kaksi vuodessa. Alustavasti on sovittu
suurlähettilään vierailusta Gran Canarialle Las Palmasiin
toukokuussa 2012. Suurlähetystön konsuliyksikön edustaja
tulee vierailemaan ja tutustumaan kunniakonsulaatin tehtä-
viin huhtikuussa. Tulevan Kanariansaarten kunniakonsulin
nimittämispäätökseen liittyvät muodollisuudet saataneen
loppuunsaatetuksi elokuun alkuun mennessä. Kannattaa
perehtyä Suomen Madridin suurlähetystön ja Las Palmasin
konsulaatin kotisivuihin nettiosoitteessa www.finlandia.es.
Sieltä löytyy paljon erilaista tietoa, ohjeita ja ajankohtais-
tiedotteita.
Olemme siirtymässä pohjoismaiseen käytäntöön. Ruotsi,
Norja ja Tanska ovat jo paljon ennen meitä siirtyneet kun-
niakonsulaattijärjestelmään, Ruotsi jo vuonna 1995. Myön-
teisiä kokemuksia kunniakonsulaatin toiminnasta ja
palveluista on niin Suomella kuin naapurivaltiollakin. Ei
syytä huoleen.

Marja Puuska

Työharjoittelijat

 Loimaan ammatti- ja aikuisopiston cateringalan suur-
talouskokiksi valmistuvat Mikko Asikainen ja Jonna
Heinonen tulivat Suomi-Kerhon keittiöön ajalle 8.2.-6.3.
He valmistivat todella maittavia lounaita. Kuvassa kah-
vion vastaava joka on myös yksi kokeista Maila Turunen.

KOPIOT,   SIDONNAT,
LAMINOINNIT

OFFSET TULOSTEET
VÄRISKANNAUKSET

DIGITAALISET TULOSTEET
DIGITAALISET OPASTEET

Emilio Zola 24 - CP 35007
Las Palmas de Gran Canaria

Tel. 928 227 319  - fax 928 224 890
impresion@smilegraphics.es

presupuestos@smilegraphics.es
administracion@smilegraphics.es
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Hyväntekeväisyyslounas
Suomi-Kerholla

Perinteinen Aavikon Ruusun hyväntekeväisyyslounas
kokosi taas ystäviä yhteen Suomi-Kerholle sunnuntaina
22.1.2012.
Kauniisti katetut pöydät täyttyivät lounasvieraista, keittiössä
vielä viimeisteltiin herkullista lounasta, joka tänä vuonna
sisälsi lammasta, jälkiruokana puolukkarahkaa.
Saimme nauttia espanjalaisten ystäviemme Melqin ja
Abigailin sekä Ana Aldean taidokkaista musiikki- ja
lauluesityksistä.
Näimme videoesityksen Mauritaniasta. Alberto ja Helena
sekä afrikkalaiset vieraamme Assa ja Oumar kertoivat siellä
tehtävästä Aavikon Ruusun työstä. He kertoivat myös ter-
veiset kiitollisilta avunsaajilta. Apu on mennyt perille.
Ohjelmaan kuului myös arpajaiset. Voitot oli saatu lahjoi-
tuksina eri tahoilta. Onnettarena toimi Assa. Kiitos lahjoit-
tajille!
Tämän lounaan tuotolla autetaan useaa, todella hädänalaista
perhettä, koululaisten opiskelumahdollisuuksia sekä uutta
alkavaa terveydenhoitoprojektia, josta myös kuulimme.
Sydämelliset kiitokset kaikille vieraille ja kannattajillemme
sekä vapaaehtoista työtä tehneille, unohtamatta Suomi-
Kerhoa, joka jälleen antoi puitteet tälle tapahtumalle.
Aavikon Ruusun  hyväntekeväisyystoiminta Las Palmasissa
ei suinkaan loppunut tähän, vaan kahvio on edelleen auki
keskiviikkoisin 17-19 Turistikirkon tiloissa osoitteessa Calle
Galileo 40. Hyvä kohtaamispaikka.             Sauli Majava Kuva Sirkka Harju

Suomi-Kerhon tanssi-iltojen monivuotinen
suosittu levyjen soittaja keskiviikkoisin
sekä lauantaisin on ollut Paavo Yrtti.
Hänet kukitettiin, kun hän soitteli vii-
meistä iltaa kevätkaudella tammikuussa.
Kuvassa haikein mielin Paavo sekä Hillevi.
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Nivalan mieslaulajien pelimanniorkesteri antoi mieluisan
tuulahduksen kotimaamme viihdemusiikin helmistä Suomi-
Kerholla. Sali oli tupaten täynnä ja suuri osa halukkaista ei
mahtunut sisälle.
Kuoron puheenjohtaja Heino Haavisto ja pelimanniorkesterin
johtaja Antero Vierimaa kertoivat, että kuoro ja pelimanni-
orkesteri on kiertänyt useissa Euroopan maissa, Amerikas-
sa ja Kanadassa. Kaikki matkat ovat olleet onnistuneita, kuten
täälläkin  Las Palmasissa. Oli kiva tavata ruskettuneita ja
iloisia suomalaisia.
Nivalan mieskuoron johtajana toimii Ukrainasta kotoisin ole-
va Olena Mikhailova.Yleisön pyynnöstä hän lauloi venäläis-
tä alkuperää olevan “Katjusan” venäjän kielellä. Esitys rie-
mastutti yleisöä ja ablodit olivat sen mukaiset.

Piristävä vierailu
Suomi-Kerholla

Kirkon turistityön tavoitteena Gran Canarialla on tarjota
alueella asuville ja siellä vieraileville suomalaisille mah-
dollisuus osallistua omalla kielellään jumalanpalvelus-
elämään, kirkon pyhiin toimituksiin ja sielunhoitoon sekä
auttaa vaikeuksiin ja ahdinkoon joutuneita. Päämääränä on
tarjota seurakuntayhteyttä ja sielunhoidollista ja diakonista
tukea suomalaisille uudessa ja vieraassa ympäristössä ja
auttaa heitä mahdollisimman rikkaaseen kokemukseen
vieraassa maassa ja kulttuurissa.
Gran Canarian suomalainen ev.lut. seurakunta järjestää
suomalaisille kaksi kertaa viikossa ehtoollisjumalanpal-
velukset eli messut, toisen Las Palmasissa ja toisen Playa
del Inglésissä. Suomen ev.lut. kirkko lähettää tähän työhön
kaksi ns. turistipappia ja turistikanttorin, jotka paikallisen
seurakuntaneuvoston kanssa vastaavat työstä. Turistipa-
peilla on kaste- ja vihkioikeus. Useimmat suomalaiset ovat
täällä ahkerampia kirkossa kävijöitä kuin kotimaassaan.
Kirkot sijaitsevat keskeisillä paikoilla, joihin on helppo
mennä. Kirkossa käynti rytmittää elämää ja on yksi rau-
hoittava ja miellyttävä ohjelmanumero lomallakin.
Seurakuntamme saa kolehdeista, kirkkokahveista, vihki-
maksuista ja erilaisista tempauksista kuten ystävänpäivän
ja naisten päivän lounaista ja arpajaisista tuloja taloutensa
hoitamiseen. Oma toiminta jää kuitenkin runsaasti tappiolli-
seksi, sillä tuotot eivät riitä peittämään kulujamme. Siksi
Suomen Kirkkohallitus ja sen ulkoasian osasto tukee
avustuksin toimintaamme. Seurakuntaneuvosto vastaa
toimiston ja kirkkojen vuokrista sekä paikallisista matka-
kuluista ja muista toimintaan liittyvistä kuluista. Meidän ei

Las Palmasissa Skandinaavisessa turistikirkossa tors-
taisin klo 18.00. PÄÄSIÄISYÖN MESSU  7.4. klo 23.

Playa del Inglésissä Templo Ecuménicossa perjan-
taisin  klo 17. Kevään viimeinen messu 6.4.
8.3. klo 14 Naistenpäivän lounas Kuparipannussa

Uudet nettisivumme ovat

Gran Canarian  suomalainen
ev.lut. seurakunta

Messut viikoittain

Paastonajan hiljaisuuden retriitti 19-20.3. Santa
Brigidan luostarissa. Ilm. Sadulle.

Seurakunta tarjoaa
sinullekin palveluksiaan

ole vielä tarvinnut laajentaa monien muiden seurakuntien
tapaan varojen keräämistä hankkimalla kannatusjäseniä
(Aurinkorannikolla 20 €/v tai 180 € ainaisjäsenmaksu ja
lahjoituksia tilille) tai pitää myyjäisiä, pyytää kannatus-
maksuja, jatkuvaa tukea tai testamentteja (kuten naapurisaa-
rella Teneriffalla). Tiukalla taloudella seurakuntamme on
jopa saanut kerättyä 35 vuodessa toimintansa jatkumisen
varmistamiseksi pienen vararahaston. Päättyneenä vuotena
lahjoitimme Japanin tsunamin uhreille ja heidän omaisilleen
kahden kolehdin tuotot ja kaikkien kuuden Kauneimmat
joululaulut-tilaisuuden nettotuotot kokonaisuudessaan Suo-
men Lähetysseuralle.
Tule sinäkin kirkkoon ja mukaan toimintaamme, joka on
osa Suomen kirkon turisti- ja ulkosuomalaistyötä.

Reino Alanko
seurakuntaneuvoston puheenjohtaja
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www.pappatunturibaari.fi

OSTOSKESKUKSEN 2. KERROS

Puerto Ricon laakson ostoskeskuksessa.
Hot. Monte Carloa vastapäätä SPAR-kaupan
päällä. Kadun puolelta Hela Norge-baarin ja
Murphys Kitchenin välistä ja ostarin keski-
käytävän puolelta Harpin ja Toro Bravon välistä.

Karaokea, Iltalehti, TV-uutiset, langaton verkko.
Suosittu suomalaisten kokoontumispaikka.
Olemme facebookissa.

TERVETULOA!

Kiviset
ystäväni

TIEDÄTKÖ -

MUISTATKO?

 

                          Vastaukset sivulla 16

1 Kenen viimeiset sanat:
“Näytelmä on päättynyt, taputtakaa”?

2   Missä sijaitsee Rauhallisuuden meri?
3   Mikä oli Jeesuksen äidinkieli

(Raamatun mukaan)?
4   Kuka keksi ukkosenjohdattimen?
5   Mikä on Italian pisin joki?
6   Missä elävät Euroopan ainoat

luonnonvaraiset apinat?
7   Mikä oli ensimmäinen suomalainen

värielokuva?
8   Missä maassa on ”vampyyrien kotimaa”

Transsylvania?
9   Kenen tytär oli näyttelijä Ruth Snellman?
10 Mille saarelle Napoleon ensiksi karkotettiin?

Tässä päivänä muutamana, ei niin kauankaan sitten, vaan
karnevaaliaikaan, tallustelin Catalina Parkiin haistelemaan ja
tunnustelemaan juhlatunnelmia ja kokemaan, että olen siellä,
missä tapahtuu. Kuljeskelin kojujen lomassa ja annoin
eksoottisten ruokien tuoksun hivellä makuhermojani. Toki
ne myös näyttivät herkullisilta ja ihmiset, vaikka eivät
nälkäisiltä näyttäneetkään, ostelivat ja maistelivat ja näyttivät
onnellisilta.  Siellä soi myös musiikki, noin varovasti
arvioiden tuhannen desibelin voimalla. Tietenkin vanhasta
tottumuksesta tähyilin, näkyisikö mittaria, jossa punainen
vilkkuisi, vaan ei sattunut silmääni. Ajattelinkin ihan omin
päin, että se meteli taitaa jostain syystä kuulua asiaan
senkaltaisissa tapahtumissa.
Kuljeksin siitä sitten tervehtimään sikäläistä kivistä ys-
tävääni, joka kissojensa kanssa on hallinnut omaa reviiriään
jo iät ajat puiston Luis Moroten puoleisessa päässä. Kum-
mallinen olo valtasi sisikuntani, kun huomasin hänen
totutulla paikallaan vain tyhjän tontin. Hädissäni yritin
kysellä surkealla espanjallani, mitä ystävälleni ja hänen
kissoilleen oli mahtanut tapahtua, mutta sain vastaukseksi
vain päänpudistuksia ja sääliviä hymyjä.
Läksin siitä sitten murheissani kuljeksimaan toiseen lempi-
paikkaani, satamaan. Tiesin meren ja lähtevien laivojen
surullisen huhuilun rauhoittavan hämmentynyttä mieltäni.
Annoin katseeni kiertää satama-allasta. Yhtäkkiä näin
sellaista, joka selvitti kaiken. Siellä rantakivikolla ystäväni
istui kissat ympärillään ja onki niille kaloja!
Oli pakko mennä juttusille ja niin könysin viereiselle kivelle
istumaan ja utelin, mistä moinen paikanvaihdos. Sain kuulla,
että monien vuosien aikana, jotka hän on puistossa päivys-
tänyt, hän on kyllästynyt siihen menoon. Ihmiset tuovat
penskansa kiusaamaan hänen kissojaan, istuvat niitten
päällä, kiljuvat ja huutavat ja niitten vanhemmat katsovat
häntä hävyttömästi ja haukkuvat vanhan näköiseksi ja sitten
menevät pois ja arvaapa, tuoko kukaan kissoille kiiskiä tai
edes sardiineja. Kyllä siinä lopulta pinna palaa vanhalta kivi-
ihmiseltäkin…
Ja sitten iski onkeen kohtalaisen kokoinen, hohtavakylkinen,
paikallinen särki ja koko kissakatras aktivoitui odotuksen
kiihkeyteen. Selvitellessään kalaa ongestaan hän kertoili
minulle siitä ajasta, jolloin hän ei vielä ollut pronssiin valettu,
vaan ihan elävä ihminen. Siinä tarinoidessamme minulle
vahvistui käsitys siitä, kuinka paljon helpompaa elämä oli
ennen kännyköitä ja muuta krääsää, joiden tarkoitusta minä
yritin hänelle selittää ja puolustella. Hän maalasi minun
mieleeni kuvan vanhasta hyvästä ajasta, josta niin paljon
puhutaan. Sitten hän alkoi osoitella el Muellen suuntaan
rantabulevardille, jonne oli kertymässä isohko, mutta koko
ajan kasvava poliisijoukko. Tutut pillin vihellykset alkoivat
leikata ilmaa ja koko joukko, ja istu ja pala, Puuskan Esko
etunenässä alkaa vyöryä kohti. Minä hädissäni huutamaan:
“Mitä SINÄ siellä teet?” Hän: “ Mikset ottanut minua nytkin
mukaan, siinä näet, kaveria ei jätetä, tai se kostaa!!!”
Luojalle kiitos, meillä oli talossa remontti meneillään ja
iskupora alkoi laulaa ikkunan alla, ja joku lämmin ja pehmeä
vieressä kuiski, että olisi kahvia...                         

Eikka
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Kirsi-Marja Myöhänen

Nykäsyjä

Pestuumarkkinapäivä
Vaalipäivä valkeni lumisena. Illalla saadaan presidentinvaalien
tulokset. Vielä sakeampaa lumipyryä oli luvassa. Siniristilippu
lepattaa ikkunan alla ja innostuu aika ajoin levittäytymään koko
komeuteensa tuulen leikitellessä kankaalla. “Sinulla töissä”,
kertoo Sauli-mainos, joka tietää ehdokkaan tulevan valituksi.
Henkien taistelussa vaalien voittaja on ollut tiedossa jo ennen
äänten laskentaa. Suomalaiset siis pestaavat todennäköisesti
Niinistön, ja hän taas puolestaan itselleen alamaiset. Enää
jännittää vain kaksi asiaa. Ensiksikin, mikä tulee olemaan tässä
kahtia jakautuneessa Suomessa äänestysprosentti ja kuinka
pitää laskea, että Niinistö saadaan koko kansan presidentiksi,
jos äänestysprosentti jää toisella kierroksella alle seitsemän-
kymmenen. Toiseksi seuraan mielenkiinnolla, kumpi saa pro-
sentuaalisesti enemmän ääniä, Niinistö vai Putin maaliskuussa
Venäjällä. Molemmat kun ovat tämän arktisen pohjoisen ulot-
tuvuuden presidenttikandidaatteja.
Muutamaa päivää ennen vaaleja uteliaisuus sai minut tun-
geksimaan tilaisuudessa, jossa Suomen tuleva linnanhaltijapari
esittäytyi vaalirahvaalle. Kättäpäivää tervehdittiin, ja minäkin
sain nimmarin Pahvi-Saulin kravattiin. Kirjanmerkkiä kat-
sellessani voin jatkossa muistella, miten lähelle olen päässyt
Suomen arvojohtajaa. Vaalikansa sai kuulla, miten mahdotonta
eurosta on enää luopua, ja kuinka nuorison pahoinvoinnin
estämisessä tulisi ryhtyä tositoimiin eikä vain surkutella.

Moniarvoiset suomalaiset
Lumipyryn sakeutuessa siirrän päivälenkkiäni ja istahdan
pohtimaan vaalikeskusteluissa esille tulleita aiheita. Nyky-
yhteiskunnassa arvoiksi ovat leimautuneet: kuluttaminen,
kunnianhimo, vallan tavoittelu, kyltymätön julkisuushakuisuus
sekä ahneus. Jatkuvasti toistetaan, että moniarvoisuus on
demokraattisen yhteiskunnan arvokkain arvo. Ajatellaan, että
Suomen arvojohtajuuskin pitää hajauttaa moniin käsiin.
Presidentin valta riisuttiin lähes olemattomiin vuosituhannen
vaihteessa. Kun arvovaltakin hajotetaan, mikä arvo jää koko
presidentti-instituutiolle. Asiaa ei auta, että syylliset katuvat.

Eurooppalaiset kulttuuriarvot
EU: n myötä eurooppalaisten arvojen etsintä on ollut varsin
päämäärähakuista, sillä oletetaan, että on olemassa jokin pysyvä
arvomaailma. Integraatioon pyrittäessä etsittiin yhteistä
identiteettiä eurooppalaisille ihmisille, jotta he voisivat
erottautua muusta maailmasta. Maanosalla on kuitenkin
monipolvinen historia, johon kuuluu kieleltään, tavoiltaan ja
paikallisilta perinteiltään hyvinkin jyrkästi poikkeavia kansoja,
kulttuureja ja elämänmuotoja. Eurooppalaisten arvojen
kivijalkana pidetään sellaisia yleviä ja kunnioitusta herättäviä
asioita, kuten kreikkalainen filosofia, kristillinen lähim-
mäisenrakkaus ja roomalainen oikeus. Tämän jykevän kolmikon
on katsottu muodostavan Euroopan henkisen perinnön, johon
vielä liitetään valistusajattelu, tyydyttämätön uteliaisuus ja tie-
teellistekninen sivistys.
Ei pidä kuitenkaan unohtaa sellaisia eurooppalaisen kulttuurin
ja aatehistorian kielteisiä aikaansaannoksia kuten: ristiretket,
inkvisitio, noitavainot, eurooppalaisten löytöretkeläisten ja
uudisasukkaiden toimeenpanemat kansojen murhat uudessa
maailmassa sekä kommunismin syntyminen Saksassa ja fasismin
Italiassa, joka muuttui natsismiksi Saksassa, ja näiden pohjalta
syntyneiden diktatuurien mielettömät terroriteot. Tähän kau-

heuksien joukkoon kuuluvat myös ensimmäinen ja toinen
maailmansota, jotka molemmat olivat lähtöisin Euroopasta.

Suomen uhkat
Kaikkien kahdeksan presidenttikandidaatin mielestä Suomen
suurimmat ja ainoat uhkat ovat: ilmastonmuutos, luonnon-
katastrofit ja jotkut suuronnettomuudet. Mihin ihmeeseen
tarvitaan armeijaa ja uskottavaa sotilaallista maanpuolustusta
varsinkin, kun varusmiehiä ja armeijan kalustoa ei voida käyttää
esimerkiksi myrsky- ja lumituhojen aiheuttamien merkittävien
vahinkojen korjaamiseen?  Radiouutisissa kerrotaan juuri
Nigerian väkivaltaisuuksista, joten tulee mieleen, että  ei kai vain
aiota taas lähettää suomalaisia sotilaita sekaantumaan sielläkin
muiden kansojen asioihin. Entäpä jos tuleekin kaikkien
antijytkyjen äiti: puolustusvoimien ylipäälliköksi valitaan sivari.

Vallan jakaantuminen
Kun puhutaan vallan kolmijaosta, tarkoitetaan sitä, että
lainsäädäntövallan tulisi kuulua eduskunnalle, toimeen-
panovallan presidentille ja hallitukselle sekä oikeuden jakamisen
riippumattomille tuomioistuimille. Kun presidentin valtaa
karsittiin, sitä siirrettiin pääministerille. Parlamentarismin
vallitessa hallituksen valmistelemat ja laatimat lakiesitykset sekä
vuosittainen budjetti menevät lähes aina läpi sellaisenaan. Tämä
on sitä enemmistön diktatuuria. Opposition merkitystä vähek-
sytään, vaikka se on tärkeä valtaan päässeiden omanatuntona.

Tapahtui viime syksynä Espanjassa
Kun vietimme jokasyksyistä aurinkoaikaa Torreviejassa, lähtivät
“pojat” (pojanpoikani, poikani ja hän) aamulenkille. Marraskuun
kuudentenatoista päivänä aurinko nousi suoraan merestä kello
7.34. Tultuaan takaisin isommat kertoivat minulle, että viisivuotias
oli laskenut aallonmurtajan, “Eurosillan” (silta, joka on rakennettu
EU: n rahoilla eikä johda mihinkään), lankut. Niitä on 7 500 kap-
paletta. Perimätiedon mukaan lankut on tuotu Suomen Varkau-
desta Stora-Enson sahalta. Ilmankos ne kumisevat niin tutusti
askelten alla.

Tapahtui viime jouluna Suomessa
Palattuamme Espanjasta jouluksi Suomeen, tuli hirmuinen kiire
hankkia joulupukki, koska pojanpojat ovat vielä niin autuaallisen
viattomia, että uskovat eittämättä joulupukkiin. Onneksi
tavoitimme pari vuotta aikaisemmin meillä vierailleen pukin ja
hän lupasi tulla jouluaattona lahjoineen. Kuinka ollakaan
eteisessä odotti neljä jouluhahmoa, pukki, muori ja kaksi tonttua.
Autoon oli vielä jäänyt joulunlapsi, pieni vauva nukkumaan.
Katselin, kun seitsemänvuotias tuijotti espanjaa puhuvaa,
suklaan ruskeaa pukin muoria silmät tapillaan ja mietti. Mitä lie
miettinyt?

 www.iwn.fi/~kmmyohan 23.1.2012
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Tiedätkö - muistatko
vastaukset sivulta 14
1   Keisari Neron.
2  Kuussa.
3   Aramea.
4   Benjamin Franklin.
5   Po-joki.
6   Gibraltarilla.
7    Juha.
8   Romaniassa.
9   Jean Sibeliuksen.
10 Elban saarelle.

Vuosittain käy suuri määrä elä-
keläisiä nauttimassa lyhyemmän tai pidemmän ajanjakson
Kanariansaarten ilmastosta ja lämmöstä.  Osalla näistä
lomalaisista on jo vakituinen asunto ja asiallinen vuokran-
antaja, joten tämän esityksen loppuosa ei koske heitä!
Sitten itse varsinaiseen asiaan:
Kun kielitaidoton ja ikääntynyt eläkeläispariskunta rantautuu
saarelle, niin he tarvitsevat asunnon.
Apuun tulee tässä vaiheessa alan toimistot, joita löytyy muu-
tamia.  Tässä vaiheessa kannattaa panna jäitä hattuun ja
vuokrata huone jostain pienemmästä apartamentoksesta
pariksi päiväksi.
Hyvin nukutun yön jälkeen on tullut intoa ja kuntoa lähteä
etsimään asuntoa.  Tietoa sopivista kohteista löytyy Suomi-
Kerhon ilmoitustaululta ja tämän lehden ilmoitussivuilta.
Suomi on edelleen korkean elintason maa, joten kun lähdette
katsomaan tarjolla olevia asuntoja, on syytä etukäteen
selvittää itselleen mitä haluaa.
Huoneistojen laatu, varustetaso ja sijainti vaikuttavat vuok-
raan.  Pitkäaikaiset vuokralaiset tarvitsevat kaikki kodin.
Kotiin taas kuuluvat kaikki pientarvikkeet, liinavaatteet,
pesukone, kahvinkeitin, mikro, televisio, keittolevyt uunei-
neen jne.  Tämän jälkeen on syytä todeta huoneiston asuin-
kelpoisuus: onko lämminvesi kunnossa, toimiiko tuuletus,
vuotaako vessa, ovatko hanat kunnossa ja toimivatko va-
laisimet? Homeen tarkin mittari on nenä. Homeisiakin
luukkuja ikävä kyllä löytyy.
Kun kaikki edellä todetut asiat ovat kunnossa, lienee syytä
tehdä vuokrasopimus. Ilokseni voin todeta, että ainakin yksi
toimisto on suostunut tekemään sellaisen kahdella kielellä!
Siinä todetaan paljolti yleiset asiat, mutta on syytä erityisesti
todeta se, kuuluuko sähkö ja vesi vuokrahintaan.
Tällä toimenpiteellä koetetaan eliminoida isäntien ”iltalypsy”,
koska jos takuuvuokraa on sisällä, niin rakkaus euroon on
niin voimakas, ettei siitä hevin luovuta. Mikäli kaikki tuntuu
olevan kunnossa, eikä korjauksia tarvitse tehdä, niin me
vuokralaiset teemme oman osuutemme ja maksamme
euroilla sovitun vuokran.
Korostan erityisesti vielä sitä, että elämme mañana-maassa,
missä kiire on tuntematon käsite.
Toisin sanoen: ei euroja ennen kuin kaikki on kunnossa!
Mitä sitten tulee välittäjien vastuuseen, niin se ei suinkaan
lopu siihen, kun he kuittaavat välityspalkkion.  Heidän tulee
toimia edelleen linkkinä kahden osapuolen välillä ja tarkistaa
etukäteen tarjolla olevien huoneistojen kunto sekä opastaa
koneiden käytössä ja pitää huolta muutenkin asiakkaiden
hyvinvoinnista. Tosin he ovat puun ja kuoren välissä, mutta
kaikkien täytyy mukautua uuteen käytäntöön, että vuokra-
laisilla on omat oikeutensa.

Vuokralais-
asiaa

Kuvassa  vain osa suomalaisista kuntoilijoista, jotka
käyvät kaksi kertaa viikossa hoitamassa kuntoaan.

Kunnossa kaiken
ikää!

Kuntosalilla käynti on tullut täällä saarella monelle
tutuksi ja tarpeelliseksi harrastukseksi. Siellä saa paikat
notkeaksi ja mikä tärkeintä, se on kiva sosiaalinen
tapahtuma monelle yksin asuvalle.

Raijan
tyylinnäyte.

Veikko ja Maire.

Viktor Jenu
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Gran Canarian
suomalaiset

AA - ja AL - Anon
palaverit:

Laattaryhmä, Puerto Rico
 Ravintola Ulvova Mylläri

 ke klo 14 A

Auttava  puhelin
Las Palmas  661 012 184

joka päivä klo 08-22

Las Palmasin AL - Anon ryhmä
Emilio Zola 4  ti klo 18
Suljettuna toistaiseksi

Yhtenäisyysryhmä, Las Palmas
Emilio Zola 4  su klo 18

Taidenäyttely
Jouni Martinin
taidenäyttely
pidettiin
Suomi-Kerholla
8.1.-28.1.-12
Kävijmäärä yllätti
Jounin, koska
näyttelyssä kävijöitä
oli toista sataa.

Canterasin rantaa on kuvattu monin tavoin, ihmisillä ja ilman.

Anneli Kuokkanen tuli
näyttelyyn avajaislahjoineen.
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Kauneimmat
KIITOKSEMME

Minä olen Herra Peso.
Olen löytölapsi
Canarialta.
Sain rakastavan emännän ja
lämpimän kodin,
jossa olen elänyt 17 vuotta.
Nyt olen vanha ja väsynyt
ja kovasti sairas.
Nukahdin ikiuneen emäntäni
hellillä käsivarsilla 23.12.2011.

T. Ystävänne
Ilona & Saku

Lukijat!
Suosikaa ilmoittajiamme

ja käyttäkää heidän palvelujaan.

puh. +34 662 363 930,
+34 662 687 954,
+358 (0)9 2316 3665

skype: facienda.es

Puhumme suomea.

Asuntojen vuokraus-
ja välitys:
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Facienda +34 662 363 930
- helppoa asumista -         Skype: facienda.es +358 (9) 2316 3665

Facienda on joustava asumisen kumppani asunto- ja kiinteistö-
sijoittajalle. Tehtävämme on saada asuntosi tuottamaan tasaisen
varmasti ja vaivattomasti. Meidän hoivissamme omaisuutesi on
turvallisissa ja osaavissa käsissä. Kun solmit vuokrasuhteen
Faciendan kanssa, me vastaamme asuntosi kunnossapidosta,
eteenpäin vuokraamisesta ja vuokranmaksusta. Asunnon
omistajana voit luottaa siihen, että asunto säilyttää arvonsa ja
kuntonsa. Pidämme asunnoistasi huolta kokonaisvaltaisesti.

 Vuokraa asuntosi meille!
Omistatko asunnon, jonka vuokraamiseen
kuluu liikaa aikaa ja voimavaroja? Jos
haaveenasi on vain rentoutua ja nauttia
vuokratulosta, Facienda on juuri oikea
vuokralainen sinulle!

Kolmas ja viimeinen talvikauteni GC:n suomalaisen seu-
rakunnan talvikanttorina alkaa olla loppusuoralla. Ensi
syksynä saatte uuden kanttorin, jonka kirkkohallitus ke-
väällä valitsee seuraavaksi talvikaudeksi. Työtehtäviä olen
hoitanut Las Palmasissa, Playa del Inglesissä, Puerto
Ricossa sekä kerran vuodessa joulukuussa Lanzarotella.
Toiminta puolen vuoden aikana on muodostunut oikeastaan
kolmesta jaksosta: 1. syyskaudesta, toiminnan käyn-
nistyminen niin srk:ssa kuin Suomi-Kerhollakin. 2. joulu-
kausi adventista loppiaiseen. 3. kevätkausi tammikuusta
Suomeen paluuseen saakka.
Syyskaudella tehdään kokonaisvaltaisia suunnitelmia puo-
len vuoden ajalle. Musiikkisuunnitelmat eri tapahtumiin ja
juhliin, messujen musiikki, tulevat konsertit ja niiden aika-
taulut ja ohjelmat, Kauneimmat joululaulut- tilaisuudet,
Suomi-Kerhon kuoron osuus eri tilaisuuksissa ja paikka-
kunnalla olevien soittajien ja laulajien esiintymiset, tärkeimpiä
mainitakseni.
Joulukauden aloittaa adventin messu ja Hoosianna- laulu
riemukkaalla tavalla. Toinen kohokohta on Suomi-Kerhon
järjestämä Itsenäisyyspäiväjuhla, joka on arvokas ja
juhlallinen, sisältäen runsaasti musiikkia. Kauneimpia
joululauluja laulettiin viime jouluna kaikkiaan seitsemässä eri
tilaisuudessa. Etelässä Templo Ecuménico oli kaksi kertaa
niin tupaten täynnä innokkaita laulajia, että ajattelin ensiksi
tulleiden ihmisten jo työntyvän ikkunoista ulos viimeisten
sulloutuessa sisään. Samoin Las Palmasin kirkossa tehtiin

Hasta luego,
Gran Canaria!

yleisöennätys. Jouluna on runsaasti joulujuhlia, on joulu-
messu ja lauletaan paljon tuttuja joululauluja, tunnelma on
korkealla palmujen humistessa ja Atlantin aallokon
kohistessa. On ollut ihan oikean joulun tuntu ilman luntakin.
Kevätkaudelle sijoittuu srk:n ja kerhon yhdessä järjestämä
Ystävänpäiväjuhla ruokailuineen ja ohjelmineen. Useimmat
kuorojen ja eri laulajien tai soittajien konsertit sijoittuvat
kevätkaudelle, jolloin Suomesta tullaan mieluusti lyhyelle
aurinkolomalle konsertoiden samalla. Maalis-huhtikuussa
väki alkaa vähitellen kadota koto-Suomen alkavaan kevää-
seen ja toiminta loppuu.
Tuntuu, että joka vuosi tehtävät ja toiminta ovat lisään-
tyneet, tulee uusia ihmisiä ja samalla uusia ideoita. Täällä on
iloisia ja ahkeria ihmisiä, paljon vapaaehtoisesti työtätekeviä,
aina pyyteettömästi auttamassa ja neuvomassa! Teille
kaikille suurkiitos ystävällisyydestänne ja välittömyy-
destänne niin kirkoissa kuin kerhollakin! Kiitos kaikille,
joiden kanssa olen saanut tehdä yhteistyötä meidän täällä
viihtymiseksi. Ensi talvena tulee olemaan epävarma testi

hiihtotaidoistani ja pakkasen
sietokyvystäni Suomessa,
mutta teille tänne tuleville
toivotan terveyttä, aurinkoa ja
yhdessä tekemisen riemua!

Maija-Leena
Anttila,
talvikanttorina
2009-2012
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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

INTER CLINIC




