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Suomi-Kerhon jäsentiedote  No 2         Maaliskuu 2013

Canterasin kaikuja

Lakko Sheikki Ahabin haaremissa!
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Suomi-Kerhon jäsenmaksu

Jäseneksi liittymismaksu on 40 € + jäsenmaksu 
20 €. Maksut voidaan suorittaa myös suoraan tilille:  
IBAN: ES74 2052 8060 0123 0000 1605, BIC/
SWIFT : CECAESMM052, La Caja de CANARIAS. 
Toivomme, että jäsenen etu- ja sukunimi ilmenee 
maksutositteessa.

       Ilmoituksien hinnat

Canterasin kaikuja on Kanariansaarilla, Las Pal-
masissa toimivan Suomi-Kerho Club Finlandian jäsen-
lehti. Se ilmestyy kolme kertaa vuodessa.

Seuraava lehti ilmestyy marraskuun alussa 2013.

Vastaava toimittaja:  Maila Turunen
Toimitussihteeri: Kerttu Pajulahti
Muu toimitus: Marja Puuska,
   Reino Alanko,    

    Eino Pesonen,
   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) Uusi Fax numero syksyllä!
 sähköposti: suomikerho@gmail.com
 www.suomikerho.net

HALLITUKSEN JÄSENET V. 2013
Puheenjohtaja:
Maila Turunen

Puh. + 34 - 650 546 765 ja + 358 - 414 552 605

Varsinaiset jäsenet:
Aulikki Tikkanen, varapj., 

taloudenhoitaja ja jäsenrekisteri
Puh. + 34 - 683 426 461

Esko Berg, sihteeri
       Puh. + 358 - 500 600 098 

Kerttu Pajulahti, toimitussihteeri
Puh. + 34 - 665 028 335 ja +358 - 407 350 356

Kalevi Ahokas, patikointivastaava
Puh. + 34 - 661 001 091 ja +358 - 500 508 292

Seppo Anttila, ostosvastaava
Puh.  + 358 - 400 205 290

Olavi Wilenius, viihdevastaava
Puh.  + 34 - 602 652 074 ja + 358 - 407 162 062

Varajäsenet:
Raimo Männistö

Puh.  +358 - 405 592 550
Sisse (Sirkka-Liisa) Grünn, kehittämisvastaava

Puh. + 358 - 405 117 186
Ilmari Jauhiainen

Puh. + 34 - 650 546 765 ja + 358 - 414 552 605

Vastuuhenkilöitä:
Kirjanpitäjä:
Hillevi Oksa

Toimistotyöntekijä:
Irma Kuisma-Berg 
Kahviovastaavat:

Raili Aarnio ja Riitta Eskelin
Kiinteistö- ja  turvallisuusvastaava:

Timo Markoff
Biljardivastaava:

Markku Korkiakangas
Saunamajuri: Reijo Elo
Alakerran salivastaava:

Tuula Lindholm
Yläkerran salivastaavat:

Jouko ja Marjatta Ulmanen
Mölkkyvastaava:

Esa Partanen
Kirjastovastaavat:

Sinikka Alanko ja  Katariina Kiiliäinen
ATK-vastaava: Rolf Aho

ATK: Jari Nortamaa
Tietokilpailut: Eino Pesonen

Retkivastaava:
Rainer Kaskela

Arpajaisvastaava:
Sirkka Kaskela

  1/1  sivu 140 €
  1/2  sivu   80 €
  1/4  sivu   60 €
  1/8  sivu   40 €

     Lukijan palsta
Lukijat  voivat jättää omia mietteitään ja juttujaan 

toimitukseen.

     Avustajia
Lehti kaipaa vapaaehtoisia avustajia mukaan. Jos 

olet kiinnostunut  lehden tekemisestä, ota  yhteys 
toimistoon.
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Puheenjohtajan palsta

Joulukuisen puheenjohtajaksi valintani jälkeen elä-
mäni päivät ovat olleet erilaisia entiseen verrattuna. 
Eläkeläisen talkoolaisuus vaihtui kertaheitolla koko-
päiväiseksi Suomi-Kerhon toiminnan vetäjäksi. Uusi 
ja innostava kokemus. Jännitti, vaikka vuosia olen 
toiminut kotipaikkakunnallani yhdistystoiminnassa 
puheenjohtajana ja erilaisten Suomeen ja ulkomaille 
suuntautuneiden retkien vetäjänä yhdessä puolisoni 
kanssa. Puheenjohtajaksi ryhtyessäni en Suomen 
käytäntöjä ymmärtäneenä tiennyt halaistua sanaa 
Espanjan vastaavista yhdistystoimintaa säätelevistä 
määräyksistä tai saati sitten maan tavoista. Vanha 
sanonta, että ”alku aina hankalaa, lopussa kiitos 
seisoo”, onnistuu ystävien ja talkootyössä viihtyvien 
jäsenten avulla.

Olen ylpeä kerhostamme. Toimitiloissa on viime 
vuosina tehty erittäin paljon suuria ja kalliitakin 
kunnostustöitä. Talous on kuitenkin hallinnassa. 
Sähköjen uudistamisprosessi oli kallis, mutta ehdot-
toman tarpeellinen. Vanha talo on aina arvaamaton. 
Akuutteja ongelmia ei ole tiedossa, joten jäsenten 
viihtymiseen voimme toivottavasti tulevaisuudes-
sa satsata lisää resursseja. Taloyhtiön kaavailema 
putkiremontti on edessä ja aiheuttanee ylimääräisiä 
kustannuksia. Putkistojen korjaus tulee säästämään 
kerhon vastuuhenkilöiden hermoja ja vakuutusyhtiöi-
den välisiä riitoja korjauskustannuksista. Ehkä edessä 
on aika, jolloin kerhon jokavuotisilta vesivahingoilta 
säästytään.

Olemme saaneet jo tänäkin vuonna paljon uusia 
jäseniä. Monet heistä ovat tulleet tekemään töitä 
erilaisissa tehtävissä antaen osaamisensa ja ammat-
titaitonsa kerholla tarvittaviin toimiin. Talkootyö on 
eri asia kuin palkkatyö. Monille meistä talkootyö on 
sosiaalinen tapahtuma, jossa opitaan toinen toisis-
tamme ja nautitaan yhdessä tekemisestä. Upeaa on, 
että uusia toimijoita on tullut toteuttamaan todella 
monipuolista ammattitaitoa vaativia tehtäviä vapaa-
ehtoistyönä. Eräskin äskettäin eläköitynyt puurtaja 
kertoi Suomi-Kerhon toimintaan turistina pereh-
tyneenä päättäneensä, että hän ilman muuta tulee 
osallistumaan muodossa tai toisessa talkootyöhön 
kerholla. Hän on sen toteuttanut ja nauttii yhdessä 
tekemisestä.

Uskon, että moniammattilaisia, uudenkin työteh-
tävän kokeilijoita tulee Kanarialle talvehtimaan ja 
liittyvät Suomi-Kerhon jäseniksi. Tervetuloa jouk-
koon harrastamaan yhdessä tekemistä ja viihtymään 
Suomi-Kerholla. Eri toimipisteissä pitkään toimineita 
henkilöitä on jättäytynyt vuoden vaihteessa oikeasti 
eläkkeelle. Kiitos heille työpanoksestaan Suomi-
Kerholle. Onneksi uusia talkoolaisia on löytynyt ja 
kaikki toiminnot on pystytty hoitamaan mielestäni 
kiitettävästi. Maailma muuttuu koko ajan, mutta 
tekemisen tarve ei muutu eikä tarve sosiaalisiin 
suhteisiin. Niitä jokainen toteuttaa tavallaan. Suomi-
Kerho antaa siihen hyvät puitteet.

Kerhotoiminta tältä keväältä on loppusuoralla. 
Lauantaitanssit 23.3. sinetöi talvikauden. Toiminta 
laitetaan kesätauolle. Perinteinen kesätapaaminen 
järjestetään tänä vuonna Tampereelle. Tapahtuman 
yksityiskohdista on tiedot tässä lehdessä ja kerhon 
kotisivuilla. Tervetuloa Manseen ja syksymmällä 
jälleen Gran Canarialle. Kiitos kuluneesta talvesta. 
Mukavaa ja aurinkoista kesää Suomeen.

Haikeisiin jäähyväisiin!
Maila Turunen
puheenjohtaja

INFOA  INFOA  INFOA  INFOA  INFOA  INFOA  INFOA
Matkalaukkuja voi tuoda kerhon säilytykseen 

maaliskuussa ma-pe klo 10-14,  22. päivään asti. 
Tiistaina poikkeuksellisesti 26.3. klo 10-12. Huh-
tikuussa päivät ovat torstaisin 4.4., 11.4., 18.4. 
klo 10-12. Yhteystiedot Kalevi puh. 699 773 170.

Arvoisat lukijat
ja hyvät ystävät

PS. URHEILU-UUTISET
Biljardin nelinpelin turnaus pelattiin Lan-

zaroten hotellilla. Voittopari oli Esko Berg ja 
Markku Korkiakangas, toiseksi tulivat Seppo 
Järvinen ja Niilo Ijas.
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Tiistai 13.08.
Klo 12.00 Majoittuminen, sisältää ½-hoidon, aamupalan ja illallisen Hotelli Victoria,

Itsenäisyydenkatu 1, 33100 Tampere. Puh. 03-2425 104.
Klo 14.00 Tulokahvi ja info
Klo 18.00 Päivällinen. Ilta on vapaata yhdessäoloa.

Keskiviikko 14.08.
Klo 07.00 Aamiainen, asiakassauna ja uima-allas

Herraskainen retkipäivä Tampereella
Klo 10,30 Lähtö Hotelli Victorian edestä Tallipihalle.

Oppaan johdolla matkataan Tallipihalle, jossa nautitaan pullakahvit. Sieltä mennään
Näsinkalliolle ihailemaan Näsijärven maisemia ja Näsinlinnaa. Edelleen jatketaan Finnlaysonin
kirkkoon ja Finlaysonin entisen tehdasalueen kapeille kujille ja kaduille. Matkan aikana opas
kertoo Tampereen hohrokkaasta teollisuushistoriasta ja kaupungin merkkihenkilöistä, James
Finlaysonista, Kustaa III:sta, Venäjän tsaareista, nykyisestä pormestarista Anna-Kaisa
Ikosesta, unohtamatta Tampereen diivoina tunnettuja Sylvi Salosta ja Anneli Saaristoa.
Käydään rahapajalla lyömässä omaa rahaa ja opetellaan uhkapeli Killaa. Jatkamme matkaa
Panimoravintola Plevnaan, jossa on simamaistajaiset ja lounas. Opastus
päättyy Huolten puolittamiseen Keskinäisen kehun piirissä ja jokaisen osanottajan
“lahjomiseen” tamperelaisittain.

Ilta on vapaata yhdessäoloa.

Torstai 15.08.
Klo 07.00 Aamiainen, asiakassauna ja uima-allas

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

Hyvää kotimatkaa, Las Palmasissa syksyllä tavataan.

Kesätapaamiseen on alustavasti varattu 25 kpl 2 hengen huoneita elikkä viidellekymmenelle
osallistujalle.  Huoneet varataan ilmoittautumisjärjestyksessä.  Lisäpaikkoja yritetään järjestää
tarvittaessa.

Kesätapaamisen osanottomaksu, joka sisältää yllä mainitut palvelut:

Majoittuminen kahden hengen huoneessa 200 euroa/henkilö
Majoittuminen yhden hengen huoneessa 285 euroa/henkilö.
Ei majoittuvat 110 euroa/henkilö.

Ilmoittautumiset ja osanottomaksu on suoritettava 10.07.2013 mennessä,
Nordea, Suomi-Kerho Club Finlandia, tili no FI93 1765 3500 0079 57.
BIC-koodi: NDEAFIHH
Viitetietoihin: Osallistujat henkilötietoineen

Lisätietoja: Sisse Grünn, matkavastaava  sisse.grunn@saunalahti.fi Puh. +358 405 117 186
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Joukko kerholaisia teki retken Lanzarotelle 22.–24.2.-
13. Aamusella matkattiin Timothyn kyydissä Plaza Far-
raylta Las Palmasin lentokentälle. Binter Canarias Airin 
45-minuutin lento Lanzarotelle sujui vaivattomasti.

Perillä oli bussi odottamassa, joka vei meidät Aparta-
mentos Morromariin, jossa majoittumisen jälkeen osa 
retkeläisistä lähti tutustumismatkalle Puerto de Carme-
nin kaupunkiin, turistien suosimalle rantakadulle. Katu 
muistutti näkymää Playa del Ingles’istä, täynnä ruo-
kailu- ja juomapaikkoja sekä erilaisia basaarikauppoja. 
Hintataso ei kuitenkaan eronnut Kanarian hinnoista.

Seuraavan päivän retki alkoi tukevalla aamupalal-
la, jonka jälkeen Patrician kuljettama bussi vei meidät 
saarikierrokselle. Matka suuntautui aluksi Timanfayan 
kansallispuistoon, joka on yli 20.000 hehtaarin suurui-
nen kuun maisemaa muistuttava, karu laavan ja tuhkan 
peittämä alue. Kävimme Isolote de Hilarion huipulla, 
jossa kahden metrin syvyydessä maan lämpötila nousee 
400 C- asteeseen. Kiertoajelu purkausalueella oli nähtä-
vyys jo yksistään sinne raivatun tien vuoksi, jota pystyi 
liikennöimään vain yhteen suuntaan

Retki Lanzarotelle

Maan pinnassa oleva ”aulagos majoneras”- lämpöpiste 
sytytti tulen 10 sekunnissa kuoppaan heitettyyn pensaaseen.

La Gerian viinialueella sijaitsevassa Bodekassa oli 
maistiaiset alueella kasvatettavista viineistä, joita oli 
myös myytävänä useita eri laatuja.

Ruokailutauko buffettarjoiluineen oli Uga’n kaupun-
gissa sijaitsevassa ravintolassa. Kylläisinä jatkoimme 
saarikierrosta eri kohteisiin, joista pohjoisen näköala-
paikka Mirador de Rio jäi parhaiten mieleen. Ulapalla 
näkyi saaret La Graciosa sekä Montana Clara. Lanzaro-
ten vuorenseinämä, korkea rantatörmä, niukka kasvusto 
ja aurinkoinen sää olivat näkymä vailla vertaa. Penas del 
Chache’n 670 m korkean näköalapaikan carahillo-kahvi 
maistui piristävältä, ja matkamuistomyymälän valikoi-
masta löytyi erilaisia muistoesineitä tuliaisiksi. Päivän 
kiertoajelu oli yli sadan kilometrin pituinen, hauska, 
riemuisa ja miellyttävä kokemus, josta jäi kaikille hyvä 
mieli.

Paluupäivänä huoneenluovutusten jälkeen jäi runsaas-
ti aikaa tutustua uudelleen turistialueen kohteisiin ja 
odotella lähtöä lentokentälle. Lento Las Palmasiin sujui 
ilman ongelmia ja kentällä odottanut Timothyn ohjaama 
bussi toi meidät takaisin Plaza Farraylle.                R.K.

Kuvat: Esko Berg

Viisi meriä syvä kaivo, jonka lämpö vaihtelee 80–200 C-
asteen välillä. Ruoan valmistaminen sujuu maasta pur-
kautuvalla lämmöllä.

Maankoloon kaadettu vesi suihkusi 2 sekunnin kuluttua 
höyryyntyneenä takaisin.

Kuvassa oleva kraatteri muodostui v.1730-1736 purka-
uksessa, jota kesti kuusi vuotta. Purkausaukkoja on Kan-
sallispuiston alueella yli sata kappaletta.
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jäsenille, jotka olivat Reino Alanko, Sauli Majava, Esko 
Puuska, Seppo Helva ja Eino Pesonen. Merkit luovutti 
puheenjohtaja Maila Turunen ja varapuheenjohtaja Au-
likki Tikkanen.

Kerhon pitkäaikaisen jäsenen Eila Metsärannan lah-
joittaman Kultaisen ruusun saivat tänä vuonna Taito 
Räisänen, Sirkka Kaskela ja Marja Puuska.

Kiitoksin palkittiin Eino 
Pesonen, joka oli lahjoittanut 
kerhon kovalevylle 4000 – 
5000 musiikkikappaletta.

Kerhon kesätapaamisen 
sijaintipaikaksi elokuun puo-
livälissä päätettiin Tampere 
ehdotetun Tallinnan sijasta. 
Tapahtumaa valmistelevan 
Sisse Grünnin avuksi nimet-
tiin Rainer Kaskela ja Esko 
Puuska.

Lopuksi
Jäsenmääräkehitys todettiin myönteiseksi. Vuoden 

alusta lukien uusia jäseniä on liittynyt 25. Kerho on ve-
tovoimainen ja tärkeä Kanarialle talvea viettäville, mutta 
myös satunnaisille vierailijoille.

Kevätkokouksesta jäi hyvä mieli. Toiminta on moni-
puolista ja talous hallinnassa. Uudet jäsenet ja toimijat 
takaavat, että jatkuvuus on turvattu. Hyvää kevättä!

Suomi-Kerhon sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 
25.2.2013 alkaen kello 13.00. Kokouksen avauksen suo-
ritti kerhon hallituksen uusi puheenjohtaja Maila Turunen. 
Puheenjohtajistossa toimivat kokeneet henkilöt, Esko 
Berg puheenjohtajana, Reino Alanko pöytäkirjasihteerinä 
ja Rainer Kaskela toisena sihteerinä. Pöytäkirjan tarkis-
tajiksi valittiin Eeva Jenu ja Esko Puuska. Ensimmäistä 
kertaa kirjoittajan Suomi-Kerhon kokoushistoriassa 
ei ääntenlaskijoita kokouksen järjestäytymiskohdassa 
valittu, vaan päätettiin heidän valinnastaan tarvittaessa. 
Ei tarvittu. Yksimielisyydestä ja yhteisymmärryksestä 
kieli jo heti ilmoittautumisvaiheessa se, ettei perinteistä 
äänestyslippunippua jaettu esityslistan ja siihen liittyvien 
asiakirjojen liitteenä.
Päätösvaltaisuus

Huolimatta siitä, että äänioikeutettuja osanottajia oli 
kohtuullinen määrä, ei päätösvaltaisuuden omaavia 
jäseniä ollut paikalla kokouksen alkaessa päätöksente-
koon oikeuttavaa määrää. Läsnä olleet 89 äänioikeuden 
omaavaa jäsentä eivät täyttäneet sääntöjen edellyttä-
mää kolmasosavaatimusta. Äänioikeutettujen määrä 
kokouksen alkaessa oli 307. Kokous keskeytettiin. Sitä 
päätettiin sääntöjen puitteissa jatkaa tunnin kuluttua 
kello 14.00. Tällöin kokous oli päätösvaltainen minkä 
tahansa jäsenmäärän ollessa läsnä. Odotusaika käytettiin 
kahvitteluun ja seurusteluun. Johtopäätöksenä voisi äkkiä 
olla, että henkilövalinnat kiinnostavat enemmän kuin tilit 
ja toiminnan arviointi. Kevätkokous on niin kutsutusti 
tilinpäätöskokous, jossa hyväksytään edellisen vuoden 
toiminta ja talouden hoito sekä myönnetään vastuuvapaus 
tilivelvollisille. Syysyleiskokouksessa valitaan kerhon 
hallinto. Vaikka tungosta ei hallituspaikoille nykyisin 
ole, heidän valintaansa osallistuminen kiinnostaa. Yhtä 
hyvä arvio osallistumisinnokkuudesta lienee kuitenkin 
se, että joulukuussa pidettävän kokouksen aikana saarella 
talvehtivia kerholaisia on huomattavasti enemmän kuin 
helmikuun lopussa.

Kerhon toiminta ja talous
Kokous ilmensi hyvin jäsenten luottamusta hallintoa 

kohtaan. Toimintakertomus kuvasi kokonaisuudessaan 
hyvin viime vuoden toimintaa. Erittäin yksityiskohtainen 
tuloslaskelman ja taseen selvitys antoi jäsenille varmuutta 
siitä, että asiat on hoidettu harkitusti ja hyvin sekä toimin-
nallisten että taloudellisten resurssien puitteissa. Käytetyt 
puheenvuorot ennen toimintakertomuksen ja tilinpää-
töksen hyväksymistä olivat asiallisia ja asiantuntevia.   
Tilintarkastajien lausunto ja puolto tili- ja vastuuvapauden 
myöntämisestä saivat yksimielisen hyväksynnän. Puheen-
vuorojen sisältämät ehdotukset siirrettiin ponsiesityksinä 
hallitukselle.

Hallituksen päättämät asiat
Hallitus myönsi Suomi-Kerhon ansiomerkkisääntöjen 

mukaiset ansiomerkit kerhotoiminnassa ansioituneille 

Kevätyleiskokouksen
tunnelma henki talvi-
kauden päättymistä

Marja Puuska
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Hyvät biljardipelin harrastajat, tervetuloa. Suomi-Ker-
hon hallituksen edustajana minulla on suuri kunnia vihkiä 
käyttöön kerhon uusi biljardipöytä. Mutta sitä ennen, kun 
täällä näyttää olevan näinkin paljon uusia, tulevia biljardin 
harrastajia, kerron vähän taustatietoa siitä, mitä kaikkea 
biljardi oikein on.

Biljardi on nimitys joukolle pallopelejä, jota pelataan 
veralla päällystetyllä pöydällä, joka on yleensä suorakai-
teen muotoinen. Pöytää ympäröivät kumipehmusteiset, 
verkapäällysteiset vallit noin pallojen puolivälin korkeu-
della. Biljardipöydässä on tavallisesti kuusi pussia, yksi 
kussakin kulmassa sekä yksi kummankin pitkän sivun 
keskikohdilla, mutta joissakin pöydissä ei ole pusseja lain-
kaan. Biljardipeleissä lyödään kööksi (ransk. queue) kut-
suttavalla suippenevalla kepillä pöydällä olevia palloja.

Erilaisia biljardipelejä on:
•  Kaisa
•  Pool alalajeineen.
•  Snooker
•  Englantilainen biljardi
•  Kara alalajeineen
•  Pyramidi, jota pelataan lähinnä Venäjällä
Yleisimmät pool-pelit ovat kasipallo (8-ball), ysipallo 

(9-ball), kymppipallo (10-ball) ja straight pool (14.1). 
Näiden lisäksi on olemassa variaatioita ja muita epävi-
rallisia pelimuotoja.

Hiukan biljardin historiasta
Biljardin pitkä ja rikas historia ulottuu lajin alkuläh-

teille 1400-luvulle. Skotlannin kuningatar Maria Stuartin 
ruumis käärittiin hänen biljardipöytänsä peitekankaaseen 
vuonna 1586. William Shakespeare mainitsee lajin useasti 
teoksissaan, mukaan lukien kuuluisat vuorosanat: ”let’s do 
billiards” näytelmässä Antony and Cleopatra (1606–07).

Muita innokkaita lajin harrastajia ovat olleet mm. 
Mozart, Ludvig XIV, Marie Antoinette, Immanuel Kant, 
Napoleon, Abraham Lincoln, Mark Twain, George Wa-
shington, Charles Dickens, George Armstrong Custer, 
Theodore Roosevelt.

Kuten huomaatte, ei me kerhon biljardinharrastajat 
kovin huonoon joukkoon kuuluta. Aika näyttää koska 
meidän nimet lisätään tähän kuuluisien biljardinharras-
tajien joukkoon.

Hyvät biljardin harrastajat, tuottakoon tämä biljardi-
pöytä meille pelaajille mielenkiintoisia iltoja, sosiaalista 
yhdessäoloa, tosimielellä pelattavia sarjapelejä hymyssä 
suin ja taloudellista tuottoa kerholle. Pitäkäämme hyvää 
huolta tästä pöydästä, onhan sen hankinta ollut tuskan ja 
työn takana.

Näillä muutamilla peliin liittyvillä taustatiedoilla julis-
tan kerhon uuden biljardipöydän otettavaksi pelikäyttöön. 
Pöytä on katettu ja pallot ovat paikallaan.

Pyydän biljardivastaava Markku Korkiakangasta ja 
viimevuosien biljardimestari Esko Puuskaa poistamaan 
pöydälle asetetun sinivalkoisen nauhan.

Avauslyönnin suo-
rittaa Markku Korki-
akangas ja avauspe-
lin pelaavat Markku 
Korkiakangas ja Esko 
Puuska.

Esitän, että en-
nen avauslyöntiä 
otamme pelipöy-
dän virallisen vih-
kimisen kunniaksi 
lasin ”samppakal-
jaa”.

Biljardipöydän
vihkiminen 9.2.2013

teksti:
kerhon sihteeri
Esko Berg
kuvat:
Kerttu Pajulahti
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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 - 639 714 053 
  email: harriett.canasol@gmail.com
Toivotan vanhat ja uudet asiakkaat 

tervetulleiksi
matkavarausten  järjestelyissä
ja asuntojen vuokrauksessa. 

MATKATOIMISTO

Suoria matkoja
Suomeen 

ja yhdellä välilaskulla. 
Soita + 34 - 651 371 468

Harriet Heilbut 
Toimistoajat: ma-pe klo 10-13
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Ilmat ovat olleet todella keväiset. Meri on ollut 
houkuttelevan näköinen. Rannat ja Paseo de Las Canteras 
on ollut täynnä auringosta nauttivia ihmisiä. Talvimyrskyjä 
ja Kanarian tihkua on talvella saatu vain harvoin. Maaliskuu 
alkoi. Pääskyset ja perhoset lentelevät. Tätä kirjoittaessa 
kuitenkin on pirullisen kova tuuli. Sanonta ”tuulee niin, 
että tukka lähtee” on tosiasia. Onneksi peruukki on vain 
muisto ja kaapissa muistuttamassa menneisyydestä. Tällä 
puhurilla sen perässä olisi saanut juosta pää kaljuna pitkin 
paseota.

Elämä on ihanaa. Meillä on mieheni Eskon kanssa ollut 
tilaisuus kerran viikossa tehdä lounasta Suomi-Kerholla, 
maanantaisin. Ei kahdestaan, vaan kanssamme on ollut 
työssä aivan ihastuttavia henkilöitä. Aloittaessamme 60–90 
lounastajan ruuan valmistusta iski paniikki. Kaikki olimme 
tottuneet tekemään pienelle perheelle aterioita. Muistelin 
kaiholla nähneeni joskus vanhempieni kirjahyllyssä 
”Lottien keittokirjan”. Se oli perintönä kanttori-isoisäni 
kirjakaupasta. Vuosien saatossa kulkeutunut luoja ties 
minne, ei ainakaan minun kirjahyllyyni. Se siitä ja 
suunnittelemaan tavaran hankintaa sekä valmistusta. 
Onni suosii rohkeaa ja uskon meidän tiimin onnistuneen 
ruokajutuissa kohtuullisen hyvin.

Syksystä siirtyminen kevääseen on tapahtunut 
ällistyttävän nopeasti. Lentoliput Suomeen on 
hankittu ja varmuuden vuoksi myös takaisin. Onhan 
kotikaupunkimme Las Palmas. Kesälomakaupunki on 
Espoo. Kesäkin tulee kokemukseen perustuen kulumaan 
nopeasti. Kaikkea suunniteltua ei ehdi mitenkään tehdä. 
Vuosi vuodelta kuitenkin ihmettelemme, mitä me Espoossa 
talvella tekisimme. Kylmää, pakkasia, loskaa, lunta ja 

LAS PALMASIN KEVÄT liukastumiskammoa. Harrastukset ja kulttuuri sekä ystävät 
olisivat kalliin bensan, bussin tai taksimatkan takana. Siinä 
sitä pelattaisiin kahteen pekkaan sinkkiä tai katseltaisiin 
telkkaria – tylsistyen. Täällä on kaikki tässä ja nyt. Kiva 
kesä Suomessa ja äkkiä synkkyyttä pakoon Kanarialle.

EU-direktiivien harmonisointikaan ei innosta. 
Määräykset ja ohjeet vaihtelevat. Tässä ja nyt kaikki 
on selvää. Suomessa terveyskeskus ei viime kesänä 
äkkiseltään suostunut uusimaan reseptejä eikä antamaan 
Kela-korvauksia kassalla tutuissa entisissä toimipisteissä 
huolimatta Eurooppalaisesta sairaanhoitokortista. 
Entinen lääkäri ja sairaanhoitajakin olivat vaihtuneet. 
Omalääkärijärjestelmä oli lopetettu. Hätäiseen löydyimme 
kirjoista ja kansista entisinä asiakkaina.

Ei vaan. Suomeen on kiva mennä kesäksi. Vaikka 
olemme tottuneet kanarialaisiin ruokiin, Eskon syksyisen 
sopeutumispaketin lisäksi turistit tuovat herkkuja pitkin 
talvea. Joitakin asioita aina jää kesätunnelmointiin. 
Kuha, siika, muikut, erityisesti savumuikut, Sundomin 
savusiika, silakat monipuolisesti valmistettuina kuten 
silakkapihveinä. Viime kesänä ehdimme juuri ja juuri 
hankkia silakoita pihvejä varten, kun ne loppuivat 
totaalisesti myyntitiskeiltä. Luin sitten jostain aviisista 
heinäkuun alkupuolella, että silakkakiintiö oli piru vieköön 
vaihdettu lohikiintiöön jonkun maan kanssa – olisiko ollut 
Liettua.  Lohta saa ympäri maailman, mutta silakkaa vain 
pohjoisessa. Kiroilua…

Taas taisi tulla aika pitkä juttu, mutta koneen ääressä on 
kiva irrotella ja mietiskellä maailman menoa, ystäviä ja 
tapahtumia.

Oikein hyvää kesää teille kaikille toivotellen
Marja Puuska ja Eskonsa
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Markus ja Klaus halusivat muistaa Clarissaa hyvän 
palvelun johdosta suomalaisille asiakkaille, ojentamalla 
hänelle kunniakirjan ja Suomen pienoislipun. Clarissa on 
merkittävällä tavalla edesauttanut suomalaisia asiakkaitaan 
saamaan Las Palmasissa kodikkaita ja kohtuuhintaisia 
vuokra-asuntoja. Tälläkin hetkellä Clarissalla on myös useita 
kymmeniä suomalaisia tyytyväisiä asiakkaita.

Clarissa tuli Kanarian saarille Hollanista yli 40v sitten, 
ensin Teneriffalle, ja sieltä Las Palmasiin. Clarissa välittää 
vuokra-asuntoja myös muualle saarilla. Tyttärensä Tamara 

KUNNIANOSOITUS
CLARISSA DONKILLE

KIINTEISTÖVÄLITYS
ASUNNON VUOKRAUS

Kielet: espanja, englanti, hollanti, ranska ja saksa

Clarissa

C/Pelayo No 6 (Portugalin kulma)
35010 Las Palmas de G.C.
Puhelin +34-928 228 595

Kännykkä +34-609 105 273
Fax +34-928 272 753

työskentelee hänen apunaan, ja poika Sergio toimii hotelli 
Astorissa. Tobi-koira pitää komentoa Clarissan toimistossa. 
Clarissa puhuu useita kieliä, ja suomella hän pärjää meidän 
suomalaisten asiakkaiden avustuksella.

Toimisto on helppo löytää; kun kävelet Suomi-kerholta 
etelään Calle Portugalia pitkin. Löydät sen Hipor Dino 
kauppaa vastapäätä. Siispä ei kannata ujostella - asunto kyllä 
löytyy - jos niitä on vielä jäljellä. 

Kun minulta taannoin eräänä perjantaina kysyttiin, 
tulisitko, Lauri, näytelmään mukaan, vastasin epäröiden, 
ettei minusta taida siihen enää olla, kun tuo yläpään veräjä 
vuotaa niin, ettei tahdo uusi asia pysyä laitumella. Lupasin 
vastauksen maanantaina; se oli myönteinen ja sen johdosta 
minut nimitettiin sheikiksi.

En ole eläessäni lukenut samaa tekstiä niin moneen 
kertaan kuin tämän kolmen viikon aikana.  Kun ruvettiin 
harjoittelemaan näytelmää ja aikansa tankattuani jäi jotakin 
roolin sheikin huivin alle, niin uskallettiin määrätä ensi ilta 
ja ilman kenraaliharjoitusta.

Täytyy sanoa, että tällainen määrä, 56 repliikkiä, oli 
tosi vaikea muistaa enkä minä kaikkia muistanutkaan; 
sen vuoksi meni jossakin kohdassa jokelteluksi, mutta 
ymmärrämmehän me lapsiakin, kun ne jokeltelevat.

Olimme kaikki jännittyneitä, tuleeko väkeä tätä 
katsomaan. Kun siirsimme näytöspäivää, alkuperäisestä 

Ei oppi ojaan kaada eikä nimi miestä pahenna
viikon verran, yllätyimme, kun ovi avattiin ja sali täyttyi 
hetkessä.

 Harjoituksissa oli mukavaa.  Jos kaikki teksti, mitä siellä 
lausuttiin ja näyteltiin, pistettäisiin käsikirjoitukseen, tulisi 
siitä pitkä elokuva, tosin kielletty lapsilta. Yksi havaintoni 
oli, että tässä vanhuuden muistitilassa ei tarvitsisi kuin 
yhden romaanin.  Kun sen lukisi viikon välein, tuntuisi se 
joka kerran ihan uudelta.

Toinen asia, mikä lämmitti mieltä, oli 
se, että ei tuo toinen veräjä alapäästä 
vuskannut, kun väki pysyi sisällä koko  
näytelmän ajan.

Huumorilla paistettu leipä maistuu 
paremmalle.

Ystävällisesti Lauri-sheikki

Talkooväen kiitokset
keittiöhenkilökunnalle hienosti hoidetusta karonkan tarjoilusta!
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Tejedaan tul-
tiin pikkubussilla 
20.1.2013. Tästä 
n. 1.540 metrin 
korkeudesta läh-
dettiin kahvitau-
on jälkeen kohti 
Artenaran kylää, 
joka sijaitsee vuo-
ren toisella puolel-
la laaksossa n. 10 
kilometrin päässä. 

Patikoinnin tavoiteajaksi asetettiin 4 tuntia ja marssino-
peudeksi sovittiin periaate, että edetään hitaimman mu-
kaan. Patikkaretkeä veti Kalevi Ahokas (kuvassa vasem-
malla) ja peräpään valvojana toimi Esko Berg (kuvassa 
oikealla). Molemmat olivat entisen Uukuniemen entisiä 
alaluokkien kansakoulukavereita. Matkaan lähti yhteen-
sä 16 vaeltajaa, joista suurin osa oli ensikertalaisia.

Ryhmä yhteiskuvassa Constantinon vuoren rinteellä 
reitin korkeimmalla paikalla n. 1.750 metrin korkeudes-
sa. Pilvet uhkasivat tulla vuoren pohjoispuolelta sumen-
tamaan etelärinteen loistavia näköaloja. Alkunousuissa 
jouduttiin pitämään kolme hengähdystaukoa. Tässä kor-
keudessa happi oli jo niin ohutta, että jalat menivät nou-
suissa maitohapoille.

Ruokatauko pidettiin 
Cuevas del Caballero-
nimisessä paikassa en-
tisten Kanariansaarten 
alkuperäisasukkaiden 
(guanchit) luola-asun-
tojen edustalla n. 1.500 
metrin korkeudessa vai-
keakulkuisella vuoren 
rinteellä. Luolia oli usei-
ta ja ne ovat nyt rauhoi-
tettuja ja sisäänpääsy 
suljettu. Rinteeseen veis-

tetty ihmisen kivipään tekijä on tuntematon. Piha-alue 
oli pieni ja siitä alkoi n. 600 metrin suora pudotus alas 
laaksoon, minne silmä ei kantanut. Aurinko paistoi ete-

Patikkaretki 20.1.2013
Tejedasta Artenaran kylään

lärinteelle, ja näköala oli mitä huikaisevin. Laskeutumi-
nen luolille ei ole sopiva henkilöille, joilla on korkean-
paikan kammo.

Ryhmä on jälleen kasassa. Tämä oli reitin helpoin 
vaelluskohta. Kuljimme Kanarian mäntymetsikön läpi ja 
aloimme laskeutua pikkuhiljaa pohjoisrinnettä kohti Ar-
tenaran kylää. Varsinainen kinttupolku jyrkkine laskui-
neen alkoi vasta lähellä määränpäätä. Välillä jyrkimmis-
sä alastulopaikoissa tuntui, että varpaan kynnet irtoavat.

Patikkaretken kohde on jo näkyvissä. Mantelipuut 
kukkivat Artenaran kylässä. Kylä sijaitsee Gran Cana-
rian saaren keskiosassa 1.270 metrin korkeudessa ja se 
on korkeimmalla sijaitseva yksi vanhimmista saaren ky-
listä.

Kaikki pääsi perille tavoiteajassa. Yhtään haaveria 
matkalla ei sattunut. Allekirjoittaneella oli jalatkipeinä 
melkein viikon kun olin tottunut ainoastaan Canterasin 
Paseolla kävelyyn. Kiitos Kaleville patikkaretken järjes-
tämisestä.

Kuvat ja teksti: Esko Berg
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Kilpailu veti taas kerran kerhon täpötäyteen väkeä. 
Tunnelma oli mukava ja vapautunut. Tähän oli suurelta 
osalta vaikuttamassa kilpalaulajien oma värikäs panos-
tus. Asu oli valittu monella esitettävän laulun mukaan ja 
se antoi tietysti jo väriä koko esiintymiselle. On oikein 
hyvä, kun tällaiseen kilpailuun tulee uusia ideoita. Ensin 
moni ihmetteli, kun viihdevastaava ehdotti tuota pukeu-
tumista. Mutta kilpailussa todettiin sen olevan tosi hyvä 
juttu. Onhan kuka tahansa näyttelijä ja esiintyjä osassaan 
vasta täydestä sydämestään mukana, kun saa rooli-vaat-
teet ylleen. Näimme ”Suomi-neitoa”, ”Katri-Helenaa” 
ja hyvännäköisiä herrasmiehiä, puhumattakaan pariisit-
taresta.

 Olisipa vielä ollut aikaa enemmän, että olisimme kuul-
leet lisää hyviä lauluja. Nimittäin todella hyviä laulajia 
ja esiintyjiä jäi vähälle huomiolle ajan puutteen vuoksi. 
Tulevaisuudessa kannattaa pohtia kahden eri päivän kil-
pailua. Jos olisi ollut enemmän aikaa, esiintyjät olisivat 
päässeet vielä enemmän näyttämään kykyjään ja laulu-
repertuaariaan.

KARAOKEKILPAILU 
5.2.2013

Tämän vuoden karaokevoittajat:
naiset: 1. Hilkka, 2. Sirkka, 3. Maire
miehet: 1. Lauri, 2. Sulevi, 3. Simo 

Tänä vuonna kehoitettiin panemaan 
painoa paljon tulkinnalle ja lavaesiin-
tymiselle. Tietysti ne ovat yleisön kan-
nalta hyvin tärkeitä ja mukavia juttuja. 
Mutta kaikkihan me tiedämme, että 
kuitenkin laulun sävelellinen puhtaus 
ja rytmissä pysyminen ovat tosi tärkei-
tä. Oli kuitenkin mukava huomata, että 
kuuden tuomarin pisteet olivat hyvin 
lähellä toisiaan. Muutamien laulajien 
kohdalla oli usealla tuomarilla jopa 
sama yhteispistemäärä. Onneksi ylei-
sökin sai ottaa osaa arvosteluun lop-
puvaiheessa. Kolme tuomarien valitse-
maa naista ja miestä lauloi vielä yhden 
laulun. Sen jälkeen yleisö kirjoitti la-
puille mieleisensä järjestyksen. Tässä-
kin, jos olisi ollut enemmän aikaa, olisi 
voitu valita useampi laulaja mukaan ja 
silloin yleisöllä olisi ehkä ollut suurem-
mat mahdollisuudet valintaansa. Mutta 
hyvä näin! Tuli uusia ideoita ja tapoja. 
Niitähän voidaan kehitellä edelleen.
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Plaza Farraylle oli kerääntynyt runsas joukko tilaus-
bussia odottelemaan tammikuun viimeisenä perjantai-
aamuna. Oltiin lähdössä tutustumaan Kanarian vuoristo-
maisemiin ja ihailemaan kukkivia mantelipuita.

Ennusmerkit eivät kuitenkaan olleet hyvät, sillä mat-
kalle lähtöä odoteltiin pienessä tihkusateessa. Kuiten-
kin uskottiin sään paranevan matkalla. Aukion laidalla 
olevalle bussipysäkille tuli täsmällisesti iso bussi, joka 
täyttyi lähtijöistä viimeistä paikkaa myöten.

Niin lähdettiin kerhomme kokeneiden oppaiden Rai-
nerin ja Kalevin kanssa koko päiväksi retkelle. Retkien 
vakiokuljettaja Paco oli ratissa. Saatoimme siis muka-
van musiikin säestyksellä turvallisin mielin tehdä mat-
kaa vuoriston mutkaisilla ja kapeilla teillä.

San Mateon ruokamarkkinat
Ajettuamme puoli tuntia olimme jo ensimmäisessä 

kohteessamme San Mateossa, jota vilkaistiin vain bus-
sin ikkunasta. Rainer kertoi, että tässä kylässä on viikon-
loppuisin maalaismarkkinat ja San Mateoon on kätevää 
tulla omin avuin bussilla Las Palmasista.

Cruz de Tejedan oikukas ilmanala
Suuntasimme siis välittömästi ylöspäin erittäin mut-

kaista tietä kohti Cruz de Tejedaa. Ympärillemme alkoi 
jo kertyä sumua, mutta tunnelma oli vielä lupaava. Tietä 
reunustivat mahtavat eucalyptuspuut.

Ylempänä bussimme reitti kulki metsän halki, jonka 
mäntyjen oksat olivat naavan peitossa. Sumu ympäril-
lämme tiivistyi uhkaavasti, mutta vielä tämä hämärä vih-
reys tuntui kiehtovalta.

Saapuminen vuoren huipulle 1580 metriin piti olla 
matkamme kohokohta, sillä sieltä olisi avarat maisemat 
saaren yli ja näkymä vuoren rinteille ja laaksoihin, joissa 
kukkivat mantellipuut.

Mutta mitä perillä kohdattiinkaan! Näköalapaikka oli 
täydessä sumussa ja kylmä sade ja viima muistuttivat 
kotoisasta ilmanalasta.

Kuitenkin kaikki halusivat taukoilla ja niin kiirehdit-
tiin urhoollisesti bussilta lähimpään baariin. Siellä olisi 
tarjolla kahvin lisäksi paikallista carahilloa, joka läm-

Retki vuorille:

Merkittävissä
maisemissa
sään armoilla

Suomi- Kerhon Mantelinkukka- ja vuoristoretki järjestettiin runsaan osanoton vuoksi 
kaksi kertaa tammi- helmikuun vaihteessa. Kokopäiväretkellä tutustuttiin Gran Canari-
an keskiosan maisemiin ja paikkakuntiin: San Mateo, Cruz de Tejeda, Artenada, Vallese-
co ja Teror. 

mittäisi ja lohduttaisi kurjan sään aiheuttamaa pettymys-
tä.

Virkistymistauon aikana sade ja tuuli ehtivät vähän 
laantua, joten takaisin bussille taivallettiin sitten rau-
hallisemmin. Paikalliset myyntikojujen pitäjät yrittivät 
huudella bussille palaavaa ryhmää, tietysti suomeksi, os-
toksille. Siinä säässä jäivät kuitenkin ostokset tekemättä.

Sitten se tapahtui, taivaalle tuli pieni, sininen aukko, ja 
eikös se päivä pilkistänyt. Bussiin noustessamme saim-
me nähdä aavistuksen siitä, millaista on valoisalla hui-
pulla.

Artenada, pieni vuoriston idylli
Matkaa jatkettiin ja sumu väistyi vähitellen. Laakson 

rinteillä näimme asutusta saaren vanhaan tyyliin. Pai-
kassa asuttiin luolissa, jotka oli modernisoitu, niin että 
sisäänkäynti oli viimeisen päälle parvekkeilla ja teras-
seilla kuorrutettu. Matkantekijöitä valistettiin myös, että 
talojen sisältä löytyy ihan oikeita, kaikin mukavuuksin 
varustettuja ihmisten asuttavia luolia. Eli mukaillen 
Rainer-opastamme, ihmiset asuvat täällä kiven sisällä, 
mutta kuitenkin vapaina.

Sitten suuntasimme kohti Artenadan kylän keskustaa. 
Ilma oli kirkastunut niin, että saatoimme nähdä paikan 
terassilta horisontissa Teneriffan saaren. Kylästä löytyi 
myös muutamia runsaasti kukkivia mantelipuita, joita 
päästiin ihailemaan auringonpaisteessa.
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Artenadassa oli myös kaunis, vuosituhannen alussa 
restauroitu kirkko. Sen erikoisuus puinen sisäkatto oli 
etevä näyte hienosta puukaiverrustaidosta. Alttarisyven-
nyksessä oli myös kauniit, entisöidyt freskot.

Maittava lounas Balcon de Zamorassa
Matka jatkui sitten suomalaisten retkillään paljon 

käyttämään lounaspaikkaan Balcon de Zamoraan. Siellä 
syötiin hyvin ja kiirehtimättä. Tarjoilijat olivat opetel-
leet suomeksi eri ruokalajien nimiä, joten kaikki saivat 
sitä mitä olivat tilanneetkin. Ruokapaikan maisemaikku-
noista oli hyvät näkymät joka suuntaan. Sään jatkuvista 
oikuista kertoi se, että ateriamme aikana näköala peittyi 
monta kertaa tiheään sumuun ja sitten se repesi eteemme 
taas aurinkoisena. Terassilta näkyi jo Las Palmasiin asti, 
joka sillä hetkellä paistatteli auringossa.

Teror, barokkikaupunki keskellä ylänköä
Vatsat täynnä hyvää ruokaa matkamme jatkuikin sit-

ten niin, että viimeisenä etappina ennen Las Palmasiin 
palaamista oli kohteenamme Teror.

Teror, joka on kanarialaisille hengellisyyden keskus, 
on saaren suojeluspyhimyksen Maria de Pinarin koti-
paikka. Siellä kerrotaan neitsyt Marian ilmestyneen kes-
kiajalla kahdesti. Täällä on myös kanarialaisten piispan-
istuin, joka hallinnoi koko saaren kirkollista toimintaa. 
Tarkoitus oli tutustua paikkakunnan suureen kirkkoon, 
mutta se oli suljettu kuten moni muukin kohde, koska 
osuimme paikalle siestan aikaan.

Katselemista riitti kuitenkin kaupungin vanhassa kes-
kustassa. Barokkiaukio 1600-luvulta kirkon ympäril-
lä oli ehjä, kaunis rakennuskokonaisuus. Siellä kasvoi 
myös muutamia tarkkaan vaalittuja komeita puita, joilla 
oli ilmeisesti merkittävä symbolinen arvo.

Kun kirkko oli kiinni, sai sen aukion laidassa oleva 
kotimuseo osakseen sopivasti huomiota. Yksi kaupun-
gin vanhimmista säätyläiskodeista oli museoitu. Siellä 
kiertämällä saattoi aistia, miten paikkakunnan vähälu-
kuiset aateliset olivat täällä eläneet.

Terorista bussimme palasi Las Palmasiin täsmällisesti 
suunniteltuna ajankohtana.

Olimme olleet mukana antoisalla matkalla.

Kirsti

P.S
Toinen kierros viikkoa myöhemmin
Matkalle lähtijöitä oli ilmoittautunut niin paljon, että 

viikkoa myöhemmin helmikuun 1. päivänä se uusittiin. 
Niinhän siinä kävi, että tälle retkelle mukaan tulleiden 
viikon odotus palkittiin ihanalla ja aurinkoisella säällä.
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asustemyymälöitä. Jos shoppailu puuduttaa, niin aina on 
voi levähtää suolapalan tai lasillisen parissa jossain lukui-
sista pikku kahviloista tai tapaspaikoista, joita etenkin Pza 
de Españan päässä on vieri vieressä.

Lopez jatkuu vielä Pzan jälkeenkin muutamilla kiinalai-
silla kaupoilla. Niihin voi tarkemminkin tutustua ”Kiina-
alueella” Juan Rejonilla ja Navalilla. Täältä löytyy kaikkea 
mahdollista maan ja taivaan väliltä. Monet tuotteet löytyvät 
myös Catalina-puiston sunnuntaimarkkinoilla.

Kauppakeskukset
Keskustassa olevat kauppakeskukset El Muelle ja Las 

Arenas ovat sisällöltään hyvin varustettuja. Ne ovat kom-
pakteja kauppakeskuksia, joissa saman tuoteryhmän myy-
mälät ovat vierekkäin. Kaupungin ulkopuolella on Las 
Terrazzas-outletkeskus, El Mirador-kauppakeskus ja uusin 
Siete Palmas-ostoskeskus.

Triana on Las 
Palmasin van-
himpia esikau-
p u n k i a l u e i t a , 
eräs suosikkialu-
eeni. Pitkän ja 
viihtyisän pää-
kadun Mayor de 
Trianan varrella 
on moni hyvä 
v a a t e m y y m ä -
lä, joista osa on 
myös Lopezilla.

Elämä Trianalla on vilkkaimmillaan iltaisin. Trianalla 
samoin kuin Lentini-kadun toisella puolella olevassa Ve-
guetassa on torstaisin tapasillat, jolloin annokset maksavat 
sisällöstä riippumatta yhden euron kappale. Samalla hin-
nalla saa myös viinilasillisen.

Veguetassa on alueen historia, jossa on säilynyt koko 
1400- ja 1500-lukujen siirtomaakulttuurin viehätys. Nyky-
taiteen museo, Kolumbuksen kotimuseo, modernin taiteen 
museo mm. ovat tutustumisen arvoisia. Santa Aña-katedraa-
li on sekoitus goottilaista, renessanssia ja uusklassista tyyliä.

Puutarhakaupunginosa
Aika ajoin käyn ihastelemassa kauniita taloja ja hyvin 

hoidettuja pihoja Ciudad Jardin - puutarhakaupunginosas-
sa. Istun Parque Doramas-puistossa, jossa vesipurot lori-
sevat seinämiä ja rinnettä pitkin ja pitävät kasvillisuutta 
vehreänä. Tähän kaupunginosaan voi kävellä tai sinne voi 
matkata bussilla no 3.

Venesatamien loistokkaat purje- ja moottoriveneet saa-
vat minut laskemaan eurojani, jos voisin sijoittaa johonkin 
näistä herkuista.

Olen ollut Las Palmasissa niin monta kertaa, että siitä on 
hyvää vauhtia tulossa toinen kotikaupunkini. Kaupungissa 
on aina tuttuja. Siellä myös saa uusia tuttavuuksia ja ystä-
viä. Tulin saarelle yli 10 v sitten sisareni perheen kautta. 
Heillä on asunto vuorilla, jossa olemme viettäneet jouluja 
koko perheen voimin. Isä on sittemmin siirtynyt toisen-
laiseen paratiisiin. Mies on myös kelkasta pois jäänyt, ja 
nykyisin olen viettänyt jouluja sisareni perheen, äitini ja 
lasteni kanssa.

Paljon olisi vielä kerrottavaa, lisättävää ja muisteltavaa. 
Mutta jotain myös ensi kertaan. Las Palmasiin ei varmasti 
koskaan kyllästy. Siksi kaupunkiin haluaa yhä uudelleen.

Las Palmas on saariryhmän runsasväkisin kaupunki. Se 
on tärkeä kaupallinen ja historiallinen keskus sekä kansain-
välinen lomakohde, jonka elinvoimainen satama on maail-
man vilkkaimpia. Kaupunki tarjoaa matkailijoille rantoja, 
upeita maisemia, historiaa, yöelämää ja myös loistavia os-
tosmahdollisuuksia. Kanariansaaret on vapaakauppa-alue, 
joten shoppailu saarilla on edullista.

Las Palmasin keskuksena pidetään Santa Catalina-puis-
toa. Se on yhtä valtavaa ulkoilmakahvilaa, jossa on vilinää 
päivin ja öin. Las Canterasin rannan kävelykatu on yksi 
eloisimmista alueista, jossa kävellään myös ympäri vuoro-
kauden.

Liikkuminen kaupungissa ympäristöineen on helppoa. 
Tutut kaupat, kadut ja alueet vetävät kerta kerran jälkeen 
minua puoleensa.

Muotialalla (mm. sisäänostajana) työskennellessäni pu-
keutuminen ja muodin seuraaminen on veressä. Vaatekau-
pat on aina katsastettava. Ja tämän teen mielelläni. Ostosten 
teko Las Palmasissa on miellyttävää, paljon on valinnanva-
raa ja vaihtoehtoja.

Suosikit
Omia suosikkejani ovat mm. espanjalainen Massimo 

Dutti, Zara-ketjun ”isosisko”, jota ei vielä Suomesta löydy. 
Pohjoismaissa ensimmäinen Massimo Dutti-myymälä tuli 
Ruotsiin Göteborgiin, nyt myymälä on myös Tukholmas-
sa. Laatu on erinomaista ja asut naisille ja miehille ovat 
hyvin tehtyjä. Myymälä on kauppakeskuksissa, Lopezilla 
ja Trianalla. Zarassa pyörähdän myös, mutta se ei ole niin 
kiinnostava, koska Zara on jo Suomessakin. 

Muita kohteitani ovat mm: El Cortefiel, Benetton, Stra-
divarius, Punta Roma, Oysho (alus- ja oloasuja), Mango. 
Poikkikatujen varsilla olevat asustemyymälät upeine kor-
va-, kaula- ja rannekoruineen ovat piristäviä. El Corte Ing-
les-tavaratalossa saa läpileikkauksen kauden trendeistä.

Itse suosin yksittäisiä myymälöitä. Unohtaa ei sovi iha-
nia sisustusmyymälöitä Zara Homesta pienempiin sisus-
tusparatiiseihin. Ehdottomasti tutustumisen arvoisia. Mikä 
tyyli, taito ja tunnelma.

Kosmetiikkamyymälöissä alennukset ovat 20 % -70 
% myymälästä riippuen. Käyn aina mm. Mayassa, mutta 
myös Mayan Outletissa, josta voi tehdä löytöjä. Myymä-
lässä on merkkejä joita ei vielä Suomesta saa.

Ostoskadut
Hyviä ostoskatuja on Mesa y Lopez. Kadun mielenkiin-

to alkaa tavaratalo El Corte Inglesin päästä ja jatkuu Pza 
de Españaan. Molemmin puolin vieri vieressä on vaate- ja 

Las Palmas
shoppailijan silmin

Tapaamisiin!                                         Eija von Schoultz
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  T
ANSSIKELLARIFOXI

yli 100 m2:n tanssilattia

alkaen klo 20
(Hotel Green Fieldin alakerrassa)

  Elävää tanssimusiikkia
 Tervetuloa pitämään hauskaa!

joka ilta avoinna

SUOMALAISTA  KAHVIA
LIHIKSIÄ
LONKEROA
SUOMI  TV
JA MUUTA  MUKAVAAAVOINNA 06-03AVOINNA 06-03

Maukasta ruokaa
mukavassa ilmapiirissä

Suomi TV
suorana

KARAOKEA
PIKKUPURTAVAA
MOJITOJA
AVOINNA 12-24
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Kuparipannu on suomalainen ruokaravintola
Playa del Inglesin keskustassa. 

Keittiöstämme joka päivä klo. 11 -22 perinteisiä 
suomalaisia ja kansainvälisiä herkkuja. 

Sekä myös joka päivä lounasta klo. 11 -16.  

Maanantaisin meillä on Grilli-ilta normaalin ruoka-
listan lisäksi. Grilli-illassa meillä on elävää espanjalaista 

musiikkia. Grillistä tarjoilemme lammasta, naudan 
ulkofilettä, talon jauheliha pihvejä, rosvopaistia, uuni-

perunoita ja paistettuja kasviksia. Grilli-illallisen 
hinta on 18,50e ja ruokaa saa 

syödä niin paljon kuin jaksat syödä. 

Tervetuloa!

apartamentos Tanife, avda. Tirajana 25,
 Playa del Ingles, +34 928 771 258

Ravintola
Kuparipannu

Kesäisin uutisoidaan varoituksen hengessä surullisista 
hukkumistilastoista. Osan tapauksista selittää alkoholi, 
osan puuttuva tai kehno uimataito.

Mutta entä tämä kolmas ryhmä: hyvät uimarit, jotka 
vain vajoavat pinnan alle rannalla olijoiden katsellessa 
voimattomina? Usein puhutaan voimien loppumisesta 
tai krampista. Lyyhistyvätkö hyväkuntoiset lenkkeilijät 
voimien loppuessa pururadalle? Ja eikö krampin saanut 
uimari, joka ymmärtää olevansa pulassa, huuda apua?

Näyttäisi pikemminkin siltä, että ainakin osassa tapa-
uksista uimari menettää tajuntansa ennen vajoamistaan. 
Todennäköinen selitys tajunnan menetykselle on nor-
maalin hengitysrytmin häiriintymisestä aiheutunut hy-
perventilaatio.

Luonnonvesissä uiminen poikkeaa monin tavoin ui-
mahalliolosuhteista. Vesi on viileämpää, ulapalla ei ole 
turvakahvaa mihin tarttua, ja aallokostakin on kiusaa. 
Pitää vielä esitellä rannalla jääneille vesipetomeininkiä 
uimalla repivämmin kuin muuten tekisi.

Kerron tähän liittyen oman kokemukseni. Uin pitkiä 
matkoja käyttäen neopreenipukua, jonka varaan voi jät-
täytyä kellumaan kesken ulappaa. Eräänä kesäpäivänä 
puku ei tuntunut olevan tarpeen, koska veden lämpö oli 
25 astetta ja järven pinta tyyni.

Uin normaalia vauhtiani ja erkanin taitooni luottaen 
loitolle rannasta. Äkkiä alkoi pyörryttää. Paniikki lähes-
tyi, sillä tajusin selvästi, että jos pyörryn, vajoan pinnan 
alle kuten liian moni. Tajusin onneksi myös, että juuri 
hermostumista piti välttää. En lähtenyt pyrkimään ran-
taan vaan käännyin selälleni kellumaan, kunnes kohtaus 
helpotti.

Mitään vastaavaa en ollut koskaan kokenut uidessani 
kelluttavan puvun kanssa. Pelkästään alitajuinen tietoi-
suus siitä, että olin vailla tuota turvavarustetta, riitti häi-
ritsemään hengitysrytmiäni ja aiheuttamaan hyperventi-
laation.

Kiusana ei ollut edes naamaan läpsivää aallokkoa, 
joka helposti sekoittaa hengitysrytmin. Pienikin aallok-
ko asettaa uimataidolle aivan uusia vaatimuksia, joihin 
pitää harjoitella reagoimaan oikein.

Tuntuu siltä, että hyvien uimarien hukkumistapauksiin 
ei ole kiinnitetty tarpeeksi huomiota, vaikka syiden sel-
vittämisellä ja oikeilla ohjeilla suuri osa niistä voisi olla 
vältettävissä. Tavallista parempi uimataito saattaa niissä 
olla jopa hukkumisen syy.

Tässä oma ehdotukseni ohjeiksi. Älä ui viittä metriä 
kauempana rannasta tai matalasta vedestä, koska pelkkä 
alitajuinen tieto riskistä hermostuttaa. Vältä aallokossa 
uimista, mutta opettele myös tarvittaessa tekniikkaa tur-
vallisissa olosuhteissa. Opettele kellumaan.

Jos tunnet vähäistäkin pyörrytystä, etkä pääse muuta-
malla vedolla rantaan, asetu kellumaan. Katsele pilviä ja 
hengitä rauhallisesti. Älä esittele toisille uintivauhtiasi.

Jos uit ulapalla, pidä kelluntapukinetta tai vedä hen-
genpelastajan kelluketta perässäsi.

Miksi
hyväkin uimari
voi hukkua ?
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Gran Canarian
suomalaiset
AA - palaverit:

Auttava  puhelin
Las Palmas  661 012 184

Ti Las Palmasin
 perinteinen AA-ryhmä
 Emilio Zola 4 klo 18 
Ke Laattaryhmä, Puerto Rico
 Ravintola Ulvova Mylläri klo 14
To Las Palmasin AA-ryhmä
 Emilio Zola 4 klo 18
La Las Palmasin Avopalaveri
 Emilio Zola 4 klo 18
Su Yhtenäisyysryhmä Las Palmas
 Emilio Zola 4 klo 18

      AL-Anon ryhmä
 Las Palmas
 tarvittaessa p. 697 901 345

+34 696 743 027
Avda. Italia 2 *Hotel IFA Continental

Järjestää
Teille kaikki
tarvitsemanne
laiva- ja lento-
liput sekä
hotelli-
varaukset
kaikkialle
maailmassa.

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

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

Suomenkielinen palvelu (Irene)
Toimistomme on auki

joka arkipäivä (ma-pe) klo 9.00-19.00

Irene, Rebeca, ja Yaiza
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Kuvia karnevaalitansseista

Voittajapariskunta                                         
Elias ja Leena

Miesten sarjan voittaja Esko
Naisten
sarjan

voittaja
Sinikka

Kuvia karnevaalitansseista
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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!

Gran Canarian
suomalainen
ev.lut. seurakunta

Tervehdin teitä siellä Las 
Palmasin kirkossa. Helsingissä 
kahlaamme nyt räntäsateessa, 
siellä teillä toisin.

Olisko niin, että siellä Kanarian auringossa 
voisi havahtua helpommin myös armon auringon 
olemassaoloon.

Siihen, että mikään, ei mikään, voi viedä ihmisen 
oikeutta anteeksiantamiseen ja uuteen alkuun, siihen, 
että me voimme löytää luottamusta; luottamusta 
läheisiimme, itseemme ja myös Jumalaan, joka ei 
koskaan uhkaa ketään irtisanomisella eikä lopullisilla 
jäähyväisillä ja siihenkin, että meitä kutsumaan 
välittämään toisistamme ja pitämään huolta siitä, mikä 
meille on tärkeää, arvokasta ja oleellista.

Ystävällisin terveisin ja hyvän Jumalan läsnäoloa 
kaikkeen olemiseenne toivottaen,

Irja Askola

www.grancanariansrk.net

Messu
torstaisin klo 18 Las Palmasissa C/Galileo 40 ja per-
jantaisin klo 17 Playa del Inglesissä Templo Ecumenicossa 
(ostoskeskus Kasbahin vieressä). Las Palmasissa lisäksi 
pääsiäisyön messu lauantaina 30.3. klo 22.
Kevätkauden viimeinen messu on Las Palmasissa 
torstaina 4.4. ja Playa del lnglesissä 5.4.

Retki ErmItaan, Agaeten laakson luolakappeliin
lähdemme sunnuntaina 17.3.klo 14.00 Plaza Farreylta 
ja palaamme klo 20.00. Keväisellä Marianpäivän retkellä 
vierailemme kauniissa luolakappelissa, koemme sen 
hiljaisen rauhan ja ympäröivien maisemien kauneuden. 
Yhteislauluja, musiikkia ja hiljentymistä Marian elämän 
äärellä. Mukana mm. Tarja Korpela, Kai-Jussi Jankeri 
ja Olli Iivonen. Hinta 10 euroa sisältää matkan ja picnic-
tyyppisen tarjoilun.
IImoittautumiset 10.3. mennessä Tarja Korpela, 
turistipappi.laspalmas@evl.fi tai p. (+34) 636 868 125.

Sanan ja Sävelen ilta Puerto Ricossa
pidetään Pappa-Tunturi-Baarissa maanantaina 18.3. 
klo 17.00. Paikka on Puerto Ricon ostoskeskuksen 
pohjoispäässä yläkerrassa. Tilaisuudessa lauletaan turis-
tien toivomia virsiä.

Hiljaisuuden retriitti
Santa Brigidan luostarissa ma-ke 18.-20.3. Kaipaatko 
pysähtymistä ja lepoa? Kyseletkö elämän tarkoitusta ja 
suuntaa? Tervetuloa hiljaisuuden keitaalle kauniiseen 
luostarimiljööseen Kanarian keväiseen luontoon. 
Asumme luostarissa yhden hengen huoneissa ja 
sitoudumme keskinäiseen vaitioloon retriittipäivien ajaksi.
Päiviä rytmittävät rukoushetket, lepo ja vaeltelu luostarin 
ympäristössä. Täysihoito ja matkat Las Palmasista ja 
takaisin n. 70 euroa. Ilmoittautuminen Tarja Korpela p. 
(+34) 636 868 125 tai sähköposti turistipappi.laspalmas@
evl.fi

Seurakuntakokous
pidetään torstaina 21.3.2013 klo 19.15 Las Palmasissa 
C/Galileo 40 Skandin. turistikirkon kahviossa messun 
jälkeen. Kokouksessa päätetään viime vuoden tilien 
hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä 
tilivelvollisille ja valitaan kuluvalle vuodelle tilintarkastajat. 
Kokouksessa on äänioikeus jokaisella Suomen ev.lut. 
kirkon läsnä- tai poissaolevaan väestöön kuuluvalla 
jäsenellä, joka viime vuoden loppuun mennessä on 
täyttänyt 16 vuotta ja on viettänyt kokousta edeltävän 12 
kk:n aikana Espanjassa vähintään 3 kk.

Las Palmasin turistipappi päivystää
Suomi-Kerholla keskiviikkoisin klo 12-14.

Pyhäkoulu
Playa del lnglesin turistipappi pitää pyhäkoulua joka 
toinen lauantai 3.11.2012 lähtien. Lähempiä tietoja
Timo Järvilahdelta p. (+34) 606 398 090.

Helsingin piispa
Irja Askolan
tervehdys
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Kerhon ovella seurakuntaneuvoston puheenjohtaja 
Reino Alanko ja Suomi-Kerhon uusi puheenjohtaja Mai-
la Turunen ottivat vieraat vastaan. Baaritiskiltä saatiin 
kuplivaa ja sitten päästiinkin pöytiin, missä kauniit sa-
laattiannokset ja hyvät juomat jo odottivatkin. Värikkäät 
servetit olimme saaneet lahjoituksena järvenpääläiseltä 
tukkuliike Rosalta.

Juhlien teemana oli hymy ja muusikkomme Timo Rai-
nes, kitara, Olli Iivonen, flyygelitorvi ja Matti Sarapal-
tio, saxofoni, saivatkin hymyn huulille, hymystä kertoi-
vat heidän kappaleensakin.

Reino tarttui mikrofoniin ja sanoi: ”Aloitetaanpas 
tämä juhla halaamalla vieressä istuvaa ystävää, nykyistä 
tai tulevaa!” Siitäpä riemu syntyi, halauksia, huudah-
duksia ja puheensorinaa, mutta lopulta päästiin kohotta-
maan maljat ystävyydelle.

Juhlan juontajalla, talvipapillamme Tarja Korpelalla 
oli ollut samanlaisia suunnitelmia ja niin jatkettiin tutus-
tumista niitten jo kertaalleen halattujen ystävien kanssa 
ja laulettiin “Kun näin yhdess´ ollaan hei” ja tultiin tut-
taviks.

Tarja siunasi ruoan vanhalla ruokarukouksella ”Kaik-
kien silmät katsovat Sinua”. Salaatin jälkeen kannettiin 
lämmin ruoka pöytiin, touhukkaat emännän apulaiset 
kiikuttivat valmiit annokset juhlijoitten nautittaviksi. 
Ja maukasta oli! Jälkiruokana oli mustikkapiirakkaa ja 
kahvia.

Mitä olisi juhlat ilman Suomi-Kerhon kuoroa? Altti 
Makkosen johdolla ja kanttori Kai-Jussi Jankerin säes-
tyksellä sinivalkoisiin pukeutunut kuoro lau-
loi “Vihreät niityt” ja ”Mandsurian kummut” 
ja mieskvartetti jatkoi: “Nouse, laulu, kaiu”.

Ystävänpäiväjuhlien eräs kohokohta on 
Vuoden ystävien julkistaminen ja kukitus. 
Reino alkoi lukea ”Hän on kirjaimellisesti 
meidän – voisin melkein väittää – kaikkien ys-
tävä täällä kerholla.” Vielä ei arvattu, kenestä 
on kysymys, mutta kun Reino pääsi kohtaan 
”...valittiin pian hallitukseen ja Suomi-Kerhon 
puheenjohtajaksi,” oli Vuoden ystävä jo kai-
kille selvä: ”...hän on tietenkin - Marja Puus-
ka!” Liikuttunut Marja oli kyllä kukkansa an-
sainnut.

Gran Canarian suomalaisen seurakunnan ja Suomi-Kerhon
yhteinen ystävänpäivänjuhla
Suomi-Kerholla 17.2.2013

Vuoden ystävät + Tarja

Ja Reino julkisti toisen ystävän, joka ”...on toiminut 
myös seurakunnan vapaaehtoisen seurakuntaneuvoston 
jäsenenä ja myös sen puheenjohtajana samaan aikaan 
kuin kerhonkin puheenjohtajana.” Toinen Vuoden ys-
tävä oli odotetusti Rainer Kaskela. ”Vuosikausia olen 
ollut näitä vuoden ystäviä valitsemassa, mut joskus se 
kohdallekin kolahtaa!” Rainer sanoi kiitospuheessaan ja 
sai kansan nauramaan. Kai-Jussi lauloi Vuoden ystäville 
serenadin.

Kauniisti soi myös duettona ”Oi kiitos sä Luojani ar-
mollinen”, kun Kai-Jussi yhdessä Oili Välimäen kanssa 
lauloi.

Niin, mikä olisi juhla ilman arpajaisia? Ja hyviä pal-
kintoja: Teneriffan laivamatka kahdelle, Olé-lehden 
vuosikerta, Gabriel Rodónin taulu ja Finlandia-palkin-
non saanut kirja “Jää”. Arvonnan hoitivat tottuneesti 
Rainer ja Sirkka Kaskela.

Oli kiitosten aika. Keittiön väki kutsuttiin esiin, ensin 
pääemännät Leena Patjas ja Liisa Ring, sitten juhlavie-
raita ansiokkaasti palvellut joukko, Ahokkaan Kalevikin 
suoraan tiskistä, pyyhe päässä. ”Oli ilo olla laittamassa 
ystävänpäivälounasta. Tietysti ilo oli moninkertainen 
kun tuntui että ystävät olivat tyytyväisiä. Siitä KIITOS 
kaikille!” Näin kirjoitti Leena pari päivää myöhemmin.

Tarja-pappi siunasi juhlaväen vanhan kelttiläisen siu-
nauksen sanoin ”Kohotkoon tie kohtaamaan sinua...” 
Iloisella mielellä päätimme juhlan vakuuttamalla toisil-
lemme “Käymme yhdessä ain.”

 Trio

Keittiön kiitokset

Liisa Varho
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Joulu on jäänyt taakse ja Jeesuksen lapsuudenajan 
kuvaukset. Tietäjätkin ovat jo vierailleet lapsen luona. 
Nyt seuraamme jo aikuisen Jeesuksen elämää, kun 
hän tulee Johanneksen luo kasteelle. Siitä, mitä hänen 
elämässään on tapahtunut näiden kolmenkymmenen 
vuoden aikana, Raamattu ei juurikaan kerro lukuun 
ottamatta käyntiä temppelissä 12– vuotiaana. Jeesus vietti 
lapsuuden, nuoruuden ja varhaisen aikuisuutensa salassa 
ja rauhassa ihmiskatseilta. Nasaretissa puusepän töiden 
lomassa kypsyi ihmeellisin kutsumus, mitä maanpäällä 
milloinkaan on eletty.

Tuo kutsumus vahvistettiin Jumalan taholta siinä 
hetkessä, kun Jeesus nousee kasteen jälkeen ve-destä 
ja taivaasta kuuluu ääni: Tämä on minun rakas Poikani, 
johon minä olen mielistynyt. Kasteen jälkeen Jeesus 
aloitti julkisen toimintansa.

Kristillinen kaste on säilynyt kirkkomme pyhänä 
toimituksena sukupolvelta toiselle jo liki kahden 
vuosituhannen ajan. Suurin osa, ehkäpä kaikki meistäkin, 
on kastettu jo lapsena. On kuitenkin huolestuttavaa, että 
Suomessa, varsinkin pää-kaupunkiseudulla yhä useampi 
kirkkoon kuuluvakin pienen lapsen vanhempi jättää 
lapsensa kastamatta.

Ratkaisua perustellaan ajatuksella, että koska lapsi 
ei voi vielä itse ilmaista asian suhteen tahtoaan, ei ole 
oikein, että vanhemmat päättävät asiasta lapsen puolesta. 
Emmehän me vastuullisina vanhempina jätä lapsillemme 
opettamatta sitäkään, mikä on hyvää ja pahaa ja odota, 
kunnes hän itse keksii vastauksen ja osaa valita oikein. 
Toisaalta voisi myös sanoa, että kastamatta jättäminen on 
aivan samanlainen valinta lapsen puolesta, joka loukkaa 
hänen oikeuttaan omaan uskoon ja Jumalan lapseuteen.

Kertooko kasteen karsastaminen siitä, ettemme 
oikeastaan tiedä, mistä kasteessa on kyse? Kasteesta on 
tullut kaunis ja herkkä rituaali, perheen uuden jäsenen 
nimeämisjuhla, joka voidaan yhtä hyvin korvata jollain 
toisella rituaalilla. Sekä kaste että ehtoollinen ovat 
salaisuuksia, joiden ymmärtäminen tai aukiselittäminen 
ei lopulta olekaan mahdollista. Kyse on mysteereistä, 
joita voimme lähestyä vain uskoen ja kiittäen.

Kuitenkin kastehetkessä on mukana monia symboleja 
ja elementtejä, joiden kauttameille avautuu jotain siitä, 
mitä kasteessa tapahtuu. Kasteen elementeistä tärkein 
on vesi. Jeesus kastettiin Jordanin virrassa, meidät 
useimmat on kastettu aivan tavallisella vesijohtovedellä, 
jota kastehetken alussa on valutettu kastemaljaan. 
Kuitenkaan tuo vesi ei ole toisaalta ihan tavallista vettä, 
vaan siihen liittyy Jumalan kehotus ja lupaus: ”Menkää 
siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni 
kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän hengen nimeen 
ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen 
käskenyt teidän pitää.” Jeesuksen käskyä ei rajata vain 
aikuisiin, vaan se koskee kaikkia. Armo kuuluu kaikille 
vauvasta dementoituneeseen vaariin saakka. Siksi on 
oikein kastaa myös pieniä lapsia, niin kuin kirkko on 
alusta saakka tehnyt.

Olen usein verrannut kastetta vesileimaan. Vesileima 
Suomen valtion rahassa on tae rahan aitoudesta. 

Saarna Las Palmasissa 10.01.2013 Jeesuksen aitoustodistus annettiin Jumalan suulla: Tämä 
on minun rakas poikani, johon olen mielistynyt. Me 
ihmiset leimaamme toisiamme monenlaisin leimoin. 
Me määrittelemme, karsinoimme ja niputamme. Me 
asetamme Jumalan todelliselle lapseudelle ehtoja ja 
vaatimuksia. Mutta Jumala lyö meihin kasteessa yhden 
ainoan leiman: Minun rakkaani. Tämän vesileiman, 
aitoustodistuksen kantajia me kaikki kastetut olemme.

Toinen tärkeä asia on nimen julkaiseminen. Usein vielä 
nykyisinkin kasteen yhteydessä lapsen nimi julkaistaan 
ensi kerran sukulaisten ja tuttavien kuullen ääneen. 
Tuletko antamaan lapselle nimen? Tulen mielelläni 
kastamaan lapsenne ja liittämään hänet Kristuksen 
maailmanlaajuisen kirkon ja paikallisen seurakunnan 
jäseniksi.

Nimen julkaiseminen ja kaste on ihan perusteltua pitää 
yhdessä, koska se muistuttaa meitä sitä, että Jumalalle 
me olemme yksilöitä, uniikkikappaleita. Ajatella, että jo 
sormenjälkemme perusteella meidät kaikki tunnistetaan 
omiksi yksilöiksemme. Jumala tuntee heikkoutemme 
ja vahvuutemme, hän tietää sydämemme syvimmätkin 
ajatukset ja tunteet. Siksi myös meidän jokaisen 
uskon kokemus tai hengellinen elämä voi ja saa olla 
omanlainen. Jumala puhuttelee meitä eri tavoin, kutakin 
omalla tavallaan ja kutsuu elämään yhteydessään.

Kolmas kasteen symboli on tuo valkoinen kastemekko. 
Valkoinen on viattomuuden symboli. Kaikissa 
kirkollisissa toimituksissa juhlan päähen-kilö puetaan 
valkoiseen vaatteeseen, lapsi kas-tejuhlassaan, nuori 
konfirmaatiossaan ja morsian vihkitilaisuudessaan. 
Valkoinen on myös sen puvun väri, joka päällemme 
puetaa kun lähdemme sille viimeiselle matkalle. 
Valkoinen ei ensisijaisesti kerro kantajansa puhtaudesta 
ja viattomuudesta, vaan siitä, että Jumala armahtaa ja 
voi pestä puhtaaksi likaantuneen sydämemme, kuin 
vaatteen ja korjata ehjäksi rikkinäisen sisimpämme, kuin 
repaleisimmankin puvun.

Kastejuhlaa on myös kutsuttu ristiäisiksi. Ris-tiäisissä 
otsaamme ja rintaamme on piirretty ristin merkki 
todistukseksi siitä, että ristinnaulittu Jeesus Kristus on 
lunastanut meidät ja kutsunut elämään opetuslapsinaan. 
Tämä tatuointi ei haalistu. Saamme uskoen tarttua siihen 
lupaukseen, että Jumala katsoo meitä Kristuksen ristin 
ja sovitustyön läpi ja armahtaa meitä oman rakkautensa 
tähden. On onnellista, että myös viimeiselle matkalle 
meidät saatellaan tämän saman merkin, ristinmerkin 
turvin, kun hiekkaristi piirretään arkkumme päähän. 
Tuolloin ristinmerkki on kuin tienviitta, joka kertoo 
uskostamme ja toivostamme, että viimeisen matkamme 
pää on taivaan koti.

Kaste on siis Jumalan teko ja lahja. Se lahjoittaa 
meille kaiken, mitä ihminen tarvitsee pelastuakseen. 
Kaste vapauttaa meidät uskonnollisuudesta, jota 
liian usein riivaa jonkinlainen tulosvastuullisuuden 
ja suorituskeskeisyyden vaatimus. Luterilaisuuden 
perusajatuksiin kuuluu se, että Jumala on en-simmäinen, 
varsinainen ja ainoa aloitteentekijä niin elämän kuin 
pelastuksen lahjassa. Tämä vakaumus tulee kirkkaasti 
näkyviin, kun kastemaljan äärelle kannetaan avuton 
lapsi. Kaikki on lahjaa, kaikki on armoa.

Tähän kasteen armoon me saamme aina palata ja 
tunnustaa nyt myös yhdessä sen uskon, johon meidät 
kerran kastettiin.

1.loppiaisen jälkeinen sunnuntai
1. vsk. Matt.3:13-17

Jeesuksen kaste – minun kasteeni

Tarja Korpela
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Capo Verde on portugalin kieltä ja tarkoittaa suomeksi 
Vihreää niemeä. Kävimme paremman puoliskoni Saaran 
kanssa neljän päivän talvilomalla 8.-12.2. Kap Verdellä. 
Saaria on siellä yhteensä noin kymmenkunta. Kap Verden 
saaret kuuluvat Macaronesian saariryhmään kuten Kanari-
ansaaret, Madeira sekä Azorit. Atlantin valtameressä on täl-
lä kohtaa tulivuorien jono. Kanarialta matkaa Kap Verdelle 
on yli 1500 kilometriä suoraan etelään. Matkalla ylitetään 
Kravun kääntöpiiri. Päiväntasaajalle on vielä samanpitui-
nen matka kohdesaariltamme.

Kap Verdelle nimen antajat ovat ehkä aikoinaan tulleet 
vielä kuivemmilta seuduilta tai sitten ovat olleet liikkeellä 
sadekauden aikaan. Nyt helmikuussa, ainakin lomakohtees-
samme Santiagon saarella, oli erittäin kuivaa. Näkyi paljon 
vain kuivanutta heinää, joten kai joskus ennen tuloamme 
Vihreällä niemellä oli satanut heinästä päätellen. Eräs iki-
vihreä pensaslaji kuitenkin jonkin verran kaunisti maise-
maa. Saaren keskiosassa oli iso laaksoalue ja sadevesiallas. 
Sen vedellä kasteltiin aika laajoja viljelmiä. Perunaa, erilai-
sia kasviksia, salaattia ja hedelmiä kasvoi hyvin mustassa 
mullassa. Mansikoita söimme pariin otteeseen. Ne olivat 
makeita ja pyöreitä kuten Suomessa. Palmujen lisäksi ei pal-
jon muita puita näkynyt. Saari muistutti kooltaan ja pinnan-
muodostukseltaan paljon Fuerteventuraa. Vuoret olivat ma-
talia ja loivarinteisiä, heiniä ja pensaita vain oli enemmän.

Saarten asutushistoria alkaa noin 1400-luvun puolivälis-
sä, jolloin kaukomatkoja tekevät portugalilaiset purjehtijat 
alkoivat käyttää näitä asumattomia saaria välietappina mat-
kalla maailmalle. Satoja vuosia myöhemmin alkoi synkkä 
ja surullinen osa saarten ja koko ihmiskunnan historiassa. 
Kymmeniä miljoonia mustia orjia kerättiin Afrikasta ja kul-
jetettiin Brasiliaan sekä muualle Amerikkaan. Kap Verden 
saaret olivat tässäkin välietappina. Orjakaupan loputtua por-
tugalilaiset siirtomaaisännät kehittivät saarille elintarvike-, 
kalastus- ja suolanvientikauppaa. Maan itsenäistyttyä 1975 
väkiluku vakiintui noin kahteensataantuhanteen. Heistä ai-
nakin katunäkymien mukaan noin yhdeksänkymmentäviisi 
prosenttia on mustaihoisia orjien jälkeläisiä.

Siirtomaa-ajan rakennukset ovat säilyneet aika hyvin 
kaupunkien vanhoissa keskustoissa, joitakin oli jopa enti-
söity. Uudemmat rakennukset oli muurattu harkoista ja osa 
niistä oli myös rapattuja. Kaupunkien laitamilla näkyi tosin 
melkoisia hökkeleitä. Sen sijaan pankkien ja isojen hotelli-
en rakennukset olivat komeita, kuten kaikkialla muuallakin. 
Maaseudulla rakennusten taso oli hyvin kirjavaa ollen osit-
tain hyvinkin huonossa kunnossa.

Matkustimme Kap Verdelle Binterin 70-paikkaisella 
suihkukoneella. Matkustajille oli yllättäen paljon paremmat 
jalkatilat kuin monissa isommissa koneissa. Harriet Heilbu-
tin matkatoimiston kautta hankkimamme matka maksoi 540 
euroa per henkilö. Hintaan kuuluivat lennot sekä kolmen 
tähden hotellimajoitus aamiaisella. Lentokenttäkuljetukset 
ja 45 euroa maksanut viisumi eivät sisältyneet hintaan. Len-
to Gran Canarialta Kap Verden Praian lentokentälle kesti 
kaksi ja puoli tuntia. Aikataulu piti hyvin ilman myöhästy-
misiä. Kone oli vain puolillaan matkustajia, joten tilaa riitti 
eikä tarvinnut jonotella. Terminaali kohdemaassa oli siisti 
ja hyväkuntoinen. Valuutan vaihto onnistui Praian kentällä. 
Kurssi oli helppo omaksua; 100 escudoa on noin 1 euro. 
Taksikyyti kaupunkiin maksoi 1000 escudoa.

Hotellimme Santa Maria sijaitsi kaupungin ainoan kä-
velykadun puolivälissä. Kolmentähden hotelliksi taso oli 
hyvä. Huoneessa oli minibaari, digi-tv sateellittikanavilla 
sekä ilmastointi, jonka sai toimimaan, kun vähän harjoitteli 
sähkömiestaitojaan. Aamiaisella oli aivan tarpeeksi vali-

CAP0 VERDE - EI IHAN VIHREÄ
koimaa. Ainoaksi epäkohdaksi jäi lämpimän veden puute. 
Onneksi kylmäkään ei ollut kovin kylmää. Henkilökunta oli 
hyvin ystävällistä ja kohteliasta.

Kävelykatu, Rua 5 de Julho - heinäkuun viides, oli moni-
en baarien ja ravintoloiden sijaintipaikka. Lisäksi puolen ki-
lometrin säteellä hotellista ravintoloita oli varmaan ainakin 
parikymmentä kävelykadulla olevien lisäksi. Kaikki ateriat 
ja juomat, joita nautimme, olivat laadukkaita ja maukkaita. 
Hintataso oli hieman Las Palmasia edullisempi, tosin emme 
käyneet missään gourmet-paikoissa. Tarjoilijoiden kuulim-
me puhuvan portugalin lisäksi ainakin ranskaa ja englantia, 
vähemmän espanjaa.

Parin sadan metrin päässä hotellista oli kauppahallin vir-
kaa tekevä katettu alue, noin viisikymmentä metriä kant-
tiinsa. Siellä oli elintarvikkeita ja myyntipöydät pullollaan 
kaikenlaisia kasvi- ja hedelmätarhojen tuotteita kuten peru-
noita, salaatteja, avokadoja, banaaneita, mansikoita, man-
dariineja sekä erilaisia kasviksia. Kalat ja lihat olivat pel-
tipöydillä ilman kylmiöitä. Asiakkaita oli tungokseen asti. 
Katsoimme parhaaksi asioida tavallisissa marketeissa, joita 
lähistöllä oli parikin. Niissä oli ilmastointi, vähän asiakkaita 
ja ilmeisesti hintataso korkea paikalliselle väestölle. Kiina-
laisten laatikkokauppoja oli yllättävän paljon ja myös katu-
kaupustelijoita. Katukaupoissa oli rihkaman lisäksi myyn-
nissä myös hedelmiä ja kaloja. Karttoja ja postikortteja ei 
löytynyt mistään. Turisteja taitaa Kap Verdellä olla vielä 
vähän, joten tällaisille tuotteille ei ole riittävästi kysyntää.

Praiassa oli meneillään kiinalaisten uudenvuoden juhlin-
taviikko. Eräälle aukiolle he olivat pystyttäneet juhlateltan, 
jossa oli laulu- ja tanssiesityksiä. Teltan seinillä oli monen-
laisia kuvia ja esitteitä. Ääntä ja meteliä piisasi. Illat olivat 
lauhkeita ja lämpimiä, joten oli mukava istuskella kävelyka-
dun baarien ulkopöydissä seuraten monenkirjavaa katuelä-
mää. Eniten herätti ihmetystä kuinka valtavia taakkoja nai-
set kantoivat päänsä päällä. Kantamusten sisältöä voi vain 
arvailla. Eräästä pesusoikon näköisestä pään päällä olevasta 
astiasta havaitsimme vilahtavan ison kalan pään ja pyrstön.

Liikenteessä erikoisinta oli avolavapakujen suuri määrä. 
Uudemmat niistä olivat pitkähyttisiä, vanhemmissa puoles-
taan usein oli penkkien lisäksi katos. Ne toimivat jonkin-
laisina linja-autoina, joilla oli vakituiset reitit ja aikataulut. 
Muutamia oikeitakin busseja näkyi, ilmeisesti pitempää 
reittiä kulkevia. Takseina oli paljon Toyta Corollaa. Ajomat-
kan hinta kaupunkialueella oli kaksi euroa ja kolmentunnin 
saariajelu maksoi viisikymmentä euroa. Ilmeisesti poltto-
aine on siellä halvempaa kuin Kanarialla. Kävimme Pedra 
Bajedon pikkukaupungissa, jossa kadut olivat mukulakiveä 
tai ilman mitään päällystettä, siis aika huonot. Saaren pää-
tiet olivat kyllä pikiteitä, lisäksi oikaisutietyömaita oli jon-
kin verran. Paras tieosuus oli lentokentän ja Praian välillä.

Paluupäivänä lähdimme hotellista iltapäivällä kello 
14.00. Viidentoista minuutin taksimatka lentokentälle mak-
soi kymmenen euroa. Kone Kanarialle lähti ajallaan kello 
15.45. Samanlainen Binterin suihkukone kuin aiemminkin 
oli. Yhtä hyvät tilat ja palvelu kuin menomatkalla. Ilmaiset 
ruuat ja juomat. Vaihtoehtoisesti tarjolla oli salaattiannos, 
juusto- tai kinkkuvalikoima, juomiksi sai valita makunsa 
mukaan veden, punaviinin tai oluen. Jälkiruuaksi oli kahvi 
tai tee suklaapatukoilla. Kone laskeutui Gran Canarian len-
tokentälle aivan ajallaan kello 19.15. Puolen tunnin taksi-
matka kotiin Las Palmasiin. Kotona siis kello 19.45, jolloin 
juuri alkoi futismatsi Valencia vastaan Paris Saint Germai-
ne.

Obrigado Capo Verde – Kiitos Capo Verde!
Niilo Ijas
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Las Palmas
C/Alfredo Jones

C/Bernardo de la Torre
C/Ripoche Parque Santa Catalina

40 VUOTTA TURISMIN
PALVELUKSESSA

YKSILÖLLISTÄ PALVELUA
Tervetuloa
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