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Canterasin kaikuja on Kanarian saarilla, 
Las Palmasissa toimivan Suomi-kerhon 
Club Finlandian jäsenlehti. Se ilmestyy 
kolme kertaa vuodessa. 
Seuraava lehti 3/2004 ilmestyy 
marraskuussa 2004. 
 
Vastaava toimittaja: Onerva Mäkilä 
 
Muu toimitus: Paavo Yrtti, Olavi Salonen, 
Jari Nortamaa, Helena Kiiski                      
ja vapaaehtoiset avustajat. 
 
Tekninentotetus: Jari Nortamaa 
 
Lehden toimitus on tarvittaessa tavattavissa 
Suomi-kerhon tiloissa C/ Portugal 13. 
 
Suomi-kerho Club Finlandia 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 
- järjestämällä luento- ja esitelmä-
tilaisuuksia sekä muita luvallisia harraste- ja 
ajanvietetilaisuuksia 
 
Kerhon osoite on C/ Portugal 13 
35010 Las Palmas de G.C. 
puh. (+34) 928 276 079 
fax   (+34) 928 224 558 
sähköposti: suomikerho@terra.es 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Suomi-kerhon jäsenmaksu 
 
On 10 €/vuosi ja liittymismaksu on 20 €, 
joka voidaan suorittaa myös suoraan 
Sampo-pankkiin tilille 800015-70846155 
Toivomme, että jäsenen etu- ja sukunimi 
ilmenee maksutositteessa. 
 
Ilmoituksien hinnat 
 
1/1  sivu  100€ 
1/2  sivu    60€ 
1/4  sivu    40€ 
1/8  sivu    25€ 
 
 

Lukijan palsta 
 

Lukijat voivat jättää omia mietteitään ja 
juttujaan toimitukseen.(joitakin julkaistaan.) 
 
 

Avustajia 
 

Lehti kaipaa vapaaehtoisia avustajia 
mukaan, jos olet kiinnostunut lehden 
tekemisestä, ota yhteys toimistoon.              

 
 

 
Johtokunnan Suomen osoitteet 

 
 
Olavi Salonen/puheenjohtaja 
Ruotsalaisenraitti 2 B 28 
53850 Lappeenranta 
p. +358 40-7475373                          
espanja p. +34-618190243 
 
Paavo Yrtti/varapuheenjohtaja 
Yrtintie 106 
86600 Haapavesi 
p. 08-3114124 / 0400-689687 
 
Saara Mäkineste/sihteeri 
Meripuistonkatu 29 A 24 
94100 Kemi 
p. 040-82815 30 
 
Aarne Koskinen/kirjanpitäjä 
Mäntyharjuntie 3 
10360 Mustio 
p. 050-3547827 / 050-5833247 
 
Onerva Mäkilä/varainhoitaja 
Pinsiöntie 8 
37100 Nokia 
p. 03-3422044 / 040-7676770 
 

Hallituksen jäsenet v. 2004 
 

Olavi Salonen, puheenjohtaja 
varsinaiset jäsenet: 

Paavo Yrtti, varapuheenjohtaja 
Saara Mäkineste, sihteeri 

Onerva Mäkilä, varainhoitaja 
Aarne Koskinen, kirjanpitäjä 
Maj-Lis Behm, pääemäntä 

Vilho Immonen, kiinteistövastaava 
 

Kaisu Pesonen, varajäsen 
Eino Pesonen, varajäsen 

Tellervo Männistö, varajäsen 
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Hyvät kerholaiset! 
 
Kiitän luottamuksestanne, jonka sain tämän 
tehtävän muodossa. 
Parhaani tulen tekemään ollakseni 
luottamuksenne arvoinen. 
Kiitän myös Paavo ja Heli Yrttiä sekä koko 
henkilökuntaa, jotka itseään säästämättä ovat 
puurtaneet yhä suurenevan joukkomme 
viihtyvyyden eteen. 
 
Oma huolenaiheeni on saada uusista tulleista ja 
tulevista jäsenistä apua lisääntyvää 
työmääräämme helpottamaan. 
 
Toiminta on viime vuosina ylittänyt kaikki 
odotukset ja nyt jos koskaan tarvitaan 
yhteishenkeä toinen toistamme tukien ja 
kannustaen. 
 
Jäsenmäärämme kova kasvu ja jatkuva tilojemme 
remontintarve tuo uusien tilojen hankkimisen 
tarpeen entistä lähemmäksi. 
Huoneistojen hintojen raju nousu tekee asian 
vaikeaksi. Tätä seikkaa on yhdessä joukolla 
harkittava. 
Tässä varmaan auttaa nyt hallitukseen valittujen 
jäsenten kokemus ja asiantuntemus. 
 
Kesä lähestyy kovaa vauhtia ja kerholaisten 
Suomeen muutto on jo alkanut. Kevään 
puuhastelun lomassa voi vain toivoa, että kaikki 
jaksaisivat taas syksyllä olla pirteinä mukana. 
Kesätapaaminen on tällä kertaa Suomessa, 
joten toivon, että sielläkin olisimme mukana 
sankoin joukoin.  
 
Kaikkia kerholaisia kiittäen, haluan toivottaa hyvää 
kesää! Toivottavasti tapaamme taas kaikki 
joukolla syksyllä iloisissa ja pirteissä merkeissä. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           Olavi Salonen 

 
Se talo, min portilla kilpi on: 
”Tässä talossa tehdään työtä.” 
Se talo on pyhä ja pelvoton 
ja pelkää ei se yötä. 
Työs olkoon se suurta tai pientä vaan, 
kun vaan se työtä on oikeaa 
ja kun sitä palkan et tähden tee! 
Työ riemulla palkitsee. 
(Eino Leino/Hymyilevä Apollo)  
 

Paavon sanat! 
 
Olemme taas yhtä vuosikokousta viisaampia. 
Kerholle on valittu uusi puheenjohtaja ja uusia 
henkilöitä on valittu johtokuntaan. Haluaisin 
lainata Johannes Virolaista:” Vaalit on käyty, 
henkilöt valittu, pulinat pois.” Nyt tulisi kaikkien 
kerholaisten tukea ja auttaa valittuja 
luottamushenkilöitä, silloin kerhotoiminta voisi 
jatkua kitkatta ja kehittyä myönteisessä 
ilmapiirissä.  
Minun aikani, ensin varapuheenjohtajana ja 
myöhemmin puheenjohtajana, sisälsi hyvin 
monenlaisia tapahtumia, oli iloisia ja vähemmän 
miellyttäviä kokemuksia, kuitenkin kokonaisuus oli 
myönteinen. Olen saanut puuhastella ihmisten 
kanssa, jotka olen kokenut ystävikseni. Pilvisen 
päivän on monesti pelastanut joku hauska tarina. 
Kiitän teitä kaikkia, jotka olette minua tukeneet. 
Uudelle puheenjohtajalle toivotan menestystä 
kerhon peräsimessä. Ankkurit ylös! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paavo Yrtti 
 

Kerhon aikataulu 
 
Keväällä: 
 
Toiminta jatkuu huhtikuun puoleenväliin 
saakka jonkinasteisena, riippuen siitä, kuinka 
paljon toimivia jäseniä on paikalla. 
 
Syksyllä: 
 
Lokakuun alussa tulee jo varmaan tietoa 
ilmoitustaululle toiminnan alkamisesta, 
syyssiivouksesta, ym. 
Tähtäämme avaamisen lokakuun puoliväliin. 
 
 

 

- Mitä eroa on pikkupomolla ja isolla 
pomolla? 
- Pikkupomo näpelöi kännykkää, mutta iso 
pomo näpelöi sihteeriä. 
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Pieni ja viihtyisä

ERIKOISUUTEMME
LIEKITETYT RUOKALAJIT

Esim. LIEKITETYT KATKARAVUT
         LIEKITETTY TEQUILA-PIHVI
         LIEKITETTYÄ KANAA AL CAMPAGNE
         LIEKITETTY TOURNEDO

RUNSAASTI MYÖS ERILAISIA
LIEKITETTYJÄ JÄLKIRUOKAHERKKUJA

C./ Hierro 23
35008 Las Palmas de GC

Menussa mukana myös:
Sipulikeitto
Wienerleike
Meriantura Meuniere
Meriantura Walevska
Lankkupihvi
Siestan erikoisfile
Stroganoff
Pippuripihvi
Coeur de file Provenzal (2 hlöä)
Paella Valenciana (2 hlöä)

MAANANTAISTA PERJANATAIHIN
ERIKOISRUOKALISTA KLO 13 - 19

ETURUOKA
LÄMMINRUOKA
JÄLKIRUOKA
LEIPÄ JA VOI
VIINI, VESI TAI OLUT
 AVOINNA 13-24
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Tiedote 376/2003                              
Sosiaali- ja terveysministeriö 

 
Eurooppalainen sairaanhoitokortti 
käyttöön Suomessa ensi kesäkuun 
alusta 

Sosiaali- ja terveysministeriön työryhmä, joka 
valmistelee eurooppalaisen sairaanhoitokortin 
käyttöönottoa, luovutti muistionsa 
maanantaina 15. joulukuuta sosiaali- ja 
terveysministeri Sinikka Mönkäreelle. 
Työryhmä on laatinut suunnitelman 
sairaanhoitokortin toteutuksesta Suomessa, 
sen kustannuksista sekä korttiin liittyvistä 
lainsäädännöllisistä muutoksista. 

Suomessa otetaan 1.6.2004 käyttöön 
eurooppalainen sairaanhoitokortti. Kortin 
avulla on mahdollista saada välttämätön 
sairaanhoito oleskeltaessa tilapäisesti 
toisessa EU-jäsenvaltiossa. Kortti osoittaa, 
että henkilö on sairausvakuutettu jossakin 
jäsenmaassa ja että hänellä on oikeus saada 
toisessa jäsenmaassa oleskelun aikana 
välttämätön sairaanhoito. 

Vastaavanlainen kortti tulee samanaikaisesti 
käyttöön kaikissa EU-jäsenmaissa. 
Poikkeuksena ovat jäsenmaat, joilla ei 
ennestään ole käytössä kansallista 
sairausvakuutuskorttia. Nämä maat ovat 
voineet pyytää siirtymäaikaa kortin 
käyttöönotolle. Siirtymäaika jatkuu 
31.12.2005 asti. Eri jäsenvaltioissa 
myönnettävät kortit ovat ulkoasultaan 
yhteneväisiä. Käyttöönotettava kortti korvaa 
tähän asti käytetyt paperiset 
sairaanhoitolomakkeet. Päätökset sähköisen 
eurooppalaisen kortin käyttöönotosta tehdään 
myöhemmin.  

Sairaanhoitokortti voidaan myöntää 
henkilölle, jolla on Suomessa oikeus 
sairaanhoitoon. Suomessa kortin myöntää 
hakemuksesta Kela. Hakemuksen voi jättää 
postitse tai henkilökohtaisesti mihin tahansa 
Kelan toimistoon. Korttia ei voi saada Kelan 
toimistosta odottaessa vaan kortti toimitetaan 
postitse hakijan antamaan osoitteeseen. 
Kiireellisissä tapauksissa voidaan antaa 

väliaikainen paperitodistus, jolla 
varmistetaan, että tilapäisesti ulkomailla 
oleskeleva henkilö saa tarvitsemansa 
sairaanhoitoetuudet. Kortti on voimassa kaksi 
vuotta kerrallaan. Kortin voimassaolon 
päättyessä tilalle myönnetään automaattisesti 
uusi kortti ilman eri hakemusta, mikäli 
myöntämisen edellytykset ovat pysyneet 
ennallaan.  

Muissa jäsenvaltioissa myönnetyn 
sairaanhoitokortin haltijalla on Suomessa 
oikeus saada oleskelun aikana välttämätöntä 
hoitoa julkisen terveydenhuollon yksiköissä. 
Ulkomaisen kortin haltijalla on myös oikeus 
Kelan maksamiin sairausvakuutuslain 
mukaisiin sairaanhoitokorvauksiin esimerkiksi 
lääkkeistä sekä yksityislääkärin palkkioista ja 
tutkimus- ja hoitokuluista. Annetun 
sairaanhoidon kustannukset laskutetaan 
jäsenvaltioiden välillä siten, että kortin 
myöntänyt valtio korvaa oleskeluvaltiolle 
syntyneet kustannukset.  

Lisätietoja: apulaisosastopäällikkö Anne 
Neimala puh. 09 - 160 73870, 050 – 559 
9166. 

Toimittajakappaleet STM:n viestintäyksiköstä, 
Eeva Viitanen puh. 09-160 74176. 
Muistion voi tilata STM:n julkaisumyynnistä 
puh. 03-260 8158. 
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Suomi kerhon vuosikokous pidettiin 16.2.  
läsnä oli 176 jäsentä. Kokouksen 
puheenjohtajaksi valittiin Toivo Ranta paitsi  
§ 10 käsittelyssä puhetta johti Markku Simula. 
Sihteerinä toimi Saara Mäkineste. 
Käsiteltiin sääntöjen määräämät vuosikokous- 
asiat. Kohdassa 10  tili- ja vastuuvapautta 
käsiteltäessä käytiin laaja ja perusteellinen 
keskustelu, koska vain toinen tilintarkastaja oli 
allekirjoittanut tilikertomuksen. Keskustelun  
jälkeen  kokous myönsi tilivelvollisille 
vastuuvapauden. 
 
Kerhon puheenjohtajaksi valittiin Olavi Salonen 
112 äänellä, Seija Dufvan saadessa 51 ääntä. 
 
Johtokuntaan valittiin kolme varsinaista jäsentä 
kahdeksi vuodeksi sekä vuodeksi 
puheenjohtajaksi siirtyvän Olavi Salosen tilalle 
yksi varsinainen jäsen. Lisäksi valittiin 
yhdeksi vuodeksi kolme varajäsentä. 
 
Vaalissa äänet jakaantuivat seuraavasti: 
Varsin jäseniksi kahdeksi vuodeksi  
Paavo Yrtti  127 ääntä 
Saara Mäkineste 102   ” 
Onerva Mäkilä   89     ” 
Varsin. jäseneksi yhdeksi vuodeksi 
Vilho Immonen  79 ääntä 
Varajäseniksi yhdeksi vuodeksi 
Kaisu Pesonen  63 ääntä 
Eino Pesonen   59   ” 
Tellervo Männistö  51  ” 
Muut saivat ääniä seuraavasti 
Rainer Kaskela  49   ” 
Helena Kiiski   45  ” 
Manu Hokkanen  43  ” 
 
§ 20  Käsiteltiin jäsenten esittämät asiat 

1. Väinö Puskan aloite: Suomi-Kerhon 
kylkiäinen, jota kutsutaan ”johtosäännöksi”. 
Päätettiin, että Kerho toimii sääntöjen eikä 
johtosäännön mukaan. 

 
2. Sinikka Alangon aloite: Tupakan polton     

kieltäminen kerhotiloissa. 
Päätettiin pitää tilanne ennallaan. 

 
Johtokunta on järjestäytymis- kokouksessaan 
valinnut seuraavat toimi- ja vastuuhenkilöt: 
Varapuh.joht.     Paavo Yrtti 
Sihteeri              Saara Mäkineste 
Kirjanpit.           Aarne Koskinen 
Varainhoit.         Onerva Mäkilä 
ATK-vastaava    Jari Nortamaa 
 
Lehden toimitus Onerva Mäkilä, Rainer Kaskela, 
Helena Kiiski sekä puheenjohtaja ja varapuh.joht. 
Retkivastaava  Onerva Mäkilä 
Kulttuurivastaava Kaisu Pesonen 

Itsenäisyysjuhla vastaava Aarne Koskinen ja 
häntä avustamaan Pauli Pesonen ja Eino 
Pesonen 
Keittiövastaava Maj-Lis Behm ja varalla Sinikka 
Hinkkanen. 
Baarivastaava valitaan syksyllä. 
Kiinteistövastaavaksi Vilho Immonen sekä 
kesäksi Rita Finne. 
Kirjastovastaava Kalevi Ihalainen 
Siivousvastaava Miika Poutanen 
Ompeluohjaajaksi Marja Alanen 
Ompelukorj. Anneli Aalto 
Ulkopelihoit. Sakari Pulkka 
Arpavastaava Sirpa Meilahti 
Liikuntavast. Riitta Koskinen ja Olavi Järvenpää 
Toimistonhoit. Tellervo Männistö 
Tiedotusvast. Seppo Metsola 
 
 

Vuosikokouksesssa luovutettiin kerhon standaari 
seuraaville jäsenille, tunnustukseksi Suomi-
kerhon hyväksi tehdystä uhrautuvasta työstä. 

- Kalervo Kallio 
- Toini Kivimäki 
- Aarne Koskinen 
- Heli Yrtti 
- Paavo Yrtti 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Äänestys menossa(hyväksytäänkö vai ei) 
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Suomalaiset AA-ja Al-Anon 
palaverit Gran Canarialla 

 
Las Palmasin AA-ryhmä 
Emilio Zola 4 
ti klo 18 (suljettu) ja la klo 18 (avo) 
 
Laattaryhmä, Puerto Rico 
Bungalows Martinica, norjalaisen meri- 
mieskirkon tiloissa (rav. Tangon kylttiä 
vastapäätä) ke klo 12 (avo) 
 
Dyyniryhmä, Playa del Ingles 
Tempo Ecumenico, liberia, vasen siipi 
ma klo 18 (suljettu) ja pe klo 18 (avo) 
 
Dyyni AL-Anon ryhmä 
Playa del Ingles (läheisille) 
Templo Ecumenico päädyssä 
oikealla, ma klo 17.30 
 
Las Palmasin AL-Anon ryhmä (läheisille) 
Emilio Zola 4 ti klo 18 
 
Auttava puhelin p. 616-082 489 
joka päivä klo 17.21 
Voit soittaa nimettömänä! 
 

TOIMITUKSEN TURINOITA 
 
Niinpä aika rientää. Olemme jälleen loikanneet  
pitkän tovin eteenpäin niistä  takatalven 
tunnelmista,  joissa viimeksi tapasimme. 
Kerhomme vuosikokous oli 
pari viikkoa sitten.  Eikä siellä mitään mullistavaa 
tapahtunut, mitä mitätöntä myrskyä vesilasissa.  
Kuinka olisi voinut tapahtuakaan, koska Kerhon 
talous oli mallikelpoisessa kunnossa, toiminta 
ennekokemattoman vilkasta ja jäsenistö 
valtaosaltaan tyytyväinen toimintaan, josta 
todisteena vilkas osallistuminen kaikkeen.  Eräs  
mielestäni mukava muutos sentään tapahtui, 
presidentistämme tuli jälleen supi suomalaisittain 
puheenjohtaja ja hallituksesta johtokunta. 
Ajatuksissani olen aina yhdistänyt presidentin ja 
hallituksen valtiovaltaan, lisäksi ne ovat tuntuneet 
niin kovin juhlallisilta nimityksiltä. Olkoonkin, että 
puheenjohtaja on täällä Espanjassa presidentti, 
mutta Kerho on suomenkielinen. 
 
 
Jälleen alamme kaivella matkalaukkujamme 
komeron perältä ja sänkyjen alta ja kova 
miettiminen alkaa, mitä jää tänne ja mitä pääsee 
mukaan. Eikö ole jännää tämä  muuttajan elämä, 
kun syksyllä tulee ja availee niitä keväällä 
pakattuja säilytyksessä olleita tavaroita, sieltä 
löytää aivan uskomattomia yllätyksiä.  Ei voi 
muuta kun ihmetellä, oliko minulla tuommoinenkin 
”vehje”. 
Olisi todella aiheellista, niin kuin jotkut fiksut 
ihmiset tekevät, kirjoittaa itselleen muistilista siitä 
mitä jää tänne säilytykseen. Olen itse päättänyt 
sen jo vuosia sitten tehdä, mutta eipä tuota ole 
vielä ilmaantunut. 
 
 
Niinpä tässä siirrymmekin matkalaukkujen myötä 
kotikonnuillemme.  Kevätkesä menee  
ihastellessa kevään ja kesän voimallista tuloa, 
mutta eiköhän viimeistään jo elokuussa ala tuntua 
siltä, että tarvitsisi tavata näitä  Kanarian 
ystäviäkin ja alkaa hiljakseen suunnitella muuttoa.  
Joten me toimituksessa toivomme näkevämme 
teidät runsaslukuisina Ikaalisten kylpylässä 
kesätapaamisessamme. 
Toivomme hyvää ja rentouttavaa  kesää 
kerätäksenne voimia tämän yhteisen 
”puuhamaamme” parhaaksi. 
 
Toimitus 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jos et heti onnistu, tuhoa todisteet, että edes yritit. 
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KESÄTAPAAMINEN KERHON JÄSENILLE JA YSTÄVILLE 
2.- 5. ELOKUUTA  IKAALISTEN  KYLPYLÄSSÄ 
 
 
Olemme monta vuotta järjestäneet  merellisen kesätapahtuman, jospa tulevana kesänä 
tapaisimme  Hämeessä ihastuttavassa  ja suositussa Ikaalisten  kylpylässä. 
Kokoontumispaikkamme valinta perustui pitkälti  melko keskeiseen sijaintiin, hyviin 
liikenneyhteyksiin ja hintakaan ei tuntunut päätä huimaavalta verrattaessa tasoon ja 
harrastemahdollisuuksiin. 
 
Olemme tilanneet  kylpylä-paketin  kolmen tähden KYLPYLÄ HOTELLISTA, jossa on 
apartamentostyyppiset  huoneet pienoiskeittiöineen. 
 
Hinta / henkilö 
  
162 euroa kahden hengen huoneessa 
 235 euroa  yksin asuessa 
 
 
Paketin sisältö 
 

- yöpyminen kolme yötä 
- 3 x aamiainen 
- 3 x päivällinen buffet-pöydästä 
- 3 x vesitropiikkikäynti iltapäivällä tai illalla (2 tuntia) 
- 3 x vesitropiikkikäynti aamulla  (2 tuntia) 
- kuntosalin vapaa käyttö 
- narikkamaksut ja pääsyliput illalla tanssiravintolaan 
- ohjattuja liikunnan ja vapaa-ajan tapahtumia 
- kokoustila 

Kylpylässä on luonnollisesti saatavana monenlaisia terveyteen ja kauneuteen liittyviä 
lisähoitoja eri maksusta. 
 
 
Toivon ilmoittautumisten tapahtuvan toukokuun loppuun mennessä, jonka jälkeen lähetän 
teille maksuohjeet kesäkuun aikana ja olen toki muutenkin yhteydessä  maksusuorituksen 
tapahduttua. Ilmoittautumisen yhteydessä, jos teillä ei ole huonetoveria valmiina, on hyvä 
mainita  haluatteko varata  huoneen yksin tai toivotteko minun etsivän teille 
mahdollisuuksien mukaan huonetoveria. 
  
Ilmoittautuminen suoritetaan osoitteella: 
 
Onerva Mäkilä 
Pinsiöntie 8 
37100 NOKIA 
Puh. 03 – 34 22 044  kännykkä 040 76 76 770 
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ILMOITTAUTUMISLOMAKE KESÄTAPAAMISEEN 
8.-11. ELOKUUTA KYLPYLÄ KIVITIPUSSA 

 
 
Nimi__________________________________________________________ 
 
Lähios.________________________________________________________ 
  
Postino_____________toimipaikka____________________________________________ 
 
 
Nimi____________________________________________________________________ 
 
Lähios.__________________________________________________________________ 
 
Postino____________toimipaikka_____________________________________________ 
 

Haluatko 1 hengen huoneen.  KYLLÄ / EI vedä tarpeettoman yli viiva
 

 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

jäsenistön HARRASTE  KÄYTTÖÖN ja 
PANKKIASIAIN hoitoon tarkoitetut tietokoneet on hankittu tällaisella työllä. Olisi kovin toivottavaa, että joku 
jäsenistämme  alkaisi vetää ja ohjata sellaista tarkoittamaasi älykästä vapaa-ajantoimintaa, joka tyydyttäisi 
kaltaisiasi henkilöitä.  Siis tervetuloa harrastamaan. 
 Toimitus 
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Suomi-Seura 

Finland-Samfundet 

Finland Society 

Jäsenasiat  

Oletko itse suomalainen maailmalla, siirtolainen? Kiinnostaako työtilaisuus ulkomailla, vaihto- 
oppilasvuosi, siirtolaisuus vai oletko muuten vain kiinnostunut ulkosuomalaisuudesta. Tervetuloa Suomi-
Seuran jäseneksi!  
 
 
Jäsenenä saat monia rahanarvoisia etuja, mm:  
 
- alennuksia erilaisten yritysten tuotteista ja palveluista  
- Suomen Silta-lehden kuusi numeroa vuodessa  
- neuvontapalvelut esim. maastamuutto- ja paluumuuttokysymyksissä  
- yhteydet Suomi-kouluihin ja ulkosuomalaisten verkostoihin maailmalla  
 
 
Jäsenmaksu on Suomessa 21 euroa (perhejäsenet à 10 euroa) ja Ruotsissa SEK 191/91 Suomessa ja 
Ruotsissa asuville lähetämme laskun, mutta voit myös maksaa luottokortilla (Visa, Eurocard, MasterCard)  
 
 
Voit myös maksaa jäsenmaksusi paikalliselle edustajallemme. Maakohtaiset jäsenmaksut löydät 
paikallisten edustajien yhteystiedoista. 
 
 
 

Paikalliset edustajat  

Paavo Yrtti 

                                                                                             
35010 Las Palmas 

Gran Canaria 

 
Apurahat  
Suomi-Seura jakaa apurahoja ulkosuomalaisjärjestöjen ja -median tukemiseen.  

 

 

 

© Copyright 2002 Suomi-Seura, Mariankatu 8, 00170 Helsinki  
puhelin +358 - (0)9 - 684 1210, e-mail suomis@suomi-seura.fi  
Suomi-Seuran Matkat Oy, puh. +358-(0)9-7422 8800, e-mail  
sales@finsocietytravel.fi, www.suomiseuranmatkat.fi 
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TERVEISET GAMBIASTA 
 
JOKA PÄIVÄ OK. 
 
Torstaina 5.2.04 kello 3.00 heräämme  kellon 
soittoon. Alkaa aikamoinen hyörinä, suihkut , 
siistiytymiset, aamupuurot ja matkalaukkujen 
pakkaus. 
Olemme lähdössä Gambiaan. 
Onerva oli sinne menossa ja meitä 18 henkilöä 
lyöttäydyimme samaaan matkaan. Takseilla 
kentälle ja kone lähtee kello seitsemältä. 
Kello kymmeneltä olemme hotellilla ja saamme 
huoneet- rantapuistosta. Meren ääni ja haju ovat 
aina korvissamme ja nenässämme. 
Pari henkilöä huoneessa, tilaa aivan riittävästi, 
aurinko paistaa ja lämpöä on noin 32-36C. Joku 
oli mitannut yli 40C. 
Ensimmäinen päivä meni alkutotuttelussa ja pari 
mustaa poikaa tuli ovellemme ja halusi ottaa 
Riitan mukaansa. No, vaikka takanamme on 48 
yhteistä vuotta, en ole häneen niin kyllästynyt, että 
olisin antanut pois. Saipa siinä selittää ja he vain 
odottivat ja kysyivät puhelimella lisää ohjeita. 
 
Seuraavana ja monena muunakin päivänä 
kuljimme lähikaupunkien basaareissa 
ostosmatkoilla ja oppaanamme oli ”Timo 
Ahtisaari”, ”Onko kaikki OK?” 
Kyllä, kaikki OK joka päivä oli sloganimme. 
 
Iltaisin pidimme muotinäytöksiä ja vertailimme 
ostoksia ja kokemuksia päivän annista. Istuimme 
iltaa vuorottain jonkun luona, nautimme 
virvokkeita ja suunnittelimme seuraavan päivän 
tempauksia. 
Heti alkuun muodostui sellainen muutaman 
hengen kuppikunta, joka kävi yhdessä lounaalla. 
Topi ja Saimi etsivät hyviä ja halpoja 
ruokapaikkoja. 
 
Retkiä ja matkoja teimme useita. Kävimme 
kalatehtailla ja naamiotehtaalla. Minä olisin 
halunnut shamaanin naamion, mutta ne sanoivat, 
ettei minusta ole poppamieheksi, eivätkä tehneet 
naamiota. 
 
Tapasimme herran, joka istui elefanttipuun 
varjossa, hymyili onnellisena, kun hänen neljä 
vaimoaan palvelivat häntä, toivat ruokaa ja 
juomaa. Pesivät jalat, kun Muhammed vaati 
puhtaat jalat. 
 
Luonnonpuistossakin kävimme. Siellä lammikossa 
uiskenteli useita krokotiilejä – Charlie – oli heidän 
johtajansa. Charlie oli turistiystävällinen, antoi 
silittää selkäänsä, hyvin viileältä se tuntui, liekö 
reppanalla ollut kylmä. 

Hampaitaankin se näytti, muuten olivat hyvät, 
mutta oikomishoitoa ne olisivat tarvinneet. 
 
Mooses, niin kuin minä häntä kutsuin, sellainen 
permanenttitukkainen ja pitkäpartainen leijona, oli 
ylväs, ei reagoinut mitenkään minun 
maanitteluihini. Oli aivan kuin olisi sanonut, ” 
Sopulit pois näiltä käytäviltä”. 
 
Tietenkin, pitihän meidän käydä ulkomaillakin. 
Niinpä eräänä aamuna lähdimme ajamaan 
Senegaliin. Tulihan siitä pitkä päivä, tulipahan 
käytyä, ei siellä kuitenkaan mitään ihmeellistä 
ollut. Maasto oli samanlaista, varsinaista metsää 
ei suomalaisen silmin, mutta harvakseltaan 
elefantti-, mahonki- ja muita jalopuita kasvoi. 
Laihoja lehmiä, lampaita ja muitakin eläimiä 
kuljeskeli ruokaa etsien kuivasta maasta. 
Käärmeitä emme nähneet, kertoivat, että ne ovat 
vielä termiittien keoissa, mutta kun tulee sadeaika, 
silloin ne tulevat esiin. 
Silloin niitä on puissa ja maassa ja saa olla hyvin 
varovainen. 
 
Parina päivänä teimme pitkän kävelyretken 
valkoisella rantahiekalla, avojaloin. Siinä oli 
mukava kävellä. 
Kaikenlaisia kauppiaita oli yhtenään, mutta kun 
sanoin niille , ” Ostaisin, mutta kun minulla ei ole 
yhtään rahaa”, niin heti he jättivät rauhaan. 
Selvähän se , ei rahattomalle mitään kannata 
tarjota ja häneen aikaansa kuluttaa. 
 
Viikko meni, torstai tuli ja kotiinlähtö. Parhaiten jäi 
mieleen ystävälliset, tummat tytöt, joista näen unia 
– päiväuniakin. 
Kaikki OK, koko viikko OK. 
Kiitos kaikille mukanaolleille hyvästä seurasta! 
 
Aki 
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SUOMI-KOULULAISTEN KUULUMISIA 
 
Etelässä, Maspalomasin urheilukentällä lentää 
kumisaapas, korkeushyppyrima keikkuu 
kannattimillaan ja hernepussia juoksutetaan 
joukkuekaverilta toiselle. Ympärillä raikuu kova 
kannustus ja kaikilla on hauskaa. 
Suomi-koululaiset siellä ovat kokoontuneet 
viettämään vuosittaista urheilupäiväänsä. Jo 
seitsemättä sellaista. 
 
Gran Canarian Suomi-koulu perustettiin 
kahdeksan vuotta sitten, silloisen konsulin Raija 
Barnesin aloitteesta. Kuluvana kautena (2003/04) 
yhteensä 21 koululaista on pakertanut Suomi-
koulussa. San Agustinissa, ruotsalaisen koulun 
tiloissa, kokoonnutaan joka toinen lauantai. 
Koululaiset ovat iältään 3-12 vuotiaita. 
Jompikumpi lasten vanhemmista on suomalainen. 
Silti kotioloissa puhekieli on yleensä espanja. 
Tästä aiheutuen koululaisten suomenkielen taso 
on hyvinkin vaihteleva. Niinpä koulun tavoitteena 
on olla linkkinä Suomeen ja suomalaisuuteen 
lasten kasvaessa ulkosuomalaisina saarella.  
Koululaiset on jaettu iän mukaan kolmeen eri 
ryhmään. Nuorimpien ryhmässä opitaan leikin ja 
laulun varjolla, askarrellaan ja luetaan. Myös 
vanhemmat koululaiset askartelevat, opettelevat 
suomen kielen kielioppia sekä etsivät vastauksia 
visaisiin kysymyksiin. Jokaiselle 
kokoontumiskerralle opettajat ovat suunnitelleet 
teeman. Se voi olla äitienpäivä, suomalainen 
pukeutuminen vuodenaikojen mukaan tai 
vaikkapa lasten lorut. Teemoja käsitellään ryhmän 
iän ja taitojen mukaisesti. Ja tietenkin koko ajan 
Suomea puhuen. 
Opetuksen ja yhdessäolon on oltava mielekästä 
jotta rankan kouluviikon jälkeenkin jaksaa 
lauantaina lähteä kouluun. – Halu oppia, ja 
käyttää molempia kieliään, on herättävä lapsessa 
itsessään. Silloin päästään hyviin ja pysyviin 
tuloksiin. Tietenkin vanhempien asenne ja tuki 
ovat ensiarvoisen tärkeitä, kertoo koulun johtaja 
Annukka Kesti. - Omista juurista kiinnostutaan, 
kun saavutetaan aikuisikä. Silloin usein kuullaan 
ulkosuomalaisten lasten kysyvän vanhemmiltaan, 
miksi te ette opettaneet minulle suomen kieltä, 
Annukka valistaa. 
 
Suomen valtion opetushallitus avustaa ympäri 
maailman toimivia Suomi-kouluja. Avustuksella 
saadaan peitetyksi kuluja esim. opettajien palkat, 
tilojen vuokraus sekä opetusmateriaali.. 
Lukukausimaksujen lisäksi muut tarvittavat varat 
hankitaan talkoilla. Vuosien varrella etelän Suomi-
koululla on järjestetty arpajaisia, pikkujouluja, 
valmistettu myyntiin joulukortteja jne. Hankituilla 
varoilla koululaiset tekevät yhdessä jotain 
mukavaa. Esimerkiksi jokakeväinen kevätretki on  
 
 

 
 
hyvin odotettu tapahtuma koululaisten 
keskuudessa. 
Ja kuten kaikissa kouluissa, niin Suomi-
koulussakin vietetään yhdessä vanhempien 
kanssa kevät- sekä joulujuhlaa. Silloin jokainen 
koululainen pääsee estradille ylpeänä esittämään 
opittuja Suomen kielen taitojaan. 
 
Pirkko Venäläinen 
 
 
 
 
              

 
 

 
                

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Kanarian lämmössä Ateenan olympialaisiin 
harjoitteleva 

keihäänheittäjä Paula Huhtaniemi jakoi urheilijoille 
palkinnot. Vuorossa 

Jani 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Rankan kilpailun jälkeen jo naurattaa 
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C. ALFREDO L. JONES, 23 
TEL.  928 26 53 00 
FAX.  928 26 34 93 
E-mail. 
harriet.heilbut@scantravel.net 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MATKATOIMISTOSI
LAS PALMASISSA

MATKAT KAIKKIALLE EDULLISESTI 
SCANTRAVEL TARJOAA SINULLE USEITA EDULLISIA 

MATKUSTUSVAIHTOEHTOJA KAIKKIALLE 
FINNAIR 

 
MENO 231 €/henkilö+verot  MENO 266 €/henkilö+verot 
MENO-PALUU 385 €/henkilö+verot MENO-PALUU 443 €/henkilö+verot    

MYÖS MENO-PALUU LIPPU   
MAX 1 kk(ei saa peruuttaa)  SUOMESTA alk. 495 €/henkilö+verot 
20 kg matkatavaraa   MAX 6 kk 

Finnair jatkaa lentojansa kesän aikana! 
 

SAS 

ERIKOISTARJOUKSEMME PÄIVÄLENTO KÖÖPENHAMINAN KAUTTA 
HELSINKIIN JA TAKAISIN KAHDEN HENKILÖN MATKUSTAESSA YHDESSÄ

352 €/HENKILÖ+VEROT  
(koneen vaihto kööpenhaminassa) 

AIR FINLAND  
 

Air Finland aloittaa lennot jälleen syksyllä, mahdollisesti kaksi lentoa viikossa! 
Tiedustelkaa toimistosta hintoja, sekä aikatauluja. 

HARRIET JA HANNA 
PALVELEVAT 

SINUA TOIMISTOSSAMME 
SUOMEKSI 

Kannattaa tiedustella toimistostamme 
erikoistarjouksia, joita saamme lyhyellä

varoitusajalla! 

Myös mantereen ja saarten välisiä 
matkoja! 
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 INTER CLINIC 
LÄÄKÄRIKESKUS 

C/SAGASTA, 62 

35008 LAS PALMAS 

gran canaria 

españa 

TEL. 928 27 88 26 

TEL. 928 26 90 98 

FAX. 928 22 19 59 

24 TUNNIN PALVELU 
 

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

SUOMALAISTEN VAKUUTUSYHTIÖIDEN KANSSA 


