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Suomi-Kerhon jäsenmaksu

Jäseneksi liittymismaksu on 35,00 €. Seuraavana
vuotena jäsenmaksu on 20,00 €. Maksut voidaan
suorittaa myös suoraan Keski-Uudenmaan
Osuuspankkiin tilille no 506217-233952.
Toivomme, että jäsenen etu- ja sukunimi ilmenee
maksutositteessa.

Canterasin kaikuja on Kanariansaari lla, Las
Palmasissa toimivan Suomi-Kerho Club Finlandian
jäsenlehti. Se ilmestyy kolme kertaa vuodessa.
Seuraava lehti no 3 ilmestyy marraskuussa 2009.

Vastaava toimittaja: Rainer Kaskela
Toimitussihteeri: Marja Puuska.
Muu toimitus: Reino Alanko, Sauli Majava, Wolfgang
Schulz, Onerva Pesonen ja Eino Pesonen.
Tekninen toteutus: Rainer Kaskela,

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

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

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

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

HALLITUKSEN JÄSENET  V. 2009

Rainer Kaskela, puheenjohtaja.
Puh. + 34 - 699 102 598 ja  + 358 - 503 583 014

Varsinaiset jäsenet:

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

Sauli Majava, sihteeri.
Puh. +34 - 693 246 256 ja + 358 - 440 386 710

Pirkko Aulavaara, baarin  vastaava.
Puh.+ 34 -  649 394 038 ja + 358 - 503 605 345

Unto Virtanen, kiinteistön vastaava.
Puh. + 358 - 400 431 111

Liisa Varho.
Puh. + 34 - 648 248 218 ja + 358 - 400 959 114

Arja Waaramaa.
Puh. + 34 - 626 916 112 ja + 358 - 405 424 918

Varajäsenet:

Taina Räisänen.
Puh. + 34 - 636 584 138 ja + 358 - 503 536 797

Rauni Huuskonen. Puh. + 358 - 456 397 073

Eeva Jenu. Puh. + 358 - 505 702 646

                   Ilmoituksien hinnat

1/1  sivu 100,00 €
1/2  sivu   60,00 €
1/4  sivu   40,00 €
1/8  sivu   25,00 €

Lukijan palsta

Lukijat voivat jättää omia mietteitään ja juttujaan
toimitukseen.

Avustajia

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

Kansikuva: La Palman retkellä 17.-20.1.2009.
Yhteinen kiertoajelu aurinkoisen sään suosiessa,
molempien ryhmien kanssa 18.1.09.

Jos haluat  saada lehtesi postin
välityksellä Suomeen ilmoita osoitteesi ja
puh. numerosi kerhon toimistoon.
Postitusmaksu on 2,00 euroa/numero.
Postimaksu on maksettava etukäteen kerhon
toimistoon tai Keski-Uudenmaan
Osuuspankkiin, tilille no 506217-233952.
Voit  lukea ja tulostaa lehtesi  värillisenä myös
internetin kautta osoitteesta:
www.suomikerho.net jolloin ei tarvitse
maksaa postimaksua.
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Puheenjohtajan palsta

Yleiskokoukseen osallistui tänä vuonna ennätyksellinen
määrä jäsenistöstä. Kokousta edeltänyt jännittynyt
ilmapiiri purkautui kokouspäivän tapahtumien jälkeen ja
arkinen “puurtaminen” muuttui normaaliksi.

Aluksi vähän remontti- ja kunnostusasioita. Kerhon tilat,
jotka on olleet käytössä yli kymmenen vuotta, pitäisi
saada rekisteröityä Eu:n direktiivien vaatimalle tasolle.
Puutteena on pyörätuolia käyttävien kulkureitit ja
toalettitilat. Ne pitää rakentaa. Niitä varten pitää
sisäänkäynti siirtää nykyiseltä paikaltaan muutaman
metrin verran. Töiden tekeminen talkoohengessä ottanee
melkoisen tovin, osa työstä jouduttaneen ulkoistamaan.
Uusien ovien kustannus ilman rappusia on n. 3.500 euron
verran, josta hallituksella on tarjous.
Ilmanvaihtoputkiston valmistuminen siirtyy myös
alkavalle syyskaudelle. Keittiön poistoilmakanava jou-
dutaan jatkamaan katonharjan yläpuolelle. Yksistään
nämä korjaukset nielevät suurimman osan talousarvios-
sa mainitussa summassa.
Yläsalin äänentoistolaitteisto pitää viimeistellä. Kaiuttimien
paikat on sijoitettava uudelleen, unohtamatta soittolaitteen
uusimista. Myöskin suuren suosion saanutta karaokea
varten on saatava uusia lauluja, jotka on hankittava
Suomesta kesän aikana.
Alakerran luokkahuoneen kalustaminen ja remontointi
sekä käyttöönotto ei ole sujunut suunnitelmien mukai-
sesti. Katselmuksessa todettiin, että alakerran
huoneistokorkeus on liian matala ja tiloja ei voitaisi
käyttää oleskelutiloina. Aikanaan nämäkin asiat
selvinnevät,  käytetäänkö tiloja entiseen malliin vai tuleeko
muutoksia.
Jäsenmäärän voimakkaan kasvun vuoksi on etsittävä
tiloja ainakin itsenäisyyspäivän ja joulujuhlien ajaksi.
Juhlien järjestelyissä on keittiö- ja siivoushenkilökunta
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Suomi-Kerhon 30-vuotishistoriikkia on
saatavana kerhon baarista.

Hinta 5,00 euroa.

ollut kovin työllistetty. Ulkoistaminen merkitsee myös sitä,
että vastaavat tarjoilut ostetaan ja niistä jouduttaneen
maksamaan kalliimpi hinta. Toisaalta taasen kaikki voivat
osallistua ja olla mukana juhlimassa.
Canterasin kaikuja kehitellään asialliseen ja mielenkiin-
toiseen suuntaan, unohtamatta Las Palmasin ja Kanari-
an pikku-uutisia, joissa lähteenä käytetään käännöksiä
paikallislehdistä. Lehden tekeminen värillisenä ei kustan-
nussyistä vielä ole mahdollista. Kuluvan talven aikana
lehti on kokonaan valmistettu kerholla - sen on
mahdollistanut käytettynä ostettu kopiokone, joka on
ollut kovassa käytössä. Ehkä näin säästyneet painatuskulut
mahdollistavat syksyllä ainakin värillisen kannen
painatuksen. Toivottavaa olisi, että jäsenkunnasta löytyisi
henkilöitä, jotka osallistuisivat lukijoita kiinnostavilla
kirjoituksillaan, artikkeleillaan ja kertomuksillaan lehden
sisällön tekemiseen.
Kesätapaaminen järjestetään 4.-9.8.2009 Hotelli
Petäyksessä, joka sijaitsee Tyrvännössä, Hämeenlinnan
lähellä. Tapaamisen yhteydessä on mahdollisuus osallis-
tua erilaisiin kuntoiluharrastuksiin, käydä Lepaan viini-
tilalla maistiaisissa tai Iittalan Lasimäen museossa. Myös-
kin alueen kesäteatterit ovat toiminnassa. Tarkemmin tä-
män lehden sivulla 5 olevassa ilmoituksessa, josta selviää
yksityiskohdat.
Lopuksi kiitos kaikille “puurtajille”. Ilman Teidän henki-
lökohtaista talkoohenkeä ja toimintaa Suomi-Kerhon toi-
minta, kaukana Suomesta ei olisi mahdollista. 32 vuoden
aikana kerhomme on muotoutunut maailman
parhaimmiston joukkoon, jossa kelpaa olla jäsenenä
sekä ylpeä myös siitä että on arvostettu suomalainen.
Toivotan kaikille muuttolinnuille aurinkoisia poutapäiviä
ja lempeitä kesäkelejä. Tavataan kesätapaamisessa,
Hotelli Petäyksessä, Hattulan Tyrvännössä  ja sitten syk-
syllä taas Las Palmasissa.

Kerhoterveisin Rainer Kaskela

Uusi hallitus on valittu ja tehtävät vastuualueineen
selkiytyvät. Odotan siltä samanlaista yhteistyökykyä kuin
edelliseltäkin. Kevätkausi noudattanee vanhoja
“kuvioita”, mutta syksyllä tulee pientä fiilausta, kun
muuttolinnut taas palaavat Las Palmasiin.
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TALO TÄYNNÄ
YLEISKOKOUKSISSA

jäsenmaksun.  Asiasta jäi kuitenkin sellainen jälkimaku,
että yleiskokous ylimpänä päättävänä elimenä runttaa
vaikka kuinka perustellun esityksen, jos se tietäisi jotakin
pientä kustannusta jäsenelle ja kaiken pitäisi olla ilmaista.
Onko pintapuolisesti asiaa tunteva yleiskokous pätevämpi
huutoäänestyksellä päättämään asiaa kuin syvällisesti
esitystä harkinnut ja laskenut yksimielinen hallitus?
Pitäisikö tällaisen hallituksen erota ja jättää paikkansa
täytettäväksi viisaammalle yleiskokoukselle?
Sihteeri Reino Alanko esitteli vuoden 2009 tulo- ja
menoarvion, joka hyväksyttiin sellaisenaan.  Pohdintaa
syntyi siitä, kannattaako kirjanpitoarvoltaan vajaan 90 000
euron arvoista rakennusta jatkuvasti remontoida 15 000
eurolla vuodessa.  Vaihtoehdot ovat kuitenkin vähissä:
luopua tiloista tai korjata niitä, koska käyttökelvottomissa
hometiloissa ei voi toimia.
Jännitys tiivistyi,  kun ehdollepanotoimikunnan
puheenjohtaja Niilo Ijas kertoi, että Rainer Kaskela ja
Eino Pesonen ovat asettuneet puheenjohta-jaehdokkaiksi.
Kokouksen puheenjohtaja Marja Puuska luki Eino
Pesosen lähettämän luopumiskirjeen jossa hän ilmoitti
loukanneen itsensä niin pahoin, ettei voi osallistua
kokoukseen.  Rainer Kaskela valittiin kerhon ja
hallituksen puheenjohtajaksi seuraavaan yleiskokoukseen
saakka.
Hallituksen varsinainen jäsen Kalevi Ahokas, jonka
toimikausi olisi jatkunut vielä vuoden, ilmoitti ennen
hallituksen vaalin suorittamista eroavansa hallituksesta,
koska hän koki saaneensa henkilökohtaisen
epäluottamuslauseen yleiskokoukselta.  Hän ei perustellut
asiaa, mutta koki ilmeisesti tulleensa kohdelluksi kaltoin
remontti- ja jäsenmaksuasiassa.  Hän ei vetänyt
pyynnöistä  huolimatta  ilmoitustaan takaisin.  Tämän
jälkeen myös Taito Räisänen ilmoitti  jäävänsä pois
hallituksesta. Näin kaikki kuusi varsinaista jäsentä ja
kolme varajäsentä oli valit tava suoritettavassa
äänestyksessä. Varsinaisiksi jäseniksi kahdeksi vuodeksi
valittiin Hillevi Oksa (106 ääntä), Pirkko Aulavaara (99
ääntä) ja Sauli Majava (99 ääntä) ja yhdeksi vuodeksi
Unto Virtanen (96 ääntä), Liisa Varho (72 ääntä) ja Arja
Waaramaa (51 ääntä).  Varajäseniksi yhdeksi vuodeksi
valittiin Taina Räisänen (44 ääntä), Rauni Huuskonen (41
ääntä) ja Eeva Jenu (38 ääntä).

Kaksi peräkkäistä yleiskokousta pidettiin Suomi-
Kerholla 23.2.2009. Kerhosali oli täynnä jäseniä ja
rakentava ilmapiiri oli aistittavissa. Pientä drama-
tiikkaakin nosti jäsenmaksukeskustelu ja puheen-
johtajaehdokkaan luopuminen vaalista.

Kokouksen aluksi valittiin puheenjohtajaksi Marja
Puuska, sihteeriksi Reino Alanko ja apusihteeriksi
puheenvuoroja kirjaamaan Rainer Kaskela.    Pöytäkirjan
tarkistajiksi tulivat Heli Yrtti ja Viktor Jenu.
Ääntenlaskijoina toimivat Jouko Waaramaa, Saara
Mäkineste, Sirkka Kaskela ja Esko Puuska.  Säännöt
edellyttävät päätösvaltaiselta kokoukselta, että kolmasosa
äänioikeutetuista jäsenistä on edustettuna.  Kun jännittävä
laskutoimitus valmistui, todettiin kokouksessa olevan
edustettuna 215 äänioikeutettua jäsentä, joista 47
valtakirjalla ja fyysisesti paikalla 168 jäsentä.  Koska
kerhon äänioikeutet tujen kokonaismäärä oli
kokouspäivänä 377 jäsentä, läsnä heistä oli siis 57 % eli
kokous oli päätösvaltainen.
Työjärjestys ja toimintakertomus hyväksyttiin
sellaisenaan.  Reino Alanko esitteli tilinpäätöksen ja taseen
31.12.2008 ja tilintarkastaja Liisa Parkkinen luki
tilintarkastajien lausunnon.  Tilinpäätös ja tase hyväksyttiin
ja päätettiin kirjata pieni alijäämä vähentämään omaa
pääomaa.  Tili- ja vastuuvapaus myönnettiin
vastuuvelvollisille.  Parin puheenvuoron jälkeen
toimintasuunnitelma kuluvalle vuodelle hyväksyttiin.
Tilanahtaus erityisesti pikkujouluna, itsenäisyyspäivänä ja
jouluaattona sekä sisäänpääsyn rajoittaminen vain jäsenille
ja heidän mukanaan tuleville vieraille synnytti tästä aiheesta
kysymyksiä.
Hallitus oli “lobannut” jäsen- ja liittymismaksujen nostojen
puolesta jo jäsenlehdissä ja edellisessäkin yleiskokouksessa,
mutta huonolla menestyksellä.  Vaikka hallitus teki
yksimielisen esityksen maksuista, sitä ei nytkään
hyväksytty.  Esitettiin mm. jäsenmaksun säilyttämistä
nykyisenä 10 eurona perustellen, etteivät köyhät eläkeläiset
pysty maksamaan korkeampaa hintaa. Tämä taas
tyrmättiin sillä, ettei missään nykyaikana ole tällaisia
jäsenmaksuja niin laajasta jäsenpalvelusta.
Varapuheenjohtaja Rainer Kaskela perusteli nostoa mm.
kiinteiden kulujen suuruudella, johon jäsenkunnan tulisi
osallistua.  Hallituksen yksimielinen esitys leimattiin erään
jäsenen taholta “älyttömäksi” ja aiheutti runsaasti
kannanottoja puolesta ja vastaan.  Lopulta asiasta ei
tarvinnut edes äänestää, vaan kokouksen puheenjohtaja
Marja Puuska sai taitavasti ohjattua jäsenet hyväksymään
jäsenmaksun nostamisen 20 euroon ja liittymismaksun 60
euroon, jolloin liittymismaksu sisältää liittymisvuoden

Kokousvirkailijat
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Tilintarkastajiksi valittiin Liisa Parkkinen ja Viktor Jenu,
varalle Aulis Eronen ja Reijo Lindroos.
Uusia jäseniä oli vuoden 2008 aikana liittynyt 103 ja
jäsenmaksun maksamattomuuden vuoksi katsottu
eronneeksi 53 jäsentä, joten nettolisäys oli 50 jäsentä.
Vuoden lopussa 31.12.2008 oli jäsenrekisterissä 618
jäsentä keski-iältään 68,5 vuotta.

Kokouksen päätteeksi kerhon ansiomerkit jaettiin
seuraaville ansioituneille jäsenille: Sinikka Hinkkanen,
Sirkka Kaskela, Lauri Kostilainen, Saara Mäkineste ja
Marja Puuska.

Sääntöjen muuttamiseksi aloitettiin toinen yleiskokous
välittömästi ensimmäisen kokouksen jälkeen, koska
nykyiset säännöt edellyttävät omaa kokousta
sääntömuutokselle.  Tässäkin kokouksessa toimivat samat
kokousvirkailijat.  Puheenjohtaja Marja Puuska alusti asian
ja kertoi, miksi sääntöjä tulee korjata ja uudistaa.  Hän
mainitsi hallituksen nimittäneen sääntötyöryhmän, jonka
jäseniä olivat Reino Alanko, Leena Kannas ja Marja
Puuska.   Työryhmä teki esityksensä hallitukselle sääntöjen
muuttamiseksi käyttäen apunaan aiemman
sääntötyöryhmän esitystä, aiempia ja nykyisiä sääntöjä ja
muitakin työryhmän jäsenten aiemmin laatimia yhdistysten
sääntöjä.  Puheenjohtaja totesi saatujen lausuntojen
sääntöehdotuksesta olleen hyvin myönteisiä.  Päätettiin
käännättää säännöt ja jättää ne rekisteröitäväksi.
Näin päivän urakka oli hoidettu.  Toivotan uudelle
puheenjohtajalle ja hallitukselle onnea ja menestystä
vaativassa tehtävässä. Toivon, että jäsenistö antaisi heille
työrauhan, sillä he tekevät varmasti parhaansa kerhon
hyväksi.  Olenkin pannut ilolla merkille, että joutava
nokkiminen netissä on loppunut ja suloinen rauha ja
yhteishenki ovat palanneet.  Lopettaessani nyt sihteerin
tehtävät kiitän teitä kaikkia tuesta ja kannustuksesta
työssäni ja toivotan jokaiselle mukavaa kevättä ja kesää!

Reino Alanko

Ansiomerkkien saajat, vas. Marja Puuska, Saara Mäkineste,
Lauri Kostilainen, Sinikka Hinkkanen ja Sirkka Kaskela.

Suomi-Kerhon kesätapaaminen elokuussa,
5 pv. 4.-9.8 tai 3 pv. 6.-9.8.09 Etelä-Hämeen sydämessä

Perinteinen jäsenten kesätapaaminen pidetään Hattulan Tyrvännössä Hotelli Petäyksessä elokuussa viikolla 32. Hotelli Petäys
sijaitsee Vanajaveden rannalla 23 kilometriä Hämeenlinnasta ja 120 kilometriä Helsingistä. Hotelli Petäyksestä on varattu kaksi
jäsenpakettia,  joista toinen  on  3  vuorokauden ja toinen 5 vuorokauden mittainen. Viiden vuorokauden paketti puolihoidolla aj.
4.-9.8. alkaen tiistaina  (klo 11.30) päättyen sunnuntaina aamiaiseen kahden hengenhuoneessa maksaa 298,00 euroa ja yhden
hengen huoneessa 380,50 euroa. Kolmen vuorokauden puolihoitopaketti aj. 6.-9.8. alkaen torstaina (klo 11.30) päättyen sunnuntaina
aamiaiseen maksaa kahden hengen huoneessa 198,00 ja yhden hengen huone 247,50. Hintaan sisältyy majoitus, aamiainen ja
päivällinen, rantasaunat keskiviikkona ja lauantaina sekä elokuun täysikuu juuri viikolla 32.
Kesätapaamisen yhteyteen on suunnitteilla erilaisia aktiviteetteja, mahdollisia retkiä ja tapahtumia erilliseen hintaan. Niistä
viestitämme kotisivuillamme kesän kuluessa, samoin kesäpäivien ohjelmasta. Lisävuorokausista pyydämme sopimaan suoraan
Hotelli Petäyksen kanssa, samoin mahdollisesta ruokavaliosta tai muista erityistoivomuksista. Hotelli Petäyksen kotisivut löytyvät
osoitteesta www.petays.fi. Suosittelemme vierailua kotisivuille. Hotellin puhelinnumero on (03)673 301, E-mail: hotelli@petays.fi.
Tule mukaan tapaamaan tuttuja, vaihtamaan kesäkuulumisia, viihtymään ystävien seurassa ja nauttimaan Hotelli Petäyksen
viehättävästä ilmapiiristä, upeista maisemista ja mainiosta palvelusta. Ilmottaudu Suomi-Kerhon toimistoon ja varaa aika.
Kerhon maaliskuun lopulla tapahtuvan sulkemisen jälkeen ilmoittautumiset ensisijaisesti sähköpostilla Marja Puuskalle E-
mail: marja.puuska@gmail.com. Puhelinnumero Espanjassa on (+34) 696 34 8081 ja Suomessa (+358) 050 555 0834.
Ilmoittautuminen ja maksusuoritukset pankkiin – koko varauksen hinta – on hoidettava kesäkuun loppuun mennessä. Suomi-
Kerhon pankkiyhteys Suomessa on: Keski-Uudenmaan Osuuspankki tili nro 506217-233952.
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Las Palmas
C/Alfredo Jones

C/Bernardo de la Torre

40 VUOTTA TURISMIN
PALVELUKSESSA

YKSILÖLLISTÄ PALVELUA

MUISTELMIA
Me “vanhat” ihmiset muistelemme usein, aivan liiankin
usein menneitä aikoja ja näemme ne kullattuina ja niin
ihmeellisinä, ettei mikään nykyinen voi korvata niitä.
Uudet tavat ja työmenetelmät ovat aivan vääriä ja
kuitenkin rehellisyyden nimissä on sanottava, että yleensä
kaikki uudet menettelytavat ja asiat  helpottavat työtä
sekä varmistavat ja nopeuttavat sitä.
On kuitenkin jotakin, joka ei voi muuttua ja se on
TALKOOTYÖ.  Se on pyyteetöntä “kutsumustyötä”.
Meidän kerhomme toimivuuden kannalta se on
ensiarvoisen tärkeää.
Nykyään sanotaan usein: ei uudet eläkkeelle jäävät suuret
ikäluokat  tee talkootyötä, niillä on niin hyvät eläkkeet,
ettei ne tarvitse sitä Kerhon soppalautasta.
Hyvät ystävät,  ei koskaan ole ollut kysymys
soppalautasesta,  vaan kysymys on ollut aina vallan
muusta.   Kuvitteleeko joku, että me olemme
noteeranneet oman työpanoksemme  4 – 6 päivää työtä
viikossa  neljän soppalautasen arvoiseksi.  Jotain muuta
siinä on ollut ja tulee  aina olemaan.
Siinä on tekemisen ilo, aikaan saamisen onni ja hyvä mieli
yhteiseksi hyväksi tehdystä työstä.
Emme ole koskaan katsoneet, kuka on puheenjohtaja
tai minkälainen on  istuva hallitus, sillä me olemme  tehneet
kaiken työn Kerholla meidän kaikkien yhteiseksi

parhaaksi. Ei tämä toki tarkoita, että kenenkään pitäisi
tehdä joka päivä työtä kerholle, vaan jokaisella olisi
mahdollisuus tehdä päivä tai pari viikossa.
Onhan sitä tullut toki monesti kiukuteltua milloin minkin
asian tiimoilta, mutta se on ollut ohimenevää ja
vastapainoiksi on tapahtunut  aina jotain hyvää.
Haluaisin kuvata teille,  miten onnellinen ja ylpeäkin on
monesti saanut olla,  kun on onnistunut oudosta ja
vaikeastakin tehtävästä, pienikin kiitos ja tunnustus tuntuu
niin hyvältä.
Hyvät uudet kerholaiset, tulkaa joukkoomme  rohkeasti
keräämään  uusia kokemuksia ja hyvää mieltä sekä
itsellenne että toisille.  Kaikkihan ei voi aina onnistua,
mutta harjoitus tekee mestarin.
Meillä on mahdollisuus monenlaisiin töihin ja myös
monenlaisiin harrastuksiin, kun vaan ilmaantuu aktiivisia
vetäjiä.  Muistakaa, että jokainen työ on yhtä tärkeätä,
toisarvoista työtä meillä ei olekaan.
HYVÄT SEKÄ UUDET ETTÄ VANHAT
KERHOLAISET.  TARTTUKAA ENSI SYKSYNÄ
TUUMASTA TOIMEEN JA TULKAA TEKEMÄÄN
MEIDÄN YHTEISESTÄ  KERHOSTAMME
KUKOISTAVA JA TEHOKKAASTI  TOIMIVA
NÄYTTÄMÄLLÄ, ETTÄ TALKOOHENKI ELÄÄ
VIELÄ SUOMESSA.
Toivotan kaikille lukijoille hyvää kesää ja tapaamisiin
syksyllä. Onerva
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Pieni ja viihtyisä

ERIKOISUUTEMME
LIEKITETYT RUOKALAJIT

Esim. LIEKITETYT KATKARAVUT
         LIEKITETTY TEQUILA-PIHVI
         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)

Pieni ja viihtyisä

ERIKOISUUTEMME
LIEKITETYT RUOKALAJIT

Esim. LIEKITETYT KATKARAVUT
         LIEKITETTY TEQUILA-PIHVI
         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)

ERIKOISRUOKALISTA KLO 13 -24,00

ETURUOKA
LÄMMINRUOKA
JÄLKIRUOKA
LEIPÄ JA VOI
VIINI, VESI TAI OLUT             
                                  
 
AVOINNA 13,00 - 24,00

Mitä hiiva oikeastaan on. Ylläolevassa tietokonekuvassa se
näyttää jalokiviluomukselle. “Jalokivi” se itse asiassa onkin.
Kuvassa olevat korut ovat hiivasoluja. Yksi gramma sisältää
10 miljardia solua. Mikä taivaan lahja hiiva onkaan
elintarviketjulle. Hiiva tuplaa itsensä hyvissä
kasvatusolosuhteissa noin kolmessa tunnissa. Laboratoriossa,
missä hiiva kasvatetaan, se tuotetaan hiivakermana. 100
grammaa hiivaa kasvatetaan neljässä päivässä kahteentoista
tonniin materiaalia.  Siitä eriytetään 4500 kiloa massaa, jota
kasvatetaan 17 tuntia. Tuloksena on 45 tonnia valmista
hiivamassaa. Tuotos jalostetaan ja myydään vähittäismyyntiin
keskusliikkeiden kautta ja hiivakermana suoraan leipomoille.
Esimerkiksi Oululaisen leipomo Lahdessa otti 2000 litraa
hiivakermaa joka aamu. Määränä se merkitsi 1500 kiloa
tuorehiivaa.
Tuorehiiva myydän vähittäismyynnissä lähinnä 50 gramman
palapakkauksissa. Leipomot puolestaan käyttävät hiivakermaa.
Siitä vettä ei ole poistettu. Tehtaan separoima hiivakerma
voidaan sekoittaa suoraan taikinaan, toisin kuin tuorehiiva,
joka herätellään lämpimässä nesteessä. Hiivoja on monta
muutakin sorttia kuin tämä edelläkuvattu leivontaan tarkoitettu
hiiva. On esimerkiksi olut- ja viinihiivaa. Kuivahiiva on
puolestaan urbanisoituneen yhteiskunnan keksintö kiireisille,
mökkiasukkaille ja miksei satunnaisille leipojille, jotka saavat
kauppojen aukioloaikohihin suhteutettuna erikoiseen aikaan
leivontavimman. Kuivahiivassa on yksi merkittävä ero
tuorehiivaan verrattuna; siinä on säilöntäaineita. Kerrottakoon,
ettei Lahti valmista kuivahiivaa, vaan se tehdään Ruotsissa.
Vuosien varrella hiivanvalmistustehtaiden omistusjärjestelyt
ovat radikaalisti muuttuneet. Alunperin Lahden Polttimolla oli

HIIVAA
VUODESTA

1844

tuorehiivan valmistusoikeudet leipomoille ja kotitalouksiin.
Sittemmin Alkon Rajamäen tehdas alkoi valmistaa hiivaa oman
tuotantonsa sivutuotteena. Kilpailu ei tuntunut hyvältä ja
niinpä Lahden Polttimo ja Alko perustivat Suomen Hiivan, joka
toimi noin kymmenkunta vuotta. Sitten Lahden Polttimo osti
Rajamäen osakkeet yhteisyrityksestä saaden kaupan myötä
100 prosentin omistukse ja Rajamäen hiivatyöntekijöitä
Lahteen. Muutosprosessi ei päättynyt siihen, vaan sittemmin
tehdas myytiin kanadalaiseen omistukseen. Teollinen tuotanto
ja työpaikat säilyivät Lahdessa. Hieno asia, vaikkakaan
hiivateollisuus ei ole työvoimavaltainen ala. Tänä päivänä
työntekijöitä  Lahdessa on noin 30, työskennellen
valmistusksen lisäksi laboratoriossa ja hallinnossa.
Hiivan valmistus on siihen vihkiytymättömälle “korkeampaa
matematikkaa”. Ammoniakki on hiivan valmistuksen tärkein
alkuaine. Lisäksi niitä ovat typpi, fosfori ja vitamiinit sekä ilma
ja vesi. Aarolta prosessin kulusta jotain muuta ymmärtäneenä
totean, että prosessin lämpötilan seuranta ja ilmanlaatu
tuotantotiloissa on keskeisessä osassa, happea syötetään
tiloihin valtavia määriä kasvun edistämiseksi ja puhaltimina
toimivat kompressorit. Puhtaus on ehdottomasti tärkein asia.
Tuotantotilojen ilma puhdisteaan moneen kertaan. “Villihiiva”
on suurin ongelma (vararkaat kasvustossa) ja niitä tulee
epäpuhtaan ilman kautta, siksi panostetaan ilman suodatukseen
ja puhdistukseen. Sanaa ferementori harva meistä tarvitsee,
mutta todettakoon, että se on hiivankasvatusastia.
Lopuksi kerrottakoon, että pääraaka-aine hiivan valmistuksessa
on sokeri, jota tehdään melanssista. Melanssi puolestaan on
sokerinvalmistusprosessin jäämäaine, jäte. Sokeriarvo
kuitenkin on korkea, n. 50 prosenttia alkuperäisestä. Jätteeksi
se päätyy syystä, ettei se osa kiteydy. Eikö vaan ollutkin
mielenkiintoinen juttu? Mistä se syntyi ja miksi päätyi
Canterasin Kaikuihin?
Suomi-Kerhon jäseninä on monenlaisia ihmisiä, joilla on
mielenkiintoinen tausta ja histora. Kaikki me elämme Suomi-
Kerhon parissa tämän päivän elämää eläkeläisinä eläkeläisten
parissa. Kaikilla meillä, siis varsinkin eläkeläisillä on takana

Jatkuu sivulla 10
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Kyllikki ystävämme.

Vaikka sitä ei uskoisi, Kyllikki täytti joulukuussa 80 vuotta
lomallaan Las Palmasissa. Elokuussa viime kesänä täyttyi 50
vuotta aviossa Niilo Purhon kanssa. Sitä juhlittiin näyttävästi
Anosenkulassa, heidän kauniin maalaistalonsa pihapiirissä
valtavien kukkaistutusten ja puutarhan keskellä.
Kyllikki tuli taloon emännäksi vuonna 1958. Yhdessä he hoitivat
maatalon viljelykset, karjan ja metsät. Karja myytiin, kun
tehdastyö kutsui vuonna 1973.
Las Palmasiin tultiin ensikerran 1972 Spiessin kahden viikon
lomalle Pantaksen koneella. Hotelli oli Dos-arillos, näin Niilo
muistelee. Yli kolmekymmentä eri pituista lomaa he ovat täällä
viettäneet.
Suomi-kerhon talkootyöt alkoivat kerhon alakerran remontin
aikoihin toistakymmentä vuotta sitten. Onhan Kyllikin
hernekeitto kuuluisan hyvää, lihaisaa suomalaista
“perusrokkaa”. Torstain talkootyö on tullut tavaksi ainakin
pitempinä lomajaksoina. Onhan hän ollut myös  siivoojana,
pyykkärinä ja Onervan kanssa piirakkatalkoissa.
Purhojen suurena huolenaiheena on talkooväen riittävyys
kerholla. He toivovatkin paljon uusia ja varsinkin nuorempia
mukaan toimintaan.
Kyllikki ja Niilo ovat innokkaita tanssimaan, joten joka tanssi-
ilta he löytävät tiensä kerholle. Kyllikiltä vielä polkkakin käy,
jos vain kaveria löytyy. Jokaiselle kerhon retkelle he
osallistuvat. Niilo on opettanut noita kavereitaankin käymään
vuorilla ja poimimaan kaktuksen marjoja.
Nyt kun heidän maalaistalonsa on siirtynyt tyttären huomaan
on aikaa ja aikomusta lomailla Kanarialla niin kauan, kuin
terveyttä riittää. Niilon kanssa on aina mukava parantaa
maailmaa, viimeisimpänä asiana kuntaliitokset.
“Hyvää päivää täältä Kouvolan kaupungista,” sanoi
maalaisisäntä Purho, kun emäntänsä kanssa Uuden Vuoden
päivänä soitti.

Marjatta Viio

Marjatta onnittelemassa Kyllikkiä syntymäpäivänä.

Suomalaista kahvia
Lonkeroa

Pikkusuolaista
Iltalehti

Suomen televisio
suorana lähetyksenä

Playa del Ingles
Av.Tenerife 8, Hotel Agaete Park
Tervetuloa pitämään hauskaa!

AVOINNA AAMUSTA ILTAAN KLO 06 -03
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mielenkiintoinen eletty elämä. Millainen? Välillä itse kukin
raottaa menneisyyden verhoa ja kertoilee, tai ehkä vihjailee
“entisestä elämästään”. Joskus tarttuu korvaan helmiä, jotka
herättävät mielenkiinnon. Jotain sellaista mikä on uutta ja
uutisarvoista tähän ikään elettynä. Aaro Vesanen herätti
mielenkiintoni ja päätin välittää kuulemani CanterasinKaikujen
lukijoille.Ammattien kirjo Suomessa on todella moninainen.
Kaikki nimikkeet ja ammatit eivät tavalliselle kansalaiselle aina
kerro, mitä ammatti työntekona pitää sisällään. Joistakin ei
välitä, saada selvääkään. Minut herätti ammattinimike
hiivamestari. Mikä ihmeen hiivamestari? Yllä olen Aaron
kertoman mukaan yrittänyt kuvaella sitä taustaa meille kaikille,
jotka olemme sen niin arkisen hiivapalan kanssa tekemisissä,
tai työskennelleet leipomossa isompien partien parissa.
Arvostamme tuota massaa tämän tietämyksen jälkeen
enemmän kuin ennen. Apropo, Aaro on Suomen ensimmäinen
ja viimeinen hiivamestari. Hän on toiminut ensimmäisenä ja
viimeisenä hiivamerstarina Lahden Polttimossa jääden
eläkkeelle vuonna 2000. Huolimatta siitä, että
hiivamestarinimike ei yrityksessä jatku, Aaron poika jatkaa
perinteitä ollen työssä Lahden Polttimossa. Lopuksi muutama
kysymys Aarolle: Miten sinusta oikein tuli hiivamestari? Olin
laboranttina Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnassa
OTK:ssa Helsingissä. Kotini oli Lahdessa.
Kotikaupungissani tapasin eräänä päivänä kadulla Lahden
Polttimon johtajan, joka kysyi, voisinko tulla työnjohtajaksi
tehtaalle. Päätös oli helppo, koska kotini siis oli Lahdessa.
Toimin ensin työnjohtajana ja sittemmin ammattitaidon
karttuessa minut nimettiin hiivamestariksi. Vuosi oli 1961.

Lahteen vakiinnuttuani löysin myös elämänkumppanin ja menin
naimisiin vuonna 1964.
Eläkkeelle jäin vuonna 2000. Työvuosia Lahden Polttimossa tuli
yhteensä 39. Eläke ja avioero vuonna 2000. Kova juttu, mutta
olen selviävää sorttia. Onneni on, että elämä kantaa. Parin
kuukauden jälkeen tiesin miten elämää elää ilman jokapäiväistä
työtä ja vaimoa. Mitä hiivamestari  tekee eläkepäivinään? Kaksi
rakasta harrastusta on yli muiden. Kesällä pelaan golfia ja talvella
keilaan. Molempiin on Lahdessa hyvät mahdollisuudet. Las
Palmas on tullut uutena kuvioihin. Viime talvena olin ensimmäisen
kerran täällä kaksi kuukautta ja tänä talvena olen ollut peräti kolme.
Lahti vai Las Palmas? Kun olen Lahdessa ikävöin Las Palmasiin
ja Las Palmasissa ollessani Lahteen. Viihtyvyys on siis
molemmisssa korkeaa luokkaa. Mitä mieltä Suomi-Kerhosta? Olen
erittäin tyytyväinen Suomi-Kerhoon. Nautimme rakkaan ystäväni
Saaran kanssa tanssista, tuttavien  kanssa seurustelusta ja kerhon
tarjoamista palveluista. Nautimme myös rauhoittumisesta
lukuhetkien pariin. Siihen Suomi-Kerho antaa mahdollisuudet
laajan kirjaston avulla. Suomen uutiset voi luekea Helsingin
Sanomisa ja kerholla näytettävistä nettiuutisista. Retket avartavat
näkeystä saaresta, sen luonnosta ja asutuksesta. Mikä on
vitaalisuutesi ja pirteytesi salaisuus? Olen nyt 74 – vuotias ja
terve. Ikinä en ole polttanut tupakkaa ja sen uskon olevan
terveydelleni merkittävä tekijä. Ystäväpiirissäni on päinvastaisia
esimerkkejä. Poismenneitä on paljon. Työympäristöni on ollut
erinomaisen terveellinen. Savuton ja kaikista maailman basilleista
suodatettu ilmanala on luonut terveellisen työympäristön.
Myönteisellä elämänkatsomuksella on myös suuri osuus
terveyteeni.

Marja Puuska

Hiivaa... jatk. sivulta 8.

La Palma – La Isla Bonita – Kaunis saari
La Palma on luoteisin Kanarian saarten seitsemästä tunnetuimmasta saaresta. Saaren pinta-ala 708km2 ja väkiluvuksi ilmoitettiin
86 528 henkilöä vuonna 2008. Pääkaupunki on Santa Cruz de La Palma  ja saari kuuluu Teneriffan provinsiin. Saari, kuten muutkin
Kanarian saaret ovat tuliperäisiä. Se on syntynyt vedenalaisen tulivuoren purkauksessa, jonka yhteydessä sen huippu on
romahtanut ja muodastanut kalderan, Caldera de Taburienten, kansallispuiston joka kirjaimellisesti sijaitsee tulivuoren sisällä. La
Palman korkein kohta on Roque de los Muchachos ollen 2426 metriä merenpinnan yläpuolella ja sijaitsee kalderan pohjoispuolella.
Kansallispuiston vuoren reunamilla on useita observatorioita, ja tähtitieteilijät ympäri maailmaa kokoontuvat saarella seminaarien
ja tutkimustyön merkeissä. Saari elää turismilla ja banaanin viljelyllä.
Suomi-Kerhon jäsenet kävivät viime vuonna Teneriffalla kolman päivän retkellä ja nyt sitten tänä talvena La Palman saarella
kolmessa ryhmässä. Ensimmäinen kahdenkymmenen hengen ryhmä oli 17.-19.1. toinen 18.-20.1. ja kolmas hieman pienempi joukkue
31.1.-2.2. Matka taittui lentoteitse viidessäkymmenessä minuutissa. Ohjelma saarella kaikilla ryhmillä oli suunnilleen samanlainen.
Matkasimme bussilla pohjoiseen Santa Cruzista sekä länteen. Kävimme kansallispuistossa, Lumen neitsyen kirkossa, viinatehtaalla,
maistelimme paikallista viiniä lähikylän kapakassa Apartementoshotellimme sijaitsi muutaman kilometrin päässä kaupungin
keskustasta. Hotelli oli siisti ja henkilökunta ystävällistä. Aamiaisen ja päivällisen taso oli kiitettävää luokkaa. Ilman lämpötila oli
hyvin paljon Gran Canarian oloinen. Pohjoisessa korkealla viileää, etten sanoisi kylmää ja Santa Cruzissa kuin Las Palmasissa.
Pääkaupunki oli pittoreski ja siellä vallitsi kiireetön ilmapiiri. Saaren vihreys lumosi ja korkeuserot huimasi. Retken hintalaatusuhde
oli kohdallaan. Matkajärjestelyistä suurkiitos Harrietin Viajes Canasolille. Hyvät kokemukset kannustavat suuntaamaan ensi
talvena jollekin toiselle naapurisaarista.
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TIEDÄTKÖ -
MUISTATKO?

 

1 Mikä on Islannin kansallislitu?
2 Mikä on Saksan kansalliseepos?
3 Minkä maalainen on taiteilija Pablo Picasso?
4 Vesa Laitinen kirjoitti kirjan X Vaatimattomuuden
lyhyt oppimäärä, kuka on kirjan X?
5 Oliko säveltäjä W A Mozart saksalainen?
6 Kuka löysi 1400-luvulla meritien Intiaan?
7 Mikä oli Erkki Mustakarin urheilulaji?
8 Mikä on Ron Mossin näyttelemä henkilöhahmo?
9 Minkä alan yritys on Foreca?
10 Onko raitiovaunuissa rekisterikilvet?

Ystävänpäivän lounaalla 15.2.09  valittiin vuoden ystäviksi
Lasse ja Mirja Laine. Keittiön henkilökuntaa muistettiin
ruusuin ja lauluin..

Vastaukset:
1 Lunni.
2 Nibelungenlied.
3 Espanjalainen
4 X on Raimo Helminen, jääkiekkoilija.
5 Ei ole.
6 Vasco da Gama.
7 Seiväshyppy
8 Ridge Forrester
9 Sääpalvelu.
10 Eipä ole.

VUODEN YSTÄVÄT
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KARNEVAALITUNNELMAA

K a r n e v a a l i t a n s s i a i s e t
järjestettiin Suomi-Kerholla Las
Palmasin karnevaaliviikolla
25.2. Tunnelma oli iloisen
riehakas. Merirosvoteema oli
siirtynyt monen karnevaali-

12

asuun. Parhaat asut palkittiin.
Pariskunnista voittoisat olivat
Irmeli Vesterinen ja Olavi
Paljakka. Naisten paras asu oli
Sirkka Kaskelalla ja miesten paras
puolestaan Seppo Malmilla. Kuvat
kertovat enemmän kuin sata sanaa.
Kiitos kaikille osanottajille, jotka
tekivät illasta ikimuistoisen.
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Gran Canarian
suomalaiset AA - ja AL - Anon

palaverit:

Laattaryhmä, Puerto Rico
 Ravintola Ulvova Mylläri

 ke klo 14 A

Dyyniryhmä, Playa del Ingles
Templo Ecumenico,

ma klo 18 ja pe klo18 A

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

Ecumenicon takana), ma klo 18
Suljettuna toistaiseksi

Auttava  puhelin p. 616 082 489
joka päivä klo 17-21

Las Palmasin AA-ryhmä
Emilio Zola 4

ti ja to klo 18  ja la klo 18 A

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

JOSE MIKKI

Hei muuttolinnut -
me lennetään

Espanjalainen lentoyhtiö Aena laajentaa Las Palmasin
isoa terminaalirakennusta. Yhdeksästä rakennusfirmasta
on valittu Madridilainen rakennusfirma FCC, helmikuussa
2009. Työn ensimmäinen vaihe on tarkoitus aloittaa
lähiaikoina. Budjetiksi on kaavailtu 124,6 miljoonaa
euroa. Terminaalin laajennuksen ansiosta lähtö- ja
tuloselvityksen kapasiteetti lisääntyy 40-60 %. Myös
uuden kiitoradan tarve on ajankohtainen. Matkustajien
väheneminen on kuitenkin niin suuri että tämä hanke jää
pitkäksi aikaa odottamaan.  Aena yhtiön laskelmien
mukaan  vuonna 2015 matkustajia on tulossa noin
600.000 vähemmän kuin alkuperäissuunnitelma
edellyttää. Wolle
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Yleiskokouksen tiimoilta
Käytin pari puheenvuoroa Suomi-kerhon yleiskokouksessa,
joista sain melko paljon myönteistä palautetta. Ehkäpä jotkut
asiat kuitenkin kaipaavat lisäselvennystä.
Kun peräänkuulutin kerhon tulevaisuuden näkymiä, en suinkaan
tarkoittanut vähätellä kerhon nykyistä, jo pari vuotta sitten
kehuskelemaani toimintaa. Se on upea pohja, mutta kaikkea
hyvääkin voi edelleen kehittää, muunnella, vaihdella jne.
Onhan meitä kerholaisiakin kovin moneksi. Jotkut pitävät
peleistä, tanssista jne. Mutta tanssikurssitkin voisivat tehdä
hyvää monille, ainakin minulle. Oletan myös, että jotkut voisivat
pitää kuvaamataiteista, lausumisesta, näyttelemisestä jne. Jo
hyvissä kantimissa olevaa lauluharrastustakin voisi kehittää.
Ehkä jotkut erityisesti täällä pitkän aikaa olekelevat kerholaiset
voisivat tehdä pitkäjänteisempääkin työtä. Otan itsekkäästi
esimerkkejä omasta näkövinkkelistäni käsin, koska sen tunnen.
Poikani Olli  kirjoitti vuosi sitten täällä suuren osan
romaanistaan, joka julkaistaan tänä keväänä. Itse olen saanut
täällä luultavasti elämäni merkittävimmän heureka-oivalluksen,
jonka pohjalta on jo syntynyt viisi kansainvälisesti julkaistua
tieteellistä artikkelia, kotimaisista puhumattakaan. Lisäksi olen
väsännyt proosaa ja osallistunut usean yrityksen hallintoon.
Uskon, että monella muullakin on vastaavanlaista toimintaa.
Tältä pohjalta tulee mieleen mm. kirjoittamis- ja talousjaostojen
kehittäminen.
Kaikkien ei tarvitse osallistua kaikkeen, ei välttämättä mihinkään,
ei edes yleiskokoukseen. Mutta kun yleiskokous sattuu olemaan
demokraattisesti johdetun kerhomme korkein päättävä elin, sen
päätöksiin on tyytyminen kuten rivien välissä yritin esittää. Ja
aito työrauha suotakoon hallitukselle.
Pari muuta hieman askarruttavaa asiaa. Kukapa ei tykkäisi pikku
juoruilusta. Mutta olisi mukavaa, että tarinat olisivat jotakuikin
paikkansa pitäviä. Ei eläkeläisen haparoiva askel rantakadulla
aina merkitse kaatokänniä. Eikä pienehkö eläke ketään pahenna,
ei ainakaan tee kotimaan talousrikolliseksi.
Kukapa ei myös tykkäisi pienestä itsekehusta. Ainakin itse
syyllistyn siihen turhan usein. Mutta ei meidän tarvitse vihjailla
olevamme entisiä toimitusjohtajia, nykyisiä tilanomistajia tai
miljonäärejä. Varsinkaan jos emme sitä ihan tarkkaan ottaen ole.
Olkaamme siis Liisoja, Leenoja, Sirkkoja, Ekejä, Pekkoja, ja
hätätilassa vaikka Uoleveja. Ihan sellaisenaan.
Ennen muuta halusin yleiskokouksessa ja haluan nyt korostaa
yhteistyöhengen, välittämisen, keskinäisen avun- ja
arvonannon, joustavuuden, ja -  sanoisinkohan - Suomi-
solidaarisuuden merkitystä.
Ystävällisyyttä rohkenen pitää itsestään selvyytenä. Hymy,
tervehdys ja ystävällinen sana eivät maksa mitään, mutta ne
saattavat jossain tilanteessa merkitä pikkuista vailla pirusti
saajalleen. Joskus myös antajalleen.
Parhainta kevään jatkoa, Uolevi Lehtinen

Heippa!
Ja  kiitos  kuluneesta  talvikaudesta  kerhon retkillä  ym.
Ilahduttavaa oli toisenakin talvikautena todeta, että kerhon
tarjoamat kaikki palvelut olivat huomattavasti alle Las Palmasin
yleisiä markkinahintoja.
Luulenpa ettei monikaan edes tulisi Las Palmasiin talveksi, ellei
Suomi-Kerhon toimintaa olisi olemassa. Kyllä se on henkireikä!
Tässä suhteessa jäsenmaksun korotuspaineita ja sen tarjoamia
etuuksia esim. muihin suomalaisiin yhdistyksiin verrattuna ei
osattu oikealla tavalla  arvostaa. Varmaankin on paikallaan
arvioida Suomi-Kerhon toiminnan saattamista koskemaan vain
jäseniään - taikka ainakin joitakin tilaisuuksia.
Oikein kivaa oli nähdä ennen lähtöä vuosikokouksen merkeissä,
että puheenjohtajan rooli ja/tai hommat vaihtuivat.  Ei
puheenjohtajan tarvitse olla jokapaikan höylä, vaan jäsenistöä
ohjaava ja hyväksikäyttävä persoona. En oikein usko, että se
on kokopäiväinen homma, vaan yhdistetty niin kuin nyt kävikin
- hyvä.  Hallituksen jäsenten eroilmoitukset pidin kyllä
lapsellisina ja perusteettomina.  Puuskan Marjalle suurkiitos
vuosikokouksen puheenjohtajuudesta.

Terv. Eija ja Artti Sirkka

Pohjoistuuli ja pilvien täplittämä taivas ovat olleet hallitseva
tekijä sään puolella, mutta muuten on mennyt kaikki kohtalaisen
hyvin. Suomi-Kerhon toimintakausikin on kohta lopuillaan, tätä
kirjoitellessa sitä on jäljellä enää hiukka yli pari viikkoa, sen
jälkeen kesälaitumet, kenellä millaisetkin, odottavat.
Omat tuntemukseni menneestä kaudesta ovat osin haikeita, osin
helpottuneita ja osin odottavia. Uudet ihmiset kerhon johdossa
ovat voimavara, jota meidän rivijäsenten on tuettava, ja
kannustettava tekemään oikeita päätöksiä jä jäsenistön elämää
helpottavia ja viihtyvyyttä lisääviä ratkaisuja.
Suomi-Kerho on kuitenkin edelleen se sama iäkkäiden ihmisten
muodostama yhteisö joista osalle kerho on tärkeä turvaverkon
osa. Osa on jo huonokuntoisia ja heidän lisäpalvelujen
tarvettaan kannattaa tarkastella ja seurata. Heidän tarpeisiinsa
on jo nyt tarjoutunut muutama lähihoitaja. Kerholla ei ole
tietenkään tällä hetkellä tarjota heille toimipistettä, mutta he
tulisivatkin kenttätoimintaan.
Ja "meitä nuorempia" jäseniä tarvitaan edelleenkin näihin kerhon
välttämättömiin talkootoimiin, joten miettikääpä kesän aikana
mikä olisi se teidän kenenkin osaama erikoisalue jolla voisitte
kantaa kortenne kekoon Kerhon parhaaksi.
Onnellista loma-aikaa toivoo,  Eikka

Kesämietteitä

Kulttuurimatka Galdariin
Kerhon kevään viimeinen matka tehtiin Galdariin kohteena oli
Cuave Pintada (“Maalattu luola”). Tähän kohteeseen ei
tietävästi ole ennen tehty kerhon ryhmämatkoja.
Galdar ( Kuninkaallinen kaupunki) oli aikoinaan Guanche
sivilisation keskus ja sieltä on tehty runsaasti argeologisia
löytöjä. Sitä  kutsuttiin nimellä “Agaldar” ennen espanjalaisten
tuloa.
Galdarin parhaiten tunnettu nähtävyys on tämä Cuava Pintada,
joka sijaitsee kaupungin lounaiskolkassa. Luola löydettiin
vuonna 1873 ja se on suojelukohde. Sieltä löytää koko saariston
parhaita esimerkkejä alkuperäisasukkaiden maalauksista.
Vuosien varrrella tehtyjen kaivauksien ansiosta Galdarin
“Maalatusta luolasta” on tullut yksi tärkeimmistä espanjalaisten
valloituksia edeltäneen ajan kohteista Gran Canarialla. Sitä
ympäröi noin kuudenkymmenen 500 luvun ja 1500 luvun välillä

rakennetun talon ja keinotekoisen luolan kylä, joka oli säilynyt
Espanjalaisvalloitukseen saakka.
Kierros museossa tehtiin  asiantuntevan oppaiden vetämänä
kahdenkymmenen hengen ryhmissä, jotka lähtivät kierrokselle
viidentoista minuutin välein. Kierros kesti puolitoistatuntia
jonka aikana nähtiin kaksi elokuvaesitystä toinen katsottiin
tummien lasien läpi kolmiulotteisena, videoesityksiä  oli myös
matkan varrella. Lisäksi löydettyjä ikivanhoja esineitä oli
nähtävänä seinävitriineissä. Kierros oli mielenkiintoinen vaikka
olikin englanninkielinen, pääsi asioista  helposti perille vaikka
en kieltä paljon ymmärräkkään.
Ennen museoon menoa tutustuimme Galdarin kolmilaivaiseen
kirkkoon. Kirkon erikoisuus on vihreä kastemalja joka on
peräisin 1400-luvulta. Samalla aukiolla sijitsee myös
kaupungintalo.
Mielenkiintoisen kulttuurikierroksen jälkeen menimme Agaeten
satamaan ruokailemaan “Jumalan sormi” ravintolaan. “Jumalan
sormi” oli meren muovaama korkea “piikki” kallion päällä jonka
myrsky kaatoi muutama vuosi sitten.
Kiitos matkan vetäjille Sinikalle ja Kaleville.             Sma
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MATKATOIMISTOSI LAS PALMASISSA
VIAJES CANASOL

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

Email: harriett.canasol@gmail.com
Kaikki matkatoimistopalvelut kauttani. Soita kännykkä-numerooni  + 34 - 651 371 468.
Olen toimistossa ma, ti, ke, to, pe klo 10.00 - 13.300 ja ti, to klo 16.00 - 18.00.  Harriet Heilbut

KAIKKIEN LENTOJEN VEROT
VOIVAT HIEMAN MUUTTUA

Tiedustele toimistostamme erikoistarjouksia.

Mantereen ja saarten välisiä matkoja!

Soittakaa,
olen tavattavissa!

MATKOJA KAIKKIALLE -
EDULLISIMMAT HINNAT

FINNAIRIN LENNOT LAS PALMASISTA
LAS PALMAS - HELSINKI - LAS PALMAS 499,00 euroa veroineen.

Paluulennolle vaihto-oikeus, lippu on voimassa 6 kk, matkatavara 30 kg.
Myös edullisia enint. kuukauden kestoisia Finnairin matkoja.

Matkavaraukset kevään 2009 lennoille on tehtävä mahdollisimman ajoissa.

Tiedustelut kauttamme. Pakettimatkat,
hotellivaraukset, lippuvaraukset ym.

Hyvä Meininki ja Hirsitalon
Tunnelma!

Skandinaavisia Herkkuja!
Aito suomalainen SAUNA!

Loghouse Atmosphere!
Scandinavian Delicacies!

Authentic FINNISH SAUNA!
www.mummola.info

Av. Tirajana 28 (vastapäätä Kuparipannua), 35100 Playa de Inglés, Puh. +34-928 765 393
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LÄÄKÄRIKESKUS
C/SAGASTA 62
35008 LAS PALMAS
Gran Canaria
España

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

SUOMALAISTEN VAKUUTUSYHTIÖIDEN KANSSA

 

INTER CLINIC

 

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