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

Suomi-Kerhon jäsenmaksu

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

Canterasin kaikuja on Kanariansaari lla, Las
Palmasissa toimivan Suomi-Kerho Club Finlandian
jäsenlehti. Se ilmestyy kolme kertaa vuodessa.
Seuraava lehti no 3 ilmestyy marraskuussa 2010.

Vastaava toimittaja: Rainer Kaskela
Toimitussihteeri: Marja Puuska
Muu toimitus: Reino Alanko, Sauli Majava,

Eino Pesonen,
Marianne Aure

Tekninen toteutus: Rainer Kaskela

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

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

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

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

HALLITUKSEN JÄSENET  V. 2010
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
Saara Mäkineste, kahvion vastaava

Puh. + 34 - 678 308 955 ja + 358 - 408 281 530
Lauri Kostilainen, viihdevastaava

+ 34 - 666 905 623 ja + 358 - 503 525 253
Seppo Helva, keittiövastaava

+358 - 503 057 957

Varajäsenet:
Eino Pesonen

Puh. + 34 - 690 350 270 ja + 358 - 400 351 566
Taina Räisänen

Puh. + 34 - 636 584 138 ja + 358 - 503 536 797
Matti Sarapaltio

Puh. + 34 - 608 648 744

       Ilmoituksien hinnat

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

Lukijan palsta

Lukijat voivat jättää omia mietteitään ja juttujaan
toimitukseen.

Avustajia

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

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

TAVAROIDEN
SÄILYTYS
KERHOLLA
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Talvikausi on takanapäin ja alkaa olla Suomeen
palaamisen aika. Täällä Kanarialla on talvi ollut sään
suhteen parempi kuin useina aikaisempina vuosina.
Suomessa ja Euroopassa on ollut kylmä ja luminen sää.
Vuosia on keskustelu koskenut ilmaston lämpiämistä.
Tänä talvena on asia kait unohdettu tai ainakaan siitä ei
ole paljon kirjoiteltu tai  oltu huolestuneita.
Huolia on kuitenkin ollut eniten rautateillä ja Finnairilla,
myös liikenne on takkuillut maanteillä. Lakot ja lakon
uhka on tullut voimakkaasti  esiin. Ihmetyttää tällainen
menettely, kun Suomessa on taloustaantuman vuoksi
muutenkin vaikeaa saada työpaikat ja yhteiskunnan
velvoitteet säilymään ilman, että veroja pitäisi taas
korottaa. Erikoistoimialoilla vaaditaan lisää etuja
lakkouhkauksin. Jäänmurtaja- ja ahtaajien lakko, joka
uhkaa koko Suomen talouselämää, on kaiken huippu.
Luulisi että nyky-Suomessa ei enää tarvitsisi moisia
uhkauksia käyttää. Pitäisi ajatella koko kansakunnan
etua, sillä kauppa se on joka meitä kaikkia elättää.
Täällä Suomi-Kerholla on talvi mennyt entiseen tapaan.
Toiminta on ollut vapaaehtoisten työsuoritusten varassa.
Työskentelyt on organisoitu vastuualueisiin, joista
tärkeimmistä asioista vastaa hallituksessa istuva jäsen.
Näin on vältytty “ylikävelyistä” ja päällekkäisyyksistä,
joista on joskus ollut erimielisyyksiä vastuuhenkilöiden
kesken. Hallituksen päätökset ja suunnitelmat on täten
jo ennalta tiedossa ja niitä on helpompi valvoa.
Vuodenvaihteessa aloittanut uusi hallitus on perinyt useita
keskeneräisiä asioita ja projekteja, jotka on vietävä
päätökseen. Kesätauon aikana yläsalin ilmastointi ja
kattorakennelmat uusitaan. Parannettu ilmanvaihto
ilmansuodattimineen tuo saliin puhtaampaa  ja
raikkaampaa ilmaa, joka ainakin tanssi-iltoina on ollut
liian lämmintä.
Invateiden ja uuden sisäänkäynnin rakentaminen ilman
teknisiä suunnitelmia, jotka on tehtävä ennen työn
suorittamista, ottaa oman aikansa. Paikallinen
virastobyrokrat ia ei toimi kuten Suomessa.
Viranomaismenettely vaatii enemmän aikaa  ennenkuin
rakentaminen voi alkaa.
Elämänluukku eli keitt iö saa syksyllä uuden
monikerroksisen paistinuunin, joka on ollut merkittävä

puute ainakin juhlien edellä, jolloin valmistetaan suuret
määrät herkkuja juhlia varten. Uskoisin että keittiön
toiminta tällä uudistuksella nopeutuu ja helpottuu
työskentelyineen.
Viihteen laitteet on uusittu ja testattu. Pieniä ongelmia on
ollut tekniikan kanssa. Laitteisto toimii tietokoneella ja
soittimella. Varsinkin tietokoneen käyttö on vaatinut
käyttäjiltä perehtymistä ja harjoittelua. Eniten on tuottanut
kritiikkiä äänen säätö ja voimakkuus. Joillekin ääni on
ollut liian hiljainen tai liian voimakas. Kerholaisten
viihtyvyys on kuitenkin etualalla, joten on valittava keskitie
niin että henkilökunta ja kaikki olisivat tyytyväisiä.
Tämäkin asia on korjaantunut huomattavasti. Soittajat
ovat ottaneet huomioon toivomukset niin äänen kuin
musiikin suhteen.
Kerholla pidetyt Aavikon Ruusu- ja Ystävänpäivän
juhlallisuudet olivat yleisömenestyksiä sekä ohjelman että
tarjoilun suhteen, joista on tullut paljon kiitosta ja
mielihyvää kävijöiden taholta. Kerhotilojen käyttö
ulkopuolisille on aina luvan varaista. Edellytyksenä on
että tilaisuus on yksityinen tai että tuotto menee
hyvänteväisyyteen tai avustukseen.
Suomen konsulaatin ja kerhon yhteisesti järjestämä
taidenäyttely kuuden vuoden tauon jälkeen oli
espanjalaisten (kanarialaisten) ja suomalaisten
taiteenharrastajien yhteinen projekti, jo ta
avajaistilaisuudessa seurasi salin täyteinen yleisö.
Tällainen kulttuuritapahtuma lähentää kanarialaisten ja
suomalaisten kanssakäyntiä ja tutustumista. Kiitokset
tilaisuuden organisoinnista Cristina Fofanah ílle, joka on
myös ollut tulkkina kun kerholla on tarvittu asiakirjojen
käännöstyötä espanjaksi.
Retkiä varten saimme vetoapua Marianne  Aurelta. Hän
tuntee Gran Canarian saaren ja retkikohteet, joista on
jo saatu kokemusta. Entiset, useaan kertaan käydyt
kohteet eivät kiinnosta ja uusia tarvitaan tilalle. Syksyllä
sitten retkeilemme ja tutustumme saaren kohteisiin, joissa
ei ole retkeilty.
Kesätapaaminen on Nilsiän Tahkovuoressa.
Tilaisuudesta on ilmoitus sivulla 4. Meidän kaikkien
tuntema Lauri Kostilainen on suunnitellut ohjelman
yllätyksineen. Tehkää varaukset ajoissa ja kertokaa
kerhon jäsenille että Nilsiässä tavataan ja vietetään
yhteistä aikaa erilaisten toimintojen merkeissä
unohtamatta reippailua.
Lopuksi kiitän kaikkia kerholaisia ja ystäviä ja erityisesti
niitä, jotka ovat osallistuneet talven aikana kerhon
toimintoihin ja tehtäviin. Ilman Teidän vapaaehtoista
osallistumistanne kerhon toiminnat eivät olisi mahdollisia
siinä laajuudessa kuin ne nykyisin ovat. Toivotan kaikille
hyvää  ja  lämmintä  kesää.  Nilsiän  Tahkolla  tavataan
9.-11.8.     Kerho- ja kesäterveisin Rainer

Puheenjohtajan palsta

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 SUOMI–KERHON   KESÄTAPAA-
MINEN   PIDETÄÄN  LOMAKYLÄ
GOLDEN  RESORTISSA, NILSIÄN
TAHKOVUORELLA 11.-13.8.2010

11.8. Majoittuminen lomakylään, informaatio ja tulokahvit   klo 15.00-16.00
Vapaata saurustelua, hallituksen kokous 16.00-18.30
Buffetpäivällinen 19.00-21.00
Vapaata seurustelua,  saunominen ym
12.8. Buffetaamiainen 08.00-09.00
Päiväretki  Tahkovuorelle ja Ikikivi-louhokselle 09.30-13.00
Buffetlounas 13.00-14.30
Iltapäiväretki  Nilsiän keskustaan, levytanssit 16.00-19.00
Iltaretki,  salainen yllätys 19.30-23.00
13.8. Buffetaamiainen 08.00-09.30
Vapaata seurustelua ja yhteenveto
Keittolounas 11.00-12.30

                                               Jäähyväiset

MAJOITUS uusissa korkeatasoisissa GOLDEN RESORTIN 8 henkilön huviloissa tai paritalohuviloissa, neljä erillistä
makuuhuonetta (kaikissa omat kylpyhuoneet ja wc:t) viihtyisä oleskelutila, hyvin varusteltu avokeittiö, tilava saunaosasto,
kodinhoitohuone, takka, kalustettu ja katettu terassi infrapunalämmittimillä.

                              Hinta         158.00 euroa henkilö  2 henkilön huoneissa / 2 vrk.
                                                 188.00 euroa henkilö  1 henkilön huoneissa / 2 vrk.

Mikäli joku haluaa lisävuorokausia, se on mahdollista samalla hinnalla. SITOVAT VARAUKSET HEINÄKUUN 10. PÄIVÄÄN
MENNESSÄ, Rainer Kaskelalle puh. 050-358 3014  email: rainer.kaskela@gmail.com tai Sauli Majavalle puh. 0440-386 710
email: saulimajava@gmail.com osanottomaksu  Keski-Uud. Op. tilille  no 506217-233952.

Golffaajat huomio! Alueella on kaksi täysmittaista golf kenttää joita pidetään Suomen parhaina.
Pidetään yhdessä kunnon kesätapaamiset. Tervetuloa!

 HALLITUS
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MAKEAA ELÄMÄÄ MANSESSA JA STADISSA

Manse on Tampere ja Stadi on Helsinki. Näissä
kaupungeissa Mestari Timo Aleniuksen elämä on
kirjaimellisesti ollut makeaa, mutta myös vaativaa
yrittäjyyttä kolmenkymmenen vuoden ajan. ”Kohtalo
kuljettaa kuin tuuli laivaa” lauloi Katri Helena aikoinaan.
Mestari Aleniuksen elämän kulkuunkin on kohtalolla ollut
varmaankin sanansa sanottavana.
Kirjassaan ”Mestari Aleniuksen Kakkuklassikot” hän
toteaa, että hänen Katri-mummunsa kahdella pikarilla
saattoi osaltaan olla ratkaiseva merkitys hänen
valintoihinsa koulu- ja työelämässä. Nimittäin mummunsa
keittiön astiakaapin ylähyllyllä oli kaksi pientä lasipikaria,
joiden pohjalla oli vähäinen määrä arvokasta
karamelliväriä, toinen punaista, toinen vihreää. Niillä
värjättiin mummun loihtimien täytekakkujen voivaahto,
punaisella koristeruusut ja vihreällä niiden lehdet.
Kakkujen ihanuus painui syvälle pojan mieliin. Kuka uskoo
sattumaan, kuka taas siihen, että kohtalo on tähtiin
kirjoitettu. Jokainen meistä kuitenkin on yksilö varustettuna
erilaisilla vahvuuksilla. Monen herkkusuun onneksi Timo
Aleniuksen vahvuus keskitttyi kakkumaailmaan.
Opiskelujen ja oppivuosien jälkeen hän perusti Tampereelle
Mestari Aleniuksen Kahvilan vuonna 1972 ja Kahvihuone
Mestari Aleniuksen vuonna 1977. Wieniläistä tunnelmaa
työläiskaupunki Tampereelle. Kahvin kera ei ollut tarjolla
pullaa, ei munkkia eikä nakkisämpylää. Vain
mielikuvituksellisia ihania kakkuja kuin Keski-Euroopan
kulttuurikaupungeissa. Mestari epäili, rouva uskoi ja usko
kantoi. Manselaiset ihastuivat, kahvila kannatti ja tilaukset
paisuivat monipuoliseksi palvelujen tarjonnaksi kakkujen
ympärillä.
Maine kantoi ja asiakaspiiri laajeni. Ystäviä, tuttavia ja
asiakkaita oli aina pääkaupunkiseutua myöten.
Helsinkiläistyneiden asiakkaiden myötävaikutuksella löytyi
ihanteellinen liikehuoneisto aivan Helsingin merellisessä
sydämessä. Historiallisen upea talo lähes Kaivopuistossa,

Ullanlinnassa. Jugendtalo, meri ja myymälä
unelmapaikassa. Avajaiset olivat äitienpäivänä 1984.
Kakkukauppa Helsingissä, vaikka
hienostokaupunginosassa vaati hieman aikaa tullakseen
hyväksytyksi ja tunnetuksi asukkaille. Kohtuullisen pian
kuitenkin Aleniuksella ja koko henkilökunnalla oli kädet
täyteen töitä. Kakku poikineen ja  erilaisine
unelmamalleineen ja makuineen lähti leipomosta
maailmalle.
Aika riensi. Tuli aika päättää upea ura ja siirtyä eläkkeelle.
Asunto Oy Merilinna, jossa leipomyymälä sijaitsi  täytti
100 vuotta vuonna 2000. Siihen päättyi lähes 30-vuotinen
työura todella juhlavasti. Viimeinen taideteos
sokerileipur ina oli Merilinnan 100-vuotisjuhla-
kakku. Mestari Alenius kiittää kaikista yhteisistä vuosista
vaimoaan Pirjo-Riittaa, joka on aina uskonut valintoihimme
työelämässä ja ollut suurin kannustaja ja tukija matkan
varrella.  Alkusanat ovat Pirjo-Riitan käsialaa kuten myös
monet kuvatekstit.  Suurkiitos myös kannustajallemme
Suomi-Kerhon puheenjohtaja Rainer Kaskelalle, joka on
merkittävästi vaikuttanut ”Mestari Aleniuksen
Kakkuklassikot” -kirjan syntymiseen. Kirjapainomies
Rainer Kaskela innosti meitä kirjantekoon kerholla
käymiemme keskustelujen pohjalta. Kipinä syttyi ja kirja
syntyi. Timo Alenius olisi halunnut kirjaan kirjattavaksi,
että kirja on omistettu rouva Pirjo-Riitta Aleniukselle.
Vaatimattomuuttaan rouva ei sitä halunnut, mutta tulkoon
se nyt kerrotuksi kaikille tiedoksi.
Eläkepäiviä Aleniukset viettävät Espoossa Lippajärven
rannalla. Puutarhanhoitoa harrastetaan myös kesämökillä.
Vuosittain he käyvät Las Palmasissa ja viihtyvät Suomi-
Kerholla. Mestari Timo Alenius on lahjoittanut vuonna
2008 valmistuneen kirjansa Mestari Aleniuksen
kakkuklassikot -kirjan Suomi-Kerhon kirjastoon. Sitä
voivat jäsenet lainata ja ihailla Timon upeita taidonnäytteitä.
Kirja sisältää myös yksityiskohtaisia ohjeita upeiden
kakkujen valmistukseen. Leipomotoimintaa jatkavat
Helsingissä kaksi entistä työntekijää, joten kakkuperinne
jatkuu.
Kirjan ensipainos on suuremmista kaupoista loppunut.
Joulunalla sitä ei ollut enää saatavilla esimerkiksi
Akateemisesta kirjakaupasta. Pirjo-Riitan vinkistä
onnistuin itse mennäviikolla tilaamaan Malmin kirjakaupan
postimyynnistä ikioman kappaleen. Päästään Puuskan
perheessä harjoittelemaan kakuntekoa. Saimme
ammattilaisilta vielä vinkkejä kokeiluharrastukseen.
Kinuskikakku on loistava ja helppokin ehkä tehdä, mutta
mustaviinimarjakakku vaatii keskittymistä ja tavallista
taaplaria parempaa ammattitaitoa. Marsipaanit kannattaa
hankkia kaupasta. Makoisaa kevättä toivottavat Mestari
Timo Alenius ja vaimonsa Pirjo-Riitta!

Marja Puuska

Mestari Alenius leipomon edustalla ja kirja Kakkuklassikot.
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Toimistomme on auki joka arkipäiva (ma-pe) klo 9.00-
19.00. Irene palvelee teitä suomen kielellä.
(irene@scantravel.es)

Voitte viedä 30 kg matkatavaraa, lippuun sisältyy yksi
vaihto-oikeus, joko meno- tai paluulennolla. (Ei suoria
lentoja kesäkautena.)

JATKAMME EDELLEN FINNAIRIN SUORIEN
LENTOJEN MYYNTIÄ HELSINKIIN

LENTOLIPPUJA JA
MATKOJA KAIKKIIN

KOHTEISIIN

Hoidamme hotellivaraukset,
laivaliput etc. Kertokaa meille

toiveenne, me toteutamme sen.

6
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

mailto:(irene@scantravel.es)
http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


Ulkomailla asuville
eläkeläisille euroop-

palainen sairaan-
hoitokortti 1.5.2010

alkaen Suomesta

vuoksi. Esimerkiksi minun korttini voimassaolo päättyy
maaliskuussa, mutta Suomeen menen vasta toukokuussa, joten
uutta korttia en enää täältä hae.Uutta on sekin, että kun
oleskelee tilapäisesti Suomessa ja tarvitsee Suomessa julkisen
terveydenhuollon palveluita, tulee henkilön esittää
terveyskeskuksessa tai sairaalassa Kelan myöntämä “Todistus
oikeudesta hoitoetuuksiin Suomessa” -asiakirja. Asiakirja
postitetaan samaan aikaan toukokuun 2010 alussa kaikille niille
henkilöille, joilla on oikeus myös Kelan myöntämään
eurooppalaiseen sairaanhoitokorttiin 1.5.2010 alkaen. Asiakirjaa
ei tarvitse erikseen hakea, vaan se tulee kortin kanssa.

Suomessa lääkeostoksista on maksettava apteekissa todellinen
kustannus eli täysi hinta. Korvausta lääkeoston kustannuksista
voi hakea jälkikäteen Kelasta. Henkilöllä on oikeus saada
Kelasta korvausta Suomessa tilapäisen oleskelun aikaisiin
lääkekustannuksiin; suomeksi sanottuna lääkärin määräämistä
lääkkeistä. Eurooppalaista sairaanhoitokorttia käytetään myös
silloin, jos tarvitsee sairaanhoitoa oleskellessaan tilapäisesti
muualla kuin asuinvaltiossaan tai Suomessa, esimerkiksi
Virossa ja Ruotsissa. Kanarialla käytämme edelleen paikallista,
kauniin vaaleansinistä Kela-korttia asioidessamme
terveyskeskuksissa ja apteekeissa.
Kela on luvannut lähettää maaliskuun lopussa kirjeen niille
henkilöille, joita EU-asetusten uudet säännökset koskevat.
Kirjeessä on lisätietoa asiasta. Jos kirjettä ei tule, niin ota
yhteyttä Kelan Ulkomaan yksikköön asian selvittämiseksi. Olet
ehkä unohtanut vastata viime syksynä Kelan olosuhde-
seurantakyselyyn.

Lopuksi. Kovin kansanomaiseksi ja ehkä ei helppolukuiseksi
tätä kovin asiapitoista juttua voinut tehdä, ettei tule
kömmähdyksiä. Pähkäillään tarvittaessa yhdessä, jos ei homma
lukemalla aukea tai syntyy kysymyksiä, joihin ei ole vastauksia.
Niihin voi palata vaikkapa Canterasin kaikujen ajankohtaista-
palstalla. Marja Puuska

Toukokuussa tulee voimaan EU:n sosiaaliturvan uusi
yhteensovittamisasetus nro 883/04.  Asetus tuo  muutoksia
menettelyihin, joita käytetään EY-lainsäädäntöä soveltavien
maiden välillä liikkuvien henkilöiden sosiaaliturva-asioissa.
Suomi vastaa niiden EU- ja ETA -maissa tai Sveitsissä asuvien
eläkeläisten sairaanhoidosta, joille maksetaan eläkettä vain
Suomesta. He saavat keväästä 2010 alkaen eurooppalaisen
sairaanhoitokortin Kelasta. Ulkomailla asuvien eläkeläisten
olosuhteita on selvitetty syyskuussa 2009 lähetetyllä kyselyllä.
Kela lähettää maaliskuun lopussa kirjeen niille, joita EU-
asetusten uudet säännökset koskevat. Kirjeessä kerrotaan
yksityiskohtaisesti kortin toimittamisesta ja käytöstä sekä
menettelyistä, jos henkilö tarvitsee Suomessa sairaanhoitoa.

Uuden kortin saavat ne, jotka ovat vastanneet Suomen Kelasta
syksyllä 2009 lähetettyyn olosuhdeseurantakyselyyn. Kortin
myöntäminen edellyttää olosuhdeseurantakyselyyn
vastaamista. Jos eläkkeensaaja tai hänen perheenjäsenensä ei
ole saanut tai vastannut olosuhdeseurantaan tai on muutoin
epävarma oikeudestaan saada eurooppalainen
sairaanhoitokortti Suomesta 1.5.2010 alkaen, asian voi selvittää
Kelan Ulkomaan yksikön kanssa. Uutta korttia ei siis tarvitse
hakea. Kela lähettää uuden kortin toukokuun alussa niille
eläkkeensaajille ja perheenjäsenille, jotka ovat vastanneet
olosuhdeseurantaan ja jotka sen perusteella ovat oikeutettuja
eurooppalaiseen sairaanhoitokorttiin Suomesta 1.5.2010. Kortit
postitetaan useassa erässä toukokuun alkupäivinä. Kysyin
Kelan Ulkomaan yksiköstä, mihin osoitteeseen kortti
postitetaan Suomeen vain Espanjaan? Vastaukseksi sain, että
asiaa ei ole vielä ratkaistu, koska postitusrekisterit ajetaan vasta
huhtikuussa. Kelasta kerrottiin, että jokainen voi
henkilökohtaisesti olla yhteydessä Kelaan ja ilmoittaa sinne,
mihin osoitteeseen haluaa eurooppalaisen sairaanhoitokortin
postituksen tapahtuvan. Itse aion tehdä sen pikimmiten.
Kelan ulkomaan yksikön yhteystiedot ovat: Postiosoite: Kela
Ulkomaan yksikkö, PL 72, 00381 HELSINKI, E-mail:
inter.helsinki@kela.fi, fax 020 634 2502 ja puh. 020 634 2650.
Siinä tapauksessa, että Espanjassa asuva henkilö matkustaa
Suomeen vapun tietämissä eikä ole vielä saanut uutta korttia,
Kela ohjeistaa seuraavasti: Eläkkeensaajalla on oikeus saada
tilapäisen Suomessa oleskelunsa aikana lääketieteellisesti
välttämätäntä hoitoa. Jos henkilö tarvitsee Suomessa julkisen
terveydenhuollon palveluita, on hyvä olla yhteydessä Kelan
Ulkomaan  yksikköön asianmukaisten todistusten saamiseksi.

 Suomessa julkista terveydenhuoltoa on oheistettu tarvittaessa
selvittämään Kelasta henkilön sairaanhoitokustan-
nuksia.Suomeen ennen toukokuun ensimmäistä päivää
matkustavat henkilöt, joilla on tällä hetkellä Espanjan myöntämä
eurooppalainen sairaanhoitokortti, on huolehdittava siitä, että
Suomeen mennessään hänellä on huhtikuun loppuun asti
voimassa oleva eurooppalainen sairaanhoitokortti – varmuuden

TIEDÄTKÖ -
MUISTATKO?
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1. Kuinka monta entistä tai nykyistä presidenttiä
USA:ssa on elossa tätä nykyä?
2. Millä kulttuurin saralla Sauli Niinistön puoliso Jenni
Haukio on kunnostautunut?
3. Kuinka monen värisistä osista Rubikin-kuutio
koostuu?
4. Mikä oli edesmenneen rock-muusikko Elvis Presleyn
toinen nimi?
5. Kuka oli edellinen pohjoismaalainen Nobelin
rauhanpalkinnon saaja ennen Martti Ahtisaarta?
6. Mikä numero on Aku Ankan auton rekisterissä?
7. Kuka esitti miespääosaa Aino Actèn viimeisessä
julkisessa oopperaesiintymisessä?
8. Kuka on Ukrainan uusi presidentti?
9. Monelleko uudelle ydinvoimalalle pitäisi kokoomuksen
mukaan antaa lupa?
10. Missä kaupungissa Pekka Sauri työskentelee
apulaiskaupunginjohtajana?

1. Viisi. Carter, Bushit, Clinton ja Obama  2. Runoilijana
3. Kuuden 4. Aaron 5. Alva Myrdal (1982) 6. 313
7. Georg Malmstén 8. Victor Janukovits
9. Kolmelle 10. Helsingissä
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Tervehdys suomikerholaiset!
Olemme uusia suomikerholaisia ja haluaisimme
esittäytyä teille jo kauan kerhossa olleille.
Asumme Maspalomaksessa Sonnelandin
alueella. Olemme kovasti ihastuneet näihin
seutuihin. Ympärillä on paljon puistoja, meille
hyvin tärkeää, koska lenkkeilemme päivittäin
useita tunteja.
Ympärillä asuu paljon paikallista väkeä, toki joku
lomalainenkin. Parvekkeelta näkyy meri ja on
muutenkin avaruutta.
Tulimme Gran Canarialle joulukuun alussa ja
kotiin lähdimme helmikuun lopulla.
Tulimme Inarin Kaamasesta. Minä maalailen
näitä kauniita maisemia ja kirjoittelen ajatelmia.
Puolisoni Ensio lenkkeilee vielä enemmän ja
löytää mielenkiintoisia paikkoja. Olemme
aikaisempina talvina matkustelleet ympäri
maailmaa. Nyt tuntuu että on mukava asettua
pidemmäksi aikaa paikoilleen.
Kaamasessa pidämme Tunturin Taidetupaa aivan
kylän keskellä, E 4-tien varrella. Toivotamme
kaikki kerholaiset tervetulleiksi Tunturin
Taidetuvalle kun olemme kotimaisemissa.
Nettiosoitteeme on
www.tunturintaidetupa.com

Tullaan tutuiksi!

Leena Patjas & Ensio Kohonen
Kaamasentie 2861
99910 Kaamanen

Puh. + 358 - 400 548 555
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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

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

IMATRA BIG BAND
KANARIALLA

Imatra Big Band vieraili Kanarialla helmikuun lopulla. Suomessa
mainetta niittänyt orkesteri on monelle tuttu nimeltä, mutta
joillekin myös henkilökohtaisesti. Ystävämme, muusikko Matti
Sarapaltion innoittamana ja kerhon huvitoiminnasta vastaavan
Lauri Kostilaisen organisoimana suunniteltiin ja toteutettiin
kerholaisten musiikkiretki Playa del Inglésiin.
Retken vetäjäksi lupautui Esko Puuska, joka pyynnöstään sai
avukseen Raija Mäkelän. Huolimatta siitä, että samana päivänä
oli kerhon normaali perjantairetki uutuuskohteeseen
suolamuseoon ja tomaattiviljelmille, osanottajamäärä täyttyi
salamannopeasti. Matkalle ilmoittautui musiikinystävien lisäksi
monet imatralaiset kumppaneineen. Heillä on tuttuja bändissä,
jollei naapuri, kumminkaima tai hyvä ystävä, niin ainakin Imatralla
tuttu henkilö. Yhteensä meitä oli täysi bussillinen eli 59 henkilöä.
Imatra Big Band on ollut koossa vuodesta 1973.  Vielä tänäänkin
on mukana alkuperäiseen kokoonpanoon kuuluneita
muusikoita. Orkesterin musiikillisena johtajana toimii nykyisin
vuoden 2004 alusta lukien Antti Rissanen. Big Bandiin kuuluu
15-20 soittajaa, joiden instrumenttivalikoimaan kuuluu
saksofonit, trumpetit, pasuunat sekä komppisektio, johon
kuuluu piano, basso, rummut ja kitara.
Matkaan lähdettiin perinteiseltä kerhon starttipaikalta Plaza
Farraylta vähän ennen neljää. Poikkesimme Vecindariossa
poimimassa kyytiin muutaman musiikin ystävän
päiväretkeläisten joukosta ja jatkoimme Inglésiin. Ruokailimme
ruhtinaallisesti Ravintola Las Cameliaksessa. Ruoka oli hyvää
ja sitä oli paljon. Noutopöydän ihanuuksia nautimme rauhassa
ja antaumuksella lähes parin tunnin verran. Bussikuljetuksella
siirryimme Hotelli Green  Fieldin alakerrassa sijaitsevaan
Tanssiravintola Hell-sinkiin. Siellä esiintyi matkamme kohde
IMATRA BIG BAND.
Ravintola Hell-sinki on avattu lokakuun alkupuolella ja on
meikäläisen mittapuun mukaan suuri yökerho
hämyvalaistuksineen.
Musiikki oli unohtumattoman ihanaa. Orkesteri soitti Glen
Milleriä, lattareita sekä päivän iskelmiä. Iso orkesteri    tenhosi
kuulijansa. Soitannon alkuun ei ensin kukaan uskaltanut
kunnolla hengittää eikä liikahtaa, saati sitten tanssia. Pelin henki
onneksi aukeni nopeasti. Jokainen nautti tavallaan, tanssien,
hyräillen tai kuunnellen ja ennenkaikkia jammaillen orkesterin
tahdittamana.
Kaikki loppuu aikanaan. Las Palmasiin palasimme konsertin
jälkeen puolelta öin – suu messingillä ja hyvillä mielin. Kiitokset
vielä innoittajille Matille ja Lasselle sekä retken vetäjille Eskolle
ja Raijalle!

Marja Puuska
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Retkellä Santa Luciassa 19.2.2010

Retki krokotiilipuistoon 5.2.2010
Oppamme Laurin kanssa lähdimme retkelle kohti
krokotiilipuistoa, tosin matkalla piipahdimme Navaro-
tehtaan myymälässä. Piipahdus venyi pitemmäksi, sillä
shoppailukärpänen pisti kaikkia; 2 tuottetta yhden
hinnalla! Tarjoukseen kuului kaikki –  kengät, matkalaukut
ja vyöt ja kukkarot. Myyjäressut olivat helisemässä
suomalaisten ostobuumista. Sittenpä reissasimme
luontopuistoon, jossa oli tiikereitä, leijonia,
gaselleja....Lisäksi osallistuimme lintunäytökseen. Siinä

värikkäät papukaijat esiintyivät meille tehden hauskoja
temppuja. Sittenpä siirryimme katsomaan esitystä jossa
urhea eläintenhoitaja ‘leikki’ krokotiilien kanssa.
Jo olimme nälkäisiä ja lähdimme Ingenio-kuntaan
syömään. Kotoisa luolaravintola Gauyageden laaksossa
tarjosi meille maukkaan lounaan. Tyytyväisyys kohotti
mieltä ja innosti laulamaan ja kertomaan vitsejä. Kylläpä
meillä oli mukavaa!

 Marianne

Tälläkertaa retkiperjantaina suuntasimme matkamme
saaren kaakkoisosaan; kävimme tutustumassa Agüimesin
kylään ja sen kirkkoon. Vanha kaupunki viehätti ja innosti
ottamaan kuvia folklorepatsaan kanssa.
 Seuraavaksi matkasimme Santa Lucian kuntaan.
Ensimmäiseksi tutustuimme Pozo de Izquierdossa
Suolamuseoon ja suolakenttiin. Museon toiminta on vielä
alkuvaiheessa, sillä suolakenttä on ollut pari vuotta
käyttämättä. Santa Lucian kunta elvyttää perinnettä ja
ammattikouluttaa uusia suolaajia.
 Seuraava kohde oli Museo de Zafra, Vecidariossa. Täällä
meille kerrottiin kuinka tomaatista tuli tärkeä vientituote.
Näimme millaisissa oloissa viljelysväki eli ja työskenteli.
Samassa tilassa oli näyttely vedenhallinnasta;
kastelujärjestelmän kehityksestä, maaherroista,
vesikelloista ja vesikaivoista.
  Kiireisesti lähdimme kohti Santa Lucian kylää. Tie oli

kiharainen kuin serpentiini ja hyvin kapea. Kuljettajamme
Pacon ammattitaito oli tarpeen; mutkat olivat  tiukkoja
pitkälle bussille ja vastaantulevat  turistit ajoivat
varomattomasti.
Santa Luciassa nautimme ravintola Haon antimia: oli
ryppyperunoita, oliiveja maustekastikkeessa, juustoa,
leipää, ‘potaje’-vihanneskeitto ja gofiotahnaa joka
laitettiin soppaan. Sitten sai valita pääruuaksi kalaa tai
lihaa ja jälkiruuaksi oli jäätelöä.
Ikävä kyllä sateiden johdosta sali oli kostea ja viileä.
Mutta palvelu oli ripeää ja kohteliasta. Heti ruuan päälle
jouduimme hyppäämään takaisin bussiin, sillä meillä oli
jo kiire alas Vecindarioon. Reitti oli sama kuin tullessa,
mutta tyytyväisyys täysinäisestä olosta teki matkasta
rennomman.  Mielestäni reissu oli mielenkiintoinen ja
toivottavasti teemme sen uudestaan.

 Marianne
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Suomi-Kerhon
karaokekilpailu

Suomi-Kerhon kolmannet karaokekilpailut 26.1.2010
vetivät salin täyteen karaokefaneja. Oli tuttuja ja
tuntemattomia, kerhon jäseniä sekä turisteja. Tunnelma
oli jännittävä ja toisaalta vapautunut. Osanottajia ilmaantui
kiitettävän paljon. Laulajien taso oli tuomarien mielestä
parantunut huomattavasti edellisestä kerrasta.
Illan juonsivat Lauri Kostilainen ja Olavi Wilenius hyvällä
ja paikoin hersyvälläkin huumorilla. Osanottajia oli
yhteensä yhdeksäntoista, joista seitsemän naisia ja miehiä
kaksitoista. Tuomaristo oli arvovaltainen. Puheenjohtajana
toimi Matti Sarapaltio. Muun tuomariston muodostivat
tangoprinssi  Rami Välimäki, säveltäjä, sanoittaja ja tuottaja
Turkka Mali sekä Suomi-Kerhon kuoron johtaja Matti
Koivumäki. Kisan puolivälissä otettiin aikalisä ja
tarkennettiin alkuperäistä ohjelman läpivientisuunnitelmaa.
Osanottajien runsaan määrän ja kolmen tuomarin kireän
aikataulun vuoksi täydennettiin tuomaristoa ja valittiin
yleisön joukosta kolme sijaista. Loppuvaiheessa
tuomariston uusina jäseninä toimivat Anna-Liisa Kivelä,
Olavi Wilenius, Martti Korhonen ja Aaro Vesanen.
Loppukilpailuun valittiin neljä naista ja viisi miestä. Naiset
olivat Taina Räisänen, Marja-Liisa Wilenius, Sinikka
Saarinen ja Raija Mäkelä. Loppukilpailun miesosanottajat
olivat Lauri Kostilainen, Eino Pesonen, Esko Puuska, Reijo
Lindroos ja Eero Jääskeläinen. Voittajaksi naisten sarjassa
valittiin Raija Mäkelä ja miesten sarjassa Esko Puuska.
Huvitoimikunnan vetäjä Lauri Kostilainen toteaa illan

onnistuneen yli odotusten. Onnistumisen takasi osaltaan
myös uusittu karaokelaitteisto, joka saatiin asennettua vain
tuntia ennen karaokekilpailun alkua. Laitteet toimivat
yhdeksänkymmentäprosenttisesti heti uutuuttaan, totesi
Lauri Kostilainen tyytyväisenä. Hyvän tunnelman aisti
myös salintäyteisen yleisön ilmeistä ja esityksille
osoitetuista suosionosoituksista. Tulevaisuutta
silmälläpitäen uskon, että karaokekilpailusta muodostuu
uusi iltamatyyppi. Sali tulee varmasti jatkossakin olemaan
täynnä.
Omasta mielestänikin se on todella hyvää viihdettä
aikuiseen makuun, sanoo Lauri. Kiitokset kaikille kilpailuun
osallistujille, yleisölle ja ennenkaikkea niille talkoopuurtajille,
jotka jaksavat palvella meitä kaikkia erittäin hyvin illasta
toiseen koko talven ajan.     Marja Puuska

Karaokekilpailun voittajat Esko Puuska ja Raija Mäkelä.
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TANSSIRAVINTOLA

HELL-SINKI G.C.
AVATTU 10.10.2009

HOTELL I  GREEN F IELDIN ALAKERRASSA

ELÄVÄÄ MUSIIKKIA 6 ILTAA VIIKOSSA.
ERILLINEN TUPAKKAHUONE
YLI 100 M2 TANSSILATTIA

ALE PUB G.C.
KARAOKE SPORT BAR
AVATTU 17.10.2009!

HOTELLI AGAETE PARQUE:N KATUTASOSSA

PAPPA TUNTURI BAARI
PUERTO RICOSSA

KAUPPAKESKUKSEN TOISESSA KERROKSESSA

TERVETULOA!!!
12
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Taidenäyttelyn avajaiset 21.2.2010

Aikaa on kulunut jo kuutisen vuotta siitä, kun Suomi-Kerholla edellisen kerran järjestettiin Suomi-Espanja-
kulttuuritapahtuma taidenäyttely.  Kerhon tilat eivät todellakaan ole parhaat mahdolliset  näyttelytilat, mutta tahto
voittaa  ja taideteokset ovat kohtuullisen hyvin ja ammattitaidolla asetettu kerhotiloihin yleisön nähtäville. Avajaisten
kutsuvierastilaisuuteen osallistui konsuli Maria Sorsan lisäksi näytteillä olevien taideteosten luojia kuten esimerkiksi
Cristiina Fofanah, Franceso Lezcano Lezcano, Kalevi Ahokas ja Riitta Virtanen,  joitakin nimeltä mainitakseni. Näyttely
on samalla myyntinäyttely, teoksia voi ostaa kotiin ihailtavaksi lähes koko maaliskuun kestävän näyttelyn ajan. Ohessa
kuvakavalkaadi näyttelyn avajaisista tallennettuna. Marja Puuska

NAHKA-ASUSTEIDEN ERIKOISLIIKE

NARANJO
TOIMINTAA YLI 50 VUOTTA.

SUURET VALIKOIMAT VÄREISSÄ JA
MALLEISSA.

NAISILLE , MIEHILLE, NUORILLE.
MEILTÄ LÖYTYY KLASSIKKOJA, MODERNIA
JA DESIGN- MALLISTOA.

EUROOPAN JOHTAVAT MERKIT,
TORRAS - PIERRE CARDIN - MUMPER  YM.

MUUTOSKORJAUKSET SISÄLTYVÄT
HINTOIHIN.
TOIMITUSAIKA MUUTOSTÖILLE 2 PÄIVÄÄ.

TERVETULOA
C.SAGASTA 6 LAS PALMAS TEL. 928 223 035
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JOSE MIKKI

Ystävänpäivä 14.2.2010
Las Palmasin ev.lut.srk:n Ystävänpäivä järjestettiin
yhteistyössä Suomi-Kerhon kanssa sunnuntaina
14.2.2010. Ohjelma on muotoutunut hyvin perinteiseksi
vuosien varrella. Suomalaisethan ovat perinteitä
kunnioittavaa kansaa. Ystävänpävä ei kuitenkaan ole
ennen ollut suomalaisille  perinnejuhla, vaan se on
omaksuttu Suomeen 70-luvun lopussa tai  80-luvun
alkupuolella - muistaakseni. Toisin kuin luullaan,
ystävänpäivä ei ole amerikkalaisten keksimä juhla, vaan
ystävänpäivää viettivät jo muinaiset roomalaiset –

Lupercaliajuhlana vuosittain 14.2. Juhlalla kunnioitettiin
Junoa, roomalaisten naisten ja avioliiton jumalatarta sekä
Pania. Tarina jatkuu, mutta se on toisen “virren väärtti”.
Meidät ystävänpäiväjuhlaan toivotti tervetulleeksi Suomi-
Kerhon puheenjohtaja Rainer Kaskela. Tilaisuuden juonsi
talvikanttorimme Maija-Leena Anttila. Tunnelma oli
lämmin ja ohjelmanumerot osanottajien mielestä
mieliinpainuvien hyviä.  Kuulimme kauniita
musiikkiesityksiä, joista vastasivat  Matti Sarapaltio, Matti
Koivuniemi ja Suomi-Kerhon  kuoro sekä Maija-Leena
Anttila säestäjänään Pekka Nikkilä. Vierailija viulisti Kati
Paajalan estyneenä ollessa Esko Puuska lauloi Yksi ruusu
on kasvanut laaksossa. Maire Yli-Salomäki esitti Tommy
Tabermanin viimeisimmän runon sydämeen käyvästi.
Kerhon keittiön valmistaman lounaan siunasi
talvipappimme Jaakko Kuusinen virren kera.
Ruokailun jälkeen laulettiin perinteinen kiitoslaulu juhlat
valmistaneelle henkilökunnalle.
Ennen vuoden ystävien valintaa lauloi Esko Puuska
Vladimir Vysotskin säveltämän Ystävän laulun.
Laulun jälkeen julkistettiin vuoden ystävät, joiksi oli
nimetty Raija Nevitt ja Reino Alanko. Valittujen puolesta
Raija Nevitt tervehti ystävänpäivien osanottajia ja kiitti
kunnianosoituksesta. Ystävänpäivän vietto on löytänyt
tiensä suomalaisten sydämiin.

Marja Puuska
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Tietokilpailun voittajat palkintojenjakotilaisuudessa.
Ensimmäinen sija Seniilit Seniorit,

 toisena Gruppo Bueno ja kolmas Ryhmä-Rämä.
Toimitus onnittelee voittajia.

Urkukonsertti 26.2.2010 Templo Ecuménicossa. Kuvassa
talvikanttori Maija-Leena Anttila, urkutaiteilija Kalevi
Kiviniemi, baritonitorven solisti Tanja Karjalainen ja

konsuli Maria Sorsa.

Mary Carmen ja Saku tanssin pyörteissä. Tunnelma oli
korkealla ja vauhtia riitti.

Taidenäyttelyn avajaisissa taiteilijat ja konsulaatin väki
kohtasivat.

Tapahtumia matkan varrella
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Karnevaali-
tanssit

17.2.2010

Las Palmasin perinteisten talvikarnevaalien aikaan suomalaisten laskiaisviikolla järjestetään Club Finlandialla
karnevaalitanssiaiset. Las Palmasin lähes neliviikkoisten karnevaalien teemana oli tänä vuonna television ohjelmatarjonta.
Kerhon tanssiaiset järjestettiin keskiviikkona 17.2. Ikävä kyllä sää ei illanviettoa suosinut. Kaupungissa myrskysi illalla
ja satoi vettä, mikä karkotti osanottajia. Rohkeimmat eivät kurjista ilmoista piitanneet, vaan saapuivat mitä
mielikuvituksellisimmissa karnevaaliasuissa tanssiaisiin. Kuten aina ennenkin parhaat asut palkittiin. Naisten sarjan
voittaja oli   Maire Yli-Salomäki hurmaavassa punaisessa asussaan lierihattuineen. Miesten pukeutumiskisan voitti
Timo Alenius pirunsaarilookillaan. Kuvat kertovat lisää illan ilakoivasta tunnelmasta.                 Marja Puuska

Kevätyleiskokous, vaikka se tapahtui ensi kertaa uusien
sääntöjen mukaisesti, sujui rutiinilla 50 minuutissa Marja
Puuskan toimiessa puikoissa.
Kuten syysyleiskokouksessa, myös nyt oli liian vähän
osanottajia, jotta kokous olisi ollut päätösvaltainen heti ensi
aloituksella.  Tällä kertaa olisi tarvittu vain kaksi osanottajaa
tai valtakirjaa lisää.  Kerho tarjosi nytkin makoisat pullakahvit
ja toinen kokous aloitettiin kohta päätösvaltaisena.
Yhdistyslain vaatima jäsenten kolmasosan läsnäolo
ensimmäiseen kokoukseen aiheuttaa varmasti suurimpaan
osaan yhdistyksiä kahden peräkkäisen kokouksen kutsumisen,
joka on hämmentävää.  Harvoissa yhdistyksissä jäsenistö on
niin aktiivista, että vähintään kolmasosa kaikista jäsenistä
saadaan kokouksiin.  Olisikohan tässä sattunut lainsäätäjälle
jokin lapsus?
Kerhon puheenjohtaja Rainer Kaskela avasi kokouksen ja
toivotti osanottajat tervetulleiksi.  Aluksi vietettiin hiljainen
hetki edellisenä päivänä poismenneen jäsenen Pauli Metsälän
muistoksi.   Kokous jär jestäytyi samalla tavalla kuin
edellisessäkin kokouksessa, Marja Puuska puheenjohtajana,
Reino Alanko sihteerinä ja Sauli Majava apusihteerinä.
Pöytäkirjan tarkistajina toimivat Reijo Lindroos ja Paavo Yrtti.
Ääntenlaskijoiksi valittiin Esko Puuska, Kari Aulavaara, Sirkka
Kaskela, Tuula Leppälä ja Taito Räisänen.
Kerhon sihteeri Sauli Majava esitteli hallituksen
toimintakertomuksen.  Matti Seilo oli kiinnostunut kerhon
saaman testamentin ehdoista, jotka kerhon puheenjohtaja toisti
jo syysyleiskokouksessa esittämällään tavalla. Kerhon
kirjanpitäjä Hillevi Oksa esitteli tilinpäätöksen ja taseen, jotka

Marja Puuska nuiji
kevätyleiskokouksen

rutiinilla

vahvistettiin.  Pertti Sipilä huomautti liian pienikokoisesta
tekstistä jäsenille jaetussa materiaalissa, joka luvattiin korjata
jatkossa.  Tilintarkastajat antoivat puhtaat paperit ja tili- ja
vastuuvapaus myönnettiinkin soraäänittä tilivelvollisille.  Uusia
jäseniä hallitus oli hyväksynyt viime yleiskokouksen jälkeen
11 henkeä, jotka päätökset yleiskokous siunasi.
Hallitus muisti lopuksi ansioituneita jäseniä.  Kerhon
puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja luovuttivat kerhon
ansiomerkin seuraaville ansioituneille jäsenille: Ahokas Kalevi,
Ainiala Inkeri, Aulavaara Kari, Eskelinen Saara (ei ollut läsnä)
ja Räisänen Taito.  Kukin merkinsaaja kiitti lyhyessä puheessa
huomionosoituksesta.
Kokous meni turhankin nopeasti ja rutinoidusti läpi.  Eikö
todellakaan löydy enää mitään mielenkiintoista väittelyä
mistään?  Ehkä se on vain hieno asia. Reino Alanko

Ansiomerkin saajat yhteiskuvassa.
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Kiinalainen oppi/arvoitus
Sillä voi ostaa talon – mutta ei kotia.
Sillä voi ostaa sängyn – mutta ei unta.
Sillä voi ostaa kellon – mutta ei aikaa.
Sillä voi ostaa kirjan – mutta ei tietoa.
Sillä voi ostaa asunnon – mutta ei kunnioitusta.
Sillä voi maksaa lääkärin – mutta ei terveyttä.
Sillä voi ostaa verta ja lääkkeitä – mutta
 ei elämää.
Sillä voi ostaa seksiä – mutta ei rakkautta,
eikä sillä voi ostaa ystävyyttä.
Sehän on tietenkin RAHA.

Hyvät asiakkaat!
Elaine ja Matti kutsuvat Sinut

kavereinesi terassillemme
Plaza Espana 7, Mesa y Lopezilla.

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

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

Saxomatin perjantai- ja
sunnuntaimatinea

n. klo 18 - 20.

Terraza Bar Sabor
Puh. 928 494 556

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

Anton ja Tintin
iltamietteitä Las
Canterasin rannalta

   Istuimme rannassa
   ei ihan sannassa
   oli ilta niin ihmeen soma.
   Siis Anto ja Tintti
   hämärässä vietti
   myös aivolla pitkä loma.

   Rentona tuolista
   maailman huolista
   me haastoimme rattoisasti.
   Kai pääsimme ihan
   luo taivasten pihan
   ehkä nousimme Marsiin asti.

   Kauneutta katsoimme
   vierestä vatvoimme
   kuin ällitällillä lyöty.
   Silmämme killillä
   aatokset villillä
   vain ohrapirtelöt syöty.

   Etsimme parasta
   sydämen varasta
   Neidot liihotti ohi vain meidän.
   Kurkkua kuristi
   sydämestä puristi
   muut miehet on mielessä heidän.

  Aurinko humpsasti
  mereen kun lumpsahti.
  Kuvas mielemme myrkkyä tuskaa.
  Niin päättyy tää tarina
  moinenkin marina.
  Näin Anto ja Tintti jakaa tuskaa.

Anto Hartikaista mukaellen Rauno Tiainen

Tervehdys!
Olen Marianne ja
kiinteistövälittäjänä
RE/MAXin toimistossa.
Autan  mielelläni
asuntoasioissa!
Kännykkä + 34 692 036 618
e-mail:
aure_remax@luukku.com
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Vautsi mikä ranta!

Näin huudahti innoissaan ja ihastuneena ensimmäistä
kertaa Playa del Inglésissä lomaillut nuoripari nähdessään
yli kuusi kilometriä pitkän, upean hiekkarannan
dyyneineen.
Olimme täällä 1980-luvun alussa ensimmäistä kertaa.
Rantapromenadilla oli laattakiviä siellä täällä ja musta
multa tarttui varpaisiin.  Rannan ja kävelytien välissä oli
risuaita.  San Agustinin puoleisella rannalla oli kivistä
väsättyjä mökkirähjiä, peltilevy kattona ja kivet painoina
nurkissa.
Nyt San Agustinin takaa kolmen kilometrin päästä alkaa
siisti kävelytie mukaillen rantaviivaa ja jatkuu toiset kolme
kilometriä Playa del Inglésistä länteen Riu Palaceen
saakka. Rantatöyräällä on betonista ja kivistä, välillä
ruostumattomasta teräksestä rakennettu aita estämässä
putoamista törmältä alas.  Kun laskeudut kävelytieltä alas
rantaan, Inglésin puoleisessa päässä on vieri vieressä
pikku kauppoja, baareja ja ravintoloita lähes kilometrin
matkalla.
Kun astelet rannalle paljain varpain, huomaat taulun Zona
nudista.  Nuoli taulussa osoittaa aluetta Maspalomasin
majakan (El Faro de Maspalomas) suuntaan.  Majakka
on 68 metriä korkea, mutta se näkyy vasta ehdittyäsi
puolivälissä olevan niemen taakse.  Näköesteenä on
neljän neliökilometrin alueella olevat dyynit (Las Dunas
de Maspalomas).  Ne ovat muodostuneet läntisestä
Saharasta lentäneestä aavikkohiekasta.  Ensi käynnillä
huomio kiinnittyy laajalla alueella paistatteleviin alastomiin
ihmisiin.  Motiivi nakuiluun varmaan vaihtelee, koska tuolla
tavalla on useita nimiä ja alalajeja.  Esim. Kansainvälisen
Naturistiliiton (INF) mukaan naturismi on luonnon kanssa
sopusoinnussa oleva elämäntapa, johon kuuluu yhteinen
alastomana toimiminen yhdistyneenä omanarvontunnon
vahvistamiseen sekä toisten ja ympäristön huomioon
ottamiseen, terveellinen elämä puhtaassa luonnossa.
Alastomuus ei tunnu häiritsevän miesten ja naisten

lentopallopeliä, käsillään seisontaa eikä muutakaan
kisailua.  Luojahan loi meidät alastomiksi ja omaksi
kuvakseen.  Kuitenkin vartalon malleja on kauniista
mannekiineista karvaisiin köriläisiin.  Täällä on helppo
uskoa Darwinin lajinkehitysoppiin! Rakastuneet
kävelevät välillä käsi kädessä mereen vilvoittelemaan.
Tällä alueella tapaa myös paljon ns. sateenkaari-ihmisiä;
onhan ostoskeskus Yumbon alakerta heidän tärkeä
kohtaamispaikkansa.  Aikoinaan käydessäni Romaniassa
Mustanmeren rannalla näin paksun lankkuaidan
erottamassa rannan suuntaisesti nudistit muista
auringonpalvojista.  Aidassa oli kuitenkin oksanreikä,
josta tiiraili pitkä jono uteliaita miehiä; he eivät kehdanneet
mennä katsomaan aidan molemmissa päissä olevista
aukoista sisään.  Täällä turhaa häveliäisyyttä ei esiinny.
Kävellessä kohti majakkaa on rannan tuntumassa useita
baareja, joissa voi käydä ottamassa vaikka kylmän
cervesan tai ron Arehucas con colan.  Kannattaa ottaa
turistitoimistosta nousu- ja laskuvesitiedot, koska
laskuveden aikaan on paljon reilummin tilaa kulkea
rannalla ja kävely kovalla hiekalla on helpompaa.  Lapset
leikkivät hiekkakakkujen teossa onnellisena, lennättelevät
leijoja ja pelaavat palloa.  Surffaajat viilettävät
vauhdikkaasti ja rohkeat lainelautailijat hakevat yhä
suurempia aaltoja.  Onpa dyyneillä järjestetty suomalaisen
Pöhelöklubin toimesta hiekkahiihto- ja
pulkkamäkikisojakin laskiaisen aikaan.  Latu on merkitty
Suomen pienoislipuin, jotta osanottajat pysyvät reitillä.
Rotanloukkusukset, monot ja rottinkisauvat kuuluvat
tietysti asiaan.  Doping on sallittu, koska kilpailijat
kokoontuvat Ravintola Kuparipannuun.  Moinen kisa
herättää hilpeyttä muissakin kansallisuuksissa ja uteliaita
katsojia riittää kannustamassa.  Me suomalaiset, joista
monet ovat kotona murjottavia, juroja ja ikäviäkin,
muutumme täällä auringossa nauraviksi, ystävällisiksi ja
puheliaiksi, onnellisiksi ihmisiksi.  Kesäsää saa ihmeitä aikaan.

Täällä hiekkakakut onnistuvat ja lehmäkin lentää...Mikä ihana ranta!
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Käsi kädessä paratiisissa...

Dyynit ovat eläneet ja muuttuneet sen 30 vuoden aikana,
jolloin itse olen niihin tutustunut.  Nyt siellä täällä kasvaa
pensaita ja jopa ruohoa.  Tuulet kuljettavat hienoa
hiekkaa pois ja juuri koettu raju myrsky muotoili
uudelleen rantaa.  Niemi on kaventunut ja ristiaallokko
on entistä vaarallisempi.  Vaikka turisteja varoitetaan
erivärisin lipuin ja rantavahdit henkilökohtaisestikin,
paksukalloinen turisti ei usko vaaraa; hukkumiset eivät
ole harvinaisia niemen kärjen virtauksissa.
Majakanpuoleisessa päässä rannan tuntumassa on lampi,
joka on rauhoitettua luonnonsuojelualuetta.  Siihen
kuitenkin laskee monta kilometriä pitkä kanava.  Yleensä
kanava on tyhjä ja sen kovaa pohjaa on helppo kävellä.
Kuitenkin silloin tällöin täälläkin sataa ja välillä rankasti.
Tällöin vuorilta virtaa vesi laaksoon ja kerääntyy
kanavaan, joka virtaa merta kohti.  Nyt helmikuun
myrskyn aikana vettä kertyi valtavasti kanavaan ja se
mursi väylän mereen lammen ja rannan väliin.  Nyt
majakalle ei pääse Playa del Inglésistä kuin uimalla tai
kaulaa myöten kahlaamalla virtapaikan yli.  Meri on
työntänyt suuret kivikasat dyynien ja rantaviivan väliin ja
osittain on kalliota näkyvissä.  Näin luonto muokkaa
dyynejä.  Traktorit yrittävät korjailla myrskyn jälkiä ja
parannella maisemaa.

Sanotaan, että ensi vuosisadan vaihtuessa dyynit ovat
hävinneet.  Nauttikaamme siihen saakka upeista
dyyneistä!

 Reino Alanko

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 kännykkänumerooni  + 34 - 651 371 468.
Olen toimistossa ma, ti, ke, to, pe klo 10.00 - 13.30 ja ti, to klo 16.00 - 18.00.  Harriet Heilbut

KAIKKIEN LENTOJEN VEROT
VOIVAT HIEMAN MUUTTUA

Tiedustele toimistostamme erikoistarjouksia.

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.
Kesällä ei ole suoria lentoja Suomeen 30.4.- 15.10.2010 välisenä aikana.

Helsinkiin Barcelonan kautta torstaisin. Matkatavarat suoraan perille.
Hinta recidensian omaaville 180 euroa,  ilman recidensiaa 232 euroa.

Myös paluulentoja myynnissä.

Mantereen ja saarten välisiä matkoja!
Tiedustelut kauttamme. Pakettimatkat,
hotellivaraukset, lippuvaraukset ym.
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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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