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Canterasin kaikuja on Kanarian saarilla, 
Las Palmasissa toimivan Suomi-kerhon 
Club Finlandian jäsenlehti. Se ilmestyy 
kolme kertaa vuodessa. 
Seuraava lehti 1/2005 ilmestyy 
tammikuussa 2005. 
 
Vastaava toimittaja: Onerva Mäkilä 
 
Muu toimitus: Paavo Yrtti, Olavi Salonen, 
Helena Kiiski ja vapaaehtoiset avustajat. 
 
Tekninen totetus: 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 
suomi    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 

Kansikuvassa poseeraamme Ikaalisissa 
kesätapaamisemme merkeissä. Huomannette, 
kuka on seinällä. Kuva on ns. Kekkosen sviitistä. 
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Hyvät Kerholaiset 
 
Suomen sateisen kesän ja syksyn   Turvallisuuteen liittyen moni on varmasti 
jälkeen moni on voinut havaita, että  huomannut, että viime vuodesta alkaen 
syksy on ollut harvinaisen lämmin  poliiseja näkyy huomattavasti enemmän  
täällä Kanarialla. Tilastojen mukaan  katukuvassa kuin joitakin vuosia sitten. 
niin kauan kuin lämpötilaa on yli-  Poliisivoimien tehokkaammasta valvonnasta 
päätään mitattu saarilla kulunut kesä  johtuen rikollisuus on laskenut n. 17 % 
on ollut Kanarian historian lämpimin.  verrattuna vuosiin 2001-2002.  Kanarian 
Heinäkuussa Maspalomasissa oli 42  saarten poliisivoimia on tänäkin vuonna 
astetta lämmintä ja siellä ei voinut  vahvistettu maaliskuussa lisäämällä 141 
virkistäytyä muulla tavalla kuin    uutta poliisivirkaa. Uusista poliiseista määrät- 
uimalla.      tiin 64 Las Palmasin aluelle ja loput Santa 
      Cruz de Tenerifen alueelle. 
Suomi-Kerho on jälleen kesän jälkeen  
avannut ovensa ja aloittanut toimintansa  Maailmanpolitiikan kannalta tärkeimmät vaalit 
yhdistyneillä uusilla ja vanhoilla voima-  päätyivät sittenkin George W. Bushin voitoksi. 
varoilla. Kerho on ollut ja tulee aina   Lehtitietojen mukaan vuoden 1936 jälkeen Bush 
olemaan monelle Kanarian suomalaiselle on ensimmäinen presidentti, joka valittiin toiselle 
tärkeimpiä kiintopisteitä kaukana   kaudelle niin, että puolueensa lisäsi enemmistöään 
kotimaasta.     sekä senaatissa että edustajahuoneessa. Suomen  
      viralliselta taholta on ilmoitettu vaalien tuloksesta, 
Tänä vuonna konsulaatissa on järjestetty  että Suomi tekee rakentavaa yhteistyötä Yhdysvalto- 
kahdet vaalit – Europarlamenttivaalit  jen kanssa siitä riippumatta kuka presidenttinsä on.   
kesäkuussa ja nyt lokakuussa olivat   
vuorossaan kunnallisvaalit, joissa   Toivotan kaikille lukijoille onnea ja menestystä 
äänestäminen oli toisen kerran mah-  tulevalle talvikaudelle       
dollista ulkomaillakin.   
      Las Palmas 5.11.2004 
Turvallisena matkailukohteena Kanarian  Gun Söderlund 
saaret jatkuu edelleen suomalaisturistien Konsuli  
suosituimpana lomakohteena. Viime 
vuonna tuli koko Espanjaan 404.200  
suomalaismatkailijaa, joista yli puolet 
eli 213.495 tuli Kanarian saarille. 
 
 

 
 

SUOMEN ITSENÄISYYSPÄIVÄN JUHLA 
SUOMI-KERHOLLA 

C.Portugal 13, Las Palmas de G.C. 
 

Päiväjuhla 6.12.2004 kello 16.00 
 

Iltajuhla 6.12.2004 kello 18.00 
Etukäteisvaraus 

Illalliskortti 15.00 € 
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KERHOLAISET! 
 
Tänäkin vuonna avasimme edellisen vuoden 
tapaan ajoissa huolimatta suurenpuoleisesta 
vesivahingosta ja ilmastointikoneen 
rikkoutumisesta. Onneksi omasta joukostamme 
löytyy tietoa ja taitoa hoitamaan korjaukset ilman 
että joutuisimme palkkaamaan apua ulkopuolelta. 
Aikainen avaus aiheuttaa pienelle paikalla olevalle 
joukolle kohtuuttoman paljon työtä, mutta Suomen 
sateesta poispäässeenä he iloisina jatkoivat. 
Uusien ” puuhastelijoiden” saamisen  vaikeuden 
vastapainoksi tuntuu uskomattoman hyvältä, kun 
entiset, iän karttumisesta huolimatta, soittelevat jo 
Suomesta käsin kysellen; ” Onhan meille töitä”. 
Välillä tuntuu että he jaksavat loputtomiin, Heille 
kaikille, ketään unohtamatta, Sydämellinen Kiitos! 
 
Lentojen vähyydestä ja paikallisten ilmojen 
kuumuudesta johtuen avaus on ollut edellisvuotta 
vaisumpaa, mutta turistien saapuessa uskon 
entistä vilkkaampaan talveen mikäli ahtaaksi 
käyneet tilamme antavat myöten. 
Uusien tilojen etsiminen jatkuu edelleen, koska 
jäsenmäärämmekin heti kauden alussa osoittaa 
ilahduttavaa kasvua ja turistien tullessa 
istumapaikan löytäminen tanssi-illoissa on tosi 
vaikeaa. Valitettavasti täälläkin huoneistojen 
hinnat ovat karanneet käsistä. Kun vielä otamme 
huomioon vain osan vuodesta käyttömme ja 
oikean sijainnin, on se hankalaa. Täytyy vain 
jatkaa etsimistä koska ei ole suotavaa, että omat 
jäsenemme joutuvat jonottamaan paikkoja. 
 
Syksy on taas erittäin vilkasta juhlien aikaa, mikä 
asettaa etenkin keittiön kovalle koetukselle, mutta 
kyllä meidän upeat naisemme siitä selviävät. Sen 
on jo aika näyttänyt! 
Olemme jakaneet toimistossa asioimisen 
yhteydessä kyselykaavakkeita, joihin toivomme 
Teidän ottavan kantaa ja keksivän yhä parempia 
ajatuksia oman viihtyvyytemme lisäämiseksi. 
Suunnitelmissa on erilaisia iltoja, joiden ohjelma 
poikkeaisi perinteisistä tanssi-illoista, näitä 
kuitenkaan vähentämättä. Toivottavasti keksitte 
hienoja ideoita toteutettaviksi. Vaikkakin tällä 
hetkellä menee erittäin hyvin, on kokoajan 
yritettävä keksiä uutta ja parempaa, jotta 
seuraavana syksynä saapuisimme entistä 
iloisempana ja suurempana joukkona tänne. 
Yksi suurista ilonaiheista minulle on tällä hetkellä 
vallitseva hyvä yhteishenki, mikä tekee 
jaksamisenkin paljon helpommaksi. Sen toivon 
jatkuvan ja sen merkeissä toivotan kaikille 
terveyttä, viihtyisää talvea ja hauskoja 
yhdessäolon hetkiä. 
 
Olavi Salonen 
 
 

Ikaalisten reissu elokuun 2-5 päivinä 
Keskiviikkona ilta oli lämmin, kun istuimme 
Ikaalisten kylpylän kesäteatterissa katsomassa 
laulunäytelmää ”Onnen maa”.  Katsomo oli 
tupaten täynnä väkeä ja aurinko paistoi kuumasti 
niskaan. Orkesteri oli hyvä ja näytelmä oli 
harjoiteltu hyvin. Muutamat roolisuoritukset olivat 
herkullisia. Esitys oli melko hyvä, mutta minun 
mielestäni kokonaisuudesta puuttui jotakin? 

Meitä kerholaisia oli kolmen päivän aikana 24 
henkeä ja johtokunnan kokoukseen tuli vielä lisää. 

Ilmat olivat hyvät ja reipasta vaihtelua toi tiistain 
ukkossade, jonka aikana meinasimme seilata 
”Lempi” laivalla, mutta Onerva juoksi 
peruuttamassa sen. ( Miksi ei käyttänyt 
puhelinta?)   

Seuraavana päivänä aurinko paistoi täydeltä 
taivaalta ja me purjehdimme Kyrösjärvellä.  

Laivan edustaja esitteli paikkakuntaa ja sen 
historiaa. Saimme tietää, että kylpylä sijaitsee 
tuomari Wegeliuksen kartanon mailla ja että 
Ikaalinen oli aikoinaan Suomen pienin kauppala 
Venäjän keisarin armosta. 

Asuinhuoneemme olivat hyvät ja ruoka kohtalaista 
ja hintaan kuului aamu-ja iltapäivisin ” 
Vesitropiikin” käyttö.  
Onervalla ja Annelilla oli Kekkoselle nimetty sviitti, 
jonne kokoonnuimme keskiviikko iltapäivällä 
ryhmävalokuvausta varten. 
Kesätapaaminen oli ihan kiva ja onnistunut. Ne 
kerholaiset, jotka eivät olleet mukana jäivät paitsi 
hyvän porukan hauskoista hetkistä kesäisessä 
Hämeessä. 
 
Kiitollisena mukana ollut Topi 

 
 
 
 

Eila Metsäranta luovutti meille upean nuijasodan
muistomerkkiä kuvaavan puheenjohtajan nuijan, 
Ilmajoen leijjonilta. 
Lämpimät kiitokset lahjoituksesta. 

Mies meni etelään lomalle ja kirjoitti sieltä kortin 
vaimolleen: 
- Täällä me huojumme, palmut ja minä! 
Samainen mies lomaili Kreetalla ja kävi 
tutustumassa Knossoksen raunioihin. Täältä hän 
kirjoitti vaimolleen: 
- Katsellessani raunioita muistin vain sinut! 
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Pappilan kuulumisia 
 
 
Olemme vaimoni Maijan kanssa aloittaneet työt täällä onnellisten saarilla Gran Canarialla. 
Asumme etelässä San Agustinissa. Kiitämme hyvin alkaneesta yhteistyöstä ja toivomme sen 
jatkuvan samoissa läheisissä ja rakkaissa tunnelmissa. Vaikka olenkin jo varttuneessa iässä, olen 
kuitenkin pappina nuori. Opiskelin papiksi pitkän muilla aloilla tapahtuneen elämäntyön jälkeen. 
Oikeastaan elämäni voi jakaa neljään eri vaiheeseen, jotka kaikki ovat tähän asti kestäneet noin 
vuosikymmenen. Seitsemänkymmentä luvun olin Kemirassa markkinointitehtävissä, 
kahdeksankymmentäluvun Maa- ja metsätalousministeriössä virkamiehenä. 
Yhdeksänkymmentäluvun olin Suomen Eduskunnassa kansanedustajana ja Euroopan 
Parlamentissa Brysselissä ja Strasbourgissa Europarlamentaarikkona. Kaksituhattaluvulla 
pappina Suomen Lähetysseurassa Turun arkkihiippakunnan alueella julistustyössä ja nyt 
talvipappina Gran Canarialla. 
 
Koulutukseltani olen sekä agronomi että teologi. Minulla on myös maatila Halikossa, josta 
nyttemmin päävastuun kantavat tyttäreni Satu ja hänen miehensä Jerkko. Satu on kauppatieteen 
maisteri ja työssä Nordeassa. Heillä on kaksi ja puolivuotias Maria tytär, mummulle ja vaarille 
hyvin rakas.  
 
Ruustinna Maija on ollut viisitoista vuotta IBM:n palveluksessa sihteerinä ja sittemmin vastannut 
maatilamme hoidosta. 
 
Me koemme suurena haasteena työmme talvipappipariskuntana. Haluamme palvella teitä kaikkia 
mahdollisimman hyvin. Tässä palvelutehtävässä kaikki apu ja hyvät neuvot ovat tarpeen. Hyvät 
lukijat, teidän ja Jumalan avulla varmasti suoriudumme suuresta tehtävästämme. 
 
 
Korkeimman siunausta teille. 
 
 
Maija ja Timo Järvilahti 
 
 
 

 
 

GRAN CANARIAN SUOMALAINEN EV.LUT. SEURAKUNTA 
(Parroquia evangélico-luterana finlandesa de Gran Canaria) 
 
Syyskauden messut ovat viikottain  
Las Palmasissa torstaisin klo 18 
(Skandinaavinen turistikirkko) Calle Galileo,  
40 Las Palmas de G.C. 
 ja Playa del Inglésissä perjantaisin klo 17,  
(jouluaaton messu on jo klo 14) 
Templo Ecuménico, Playa del Inglés 
 
Puerto Ricossa (Rav. Ulviva Mylläri)  
hartaustilaisuus ma 15.11. ja ma 13.12. klo 17  
 
KAUNEIMMAT JOULULAULUT: 
 
Agaete/San Pedron kirkko  la 04.12. klo 15 
Las Palmas/Skandinaavinen turistikirkko to 16.12. klo 18 
Playa del Inglés/Templo Ecuménico pe 17.12. klo 17 
 
Lanzarote/Puerto del Carmen/ 
Norjan kirkko   ti 14.12.klo 17 
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TALVIKANTTORIN KUULUMISIA 
  
Lämmin tervehdys, Suomi-kerhon Ystävät!! 
 
Sain ilokseni kutsun esittäytyä teille, ja käytän 
tilaisuuden mieluusti hyväkseni. 
 
Olen Suomen ev.lut.kirkon lähettämä 
vapaaehtoinen talvikanttori kaudelle 2004-2005. 
Kanttorin työ ei kuitenkaan ole siviiliammattini, 
vaan ennen muuta olen pianisti ja urkuri sekä 
rehtori ja opettaja (Järnefelt-instituutti). Koska olen 
tehnyt monenlaisia töitä, en ole koskaan ajatellut 
ammatin määrittävän minua kovin tarkasti. 
Ammattini onkin olla Richard Järnefelt, ystäville 
vain Riku. Ja ystäviähän meistä tulee, eikö vain? 
 
Pianistina olen saavuttanut kiintoisaa 
kansainvälistä julkisuutta, sillä nimissäni on 
vuodesta 1999 ollut Guinnessin Ennätyskirjan 
maailmanennätys ”viihdepianistin maailman 
suurin nuotiton esiintymisrepertuaari”, silloin 3000, 
nyt jo noin 4000 kappaletta. Opin helposti 
kuulemani perusteella, mikä tarkoittaa myös 
improvisointitaitoa. Laulajana en kuitenkaan ole 
mistään kotoisin, ja sitäkin suurempi haaste onkin 
siksi ollut yrittää astua kovin arvostetun edeltäjäni 
suuriin saappaisiin. 
 
Tämän lisäksi olen opiskellut vanhoilla päivilläni 
teologiaa, ja olen sivuaineopintoja vaille valmis 
pappi. 
 
Olen vanha Gran Canarian ystävä, ja ensi kertaa 
olin täällä vuonna 1969. Jotkut lukijoista varmasti 
muistavat, että seutu oli ”hieman” erilainen silloin. 
Arvostin myös sen ajan turvallisuutta ja 
järjestystä. Vanhempani olivat muuttamassakin 
tänne, mutta ikävät elämäntapahtumat sotkivat 
suunnitelmat silloin. Nyt sitten olen itse aikeissa 
toteuttaa puolisoineni saman ratkaisun, ehkä jo 
aivan lähivuosina. Minun ikäiselleni (40 v.) se toki 
vaatisi sitä, että kykenisi rakentamaan elinkeinon 
tänne esim. opettajana ja pianistina. Ja pitäisi 
oppia espanjaa…  
 
Puolisoni Heidi Järnefelt on myös satunnaisesti 
mukana kirkon työssä, mutta hän viettää enimmän 
ajan kaudesta Suomessa. Lapsia meillä ei ole, 
mutta lapsinamme ovat undulaatit, joita 
Suomessa visertää nyt kahdeksan kappaletta. 
Niilläkin olisi tietysti kivempaa täällä. 
 
Toivon hyvää yhteistyötä kaikkien suomalaisten 
kanssa, ja toivon, että seurakunnan kynnys pysyy 
matalana. Olemme kaikki ihmisiä, ja vieraan 
kulttuurin keskellä, ja siksi on ihan ymmärrettävää, 
että myös inhimilliset heikkoutemme kuten kateus, 
katkeruus jne. putkahtavat joskus esille. Jeesus 

Kristus on kuitenkin omalla työllään tehnyt sen 
meille kaikille anteeksiannetuksi. 
 
Koska toimintamme painopistealue on nyt 
etelässä (asun itsekin San Agustinissa), yhteistyö 
Las Palmasin suuntaan tulee olemaan 
hankalampaa. Ajatuksenani on perustaa tänne 
etelään jokin virsilauluun keskittynyt kerho, joka 
ilahduttaisi ihmisiä laulullaan 
Jumalanpalveluksissa. Olisi ilo, jos voisitte siihen 
satunnaisestikin osallistua. 
 
Näkemisiin siis, monin lämpimin terveisin 
 
Riku 
Richard Järnefelt 
 
työpuhelin 660 101 532 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Heidi ja Richard Järnefelt                                    
Richardin 40-vuotispäivillä. 

                       Foto: Esko Eilola 
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Miksi olen talvisin Las 
Palmasissa? 
 
Lyhyesti tuohon otsikkoon voisin vastata, että 
viihdyn täällä, mutta se kaipaa perusteluita. 
Saimin kanssa kiertelimme Kanarian saarten 
turistipaikkoja kymmenisen vuotta. Teimme 
kuukauden ja kahden kuukauden matkoja. 
Ensimmäisen matkan teimme Playa del Inglesiin. 
Olin pukeutunut mustaan pitkään takkiin, 
kesäpukuun ja solmioon. Kun tulimme 
lentokoneen rappusista alas puhalsi lämmin 
henkäys vastaani. Sillä matkalla tulin myydyksi 
Kanarian saarille. Poltin kasvoni hehkuvan 
punaiseksi ja iltaisin loistin kuin pöytälamppu 
ravintolan pöydällä. 
Turistimatkat ovat hauskoja. 
 Inglesissä kävelimme Maspalomasin 
hiekkadyyneillä 14 km päivässä ja söimme 
grillatun kanan ja joimme kaljaa. 
Teneriffalla kiipesimme vuorilla ja joimme 
valkoviiniä.  Matkoilla oli monenlaista hauskaa ja 
tapasimme mielenkiintoisia ihmisiä, mutta ihminen 
kaipaa pysyväisempääkin seuraa.  Näillä matkoilla 
kun tutustui johonkin ihmiseen, niin viikonkuluttua 
kuului hotellin käytävältä  matkalaukun kolinaa ja 
tuttavuus oli häipynyt Suomeen ja minulla oli vain 
hänen osoitelappunsa taskussani. 
Yhtenä syksynä Inglesissä tuli samaan hotelliin  
Pentti ja hän kertoili Las Palmasista ja 
Suomikerhosta. Viikon kuluttua kävimme  
Las Palmasissa ja liityimme kerhoon ja 
kuukauden kuluttua muutimme tänne asumaan. 
Ensin La Conzaan ja sieltä Tejedaan. Silloin 
Canteras-rantaa rakennettiin. Katu oli kaivettu 
auki ja ihmiset kulkivat kapeita rännejä pitkin yli 
kaivausten ja koneitten kolina oli kovaa. Siitä on 
kaksitoista vuotta aikaa.  Täällä olemme 
tutustuneet mielenkiintoisiin ja mukaviin ihmisiin, 
joiden seurassa olemme viihtyneet. Täällä 
olemme puuhastelleet. Olisimme ilmeisesti 
huonommassa kunnossa, jos olisimme  
mököttäneet nämä talvet Suomessa. Olemme 
paljon ulkona ja pidämme hauskaa, emmekä kadu 
valintaamme. 
Minulle kerho on ollut haaste. Olemme Saimin 
kanssa pyrkineet toimimaan niin, että suomalaiset 
tuntisivat kerhon olevan heidän etelän kotinsa, 
johon voi tulla ja viihtyä hyvässä ja turvallisessa 
seurassa. Siinä puuhassa meillä on ollut ilo saada 
pitkäaikaisia, kivoja ja todella hyviä ystäviä. 
Minä ajattelen, että ilman kerhoa en viihtyisi Las 
Palmasissa. Tulen aina muistamaan kerhon 
juhlat, seuralliset iltamat, yhteiset harrastukset ja 
sähköiset vuosikokoukset. 
Voisin sanoa: ” KAIKKI MUU ON TURHAA, 
PAITSI KERHON TOIMINTA”. 
T: Rannan Topi 
 

Sairaanhoitaja Ratka Sorvala      
kerholla 
 
Olen valmistunut sairaanhoitajaksi 1978 
Makedoniassa ja työskentelin 20 vuoden ajan 
omassa maassani. Suomeen muutin 1997 ja olin 
myös siellä sairaalatyössä mm,  Päivärinteen 
kuntoutussairaalassa. Muutettuani Las Palmasiin 
vuonna 2001 olen kovasti opiskellut espanjan 
kieltä. Suomen kielessä en ole kovin hyvä, mutta 
olen tullut hyvin ymmärretyksi. Autan mielelläni 
kaikkia suomalaisia terveydenhoitoon liittyvissä 
asioissa ja toimin tulkkina. 
Suomi-Kerholla olen aloittanut torstai-iltapäivisin 
13.00-15.00 vastaanoton. Mittaan verenpaineita, 
tarkistan lääkitysohjeita, teen vertailuja 
suomalaisten ja espanjalaisten vastaavien 
lääkkeiden välillä. Olen saanut käyttööni 
puheenjohtajan huoneen, jolloin myös täydellinen 
yksityisyys on mahdollinen ja sanomattakin on 
selvää, että minulla on vaitiolovelvollisuus. 
Muina aikoina olen parhaiten tavoitettavissa 
puhelimitse 659 135 655     
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SUOMI-KERHON OHJELMASTA 
 

Pikkujoulua vietetään 
19.11.04 

Itsenäisyyspäiväjuhla 
6.12. klo 16.00 alkaen. 

Joulumyyjäiset 
19.12. 2004 myynti alkaa klo. 12.00 

Kauneimmat joululaulut 
lauletaan kerholla 14.12 klo. 19.00 

Jouluaaton juhla 
klo 16.00 alkaen. 

Uuden Vuoden vastaanotto 
31.12 klo. 19.00-vuodenvaihteeseen 

Vuosikokous 
14.2.2005 klo. 12.00 

RETKI SUERTEEN!!! 
 

Retki Suerten laakson idylliseen San Pedron 
kirkkoon Suomi-kerhon kuoron mukana 
laulamaan, kauneimpia joululauluja, 
poikkeamme myös Ermitassa. 
Lauantaina 04.12.2004 klo. 13.30 
Plaza Farraylta. Paluu n. klo. 18.00 
Liput toimistosta: Jäsenet 6€, muut 10€ 
.

TOIMITUKSEN TURINOITA 
 
Täällä me olemme jälleen ”saarella merellisellä”. 
Kuinka mukavalta tuntuukaan päästä 
kuivattelemaan sateisen kesän kosteutta tänne 
Kanarian lämpöön ja aurinkoon. Teille, jotka ette 
ole vielä ehtineet tänne, kerrottakoon, että tämä 
syksy on ollut mahtava, suorastaan kuuma. Siispä 
pitäkäähän kiirettä. Odotamme teitä! 
Jokainen syksy tuntuu pieneltä ihmeeltä, sillä 
onhan meillä varmaan monella, etenkin kauemmin 
eläneillä aina keväällä kotiin lähtiessä salainen 
ajatuksen häivähdys; vieläkö tänne voidaan 
palata, vieläkö kunto kestää? On mahtavaa sitten 
taas todeta, että kestäähän se. On suurenmoista 
voida taas työskennellä yhdessä teidän 
”vanhojen” kumppaneiden kanssa ja on ilo 
opettaa uusia tekijöitä talon töille ja tavoille, se 
takaa jatkuvuuden. 
Enpä tiedä, onko seuraava aivan kohdallaan, 
mutta en nyt löydä parempiakaan sanoja 
kuvaamaan tunteitamme Kerhoamme kohtaan. 
Tämä on kuin kappale isiemme maata täällä 
kaukana etelässä, tätä me haluamme suojella ja 
torjua kaikki mahdolliset ulkopuoliset hyökkäykset 
yhtenäisinä niin, kuin me suomalaiset olemme 
tottuneet aina tekemään suuremmissakin 
puitteissa. 
Olen aivan varma, että kaikki meidän jäsenemme 
tarkoittavat toiminnallaan Kerhon parasta, mutta 
menettelytavat saattavat olla toiset samaan 
päämäärään pyrittäessä.   
 
Tämän lyhyen vaatimattoman tervehdyksen 
puitteissa Kaikujen toimitus toivottaa teidät kaikki 
tervetulleiksi Kanarialle viihtymään kanssamme!  
HYVÄÄ JOULUA LUKIJOILLEMME! 
 Toimitus 
 
 
 
 

RETKIOHJELMA 
 

26.11 klo. 9.30 
-Arucas (Rommi tehdas) 
-Teror 
-Valleseco 
10.12 klo. 9.00 
-Puerto Mogan 
-Playa de Ingles 
-Ingenio (kaunis seimi-näyttely) 
07.01 klo. 9.00 
-Agaete 
-Suertte (Ermita) 
 
Kaikki retket pyrimme kevätkaudella 
suuntaamaan vuoristoon, koska tammikuun 
loppupuolella alkaa vuoristo kukkimaan. 

TIETOKONEIDEN KÄYTTÖ ON MAKSULLISTA 
KÄYTTÖ ENSISIJAISESTI 

PANKKI- JA SÄHKÖPOSTI KÄYTTÖÖN 
MAX KÄYTTÖ 1/2-1 h 

HINNAT: 
Jäsenet  Ei jäsenet 

1/2h 0,50€  0,80€ 
1h 1€  1,60€ 
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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 19, Pääkadun varella 
(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! 

Ajatuksia musiikin tulkinnasta. 
 
Tulkinta eli interpretaatio tarkoittaa yleisessä 
mielessä toimintaa, jolla pyritään erittelemään, 
ymmärtämään ja jäsentämään tarkoituksellista 
inhimillistä viestintää, suullista ilmaisua, eleitä, 
tekstejä, taideteoksia jne. Muiden aikaan 
sidoksissa olevien eri taiteenlajien tavoin 
musiikille on ominaista, että se tavallisesti 
edellyttää erityistä koulutettua esittäjää tullakseen 
akustiseksi todellisuudeksi. Paitsi esittävää 
toimintaa tulkinta voi olla myös musiikin 
verbaalista tai analyyttistä kuvaamista. 
Molemmille tulkinnoille on luonteenomaista 
kaksivaiheisuus, tulkitsija pyrkii ensin itse 
muodostamaan tulkinnallisen näkemyksen 
musiikista ja sen jälkeen välittämään sen musiikin 
vastaanottajille, jotka subjektiivisista 
lähtökohdistaan käsin enemmän tai vähemmän 
tietoisesti tulkitsevat vastaanottamansa 
musiikillisen viestinnän 
 
Verbaalis-analyyttinen tulkinta 
Musiikin kääntäminen sanalliseksi ilmaisuksi on 
periaatteessa mahdotonta. Sanallisesti voidaan 
kuitenkin tulkita sekä musiikin rakenteellisia että 
ilmaisullisia ominaisuuksia. Verbaalisanalyyttinen 
tulkinta on luonteeltaan musiikin käsitteellistä 
kuvaamista ja samoin kuin esittämisessä, 
lähestymistapa on siinäkin perusolemukseltaan 
hermeneuttinen eli tulkintaopillinen. Tieteelliselle 
musiikin tulkinnalle on ominaista, että sen pohjana 
yleensä on tietty teoreettinen perusnäkemys ja 
että se pyrkii systemaattisuuteen. Luonteeltaan 
subjektiivisempaa on musiikin kaunokirjallinen tai 
esseistinen tulkinta, esim. musiikin arvostelun 
yhteydessä. 
 
Esittävä tulkinta 
Vaikka musiikinharjoitus usein jaetaan luovaan ja 
esittävään säveltaiteeseen, on ilmeistä, että myös 
esittäjän työhön yleensä liittyy luova momentti.  
Nuottikirjoitus tai muu, esim. kirjoittamattoman 
tradition koodi antaa esittäjälle enemmän tai 
vähemmän liikkumavaraa, jonka puitteissa hän voi 
toteuttaa persoonallisen näkemyksensä tai 
toisaalta musikaaliseen vaistoon pohjautuvan 
tulkintansa. Esittäjän liikkumavapaus vaihtelee eri 
musiikinlajeissa. 
Taidemusiikin käyttämä perinteinen nuottikirjoitus 
määrää sävelkorkeudet ja kestot sekä vähemmän 
tarkasti voimakkuuden ja sointivärin, mutta 
muodostaa silti vain eräänlaisen musiikin 
luurangon, jonka esittäjä, tai esittäjät 
tulkinnassaan muuntaa eläväksi musiikiksi. 
Erinomaisen näytteen musiikin tulkinnasta 
saimme me muutamat suomalaiset kokea 22.10. 
Jean Sibeliuksen II sinfonian sävelin. Alfredo 
Kraus Auditorio loi mahtavat puitteet mainiolle  
 
Orquesta Filharmónica de Gran Canarian 
esitykselle. 
ESTUPENDO! 
Pauli Pesonen 
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MONIVUOTINEN LIHAKAUPPIAAMME 

KAUPPAHALLISSA (MERCADO CENTRAL) 

 

MYYMÄLÄT NRO 10 JA 14 

 
LORENZO SANTANA 

 

-hyvä palvelu 

- edulliset hinnat 

-kotiinkuljetus 

-runsaat valikoimat 
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Hyvät suomikerholaiset 
 
Yhteisö on monien sen jäsenten muodostama 
kokonaisuus, jossa jokaisella on samat oikeudet 
ja velvollisuudet. Ne ovat yhteisön 
perustamiskokouksen määrittelemät 
menettelytapa- ja velvollisuussäädökset yhteisöä 
ja sen yksityistä jäsentä kohtaan sekä oikeudet 
nauttia yhteisön tuottamista oikeuksista, 
palveluista ja eduista. Sellainen yhteisö on muun 
muassa Las Palmasissa toimiva Suomikerho. Se 
on suomalaisten perustama, täällä oleville 
kansalaisilleen tarkoitettu yhteisö, joka tarjoaa 
viihtyisyyttä, yhdessäoloa ja pulmatilanteissa 
jäsentensä tietämykseen ja taitoon perustuvaa 
vapaaehtoista apua. 
Jäseneksi liittyminen on vapaaehtoista ja kunkin 
yksilön oman harkinnan mukaista. Liittyessään 
jäseneksi yksilö sitoutuu tiettyihin velvoitteisiin ja 
noudattamaan niitä. Samalla hän saa oikeuden 
kuulua yhteisöön ja sen edut ja oikeudet. 
Kerho toimii vapaaehtoisten työntekijöiden voimin 
baarin, keittiön, retkien ja erilaisten 
juhlatilaisuuksien avulla viihtyisyyttä sekä radion, 
television ja kotimaisten lehtien välityksellä 
ajankohtaista tietoa ja kulttuuria sekä melko 
mittavien pääoma- ja käyttökustannuksia vaativien 
IT-yhteyksien tarjoajana, unohtamatta 
suomalaiselle niin olennaista ja pyhää asiaa kuin 
sauna. 
Palvelut on hinnoiteltu kerhon jäsenille hyvin 
edullisiksi ja ei jäsenille, muun muassa turisteille 
hieman kalliimmiksi, mutta kuitenkin kokonaisuus 
katsoen edullisiksi. Näin saatavilla tuloilla 
täydennetään jäsenmaksuilla saatavaa tuottoa, 
joilla sitten katetaan kiinteistöstä, sen käytöstä ja 
muusta toiminnasta aiheutuvat kustannukset. 
Liittyessään kerhoon jäsen sitoutuu ensisijaisesti 
maksamaan jäsenmaksunsa, jolla katetaan 
Canterasin Kaiun kulut, ajallaan periaatteessa heti 
saarelle saavuttuaan. Toissijaisesti hän sitoutuu 
yhteisön toimintaan kukin taitojensa, kykynsä ja 
mahdollisuuksiensa mukaan. 
Kerhon motto on ” Kaikki yhden ja yksi kaikkien 
puolesta”. 
On ollut havaittavissa, että tämä yksinkertainen 
tietous on jotenkin joidenkin kohdalla hämärtynyt 
ja pyrkimykseksi on tullut nauttia vain eduista 
kantamatta omaa korteaan kekoon, saatikka sitten 
huolehtia siitä ainoasta pakottavasta 
velvollisuudesta, jäsenmaksun maksamisesta 
ajallaan. On hyvä muistaa, että kerholla vallitsee 
tietynlainen ”toverikuri”, niin kuin jokaisessa 
yhteisössä ja tällainen moraalittomasti toisten 
kustannuksella eläjä leimataan pian parasiitiksi ja 
joutuu syrjään. Ethän siis halua kymmenen euron 
vuoksi joutua parasiitin asemaan. Haluat kohdata 
toisen avoimin ja suorin kontaktein ja olla 
hyväksytty ja tervetulleeksi toivotettu kerholainen 
muiden joukossa. Kaikkihan me haluamme olla  

 
 
 
hyväksyttyjä, kohdata iloisia ihmisiä ja ilmeitä, 
saada tullessamme halauksen ja taputuksen 
olkapäälle ja kaikki vain kymmenellä eurolla; 
tämähän aina kannattaa maksaa tällaisesta 
onnesta – eikö niin. 
 
Terveisin Aarne Viljaminpoika Koskinen 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rautakauppa 

työkalut, 

sähkötarvikkeet 

putkitarvikkeet 

ja maalit 
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SUOMALAISTEN 
KOHTAAMISPAIKKA 

 
PLAZA FARRAYLLA 

LA ROSA 
TERRAZA 

 
AVOINNA 

MA-PE 09.00-01.30 
LA-SU 10.00-01.30 

TIISTAISIN SULJETTU 

 
 
 



                                                     LUKUJÄRJESTYS 
 KURKISTUS SUOMI-KERHON TOIMINTAAN SYYSKAUDELLA 2004 

 
MAANANTAI TIISTAI KESKIVIIKKO TORSTAI PE/LA/SU 
 Klo 9- 14 
Ompelukerho 

               
                                 
      

 
 

Tarkista Kerhon 
ilmoitustaululta ja lisää 

kalenteriisi 

Klo 14        
Kuoroharjoitus 

           

 

Klo 9  Rantakävelyä, lähtö kerhon kohdalta. 
Olli vetää ja venytyttää. Sauvat mukaan, jos on!!  
 

 
Klo 10 
Tuolijumppa 
alkerrassa                                   
 

KLO 13 
ESPANJA 3 
   

            
 

 

 

 

 
Tanssit klo 19-22, 
           kahvio           
Baari avataan klo 18    

 
Parilliset viikot: 
Klo 19-21 Yhteislauluilta, 
 kahvio,  baari klo 18        
Parittomat viikot:     
Klo 19-22 Karaokea, 
kahvio,  baari klo 18                

 
Tanssit klo 19-22, 
          kahvio       
Baari avaaan klo 18    

 
Klo  10  Puistojumppa 
Lastenpuistossa 
(Carrefouriin päin) 
                              

KLO 11 
ESPANJA 1 
   

            
 
KLO 13.00-15.00 
SAIRAANHOITAJA 
KERHOLLA  
             
                                   
VERENPAINEMITTAUKSET 
LÄÄKITYKSET  ym tarp. 
 

   
                           
  miehet klo 13.00-15.00  
  naiset  klo 15.00-16.30 
  oma pyyhe mukaan 
  ulko-ovi suljetaan klo 15.30 

                 

                   KAHVIO ON AUKI  MA-TO KLO  9 -10,  AAMUPALA ON TARJOLLA 1.20€ HINTAAN 
   

           KERHON TOIMISTO, KIRJASTO JA BAARI ON AUKI MA-TO KLO 10 – 14 
             Internet käytettävissä sähköpostin ja pankkiasioiden hoitoon 
    

  LOUNASAIKA ma-to klo 12.30-13.15, lounaan hinta jäsenille 5 , muille 6 euroa            Lounas sisältää salaatin, leivän, voin, juomat ja jälkiruoan  

Perjantaina: 
Klo 9  Rantakävelyä, kuten tiistaina 
 
Omatoimiretkiä joka 
toinen perjantai ympäri 
saarta,  
erillinen 
ilmoitus.    
 
 
 
Kun ei ole retkipäivä, 
silloin: pelataan klo 11 

Mölkkyä 
rannalla kerhon 
kohdalla  
 
Lauantaina: 

Tanssit klo 19-22, 
 kahvio  
Baari avataan klo 18      
 
 
Sunnuntaina: 
klo 17 peli-ilta 
  
ja videoelokuvat     
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   Kesän viettoa Las Palmasissa 
 

Monet esittivät minulle keväällä 
kysymyksen; miten ihmeessä saat 
aikasi kulumaan? Vähän sitä itsekin 
aprikoin, mutta se valtava 
tapahtumavalikoima, jota Las 
Palmas on täällä kesällä tarjonnut, 
on todella yllättänyt. Laulun sanoja 
lainatakseni; ”joka sunnuntaki, väliin 
viikollaki” pitää tässä paikkansa, ja 
kaiken lisäksi on pitänyt kaiken 
runsauden keskellä tehdä valintaa 
mikä milloinkin kiinnostaa eniten.  
 
Onnekseni minulla on ollut 
erinomaisena oppaanani Rita, joka 
pitkän asumisensa antamalla 
kokemuksella ja erittäin hyvällä 
espanjankielen taidoillaan on 
auttanut minua pääsemään vähän 
pintaa syvemmälle tämän maan 
tapoihin ja elämänmenoon. 
Kanarialaiset ovat iloisia ja aina 
valmiita järjestämään juhlia, mutta 
samalla hartaan uskonnollisia ja 
osaavat yhdistää molemmat. 
 
Toukokuun lopulla täällä vietettiin 
Kanarian päivää. Tarjolla oli 
konsertteja ja ilmaista ruokaa ja 
juomia ja kaupoissa oli erillinen 
esittelypöytä saaren tuotteista ja 
kaikenlaisia ilmaisjuttuja. Oli kuin 
karnevaalit ja väkeä riitti. Vuorilla 
Montana Altassa oli kokonaisen 
kylän käsittävä juustokarnevaali ja 
väkeä riitti ja syötävää ja musiikkia 
 
Kesäkuun puolella oli vanhassa 
kaupungissa Veguetassa 
uskonnollinen Corpus Christi 
tapahtuma. Usean korttelin alueelta 
oli kaikki kadut päällystetty värjätyllä 
suolalla tai hiekalla ja kukilla ja ne 
muodostivat uskonnollisia kuvioita. 
Väki muodostui kulkueeksi pappien 
ja pyhimyksen ja soittokunnan 
jälkeen ja kulki hartaana saatossa 
näitä päällystettyjä katuja. Mikä 
valtava työmäärä, yö ja koko päivä 
ja sitten noin tunnin ja tuhansien 
jalkaparien jälkeen juhla oli ohi ja 
myös kuvaelmat kaduilta. 
Kuka on nähnyt Ganteraksen koko 
rannan täynnään ihmisiä ja vaatteet 
päällä ja tanssien ja laulaen eri 
ryhmissä ja yöllä katsomassa 
kokkoja ja ilotulitusta ja vielä 
rantakatukin niin täynnä, ettei 

liikkumaan pysty ja kaikki ravintolat 
turvoksiin asti täynnään vielä 
kahden aikaan yöllä ja keskellä 
viikkoa??  Sellainen oli juhannus 
Las Palmasissa. 
Varsinainen juhla, johon osallistui 
viitisen tuhatta henkeä, järjestettiin 
piknik-hengessä, ilmaista paellaa, 
olutta, lippiksiä ja torvisoittoa La 
Isletan niemen kärjessä, jonne 
käveltiin tien täydeltä ohi pieneksi 
kutistuneen mustalaiskylän, ja vain 
siksi, että laspalmaslaiset saivat 
säilytettyä El Confital alueen 
luonnonvaraisena virkistysalueena. 
 
Tässä muutamia mukavampia 
rientoja ja paljon muuta lisäksi, 
tiedättehän musiikkitapahtumia 
päivittäin, niin että kesä suorastaan 
vilahti ohi. Jos sitten vielä 
verrattaisiin vähän säitä, niin… enpä 
taida kasata enempää ylistystä, 
totean vain, että kannattaa kokeilla 
muidenkin, uskon, että kokemus 
yllättää positiivisesti. 
 
 
Hola!  Heli  
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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 

LAS PALMASISTA 
MENO 254 €/henkilö+verot  MENO 286 €/henkilö+verot 
MENO-PALUU 426 €/henkilö+verot MENO-PALUU 477 €/henkilö+verot 
MAX 1 kk (EI VOI PERUUTTAA)  MAX 6 kk 
20 kg MATKATAVARAA  30 kg MATKATAVARAA 

FINNAIR 
HELSINGISTÄ 

MENO-PALUU alk. 446 €/henkilö+verot 
MENO alk. 262 €/henkilö+verot 

MAX 6 kk 
SAS 

ERIKOISTARJOUKSEMME PÄIVÄLENTO KÖÖPENHAMINAN KAUTTA 
HELSINKIIN JA TAKAISIN KAHDEN HENKILÖN MATKUSTAESSA YHDESSÄ 

352 €/HENKILÖ+VEROT  
(koneen vaihto kööpenhaminassa) 

 
AIR FINLAND  

 
Air Finland  lentää Las Palmasiin ajalla 20.11.2004-19.03.2005 

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 



SUOMI-KERHON OHJELMASTA  
 
Pikkujoulua vietetään     
19.11 
Itsenäisyyspäiväjuhla   
6.12. klo 16.00 alkaen. 
Joulumyyjäiset  
19.12. .2004 myynti alkaa klo. 12.00 
Kauneimmat joululaulut  
lauletaan kerholla 14.12 
Jouluaaton juhla  
 klo 16.00 alkaen. 
Uuden Vuoden vastaanotto  
31.12 klo. 19.00-vuodenvaihteeseen 
Vuosikokous  
14.2.2005 klo. 12.00 

Jälleen Gran Canarialla ja Las Palmasissa! 
 
Silloin kun Pohjolassa alkavat kylmät syysmyrskyt ja päivätkin pimenevät, alkaa mieli palata maisemiin, jotka 
jo vuosien aikana ovat talvikotina tutuiksi tulleet.  Täällä me tapaamme ystäviämme, aina yhtä iloisina. 
Iloisina siitä, että emme ole yksin, kuulumme osana suomalaiseen kansanryhmään tällä saarella. Se on osa 
yhteisöllisyyttä, osa identiteettiämme. Tiedämme, että jos tarvitsemme apua, me sitä saamme! Niin kuin 
rintamalla Suomen kohtalon vuosina sanottiin, ja joka sitten oli tunnuksena sotainvalideilla, rintamamiehillä ja 
koko kansalla; toveria ei jätetä! 
 
Täällä, me myös huolestumme, ystävän sairastuessa tai joutuessa onnettomuuden kohtaamaksi. Me 
kyselemme toisiltamme; oletko kuullut mitään siitä tai tästä ystävästä, kun ei ole kuulunut tai näkynyt. 
Voimme joskus ajatella, että olipas unelias, mutta kun itse olemme yksinäisinä sairasvuoteella, sairaalassa 
tai pakotettuna olemaan poissa ystävistämme, ja joku kysyy kuulumisia. Se tuntuu hyvältä, ajatella että vielä 
välittävät minusta! 
 
Meillä on myös hyvät edellytykset löytää mieleistämme seuraa suomalaisten yhteisöjen runsaudesta johtuen. 
Onhan meillä kirkkoja, kaksikin, sekä se vanha luterilainen, että se maailmalla räjähdysmäisesti kasvava 
karismaattis-helluntailaisuutta edustava Turistilähetys. Me turistilähetyksessä olemme saaneet olla yhteisö, 
jossa eri vapaista kristillisistä seurakunnista tulleet, myös kirkon herätysliikkeestä tulleet, olemme kokeneet 
yhteyttä yli rajojen. 
 
Meillä kristillinen seurakunta ei saa, ei voi, olla vain yhteisö, jossa vanhat kristityt nautiskelevat. Sen tulee 
olla yhteisö, johon kenen tahansa on helppo tulla, ovet ovat selkosenselällään. Jokaisen ihmisen, vaikka 
kuinka erilaisen, vaikka kuinka syrjäytyneen, kuinka poikkeavan, tulisi saada kokea se sama lämpö ja 
yhteys, joka lääkitsee ja hoitaa täyteen ihmisyyteen ja kykeneväksi auttamaan omia lähimmäisiään. 
 
Kristillisen seurakunnan tulee myös parhaimmillaan olla yhteisö, jossa yksilö voi kokea olonsa turvalliseksi 
virheineen, puutteineen, ja niin, jopa luonteensa vääristymineen! Jopa tuntea itsensä hyväksytyksi 
erehdyttyään, ” langettuaan”, tai tehtyään virheitä! 
Jeesuksen anteeksiantamus on ehdoton, Hän ei muistele meidän erehdyksiämme, ja kun Isä meidän 
rukouksessa Hän opetti meitä rukoilemaan; niin kuin mekin annamme anteeksi niille, jotka ovat meitä 
vastaan rikkoneet. Meidänkin anteeksiantamisemme tulisi olla ehdoton! 
 
Odotan, että tulevana talvikautena saamme yhdessä kohdata toisiamme tässä anteeksiantamisen 
ilmapiirissä! 
 
Turistilähetyspappina Gran Canarialla ja Las Palmasissa seitsemättä kautta, 
Teidän 
Sakari Alanen 
 
 




