
 Canterasin kaikuja

Helmikuun 2018 ohjelma

12.2. ma Kerhoilta klo 18.30
13.2. t Laskiaiskaraoke klo 18.30
14.2. ke Karnevaalitanssit klo 19.00
15.2. to Sauna klo 13.30-16.45

naiset klo 13.30-15.00
miehet klo 15.00-16.45

16.2. pe Mölkky klo 11.00
17.2. la Tietokilpailu klo 17.00

Lauantaitanssit klo 19.00

19.2. ma Country-ilta klo 19.00-22.00
baari auki klo – 21.40

20.2. t Karaokekilpailu klo 18.30 
 jäsenille
21.2. ke Tanssit Jose Miguel klo 19.00
22.2. to Sauna        klo 13.30-16.45
23.2. pe Arucasin ja Galdarin retki klo 10.00
24.2. la Tietokilpailu klo 17.00

Lauantaitanssit klo 19.00

26.2. ma Kevätkokous klo 13.00
27.2. t Karaoke klo 18.30
28.2. ke Tanssit klo 19.00

Maaliskuun 2018 ohjelma

1.3. to Sauna       klo 13.30-16.45
2.3. pe Mölkky klo 11.00
3.3. la Tietokilpailu klo 17.00

Lauantaitanssit klo 19.00

5.3. ma Kerhoilta klo 18.30
6.3. t Karaoke klo 18.30
7.3. ke Tanssit klo 19.00
8.3. to Sauna       klo 13.30-16.45
9.3. pe Retki klo 10.00
10.3. la Tietokilpailu klo 17.00

Lauantaitanssit klo 19.00

Karnevaalikulkueen väriloistoa!

Suomi-Kerhon
Club Finlandian

jäsenleht  o 1/2018

     Galdarin retkellä tutustutaan luolamuseoon ja -kuviin
sekä käydään rommitehtaalla (kuva arkistosta).

Hyvät lukijat 

Käsissänne on nyt uudenlainen Canterasin Kaikuja. 
Tarkoituksemme on näin välitää kerhon kuulumisia 
erityisesti niille jäsenille, joilla ei ole verkkoyhteytä tai 
eivät muuten sitä käytä. Tämän muotoisella lehtisellä 
voimme olla enemmän ajankohtaisia kuin aiemmin. 
Katsomme eteenpäin esitelemällä lähiviikkojen 
tapahtumia, joitakin niistä tarkemmin. Tässä 
ensimmäisessä lehtisessä on tiedot kerhon hallinnosta 
yhteystietoineen, jota voite vaivata lähetää meille 
palauteta.

Lehtisessä aloitetaan mielenkiintoinen jutusarja kerhon 
talkoolaisista, joiden työn ansiosta kerho ylipäänsä toimii
 ja vieläpä niin monipuolisena kuin se nykyään on. 
Aloitamme Liisa Syrjäsestä, joka pitää kerhon alakerran  
siistinä ja puhtaana ja keitön ammatlaisista Seppo 
Helvasta ja Sirpa Leppälästä. Jokaiseen lehtiseen pyrimme 
saamaan asiajutun yhteiskunnallisista aiheista. Tällä kertaa
olemme saaneet Hannu Vesalta kirjoituksen Espanjan 
sisäpolitiikan taustoista. 

Lehtinen pyritään saamaan lukijoille mahdollisimman 
nopeasti eikä suuremmin ole ehdity harjoitella. Tehdessä 
oppii, seuraavalla kerralla olemme taitavampia. Jutunne
 ja kommentinne ovat tervetulleita.

Hyviä lukuhetkiä!
Raija Pitkänen, päätoimitaja

lehden taitaja on Irmeli Vesterinen



Juttusarja kerhon talkoolaisista alkaaa

Liisa Syrjänen siivoaa ja hoitaa pyykit

Suomessa toimin isännöinttehtävissä ja työskentelin 68-
vuotaaksi ast. Olen neljätä talvea Gran Canarialla  joista 
kaksi talvea olin Inglesissä sillä pelästyin Las Palmasin 
kylmää keliä. Satui nimitäin niin huono säkä ekaa kertaa 
tänne tullessa  etä maaliskuun lopussa täällä oli ihan 
hirvitävän kylmää. Muta Inglesiin kyllästyy tosi pian eli 
tulimme takaisin Las Palmasiin ja täällä olemme viihtyneet 
hyvin ja säätkin ovat suosineet ainakin paremmin kuin 
ensikosketuksella! Olen energinen ihminen ja en voi vain 
olla tekemätä mitään joten tarjouduin itse kerholle 
vapaaehtoistyöhön  ihan mihin hommaan vaan. En ole 
mikään rannalla makaaja eli muuta puuhaa pitää olla ja 
vapaaehtoistyö antaa mukavast päiviin rytmiä. Olen tehnyt
tätä nyt neljänä päivässä viikossa  joka aamu. Siivoan 
alakerran salin  luokkahuoneen ja vessat sekä lisäksi hoidan
pyykit mankelointeineen.

Toimitajan huomautus: aarva muuten tulee ajatelleeksi  
etä tällaisesta talosta  lähinnä keitöstä  kertyy pyykkiä ja 
jonkun on ne hoidetava. Kone niitä ei pese  kuten yksi 
omista lapsistani sanoi  vaan jonkun ne on sinne laitetava 
jne.

aommaan menee pyykkipäivänä 2-3 tunta.  ykyajan 
pesukoneiden ohjelmat ovat niin pitkiä  etä pyykin 
valmistuessa ehdin hieman myös hoitaa omia 
nethommiani. Talkootyössä olen ollut viime keväästä 
alkaen. Siivoushomma ei ole minulle yhtään vastenmie-
listä ja aion myös jatkaa tätä hommaa  kuitenkin siten  
etä maanantaina tätä alkaa tekemään Tuula Lindholm ja 
itse teen tätä tistaista torstaihin. Olen opiskeluaikoina 
tehnyt siivoushommia eri taloyhtöissä eli työ ei ole 
minulle ihan vierasta ja tarvitaessa tartun hommaan kuin 
hommaan! Tässä työssä oppii huomaamaan myös työn 
epäkohdat ja niihin tetyst yritän saada parannusta. Yksi 
suuri parannustoive on vessojen saneeraus ja vessoihin 
pitäisi saada myös bideesuihkut  se on nykypäivää.
 
Tässä pitää toimitajan taas avata suuri suunsa ja ihmetellä 
ääneen  miksi invavessassa on bideesuihku muta sieltä ei 
tule lainkaan lämmintä vetää
 
Vapaa-aika on minulle myös tosi tärkeää ja tästä 
vapaaehtoistyöstä ei saa tetenkään tulla kenellekään 
"pakkopullaa". Vapaa-aikana täällä harrastan tosi paljon 
liikuntaa  lähinnä kävelyä. Kävelen mieheni kanssa tai 
yksin todella pitkiä lenkkejä noin 2-3 tunta päivässä 

esim. Veguetaan ja takaisin  lisäksi luen monta kirjaa 
viikossa  mitä paksumpia  sitä parempia! Lisäksi opiskelen 
myös espanjaa. Suomessa minulla on harrastuksena lisäksi 
puutarhanhoito  niin kukat kuin vihanneksetkin. Kukat 
kasvatan itse siemenestä ast! Teen myös remonthommia 
kotona  niitä aina riitää omakottalossa: maalaushommat 
ovat mielipuuhaani.
 
Eipä uskoisi kun Liisaa katsoo ja kuuntelee  etä hänellä on 
jo 70 vuota mitarissa.
 
Ennen Liisaa alakerran siivouksesta huoleht Tuula 
Lindholm ja siinä vieräht perät seitsemän vuota  on siinä 
ollut urakkaa kerrakseen ja nyt hän siis jatkaa hommaa 
maanantaisin  etä työ ei tule yhdelle ihmiselle liian 
raskaaksi! Vapaaehtoistyötä Tuulakaan ei siis ole lopetanut
vaan jatkaa edelleen. Tuula antoi myös Liisalle 
asianmukaista työnohjausta eli työhön opastusta ennen 
kuin Liisa ot päävastuun alakerran siivouksesta. 

             -Säde Pystynen 24.1.2018

Talkootyön veteraanit: Seppo Helva ja Sirpa Leppälä

Seppo aelva ja hänen kumppaninsa Sirpa Leppälä ovat 
toimineet Suomi-Kerhossa vapaaehtoistyöntekijöinä lähes 
yhtäjaksoisest perät 20 vuota eli lähes pisimpään kaikista 
vapaaehtoistyöntekijöistä eli on siinä meille nuoremmille 
hieman mallia! Sepon ja Sirpan mukaan joku on 
työskennellyt yhteiseksi hyväksi vielä heitäkin pidempään  
pitääpä kaivaa tämäkin henkilö esiin ja haastateltavaksi.

Työelämän molemmat ovat tehneet keitöhommissa  Sirpa
32 vuota aelsingin telakan henkilöstöravintolassa 
pääasiassa kassana ja Seppo viimeisenä työrupeamanaan 
10 vuota samassa paikassa ruoanlaitajana ennen 
eläköitymistään.
 
Tämä työpaikka ei ollutkaan mikään pikkukuppila sillä 
aamupalallakin kävi noin 400 henkeä ja ruokailijoita oli 
tuhansia.  äihin hommiin he lähtvät kello neljäksi aamulla 
eli huhhuh.  äytääpä se Seppo täälläkin olevan aika 
aamuvirkku  seitsemältä on jo usein piisin ääressä ja aina 
hymy huulilla. Kokemusta on siis molemmilla jo ennestään 
keitöhommista eli luonnollinen valinta oli keitö kun heitä
näihin hommiin pyydetin!



Seppo on toiminut täällä Las Palmasissa useana vuonna 
keitövastaavana ja Sirpa on ollut keitöhommien lisäksi 
myös baarissa ja arpojen myyjänä tanssi-illoissa.

Kysymykseen  miksi he ryhtyivät vapaaehtoisiksi  vastaus 
tulee kuin yhdestä suusta: tässä hommassa tapaa ja oppii 
tuntemaan paljon uusia mukavia ihmisiä. Molemmat 
tykkäävät palvella asiakkaita eli ihmisten kanssa 
toimiminen on lähellä sydäntä. ae eivät myöskään pysty 
olemaan tekemätä mitään eli aikakin kuluu paljon 
paremmin näitä hommia tehden. ae asuvat aivan 
kivenheiton päässä Suomi-Kerhosta  sama asunto heillä 
on ollut jo kahdeksan vuota ja tarvitaessa sieltä pääsee 
nopeast keitölle kun kutsu kuuluu.
 
 äytääpä se Seppo lauantaisinkin pyöritelevän niitä 
krepsikääryleitä hymyssä suin....taitavat ohukaiset ja 
krepsitkin olla Sirpan paistamia sillä siinä hommassa 
hänet nähdään ainakin torstaisin kun Seppo valmistaa 
herkullista keitoaan.

Vapaa-aikana he tekevät normaaleja kothommia  kerhon 
rientoihin he eivät jaksa enää niin usein osallistua kuin 
nuorempana. Kerhon retketkin ovat tutuja menneiltä 
vuosilta muta erilaisten ”vanhuuden kremppojen”  mm. 
selkävaivojen takia nämä harrastukset ovat jääneet 
vähemmälle.

Vapaaehtoistyöntekijöinä he haluavat jatkaa niin kauan 
kuin jaksavat. Las Palmasissa he vietävät talviaikaan 
nykyisin kuusi kuukauta vuodessa ja muun ajan he 
asuvat Raumalla. Molemmat kertovat  etä kesällä heidän 
tulee ihan ikävä Las Palmasia ja kerhon toimintaa ja 
ihmisiä  niin mukavaa hommaa tämä on!

Kaikista tähän ast haastatelluista ihmisistä aisti  etä he 
eivät tee tätä työtä ”etujen” tähden vaan aivan muista 
syistä. aarva tulee edes käytäneeksi ansaituja etujaan.

Vapaa-ajan mielekäs käytö ja ihmisten kanssa toimiminen 
on paljon tärkeämpää. -Säde Pystynen 3.2.2018

Kerhon ja seurakunnan yhteistä ystävänpäivänjuhlaa 
vietetin n 1n 1.2. Vuoden yhteinen ystävä on Paavo Pellikka. 
Kerhon vuoden ystäväksi valitin Reijo Raita ja 
seurakunnan vuoden ystävä on Liisi Pellikka.

Suomi-Kerho Club Finlandia hallitus 2018
 Pitkänen Raija, puheenjohtaja

raija.tuulia@gmail.com

+34650546765
+358400605089

 Antla Seppo, varapuheenjohtaja

seppotantla@gmail.com

+358400205290

 Berg Esko, sihteeri

esko.k.berg@gmail.com

+358500600098

 Bentkover Fred

fred@bentkover.se

+34605404490
+46705643079

Puuska Esko

marja.puuska@gmail.com

+358405503276

Haikonen Merja

merhaiko@gmail.com

+358405707840

 Myöhänen Aikku

aikku.myohanen@hotmail.com

+358449765059

Yleisvarajäsenet

Pystynen Säde

ccr521@gmail.com

+358400595876

Viitanen Markku

markku.viitanen@leikkivaline.f

+358400415903

Orko Kari

karixorko@gmail.com

+358504083221

Muistathan vuoden jäsenmaksun  joka on vain 25€. Sillä 
saa palveluita jäsenhintaan; lounaan 6€  retki 10€  kirjaston
ja saunan käytöoikeus. Toimistossa voi hoitaa maksun 
käteväst käteisellä sekä  kortlla tai maksaa pankkitlille 
Club Finlandia ES02 0182 4952 4702 0159 1336
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Espanja hoy

 ykyään Espanja on perustuslaillinen kuningaskunta. 
Vuoden 1978 perustuslailla kuninkaan valtaoikeuksia on 
rajoitetu voimakkaast. Kansaa edustaa kaksikamarinen 
Cortez  joka säätää lait ja joka valitsee toimeenpanovaltaa 
käytävän hallituksen. Vallan painopiste on Cortezin 
alahuoneella  joka valitaan suorilla ja yleisillä vaaleilla. 
Parlamentaarisest hallitu maa Espanja on ollut jo 
vuodesta 1812. Muta oikeasta demokratasta voitanee 
puhua vasta toisen Tasavallan perustamisesta vuodesta 
1931 lähten. Ja sekin päätyi Fransisco Francon 
upseeritovereineen vuonna 1936 aloitamaan 
sisällissotaan. Jonka seurauksena maahan pystytetin 
fasistnen diktatuuri. Sen vuoden 1978 perustuslaki päät.

Espanja on kovin  erilainen demokrata kuin Suomi. Sen 
historia ja sosiaali-maanteteellinen rakenne muistutaa 
enemmän Suomen naapurimaa Venäjää: Maa on jossain 
mielessä vieläkin kokoelma erilaisia pikkuvaltoita ja 
kansallisuuksia  jotka eivät ole kasvaneet yhteen. Vuoden 
1812 perustuslaissa maasta puhutin ”Espanjoina”. Vasta 
lyhytaikaisen ensimmäisen Tasavallan perustuslaissa 
vuodelta 1874 maasta oli tullut Espanja. Sitä pitvät 
kasassa aina keskiajan lopulta ast ns. ”reconquistaa” 
johtanut Kastlian kuningaskunta ja tukan vanhoillinen 
tulkinta katolisesta uskosta. Oma synkkä roolinsa oli 
kansaa terrorisoineella ja uskonpuhdistuksen vastaista 
lähetystyötä tehneellä inkvisitolla.Tämän päivän 
poliitsessa sielunmaisemassa heijastuu Espanjan 
uudempi historia. Maan suurin ja hallituspuolue Partdo 
Popular (kansanpuolue) on 1990-luvulla  silloiset 
keskustalaiset porvaripuolueet syrjäytänyt oikeistopuo-
lue. Sen arkkitehtejä olivat eräät Francon hallinnon 
aikaiset vaikutajat. Kuitenkin pääurakan Espanjan 
demokratsoinnissa ja nykyaikaistamisessa on tehnyt 
vuonna 1982 alkaneella ja pitkään jatkuneella 
hallituskaudellaan suurin oppositopuolue PSOE 
(sosialistt/sosialidemokraatt): Me suomalaiset Espanjan
 kävijät olemme esim. voineet omakohtaisest tutustua 
maan korkeatasoiseen kansanterveysjärjestelmään.

PSOE perustetin varsin vähin äänin 1879 muta kasvoi 
asteitain rinnan ”työväentaloliikkeen” ja ammatliito 
UGT:n kanssa lopulta toisen Tasavalla johtavaksi poliitseksi
voimaksi

Vuoden 2008 pankkikriisi järkyt syväst Espanjaa  joka jo 
valmiiksi kärsi pitkään jatkuneesta joukkotyötömyydestä. 
Työtömät  kodeistaan häädetyt ja ilman tulevaisuuden 
näköalaa eläneet nuoret ilmestyivät kaduille. Syntyi 
ulkoparlamentaarinen painostusliike ”Indignados”. Sen 
radikaalimpi osa järjestäytyi puolueeksi nimeltä PODEMOS 
(Yes  we can)  joka monessakin mielessä edustaa Espanjan 
poliitsessa historiassa tärkeää anarkismia. Anarkistt  jotka
olivat paitsi sosialisteja/kommunisteja  olivat ennenkaikkea
kaiken valtollisen pakkovallan ja vallan keskityksen 
vastustajia. Joulukuun 2015 vaaleissa PODEMOS nousi 
kannatusluvuissa lähelle PSOE:tä. Ja ennenkaikkea 
Kataloniaa tukialueenaan pitänyt toinen protestpuolue 
Ciudadanos (kansalaiset) sai myös merkitävän 
kannatuksen.  iin etä PP:llä  on tämän jälkeen ollut 
vähemmistöhallitus  joka on nojautunut useimmiten 
porvarillis-liberaalisen Ciudadanoksen tukeen.

Tänä talvena uutsotsikoissa on ollut ennenkaikkea 
Katalonia. Katalonia on eräs vuoden 1978 perustulain 
mainitsemista itsehallintoalueista ”autonomioista”. Itse 
asiassa koko Espanja on jonkinmoinen liitovalto  joka 
koostuu 17 autonomiasta. PP:n johtaman keskushallituksen
määräämissä alueparlamentn vaaleissa joulukuussa 2017 
itsenäisyysmieliset puolueet saivat toistamiseen 
enemmistön. Vaikka Ciudadanos – itsenäisyytänyytä 
vastustanut puolue – saikin suurimman yksitäisen 
puoluekannatuksen. 

Kanarian Saaretkin ovat yksi autonomioista. Muta 
Katalonialla on pitkä oma ja omalaatuisensa historia. 
Lähtökohdiltaan se oli osa myöhemmin Etelä-Ranskan 
muodostanuta Oksitaniaa. Ja sen kieli ”katalaani” on 
lähellä ”oksitaniaa”. Kuitenkin Barcelonasta  Katalonian 
pääkaupungista  muodostui Espanjan talouden keskus  joka
kauta aikojen on vetänyt puoleensa väkeä muualta 
Espanjasta ja koko suuresta latnalaisesta 
siirtomaaimperiumista. Ja viime aikoina Pohjois-Afrikasta  
jonne Espanja valapatoisest karkoit 1500-luvun alussa 
maan silloisen muslimiväestön.  iinpä tänä päivänä 
maassa puhutaankin Katalonian itsenäistymispyrkimysten 
ohessa myös entsen siirtomaa”imperiumin vastaiskusta”!

Tämä on tivistelmä aA  U VESAn
15. tammikuuta Las Palmasin Suomi-Kerhon
keskustelupiirin käynnistävässä kokouksessa
pitämästä alustuksesta
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