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Kuumaa,

kosteaa ja
hikistä
Teksti Parlööri, kuvat Marko Säynekoski

Tuomari Nurmio ja virolaisbändi Kosmikud kävivät tammikuun lopussa esiintymässä Brysselissä ja
Luxemburgissa vähän kuin Naapurivisan hengessä
konsanaan. Brysselissä artistit houkuttelivat paikalle
lähes 200-päisen yleisön.
Kosmikud oli selvästi tuntemattomampi suomalaisille kuin Nurmio virolaisille, mutta molemmat artistit
saivat riittävästi ansaitsemaansa arvostusta.
Kosmikudin musiikista kuuluu paljon samoja vaikutteita, joilla suomalaisbändit nousivat huipulle 1980-luvulla. Kosmikudin settiin kuului Kuidas
Tuli Pimedus Mu Tuppa-hitin lisäksi myös Kauko
Röyhkän säveltämä ja Narttu-yhtyeensä kanssa levyttämä Iga Reklaamitahvli Taga, eli Mainostaulujen
Taakse. Saarenmaan Valssin bändi puolestaan puki
hulppeaan rocksovitukseen.
Tuomari Nurmio nousi lavalle yksinään. Vaikka
mies ilmoitti välillä kaipaavansa bändin tuomaa
tanakkuutta, hän pystyi yksinkin saamaan aikaan
täyteläisen ja juurevan soundin.
Kappalevalikoima painottui vanhempaan materiaaliin, ja totta kai settiin kuuluivat mm. Lasten
Mehuhetki sekä Ramona. Tunnelma tiivistyi loppua
kohti ja yleisökin lähestulkoon villiintyi. Encorena
kuulttiin vaikuttava Dumari. Livemusiikin päätyttyä
Kosmikudin pojat jatkoivat vielä hienoa iltaa vielä soittamalla mielelivyjään tyytyväiselle ja tanssinälkäiselle
yleisölle. n

Kosmikudin voimahahmo on basisti Raivo
Rätte.
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Pääkirjoitus

Kannen kuva
Marko Säynekoski

PARLÖÖRI
Suomi-Klubin jäsenlehti vuodesta 1991.
Ilmestyy kuukausittain, poislukien
heinäkuu ja elokuu.
TOIMITUS
Jozef Van Hovestraat 94 A,
1950 Kraainem, Belgia
PÄÄTOIMITTAJA
HEIKKI SUORTTI
gsm 0478 501 817
hsuortti@gmail.com->palaute
TOIMITUSKUNTA
MARKO SÄYNEKOSKI,
TOIMITUSSIHTEERI
toimitus.parloori@suomi-klubi.com
gsm 0470 640 307
RIIKA LEMPIÄINEN, TOIMITTAJA
toimitus.parloori@suomi-klubi.com
gsm 0497 486 667
TAITTO & ULKOASU
LAURI ALKU
taitto.parloori@suomi-klubi.com
gsm 0479 345 463
MAINOSTILAN MYYNTI
sk_markkinointi@yahoo.com
ILMOITUSHINNAT (eur)
Mainokset
Mustavalk. Jäsenhinta Ei-jäs./Yritykset
1/1 s.
140
280
1/2 s.
75
150
1/3 s.
60
120
1/4 s.
40
80
Neliväri
1/1 s.		
650
Pysyvä palveluhakemisto
Ilmoitusta varten on maksimissaan kuuden
rivin mittainen tila, joka maksaa
180 euroa/vuosi.
Postilaatikko - pienet rivi-ilmoitukset
Jäsenille 4 riviä (160 merkkiä) maksuton,
ylimääräiset rivit 2 euroa/rivi.
Ei-jäsenille 1 - 4 riviä, 2 euroa/rivi, lisärivit
3,5 euroa/rivi.
Ilmoituslaskut maksetaan tilille:
ING 310-0381319-01 (IBAN
BE43310038131901, SWIFT BBRUBEBB).
Viitteeksi laitetaan laskun numero.
AINEISTON LÄHETTÄMINEN
Maaliskuun lehden aineiston pitää olla
perillä toimituksessa viimeistään 19.2.
Lehteen tarkoitettu aineisto pyydetään
toimittamaan toimitukseen mieluiten
sähköpostitse osoitteeseen:
toimitus.parloori@suomi-klubi.com.
Varaamme oikeuden muokata saapunutta
materiaalia ja päättää sen julkaisuajankohdasta tai julkaisematta jättämisestä.
Toimitukseen lähetettyä materiaalia ei
palauteta, ellei asiasta ole erikseen sovittu.
JULKAISUAIKATAULU
Maaliskuun Parlööri postitetaan lukijoille
vuonna 2012 viikolla 10.

Vaaleja, rokkia ja
kokouksia

S

uomen presidentinvaalit pyörähtivät toiselle kierrokselle, kun kukaan ehdokkaista ei ensimmäisellä kierroksella
saanut yli puolta annetuista äänistä. Ainakin ennakkoäänet on jo annettu, kun tämä lehti ilmestyy.

Varsinainen vaalipäivä on 5. helmikuuta, ja silloin selviää
kuka on seuraava Suomen presidentti. Asetelma on mielenkiintoinen
ja kovasti toisenlainen kuin toisen kierroksen tilanne milloinkaan
suoran kansanvaalin aikana. Käytä äänioikeuttasi, sillä se on demokratiassa aina tärkeää!

***
Toivottavasti ette pane pahaksenne, että vuoden ensimmäinen
Parlööri ilmestyy vasta nyt. Syy siihen on, että tammikuun numero
on käytännössä pitänyt aiemmin toimittaa jo joulukuussa vuodenvaihteen lomien vuoksi. Tästä syystä johtokunta päätti, että Parlööri
ilmestyy jatkossa kolme viikkoa myöhemmin tammi- ja helmikuun
kaksoisnumerona. Tammikuun ajankohtaisten tapahtumien tiedottaminen pyritään hoitamaan ennakkoon joulukuun lehdessä sekä klubin kotisivujen ja facebookin käyttöä tehostamalla.
Suomalaiset ja virolaiset Brysselissä ja Luxemburgissa yhdistivät voimansa tammikuussa toteuttaakseen mittakaavassamme ison konserttihankkeen. Suomi-rockin ikoni Tuomari Nurmio ja virolainen
Kosmikud esiintyivät molemmissa paikoissa yhden viikonlopun aikana. Kiertue onnistui yli odotusten ja muusikot otettiin todella innostuneesti vastaan. Puhtaan kaupallisella pohjalla tämä ei olisi koskaan toteutunut, mutta puuhanaisten ja -miesten yhteisvoimin sekä
esiintyjien myötävaikutuksella kulut saatiin katettua ja bensat maksettua. Yleisö sai varmasti pääsymaksulle vastinetta. Toivottavasti jatkoa seuraa!

***
Klubin vuosikokouskutsu ilmestyy tässä lehdessä. Jos haluat aloitteesi vuosikokouksen käsiteltäväksi, niin toimita ajatuksesi allekirjoittaneelle 15. helmikuuta mennessä. Johtokunta
valmistelee asiasi ja esittelee sen sitten vuosikokoukselle, joka pidetään maaliskuun 25.
päivänä.
Jos olet sitä mieltä, että kotona et saa tarpeeksi toteuttaa itseäsi, tai tunnet jonkun muun,
joka haluaa antaa panoksensa klubin johtokunnan toimintaan, niin ole yhteydessä johtokunnan jäseniin.
Heikki Suortti
päätoimittaja
Suomi-Klubin puheenjohtaja
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JOHTOKUNTA 2011 - 2012

Suomi-Klubi a.s.b.l. on Belgiassa vapaaehtoisvoimin
toimiva, voittoa tavoittelematon yhdistys. Suomi-Klubi
järjestää jäsenilleen toimintaa ja tapahtumia. Klubi myös
tiedottaa niistä ja muista ajankohtaisista asioista ja toimii jäsentensä edunvalvojana.

PUHEENJOHTAJA
Heikki Suortti
gsm 0478 501 817
hsuortti@gmail.com

MAKSUT
Osallistumismaksut Suomi-Klubin tilaisuuksiin, ilmoituslaskut sekä muut Suomi-Klubin lähettämät laskut maksetaan tilille:
ING 310-0381319-01 (IBAN BE43310038131901,
SWIFT BBRUBEBB).
Osallistumismaksujen liitteeksi laitetaan tilaisuuden
nimi ja osallistujien nimet. Muihin maksuihin laitetaan
liitteeksi laskun numero.
Tilaisuuksiin ilmoittautuminen on sitova ja velvoittaa
osallistumismaksun maksamiseen. Peruutuksia otetaan
vastaan vain, jos tilaisuuteen on jonotuslista.
Suomi-Klubin laskutusosoite on:
Jozef Van Hovestraat 94 A, 1950 Kraainem
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RAHASTONHOITAJA
Lasse Suhonen
gsm 0478 231 291
rahastonhoitaja
@suomi-klubi.com

VARAPUHEENJOHTAJA
Anni Hellman
KIRJANPITÄJÄ
annihellman@yahoo.com Kimmo Pehkonen
puh/fax 02 779 39 61
ak.pehkonen@skynet.be
SIHTEERI
Kati Hognes
LASKUTUSVASTAAVA
gsm 0472 452 611
Päivi Öhman
kati.hognes
gsm 0476 983 587
@suomi-klubi.com
piivi26@yahoo.com
JÄSENVASTAAVA
MAINOSVASTAAVA
Kimmo Järvi
Tehtävä avoinna
puh 02 779 34 53
kimmojarvi@gmail.com

KULTTUURIVASTAAVA
Tehtävä avoinna
JUHLAVASTAAVAT
Johanna Rounio
gsm 0474 080 380
johanna.rounio@gmail.com
Piia Lännenpää
piia.lannenpaa
@merimieskirkko.fi
URHEILUVASTAAVA
Matti Soininen
gsm 0495 244 149
matti.soininen@telenet.be

PARLÖÖRIN TOIMITUSKUNTA
Marko Säynekoski
gsm 0470 640 307
saynekoski.marko@gmail.com
Riika Lempiäinen
gsm 0497 486 667
riika.lempiainen@gmail.com
Lauri Alku
gsm 0479 345 463
lauri@alku.net
WWW-VASTAAVA
Pekka Tapiomäki
pekka.tapiomaki@kolumbus.fi
NUORISOEDUSTAJA
Verna Palomurto
verna.palomurto
@hotmail.com
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Klubiasiaa

SUOMI-KLUBIN

T U L E VA A

OHJELMAA

SUOMI-KLUBI a.s.b.l.
Kutsu yhdistyksen vuosikokoukseen
Aika:
Sunnuntai, 25. maaliskuuta 2012 klo 16
Paikka: Belgian suomalaisen merimieskirkon Brysselin pappila
33, Rue Jacques de Lalaing, Etterbeek, Bryssel, Belgia

Esityslista:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Kokouksen avaus
Kokouksen puheenjohtajan valinta
Kokouksen sihteerin valinta
Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
Toimintakertomus kaudelta 1.1.2011-31.12.2011
Tilinpäätös kaudelta 1.1.2011-31.12.2011
Tilintarkastajien lausunto
Tilinpäätöksen vahvistaminen
Vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille
Toimintasuunnitelma kaudelle 1.1.2012-31.12.2012
Talousarvio kaudelle 1.1.2012-31.12.2012
Päätös liittymis- ja jäsenmaksun suuruudesta
Toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksyminen
Päätös johtokunnan jäsenten lukumäärästä
Johtokunnan puheenjohtajan, varsinaisten jäsenten ja varajäsenten valinta
Kahden tilintarkastajan ja yhden varatilintarkastajan valinta
Kolmen vaalitoimikunnan jäsenen valinta
Jäsenten vuosikokoukselle yhdistyksen sääntöjen 16. artiklan mukaisesti toimittamien
asioiden käsittely
Kokouksen päättäminen

Jäsenten, jotka haluavat saada jonkin asian vuosikokouksen käsiteltäväksi, on ilmoitettava siitä kirjallisesti johtokunnan puheenjohtajalle ennen helmikuun 15. päivää.
Vuosikokouksessa jokaisella jäsenellä on äänioikeus ja jokaisella äänioikeutetulla yksi ääni. Jäsen
voi halutessaan valtuuttaa toisen jäsenen käyttämään äänioikeuttaan.
Valtakirja sekä kokousasiakirjat ovat tulostettavissa yhdistyksen www-sivuilta www.suomi-klubi.com
viimeistään 18.3.2012. Jäsen voi myös pyytää niistä paperikopioita yhdistyksen sihteeriltä Kati Hognesiltä
(sähköposti: kati.hognes@suomi-klubi.com).

Kahvitarjoilu
Ilmoittautumiset vuosikokoukseen yhdistyksen sihteerille sähköpostitse kati.hognes@suomi-klubi.
com. Tervetuloa vuosikokoukseen!
Johtokunta
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Ulkomaankomennukset ovat
kuljettaneet suurlähettiläs PerMikael Enbergiä ympäri maailmaa
ja asemapaikat ovat olleet monella
tapaa erilaisia, mutta tehtävä
on ollut sama: ajaa Suomen ja
Suomen kansalaisten etuja.

Suurlähettiläs Per-Mikael Enberg siirtyi syyskuussa Tel Av

Suomi tarvitsee omia edustu st

S

uurlähettiläs Per-Mikael
Engberg tuli Brysseliin
Tel Avivista, jossa hän
ehti toimia suurlähettiläänä
neljä
vuotta.
Kokonaisuudessaan työura ulkoministeriössä on kestänyt
jo lähes 40 vuotta ja se on vienyt
Engbergin vuodesta 1974 lähtien ulkomaankomennuksille eri puolille
maailmaa.
Per-Mikael Engberg opiskeli oikeustiedettä Helsingin yliopistossa, josta tie vei kuudeksi vuodeksi töihin sisäasiainministeriöön. Ajatus hakeutumisesta ulkoasiainhallintoon kypsyi
vähitellen, ja työura ulkoministeriössä alkoi syksyllä 1974.

Mielenkiintoisia
asemapaikkoja
Engbergin

6

Parlööri

parloori_01-02-12.indd 6

ensimmäinen

varsinai-

nen komennus ulkomaille oli vuonna
1976 San Franciscoon, jossa Suomella
siihen aikaan oli pääkonsulinvirasto.
Yhdysvalloista hän siirtyi Belgradiin
Jugoslaviaan, jossa silloin elettiin vielä Josip Broz Titon aikakautta.
1980-luvulla Engberg toimi kaupallis-taloudellisten asioiden parissa
Bonnissa, mistä on perua kiinnostus
saksalaiseen kieleen ja kulttuuriin.
Vuonna 1995 tie vei viideksi vuodeksi
Wieniin jo toisen kerran. Engberg oli
vuonna 1974 suorittanut diplomaatin
uralle pyrkiviltä vaadittavan puolen
vuoden ulkomaanharjoittelun juuri
Wienin suurlähetystössä.
Wienissä sijaitsee lukuisia YK:n
ja muiden kansainvälisten järjestöjen
toimistoja, joten perinteisten suurlähetystön tehtävien ohella Engberg
sai työskennellä Suomen edustajana
muun muassa YK:n teollisen kehityk-

sen järjestössä sekä Kansainvälisessä
atomienergiajärjestössä ja Ydinkoekieltosopimusjärjestössä. 2000-luvulla Engberg ehti olla komennuksella
Tukholmassa sekä protokollapäällikkönä ulkoministeriössä, ennen kuin
siirtyi vuonna 2007 suurlähettilääksi
Tel Aviviin.
– Kohdalleni on sattunut siis pelkästään mielenkiintoisia ja mieluisia,
vaikka monella tavalla varsin erilaisia asemapaikkoja. Olen saanut tutustua niin kansainvälisten järjestöjen toimintaan kuin myös viimeksi Israelissa syventyä Lähi-idän monisäikeisiin kuvioihin.

Suurlähetystön päätehtävä
ajaa Suomen etuja

Engberg painottaa, että suurlähetystöjen päätehtävä on ajaa Suomen
ja Suomen kansalaisten etuja se-
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– Kohdalleni on sattunut pelkästään mielenkiintoisia ja mieluisia, vaikka monella tavalla
varsin erilaisia asemapaikkoja, toteaa suurlähettiläs Engberg. Työhuoneessa seurana
on Paul Osipovin litografia vuodelta 1939.

Tel Avivista Brysseliin

Teksti Ulla Suortti,
Kuva Marko Säynekoski

tu stojaan maailmalla
kä huolehtia heidän oikeuksistaan.
Perustehtävä on siten säilynyt samana, vaikka nykyisen valtavan tietotulvan ja tiedonvälityksen suorastaan
vallankumouksellisen
kehityksen
seurauksena työn luonne on muuttunut hyvinkin paljon.
– Vaikka suurlähetystöjen tarkoituksena ei ole kilpailla tiedotusvälineiden kanssa, pitää meidän kuitenkin olla enemmän tai vähemmän ”on
line”, ja vauhti kiihtyy koko ajan.
Engberg korostaa, että kansallisten etujen ajamiseksi Suomi tarvitsee
edelleen omia edustustoja.
– On epärealistista olettaa, että jokin muu taho hoitaisi tätä tehtävää
meidän puolestamme. Vähenevät resurssit ja säästöt edellyttävät kuitenkin tehtävien tiukempaa priorisointia
ja toiminnan tehostamista.
Brysselissä työtehtävät painottu-

mään muiden tahojen, kuten Finpron
työtä.
Myönteistä Suomi-kuvaa voidaan
vahvistaa myös tuomalla esiin suomalaista kulttuuria. Yhteistyö Suomen
Benelux-instituutin kanssa on tässä
keskeisessä asemassa.
– Pienen maan resursseja kannattaa yhdistää siinä, missä se suinkin on mahdollista. Tähän tähtää
myös aikaisempaa ajankohtaisemmaksi noussut ja hallitusohjelmassakin mainittu Suomi-talo – konsepti,
jonka avulla pyritään kehittämään eri
ministeriöiden ulkomaantoimintoja
nykyistä tiiviimmäksi ja yhtenäisemmäksi kokonaisuudeksi.

Belgia tutuksi
lähivuosina

Suurlähettilään aikaisemmat kontaktit Belgiaan ovat pääasiassa rajoittuneet Brysseliin suuntautuneisiin kovat EU-kysymyksiin, jotka muodosta- kousmatkoihin, joita vuosien varrelvat suurlähetystön toiminnassa tärke- la onkin kertynyt pitkälti toista sataa.
– Nykyinen tehtäväni antaa mahdolän prioriteetin.
lisuuden tutustua laa– EU:ssa Belgia
jemmin koko maahan,
on Suomelle tärkeä
sen historiaan ja myös
yhteistyökumppani.
” Pienen maan
nykypäivään.
Tehtävämme on selresursseja
kannattaa
Per-Mikael
vittää Belgian suhtauyhdistää siinä, missä se Engbergin puoliso Pia
tumista ajankohtaisiin
toiEU-agendalla oleviin
suinkin on mahdollista.” Rantala-Engberg
mii Brysselissä Natokysymyksiin ja välitedustuston
päälliktää tiedot Helsinkiin
könä. Varsinkin ulpäättäjille.
Toisaalta
myös Suomen kannat selvitetään bel- komaankomennusten aikana elämä
pyörii hyvin paljon työn ympärillä.
gialaisille, korostaa Engberg.
– Erityisen tärkeää meille on, etYhtenä itselleen erityisen tärkeänä tavoitteena Engberg mainitsee tä kesälomien aikana pääsemme vietSuomen taloudellisten intressien aja- tämään aikaa kesämökillemme Turun
saaristoon. Ja talvisaikaan viikon lasmisen.
– Suurlähetystö pyrkii osaltaan ketteluloma Alpeilla on muodostunut
edistämään yritysten vientiä ja kan- perinteeksi, josta emme luopuneet
sainvälistymistä, ja siten täydentä- edes Lähi-idän vuosina. n

tammi-helmikuu 2011

parloori_01-02-12.indd 7

Parlööri 7

24.1.2012 21.53

Innoittava vierailija
Suomi-koulussa
Teksti ja kuvat Belgian Suomi-koulu

Belgian Suomi-koulu sai
syksyllä 2011 erityismaininnan
toiminnastaan ulkosuomalaisten lasten hyväksi.
Koulu sai mielenkiintoisen
kirjailijavieraan joulukuussa,
kun Harri István Mäki kävi
kylässä.
Suomi-kouluja on maailmalla 105.
Koulujen tukena toimii Suomessa
Opetushallituksen ja Suomi-Seuran
lisäksi Suomi-koulujen tuki ry.
Yhdistys jakoi vuonna 2011 kirjailijapalkinnon, jonka jälkimainingeissa
koulu sai järjestetyksi vielä kirjailijavierailun.
Näin haluttiin tukea suomalaisen lastenkirjallisuuden tunnettuutta maailmalla sekä motivoida lapsia
ja nuoria lukemaan - myös suomeksi.
Suomi-koulujen opettajat antoivat kirjallisuuspalkinnon kesällä 2011
Mauri Kunnakselle seuraavin perustein: Suomi-koulujen opettajien
mielestä Kunnas on kirjailija, jonka teokset ovat eniten auttaneet heitä työssään sekä innostaneet lapsia ja
nuoria lukemaan suomen kielellä.

Opettajat
korostavat,
että
Kunnaksen kirjoja lukiessa ei heikkokaan kielitaito ole ongelma: kuvitus on niin mukaansatempaavaa, että tarinan käänteissä on helppo pysyä
mukana. Kunnaksen opukset lisäksi
antavat paljon tietoa Suomen kulttuurista, historiasta ja nykyajasta.
Kunnas oli kuitenkin estynyt matkaamaan maailmalle, näin oppilaat
saivat hienon tilaisuuden tutustua
Harri István Mäkeen. Henkilöön,
jonka kirjoja monessa koulussa on,
mutta joka kirjailijana ei ollut vielä täysin tuttu. Monien vaiheiden jälkeen vierailun kohteiksi valikoituivat Pariisin- ja Belgian Suomi-koulut.
Osasyinä valintaan olivat koulujen

Kirjailija kehittelee tarinaa lasten kanssa.
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Harri István Mäki vieraili joulukuussa
Belgian Suomi-koulussa kertomassa työstään ja kotieläimistään.

suuri koko sekä menestyksekäs toiminta.

Meissä kaikissa asuu pieni
tarinankertoja?

Koulupäivä alkoi odottavissa tunnelmissa. Kirjailijan vierailuun oltiin valmistauduttu syksyn mittaan, ja joulupukinkin vierailusta oli puhuttu.
Harri István Mäki aloitti päivän
kertomalla itsestään ja elämästään
koko koulun väelle. Myös vanhemmat olivat tervetulleita kuulemaan
vierailijaa. Mukava jutustelu kirvoitti
myös kiperiä kysymyksiä: ”Sinulla on
paljon eläimiä, mutta eikö niin paljon
ole jo liian paljon?” tai ”Miksi lopetit
balettitanssin?”.
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Tapahtuu Brysselissä

Lapset odottelevat innoissaan kirjailijan
saapumista paikalle.

Vanhemmat lapset siirtyivät kirjailijan kanssa tarinapajaan nuorempien jäädessä joulujuhlimaan. Jokainen
lapsi sai kehitellä oman tarinansa piirtäen tai kirjoittaen. István Mäki antoi
oppilaille vain reunaehdot: urheilukenttä, yö ja kaksi ihmistä. Tuokion
kuluttua huomattiin, kuinka hienosti mielikuvitus vie omia polkujaan ja
yhtäkkiä paikalla olikin luokallinen
lupaavia kirjailijanalkuja.

Eläintarinoita ja muuta
mukavaa

Vanhempien lasten siirtyessä todistustenjakoon pienemmät pääsivät
jututtamaan kirjailijaa. Harri István
Mäki loihti taululle taidokkaasti muutamalla, vaivattoman näköisellä vedolla kuvat koiristaan. Hauskoista
kuvista välittyi eläinten persoonat,
koirien välinen hierarkia ja vuorovaikutus.
Harvemmin koulussa on nähty
pienten lasten istuvan kauniimmin:
lapset selkeästi kuuntelivat kirjailijan
tarinointia haltioituneina. Myös keskustelu piirrosesityksen jälkeen oli
värikästä ja antoisaa.
Kunpa me kaikki aikuisetkin voisimme säilyttää tuon saman avoimuuden, herkkyyden ja luovuuden!
Koulupäivä päättyi koululaisten

Kirjailija kertoi ja piirsi omista
lemmikeistään, jotka usein toimivat inspiraation lähteenä

vanhempien järjestämän
upean
herkkupöydän
antimiin, ja kyllä - joulupukkikin ehti pistäytyä
paikalla. n

Harri István Mäki

H

arri István Mäki on suomalainen lasten- ja nuorten kirjailija, jolta eivät ideat lopu.
Hän syntyi 19.4.1968 suomalais-unkarilaiseen perheeseen Tampereella.
Lapsuutensa hän vietti Unkarissa,
mutta muutti sitten perheensä kanssa
myöhemmin Suomeen. Hän harrasti
lapsena mm. Balettia.
Harri István Mäki on ammatiltaan teatterinohjaaja ja toimii tällä hetkellä Oriveden Opistossa sanataiteen opettajana. Jo lapsena hän piirsi paljon sarjakuvia kummituksista, hirviöistä, linnoista ja purjelaivoista. - Liekö tuo luovuus ollut osasyynä
hänen rajattomaan mielikuvitukseensa niin opettamisessa kuin kirjojen kirjoittamisessakin.
Nuorehkosta iästään huolimatta
Harri István Mäki on täynnä elämänkokemusta, lämpöä, tietoa, mielikuvi-

tusta ja luovuutta.
Harrilla on paljon lemmikkieläimiä,
jotka osaltaan inspiroivat tarinoimaan:
chihuahua Hamlet, tiibetinspanieli
Bianca ja jackrusselinterrierit Milli sekä
Aku. Tallissa on myös welshinponi
Pöljä sekä risteytysponi Sissy. Lisäksi
perheessä vilistelee kolme gerbiiliä
(Silppu, Säppi ja Salomon), neljä marsua (Kinuski, Pokka, Panu ja Haanes)
sekä kolme hamsteria (Iines, Pilli ja
Sipsu).
Harri kertoi, että Hamlet-koira
yleensä torkkuu päivän myöhäisinä
työskentelytunteina työpöydällä tietokoneen äärellä ikäänkuin ”muusana”. Kun tulee aika ”luovalle tauolle”
ja ajatuksia selkeyttävälle yökävelylle,
Hamlet on ensimmäisenä joukkoa
johtamassa.
Lisätietoja: www.suomikoulut.fi
Teksti: Birgit Mäkelä
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Varoittava

Teksti ja kuvat: Mia Aalto

hometarina
Kukapa ei Brysselissä
asuessaan olisi törmännyt
homeeseen. Kosteassa
ilmastossa rakennusten
homevauriot ovat niin
tavallisia, että paikallisia asia
ei näytä juuri hetkauttavan.
Minulle taas ongelma oli
ennestään niin vieras, etten
osannut ottaa sitä vakavasti.
Homesairastumisista olisi
kuitenkin tärkeää puhua
nykyistä avoimemmin, vaikka
ongelmaan liittyy tyypillisesti
sekä suuria taloudellisia
intressejä että sekopäiseltä
kuulostavia oireita. Tässä
oma tarinani.

kiehtoi kuin karkotti. Näin asunnossa
potentiaalia sellaiseen elämään, josta
olin aina haaveillut.
Jälkikäteen ajatellen minun olisi
pitänyt olla kriittisempi ja nähdä vaaran merkit heti. Omistajan hermostunut puheripuli ei enteillyt hyvää, kuten ei sekään, että hän ravasi edestakaisin aukomassa ikkunoita. En kuitenkaan tuolloin osannut huolestua.
Ajattelin vain, että jos minä saan tämän asunnon, pystyn kyllä mitä todennäköisimmin kestämään rasittavaa vuokraisäntää, koska asunto oli
kaikkea mitä halusin ja vielä vähän
enemmänkin.
Pääsin muuttamaan miltei heti,
ja sisustamista varten kirpputoreilta ja antiikkiliikkeistä löytyi nopeas-

ti kaikenlaisia ihanuuksia. Elämäni
Brysselissä alkoi todella lupaavasti upottavien sametti-istuinten, leijonantassuisten huonekalujen ja afrikkalaisten patsaiden ympäröimänä.
Salongissani vieraidenkin kelpasi lepäillä freudilaisella sohvalla ja nauttia
hedelmiä kristallivadilta. Ilo asunnosta jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi.

Vaikeudet
alkavat

Alusta asti koin, että kotonani oli
hieman raskas ilma. En kuitenkaan
kiinnittänyt siihen sen kummemmin
huomiota, vaan ajattelin, että ongelman ratkaisisi tuulettaminen tai kurkkupastilli. Aloin olla yön jäljiltä aina pökkyräisempi, mutta en alkuun

Muutin Brysseliin vuosi sitten
työn perässä. Halusin asua maison de maître -tyyppisessä talossa eteläisessä Schaerbeekissä,
kävelymatkan päässä elämäni
kiinnekohdista. Viimein silmiini
osui ilmoitus juuri oikealla alueella vapautuvasta vuokra-asunnosta. Perään oli lisätty harakanvarpain maininta ”charme fou”.
Ajattelin että niinpä niin, koska olin jo ehtinyt menettää uskoni ilmoitusten ylisanoihin.
Asunnon nähtyäni se oli kuitenkin rakkautta ensi silmäyksellä.
Ylimpään kerrokseen kiivettiin punaista mattoa pitkin, ja perillä odotti mitä suloisin enfilademallinen asunto. Huoneistossa
oli puulattiat, kauniit muodot ja
valtava terassi luontonäkymällä.
Jopa tietyt hullunkuriset piirteet,
kuten se, että wc ja käsienpesumahdollisuus sijaitsivat asunnon
vastakkaisissa päissä, loivat hassun särmän, joka pikemminkin
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hahmottanut, että vointini oli suhteessa asunnossa viettämääni aikaan.
Ihmettelin vain, kuinka saatoin olla
aina viikonlopun jäljiltä ihan poikki,
vaikka olin ottanut asiakseni nukkua
tavallista enemmän.
Ongelma konkretisoitui ensimmäisen kerran sen myötä, että luokseni tuli vedolle arkoja vieraita, joiden takia olin viikon melkein kokonaan tuulettamatta. Vointini kävi yhä
tukalammaksi, ja viimeisinä päivinä
minua oksetti ja voimani katosivat.
Silloin ymmärsin, että asunnossa on
jotakin tosi pahasti vialla.
Vieraiden lähdettyä avasin kaikki ikkunat ja pohdin tilannetta. En
tahtonut tehdä hätiköityjä johtopäätöksiä enkä varsinkaan lähteä asunnosta. Siksi mieleni kasasi verukkeita,
jotka oikeuttaisivat jäämään. En vietä
paljon aikaa kotona. Minulla on aina
ikkuna auki. Eihän täällä edes haise
miltään. Saanko jäädä vielä hetkeksi. Jälkikäteen ajatellen jääminen oli
tietenkin virhearviointi. Se oli turhamaista, mutta eihän ihminen yleensäkään luovu helposti unelmistaan.
Kesän jälkeen tilanne kärjistyi nopeasti. Jatkuvan päänsäryn ja kuvotuksen takia minun oli vaikeaa
keskittyä helppoihinkaan asioihin.
Hengittäminen hankaloitui, ja vaikka
nukuin kaikki ikkunat auki, en enää

saanut nukuttua tai jos vähän sainkin, heräsin painajaisiin siitä, että ilma loppuu tai minua kuristetaan.
Siirryin nukkumaan ensin olohuoneeseen ja sieltä terassille. Olin
täysin kypsä irtisanomaan asunnon ja
jättämään sen yhtä suurella tohinalla
kuin olin sinne muuttanutkin.

Nihkeä
vuokraisäntä

Irtisanominen oli kauhea farssi.
Vuokranantaja ravasi pitkin asuntoa
samalla tavoin kuin sitä esitellessään,
aukoi kaappien ovia ja osoitti kaappeihin, että ei täällä ole hometta, eikä täällä. Hän nosteli tiskipöydän alta
pesuaineita ja yksilöi, mitkä tuotteet
voivat mahdollisesti aiheuttaa oireita. Kun huomautin, ettemme nyt puhu samasta asiasta eikä tuo ole oikea
metodi ongelman toteamiseen, hän
kysyi, olenko kuullut meridiaaneista.
En ollut enkä halunnut.
Hän ehdotti, että ehkä olen yliherkkä sähkölaitteille tai kännyköille. Vaihtoehtoisesti RTBF:n tornin läheisyys voi sairastuttaa ihmisen, se ei
vain ole yleisesti tunnettua. Kerroin,
että Suomessa työskentelin tv-tornin kupeessa joka päivä, enkä ollut
koskaan kipeä, mutta hänellä eivät
menneet jauhot suuhun tästäkään.
Kuulemma RTBF:n torni on Suomen

vastaavaa tornia voimakkaampi.
Keskustelumme oli umpikujassa. Vuokranantaja kiisti
homeongelman sillä perusteella, että on itse asunut samassa
asunnossa tuntematta mitään
poikkeavaa. Tämä voi olla totta
tai sitten ei. Naapureilleni hän
väittää asuneensa heidän asunnossaan ja alakerran uudelle
naapurille taas hänen asunnossaan. Joka tapauksessa asiallisesta keskustelusta ei tule mitään, jos toinen reagoi kaikkiin
avauksiin mielikuvitusjutuilla
tai vaihtamalla puheenaihetta.
Näkemysten yhteensovittamiseksi ehdotin, että ympäristökeskus IBGE:n (Institut Bruxellois pour
la Gestion de l’Environnement) sisäilmasta vastaava yksikkö CRIPI (Cellule
Régionale d’Intervention en Pollution
Intérieure) tulisi tutkimaan asunnon.
Vuokranantajalla ei kuulemma periaatteessa ole mitään hometutkimusta vastaan, mutta hän ei luota IBGE:n
tutkimukseen, koska sen tekisivät
opiskelijat tai muuten asiantuntemattomat ihmiset.
Olen kuitenkin käynnistänyt prosessin tällaisen tutkimuksen tekemiseksi, ja toivon todella, että hometarkastajat ehtisivät asuntoon niin kauan, kun minulla on avaimet sinne.
En sinänsä elättele toiveita, että saisin
menettelyn seurauksena rahani tai
terveyteni takaisin. Oman mielenrauhani ja tulevan vuokralaisen edun nimissä haluaisin kuitenkin saada asian selvitettyä.

Miksi homeasioihin
kannattaa perehtyä

Nyt olen ollut poissa asunnosta kuukauden. Päänsärky tai kipu hengitysteissä ei ole lähtenyt, enkä edelleenkään pysty nukkumaan kokonaista
yötä ikkuna kiinni. Olen kuitenkin
onnistunut vähän lepäämään, hengit-
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...HOMETARINA
telemään ja jäsentämään ajatuksiani.
Rahanmenon periaatteessa kestän. Homeen pilaamista huonekaluista ja irtaimistosta luopuminen kirpaisi enemmän, ja se, että vuokraisäntä
kieltäytyy kohtaamasta ongelmaa ja
vielä rahastaa laiminlyönneillään, on
minulle vielä vaikeampi asia. Siihen
on myös harmillisen vaikeaa puuttua.
Paras vaihtoehto on ilmeisesti yrittää
selvittää sitä viranomaisteitse, vaikka
tiettävästi prosessit ovat hyvin hitaita.
Pahinta tässä sotkussa on kuitenkin terveyden ja sen myötä arjen järkkyminen. Pakolliset asiat sentään jaksan hoitaa, onneksi, mutta tällä hetkellä esimerkiksi sosiaalinen elämä ja
maalaaminen – jotka olen mieltänyt
turvallisiksi asioiksi, joita ei voi ottaa minulta pois, vaikka elämä kuinka heittelisi – ovat aika lailla katkolla. Hyviä ystäviäni pyrin tapaamaan,
koska muu olisi kärsimyksen maksimoimista, mutta seurassa väsyn nopeasti. Maalin hajua en tällä hetkellä kestä ollenkaan. Toivon, että tilanne vielä palautuisi entiselleen, vaikka homeoireiden poistumisesta altistuksen loputtua ei sinänsä ole mitään
takeita, kuten tässä on jo käynytkin
selväksi.
En ikimaailmassa olisi uskonut
voivani joutua tällaiseen liemeen väärän asuntovalinnan takia, mutta tämä
onkin tyypillisesti niitä asioita, joita
tapahtuu vain muille. Erityisesti asunnonvaihtajan olisi siis tärkeää perehtyä homekysymyksiin, eikä se olisi
pahitteeksi muillekaan. Esimerkiksi
googlaamalla hakusana ”homepakolaiset” löytyy asiallinen suomenkielinen sivusto, jossa on erinäistä homefaktaa ja joka sisältää vakavasti sairastuneiden omakohtaisia kertomuksia. Niistä ilmenee, että homeen aiheuttamat hengitys- tai keskushermosto-oireet voivat pahentua hyvinkin
nopeasti, eikä niiden hoitamiseen ole
helppoa ratkaisua.
Jos olisin nyt vastaavassa asuntonäytössä katsomassa ihanaa homeasuntoa, ottaisin jalat alleni ja vähän
äkkiä. Samassa tilanteessa olevia tai
homeasunnossa jo asuvia kehottaisin
tekemään samoin. Lähtekää kun vielä
voitte. Rahallisella puolella ei oikeastaan ole väliä. Oikeudenmukaisuuden
toteutumisella pitäisi olla väliä, mutta
oikeastaan sekin on terveyteen nähden toisarvoista. Tavalla tai toisella
elämän palikat voi aina järjestää uusiksi, jos siihen on voimia, mutta jos
homeasunnosta ei lähde ajoissa, kohta voi jo olla liian myöhäistä. n

12

Parlööri

parloori_01-02-12.indd 12

Kosteus- ja
homevaurioiden
terveyshaittoja
vaikea todentaa
Teksti: Virva-Riitta Salmelin, Lääket. lis.

H

ometalot ja -asunnot ovat
Belgiassa yleisiä. Erittäin
tärkeää on kiinnittää huomiota asuntoa valittaessa kaikkiin niihin merkkeihin, jotka
voivat viitata kosteus- tai homeongelmaan.
Silsäilmaongelmaa voivat aiheuttaa
monet tekijät, kuten kuiva huoneilma, riittämätön ilmanvaihto, pölyt,
kuidut, liian matala tai korkea lämpötila, veto, materiaaliemissiot sekä
kosteus- ja homevauriot. Vain osa sisäilmaongelmista liittyy kosteusvaurioihin.
Homeet voivat olla homesieniä,
hiivoja ja bakteereita (sädesieni = aktinobakteeri).
Kaikissa homealtistumisen epäilyissä tärkeintä on todetun kosteusja homevaurion korjaaminen, jotta altistus saadaan lopetettua. Korjaavissa
toimenpiteissä on syytä ottaa huomioon muutkin sisäilmaan vaikuttavat
tekijät.
Terveysvaikutusten riskiarviointi ja kliininen tutkiminen on vaikeaa. Siksi korjaustoimenpiteet ovat
tarpeen, ennen kuin pysyviä terveyshaittoja syntyy. Olennaista siis on
mahdollisimman varheinen terveysriskien tunnistus ja torjunta.
Terveyshaittoja ovat poikkeuksellinen lämpösuhde, haju, kosteus tai
mikrobikasvu. Terveyshaittaa aiheuttavien tekijöiden poistaminen rakennuksesta vaatii teknisiä ratkaisuja, ja siksi korjaustoimenpiteiden tulisi perustua rakennus- ja ilmanvaihtoteknisiin selvityksiin vaurioiden
syiden ja laajuuden kartoittamiseksi. Kun vauriot todetaan, ne on syytä
heti korjata, ja tällöin muita toimia ei
yleensä tarvita. Sisäilma-asioiden medikalisontia on syytä välttää.
Näkyviin vaurioihin on helpompi puttua, mutta kaikkia vaurioi-

ta eivät edes mittalaitteet paljasta.
Mikrobialtistumista ei ole aina helppoa erottaa muista sisäilmaongelmista, kuten altistumisesta mineraalikuiduille. Siksi voi syntyä viive ongelman tunnistamisessa ja korjaamisessa.
Kosteusvauriokohteissa ärsytysoireet ovat yleisiä, mutta lääkäri ei
voi yksittäisen potilaan kohdalla sanoa oireiden perusteella, johtuvatko
oireet ainoasaaan kosteusvauriosta.
Syy-yhteyden osittamisessa koskeusvaurioiden mikrobialtistumisen ja infektioiden välillä on sama vaikeus.
Lisäksi syy-yhteyden osoittamista
vaikeuttavat henkilön aikaisemmat
tulehduskierteet ja allergisten sairauksien oireiden vaihtelut. Oireiden
yhteys altistumiseen on vaikea osoittaa, kun oireet ilmaantuvat vasta viiveellä ja objektiivisten löydösten
puuttuminen estää luotettavan kliinisen seurannan.
Myös muut sisäilmatekijät, kuten
tupakansavu, kotieläimet sekä muut
epäspesifiset tekijät, voivat aiheuttaa
samantyyppisiä oireita.
Oireiden alkaminen rakennukseen muuttamisen yhteydessä ja katoaminen pois muuttamisen jälkeen
puhuu syy-yhteyden puolesta, jos
muita selittäviä tai altistavia tekijöitä ei ole. Joskus on syytä selvittää lasen päivähoito- ja kouluolot, harrastuspaikat ja aikuisten työolosuhteet.
Epäselvien oirekokonaisuuksien seurannassa oirepäiväkirja on käyttökelpoinen työkalu, jolla voidaan arvioida myös korjausten onnistuminen.
Kun työpaikalla useilla henkilöillä esiinytyy samanaikaisia ja samantyyppisiä oireita, viittaa se sisäilmaongelmaan, mahdollisesti kosteusvaurioon. Tällöin tulisi keskittyä ongelman tunnistamiseen ja korjaamiseen. Oireilevien tutkiminen ei saa
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viedä päähuomiota rakennusteknisiltä toimilta eikä viivyttää itse korjauksia. Kun ongelma tulee korjatuksi, tulisi oireiden hävitä vähitellen.
Ei ole olemassa laboratoriokoetta tai muuta testiä, jolla voitaisiin
osoittaa yksittäisen henkilön oireilun syyksi rakennuksen kosteusvauriot. Veren vasta-aineet kuvaavat vain
aikaisempaa altistumista tälle mikrobille.

Mikrobiologinen
tutkimus

Mikrobiologisten tulosten tulkinta ei
ole aina helppoa, vaan se on syytä
tehdä rinnan rakennusteknisen selvityksen kanssa. Mikrobinäytteiden
tulkinassa erityisen painoarvon saavat kosteusvauriota indikoivat mikrobilajistot.
Monien kosteus ja homevauriorakennusten sisäilmassa havaitaan
usein myös kohonneita Penicilliumja Cladiosporium-homepitoisuuksia,
jotka ovat samoja homeita, joita esiintyy tavallisestikin sisä- ja ulkoympäristössä.
Kosteus – ja homevaurioiden aiheuttamat oireet häviävät tai ainakin lievittyvät altistumisen loputtua.
Joillakin oireilu voi jatkua, tosin lievempänä jopa vuosia, limakalvoille
voi tulla yliherkkyyttä vuosiksi.
Korjaustöiden aikana esiintyy
suuria homepitoisuuksia. Korjausten
jälkeen tarvitaan huolellinen siivous.
Liian pian korjausten jälkeen uusituissa mikrobiologisissa mittauksessa voi tulla vääriä positiivisia tuloksia, koska korjauspölyä voi vielä
leijua ilmassa ja laskeutua pinnoille.
Seurantatukimus kannattaa tehdä aikaisintaan kolmen kuukauden kuluttua korjausten päättymisestä.
Homeista aiheutuneiden sairauksien diagnostisoinnissa osoitetaan al-

tistuminen, todetaan kliiniset löydökset ja suljetaan pois muut oireita eiheuttavat tekijät.
Kun epäillään homealtistusta tutkitaan sekä oireilevat henkilöt että
vaurioitunut rakennus.
Jos rakennusteknisissä tukimuksissa todetaan kosteusvaurion indikaattorimikrobeja ja oireilijoita on
paljon tai oireet sopivat allergiaan,
voidaan tehdä ihopistokoe (Prick)
homeuutteella sekä tutkia homevasta-aineet verestä.
Toimenpiteet homeille
altistumista epäiltäessä:
• Tärkein on lopettaa homealtistus
korjaamalla kosteus- ja homevaurio.
• Jos oireilijoita on vain yksi tai
muutamia ja oireet lieviä ärsytysoireita, voidaan korajuksien aikana käyttää oireenmukaista lääkitystä ja seurata tilannetta kunnes
oireet poistuvat.
• Jos oireet ovat   vakavampia, voidaan harkita tilojen käyttökieltoa
ennen korjauksia. Rakennuksessa
tulisi tehdä rakennustekniset selvitykset ja mikrobiologiset tutkimukset.
• Homehtuneeksi epäillyiltä alueilta
otetaan materiaalinäytteet mikrobiologisia tukimuksia varten.
• Jos materiaaleissa ei ole vaurioita, mutta esimekiksi homeen hajun perusteela epäily on vahva,
voidaan ottaa pintapöly- tai ilmanäyte. n

Homeet voivat aiheuttaa:
• ärsytysoireita, joita on noin  puolella altistuneista: silmien ärsytys,
nenän tukkoisuus, kutina ja vesinuha, kurkun karheus ja äänen
käheys, yskä, limaneritys, ihon
kutina ja punoitus.
• yleisoireita: väsymys, päänsärky,
pahoinvointi, kuumeilu, lihas – ja
nivelkivut. Orgaanisen pölyn aiheuttama toksinen oireyhtymä.
• sairauksia, jolloin vaaditaan laajemmat tutkimukset: spesifi homeallergia, joka harvon on oireiden taustalla, astma, homepölykeuhko, orgaanisen pölyn aiheuttama toksinen oireyhtymä.
Silmätulehdus ja nuha.
• sekundaari-infektioita: sivuontelotulehdus, keuhkoputkentulehdus,
välikorvatulehdus
Vauriokohteesta löytyy useimmiten epätavallisia kosteusvaurioon
viittaavia mikrobeja:
• runsaasti
kosteutta
vaativat:
Aspergillus fumigatus, Exophiala,
Fphialophora, Trichoderma, Ulocladium, Stachybotrys, Fusarium,
Actinomyces (sädesienet), hiivat,
gram negat bakteerit
• kohtalaisesti tai vähän kosteutta vaativat: Aspergillus versicolor,
Eurotium, Penicillium chrysogenum, Penicillinium aurantiogriseum, Wallemia
• osa edellä mainitiusta mikrbeista
voi tuottaa homemyrkkyä, kuten
Stachybotrys chartarum, Aspergillus versicolor ja trichoderma viride.
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Euroopan Naisten Suomen

ryhmä avustaa naisia ja lapsia
Euroopan Naiset eli
Association Femmes d’Europe
a.i.s.b.l. on yli tuhannen
jäsenen järjestö, johon
kuuluu naisia kaikista EU :n
jäsenvaltioista. Suomen
ryhmän parinkymmenen
aktiivisen ja aikaansaavan
naisen joukko avustaa
hyväntekeväisyyskohteita niin
Suomessa kuin maailmalla.
Belgiassa toimii naisten vapaaehtoisjärjestö, jonka tarkoituksena on
kerätä varoja hyväntekeväisyyteen
ja edistää Euroopan maiden kulttuuria. Association Femmes d’Europe
a.i.s.b.l. eli Euroopan Naiset epäpoliittinen järjestö, johon kuuluu yli tuhat jäsentä. Lähinnä järjestön tarkoituksena on auttaa naisia ja lapsia.
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Järjestössä on jokaisella EU-maalla
oma kansallinen ryhmänsä. Suomen
ryhmä perustettiin, kun Suomesta tuli EU :n jäsen. Siihen kuuluu noin 20
iloista ja aikaansaavaa Brysselissä ja
muualla Belgiassa asuvaa naista, jotka tekevät vakavaa työtä hauskoissa
merkeissä.
Ryhmä kokoontuu muutaman
kerran kuukaudessa jonkun jäsenensä luona. Tapaamisten aikana tehdään käsitöitä, askarrellaan ja vietetään aikaa ehkä vain keskustellen.

Varoja tapahtumilla ja
myyjäisillä

Ryhmä järjestää erilaisia tapahtumia,
konsertteja, luentoja ja myyjäisiä, joiden tuotolla tuetaan naisia ja lapsia
kotimaassa tai muualla maailmassa.
Tapahtumien avulla tuodaan samalla
esille suomalaista kulttuuria.
Toissa syksynä ryhmä järjesti esitelmän Tove Janssonista, ja
esitelmän piti silloinen Suomen
Belgian suurlähettilään rouva Inkeri

Siekkinen.
Tapahtuma
pidettiin Suomen EU :n pysyvän edustustajan Jan Storen residenssissä.
Maksullisessa tapahtumassa oli lisäksi myytävänä muumituotteita riittävän tuoton takaamiseksi.
Viime maaliskuussa ryhmä puolestaan järjesti Suomen EU :n pysyvässä edustustustossa kon-

Liity jäseneksi
Suomen
ryhmään
Oletko kiinno
st
Naisten Suom unut Euroopan
en ryhmän to
imin
nasta? Oletko
kiinnostunut lii tt
mään jäseneks
i ja osallistumaa yOta meihin yh
n?
teyt
• Pirkko Suom tä :
i, puh 02 374 93
75,
pirkko.suomi@
• Anna-Greta softeco.com
Vanh
Strömberg, pu asselh 02
annagretastrom 460 1420,
berg@gmail.
com
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Helena Durieux, Françoise de Saligny, Leena
Warras, Iris Store, Anna-Greta VanhasselStrömberg, Marianne Borgström ja Kaj
Damstén Suomen ryhmän myyntipöydän äärellä Association Femmes d’Europe
a.i.s.b.l :n järjestämissä joulumyyjäisissä
viime joulun alla.

sertin, jonka esiintyjänä oli Meta4kvartetti.
Viime vuosina ryhmä on koonnut
kaksi pöydällistä myytäviä tuotteita joulubasaariin. Vuonna 2010 joulumyynnistä kertyi 5.154 euron tulos.

Joka vuosi uusi
avustuskohde

Suomen ryhmä etsii joka vuosi uuden avustuskohteen. Esimerkkinä
Suomen ryhmän avustuskohteista ovat muun muassa Kodittomien
tuki ry :n Eeva-Maria–kodin lasten
leikkiterapiahuoneen kalustus, ja
Sortavalan lastenkodin keittiöremontti.
Viimeisin kohde on pääkaupungin turvakodin sisustuksen, kalusteiden ja valaisimien uusiminen.
Ryhmällä on mahdollisuus lahjoittaa 10.000 euroa käytettäväksi yhdistyksen hallituksen hyväksymään kotimaiseen kohteeseen.
Viime vuonna avustuskohteena oli
A-klinikkasäätiön Kotkan osaston
Stoppari-Valkamon perhetilojen kunnostus.

Esimerkkejä
avustuskohteista

Euroopan Naisten Suomen ryhmä on
avustanut muun muassa seuraavia
kohteita :
• Kodittomien tuki ry :n EevaMaria–kodin lasten leikkiterapiahuoneen kalustus
• Sortavalan lastenkodin keittiöremontti
• Viipurin katulapsikodin kalustehankinta
• Tallinnan lastensairaalan laitehankinta
• Auton hankinta inkeriläiseen vanhainkotiin
•  Helsingin turvakodin sisustuksen,
kalusteiden ja valaisimien uusiminen
• A-klinikkasäätiön Kotkan osaston
Stoppari-Valkamon perhetilojen
kunnostus n

Niinistö ja Haavisto
jatkoon
S

auli Niinistö (kok) ja Pekka
Haavisto (vihr) pääsivät kamppailemaan paikasta Suomen tasavallan seuraavana presidenttinä.
Niinistön kannatus oli 37 prosenttia
ja Haaviston 18,8 prosenttia.
Haavisto kävi tiukan kamppailun kakkossijasta Paavo Väyrysen
(kesk) kanssa. Hän oli vielä edellä
ennakkoäänten laskennan jälkeen,
mutta varsinaisen vaalipäivän äänet
kirittivät Haaviston toiselle kierrok-

selle. Väyrysen kannatus jäi lopulta 17,5 prosenttiin. Muiden ehdokkaiden kannatus oli alle kymmenen
prosenttia.
Belgiassa kävi äänestämässä ennakkoon ensimmäisellä kierroksella 1475 äänestäjää. Heistä 55 äänesti Antwerpenissa. Kaikkiaan vaalien
äänestysprosentti oli 69,7.
Presidentinvaalien toisen kierroksen varsinainen vaalipäivä on
Suomessa 5. helmikuuta. n

Kurssilta potkua parisuhteeseen

R

akastavan,
lähisen
parisuhteen luomisen ja ylläpitämisen
ei tarvitse olla pelkkää unelmaa.
Väestöliiton parisuhdekeskuksen asiantuntijat saapuvat pitämään yhden
päivän mittaiset Hold Me Tight - Pidä
Minut Lähelläsi” -parisuhdekurssit
Brysselissä ja Rotterdamissa ja antamaan eväitä pariskuntien yhteiselle
taipaleelle.
Maksullinen kurssi on suunnattu
erityisesti kaksikulttuurisille pareille
ja kurssikielenä on englanti.
Päivän ohjelma koostuu asiantuntijoiden alustuksista sekä kumppanin kanssa tehtävistä kahdenkeskisistä keskusteluista ja kotitehtävistä.

Näitä keskusteluja ei jaeta muun ryhmän kanssa.
Kurssilla tutustutaan myös ”I Love
My Partner” –vuorovaikutuspeliin ja
tutkittuihin parisuhdeonnellisuutta lisääviin menetelmiin.
Kurssi järjestetään Brysselin pappilassa 17. maaliskuuta ja Rotterdamin
merimieskirkolla 18. maaliskuuta.
Kurssi kestää kymmenestä neljään.
Kouluttajina toimivat psykologi ja
parisuhdekouluttaja Lotta Heiskanen
sekä perhesosiologi ja psykoterapeutti Heli Vaaranen.
Lisätietoja voi tiedustella sähköpostitse osoitteesta suutariheli@
gmail.com. n
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Vuoden vaihtuminen toi muutoksia
suomalaiseen verotukseen

U

usi vuosi tuo uusia kujeita
myös
verotukseen.
Pääomatulojen verotus kiristyi
heti tammikuun alussa. Veroprosentti
nousi 28 prosentista 30 prosenttiin.
Lisäksi 50 000 euroa ylittävien pääomatulojen veroprosentti on 32.
Autoverolaki muuttuu huhtikuun
alussa, ja lakimuutos tuo uudistuksia
verotaulukon rakenteeseen. Alin veron osuus lasketaan 12,2 prosentista
viiteen prosenttiin, jota sovelletaan,
kun ajoneuvon hiilidioksidipäästö on
nolla grammaa kilometrillä. Ylin veron osuus nostetaan 48,8 prosentista
50 prosenttiin.
Veron osuus laskee autoilla, joiden
päästö on alle 110 grammaa kilometrillä ja nousee autoilla, joiden päästö on yli 110 grammaa kilometrillä.
Keskipäästöisellä uudella henkilöautolla vero nousee noin kaksi prosenttiyksikköä. Enimmillään vero nousee
noin seitsemän prosenttiyksikköä.
Perintö- ja lahjaveroasteikot muuttuivat tämän vuoden alussa niin, että
lähisukulaiset maksavat kolme prosenttiyksikköä korkeampaa korkoa

perintöosan tai lahjan 200 000 euroa
ylittävästä osasta.
Viime
vuonna
korkein perintövero
ensimmäisessä luokassa oli 13 prosenttia, ja sitä maksettiin
perintöosan 60 000 euroa ylittävästä osasta. Tänä vuonna perintöosan 200 000 euroa ylittävästä osasta maksetaan perintöveroa
16 prosenttia.
Vastaavasti lahjaveroa maksetaan
13 prosenttia 50 000 euroa ylittävästä
lahjasta. Vuodesta 2012 alkaen lahjan
200 000 euroa ylittävästä osasta maksetaan veroa 16 prosenttia.
Korotukset eivät koske lainkaan II-veroluokkaa. Siitä huolimatta jatkossakin II-veroluokassa perintö- ja lahjavero on yli kaksinkertainen verrattuna lähisukulaisten
I-veroluokkaan.
Vuoden 2009 alussa perintö- ja
lahjaverolain ylin veroprosentti laskettiin 16 prosentista 13 prosenttiin.
Suurimpien perintöjen ja lahjojen ve-

Lemmikkien
matkustussäädöksiin
muutoksia

E

uroopan
unionin
lemmikkieläinasetuksen
muuttuminen vuodenvaihteessa merkitsee sitä, että Suomella ja muutamilla muilla jäsenvaltioilla olleet kansalliset lisävaatimukset raivotaudin,
myyräekinokokin ja punkkien leviämisen estämiseksi poistuvat.
Maa- ja metsätalousministeriön mukaan kansallisten lisävaatimusten poistumisen vuoksi koirien ja kissojen raivotautivasta-ainetutkimuksia ei
enää vaadita niiden matkustaessa Suomesta Ruotsiin,
Yhdistyneeseen kuningaskuntaan, Irlantiin tai
Maltalle. Kaikkiin jäsenmaihin kuljetettavien eläinten
täytyy kuitenkin olla rokotettuja raivotautia vastaan
vähintään 21 päivää ennen tuontia.
Raivotautivasta-ainetutkimus edellytetään tuotaessa eläimiä sellaisista unionin ulkopuolisista maista,
joista tapahtuvaan tuontiin liittyy merkittävä raivotaudin leviämisen vaara. Tällaisia maita ovat esimerkiksi
Brasilia, Turkki, Kiina, Intia, Thaimaa ja lähes kaikki
Afrikan maat. (Lähde: Suomi-Seura) n
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ronhuojennus jäi siten lyhytaikaiseksi.
Esimerkiksi 500 000 euron perinnöstä maksoi rintaperillinen vuonna 2008 perintöveroa 75 100 euroa,
vuonna 2011 veroa meni 60 700 euroa ja vuonna 2012 maksettavaksi tulee 69 700 euroa.
Mainittakoon, että veljenpoika
on maksanut vastaavasta perinnöstä perintöveroa vuodesta 2009 lukien 150 100 euroa ja sitä ennen satasen enemmän.
Uudet asteikot koskevat lahjaa, joka annetaan vuonna 2012 tai perintöä, kun perittävä on kuollut vuonna 2012. Lahjaveroilmoituksen tekeminen, perunkirjoitus tai verotuspäätöksen tekopäivä eivät siis ratkaise
sovellettavaa veroasteikkoa. (Lähde:
Suomi-Seura) n

Markkojen vaihto euroiksi
päättyy

M

arkkojen vaihto euroiksi päättyy helmikuun lopussa.
Suomen pankit ottavat
harkintansa mukaan markkoja vastaan asiakkailtaan. Myös
valuuttamyymälä
Forexilta voi tiedustella markkojen vaihtamisesta.
Markkoja voi lähettää omalla kustannuksella postitse Suomen Pankkiin vaihdettavaksi osoitteella: Suomen
Pankki, Asiakaskassa, PL 160 00101 Helsinki.
Lunastettavia markkoja ovat vuodesta 1945 alkaen painetut setelit ja viimeinen käytössä ollut kolikkosarja sekä
vuoden 1985 jälkeen lyödyt juhlarahat. Vaihdettavilla markkaseteleillä ja -kolikoilla saattaa olla niiden vaihtoarvoa
suurempi muisto- tai numismaattinen arvo, jota voi tiedustella alan erikoisliikkeistä.
Euron muuntokurssi on 1 euro = 5,94573 markkaa.
(Lähde: Suomi-Seura) n
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Merja Rehn

Tehtävä
					 huipulla

K

ILKKA ÄRRÄLÄ

ävin 13-vuotiaan tyttäreni kanssa mielenkiintoisen keskustelun naiskiintiöistä. Sen verran tiukkaa tekstiä hän lateli, että aloin jo huolestua niiden miesten
puolesta, jotka reilun kymmenen vuoden kuluttua yrittävät pitää kiinni jakkaroistaan pörssiyhtiöiden hallituksissa. Voimakastahtoiset ja pätevät naiset täyttävät jo nyt eri alojen oppilaitokset, yliopistot ja yrityksien keskijohdon. On vain ajan kysymys, milloin
lopullinen murtautuminen yritysmaailman huipulle tapahtuu.
Väittelyä sukupuolikiintiöistä on
käyty vuosikymmenien ajan. Tasaarvoasioista vastaava ministeri Paavo
Arhinmäki on esittänyt, että jollei sukupuolten tasapuolinen edustus toteudu pörssiyhtiöissä vuoteen 2013 mennessä, niin kiintiöt on säädettävä lakiin. Arhinmäen mukaan pörssiyhtiöiden hallituksissa tulisi olla vähintään
40 prosenttia kumpaakin sukupuolta.
Samansuuntaista keskustelua käydään
eri puolilla Eurooppaa. Ranska parlamentti teki jo viime vuoden alussa esityksen, jonka mukaan suurten pörssiyhtiöiden, yli 500 työntekijää ja liikevaihto enemmän kuin 50 miljoonaa
euroa, hallituksissa on kuuden vuoden sisällä oltava vähintään 40 prosenttia naisia. Samanlainen lakiesitys tehtiin Norjassa vuonna 2003 ja
Espanjassa 2007. Myös Hollannissa
valmistellaan lakia kiintiöistä.

Kirjoittaja on vapaa toimittaja ja kolumnisti. Viime
vuonna julkaistiin hänen esikoiskirjansa Koiran
elämää ja kissanpäiviä
Brysselissä. Kirja on humoristinen kuvaus elämästä
Brysselissä puolison silmin.
Kirja on myynnissä Brysselin
pappilassa.

Myös oikeusasioista vastaava komissaari Viviane Reding antoi viime keväänä eurooppalaisille yrityksille vuoden aikaa sitoutua nostamaan naisten
edustus hallituksissaan 30 prosenttiin
vuoden 2015 loppuun ja 40 prosenttiin
vuoteen 2020 mennessä. Aika on kulumassa umpeen, eikä vetoomus ole
juurikaan tuottanut tuloksia.
Tyttäreni ei pidä ajatuksesta, että ihmisiä kiintiöidään sukupuolen mukaan.

– Jos henkilö on pätevä, niin hän kyllä etenee omilla avuillaan.
Näinhän sen pitäisi olla. Naisten urakehityksessä kysymys ei kuitenkaan
ole pätevyydestä, vaan vaatimattomuudesta. Naisilta puuttuu röyhkeys
käyttää kyynärpäitään, vaatia palkankorotuksia ja vaativampia tehtäviä.
Lopullisesti naisten etenemisen katkaisee perheen ja työn yhteensovittamisen ikuinen ristiriita. Oli kuinka tasa-arvoinen ja kehittynyt yhteiskunta hyvänsä, nainen lopulta kantaa sen
viimeisen vastuun lapsista ja kodista.
Hyvässäkin urakiidossa oleva nainen
alkaa itse jarrutella etenemistään, ettei
perhe-elämä kärsisi kohtuuttomasti.
Norja, joka otti ensimmäisenä kiintiöt käyttöön ja runnoi naiset nopealla aikataululla yrityksien hallituksiin,
on varoittava esimerkki. Ajatus siitä,
että miesten vaihtaminen naisiin vaikuttaa positiivisesti yrityksen kasvuun
tai, että se on ratkaisu yritysmaailman
vääristyneeseen sukupuolijakaumaan,
ei toteutunut. Hätiköidessä kävi juuri
päinvastoin. Naisista on tullut yrityksille pelkkiä ikkunaprinsessoita.
Yritysten kilpailukyvyn kannalta on
tärkeää, että päätöksiä on tekemässä
parhaat voimat, sukupuolesta riippumatta. Valitettavasti naisilla ei ole ollut riittävästi mahdollisuuksia meritoitua laaja-alaisesti hallitustyöskentelyyn. Vain muutama suuri pörssiyhtiö
on panostanut pitkäjänteisemmin naisten urakehitykseen.
Naisten etenemisen esteistä on nyt
jauhettu niin pitkään, että olisiko yrityksissä aika siirtyä sanoista tekoihin,
ja samalla lopettaa myös poliittinen
sananhelinä. Ei se lasikatto rikkoudu, jos sitä ei moukaroida molemmista
suunnista. n
Merja Rehn
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Benelux-instituutti

Petit mal -

vauhtia ja vaarallisia tilanteita

E

uroopan viime vuosien suurimmaksi nykysirkushitiksi noussut Race Horse
Companyn Petit Mal -esitys
kiertää Alankomaita ja Belgiaa
23. maaliskuuta - 24. huhtikuuta. Petit Mal on kylähulluperinteen ja näyttämötaiteen yhdistelmä,
jossa hiki, mustelmat ja ruhjeet kirjovat esiintyjien ihot.
Suomalaisen nykysirkuksen pioneerin, Circo Aereon perustajan ja taiteellisen johtajan Maksim Komaron ohjaamassa esityksessä ei ole perinteistä
tarinaa tai juonta, mutta siinä tapahtuu sitäkin enemmän. Siniset jumppapallot lentävät pitkin lavaa, VegasElvikset törmäilevät ja laudanpätkät
saavat uutta käyttöä tässä riehakkaassa akrobatian ilotulituksessa.
Petit Malin rakennusaineita ovat musta huumori ja törmäykset. Esityksessä
nykysirkuksen perinteinen muoto, runollisuus ja pehmeä liike kyseenalaistetaan sattumanvaraisuuden, unen logiikan ja vaaran kautta.
Huoltoasemaestetiikasta ammentava, fyysistä maskuliinista vimmaa pursuava esitys sai ensi-iltansa maaliskuussa 2010 lähes kaksi vuotta kestäneen harjoitusprosessin
jälkeen. Perinteisen sirkusesityksen kaavat rikkovaa Petit
Malia on mahdotonta asettaa perinteisiin esittävän taiteen
lokeroihin: se on sekoitus sirkusta, visuaalista teatteria,
akrobatiaa, tanssia ja puhdasta luovaa hulluuta joka on
koettava paikan päällä.
Race Horse Company -nykysirkusryhmän muodostavat
kolme nuorta akrobaattia, breakdance-taustainen lattiaakrobaatti Kalle Lehto, dynaamiseen tolppa-akrobatiaan keskittynyt Petri Tuominen ja trampoliiniakroba-
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tiaan erikoistunut Rauli Kosonen. Vuonna 2008 perustettu ryhmä palkittiin maaliskuussa 2011 Sirkuksen lumo
-palkinnolla. Vuonna 2009 ryhmä pääsi mukaan Jeunes
Talents Cirque Europe -ohjelmaan, joka tarjosi paitsi rahallista tuotantotukea myös esiintymismahdollisuuksia
Euroopassa.
Petit Mal on Circo Aereon ja Race Horse Companyn tuotantoa. Esityksen kesto on 75 min ja sitä suositellaan yli
7-vuotiaille.
Race Horse Company: Petit mal
13.04.2012 Aalst, BE
20.04.2012 Turnhout, BE
21.04.2012 Roeselare, BE
Lisätietoa www.racehorsecompany.fi
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Benelux-instituutti

Suomalainen
muotoilu puhuttaa
Gentissä
Muotoilija, professori Kaj
Franckin elämäntyötä esittelevä näyttely ‘Kaj Franck
– Fins designicoon’ jatkuu
Gentin designmuseossa 26. helmikuuta saakka. Kuraattori Susanna
Vakkari Helsingin desingmuseosta
luennoi englanniksi Kaj
Franckin työstä ja vaikutuksesta suomalaiseen muotoiluun torstaina 9. helmikuuta kello 19:30. Gentin designmuseossa järjestettävään
tilaisuuteen on vapaa pääsy, mutta ennakkoilmoittautumista suositellaan. Ilmoittautumiset ja lisätietoa hoituvat
sähköpostilla osoitteeseen design.museum@gent.be.

Musiikkia moneen makuun
Euroopan hittilistoilla viihtyvä rockyhtye Sunrise Avenue
saapuu konsertoimaan Vk*-konserttisaliin Brysseliin 25.
helmikuuta. Yhtye on kerännyt viidessä vuodessa lukuisia
kansainvälisiä palkintoja ja esiintynyt Euroopan suurimmilla rockfestivaaleilla kuten Rock am Ring ja Rock im Park.
Liput 12/15 euroa, lisätietoa ja varaukset www.vkconcerts.
be.

Eugenio Mazzinghi

Galleriakierros Brysselissä
Brysseliläinen galleria Office d’Art
Contemporain
esittelee
Mikko
Paakkolan
maalauksia 17. helmikuuta – 14. huhtikuuta.
Galleria
Baronian Francey
puolestaan esittelee edustamansa
Ars Fennica 2010
-voittajan Charles
Sandisonin teoksia 2. maaliskuuta – 14. huhtikuuta. Janne Martola,
Mikko Paakkola.
Konsta Ojala, Timo
Vaittinen ja VilleVeikko Viikilä ovat mukana Alice Galleryn pohjoismaisten
taiteilijoiden ryhmänäyttelyssä Adios# 19. tammikuuta –
17. helmikuuta. Lisätietoja www.officedartcontemporain.
com, www.baronianfrancey.com ja www.alicebxl.com.

Nightwishin solistina kuuluisuuteen noussut Tarja
Turunen jatkaa musiikkimaailmassa soolouralla. Turunen
esiintyy 27. helmikuuta Ancienne Belgiquessa Brysselissä.
Liput 29/31 euroa. Lisätietoa ja lippuvaraukset www.abconcerts.be.
Esa-Pekka Salonen on
paitsi yksi aikamme johtavista
kapellimestareista, myös merkittävä säveltäjä. Nämä kaksi puolta yhdistyvät Salosen esiintyessä yhdessä Philharmonia
Orchestran kanssa Brysselin
Bozarissa 6. maaliskuuta. Illan aikana kuullaan
Salosen viulukonsertto, jonka esittää amerikkalainen
viulisti Leila Josefowicz
(jolle teos on omistettu). Lisäksi ohjelmaan kuuluvat
Sibeliuksen Pohjolan tytär ja Beethovenin seitsemäs sinfonia. Liput 78-18 euroa. Lisätietoa ja lippuvaraukset www.
bozar.be.

Tiedustelut: Suomen Benelux-instituutti
Rue du Luxembourgstraat 20, B-1000 Bryssel Puh. 02 513 0941 Faksi: 02 513 1241
Internet: www.finncult.be, email: info@finncult.be
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Nuorten palsta

Nousee päivä, laskee päivä –

kiitää vuodet nuo

Onko teillä sellainen tunne,
että mitä vanhemmaksi tulee,
sitä nopeammin aika sujahtaa
ohi? Toisinaan viikosta
muistaa lähinnä maanantaiaamun ja perjantai-illan,
muu osa tuntuu mystisesti
kadonneen. Välillä kuukausi
vaihtuu, kun juuri vasta alkoi
edellinen. Ja kesäloman ja
joululoman välissä tuntuu
olevan muutama hassu viikko,
jolloin lehdet putoavat puista
ja kurpitsalyhdyt laitetaan
parvekkeelle.

L

apsena
kaikkeen
tuntui olevan niin pitkä aika.
Pikkukakkosen
loputtua
seuraavan alkuun oli kokonaiset 24
tuntia – siis ikuisuus. Ja aamulla kun
heräsi myös viikonloppuisin kuudelta, niin lounaaseen oli puoli päivää:
kuka nyt niin pitkään jaksaa odottaa?
Neljävuotiaana ei voinut ymmärtää, että seuraavaan jouluun oli kokonainen vuosi – siis yksi neljäsosa aiemmin eletystä elämästä, hirvittävän
pitkä aaika. Asia on hieman sama,
kun jos nelikymmenvuotiaalla joulu olisi kymmenen vuoden välein –
kyllä tuskastuttaisi odottaa niitä villasukkia, kirjoja ja suklaarasioita – joulutortuista puhumattakaan.

Suomi-Klubin
keskusteluareena

Foorumi
palvelee klubin nettisivulla kaikkia suomalaisia
Belgiassa. Hae oma ilmainen
tunnuksesi jo tänään ja
kirjaudu Suomi-Klubin
Foorumille osoitteessa
www.suomi-klubi.com/
foorumi
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Aika on suhteellista. Sen tietää Albert Einsteinin ohella myös
Suurlähettiläät-niminen yhtye, jonka
eräs kappale kertoo kellojen seisauttamisesta ja ajan pysäyttämisestä.
Aikaa käsitellään hienosti myös
Audrey Niffeneggerin teoksessa
Aikamatkustajan vaimo, jossa aika on
limittäin, lomittain ja kerroksissa. Jos
kaipaa raskaampaa lukemista aiheesta, Steven Hawkingin kirjoja tymäkämpiä ja informatiivisempia saa hakea.
Miltä aika sitten näyttää? Monet
kansat ovat visualisoineet neljättä
ulottuvuutta, aikaa, jo vuosisatoja sitten. Osa vannoo janamaisesti etenevän ajan malliin, toiset puolustavat
näkemystään ympyrästä, joka juoksee samaa rataa uudestaan ja uudestaan.
Huolimatta kulttuurisiteistä monilla on henkilökohtainen päänsisäinen malli, jonka avulla miettii ajan
kulumista. Mielestäni kalenterin täytyy olla pystypalkkeihin järjestetty.
Vuoteni ympyrämalli puolestaan alkaa kello kuudesta ja kiertää vastapäivään niin, että etelässä on talvi,
idässä kevät, pohjoisessa kesä ja län-

nessä syksy. Sitten kun vuosi loppuu,
aloitetaan uusi, pysähdystä ei tule
missään vaiheessa.
Paitsi tuleeko tänä vuonna muutos
tilanteeseen? Keskisessä Amerikassa
useita tuhansia vuosia vaikuttaneet
mayat olivat kovin kiinnostuneita tähdistä ja kalenterista ja osasivat
jopa ennustaa auringonpimennyksiä. Mayojen kalenterin pitkä ajanjakso, baktun, päättyy juuri joulun alla, mikä on saanut monet spekuloimaan maailmanlopulla. Tutkijoiden
mukaan voi tapahtua jotain tai voi olla, ettei tapahdu mitään – täytyy vain
katsoa ja odottaa.
Uusi vuosi, uudet kujeet. Tapahtui
vuoden loppupuolella mitä tahansa,
kannattaa ottaa ilo irti jokaisesta päivästä – oli se sitten arkipäivä tai viikonloppu.
Edesmenneen Steve Jobsin sanoin: ”Aikasi on rajallinen, joten älä
tuhlaa sitä elämällä jonkun muun elämää. … Ja mikä tärkeintä, ole rohkea ja seuraa sydäntäsi ja intuitiotasi. Ne tietävät jo, mitä todella haluat
saavuttaa. Kaikki muu on toissijaista”.
Hyvää alkanutta vuotta! n
Anna Papu
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Merimieskirkko

Benelux-maiden suomalainen merimieskirkko, Belgia & Luxemburg
Lue lisää ja tarkista uutuudet ja muutokset: www.merimieskirkko.be

AJANKOHTAISTA

Lisätiedot ja ilmoittautumiset:
+32 474 940433.

Riikka

Juutinen

NUORET, AU PAIRIT, OPISKELIJAT

Brysselin merimieskirkon uudet tilat
Brysselin merimieskirkko on avannut ovensa uusissa tiloissa osoitteessa 33 Rue Jacques de Lalaing (1040
Etterbeek) tutuin aukioloajoin eli ti-pe klo 12-20 ja lasu klo 12-18. Tervetuloa tutustumaan, kahville ja korvapuustille sekä ostoksille. Sauna ja kirjasto aukeavat lähitulevaisuudessa. Seuraa tiedotusta nettisivulta.

TOIMINTAA

Senioritapaaminen ja laskiaislounas Antwerpenissa
su 19.2. klo 14.30. Ilmoittautumiset etukäteen: antwerpen@merimieskirkko.fi.
Hold me tight – Pidä minut lähelläsi –parisuhdekurssi la 17.3. Brysselissä, erityisesti kaksikulttuurisille
pareille, kurssikielenä englanti.
Kuoroharjoitukset torstaisin klo 18.

LAPSET JA PERHEET

Perhekerhoihin ovat tervetulleita vanhemmat ja hoitajat lasten kanssa. Tervetuloa ilman ilmoittautumista.
Brysselin merimieskirkon perhekerhot tiistaisin
klo 10.30-12 ja torstaisin klo 15-16.30. Kerhot aloittavat
toimintansa uusissa toimitiloissa tiistaina 14.2.
Antwerpenin merimieskirkolla perhekerho kerran
kuussa lauantaisin klo 15-16.30. Seuraava 18.2.
Päiväkerho Brysselissä 3-5-vuotiaille tiistaisin klo 1315 ja torstaisin klo 10-12. Kerhot alkavat 14.2.
Vauvamuskari alkaa Brysselissä 16.2. Lisätiedot: piia.
lannenpaa@merimieskirkko.fi.
Mukulaparkki. Riikka Juutisen kanssa voi sopia lapselle/lapsille 2 tunnin hoitoajan merimieskirkolla. Maksu
10 €/hoitokerta.
Kokkikerho yli 7-vuotiaille ala-asteikäisille keskiviikkoisin klo 15.30-17.30. Kerho alkaa 15.2.
Pyhäkoulua pidetään jumalanpalvelusten yhteydessä Brysselissä Ylösnousemuksen kappelissa (Rue van
Maerlant 22-24). Pyhäkouluun ei tarvitse ilmoittautua.

Nuortenilta Brysselissä kerran kuussa lauantaisin
klo 18-19.30, seuraava 18.2. Nuortenilloissa järjestetään
monenlaista ohjelmaa ja voit tavata samanikäisiä nuoria.
Ryhmänohjaaja/isoskoulutus Brysselissä kerran
kuussa lauantaisin klo 14-18, seuraava 18.2.
Nuortenilta (+ ryhmänohjaajakoulutus) Luxemburgissa kerran kuussa keskiviikkoisin klo 17.30-19,
seuraava 15.2.
Nuorten night on nuorten oma kohtaamisareena.
Haluatko tavata kavereitasi muualla kuin kotona? Voitte
varata pappilasta käyttöönne tilat, kerhohuoneen tai
saunan, grillin, pelejä, kitaran, jne. Tiloja voi käyttää
myös sulkemisajan (klo 20) jälkeen. Halutessanne voitte
pyytää nuorisotyöntekijän mukaan.
Au pair -illanvietot kerran kuussa lauantaisin klo 1820, seuraava 25.2., opiskelijat tervetulleita mukaan.
Nuorten kokkikerho yläasteikäisille keskiviikkoisin
klo 17-19. Kerho alkaa 15.2.
Jos sinulla on ideoita uusiksi harrastekerhoiksi, olet
kiinnostunut toimimaan kerhojen tai pyhäkoulun ohjaajana tai haluat muuten vain keskustella mistä tahansa
asiasta, ota yhteyttä.
Lisätietoja, ilmoittautumiset ja yhteydenotot: piia.
lannenpaa@merimieskirkko.fi, +32 473 482092.

JUMALANPALVELUKSET

Bryssel: Ylösnousemuksen kappeli (Rue van Maerlant
22-24). Kuukauden 1. ja 3. sunnuntaina klo 11. Seuraavat
messut: 5.2., 19.2. ja 4.3. klo 11. Messun jälkeen kirkkokahvit merimieskirkolla.
Luxemburg: Protestanttinen kirkko (1 rue Jules Wilhelm), seuraava messu 5.2. klo 14.
Antwerpen: Merimieskirkko (Italiëlei 67), seuraava
hartaus 19.2. klo 16.30.

KASTEET JA VIHKIMISET

Kaikista kirkollisista toimituksista voi ottaa yhteyttä Heli
Huttuseen, heli.huttunen@merimieskirkko.fi.

YHTEYSTIEDOT

Antwerpenin merimieskirkko
Italiëlei 67, 2000 Antwerpen
Avoinna ke-pe klo 17-22, la-su klo 14-18
Puh. +32 494 526185
Sähköposti: jussi.hannula@merimieskirkko.fi
Brysselin merimieskirkko
33 Rue Jacques de Lalaing, 1040 Bruxelles
Avoinna ti-pe klo 12-20 ja la-su klo 12-18
Puh. +32 2 2800498
Sähköposti: jussi.hannula@merimieskirkko.fi
Henkilökunta
www.merimieskirkko.be/kirkko/henkilokunta_fi.html
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Urheilu

Suomi-Klubin
Laskiaisluistelu
järjestetään Leuvenin jäähallissa maaliskuun alussa –
ajankohdan voi varmistaa Klubin nettisivuilta lähiaikoina

Sählääminen piristää
alkanutta vuotta
Sählyn kevätkausi alkoi tammikuussa.
Sählyyn voi tulla edelleen mukaan.
Naisten vuoro tiistaisin kello 1920, miesten ja lasten sunnuntaisin
kello 16 - 18. Pelaamme Woluwen
Eurooppa-koulun
liikuntasalissa.
Lisätietoja kotisivulta tai urheiluvastaavalta (matti.soininen@telenet.be
tai 0495 244 149).

Urheilukerhojen toiminta
helmikuussa
NAISTEN SÄHLY
Tiistaisin klo 19–20 Woluwen
Eurooppa-koululla, Avenue Oscar
Jespers 75, 1200 Bryssel. Lisätietoja:
Sirpa Aaltonen.

Luistimilla liitelyn ja kaukalossa kiitelyn lomassa voi paikan
päällä nauttia hernekeittoa, kuumaa juomaa ja pullaa.
Yli 12-vuotiaat 5 euroa, Alle 12-vuotiaat 4 euroa
Luistimet voi vuokrata 3,5 eurolla
Osoite: Ijsbaan Leuven, Ambachtszone Haasrode,
Ondernemingenweg 1, Heverlee, 3000 Leuven.
Katso lisätietoja ja ajo-ohjeet myös:
http://www.ijsbaanleuven.be/ijsbaanleuven

Suomi-Klubin urheilukerhot www.suomi-klubi.com -> urheilu

KERHOJEN
YHTEYSHENKILÖT
URHEILUVASTAAVA Matti Soininen
YLEISURHEILU
Heikki Väänänen
heikki.vaananen@telenet.be
gsm 0485 863 048
GOLF
Henrik Ruso
henrik.ruso@formin.fi
gsm 0475 753 031
JUOKSU
Pekka Roto
pekka.roto@telenet.be
gsm 0475 803 296
JÄÄKIEKKO
Rainer Heikel
heikel.rainer@gmail.com
gsm 0473 836 294
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HUOMIOITHAN,
että Suomi-Klubilla ei ole tapa
turmavakuutusta urheilukerhoihin
ja -tapahtumiin osallistuville
!

JUMPAT (aikuiset)
Anita Pesonen
anita.jukka@jp-automation.com SULKAPALLO
gsm 0496 195 532
Jarkko Salonen
jarkko.salonen@consilium.
LASTEN JUMPAT
europa.eu
Miia Van Gelder
gsm 0479 299 261
miia.vangelder@telenet.be
gsm 0479 728 709

PESÄPALLO
Kerho etsii vetäjää
RATSASTUS
Riitta Grahn
riitta.grahn@elisanet.fi
gsm 0499 704 578
SNOOKER
Anssi Salmela
anssi.salmela@ec.europa.eu
gsm 0497 470 451

SÄHLY, NAISTEN
Sirpa Aaltonen
sirpaaaaltonen@gmail.com,
02 298 4461 (työ), gsm 0497 142
225

SAUVAKÄVELY
Lauantaisin klo 15 (samaan aikaan
yleisurheilukoulun kanssa), lähtö
ADEPSin urheilukeskuksen takana olevan urheilukentän portilta,
1160 Auderghem. Lisätietoja: Matti
Soininen.
FLYING FINNS LASTEN YU-KERHO
Lauantaisin ADEPSin yleisurheilukentällä klo 15–17. Lisätietoja:
Heikki
Väänänen
tai
Matti
Soininen.
FLYING FINNS -JUOKSUKOULU
Yhteislenkki sunnuntaisin klo 10.
Lähtö ADEPSin sillan alta, Chaussée
de Wavre 2057. Lisätietoja: Pekka
Roto tai Matti Soininen.
MIESTEN JA LASTEN SÄHLY
Sunnuntaisin klo 16 – 18 Woluwen
Eurooppa-koululla, Avenue Oscar
Jespers 75, 1200 Bryssel. Lisätietoja:
Matti Soininen.
SNOOKER
Snooker-kerho kokoontuu viikottain vaihtelevina päivinä. Lajista
kiinnostuneiden kannattaa ottaa
yhteyttä Anssiin. Lisätietoja: Anssi
Salmela.
Muista urheilukerhoista saat lisätietoja kerhon vetäjältä, jonka yhteystiedot löytyvät oheisesta laatikosta!

SÄHLY, MIESTEN, LASTEN
Matti Soininen
matti.soininen@telenet.be
gsm 0495 244 149
gsm 0474 518 534
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Palveluhakemisto
Kampaaja

Fysioterapia ja hieronta

KR ISTIAN SUOMALAINEN, kampaaja,
varaukset gsm 0479 315 336,
Bd. Anspach 52 (ensimmäinen kerros), 1000 Bruxelles.
metro: de Brouckere, tram: Bourse

Kauneudenhoitopalvelut
Kauneushoitola in harmony, SKY kosmetologi Anu Helle
Avenue Milcamps 13, 1030 Bruxelles
Ajanvaraukset numerosta 02 30 46 361 tai anu@inharmony.fi
www.inharmony.fi

Oikeudelliset palvelut
ERWIN DE BOEL, Law Office, General practice, member of
the Bar since 1974. Large experience in international private
law in commercial and company law and in family law.
English and Swedish spoken. tel. 03 216 3181, fax 03 238 1411,
email info@deboel.be ,Amerikalei 12 b. 22, 2000 Antwerpen

Remontit ja sisustus
STUDIO LINJA - ANNELI LAHTUA, Tiedustelut:
puh. 05 377 2370, Capucienenlaan 79, 9300 Aalst.
email anneli.lahtua@skynet.be, www.studiolinja.be
MAISU RUOHO, Kodin ja yleisten
tilojen sisustusta,
mm. verhot ja verhoilupalvelu.
Tiedustelut email maisur@skynet.be,
gsm 0477 763 766, puh. 02 520 1505
www.maisudeco.eu
WaterWorks - For all your plumbing and heating needs.
Boiler servicing, de-calcification, water softeners, bathroom
installation. British plumber, fully registered
to work in Belgium. Call Wayne on gsm 0478 205 025,
tel. 02 647 8764, email water.works@skynet.be

Lääkärit
SOFIA BOTELHO-KARHUNEN, yleislääkäri.
Tiedustelut ja ajanvaraukset: puh. 02 772 2382,
gsm 0475 719 683, Val des Seigneurs 78, 1150 Bruxelles,
(entinen paikka, vain kadunnimi muuttunut)
VIRVA-RIITTA JUURMAA SALMELIN, lääketieteen
lisensiaatti. Vastaanotto ajanvarauksella: puh. 02 771 5336,
Av. de l’Escrime 97, 1150 Bruxelles (metro Stockel)

Hammaslääkärit
SOPHIA NELSON, hammaslääkäri. Puhun englantia, ruotsia
ja ranskaa. Tiedustelut ja ajanvaraukset: puh.
02 385 3976, gsm 0475 440 322, Vastaanotto osoitteessa:
Avenue Louis David 2, 1410 Waterloo

KIRSI MIETTINEN, fysioterapeutti. Niska- ja selkävaivat, tasapainovaikeudet, traumojen jälkitilat yms.
puh. 02 649 0227 (ma-ti-to-pe) gsm 0477 765 429,
Av. Général Médecin Derache 190, 1050 Ixelles

Mielenterveyspalvelut
JORMA PIHA, lastenpsykiatrian prof, Lääket. kir. tri / lapset
ja perheet. Elämänmuutosten aiheuttamien psyykkisten sopeutumisongelmien tutkimus ja hoito.
KR ISTIINA PIHA, vaativan erityistason psykoterapeutti
(TEO)/ Lapset, nuoret ja aikuiset. Vastaanotto sopimuksen mukaan. Tiedustelut ja ajanvaraukset: puh./faksi +358
(0)2 233 4093, email jorma.piha@pp.fimnet.fi, kristiina.piha
@kolumbus.fi
MERVI (SAUKKONEN) SEPPÄLÄ, psykologian lisensiaatti, erikoispsykologi, psykoterapeutti. Aikuisten ja nuorten (>16-v.) kriisi-, lyhyt- ja pitkä psykoterapia, traumojen jälkihoito, työterveyspsykologin arviot/hoidot (mm. työuupumus, työstressin hallinta), kliinisen psykologin arviot, työnohjaus/coaching. Tied.: gsm 0489 564 134, email merviseppala
@gmail.com, www.merviseppala.com.

Työnohjausta
MERVI SEPPÄLÄ, työterveyspsykologi, PsL. Coaching ja
työnohjaus (esimiehet, asiantuntijat, työyhteisöt). Em. ovat
menetelmiä kehittää omia vahvuuksia työelämässä, tutkia johtamiseen/työhön liittyviä haasteita, lisätä ymmärrystä omiin toimintatapoihin sekä edistää työstressin hallintaa
ja työhyvinvointia. Tied: 0489 564 134, email merviseppala
@gmail.com, www.merviseppala.com.

Muuttopalveluja
MUUTTOLIIKE LIESILÄ OY, Muutto-, antiikki- ja ajoneuvokuljetukset kaikkialle Euroopassa. Tiedustelut ja tarjouspyynnöt
os. Kyttäläntie 17, 36600 Pälkäne, email hannu.liesila@pp.inet.
fi, gsm +358 400 719 773, www.muuttoexpress.fi
KULKURIN LOGISTIIKKA, ulkomaan muuttoja ja muita tavarankuljetuksia Euroopassa. Tiedustelut: Pekka Miettinen,
email kulkurinlogistiikka@jossain.com, puh. +358 500 503
996, www.kulkurinlogistiikka.fi

Juomavesitoimittaja
LEOGENUS BVBA tuo Benelux-maihin aqua Naturellaa,
puhdasta suomalaista vettä luonnonlähteestä Suomen
Lehtimäeltä. aqua Naturella® on ainoa vesi Belgiassa, jonka
pullot valmistetaan 100%:sta kierrätysmateriaalista. Kuljetus
kotiin ja konttorille Antwerpen/Bryssel sekä lähialueet. Puh:
078 480 555 (EN, FR, NL), email: info@aquanaturella.com, internet: www.aquanaturella.com, facebook/aquanaturella

SCANDINAVIAN DENTAL CENTER , Clinic Dentaire des
Arts sprl.
Tiedustelut ja ajanvaraukset: puh. 02 230 2933,
Avenue des Arts 24 (6. krs), 1040 Bruxelles

Muutokset ilmoitusteksteihin: toimitus.parloori@suomi-klubi.com
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Tenavapalsta
Lastenvahteja

Vauvapiiri

Tilapäisiä lastenvahteja kaivataan
lyhyille hoitokeikoille jatkuvasti.
Tässä on mukava mahdollisuus vapaa-ajan lisäansioihin vaikkapa au
pairille.

Vauvapiiri kokoontuu ja toivottaa tervetulleeksi myös esikoistaan odottavat
keskiviikkoisin vuorotellen jokaisen piiriläisen kotona. Siellä vietetään aikaa
yhdessä rennossa tunnelmassa; aikuiset kahvittelevat ja juttelevat. Lapset leikkivät ja pelaavat. On kivaa tulla vauvapiiriin tapaamaan vanhoja ja uusia kavereita. Mukaan ovat tervetulleita kaikki 0–4-vuotiaat lapset äidin, isän, isovanhemman tai au pairin kanssa.

EMILIA ERÄPOLKU
Kraainem ja lähialue, su, en, sa, ru
gsm 0499 721 124

Vauvis kokoontuu seuraavasti:

HANNA KIVIRANTA
Brysselin alue (su, en, ra)
gsm 0474 882 537

pe 3.2 klo 10-12

Anni Hartendorp 3080 Tervuren
p. +32 497 704 880, anni_savolainen@hotmail.com

8.2 klo 10-12

Merita Lepojärvi, 1200 Woluwe-saint-lambert
merita.lepojarvi@gmail.com

15.2 klo 10-12

ANNA MAIJU PAASIKOSKI
Tervuren, Leuven, Overijse ja Bryssel
(su, en, ra) Arki-illat ja viikonloput.
gsm 0476 671 139, koti 02 303 4109

Laura Salo, 1030 Schaerbeek.,
0488 999 919, laura-salo@hotmail.com

29.2 klo 10-12

Tiina Forsbacka, 1200 Woluwe-Saint-Lambert
p. +32 484 037 336, tiina.forsbacka@gmail.com

7.3 klo 10-12

SANNI SUHONEN
Brysselin alue, Kraainem,
Wezembeek, Sterrebeek (su, en, hieman ra)
viikonloput gsm 0487 516 545

Riikka Konttinen, 1200 Woluwe-Saint-Lambert
p. +32488876200, riikka.konttinen@gmail.com

Ilmoittautuminen vauviksiin vauviksen pitäjälle edellisenä päivänä klo 13
mennessä.

JASMIN LASAROFF
Antwerpenin alue viikonloppuisin
(su, nl, en, ra, sa) gsm 0484 835 899
koti 03 237 8758
PINJA SYVÄNTÖ
Overijse, Tervuren, Wezembeek,
Waterloo, Leuven ja Brysselin alue.
(su, en, sa, ra, nl). Arkipäivät, illat ja viikonloput., gsm 0494 790 707
ALMA KELBER
Brysselin alue, Evere, Schaerbeek,
Woluwe... (ra, su, en)
gsm 0472 431 256
Suosituspalkka on 7 euroa/tunti.
Keskiyön jälkeen 10 euroa/tunti.
Matka-aika sisältyy tuntimäärään.
Lastenvahti on haettava kotoa sekä
vietävä takaisin kotiin.
Lastenvahtilistan ilmoitus on
maksuton. Ilmoitukset listalle:
toimitus.parloori@suomi-klubi.com
Muistathan ilmoittaa,
jollet ole enää käytettävissä!

Liity SuomiKlubin ystäväksi
Facebookissa!
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Puuhis eli puuhatuokio!

K

okoonnumme aina maanantaisin
9.30–11.30 osoitteessa Avenue de
Calabre 17, 1200 Woluwe-SaintLambert.
Mukaan voivat tulla kaikki 1–4-vuotiaat
aikuisen kanssa. Ohjelmassa on mm. askartelua, leikkejä, laulua ja leipomista.

Lapsijumppa
Jumppa on tarkoitettu 1,5 - 6-vuotiaille lapsille (ja vanhemmilleen). Vetäjänä
toimii Miia Van Gelder ja apuna Annika

Ilmottauduthan aina edellisenä päivänä
ohjaajalle klo 20 mennessä. Kertamaksu
5 €.
Lisätietoja ja ilmoittautumiset:
ohjaaja Annukka Jokinen, gsm 0495 169
141, email annukka_jokinen@hotmail.
com
Koivu.
Lisätietoja: Miia Van Gelder, gsm 0479
728 709, email: miia.vangelder@telenet.
be tai Annika Koivu, gsm 0476 305 779,
puh 02 3057 354, email: annika.koivu@
telenet.be, www.annika.koivu.eu

Hei kaikki 9-12 vuotiaat!

Suomenkielinen teatterikerho
on alottanut toimintansa Merimieskirkon Pappilassa Rue Jacques
de Lalaing 33, 1040 Bryssel.
Kerho kokoontuu joka keskiviikko klo 18-20.
Kerhossa improvisoidaan ja tutustumaan teatterin maailmaan ja toisiin kerholaisiin.
Kerhon hinta on 7 euroa per kerta
Vetäjänä toimii Hanna-Kaisa Tiainen, näyttelijäntyön opiskelija
Liègen Kuninkaallisessa Konservatoriossa.
Tiedustelut ja ilmoittautumiset hannakaisatiainen@gmail.com tai
0485 063 443
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Klubilaiset

Jäsenasiaa
Jäsenvastaava Kimmo Järvi
Avenue de Calabre 52/6, 1200 Bruxelles
puh 02 779 3453, email kimmojarvi@gmail.com

Tällä palstalla julkaisemme uusien klubilaisten yhteystiedot, jäsenten osoitteenmuutokset, perhetapahtumat ja klubista eronneet. Ilmoitathan jäsenvastaavalle muutoksista, lisäyksistä tai korjauksista, tai mikäli haluat yhteystietosi pois jäsenluettelosta.
Jäsentietoja ei saa käyttää kaupalliseen tai yleiseen tarkoitukseen. Kaikki oikeudet pidätetään.

Suomi-Klubin
harrastuskerhot
www.suomi-klubi.com -> kerhot
KERHOJEN
YHTEYSHENKILÖT
ELOKUVAKERHO
Lasse Suhonen
lasse.suhonen@web.de, gsm 0478 231 291
ETANA-KERHO
Yhteydenpitoa
ulkobrysseliläisten kesken
Rita Kajo
puh 064 36 65 64
KLUBI-PUBIN SAUNAILLAT
Satu Ylänen-Campbell
satu.ylanen-campbell@ec.europa.eu,
gsm 0475 861 932
KOIRAKERHO
Päivi Reijonen
test_your_limit@yahoo.com, gsm 0486 110 522
RUOTSINKIELINEN KIRJAPIIRI
Viveka Johansson
claparedas@hotmail.com
puh 02 706 21 29 (työ)
puh 02 347 02 96 (koti)
PUUHATUOKIO
Annukka Jokinen
annukka_jokinen@hotmail.com
gsm 0495 169 141
TAAPEROMUSKARI
Kerho etsii vetäjää.
VAUVAPIIRI
Päivi Linnela-Aniszewski
plinnela@hotmail.com, gsm 0477 790 388
VAIHTOEHTOKERHO
Hyvän elämän kerho. Ihmiset, eläimet, ympäristö,
vegetarismi
Riitta Salmi
riitta.salmi@skynet.be, gsm 0472 654 780, puh 02
375 32 85
VAUVAMUSKARI
Kerho etsii vetäjää
VIHERPEUKALOT
Puutarhanhoitoa Belgiassa
Taija Toratti
taija.toratti@skynet.be
gsm 0473 251 444
VILLEROY & BOCH
Matkoja tehtaille & vaihtopäiviä
Nina Tuhkunen-Vogels
nina.kees@hotmail.com,
gsm 0473 482 646

UUDET JÄSENET:
Asunmaa Piritta
lapset: Frans
Avenue Gribaumont 96
1200 Bruxelles
gsm: 0473 848005
email: piritta.asunmaa@formin.fi
Juult Janne
Rue du Discobole 3 B. 101
1348 Ottignes-Louvain-la-Neuve
gsm : 0485 722443
email : janne@juult.fi
Koivusaari Anu ja
Salmela Janne
Rue Marcel Marien 22 H6
1030 Bruxelles
gsm: 0496 655160
email: anu.koivusaari@osao.fi
Nokso-Koivisto Ilkka
Rampe du Val 6/101
1348 Louvain-la-Neuve
gsm: 0488 066620
email: ilkka.nokso-koivisto@aalto.fi

Saarisalo Eeva
Sörnäistenkatu 15 B 25
00580 Helsinki
gsm: +358 50 4913696
email: esaarisalo@gmail.com
Schmitz-Toivio Eeva
Lemmelei 5
2930 Brasschaat
gsm: 0495 640569
email: toivio@telenet.be

OSOITTEENMUUTOKSET:
Linnapuomi Mari
Rue du Noyer 282, 2ème entrée,
bte 60
1030 Bruxelles

KLUBISTA ERONNEET:
Viljakainen Sanna
Edellä mainittujen lisäksi SuomiKlubin jäseneksi on liittynyt neljä taloutta ja eronnut yksi talous, jotka
eivät ole halunneet tietojaan julkaistavaksi Parlöörissä.

Suomi-Klubin jäsenmäärä 11.1.2012 on 595 taloutta.

Saunaillat

K L U B I - P U B I N

Tervetuloa kaikki saunan ystävät

Saunamaksu on 8 euroa pyyhkeineen, juomat 2 euroa.
Hotelli Scandic toivoo, että omia juomia ei tuoda saunaan.
Naisille ja miehille on erilliset saunat.
Yleisön pyynnöstä saunomme savuitta.
Lisätietoja Satu Ylänen-Campbell,
gsm 0475 861 932
Saunat löylytellään
perjantaisin klo 19 - 23
Hotelli Scandicissa
rue d’Arenberg 18,
1000 Bryssel
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Jäsenasiaa
POSTILAATIKKO - pikkuilmoitukset
Pikkuilmoitukset voi lähettää lehden toimitukseen, toimitus.parloori@suomi-klubi.com.
Ilmoita myös laskutusosoitteesi ja huomauta,
mikäli olet Suomi-Klubin jäsen. Laskun lähetämme mahdollisimman pian lehden ilmestymisen jälkeen. Seuraavaan lehteen tulevat ilmoitukset täytyy toimittaa taittoon 6.3.2012
mennessä.

ILMOITUSHINNAT
Jäsenet: 1 - 4 riviä (160 merkkiä) ilmainen,
lisärivit (40 merkkiä) 2 euroa/rivi
Ei-jäsenet: 1 - 4 riviä (160 merkkiä) 2 euroa/
rivi, lisärivit (40 merkkiä) 3,5 euroa/rivi

Suomi-Klubin jäseneksi
liittyminen
Täytä huolellisesti kääntöpuolella oleva lomake.
Perhe merkitään jäsenrekisteriin ensimmäiseksi nimetyn henkilön mukaan. Tätä jäsentalouden nimeä käytetään muun muassa postituksissa, ja se tulee ilmoittaa viitetietona esimerkiksi jäsen- ja osallistumismaksuja maksaessa.
Palauta jäsentieto- ja liittymislomake jäsenvastaavalle POSTITSE osoitteeseen:
Kimmo Järvi, Avenue de Calabre 52 bte 6, 1200 Bruxelles
Maksa asianmukainen jäsenmaksu Suomi-Klubin tilille:
ING 310-0381319-01 (IBAN-tilinumero: BE43310038131901, SWIFT/BIC koodi:
BBRUBEBB), viitteeksi jäsentalouden nimi ja “jäsenmaksu”.
48 ja 30 euron jäsenmaksut sisältävät Tervetuloa Belgiaan -oppaan.
Uusi jäsenyys astuu voimaan sen jälkeen, kun Suomi-Klubi on vastaanottanut oikein täytetyn liittymis- ja jäsentietolomakkeen sekä asianmukaisen liittymismaksun.
Jäsentiedot on tarkoitettu ainoastaan Suomi-Klubin sisäiseen käyttöön. Tietoja ei
luovuteta eteenpäin.
Jokaisella Suomi-Klubin jäsenellä on oikeus tarkistaa, muuttaa tai poistaa jäsenrekisteritietonsa milloin tahansa.
Lisätietoja antaa jäsenvastaava sähköpostitse: kimmojarvi@gmail.com, tai puhelimitse 02 7793453

Suomi-klubi etsii

M A I N O S VA S TA AVA A

Mainosvastaava vastaa ilmoitusten hankinnasta Suomi-Klubin julkaisuihin ja internetsivuille ja hoitaa niihin liittyvät sopimukset, kirjeenvaihdon, tiedottamisen
sekä toimittaa mainoksia koskevat laskutustiedot laskuttajalle.
Tehtävä on aivan keskeinen Klubin toiminnan kannalta. Mainosvastaava on
Klubin johtokunnan jäsen. Toimesta ei makseta korvausta.
Jos tunnet tehtävän omaksesi, ota yhteyttä Heikki Suorttiin (hsuortti@gmail.
com)

Pysy kärryillä Suomi-Klubin toiminnasta RSS:n avulla
Helpoin tapa tietää kaikesta ajankohtaisesta on tilata SuomiKlubin RSS-syöte. Käyttäessäsi RSS-syötteitä ja siihen tarvittavaa
RSS-lukijaa pääset kärryille Suomi-Klubin toiminnasta niin, että
sinun ei tarvitse välttämättä vierailla nettisivustolla. RSS ilmoittaa, kun jotain
uutta on julkaistu, ja näyttää yhteenvedon sisällöstä.

Pikkuilmoituksia
Meditatiivinen joogakurssi maanantaisin klo 19.45-21.00 EEB2:n jumppasalissa. Kurssi alkaa ma 23.1. Lisätietoja
Terhi Konttiselta p. 0478 571 934.

Jäsenetuja
Suomi-Klubin jäsenetujen mahdolliset
asiakasnumerot, -koodit ja salasanat
löytyvät tästä, lisätietoa eduista saat
jäsenvastaavalta.

LAUTAT

FINNLINESin matkustajaliikenne
hoitaa itse kaikkien reittiensä myynnin ja markkinoinnin. Aikataulut ja
hinnat: www.finnlines.com.
Suomi-Klubin jäsenten edut: Reiteillä Helsinki–Travemünde ja Helsinki–Gdynia–Rostock hinnaston
mukaiset matkustaja- ja hyttihinnat
noin 10 % alennuksella. Alennus ei
koske ajoneuvo- sekä ateriapakettihintoja. Jäsenetua ei voi yhdistää muihin varauksiin tai tarjouksiin. Edun saamiseksi
varaukset on tehtävä Finnlinesin
numerosta 010 343 4500 tai sähköpostitse naantali@finnlines.com.
Varauksen yhteydessä tulee mainita
tuotetunnus BEL. Suomi-Klubin
jäsen-kortti on näytettävä lähtöselvityksessä. Jäsenkortin kopion
saa jäsenvastaava Kimmo Järveltä,
jos alkuperäinen ei ole tallella.
TALLINK SILJA, www.tallinksilja.
com
Alennus voimassa Siljan ja Tallinkin
aluksilla. Asiakasnumero 8782.
Muista varatessasi ilmoittaa oma
osoitteesi.

AUTOVUOKRAAMOT

FINN CAR RENTAL, edustus AutoMaxRent Transwell. rent@transwell.
fi, +358 10 423 9944. Alennus 15 %
kaikista hinnoistamme. www.transwell.fi

AURENT Oy, www.aurent.fi
Tarjouslaskuri -> sopimusasiakkaat
-> kirjaudu sisään -> hyödynnä edulliset vuokraushinnat
Käyttäjätunnus: Suomiklubi10

Tilaa ilmainen RSS-syöte osoitteesta www.suomi-klubi.com/rss
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Suomi-Klubin Jäsentieto- ja liittymislomake
Haluan/haluamme liittyä Suomi-Klubin jäseneksi
Jäsentietojen muutos
JÄSENTALOUDEN NIMI (etu- ja sukunimi):
Syntymäaika:
OSOITE:
POSTINUMERO:

KUNTA:

PUHELIN/GSM:
SÄHKÖPOSTI:
TIEDOT SAA JULKAISTA PARLÖÖRIN UUDET JÄSENET PALSTALLA

KYLLÄ
EI

Päiväys:

Allekirjoitus:

PUOLISO/KUMPPANI (etu- ja sukunimi):
Syntymäaika:
GSM:

SÄHKÖPOSTI:

TIEDOT SAA JULKAISTA PARLÖÖRIN UUDET JÄSENET PALSTALLA

KYLLÄ
EI

Päiväys:

Allekirjoitus:

SAMASSA TALOUDESSA (OSOITTEESSA) ASUVAT MUUT PERHEENJÄSENET
etu- ja sukunimi:
Syntymäaika:
GSM:

SÄHKÖPOSTI:

TIEDOT SAA JULKAISTA PARLÖÖRIN UUDET JÄSENET PALSTALLA

KYLLÄ
EI

Oma tai huoltajan
Päiväys:

allekirjoitus:

etu- ja sukunimi:
Syntymäaika:
GSM:

SÄHKÖPOSTI:

TIEDOT SAA JULKAISTA PARLÖÖRIN UUDET JÄSENET PALSTALLA

KYLLÄ
EI

Oma tai huoltajan
Päiväys:

Allekirjoitus:

Tilan loppuessa lisää muut perheenjäsenet irralliselle paperille tai tämän lomakkeen kopiolle

Jäsenmaksut:
Jäsenmaksu 48 euroa (sisältää kirjaamismaksun 12 euroa)
Eläkeläisjäsenmaksu 30 euroa (sisältää kirjaamismaksun 12 euroa)
Opiskelijat, harjoittelijat ja au pairit 18 euroa (eivät maksa kirjaamismaksua)
HUOM! Muualla kuin Belgiassa asuvilta jäseniltä peritään lisäksi 15 euron vuotuinen lisäpostimaksu.
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Asiakkaamme arvostavat
avointa viestintäämme
erityisesti silloin, kun
markkinatilanne on vaikea.

Juha Pukkala, Private Banker

Lue lisää verkkosivultamme
www.nordeaprivatebanking.com tai
varaa aika neuvotteluun numerosta
+352 43 88 77 77.

Making it possible
Nordea Bank S.A. on osa Pohjoismaiden ja Itämeren alueen johtavaa finanssipalvelukonsernia. Joitakin mainituista tuotteista ja palveluista ei paikallisten määräysten vuoksi voida
tarjota tiettyjen maiden asiakkaille. Sijoittajan tulee huomata, ettei minkään rahoitusvälineeseen kohdistuvan sijoituksen kannattavuutta voida taata. Sijoituksista saattaa koitua tappiota riippumatta pankin valitsemien varallisuudenhoitajien laadusta. Aiempi tuotto ei ole tae tulevasta kehityksestä. Nordea Bank S.A. on CSSF:n valvonnan alainen (110, route d’Arlon
L-2991 Luxembourg). Julkaisija: Nordea Bank S.A., R.C.S. Luxembourg No. B 14157, 562, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, Luxembourg: Puh. +352 43 88 77 77 Zürichin konttori: Puh.
+41 44 421 42 42 www.nordeaprivatebanking.com
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