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French Courses

Catering to the Delegates 
and Staff of the European Regions

All levels
Individual lessons
Tailored to your specific needs
Flexible hours
At your office or at your home

Pierre Barrioz 25 years of experience
(English, Nordic Languages Spoken Fluently)

Ex: Individual lessons
20 hrs: 700 euros       40 hrs: 1300 euros
Mobile: 0497 875 909
e-mail: pierrebarrioz@yahoo.com

Give a priority 
to Your French 
Now!
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AAmukAhvit puutArhAssA 
jatkuvat tänä keväänä 

Tule tutustumaan yksityispuutarhoihin ja vaihtamaan puutar-
havinkkejä muiden viherpeukaloiden kanssa. Kevään ensim-
mäinen tapaaminen on lauantaina 17.3 kello 10.30 Liisa 

Saarikosken luona (Pleinlaan / Avenue de l’Esplanade 81, Wezembeek-
Oppem. Puh 0479 798852). Ennakkoilmoittautuminen, kuppimäärän 
arvioimiseksi, joko Liisalle tai Taijalle (taija.toratti@skynet.be, puh 
0473 251444) - Tervetuloa mukaan!
 Belgialaisten puutarhatapahtumien sarja käynnistyy jo huhtikuus-
sa ja kannattaa varata aikaa kalenterista. Niitä järjestetään viehättä-
vissä kartanopuistoissa, kauniissa luostaripuutarhassa, pikkukaupun-
gin keskustassa, hieman syrjäisemmillä seuduilla jonne ei muuten tu-
le eksyttyä. Suoiteltavia retkikohteita vaikkei puutarhaa omistaisikaan 
ja jonne viedä vieraita! Tässä tapahtumien aikataulu tänä keväänä:

13. - 15.4 Enghien (www.archexpo.be)
20. - 22.4 Celles (www.lafeuillerie.be)
29.4 Hombeek (www.groenbeurs.be)
4. - 6.5 Aywiers (www.aywiers.be)
5. - 6.5 Celles (www.lafeuillerie.be)
11. - 13.5 Beervelde (www.parkvanbeervelde.be)
1. - 3.6 Celles (www.lafeuillerie.be)
8. - 10.6 Hex (www.hex.be)

Lisäksi muutama naapurimaan puutarhatapahtuma:
22.3 - 20.5 Keukenhof (www.keukenhof.nl)
22. - 26.5 Chelsea (www. rhs.org.uk)
3. - 8.6 Hampton Court (www.rhs.org.uk)

‘Se joka istuttaa puutarhan, istuttaa onnen’ - kiinalainen sananlasku

Gallen-Kallelaa Pariisissa
Vaikka Akseli Gallen-Kallela (1865-1931) on suoma-
laisen taiteen tunnetuimpia nimiä, hänen töitään ei ole 
juuri ollut esillä ranskalaisissa taidemuseoissa. Gallen-
Kallelalla oli läheiset suhteet Pariisiin, sillä hän asui kau-
pungissa useampaankin otteeseen ja lisäksi opiskeli 
Académie Julianissa.
 Gallen-Kallela maalasi Pariisin-vuosinaan muun mu-
assa teokset ”Poika ja Varis” sekä ”Akka ja Kissa”, jotka 
ovat hänen tunnetuimpia töitään. Gallen-Kallela edusti 
1800-luvun kansallisromantiikkaa, symbolismia ja realis-
mia.
 Gallen-Kallelan teoksista koottu näyttely on esil-
lä Pariisissa Musée d’Orsayssa 6. toukokuuta saakka. 
Museo sijaitsee osoitteessa 62, rue de Lille, 75343 Paris 
Cedex 07. Lisätietoa näyttelystä saa internetistä www.
musee-orsay.fr. n
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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
Huhtikuun lehden aineiston pitää olla peril-
lä toimituksessa viimeistään 18.3.
Lehteen tarkoitettu aineisto pyydetään 
toimittamaan toimitukseen mieluiten 
sähköpostitse osoitteeseen: 
toimitus.parloori@suomi-klubi.com.
Varaamme oikeuden muokata saapunutta 
materiaalia ja päättää sen julkaisuajankoh-
dasta tai julkaisematta jättämisestä.
Toimitukseen lähetettyä materiaalia ei 
palauteta, ellei asiasta ole erikseen sovittu.

JULKAISUAIKATAULU
Huhtikuun Parlööri postitetaan lukijoille 
vuonna 2012 viikolla 14.

PARLÖÖRI

Kannen kuva
Heikki Suortti

Pääkirjoitus

Megatrendejä

M
illä tahansa mittareilla mitattuna pohjoismaalainen 
yhteiskuntamalli sijoittuu kansainvälisissä vertailuis-
sa aivan kärjen tuntumaan, oli sitten kyse elämi-
sen tasosta, taloudesta, oppimistuloksista, turvalli-
suudesta, kilpailukyvystä, sääntöjen noudattamises-
ta tai ihmisten onnellisuudesta. Suomi on euromais-

ta vielä harvinaista AAA-luokkaa. Hienot PISA-tulokset ovat jatkuvan 
ylpeyden aihe. 

Meitä suomalaisia on Euroopan Unionin kansalaisista reilu yksi pro-
sentti. Euroopan Unionissa on ihmisiä noin 500 miljoonaa. Unionilla 
ei ole selkeää identiteettiä,  monen suomalaisen mielestä suomalai-
silla on selkeä identiteetti. Jokainen muistaa koulun historian tunnil-
ta lauseen “Ruotsalaisia emme enää ole, venäläisiksi emme tahdo tul-
la, olkaamme siis suomalaisia”, olkoonkin, että se taisi kuulua alun-
perin “Svenskar äro vi inte längre, ryssar vilja vi inte bli, låt oss alltså 
bli finnar”. 

Maailma ympärillämme muuttuu kovaa vauhtia. Muutoksen kär-
jessä kulkevat uudet nousevat taloudet Aasiassa ja Latinalaisessa 
Amerikassa. Pelkästään Kiinassa ja Intiassa on 2 500 miljoonaa ihmis-
tä. Nousevien talouksien kasvun tunnusluvut ovat huimia, esimerkik-
si Kiinan talous on kasvanut jo kaksikymmentä vuotta keskimäärin 
yli kymmenen prosentin vuosivauhtia ja on vain ajan kysymys, koska 
se talousmahtina ohittaa Yhdysvallat. Kansainvälinen valuuttarahasto 
arvioi tämä tapahtuvan jo vuonna 2016, kun mittarina käytetään kor-
jattua ostovoimapariteettia, rahan paikallista ostovoimaa.

Tämmöisistä muutoksista ei meille osattu kertoa koulun penkillä mi-
tään. Siksi niihin on vaikea suhtautua. Muutos voi olla suuri mahdol-
lisuus, mutta tavallisempaa ja helpompaa on käsitellä muutosta uh-
kana. Samalla on vaikeaa tunnustaa, että emme ehkä olekaan niin 
hyviä kuin taaksepäin katsovat mittarit antavat ymmärtää.  Suomen 
kauppatase kääntyi viime vuoden lopulla alijäämäiseksi ensi kerran 
20 vuoteen. Saksan vienti Euroopan ulkopuolelle toistaiseksi vetää, ja 
monet Euroopan maat ovat paljolti riippuvaisia Saksan talouden vielä 
suotuisasta kehityksestä.

On epätodennäköistä, että mikään Euroopan 
maa yksin voi kovin paljon vaikuttaa talouden 
megatrendeihin. On toisaalta todennäköistä ja 
nähtävissä, että tämä kehitys kohtelee eri mai-
ta eri tavoin, toisia lempeämmin ja toisia ko-
vemmin. Oma hyvinvointimme perustuu täy-
dellisesti siihen, että olemme mukana raken-
tamassa niin Suomea, Eurooppaa kuin muuta-
kin maailmaa.

Heikki Suortti
Päätoimittaja
Suomi-Klubin puheenjohtaja
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Sisältö

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 toi-
mii jäsentensä edunvalvojana.

Osallistumismaksut Suomi-Klubin tilaisuuksiin, ilmoitus-
laskut sekä muut Suomi-Klubin lähettämät laskut mak-
setaan 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

SUOMI-KLUBI a.s.b.l.  www.suomi-klubi.com

JOHTOKUNTA 2011 - 2012
Jozef Van Hovestraat 94 A, 
1950 Kraainem, Belgia

MAKSUT

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

VARAPUHEENJOHTAJA
Anni Hellman
annihellman@yahoo.com

SIHTEERI
Kati Hognes 
gsm 0472 452 611 
kati.hognes 
@suomi-klubi.com 

JÄSENVASTAAVA
Kimmo Järvi
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

3 Pääkirjoitus

6  Risto Isomäki puhuu 
ilmastonmuutoksesta

9  Manneken Finn: Prinsessaa 
katsastamassa

10  Kokeneen laskijan Chamonix

14  Matka lapsuusmuistojen maailmaan

16  Autolla Suomeen

17  Sauli Niinistö otti vastaan 
presidentinviran

18  Benelux-instituutti: Tapaa Riikka 
Pulkkinen Brysselissä

20  Nuorten palsta

21  Merimieskirkko

22  Urheilu

23  Jäsenasiaa

25 Tenavapalsta

RAHASTONHOITAJA
Lasse Suhonen
gsm 0478 231 291
rahastonhoitaja 
@suomi-klubi.com

KIRJANPITÄJÄ
Kimmo Pehkonen
puh/fax 02 779 39 61
ak.pehkonen@skynet.be

LASKUTUSVASTAAVA
Päivi Öhman
gsm 0476 983 587
piivi26@yahoo.com

MAINOSVASTAAVA
Tehtävä avoinna

10 Chamonix 
kutsuu  

suksille

14 Matkalla 
lapsuus-

muistoihin

16 Suomeen 
pääsee 

sujuvasti 
myös autolla
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Klubiasiaa

S U O M I - K L U B I N  T U L E V A A  O H J E L M A A

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. Kokouksen avaus
2. Kokouksen puheenjohtajan valinta
3. Kokouksen sihteerin valinta
4. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
6. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
7. Toimintakertomus kaudelta 1.1.2011-31.12.2011
8. Tilinpäätös kaudelta 1.1.2011-31.12.2011
9. Tilintarkastajien lausunto
10. Tilinpäätöksen vahvistaminen
11. Vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille
12. Toimintasuunnitelma kaudelle 1.1.2012-31.12.2012
13. Talousarvio kaudelle 1.1.2012-31.12.2012
14. Päätös liittymis- ja jäsenmaksun suuruudesta
15. Toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksyminen
16. Päätös johtokunnan jäsenten lukumäärästä
17. Johtokunnan puheenjohtajan, varsinaisten jäsenten ja varajäsenten valinta
18. Kahden tilintarkastajan ja yhden varatilintarkastajan valinta
19. Kolmen vaalitoimikunnan jäsenen valinta
20. Jäsenten vuosikokoukselle yhdistyksen sääntöjen 16. artiklan mukaisesti toimittamien 

asioiden käsittely
21. Kokouksen päättäminen

Jäsenten, jotka haluavat saada jonkin asian vuosikokouksen käsiteltäväksi, on ilmoitettava siitä kir-
jallisesti 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

14 Matkalla 
lapsuus-

muistoihin
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Tapahtuu Brysselissä

Risto Isomäki: On 
vaarallista keskittyä vain 
ilmastonmuutoksen hyötyihin

TeksTi TeeMU VAss  

Kirjailija Risto Isomäki ei usko, 
että ilmastonmuutoksen 
seurauksilla pelottelu saisi 
valtioita ja ihmisiä välttämättä 
muuttamaan käyttäytymistään 
oikeaan suuntaan. Tuhon 
ennustaminen tekee ihmiset 
passiivisiksi ja toivottomiksi, 
vaikka toimintaa tarvittaisiin. 
Isomäki kehuu EU:n olleen 
pitkään ainut todella 
merkittävä ilmastopolitiikan 
edistäjä.

Risto Isomäki on jokseenkin huo-
lissaan globaalin ilmastokeskustelun 
viimeaikaisesta suunnasta. Vielä vii-
si vuotta sitten julkisessa keskustelus-
sa korostui hyvin näkyvästi ilmaston 
lämpenemisen torjunnan tärkeys.

Yhdysvaltain entisen varapresi-
dentin Al Goren ilmastokampan-
joinnista tehty Epämiellyttävä to-
tuus -elokuva sekä Gorelle ja YK:n il-
mastopaneelille yhteisesti myönnetty 
Nobel-palkinto pitivät tuolloin ilmas-
toaiheita valtamedian valokeilassa.  

– Vuoden 2009 Kööpenhaminan 
huippukokoukseen saakka ilmaston 
lämpenemisen torjuminen oli länsi-
maiden hallituksille todellinen ja va-
kava projekti, Isomäki väittää. 

– EU:ssa oli laadittu kunnian-
himoiset kasvihuonepäästöjen vä-
hentämistavoitteet. EU on ollut tär-
keä ilmastotavoitteita ajava voi-
ma, ehkäpä ainut todella merkittä-
vä. Yhdysvallatkin oli kuitenkin he-
räämässä ilmastotietoisuuteen, ja asia 
eteni myös yksityisen sektorin yhteis-
työelimissä. 

Puhti hiipui jonkin ajan päästä, 
kun esimerkiksi Aasian talousmah-
teja ei saatu tulemaan tavoitteissa 

vastaan. Samalla länsimaiden rahoi-
tuskriisi on vallannut mediasta yhä 
enemmän palstatilaa.  

– Ilmastokeskustelussa on nyt siir-
rytty puhumaan yhä enemmän läm-
penemisen myönteisistä vaikutuksis-
ta, Risto Isomäki sanoo. 

– Hyötynäkökohtien korostajat 
tuntuvat jopa saaneen keskustelus-
ta henkisen yliotteen. Muun muassa 
Venäjän suunnitelmissa on nousta jäl-
leen supervallaksi arktisen alueen öl-
jy- ja maakaasuvarojen avulla.

Ajatus, että ilmaston lämpenemi-
sestä voitaisiin hyötyä niin paljon, et-
tei haittavaikutuksista tarvitsisi välit-
tää, on Isomäen mukaan katastrofaa-
linen virhearvio. Keskustelun kään-
täminen jälleen ilmastotoimien kii-
reellisyyden kannalle tuntuu hänen 
mielestään nykytilanteessa vaikeal-
ta.  

– Vain jokin todella säikäyttävä 
tapahtuma, kuten jokin tiheään asu-
tulle alueelle osuva 25-metrinen aal-
to tai väärään paikkaan iskevä hurri-
kaani, voisi saada hallitukset ryhty-
mään nopeisiin toimiin, hän pelkää.   

Toisaalta uhkakuvien maalailu 
voi Isomäen mukaan kääntyä itse-
ään vastaan, sillä liian pessimistises-
sä ilmapiirissä kukaan ei halua teh-
dä mitään. Helpotkin ilmastomyön-
teiset toimet voivat silloin jäädä to-
teuttamatta.

Tuhon tarinat ja todellisuus
Risto Isomäki tuli suuren yleisön tie-
toisuuteen vuonna 2005, jolloin hä-
nen ekologinen trillerinsä Sarasvatin 
hiekkaa nimettiin Finlandia-palkin-
toehdokkaaksi. Tätä ennen hän oli 
kuitenkin luonut jo mainetta tieteis-
kirjailijana, ja hänen varhaisemmas-
sa tuotannossaan esiintyy avaruus-
oopperankin piirteitä. Isomäen en-
simmäisessä romaanissa, Gilgamešin 

tappiossa, esimerkiksi vieraillaan ku-
vitteellisella planeetalla. 

– Aloin sen jälkeen karsia fanta-
sia-aineksia tietoisesti pois, Isomäki 
kertoo. 

– Vaikka kirjoitan edelleen speku-
latiivista kaunokirjallisuutta, olen ha-
lunnut viime aikoina kuvata sellaisia 
tilanteita, jotka ovat oikeasti mahdol-
lisia. Kirja toimii silloin eri teholla.

Viime vuonna tsunami iski 
Japanin rannikolle ja aiheutti vau-
rioita Fukushiman ydinvoimalas-
sa. Tämän jälkeen uutisoitiin Risto 
Isomäen ennustaneen tapahtumat 
Sarasvatin hiekkaa -kirjassaan.

Isomäki on kantanut muutenkin 
huolta rannikoiden tuntumaan ra-
kennettujen ydinvoimaloiden turval-
lisuudesta, ja hän valmistelee parhail-
laan aiheesta myös englanninkielistä 
tietokirjaa. 

– Osa kirjoissani esitetyistä spe-
kulaatioista voi osua oikeaan ja on 
osunutkin. Joskus taas ennustuk-
seni menevät pieleen, esimerkiksi 
Grönlannin jäätiköt eivät ole sulaneet 
niin nopeasti kuin vielä Sarasvatia 
tehdessäni oletin, Isomäki toteaa. 

Sarasvatin hiekan kaltainen jän-
nitysromaani tarvitsee toimiakseen 
kauhuskenaarion, jossa lähestyvä 
uhka on osattava luoda lukijaa kou-
kuttavalla tavalla. Jos asiat ovat kir-
jan maailmassa täysin mallillaan, tril-
leristä tulee tylsä. Tässä suhteessa 
Isomäki joutuu kaunokirjailijana ris-
tiriitaan sen oletuksensa kanssa, ettei 
uhkakuvien maalailu välttämättä ole 
nykytilanteessa hyväksi. 

Romaani ei toisaalta olekaan Risto 
Isomäen mielestä paras väline ajan-
kohtaisiin kannanottoihin. Sen syn-
typrosessi on usein liian hidas: esi-
merkiksi viimeisintä romaaniaan Con 
rit hän alkoi luonnostella jo lähes 

ª
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kymmenen vuotta sitten. 
– Jos romaania alkaa suunnitella 

teräväksi kommentiksi johonkin pin-
nalla olevaan keskusteluun, voi käy-
dä niin että puheenaiheet tai paino-
tukset ehtivät vaihtua moneen ker-
taan ennen kuin romaani on valmis, 
Isomäki sanoo. 

– Sarasvatin hiekkaa osui ehkä 
sattumalta sopivaan saumaan, mutta 
yleensä kirjoitan ajankohtaisia näke-
myksiäni asiaproosaksi, joka valmis-
tuu nopeammin. 

Romaanien onkin Isomäen mie-
lestä syytä käsitellä melko ajattomia 
aiheita. Romaanin vahvuus on, että 
pakottaessaan lukijan kuvittelemaan 
paikat, henki-
löt ja tapahtumat 
omassa mieles-
sään, se tuo ai-
heensa hyvin lä-
helle lukijaa. 

– Tässä mie-
lessä romaani voi 
luoda elokuvaa-
kin tehokkaam-
pia ja pysyväm-
piä kuvia ihmis-
ten mieliin. 

Isomäki on 
miettinyt muu-
tenkin sitä, mis-
sä määrin ihmis-
ten toimintaan vaikuttaa se, kuinka 
todelliselta jokin asia heistä tuntuu. 
Esimerkiksi Pohjoisen jäämeren alue 
– johon paikallistuvat Isomäen mu-
kaan ilmastonmuutoksen kaikkein 
vaarallisimmat piirteet kuten metaa-
niklatraatin sulaminen – on useimpi-
en ihmisten näkökulmasta niin kau-
kainen paikka, että se voisi yhtä hy-
vin olla toisella planeetalla. 

– Jäätiköt ovat meille suomalaisil-
le jossakin määrin ”totta”, koska me 
tunnemme pohjoisia ilmasto-oloja, 
Isomäki sanoo. 

– Mutta jo eteläeurooppalaisille, 
puhumattakaan sitä etelämpänä asu-
vista, jäätiköitä ja Jäämerta ei taval-
laan ole edes olemassa.  

Ratkaisuhakuista  
optimismia
Mikä pitää yllä Risto Isomäen opti-
mistista asennetta, vaikka näkymät 
ilmaston lämpenemisen pysäyttämi-
sestä näyttävät toivottomilta? Isomäki 
itsekin arvioi, että pelkästään kasvi-
huonekaasuja vähentämällä tarvittai-
siin noin 70 prosentin leikkaukset ny-
kytasoon nähden, jotta hiilidioksidin 
kertyminen ilmakehään loppuisi. 

– Haluaisin nähdä enemmän idea-

riihiä, joissa tuotettaisiin uusia luovia 
ehdotuksia etenkin ilmastoa viilentä-
viksi toimenpiteiksi, hän sanoo. 

– Kannattaa yrittää rikkoa ajatte-
lun luutumia eikä lähestyä ongelmia 
vain yhdellä ratkaisumallilla. Nyt on 
vain niin, että monet niistä, jotka ym-
märtävät tilanteen vakavuuden, ovat 
heittäytyneet pessimisteiksi. 

Isomäki on kantanut oman kor-
tensa kekoon. Hän muun muas-
sa kirjoitti vuonna 2008 teoksen ni-
meltään 34 tapaa estää maapallon 
ylikuumeneminen. Alaotsikollaan 
”Järkevistä vaihtoehdoista hullun tie-
demiehen ratkaisuihin” kirja onkin 
juuri sellaista vapaata ajatusten pal-

lottelua, jota hän 
ideanikkareilta 
kaipaisi. 

Isomäen suo-
sikit ilmaston vii-
lenemistä autta-
vista keinoista 
voivat kuulostaa 
yllättäviltä, koska 
ne edellyttävät 
kemiallisten yh-
disteiden päästä-
mistä merialuei-
siin. Hallitukset 
voisivat hänen 
mukaansa huo-
lehtia muun mu-

assa siitä, ettei laivojen rikkipäästöjä 
pohjoisilla merialueilla rajattaisi, sil-
lä ne tuottavat viilentäviä pilviä me-
ren ylle. 

– Toinen keino, jota periaatteessa 
kuka tahansa voisi soveltaa, on rauta-
sulfaatin kylväminen mereen Pohjois-
Atlantilla, Isomäki valottaa. 

– Tämä voisi olla jopa eräänlainen 
kansalaistottelemattomuuden muoto, 
sillä aine on kenen tahansa vapaasti 
hankittavissa. Raudan lisäys meressä 
kasvattaisi planktonin määrää ja siten 
myös viilentäviä rikkiyhdisteitä. 

EU on valmistellut viime kuu-
kausina rikkipäästödirektiiviä, jo-
ka asettaisi tiukat rajat laivojen rik-
kipäästöille etenkin Itämerellä ja 
Pohjanmerellä. Rajoituksilla on puo-
lustajiensa mukaan myönteisiä vaiku-
tuksia esimerkiksi rannikon asukkai-
den terveyteen. Isomäki katsoo asiaa 
kuitenkin myös ilmastonmuutoksen 
näkökulmasta, ja toteaa ettei ranni-
kon laivaliikenteen päästökurilla ole 
merkitystä viilenemisen kannalta. 

– Mutta olisi tärkeää, et-
tei Pohjois-Atlantilla ja pohjoisella 
Tyynellämerellä liikkuvien laivojen 
kesäaikaisia rikkipäästöjä vähennet-
täisi, hän sanoo. 

Arvoitusten jäljillä
Romaanirintamalla Isomäeltä on 
myös ennen pitkää uutuuksia luvas-
sa. Hän kertoo saavansa ideoita ta-
rinoihinsa monenlaisista lähteistä, 
usein jostakin lukemastaan tieteelli-
sestä tekstistä. Toisaalta esimerkiksi 
uusimman Con rit -romaanin meri-
hirviöaihe tuli vastaan Isomäen vai-
molla olleesta Vietnamin matkaop-
paasta. 

Tarina hirviöiden olemassaoloa 
tutkivasta retkikunnasta yhdistyy kir-
jassa Kaakkois-Aasian suosademet-
siin ja ilmaston lämpenemisen tuo-
miin hirmumyrskyihin. Samaan ta-
paan Isomäki on usein muutoinkin 
löytänyt eri yhteyksistä pari aihetta, 
joita pyörittelee mielessään, kunnes 
ne loksahtavat kohdalleen romaanin 
ideaksi. 

Kirjailijalla on koko ajan muutama 
romaaniaihio työn alla. Pitemmälle 
edenneitä on tällä hetkellä kaksi. 

Toinen on eräänlainen jatko-
osa Sarasvatin hiekkaa -teokselle. 
Tapahtumat sijoittuvat lähitulevaisuu-
teen, jäätikön sulamisesta alkaneen 
katastrofin jälkeisiin vaiheisiin, mutta 
tarinassa liikutaan myös toisella aika-
tasolla, noin 10 000 vuotta sitten ta-
pahtuneen vedenpaisumuksen ajas-
sa. 

Toinen valmisteilla olevista ro-
maaneista on saanut inspiraation-
sa viime vuosina Mustanmeren poh-
joispuolella tehdyistä arkeologisista 
löydöistä. Arkeologit ja kielentutkijat 
ovat kaivaneet esiin yllättävää tietoa 
esimerkiksi suomensukuisten kanso-
jen esihistoriasta.  

Uusin tutkimus viittaa Risto 
Isomäen mukaan siihen, että urali-
laiset kielemme saivat alkunsa juuri 
tuolla alueella, lähellä indoeuroop-
palaisten kielten syntykotia. Näyttää 
kuitenkin siltä, että se Suomeen vael-
tanut kansa, josta nykysuomalaiset 
geneettisesti polveutuvat, olisikin pu-
hunut indoeurooppalaista kieltä ja 
omaksunut suomensukuisen kielen 
vasta täällä asuneelta väestöltä. 

Kirjailijan työ on tarinoiden etsi-
mistä, ja hyvä tarina kietoo itsensä 
usein jonkin vastausta vailla olevan 
mysteerin ympärille. Isomäen tuo-
tannon ystävät ovat tottuneet mielen-
kiintoiseen tasapainoiluun toden ja 
teorioiden välillä, ja sitä näyttää ole-
van luvassa tulevissakin teoksissa. n

Kirjailija Risto Isomäki saapuu 
Brysseliin Suomi-Klubin vieraak-
si Merimieskirkolle sunnuntaina 
22. huhtikuuta.

Hallitukset voisivat 
Isomäen mukaan 

huolehtia muun muassa 
siitä, ettei laivojen  

rikkipäästöjä pohjoisilla 
merialueilla rajattaisi.

Tapahtuu Brysselissä
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        M A N N E K E N  F I N N  S E I K K A I L E EPrinsessaa    katsastaMassa

S
uomelle valittiin uusi presidentti, mut-
ta ruotsalaisille syntyi uusi prinsessa. 
Ruotsin valtakunnanmarsalkka ilmoit-
ti kansakunnalle tulevan kruununpe-
rillisen koko kuninkaallisen nimen, jo-

ka kuuluu Estelle Silvia Ewa Mary. Tyttö tu-
li maailmaan torstaina 23. helmikuuta klo 04.26 
Ruotsin aikaa. Prinsessa oli syntyessään 51 sent-
timetriä pitkä ja painoi 3280 grammaa.

Ei se ole helppoa syntyä kruunupääksi 
Ruotsissa. Protokollan mukaan tehtävä pitää 
aloittaa tuoreeltaan katsastuksella. Ruotsin pää-
ministeri katsastaa, että vauva on sama, jonka 
tuleva kuningatar pyöräytti, eikä mikään vaih-
dokas. On siellä synnytyshuoneessa ollut ah-
dasta, kun Daniel, Fredrik ja kätilö ovat kaik-
ki tuppautuneet Victorian äitiysvuoteen vie-
reen. Täällä Belgiassa autoakaan ei tarvitse kat-
sastaa heti, vaan vasta neljän vuoden ikäise-
nä. Suomalaisille olisi ollut kunnia-asia, jos oli-
simme saaneet prinsessan katsastuksen hoi-
taaksemme. Halvimmalla olisi katsastus hoi-
tunut Seinäjoella 45 eurolla. Tosin halvalla ei 
saa hyvää, kun seinäjokiset eivät puhu ruot-
sia. Vaasassa olisi kielitaitoinen katsastus mak-
sanut 55 euroa, ja siihen sitten laivaliput päälle. 
Prinsessan katsastus olisi oikeastaan kuulunut-
kin vaasalaisille, koska jo Ruotsin ensimmäinen 
kuningas nimettiin Vaasan kaupungin mukaan. 
Suomen uusi presidentti alkaa olla siinä iässä, 
että katsastus olisi jo tarpeellinen. Pohjanmaalla 
on presidenttejä katsastettu ennenkin.

Saksalainen Neue Welt -lehti ehti uutisoida, et-
tä Victoria sai pojan. Lehden päätoimittaja ker-
toi, että asian olivat hänelle varmistaneet nor-
maalisti luotettavina pidetyt lähteet, siis hevos-
miesten tietotoimisto. Lehti on ilmoittanut, et-
tä aikoo korjata virheensä seuraavassa nume-
rossa. Ruotsalaiset katsastivat prinsessan vaat-
teet päällä, joten erehtymisen vaara on melkoi-
nen. Olisi reilusti pitänyt katsoa, että onko min-

kälaiset vehkeet, eikä ryhtyä arvuuttelemaan. 
Kannattaa ehkä päätoimittajan nyt vielä odot-
taa, että asiaan saadaan varmuus. Aikaisemmin 
tytöt tunnisti kyllä vaatteista. Ei enää nykyään 
tunnista. Olihan meilläkin punapäinen naispre-
sidentti, joka vaihtoi alinomaa paikkaa Conan 
O’Brienin kanssa, eivätkä suomalaiset koskaan 
tienneet kumpi on kumpi. Ainoa, joka varmas-
ti tiesi asian kulloisenkin laidan, oli Pena. Kun 
Conan hoiteli presidentin tehtäviä, niin pojat 
kuulemma nauttivat perjantaisin Mäntyniemen 
saunalla Guinnessiä, heittivät tikkaa ja kertoivat 
toisilleen vitsejä.

Saksalaisilla on muutenkin ollut huonoa tuu-
ria Ruotsin kruunupäiden kanssa. Viime kesänä 
Kaarle Kustaa ja Silvia olivat Ladenburgissa 
Saksassa etsimässä ruokapaikkaa. Ladenburg 
on Silvian syntymäkaupungin Heidelbergin ku-
peessa. Kultainen Tähti -nimisen majatalon 
emäntä käännytti Silvian ovelta. Hän ja Kaarle 
Kustaa saivat tyytyä pitsaan Da Vincin pitseri-
assa kaupungin torin varrella. Emäntä sanoi 
Silvialle vain, että paikka on nyt täynnä. Hän 
kyllä jälkeenpäin esitti, että pitäisi kruunupäi-
den älytä käyttää kruunujaan ja valtikoitaan, 
niin olisi ne silloin helpompi tunnistaa. Ei sitä 
yrittäjä ehdi lukea juorulehtiä kaiket päivät, kun 
on asiakkaita ruokittavana ja perhe elätettävänä. 
Kaarle Kustaa on tosin kuuluisa siitä, että halu-
aa pitää ravintoloissa matalaa profiilia. Onnistui 
nyt siinä kerrankin.

Jonkun ruotsalaisen julkkisälykön mukaan uu-
den prinsessan nimi on kuninkaalliselle täy-
sin sopimaton ja pitäisi vaihtaa, koska se kuu-
lostaa leivokselta. Jos Manneken Finn olisi saa-
nut asian päättää, niin prinsessasta olisi tullut  
Peppilotta Sikuriina Rullakartiina Kissanminttu 
Viktorian- ja Danielintytär. Mutta kyllä Estelle 
käy vähintään yhtä hyvin. 

Manneken Finn
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Brysselistä meitä oli lähdös-
sä kolme henkeä, lisäksi 
Suomesta tulisi lentäen mu-
kaan porukkaan isä kah-

den teini-ikäisen poikansa kanssa. 
Matkakohteeksi valikoitui Ranskan 
Chamonix-Mont-Blanc, paljolti koska 
sieltä järjestyi kohtuullinen majoitus 
hieman myöhäiselläkin aikataululla. 

Ajoreitiksi päätettiin valita ete-
läinen, Geneven eteläpuolinen. 
Chamonixin laaksoon pääsee myös 
Sveitsin läpi ajamalla pohjoispuolel-
ta solan kautta, mutta solassa saat-
taa olla liikennerajoituksia ja joskus 
se on jopa kiinni lumitilanteesta riip-
puen. Ranskan puolella pysyen vält-
tää myös Sveitsin n. 40 € tieveron. 

Kilometrejä kertyy yhteen suuntaan 
n. 860, josta suurin osa ranskalaisia 
erinomaisia tullimoottoriteitä, jossa 
on helppo pitää reipasta yli 100 km 
keskituntinopeutta.

Niinpä helmikuisena lauantai-
aamuna käänsimme auton keulan 
kohti Luxemburgia. Aamu oli sumui-
nen ja luntakin hieman sateli, mutta 
onneksi liikenne oli vielä ennen kah-
deksaa hiljainen. Sää parani Luxiin 
ehdittäessä ja loppumatka sujuikin 
auringon paistaessa enimmän aikaa 
etelän suunnalta suoraan silmiin.

Yhden matkalaisista koukkasim-
me kyytiin matkan varrelta Dijonista, 
ja perillä oltiin vielä valoisaan aikaan 
iltakuuden maissa. Suomen delegaa-

       Kokeneen laskijan ChaMonix 
Vain päivän ajomatkan päässä 

Brysselistä alkavat alpit, ja 

jo useampana talvena oli 

tehnyt mieli elvyttää vanhaa 

lasketteluharrastusta, mutta 

erilaiset työ- ja muutkin esteet 

olivat aina tulleet väliin. 

Tänä talvena matka vihdoin 

toteutui.

TeksTi jA kUVAT LAUri ALkU
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tio oli tulossa vasta myöhemmin il-
lalla.

Majoittuminen aivan keskustan 
tuntumassa sijaitsevaan Le Majestic-
konferenssieskuksen huoneistoon 
sujui kivuttomasti, haimme avaimet 
välitystoimistosta ja löysimme maja-
paikkamme helposti. Kaikista huo-
neista oli näköala Mont Blancille, 
Länsieuroopan korkeimmalle vuo-
renhuipulle. Huoneisto on muuten-
kin asiallisesti varustettu. Keittiössä 
on kaikki tarpeellinen, wc:itä ja suih-
kuja kaksi. Kuivauskaappia ei ol-
lut, mutta sen sijaan hyvä pesuko-
ne ja kuivausrumpu, jossa käytetyt 
vaatekerrastot saa nopeasti kuiviksi. 
Rakennuksesta löytyy myös ilmainen 
wifi, joskin ilta-aikaan ja osissa huo-
neistoa se toimii hitaasti ja pätkien.

Seuraavana aamuna lähdimme 
hyvillä mielin hissilippujen hakuun. 
Chamonixin laaksossa on useita eril-
lisiä laskettelualueita ja lippuvaihto-
ehtoja on kaksi. Suppeammalla lipul-
la voi laskea kolmella lähialueella, jot-
ka ovat  Brevent-Flegere, Les Grands 
Montets ja Domaine de Balme. 
Laajennettu lippu kelpaa lisäksi Italian 

puolella Courmayeurilla, Sveitsin 
Verbierissä (jonne on Chamonixista 
64 km) sekä laakson länsipäässä Les 
Houchesissa. Lisäksi laajennetulla li-
pulla pääsee Grands Montetsin huip-
puhissiin, josta voi tulla alas hulppe-
asta 3275 m korkeudesta. 

Koska meillä oli käytössämme au-
to, päädyimme laajempaan lippuun. 
Kuuden päivän aikuisten lipun hinta 
oli yhteensä 261, 60 (sis. smart card, 3 
€). Ilman autoa voi käyttää paikallis-
busseja, jotka liikennöivät pitkin päi-
vää lyhyin vuorovälein. Tosin aamul-
la ja Iltapäivällä bussit ovat hyvin täy-
siä eivätkä kaikki halukkaat välttä-
mättä edes mahdu kyytiin.

“Onnellinen  
perhetapahtuma”
Perheille on tarjolla alennusta lippu-
jen hinnoista. Jos perheessä on kak-
si aikuista ja kaksi alaikäistä, saa toi-
nen alaikäinen lippunsa ilmaiseksi. 
Vaikka retkueemme oli täysin mies-
puolinen, päättivät kaksi meistä “vi-
rallistaa parisuhteensa” lippujonossa, 
ja myyjätär hyväksyi tämän järjeste-
lyn mukisematta, eikä sen kummem-
pia papereita tarkistettu. Toisen osa-
puolen kotiin jääneeltä vaimoltakaan 
ei ehditty lupia kysellä, mutta hissili-
puissa säästettiin yhteensä n. 200 eu-
roa.

Rinteessä
Chamonixin rinteet ovat suurel-
ta osin puurajan yläpuolella, ja niil-
le noustaan isoilla kabiinihisseillä. 
Kaupungin keskustan vierestä lähte-
vän Planprazin hissin nousukorkeus 
on lähes kilometrin. Päivän päätteek-
si alas voi tulla joko samalla hissil-
lä tai sitten yleensä hyvin jyrkkiä ja 
kapeita metsien läpi laskevia mus-
tia rinteitä pitkin. Huimapäinen 
nuoriso-osastomme tuli tietenkin 
joka päivä niitä pitkin, itse mono-
ongelmineni tulin yleensä kabii-
nilla takaisinkin. 

Kyliin laskevat rinteet saat-
tavat kärsiä myös lumen puut-
teesta ja olla siksi suljettuja, 
mutta tänä talvena ei sitä on-
gelmaa ole ollut. Ylhäällä lun-
ta on useita metrejä, paikoi-
tellen jopa yli 4 m, joten rin-
teet ovat hyvässä kunnossa. 
Suuren lumimäärän kääntö-
puoli on tietenkin vyöryvaara, mutta 
se pysytteli koko viikon kohtalaisena 
(kolme viisiportaisella asteikolla). Sää 

pysyi ylhäällä vuorilla enimmäkseen 
hyvänä, vaikka itse laakso olikin use-
ana päivänä pilvien peitossa.

Chamonix on kokeneen laskijan 
kohde ja monet rinteet ovat haasta-
via. Vain Lapissa käyneestä sunnun-
tailaskijasta tuntui, että rinteiden vä-
riluokitus oli hieman toisenlainen 
kun pohjolassa. Punaiset rinteet vas-
taavat Lapin mustia ja siniset Lapin 
punaisia. Alppien mustia rinteitä vas-
taavia ei sitten Suomesta löydykään. 
Valinnanvaraa on kuitenkin myös 
helposta päästä, joten pelkkään rin-
neravintolassa istuskeluun ei aloitteli-
jankaan tarvitse tyytyä.

Helmikuun alkupuolella hieman 
ennen varsinaista talviolomaseson-
kia hisseissä ja rinteissä on vielä hy-
vin tilaa. Rinneravintoloiden hinnat 
ovat korkeat, ja monilla olikin mu-
kana omia eväitä joita voi syödä joi-
denkin ravintolarakennusten yhtey-
dessä olevissa sitä varten varatuissa 
tiloissa. Ravintoloissa kannattaa va-
rautua myös siihen, että ruoat loppu-
vat kesken, yhtenä päivänä piti lou-
naaksi tyytyä pelkkään fritteannok-
seen. Ravintoloiden taso myös vaih-
telee suuresti lähes ala cartesta pie-
neen puulämmitteiseen majaan, jossa 
listalta löytyi vain kahta eri soppaa. 
Tämän puutteen toki korvasi idylli-
nen tunnelma, iltapäivän aurinko ja 
kaikkialla ihailtavissa olevat mahta-
vat maisemat.

Autolla Alpeille

Chamonixin automaatttisesti luettavan his-
sikortin voi palauttaa 3 € panttia vastaan 
mutta se on myös mukava matkamuisto.

Breventin alueen Planprazin hissin yläase-
malta 2000 metrin korkeudesta alkaa moni 
ikimuistoinen kaskettelupäivä.

ª
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After Ski?
Viikon mittaan teimme joka toisena 
iltana itse ruokaa ja kävimme joka 
toisena iltana syömässä kaupungil-
la. Paikallinen keittiö on savoyardilai-
nen, ja esimerkiksi raclettea tai fon-
dueta kannattaa ehdottomasti kokeil-
la. Ruoka on ranskalaiseen tapaan 
hyvää mutta palvelun laadussa saat-
taa olla puutteita. Ravintoloita löytyy 
keskustan kävelykadulta ja sen lie-
peiltä runsaasti.

Kun ruokaravintolat sulkevat 
ovensa, kaupungin keskusta hiljenee. 
Baarit olivat yllättävänkin hiljaisia ja 
vain televisioidut jalkapallo-ottelut 
vetivät enemmän porukkaa. Parissa 
paikassa sai sentään nauttia iltaisin 
livebändien musiikista, hyviä muu-
sikoita jotka Chamonixissä soittavat 
hiihtääkseen. Perjantaina, viimeise-
nä iltana ennen lähtöä kaupungilla 
on vähän enemmän porukkaa, mut-
ta yöelämää etsivän kannattaa ehkä 
suunnata suosiolla vaikkapa Sveitsin 
puolelle Verbieriin.

Piipahdus Italiaan
Yhden päivän laskimme Mont 
Blancin eteläpuolella sijaitsevas-
sa Courmayeurin keskuksessa, jos-
sa laajennettu hissilippumme kel-
pasi. Ranskan puolelta sinne pää-
see Mont Blancin tunnelin kautta. 
Edestakainen tunnelimaksu on 45 €, 
mutta hissilipulla saa alennusta. ’

Chamonixin keskustasta lähtee 
aamuisin myös ilmainen bussikulje-

tus, mutta käytännössä sinne on hy-
vin vaikea päästä mukaan, sillä paik-
kaa ei voi etukäteen varata ja jonotta-
maan pitää mennä jo aamulla reilus-
ti ennen kahdeksaa, eikä tilaa ole lä-
heskään kaikille halukkaille.

Miltei 12 km pitkä tunneli oli ko-
kemus sinänsä. Ajaessa pitää noudat-
taa tiukkoja turvallisuusmääräyksiä 
nopeuden ja etäisyyksien suhteen, 
ja esimerkiksi rekkoja ei tunneliin 
yleensä päästetä kun yksi kerrallaan. 
Reitti kulkee lähes suoraan Mont 
Blancin huipun ali joten parhaimmil-
laan pään päällä on reilusti yli kolme 
kilometriä kalliota.

Eteläpäässä avautuu Italia ja 
Courmayeurin kylä. Val Venyn ka-

biinihissi on jo ennen kylän keskus-
taa ja sen ympärillä on runsaasti il-
maista parkkitilaa. Itse rinteet ovat 
jos mahdollista vieläkin parempia 
kun Ranskan puolella. Courmayeurin 
hiihtokeskusta on voimakkaasti laa-
jennettu 1990-2000 luvulla, ja sik-
si sen palvelut ja esimerkiksi rin-
nemerkinnät ovat paremmat kun 
Chamonixin puolella. Myös hintata-
so tuntui naapurilaaksoa edullisem-
malta. Checroutin laakso on oikeas-
taan pelkkää rinnettä josta voi vali-
ta mieleisensä reitin alas kohti kylän 
keskustaa. 

Rinteessä oli tällä puolen suh-
teelllsen paljon lapsia ja nuoria hiih-
tokoululaisia. Koska tilaa riitti, tästä 
ei ollut mitään haittaa, pikemminkin 
päin vastoin. Kun tällainen vanhem-
pi sunnuntailaskija pysähtyy kärvis-
telemään keskelle pitkää rinnettä ha-
poille menneitä reisiään, mikään ei 
ole hauskempi näky kun kolme-neli-
vuotias pienokainen, joka kiitää ohit-
se täyttä vauhtia ja laulaa kovaan ää-
neen mennessään.

Päivä Italian puolella meni rattoi-
sasti ja hieman ennen paluumatkaa ta-
pasimme vielä muutaman maanmie-
hen, jotka olivat tullee Chamonixista 
taksilla. Matka oli maksanut 120 € yh-
teen suuntaan.

Kotia päin
Kaikki hyvä loppuu aikanaan. 
Perjantaina, viimeisenä laskupäivä-
nä, sääkin muuttui pilvisemmäksi. 
Haikein mielin laskeuduin viimeistä 
kertaa alas vuorilta. Tunnelmaan so-
pivasti keskustan monobaarissakin 

Lasse ja Valkoinen Vuori.

Monobaarissa oli hiljaista.

Autolla Alpeille
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Interior design
Maisu Ruoho

Kodin ja  
yleisten  
tilojen  
sisustusta
•	Yleinen	sisustus- 

suunnittelu
•	Värisuunnittelu
•	Verhot	ja	laskosverhot
•	Verhoilu
•	Kankaat	ja	tapetit:	Osborne	

and	Little,	Romo,	Villa	nova,	
Vano,Lorca,	Lizzo,	Mark	Alexandre

•	Matot:	Vm	carpet,	Cunera,	Van	
Ghent

•	Sohvat	ja	tuolit:	Desio
email maisu@maisudeco.eu
puh	0477	763	766,	02	520	1505
www.maisudeco.eu

oli hiljaista. Illemmalla kaupungilta löytyi sentään taas 
livemusiikkia, ja osa ryhmästä palasi kämpille vasta  
aamuyön tunteina.

Lauantaiaamuna oli kotiinlähdön aika. Suomen 
osastomme lähti kymmeneltä Geneven lentokenttä-
bussilla ja me pakkasimme tavarat ja suuntasimme 
Brysseliä kohti tuntia myöhemmin. Ilmanlaatu oli pak-
kasjakson jälkeen laaksossa niin huono, että teillä oli 
rajoitettu ajonopeuksia. Laaksosta päästyämme matka 
sujui jälleen joutuisasti. Mitään pahempia ruuhkia ei ol-
lut edes tullipisteissä, joten vain yhden pikaisen tank-
kaus/kahvitauon pidettyämme olimme kotona jo ilta-
kahdeksalta.

Chamonixin perinteikkäät maisemat ja upeat rinteet 
jäivät kyllä mieleen. Miinuspuolena voisi mainita sen, 
että suksilla ei voi siirtyä laskettelualueilta toiselle vaan 
on käytettävä joko omaa autoa tai julkista liikennettä. 
Ei esimerkiksi voi ajaa aamulla bussilla laakson päähän 
ja sitten lasketella takaisin kaupungin keskustaa kohti 
vaan bussilla on tultava myös takaisin. Myös sellaista 
majoitusta josta pääsisi suoraan rinteeseen on vähän, 
meilläkin oli lähimmälle hissille muutaman sadan met-
rin kävelymatka ja jyrkkää tietä ylös alas on hankala 
kävellä monot jalassa. 

Plussan puolelle taas voisi laskea maailmanluokan 
rinteiden ohella sen, että Chamonix on “oikea” kau-
punki eikä talviurheilun ympärille rakennettu loma-
keskus. Kaupungissa on monipuoliset palvelut ja run-
sas ohjelmatarjonta, ja myös englannin kielellä pärjää 
paljon paremmin kun Ranskassa yleensä. Pitkät pe-
rinteet takaavat myös 
tietyn ammattimai-
suuden kaikessa toi-
minnassa. Sellaiselle 
matkaajalle jolla 
on käytössään au-
to, hieman jo ko-
kemusta ja jolle it-
se laskeminen on 
tärkeämpää kun 
after-, before- ja 
instead-of-skiing, 
paikkaa voi huole-
ti suositella. n

Chamonix 
•	 Talviturismia	jo	vuodesta	1741•	 kaupungissa	n.	13	000	asukas-ta
•	 n.	170	km	rinteitä,	yht.	yli	90	kpl
•	 suurin	korkeusero	2065	m	(Les	Grands Montets)•	 37	km	murtomaahiihtolatuja	(maksullinen, aikuisten päivä-lippu 7,60)
•	 pieni	olut	rinneravintolassa	3,70
•	 http://www.chamonix.com/

Rinteet olivat monin paikoin leveitä  eikä 
ruuhkia ollut.
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Matka 
laPsuusMuistojen 
MaailMaan

Kaj Francin muotoilu on 
tuttua monille suomalaisille 
ja herättää muistoja. Suomi-
Klubi teki retken Gentiin, 
jossa on esillä Franckin 
satavuotisjuhlanäyttely.

TeksTi Anni HeLLMAn kUVAT Anni HeLLMAn, Heikki 
sUorTTi

Siellä se oli, vitriinissä Gentin 
designmuseossa, juhlapaikal-
la, teekannu jonka hylkäsin 
vintille nuorena perheenäiti-

nä. Juuri kun ehdin mietiskellä että 
väri vain oli eri: minulla kannu oli si-
ninen ja vitriinissä ruskea, oppaam-
me kertoo että Kaj Franck suunnit-
teli tämän astiaston ensin ruskeaksi 
mutta myöhemmin valitsi sen väriksi 
tumman sinisen.

Niinpä niin! Isoäitini astiasto oli 
juhlapaikalla seuraavassa vitriinis-
sä, ja myöhemmin saimme oppaal-
ta kuulla minkälaisella tekniikalla se 
lapsena niin ihailemani lasimaljakko 
isoäidin olohuoneen lasikaapissa, ai-
kanaan oli valmistettu.

Tutun näköisiä esineitä
Olimme Suomi-klubin matkalla 
Gentin Design- museossa katsomas-
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sa Kaj Franckin 100-vuotisjuhlanäyt-
telyä. Matka osoittautui meille mo-
nille retkeksi lapsuuden muistoihin, 
vanhempien ja isovanhempien kotei-
hin ja keittiöihin. 

Vitriini toisensa jälkeen esitteli 
hienointa suomalaista muotoilua, la-
siesineitä, keramiikkaa, käyttöastioita 
ja koriste-esineitä. Ja aina välillä joku 
huokasi, muistan tuon, isoäidin kah-
vikalusto, tädin maljakko!

Belgialaisen oppaamme, joka ur-
hoollisesi piti kierroksen meille eng-
lanniksi - joka oli erinomaista ja jo-
ta hän yhtenään pyyteli anteeksi - 
osoittautui huippuasiantuntijaksi niin 
muotoilun kuin erityisesti suomalai-
sen muotoilun alalla.

Japani inspiroi
Opimme lukuisia kiehtovia yksityis-
kohtia ja kuulimme taustoja, jotka oli-
vat uusien menestystuotteiden taka-
na. Tiesitkö, että Kaj Franckin suuria 
inspraation lähteitä oli hänen Japanin 
vierailunsa? Todellakin, onhan hänen 
selkeissä linjoissaan ja yksinkertaisis-
sa muodoissaan jotain hyvin japani-
laista!

Saimme myös kuulla että Oiva 
Toikan linnut ovat alunperin Kaj 
Franckin ideoimia ja näimmekin 
muutamia Kaj Franck -lasilintuja. 
Oppaamme olikin todellinen Suomen 
ja suomalaisen muotoilun ystävä! Voi 
vain kuvitella minkälainen elämys 
hänelle oli saada jakaa intonsa ja asi-
antuntemuksensa suomalaisten tai-
teenihailijoiden joukon kanssa. Sen 
kyllä huomasi, innostuksestaan opas 
välillä suorastaan hypähteli!

Aikamme Kaj Franckiin tutus-
tuttuamme oppaamme kuljetti mei-
dät museon muiden suomalais-
aarteiden luokse. Museosta löytyi 
niin aaltomaljakko – sellainen ai-
to, käsin puhallettu alkuperäinen – 
kuin Alvar Aallon tuoleja ja palleja. 
Marimekkotuotteitakin löytyi ylim-
mästä kerroksesta. Siellä täällä näim-
me pieniä suomalaisia muotoilun hel-
miä.

Korkeatasoisia näyttelyitä
Gentin Design-museo yllätti meidät 
paitsi runsaalla suomalaisedustuksel-
laan ja ystävällisyydellään myös mo-
nipuolisuudellaan kuin miellyttäväl-
lä olemuksellaan. Museossa oli kol-
me kerrosta teollista huippumuotoi-
lua mielenkiintoisesti asetettuna esil-
le, valoisassa tilassa keskellä Gentin 
idyllistä vanhaa keskustaa. Tämä te-
ki lähtemättömän vaikutuksen mei-
hin kaikkiin. 

Mietiskelimmekin paluumatkalla, 
että museo oli aivan oivallinen sun-

nuntaireissun kohde milloin tahansa. 
Näyttelyjen taso oli hyvä ja esillepa-
no asiantunteva. Kesällä viereisen ka-
navan rannan ravintolat täydentäisi-
vät matkaa mukavasti.

Museossa oli samaan aikaan Kaj 
Franck juhlanäyttelyn kanssa näytte-
ly Coca Colan muotoilun historiasta. 
Kummastelimme, kuinka sama logo, 
sama fontti ja sama ulkoasu olivat-
kaan voineet selvitä läpi vuosikym-
menien samaan aikaan, kun kaik-
kialla muualla ulkoasuja modernisoi-
tiin ja mukautettiin sukupolvelta toi-
selle.

Museon pysyvä näyttely esitteli 
Art Nouveau -huonekaluja, mielikuvi-
tuksellisia belgialaisia designkaappe-
ja ja pöytiä joiden kirjailut ja muodot 
hakivat mielikuvituksen rajoja.

Franckia edelleen tuotannossa
Museovierailun päätteeksi menim-
me kevyelle lounaalle Krokantinoon, 
paikallisen väestön suo-
simaan lounasravintolaan 
varsin belgialaiselle ”keit-
to ja täytetty patonki” -ate-
rialle. Paluumatka täydel-
lä vatsalla ja tyytyväisel-
lä mielellä sujui mukavasti 
halki talvisen ja lumisatei-
sen Belgian.

Kaj Franck on kaikille suomalais-
ille tuttu, suomalaisen muotoilun su-
uri nimi. Monet hänen suunnittele-
mansa joka kodin käyttöesineet ovat 
vieläkin tuotannossa tai ainakin jään-
eet lähtemättömästi mieliin.

Sellaisia ovat esimerkiksi Kilta sar-
ja, Kartio-lasit ja Teema-sarja. Kilta, 
jonka pohjalta Teema kehitettiin, oli 
aikoinaan ilmestyessään mullistava 
yksinkertaisuudessaan ja funktionaa-
lisuudessaan silloin niin suosittujen 
koristeellisten astiasarjojen joukossa.

Kaj Franck onkin voittanut luku-
isia kansainvälisiä kilpailuja ja saa-
nut arvonimiä erilaisissa taidetuu-
teissa. Hän oli esimerkiksi Lontoon 
Royal College of Artin kunniatohto-
ri. Juhlanäyttely oli osa Kaj Franck 
-juhlavuotta: 9. marraskuuta 2011 
hänen syntymästään oli tullut ku-
luneeksi sata vuotta. n

Samaan aikaan Franckin näyt-
telyn kanssa museossa ollut 
Coca Colan muotoilun histo-
riasta kertova näyttely esitte-
li myös maailman ensimmäi-
sen avaruussukkulan mukana 
Maan kierotadalla käyneen  
juoma-automaatin.

Klubiretki
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Taas on tullut aika, kun 
suunnitellaan kevään ja kesän 
lomamatkoja ja osa meistä 
suuntaa kotosuomeen. Lomalle 
auton mukaan ottaminen 
houkuttaa, kun siten on 
menopeli alla loman aikana.

Ajomatka Brysselistä Suomen ran-
taan vaihtelee reitistä riippuen, ly-
himmillään Travemünden kautta 
noin 720 km, Tanskan-Ruotsin kaut-
ta noin 1600 km ja maksimissaan 
Via Baltican ja Tallinnan kautta noin 
2800 km. 

Laivareiteissäkin on riittävästi va-
linnan varaa, oheisessa kartassa on 
nähtävänä suurin osa mahdollisista 
laivareiteistä. TallinkSilja on lopetta-
nut Rostock – Helsinki reitin, mutta 
tilalla on nyt Finnlinesin vaihtoehto.

Suorat laivat
Vähimmällä ajomatkalla 720 km 
pääsee ottamalla Finnlinesin lai-
van Travemündestä Helsinkiin tai 
100 km pidemmällä ajolla laivan 
Rostockista Helsinkiin. Matka-aika 
Travemündestä on 27 tuntia, lähtö il-
lalla/yöllä ja tulo aamulla ja 32 tuntia 
Rostockista. 

Uutena vaihtoehtona on reit-
ti Puolan Gdyniasta Helsinkiin. 
Ajomatka Brysselistä Gdyniaan on 
1255 km ja laivat ajavat kolmes-
ti viikossa. Kaikki laivat liikennöivät 
Helsingissä Vuosaaren satamaan.

Tanskan ohi tai  
Tanskan ja Ruotsin kautta
Tanskan ja Ruotsin kautta ajomat-
kaa kertyy noin 1600 km, joka yh-
teen pätkään ajettuna ei liene järke-

vä vaihtoehto. Niinpä 
matkalla on syytä yö-
pyä, jos käyttää reittiä 
Tanska-Ruotsi tai sitten 
Tanskan voi ohittaa yö-
laivalla Travemündestä 
Trelleborgiin (TT-lines) 
tai Malmöön (Finnlines) 
tai Kielistä Göteborgiin 
(TallinkSilja + Stena-
line), jonka jälkeen aje-
taan läpi Ruotsin (500 
– 650 km) ja matkuste-
taan jälleen yölaivalla 
Ruotsista Suomeen.

Toki matkaa voi ajaa 
yölläkin ja varata lai-
vamatkat päiväksi, jol-
loin laivamatkojen hin-

nat ovat edullisemmat. Ruotsin kautta 
ajettaessa Finnlines tarjoaa edullisen 
matkan yhdistetyillä rahtimatkustaja-
laivoilla reitillä Travemünde-Malmö 
ja Kappelskär-Naantali, joille otetaan 
vain automatkustajia ja rekkoja.

TT-line/Vikingline -autopakettia 
ei enään myydä, vaan matkat pitää 
ostaa erikseen reittihinnoilla.

Via Baltica
Via Baltican reitti on pisin ja ajomat-
kaa kertyy noin 2800 km, joka vaa-
tii jo useamman yöpymisen matkal-
la, joten reitti on enemmän matkailua 
kuin nopeaa siirtymistä Suomeen. 
Rajaylityksiä helpottaa Baltian mai-
den ja Puolan liittyminen Schengen-
alueeseen.

Uusi lauttareitti on Scadlinesillä 
Latviaan, joko Ventspilsiin tai 
Liepajaan, josta voi sitten jatkaa mat-
kaa autolla Latvian ja Viron läpi.

Kustannukset
Oheiseen taulukkoon olen kerännyt 
kustannuksia eri reittivaihtoehdoista 
meno-paluu -hintana samalla reitillä. 
Olettamuksena on, että matkalle läh-
tee vähintään kaksi aikuista ja lisäksi 
on merkitty lisähinta 6-12 v lapsista. 

Olettamuksena on käytetty hal-
vimman sisähytin hintaa yövuorol-
la ja matkan ajankohtana kesäkuun 
puolivälin ja elokuun lopun välistä 
kalleinta matkustuskautta.

Mukaan on laskettu ruokailut lai-
voilla, mutta ei automatkan aika-
na ja Tanskan kautta ajettaessa li-
säyöpyminen 80 euron hinnalla. 

Autolla Suomeen

Reitti Suorat laivat Tanska-Ruotsi Saksa - Ruotsi
Travemünde - 
Helsinki

Rostock  
- Helsinki

Gdynia - 
Helsinki

Puttgarden - Rödby Travemünde - 
Malmö

Kiel - Göteborg

Helsingör - Helsingborg Kappelskär-Naantali Tukholma - Turku/Hki
Tukholma - Turku/Hki

Yhtiö Finnlines Viking / Scandlines Finnlines Stenaline / TallinkSilja
Ajomatka suunta km 720 820 1255 1600 1380 1250
Ajokustannus eur 173 197 301 384 331 300
Edestakainen laivamatka halvin sisähytti
2aikuista 214 214 149 776 469,8, max 5 h 756, max 4 h
1 lapsi 6-12 v 43 43 31 0 0 0
Hytti 594 594 432 270 115
auto 216 216 194 0 0
Ruuat 250 325 200 0 90 260
Yöpyminen 0 0 0 80
Yhteensä eur 1490 1589 1308 1240 1161 1431

TeksTi LAsse sUHonen
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Korjaus lemmikkien 
matkustussäädöksiin

Suomen 12. presiden-
tin Sauli Niinistön virka-
kausi alkoi 1. maaliskuuta. 

Virkaanastuijaisjuhlallisuudet pidet-
tiin ennen eduskunnan täysistuntoa. 
Hän seuraa tehtävässään presidentti 
Tarja Halosta.

Presidentinvaalien toisen kier-
roksen varsinainen äänestyspäivä oli 
Suomessa 5.2. Kokoomuksen ehdo-
kas Niinistö sai 62,6 prosenttia ää-
nistä ja Vihreiden Pekka Haavisto 
37,4 prosenttia. Ehdokkainen välinen 
kannatusero oli pienintä Helsingin 
vaalipiirissä ja suurinta etenkin 
Pohjois-Suomen maaseutukunnissa.

Äänestysaktiivisuus oli laimeam-
paa kuin edellisissä presidentinvaa-
leissa ja äänestysprosentti jäi 68,9 
prosenttiin. Sen sijaan ulkomailla ri-
kottiin ennätyksiä. Ensimmäisellä 
kierroksella ulkomailla äänesti en-
nakkoon 47 780, joka oli 30 prosent-
tia enemmän kuin edellisissä presi-
dentinvaaleissa. Toisella kierroksella 
äänestäjien määrä kasvoi ulkomailla 
50 367 äänestäjään. Ulkomailla vaki-
tuisesti asuvia äänioikeutettuja on yli 
230 000.

Presidentinvaalien ennakkoäänes-
tys järjestettiin 90 maassa. Belgiassa 
äänesti toisella kierroksenna 1 532 
äänestäjää. Heistä 64 kävi uurnilla 
Antwerpenissa. Ensimmäisellä kier-

roksella Belgiassa kävi äänestämässä 
1 475 äänestäjää.

Eniten äänestäjiä oli Ruotsissa, jos-
sa äänesti  runsaat 11 000 äänestäjää. 
Toiseksi eniten eli yli 8 000 äänes-
täjää oli Espanjassa. Yhdysvalloissa, 
Isossa-Britanniassa ja Saksassa ää-
nestäjiä oli kussakin runsaat 3 000. n

Sauli Niinistö otti vastaan 
presidentinviran

Vaatimukset myyräekinokokin 
(Echinococcus multilocula-
ris) leviämisen estämiseksi an-

nettavasta lääkityksestä muuttuivat 
vuoden 2012 alusta alkaen. Jatkossa 
myös EU-maista tuotavat alle kolmen 
kuukauden ikäiset pennut sekä esi-
merkiksi Ruotsista Suomeen tulevat 
koirat pitää lääkitä ennen niiden saa-
pumista maahan.

Suomeen tuotavat koirat on lääkit-
tävä Echinococcus multilocularis -tar-
tunnan ehkäisemiseksi enintään viit-
tä, mutta vähintään yhtä päivää en-
nen maahan tuloa. Usein matkustavat 
koirat, joilla on lemmikkieläinpassi, 
voidaan myös lääkitä säännöllisesti 
enintään 28 päivän välein.

Ekinokokkilääkitys vaaditaan jat-

kossa ainoastaan koirilta, eikä kisso-
ja tarvitse enää lääkitä. Koirien ja kis-
sojen raivotautivasta-ainetutkimuksia 
ei enää vaadita niiden matkustaessa 
Suomesta Ruotsiin, Yhdistyneeseen 
kuningaskuntaan, Irlantiin tai 
Maltalle.

Kaikkiin EU-maihin kuljetettavien 
koirien, kissojen sekä frettien täytyy 
kuitenkin olla rokotettuja raivotautia 
vastaan vähintään 21 päivää ennen 
tuontia.

Koirien, kissojen ja frettien mu-
kana on oltava eläimen lähtömaasta 
riippuen joko lemmikkieläinpassi tai 
15.12.2011 hyväksytyn EU:n komissi-
on täytäntöönpanoasetuksen liitteen 
mukainen eläinlääkärintodistus. n 
(Lähde: Suomi-seura)

Ajokustannukseen on laskettu vain 
polttoaine  8 l/100 km kulutuksella ja 
1,5 euron litrahinnalla.

Laskelman hinnat ovat siis viitteel-
lisiä ja oma laskelma kannattaa teh-
dä, kun tietää tarkan matka-ajankoh-
dan ja matkaseurueen kokoonpanon. 
Hinnat ovat pysyneet ennallaan edel-
lisiin vuosiin verrattuna, joillain rei-
teillä jopa laskeneet, ja edullisia pa-
kettihintoja ja tarjouksia kannattaa 
seurata, kun matka-ajankohta on var-
mistunut. 

Laiva-lentopaketit
Mikäli suunnittelee yhdensuuntaista 
auton viemistä Suomeen tai tuomis-
ta Suomesta, kannattaa tutkia Laiva-
lentopaketit, joita ainakin Finnlines ja 
Ferrycenter tarjoavat.

Idea on matkustaa aivalla yhteen 
suuntaan ja lentää toiseen. Paketin 
hintaluokka noin 500 euroa hengeltä.

Jos haluaa lähettää autonsa yk-
sin Suomeen, niin ainakin Finnlines 
kuljettaa autoja ilman kuljettajaa 
Antwerpenistä Suomen eri satamiin. 
Kuljetusaika on noin 5-7 pv ja hinta-
luokka noin 700 euroa.

Auton vuokraus Suomessa
Oman auton viennin kanssa kilpailee 
hyvinkin yhdistetty lento-autonvuok-
rausmatka. Ainakin jos lomaa on vain 
pari viikkoa, josta matkoihin autolla 
kuluisi jo 4-5 päivää.

Viikon vuokraushinta perheautol-
le on noin 350 euroa ja kaksi viik-
koa noin 700 euroa. Suomi-Klubin 
jäseneduista löydät tarjoushintaiset 
vuokra-autot. n

Laivamatkojen linkit, hinnat ja aikataulut:
Laivayhtiöt:
www.ferrycenter.fi 
www.finnlines.fi
www.tallinksilja.com
www.vikingline.fi
www.scandlines.eu
Hyvä linkki, josta näkee kaikki Saksan ja pohjoismaitten väliset yhteydet:http://www.reuber-norwegen.de/Fylker/NorwegenInfoAnreiseFaehreUebersicht.html

Hintoja ja varsinkin tarjouksia haki-essa kannattaa katsoa myös yhtiöi-den saksalaiset kotisivut, koska jos-kus hinnat ovat erilaiset riippuen os-tomaasta ja matkan aloitussuunnas-ta. Huomaa myös mahdolliset alen-nukset, joita voit saada eri jäsenetui-na mm. Suomi-klubin kautta.
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Benelux-instituutti

Kansainväliseksi menestykseksi noussut kirjailija 
Riikka Pulkkinen on haastateltavana brysseliläises-
sä Passa Porta -kirjakaupassa 14. toukokuuta 2012. 
Tilaisuus on englanninkielinen. Paikkoja on saata-
villa rajoitetusti, joten varaa lippusi nopeasti.

Pulkkisen esikoisromaani Raja herätti Suomessa valta-
vasti huomiota ilmestyessään vuonna 2006. Kirjailija te-
ki kansainvälisen läpimurron toisella romaanillaan Totta 
(2010). Hollantilainen De Arbeiderspers-kustantamo on 
julkaissut molemmat teokset hollanniksi. Ranskankielinen 
käännös romaanista Totta (L’Armoire des robes oubliées) 
ilmestyi tammikuussa 2012.

Riikka Pulkkinen (s. 1980) opiskelee Helsingin yliopistos-
sa kirjallisuutta ja filosofiaa. Nuoruutensa Pulkkinen viet-
ti Oulussa, oli lahjakas yleisurheilija ja edusti seuratasolla 
Oulun Pyrintöä.

Totta
Elsa tekee kuolemaa. Martti ja Eleonoora yrittävät totutella 
ajatukseen puolison ja äidin menettämisestä, vaikka suru 
painaa kyyryyn. Äidin olemassaolon haurastuessa katoaa 
Eleonooran lapsuudenmuistoilta kiinnekohta.

Tyttärentytär Anna unohtaa itsensä helposti ohikulkijoi-
den kohtaloihin. Maailma on hänelle kertomuksia täyn-
nä. Sattumalta Anna saa tietää Eevasta, josta isovanhem-
mat ovat vaienneet vuosikausia. Eevan unohdettu tarina 
avautuu kerros kerrokselta. Perheessä lastenhoitajana toi-
mineen nuoren naisen ääni vie 60-luvun alkuun, aikaan, 
jolloin pieni pilleri oli jo keksitty, muttei vielä uusia isku-
lauseita.

Auki kiertyvät äitien ja tyttärien tarinat, joissa muisti pet-
tää, koska se on armollinen vaihtoehto. Riikka Pulkkinen 
kuvaa herkkävireisesti kolmen sukupolven tuntoja ja trau-
moja – niitä pieniä liikkeitä, joilla ihmisen mieli käsittelee 
kaikkein isoimpia asioita.

Tapaa
  Riikka Pulkkinen
         Brysselissä

Riikka Pulkkinen: L’armoire des robes oubliées 
(Totta, 2010)
Kustantaja Albin Michel, www.albin-michel.fr 
ISBN: 978 22 262 38405 
Riikka Pulkkinen: Echt waar (Totta, 2010)
Kustantaja De Arbeiderspers, ISBN: 978 90 295 76031

Riikka Pulkkinen: De Grens (Raja, 2006)
Kustantaja De Arbeiderspers, www.arbeiderspers.nl  
ISBN: 978 90 295 71463

Lippuvaraukset www.passaporta.be. Passa Porta 
Bookshop, rue Antoine Dansaert 46, 1000 Bryssel 
Pääsymaksu 5/4 e. 
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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

Benelux-instituutti

Nykytaidetta 
kahdessa 
osoitteessa
Taiteilija Mikko 
Paakkolan maala-
uksia on nähtävillä 
galleria Office d’Art 
Contemporainissa 
Brysselissä 14.4. 
saakka. Näyttelyn 
vaikuttavin teos 
on yli kolme metriä 
korkea, auringon-
laskusta innoituk-
sensa saanut teos. 
Galleria on avoin-
na torstaista lauan-
taihin kello 14-18. Lisätietoa www.officedartcontemporain.
com.
 Vuoden 2010 Ars Fennica -voittajan Charles 
Sandisonin töitä on esillä brysseliläisessä galleria Baronian 
Franceyssä 14.4. saakka. Sandisonin valoinstallaatiot ovat 
tehneet hänestä yhden Suomen taitemaailman johtohah-
moista. Lisätietoa www.baronianfrancey.com. 

Hi ! My name is…Cecilia Moisio
Cecilia Moisio on Alankomaissa vaikuttava tanssija-kore-
ografi,	jonka	teos	Hi! My name is… (2009) on kiertänyt sekä 
Alankomaissa että Suomessa. Moisio on tanssinut palki-
tun	belgialaiskoreografin	Ann Van den Broekin useissa 
teoksissa ja hänet on valittu Alankomaissa Vuoden tanssi-
taiteilijaksi 2007 ja 2008. 

	Antwerpenissä	 19.4.	
nähtävä Hi! My name 
is… kysyy, miten pit-
källe olemme valmi-
it menemään vält-
tyäksemme yksinäi-
syydeltä.  Kyseessä 
ole perinteinen tans-
siteos, vaan esitys ot-
taa vaikutteita kaiki-
sta esittävistä taiteis-
ta. Tanssijat Moisio 
ja Erin Harty näh-
dään lavalla yh-
dessä jyväskyläläisen 
Urbaanilegenda -rap-
kokoonpanon kanssa. 
Lippuvaraukset ja lisä-

tietoja löydät sivulta www.ccberchem.be.  

Yhtä sirkusta
Suomalaisen nykysirkuksen kärkiryhmä Race Horse 
Company tuo kriitikot ja yleisön valloittaneen esityksensä 
Petit Mal Belgiaan huhtikuussa. Ryhmä nähdään Aalstissa 

(CC De Werf) 13.4., Turnhoutissa (De Warande) 20.4. sekä 
Roeselaressa (CC De Spil) 21.4.
 Petit Mal yhdistää hip hop -tanssin, akrobatian, kung 
fun ja perinteisen sirkustaiteen kaoottisen taidokkaak-
si kokonaisuudeksi. Lisätietoa löytyy ryhmän kotisivuilta 
www.racehorsecompany.fi. 
 Myös brysseliläinen Hopla  ! -sirkusfestivaali saa tänä 
vuonna suomalaisväriä, kun nykysirkuksen uranuurtajiin 
kuuluva WHS-ryhmä tulee esiintymään kaupunkiin huhti-
kuussa. Esitysaika- ja paikka varmistuvat maaliskuun aika-
na, joten seuraa kotisivujamme ja palstaamme Parlöörissä. 
Festivaalin kotisivut www.hopla-cirk.be.  

Kaksi päivää nykydraamaa Théâtre de 
Pochessa 
Suomen Benelux-instituutti järjestää yhdessä bryssel-
iläisen Théâtre de Pochen ja belgialaisen draamatekstien 
levitys- ja promootiojärjestö Magasin d’Ecriture Théâtralen 
kanssa suomalaista nykydraamaa esittelevän lukudraama-
festivaalin 6.-7.6.

Tapahtuman aikana nähdään neljä suomalaista näy-
telmää lukudraamana. Jo vahvistuneita mukanaolevia 
näytelmiä ovat Mika Myllyahon Kaaos ja Juha Jokelan 
Mobile Horror. Tilaisuuksiin on vapaa pääsy. Lisätietoja löy-
dät kotisivuiltamme sekä teatterista www.poche.be.    

Parhaiten pysyt ajan tasalla tapahtumistamme tilaa-
malla uutiskirjeemme kotisivuiltamme www.finncult.be tai 
seuraamalla meitä Facebookissa (Finnish Cultural Institute 
for	the	Benelux)	ja	Twitterissä	(@FinncultBenelux).		

Mikko Paakkola.
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Nuorten palsta

Orvokki, 
lehdokki, 
vuokko ja 
moni muu
Koska nyt mennään kovaa vauh-

tia kohti kesää, ajattelin kirjoittaa 
tällä kertaa kukista ja niiden kasvat-
tamisesta. Tiedättehän, toisilla viher-
peukalo on paikallaan ja toisilla kes-
kellä kämmentä. Lohduttavaa on, et-
tä vähän niin kuin kaikessa, kukkien 
kasvattamisessakin voi kehittyä vuo-
sien ja harjoittelukappaleiden myötä.

Olin itse alunperin aivan toivoton 
tapaus. Onnistuin kastelusta ja kau-
niista sanoista huolimatta kuihdutta-
maan jopa täysin varmoina tapauk-
sina pidetyt kasvit. Muutamalla kak-
tukselle kävi kalpaten prosessissa, 
samoin eräät nahkealehtiset kokivat 
kohtalonsa.

Sain kerran lahjaksi sellaisen pie-

noiskokoisen autiomaassa kasva-
van kaktuksen, jossa oli paljon pie-
niä oransseja piikkejä. Vinkkinä sel-
laista haluaville, kaktuksen jouduttua 
epäsuotuisiin olosuhteisiin se pudot-
taa piikkinsä ja niitä löytyy pahim-
massa tapauksessa vielä kuukausien 
päästä mitä mielikuvituksellisimmis-
ta paikoista. Ja pienet oranssit piikit 
eivät erotu kovin hyvin sormista tai 
jalkapohjasta, uskokaa pois. Suosikaa 
suuripiikkisiä.

Joka tapauksessa kasvua ja ke-
hittymistä tapahtui vuosien varrel-
la, ja nyt olemme kasvieni kanssa 
rauhanomaisessa rinnakkainelossa. 
Kotonani majailee tällä hetkellä kah-
deksan vihreää kämppäkaveria: neljä 
nahkealehtistä, yksi kaktus, kaksi or-
kideaa ja yksi vaaleanpunainen syk-
laami.

Erityisesti orkideoista olen ylpeä, 
sillä ne ovat jo useasti kukkineita 
vuosikertakasveja.  Selvästi viikoittai-
nen upotus ja kausittainen hiilidioksi-
dihuokailu ovat ajaneet asiansa.

Nyt kevään koittaessa monille tu-
lee mieliteko ostaa kasveja kotian-
sa ja pihaansa piristämään.  Toreilla 
ja turuilla on nyt jo myynnissä tulp-
paaneja ja myös kaikissa sateenkaa-

ren väreissä olevia kevätesikoita. Ja 
kameliatkin tekivät sunnuntaimarkki-
noilla kauppansa.

Kun mennään lähemmäs kesää, 
kauppoihin saapuvat orvokit ja kaik-
ki pihalle istutettavat pensaat ja kas-
vit. Olisipa takapiha, johon istutella! 
Kyllä saisivat maksaruohot kyytiä.

Asuin koko pienen ikäni luonnon 
helmassa maalla, ja täytyy myöntää, 
että välillä Brysselin betoniviidakos-
sa tulee toisinaan kova ikävä kuusi-
metsää, apilanlehtiä varpaiden alla 
ja timoteitä, joka on kaikkein paras 
heinä metsämansikoiden ja mustikoi-
den pujottamiseen.  Onneksi lähivi-
heralueet ja vierailut Suomen humi-
seville harjuille lievittävät puunhalai-
luvimmaa.
 Mutta palataanpa vielä kukkiin. 
Jos haluatte kasvattaa omat kesä-
kukat ja –kasvit suoraan siemenis-
tä, niin nyt alkaa olla viimeiset het-
ket laittaa hösseliksi ja ostaa multa ja 
muut tykötarpeet. Silläkin uhalla, että 
kuulostan ikävuosiani mummomai-
semmalta, voin sanoa, että kukkien 
kasvattaminen on mukavaa ja siitä tu-
lee hyvä mieli. Suosittelen lämpimästi 
kaikille. Eikun ostoksille! n

AnnA PAPU

Aamukuudelta heräämisen, kuu-
den tunnin junamatkan, tunnin 
bussimatkan ja matkalaukkujen 

kanssa hangessa tarpomisen jälkeen 
alppiloma voi alkaa. 

Kolmannellatoista laskettelureis-
sulla tietää jo, että juuri matkatava-
roiden raahaaminen bussilta hotelliin 
on kamalin vaihe. Tällä kertaa se kui-
tenkin sujui yllättävänä kivuttomasti, 
sillä bussi pysähtyi vain yksien rap-
pusten päähän majapaikasta. Matka 
omaan huoneeseen kuitenkin tyssäsi 
jo alaovella, kun yhteen neljän hen-
gen hissiin jonotti useampi kymmen-
tä samaan aikaan saapunutta lomai-
lijaa.

Viime vuonna pääsimme matka-
toimiston erehdyksen ansiosta asu-
maan valtavassa asunnossa, enkä tä-
nä vuonna odottanut mitään lähes-
kään yhtä suurta. Ja hyvä etten odot-
tanut. Asuntoa nimittäin kuvaa hy-
vin veljeni ilmaisu ”arkkitehtuurisesti 
mielenkiintoinen ratkaisu”.

Yhden tyhjän makuuhuoneen, 
kylpyhuoneen ja vessan lisäksi on 
pieni keittiö-olo-makuuhuone yh-
distelmä, jossa vuodesohvan ollessa 

esillä ei juuri lattiatilaa ole. Hilpeyttä 
herättää myös näköala, sillä ikkunas-
ta näkee vain monen metrin korkui-
sen kinoksen ja – jos oikein kurkot-
taa – noutopitsan jämät.  Tästä ei kui-
tenkaan lannistuta, sillä hyvinhän 
tässä viikon asuu, ja tärkeintä kuiten-
kin on laskettelu.

Illalla asunto kuitenkin paljasti toi-
senkin puolensa. Se ei olekaan vain  
pieni ja hieman suttuinen, vaan myös 
suoraan baarin yläpuolella ja hiihto-
lokeroiden vieressä. Tämä yhdistelmä 
takaa lähes ympärivuorokautisen me-
lun, sillä kun rinteet suljetaan ja mo-
nojen kolina vieressä lakkaa, alkaa 
baari soittaa musiikkia, mikä jatkuu-
kin aamuyhteen asti. Ainakin äiti op-
pii uusia hittibiisejä.

Kun lopulta nukahdan vinoon ja 
toivoakseni vain koirankarvaiseen 
sänkyyni, herään hetkessä aamuvirk-
kujen laskettelijoiden suksien koli-
naan.

Kaikki tämä on kuitenkin taval-
laan hauskaa ja osa loman henkeä. 
Välillä on ihan kivaa, ettei kaikkia 
mukavuuksia olekaan saatavilla, se-
hän on osa myös ainakin kesämök-

keilyn ja festareiden viehätystä. Eli 
koliskoon, haiskoon tai keikkukoon, 
ei se haittaa, mutta ilman nettiä en 
selviä!

Koetettuani huonolla menestyk-
sellä saada hotellin nettiä toimimaan 
kävin kysymässä apua respasta. 
Heidän mukaansa nettipalveluita ei 
ole tarjottu aikoihin, mutta kun huo-
mautin varauslomakkeen lupaavan 
wi-fin, he muuttivatkin mielensä ja 
sanoivat modeemin vain olevan rikki

Oli miten oli, nettiä ei kuitenkaan 
ole ja vieroitusoireet alkavat jo tun-
tua. Jotenkin tämä juttu olisi saata-
va lähetettyä, sähköpostit ja facebook 
tarkistettua, uutiset luettua ja surffai-
lut surffailtua! 

Jos saisin netin käyttööni kaikki 
olisi hyvin: ruoka on herkullista, seu-
ra hyvää ja kun katsoo jostain muual-
ta kuin meidän ikkunastamme, mai-
semat ovat upeat. Vihdoinkin saa 
nukkua pitkään, on aikaa lukea kun-
nolla, pelata korttia ja suunnittelen 
pian jaksavani lähteä jopa ulos las-
kettelemaan. n

VernA PALoMUrTo

Matkalla kaipaa NETTIÄ
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Merimieskirkko

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

AJANKOHTAISTA
Brysselin merimieskirkon uudet tilat
Brysselin merimieskirkon kahvila ja kauppa ovat avoin-
na uusissa tiloissa (33 Rue Jacques de Lalaing, 1040 
Etterbeek) ti-pe klo 12-20 ja la-su klo 12-18. Seuraa tie-
dotusta kirjaston ja saunan valmistumisesta kahvilan il-
moitustaululta ja netistä.
Merimieskirkko etsii Brysselistä (lämmintä) varasto-
tilaa. Vinkkejä saa antaa Jussille, jussi.hannula@meri-
mieskirkko.fi tai +32 473 867813.
Asetu ehdokkaaksi kirkkoraadin vaaleihin. Lähetä 
esittelyteksti ja valokuva 23.3. mennessä Helille, heli.
huttunen@merimieskirkko.fi tai kirkkoraadin sihteerille, 
ulla.koivisto@ec.europa.eu.

TOIMINTAA
Hold me tight – Pidä minut lähelläsi –parisuhde-
kurssi la 17.3. Brysselissä, erityisesti kaksikulttuurisille 
pareille, kurssikielenä englanti.
Jumalanpalveluskoulutus la 28.4. Ylösnousemuksen 
kappelissa. Ilmoittautumiset Helille, heli.huttunen@me-
rimieskirkko.fi tai +32 476 666485.
Keskusteluapua tarjolla, lisätiedot Heli Suutarilta, suu-
tariheli@gmail.com tai +32 473 485038.
Kuoroharjoitukset torstaisin klo 18.
Neulekahvila torstaisin klo 17.30.

LAPSET JA PERHEET
Perhekerhoihin ovat tervetulleita vanhemmat ja hoi-
tajat lasten kanssa. Tervetuloa ilman ilmoittautumista.
Brysselin merimieskirkon perhekerhot tiistaisin 
klo 10.30-12 ja torstaisin klo 15-16.30.
Antwerpenin merimieskirkolla perhekerho kerran 
kuussa lauantaisin klo 15-16.30. Seuraava 18.3.
Päiväkerho Brysselissä 3-5-vuotiaille tiistaisin klo 13-
15 ja torstaisin klo 10-12.
Mukulaparkki. Riikka Juutisen kanssa voi sopia lapsel-
le/lapsille 2 tunnin hoitoajan merimieskirkolla. Maksu 
10 €/hoitokerta.
Kokkikerho yli 7-vuotiaille ala-asteikäisille keskiviik-
koisin klo 15.30-17.30.
Pyhäkoulua pidetään jumalanpalvelusten yhteydes-
sä Brysselissä Ylösnousemuksen kappelissa (Rue van 
Maerlant 22-24). Pyhäkouluun ei tarvitse ilmoittautua.
Lisätiedot ja ilmoittautumiset: Riikka Juutinen 
+32 474 940433.
Suomi-Klubin vauvamuskari Brysselin merimieskir-
kolla torstaisin klo 14-15.

NUORET, AU PAIRIT, OPISKELIJAT
Kevään nuortenleiri 27.-29.4. Luxemburgissa. 
Ilmoittautumiset 5.-15.3. Piialle, piia.lannenpaa@meri-
mieskirkko.fi.
Nuortenilta Brysselissä kerran kuussa lauantaisin 

klo 18-19.30, seuraava 10.3. Nuortenilloissa järjestetään 
monenlaista ohjelmaa ja voit tavata samanikäisiä nuoria.
Ryhmänohjaaja/isoskoulutus Brysselissä kerran 
kuussa lauantaisin klo 14-18, seuraava 21.4. Sitä ennen 
isoskoulutusleiri Antwerpenissa 23.-25.3.
Nuortenilta (+ ryhmänohjaajakoulutus) 
Luxemburgissa kerran kuussa keskiviikkoisin 
klo 17.30-19, seuraava 14.3.
Nuorten night on nuorten oma kohtaamisareena. 
Haluatko tavata kavereitasi muualla kuin kotona? Voitte 
varata pappilasta käyttöönne tilat, grillin, pelejä, kita-
ran, jne. Tiloja voi käyttää myös sulkemisajan (klo 20) 
jälkeen. Halutessanne voitte pyytää nuorisotyöntekijän 
mukaan.
Au pair -illanvietot kerran kuussa lauantaisin klo 18-
20, seuraava 14.4., opiskelijat tervetulleita mukaan.
Nuorten kokkikerho yläasteikäisille keskiviikkoisin 
klo 17-19.
Jos sinulla on ideoita uusiksi harrastekerhoiksi, olet 
kiinnostunut toimimaan kerhojen tai pyhäkoulun ohjaa-
jana 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: 4.3. (nuorten jumalanpalvelus), 18.3., 1.4. ja 8.4. 
klo 11. Messun jälkeen kirkkokahvit merimieskirkolla.
Luxemburg: Protestanttinen kirkko (1 rue Jules 
Wilhelm), seuraava messu 1.4. klo 14.
Antwerpen: Merimieskirkko (Italiëlei 67), seuraava 
hartaus 1.4. 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

Urheilukerhojen toiminta 
maaliskuussa

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

SAUVAKÄVELY 
Lauantaisin klo 15 (samaan aikaan 
yleisurheilukoulun kanssa), lähtö 
ADEPSin urheilukeskuksen taka-
na olevan urheilukentän portilta, 
1160 Auderghem. Lisätietoja: Matti 
Soininen.

FLYING FINNS LASTEN YU-KERHO
Lauantaisin ADEPSin yleisurhei-
lukentällä 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 viikot-
tain vaihtelevina päivinä. Lajista 
kiinnostuneiden kannattaa ottaa 
yhteyttä Anssiin. Lisätietoja: Anssi 
Salmela.   

Muista urheilukerhoista saat lisä-
tietoja kerhon vetäjältä, jonka yh-
teystiedot löytyvät oheisesta laati-
kosta!

K
evätkausi 2012 alkaa lau-
antaina 3.3.2012 ja vii-
meiset treenit ovat lauan-
taina 16.6.2012. Tämän 
ajanjakson välissä Yu-

kerho kokoontuu lauantaisin klo 
15.00–17.00 paitsi 7.4. (pääsiäislauan-
tai). Kevätkausi päättyy 23.6. palkin-
tojenjakoon Flying Finns juhannus-
kolmosen yhteydessä.

Yleisurheilukerhoon ovat terve-
tulleita kaikki reippaasta ulkoliikun-
nasta kiinnostuneet lapset ja nuoret 
(vuonna 2009 tai aiemmin syntyneet). 
Treenipaikka on ADEPSin yleisurhei-
lukenttä Auderghemissa (urheiluta-
lon takana). Kentän osoite on Centre 
Sportif de la Foret de Soignes, 2057 
Chaussee de Wavre, 1160 Bryssel.

Ilmoittautuminen
Yleisurheilukerhoon ilmoittaudutaan 
ottamalla yhteyttä Heikki Väänäseen 
heikki.vaananen(at)telenet.be tai 
Suomi-Klubin urheiluvastaavaan 
Matti Soiniseen, matti.soininen(at)te-
lenet.be. Mukaan voi tulla myös kes-
ken kauden.

Ilmoittautumisen yhteydessä tar-
vitsemme kerholaisilta seuraavat tie-
dot mieluiten sähköpostilla: 
1. lapsen nimi, 
2. syntymävuosi, 
3. yhteystiedot (huoltajan nimi, koti-
puhelin ja GSM, osoite sekä sähkö-
postiosoite). 

Toivomme, että myös ”vanhat” 
Yu-kerholaiset ilmoittautuisivat säh-
köpostitse ja vahvistaisivat samalla 
yhteystietojensa oikeellisuuden.

llmoittautua voi myös ensimmäi-
sillä osallistumiskerroilla kentällä, 
mutta mieluiten ilmoittautumiset säh-
köpostitse, jolloin tietojen kirjaami-
nen on vaivattomampaa.

Osallistumismaksu
Osallistumismaksut määräytyvät lap-
sen iän mukaan seuraavasti: 
•	 3-4	 -vuotiaat	 (2009	 tai	

2008 syntyneet) 15 euroa 
5-6 -vuotiaat (2007 tai 2006 synty-
neet) 20 euroa 

•	 7-14-vuotiaat	(2005	tai	1998	synty-
neet) 25 euroa.

•	 15	 -vuotiaat	 ja	 sitä	 vanhemmat	
(1997 tai aikaisemmin syntyneet) 
15 euroa.

•	 Sisaralennus	 kolmannesta	 lapses-
ta lähtien 10 €.

Ryhmäjaot
Yu-kerhon ryhmäjaot:  
•	 Vauhtivekarat	(3-5	v) 
•	 Muksut	(5-7	v) 
•	 Tenavat	(7–10	v) 
•	 Isot	tytöt	(11	v-) 
•	 Isot	pojat	(11	v-)
Ryhmien ikärajat eivät ole ehdotto-
mia, vaan halujen mukaan voi siirtyä 
ryhmästä toiseen. 

Vauhtivekarat (3-5 v) ja muksut 
(5-7 v)
Pienimmät lapset 3 – 4/5-vuotiaat 
muodostavat ”Vauhtivekarat”–ryh-
män ja 5/6– 7/8–vuotiaat ”Muksut”-
ryhmän. He tutustuvat yleisurheilun 
jaloihin taitoihin leikkien kautta ja 
leikkien lomassa harjoittelevat myös 
perusyleisurheilulajeja.

Vekaroilla ja Muksuilla on harjoi-
tuksen puolessa välissä pieni eväs-
tauko 10-15 min. Lisäksi vekaroiden 
ja muksujen vanhempien tulee huo-
lehtia, että lapsella on aina huolto-
henkilö paikanpäällä, eli joko jom-
mankumman vanhemman tulee olla 
kentällä tai sitten tulee etukäteen so-
pia jonkun tutun kanssa huoltohom-
mista. Ryhmät ovat niin isoja, ettei 
ryhmien vetäjillä ole mahdollisuutta 
henkilökohtaisesti ohjata kaikkia lap-
sia esim. eväiden syönnissä, vessassa 
käynneille jne.

 Tenavat (7-10 v) ja isot tytöt ja 
pojat (11 v ja vanhemmat)
Yu-kerhon isommat lapset harjoittele-
vat/kilpailevat aktiivisesti eri yleisur-
heilulajeissa. Ryhmillä on omat ryh-
mänvetäjänsä ja toimitsijansa.

Tenavilla, Isoilla tytöillä ja Isoilla 
pojilla on harjoitusohjelma, joka si-
sältää alkuverryttelyn, tekniikka- ja 
kuntoharjoituksia, harjoituskilpailu-
ja sekä loppuverryttelyn. Lisäksi kau-
den aikana järjestetään kerhon mes-
taruuskilpailut erikseen ilmoitettavi-
na lauantaipäivinä. Kentälle on hyvä 
ottaa oma juomapullo mukaan.

Mahdollisimman monen vanhem-
man apua tarvitaan toimitsija- ja oh-
jaajatehtävissä, jotta ryhmät pysty-
tään pitämään sopivan kokoisina. 
Toimitsija- ja ohjaajatehtäviin ovat 

kaikki tervetulleita!
Kerhon vetäjänä toimii Heikki 

Väänänen (heikki.vaananen(at)te-
lenet.be tai heikki.vaananen(at)
ec.europa.eu), GSM: 0485 863 048. 
Lisää tietoa yleisurheilukerhon toi-
minnasta löytyy myös internetsivuil-
ta http://www.flyingfinnsbrussels.net.

Flying Finns –yleisurheilukerho
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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 
 

JUMPAT (aikuiset)
Anita Pesonen
anita.jukka@jp-automation.com
gsm 0496 195 532  

LASTEN JUMPAT
Miia Van Gelder
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

SULKAPALLO
Jarkko Salonen
jarkko.salonen@consilium.
europa.eu
gsm 0479 299 261

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

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

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

KERHOJEN  
YHTEYSHENKILÖT

HUOMIOITHAN,
että Suomi-Klubilla ei ole tapaturma-vakuutusta urheilukerhoihin

ja -tapahtumiin osallistuville!URHEILUVASTAAVA Matti Soininen

Suomi-Klubin  
harrastuskerhot
www.suomi-klubi.com -> kerhot
K E R H O J E N  
Y H T E Y S H E N K I L Ö T

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

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 eron-
neet. Ilmoitathan jäsenvastaavalle muutoksista, lisäyksistä tai korjauksista, tai mikäli haluat yhteystietosi pois jäsenluettelosta.

Jäsentietoja ei saa käyttää kaupalliseen tai yleiseen tarkoitukseen. Kaikki oikeudet pidätetään.

Klubilaiset

Eskelinen Heini
Niskakatu 25 As 25
80100 Joensuu
gsm: +358 44 3236180
email: heinies@student.uef.fi

Ilmonen Jukka ja Pauliina
lapset : Elli ja Osmo
Rue de Stalle 166, bte 8
1180 Uccle
email: jukka.ilmonen@hotmail.com

Lankinen Antti-Jussi ja Erika
Luoto-Tuorlantie 79
21500 Kaarina
gsm: +358 50 3809408
email: ajlankinen@yahoo.com

Pietikäinen Sirpa
Chaussée de Wavre 249 A
1050 Bruxelles
gsm : +358 50 4666222
email : sirpa.pietikainen@europarl.
europa.eu

UUDET JÄSENET:
Yli-Lahti Jussi
Allée de la Minerva 4, bte 5
1150 Bruxelles
gsm : 0478 887104
email : jussi.yli-lahti@formin.fi

OSOITTEENMUUTOKSET:
Hellman Anni
Avenue de Tervueren 16
1040 Bruxelles

Wento Riikka
Rue de l’Argentine 108
1310 La Hulpe

Edellä mainittujen lisäksi Suomi-
Klubin jäseneksi on liittynyt 2 talo-
utta ja eronnut 2 talous, jotka eivät 
ole halunneet tietojaan julkaistavak-
si Parlöörissä. 

Suomi-Klubin jäsenmäärä 19.2.2012 
on 601 taloutta. 
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Jäsenasiaa

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

jäsenvastaavalta.

LAUTAT
Finnlines Matkustajaliikenne. 
Reiteillä Helsinki-Travemünde sekä 
Helsinki-Gdynia-Rostock matkat ja 
etukäteen ostetut ateriapaketit eri-
koishintaan. Etu on noin 10 % alen-
nus sekä hinnaston mukaisista mat-
kahinnoista ja etukäteen ostetuista 
aterioista. Finnlines matkoja on myös 
mahdollista varata matkatoimistoista 
kautta maan mutta edun saamiseksi 
pyydämme jatkossa tekemään vara-
ukset Finnlinesin numerosta 010 343 
4500 tai sähköpostitse passenger(at)
finnlines.com	käyttäen	Suomi-Klubin	
rekisterinumeroa ja varauskoodia. 
Voit pyytää hinnastoa myös jäsen-
vastaavalta, kimmojarvi(at)gmail.
com.

TALLINK SILJA,	www.tallinksilja.
com
Alennus voimassa Siljan ja Tallinkin 
aluksilla. Asiakasnumero 8782. 
Muista varatessasi ilmoittaa oma 
osoitteesi. 

AUTOVUOKRAAMOT
FINN CAR RENTAL, edustus Auto-
MaxRent	Transwell.	rent@transwell.
fi,	+358	10	423	9944.	Alennus	15	%	
kaikista	hinnoistamme.	www.trans-
well.fi

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

POSTILAATIKKO - pikkuilmoitukset
Pikkuilmoitukset voi lähettää lehden toimitukseen, toimitus.parloori@suomi-klubi.com. Ilmoita 
myös laskutusosoitteesi ja huomauta, mikäli olet Suomi-Klubin jäsen. Laskun lähetämme mah-
dollisimman pian lehden ilmestymisen jälkeen. Seuraavaan lehteen tulevat ilmoitukset täytyy 
toimittaa taittoon 18.3.2012 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 takasisäkannessa oleva lomake.

Perhe merkitään jäsenrekisteriin ensimmäiseksi nimetyn henkilön mukaan. Tätä jä-
sentalouden nimeä käytetään muun muassa postituksissa, ja se tulee ilmoittaa vii-
tetietona 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 oi-
kein täytetyn liittymis- ja jäsentietolomakkeen sekä asianmukaisen liittymismak-
sun.

Jäsentiedot on tarkoitettu ainoastaan Suomi-Klubin sisäiseen käyttöön. Tietoja ei 
luovuteta eteenpäin.

Jokaisella Suomi-Klubin jäsenellä on oikeus tarkistaa, muuttaa tai poistaa jäsenre-
kisteritietonsa milloin tahansa.

Lisätietoja antaa jäsenvastaava sähköpostitse: kimmojarvi@gmail.com, tai puheli-
mitse 02 7793453

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

Tervetuloa kaikki saunan ystävät
SaunaillatK L U B I - P U B I N

Liity Suomi-
Klubin ystäväksi 
Facebookissa!
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Vauvapiiri
Vauvapiiri kokoontuu ja toivottaa tervetulleeksi myös esikoistaan odottavat 
keskiviikkoisin vuorotellen jokaisen piiriläisen kotona. Siellä vietetään aikaa 
yhdessä rennossa tunnelmassa; aikuiset kahvittelevat ja juttelevat. Lapset leik-
kivät ja pelaavat. On kivaa tulla vauvapiiriin tapaamaan vanhoja ja uusia kave-
reita. Mukaan ovat tervetulleita kaikki 0–4-vuotiaat lapset äidin, isän, isovan-
hemman tai au pairin kanssa.

Vauvis kokoontuu seuraavasti:
Pe 16.3 klo 10-12 Anni Hartendorp, 3080 Tervuren  

P. +32497704880, anni_savolainen@hotmail.com

To 22.3 klo 10-12 Janna Heikkinen, 1200 Woluwe-Saint-Lambert P. 
+32475595657, janna.heikkinen@gmail.com

Ke 28.3 klo 15-17 Päivi Linnela-Aniszewski, 1150 Woluwe-Saint-Pierre 
P. +32477790388, plinnela@hotmail.com

Ke 4.4 klo 10-12 Merita Lepojärvi, 1200 Woluwe-Saint-Lambert 
P. +358443043297, merita.lepojärvi@gmail.com

Ilmoittautuminen vauviksiin vauviksen pitäjälle edellisenä päivänä klo 13 
mennessä.
Lisätietoja vauviksen toiminnasta ja ohjeet vauviksen postituslistalle liittymi-
seen: www.freewebs.com/vauvis

Lastenvahteja

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

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

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

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

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

JASMIN LASAROFF
Antwerpenin	alue	viikonloppuisin
(su, nl, en, ra, sa) gsm 0484 835 899
koti 03 237 8758

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!

Puuhis eli puuhatuokio!

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

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

Tenavapalsta

Kokoonnumme aina maanantaisin 
9.30–11.30 osoitteessa Avenue de 
Calabre	 17,	 1200	 Woluwe-Saint-

Lambert. 

Mukaan voivat tulla kaikki 1–4-vuotiaat 
aikuisen kanssa. Ohjelmassa on mm. as-
kartelua, leikkejä, laulua ja leipomista. 

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

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 toi-
siin 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

Pysy kärryillä 
Suomi-Klubin 
toiminnasta RSS:n 
avulla

Helpoin tapa tietää kaikesta ajankoh-
taisesta on tilata Suomi-Klubin RSS-
syöte. Käyttäessäsi RSS-syötteitä ja 
siihen tarvittavaa RSS-lukijaa pääset 
kärryille Suomi-Klubin toiminnasta 
niin, että sinun ei tarvitse välttämät-
tä vierailla nettisivustolla. RSS ilmoit-
taa, kun jotain uutta on julkaistu,  ja 
näyttää yhteenvedon sisällöstä.

Tilaa ilmainen RSS-syöte osoitteesta 
www.suomi-klubi.com/rss
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Kampaaja
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

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

Fysioterapia ja hieronta
KIRSI MIETTINEN, fysioterapeutti. Niska- ja selkävaivat, ta-
sapainovaikeudet, 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 so-
peutumisongelmien tutkimus ja hoito.
KR ISTIINA PIHA, vaativan erityistason psykoterapeutti
(TEO)/ Lapset, nuoret ja aikuiset. Vastaanotto sopimuk-
sen	 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 lisensiaat-
ti, erikoispsykologi, psykoterapeutti. Aikuisten ja nuor-
ten (>16-v.) kriisi-, lyhyt- ja pitkä psykoterapia, traumojen jäl-
kihoito, työterveyspsykologin arviot/hoidot (mm. työuupu-
mus, työstressin hallinta), kliinisen psykologin arviot, työnoh-
jaus/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, tut-
kia johtamiseen/työhön liittyviä haasteita, lisätä ymmärrys-
tä 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 ajoneuvokul-
jetukset 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 tava-
rankuljetuksia 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, in-
ternet:	www.aquanaturella.com,	facebook/aquanaturella

 

 Palveluhakemisto

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

Suomi-Klubin Jäsentieto- ja liittymislomake

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.HUOM! Muualla kuin Belgiassa asuvilta jäseniltä peritään lisäksi 15 euron vuotuinen lisäpostimaksu.
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Nordea Bank S.A. on osa Pohjoismaiden ja Itämeren alueen johtavaa fi nanssipalvelukonsernia. 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 tap-
piota 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

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

’’Asiakkaamme arvostavat 
avointa viestintäämme      
erityisesti silloin, kun 
markkinatilanne on vaikea.

Juha Pukkala, Private Banker

Making it possible

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

’’Asiakkaamme arvostavat ’’Asiakkaamme arvostavat ’’avointa viestintäämme      ’’avointa viestintäämme      ’’erityisesti silloin, kun 
markkinatilanne on vaikea.

Juha Pukkala, Private Banker

Making it possible

Juha Pukkala, Private Banker
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