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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

TOIMITUSKUNTA
TOIMITUSSIHTEERI
MARKO SÄYNEKOSKI  
toimitus.parloori@suomi-klubi.com
gsm 0470 640 307 

TOIMITTAJA
TELLERVO TAIPALE 
toimittaja.parloori@suomi-klubi.com.

TAITTO & ULKOASU 
LAURI ALKU
taitto.parloori@suomi-klubi.com
gsm 0479 345 463 

MAINOSTILAN MYYNTI
JARI-MATTI RIIHELÄINEN
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 14.04.
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
Toukokuunkuun Parlööri postitetaan luki-
joille vuonna 2013 viikolla 18.

PARLÖÖRI

Kannen kuva
Lauri Alku

Pääkirjoitus

Vuosikokouksen 
satoa

V
uosikokous päätti kutsua Matti Mannilan, Antti Maunun, Lauri 
Sulangon ja Päivi Öhmanin klubin kunniajäseniksi. Antti, Matti ja 
Lauri ovat tehneet  pitkä esimerkillistä työtä musiikin ja kulttuu-
rin saralla suomalaisyhteisömme eteen, Päivi on puolestaan toimi-

nut klubin johtokunnassa hoitaen vapaaehtoisena taloushallinnon tehtäviä li-
ki vuosikymmenen. Onnea kaikille uusille kunniajäsenille! 

Klubin toimintakertomusta käsiteltäessä havahduin itsekin siihen, miten mo-
nipuolista toimintaa vapaaehtoisvoimin saamme aikaan.  Eri  toimintamuo-
dot perustuvat täysin suomalaisyhteisömme jäsenten omaan aktiivisuuten ja 
sitoutumiseen. Kerhotoiminnan skaala ulottuu taaperokerhosta monipuoli-
seen urheilutoimintaan, klubin tilaisuudet lastenjuhlista tasokkaisiin konsert-
teihein.

Uskomattoman paljon olemme saaneet yhdessä aikaan viime vuonna, ja ku-
luvan vuoden toimintasuunnitelma ennakoi vauhdin pysyvän samanlaisena 
jatkossakin. Kohta on käsillä Kirjan ja Ruusun päivä, johon vieraaksi saamme 
suositun Juha Vuorisen, vappua juhlitaan lakittamalla Manneken Pis. Ennen 
kesälomia on suunnitteilla lastenjuhlat yhteistyössä Flying Finnsien kans-
sa. Syksyllä seuraa kirjoituskurssi, ensiapukurssi ja puurojuhlat. Klubiretkinä 
on tarjolla mm. olutretki kesäkuussa ja samppanjaretki lokakuussa. 
Kerhotoiminta tarjoaa lisäksi paljon vaihtoehtoja.

Parlöörin arkiston sähköistäminen on hyvässä vauhdissa, ja vanhoja lehtiä 
päästään selaamaan Tellervo Taipaleen  toeteuttaman indeksin avulla pika-
puoliin. Parlöörin koko toimituskunta ja klubin verkkovastaava ovat olleet 
keskeisesti mukana hankkeen toteuttamisessa. Tulossa on siis  hieno läpileik-
kaus suomalaisyhteisömme historiaa kaikkien luettavaksi. Ajankohtainen uu-
si lehti tulee jatkossakin paperille painettuna postiluukkuun jäsenpalveluna. 
Vuosikokous painotti jälleen Parlöörin merkitystä ja päätti turvata lehden il-
mestymisen jatkossakin.

Klubin johtokunta jatkaa lähes entisessä kokoonpanossaan. Innokkaita teki-
jöitä kuitenkin tarvitaan aina. Jos haluat mukaan toteuttamaan klubin toimin-
tasuunnitelmaa tai sinulla on tuoreita aja-
tuksia toiminnan kehittämiseksi, älä epä-
röi ottaa yhteyttä allekirjoittaneeseen tai 
muihin johtokunnnan jäseniin.

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 2012 - 2013
Jozef Van Hovestraat 94 A, 
1950 Kraainem, Belgia

MAKSUT

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

VARAPUHEENJOHTAJA
Anni Hellman
gsm 0468 107 587 
annihellman@yahoo.com

SIHTEERI
Kati Hognes 
gsm 0472 452 611 
kati.hognes@gmail.com 

JÄSENVASTAAVA
Kimmo Järvi
puh 02 779 34 53
kimmojarvi@gmail.com 

KULTTUURIVASTAAVAT
Anni Hellman 
Seija Gadeyne

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 
toimitus.parloori 
@suomi-klubi.com

Tellervo Taipale
toimittaja.parloori 
@suomi-klubi.com

Lauri Alku
gsm 0479 345 463
taitto.parloori
@suomi-klubi.com

WWW-VASTAAVA
Pekka Tapiomäki
pekka.tapiomaki@kolumbus.fi 

3  Pääkirjoitus

6  Belgia on Sini Häärän kuudes asuinmaa

8  Martti Suosalo Brelin pyörteissä

10  Töpselistä se Belgiankin sähkö tulee

11  Nyt on aika käynnistää komposti

14  Luovaa kirjoittamista oppimaan

15  Manneken Finn: Lihapullia metsästämässä

16  Benelux-instituutti: Suomalaisen 
taidemusiikin levykokoelmalle koti 
Lemmensinstituutista

18  Nuorten palsta: Jääkausi tulee – oletko 
valmis?

18  Petrus Palomurto esittäytyy

19  Nuorten palsta: Ensimmäisen 
maailmansodan kuopat

20  Urheilu

22  Tenavapalsta

23  Merimieskirkko

24  Jäsenasiaa

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
Tehtävä on avoinnna

MAINOSVASTAAVA
Jari-Matti Riiheläinen

NUORISOEDUSTAJA
Petrus Palomurto
petrus.palomurto 
@eeb2b

6 Ympäri 
maailmaa – 

Sini Häärä

8 Brel Martti 
Suosalon 

käsittelyssä

10 Sähköä 
belgialaisittain
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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-klubin kirjallisuuspiiri ke 17.4. 
Kirjan ja Ruusun päivänä Juha Vuorinen 28.4.

Vappukarkelot 30.4.
Kasvienvaihtopäivä 4.5.

Keramiikkakurssi 25.5. ja 8.6.
Olutretki kesäkuussa

Kirjoittajakurssi lokakuussa

Villeroy & boch -retki  
lauantaina 20.4.2013

Järjestämme keväisen lauantairetken Villeroy & Boch -tehtaanmyymälöihin Luxemburgiin ja 
ja Mettlachiin.
Lähdemme Roodebeekin metroaseman ja bussien 29, 42 ja 45 pysähdyspaikan välittö-
mästä läheisyydestä, Athénée Royal de Woluwe-St-Lambertin parkkipaikalta (ave-
nue Jacques Brel). Sieltä tulemme Cinquantenairen puistoon ja poimimme mukaan-
tulijat Automuseon edestä. Tämän jälkeen ajamme Auderghemin kautta ja pysäh-
dymme Carrefourin pysäkillä, bd. du Souverain 240. Lisäksi pysähdymme tarvittaes-
sa Rosièresissa, E 411:n exit 4, Rue de l´Eglise St. Andrèn bussipysäkki (kätevä pysäk-
ki Waterloon, Overijsen ja Genvalin asukkaille). Paluumatkalla pysähdymme Rosièresissa 
(tarvittaessa) sekä Auderghemissa ja Roodebeekissa 
(kummastakin on metroyhteys keskustaan, joten em-
me aja paluumatkalla Cinquantenaireen!!!)

klo 7.00 Lähtö Roodebeek
klo 7.05 Cinquantenaire
klo 7.10 Auderghem
klo 7.20  Rosières
Takaisin Roodebeekissa olemme n. klo 21.

Muistakaa olla paikalla ajoissa, sillä aikataulu on hyvin tiukka, myöhästyjiä emme odota! 
Retken hinta 50 euroa maksetaan bussissa.
Sitovat ilmoittautumiset 4.4. 2013 mennessä Nina Tuhkunen-Vogelsille (nina.kees@hot-
mail.com)
Ilmoittautuessa mainittava lähtöpysäkki ja puhelinnumero. Matkalle mahtuu mukaan 40 
henkeä.

Tervetuloa mukaan kivalle keväiselle ostosretkelle!
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Näinhän se yleensä menee: ala- 
ja yläasteen jälkeen seuraavat 
lukio, ylioppilaskirjoitukset ja 
yliopisto. Mutta kun ala-asteen 
käy Thaimaassa, yläasteen 
Singaporessa, lukion Suomessa 
ja yliopiston Englannissa, on 
tarina jo vähän toisenlainen. 
Jos maita lasketaan, Sini 
Häärälle Belgia on jo kuudes 
asuinmaa.

Sini Häärä asettui Brysseliin puoli-
sen vuotta sitten, vähän sen jälkeen, 
kun oli valmistunut Loughboroughin 
yliopistosta Englannista. Hänen sil-
miinsä oli osunut Aula Europe -yri-
tyksen ilmoitus, jossa haettiin harjoit-
telijaa Brysseliin. Sini valittiin, olihan 
hänellä tuoreet Bachelor of Arts -pa-
perit taskussaan kansainvälisistä suh-
teista.  

Hakeutuminen ulkomaiseen yli-

opistoon oli luonnollinen valinta, 
kun tutustuu tarkemmin Sinin taus-
taan. Hänen isänsä työ vei perheen 
Kaukoitään kolmeen otteeseen, kaik-
kiaan yli 13 vuodeksi. 

Pohjolan vaaleutta 
Hongkongissa
Tyttönen herätti varmasti kiinnostus-
ta saapuessaan Hongkongiin neljän 
vanhana pellavapäänä. Tuossa vai-
heessa kaupunki oli vielä Britannian 
hallinnassa.

Viisihenkisen perheen matka jat-
kui kahden Hongkong-vuoden jäl-
keen suoraan Thaimaahan. Kenties 
juuri International School Bangkok 
-koulu juurrutti Sinin kansainvälisyy-
teen.

Muistot lähes kuudesta kouluvuo-
desta ovat elävinä hänen mielessään. 
Opetus oli englanniksi, minkä ansi-
osta englannin taito on säilynyt hä-
nellä ainakin yhtä vahvana kuin suo-
mi.

Pääkaupunki Bangkokin kuhinas-
ta Sinin perhe palasi Suomen hiljai-
suuteen vuodeksi.  Jonkin verran hä-

nellä oli totutteluvaikeuksia koulun 
kanssa, kun yläasteen kansainväli-
nen luokka oli niin täynnä, että hä-
net laitettiin astetta alempaan ryh-
mään. Arvatenkaan Sini ei viihtynyt, 
kun ryhmissä oli kaiken lisäksi eri-
ikäisiä lapsia.

Vaan eipä kestänyt kauaa, kun 
Häärän perhe pakkasi kimpsut ja 
kampsut kasaan ja suuntasi taas 
Kaukoitään, nyt Singaporeen, jos-
sa vierähti lähes kolme vuotta. Sieltä 
löytyi oivallinen kansainvälinen kou-
lu neljälle siskokselle.

Sinin käymää kansainvälistä 
Singaporen koulua käy viitisensataa 
oppilasta, jotka edustavat peräti 45 
kansallisuutta. Sini kävi siellä suoma-
laista yläastetta vastaavaa tasoa, jo-
ka tähtää kansainvälisesti pätevään ja 
tunnustettuun koulutodistukseen.

Singaporen koulu ohjaa ja kan-
nustaa lapsia kansainväliseen yhteis-
työhön ja perehdyttää erilaisiin kult-
tuureihin ja maiden tapoihin. Noiden 
vuosien aikana Sinin innostus kan-
sainvälisiin suhteisiin syveni entises-
tään.

Ylioppilastutkinto  
englanniksi Suomessa
Suomeen Sini palasi parahiksi lu-
kiota varten ja kävi sen Ressussa 
Helsingissä. Eikä se ylioppilastutkin-
tojaan ihan tavallinen ollut. Ressuun 
hän haki juuri siksi, että siellä voi 
käydä kansainvälistä lukiota, jossa 
opetuskielenä on englanti.

Opintojen päätteeksi suoritetaan 
kansainvälinen ylioppilastutkinto, 
IB- eli International Baccalaureate 
Diploma. 

Ressun-vuosina Siniä ei paljoa ko-
tona näkynyt. Jos hän on aina ollut 
puuhakas, lukio kannusti kaikenlai-
siin vapaaehtoisiin toimintoihin en-
tisestään. Todistukseen sai erityisen 
tunnustusmerkinnän, jos lukuvuo-
den aikana sai kokoon 150 tuntia va-
paaehtoisia opintoja. Sinille niitä tun-
teja kertyi yli 300.

Sini Häärä vietti kouluvuodet trooppisessa Kaukoidässä

Belgia kuudes 
asuinmaa TeksTi ja kuvaT: Tellervo Taipale
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TeksTi ja kuvaT: Tellervo Taipale

Suomi, suomalaisuus  
ja suomen kieli  
tukikohtina
Suomi on ollut Sinille tärkeä tuki-
kohta vaikka kaukana on asuttukin. 
Perhe vietti kaikki kesälomansa ko-
timaassa, mikä on juurruttanut niin 
Sinin kuin hänen siskonsakin suoma-
laisuuteen.

Perheen ehdoton sääntö ulkomaan 
vuosina oli se, että kotona puhuttiin 
aina pelkästään suomea.  Uudesta ta-
vasta sovittiin vasta, kun perhe palasi 
Suomeen. Tyttäret puhuvat nyt keske-
nään englantia. Erityisesti nuorin sis-
koksista saa näin erinomaista ”koti-
opetusta” englannin kielellä. 

Muutakin kuin  
opiskelua ja työntekoa 
Sinillä on edelleen lukuisia harras-
tuksia, joista päällimmäisiä ovat lu-
keminen, musiikin kuuntelu ja elo-
kuvat. Hän on elementissään liikun-
nan parissa, joskin kuntoilu ja jum-
pat ovat pikkuisen antaneet odottaa, 
kunhan Brysselistä löytyy energisel-
le nuorelle juuri oikeanlainen harjoit-
telusali.

Menneinä vuosina lähinnä vain 
talviset urheilulajit ovat jääneet Siniltä 
kokematta. Hän on ratsastanut, uinut 
kilpaa ja tanssinut muun muassa hip-
hoppia, hula-hulaa, balettia, moder-
nia jazzia ja lattareita.

Skypeä ei voi olla mainitsemat-
ta Sini-jutussa. Se on hänelle elineh-
to, jotta päivittäisen tuen niin per-
heeltä kuin sydänystävältä saa ulko-
maillakin. Kaikesta matkustamisesta 
ja maailmalla asumisesta huolimatta, 
Sini on oikea ”kotikissa” ja perhe on 
hänelle kaikki kaikessa.

Että montako vuotta tähän kaik-
keen on tarvittu? On vain pari kuu-
kautta siitä, kun Sini täytti 22 vuotta. 
Voi vain arvailla mitä kaikkea hän 
ehtiikään vielä tehdä. Parhaillaan hän 
suunnittelee jatko-opintoja johonkin 
USA:n hyvämaineisimmista yliopis-
toista. n
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Martti Suosalo

Brelin 
pyörteissä
Näyttelijä Martti Suosalo 

piipahti maaliskuun alussa 

Brysselissä kuvaamassa 

Jacques Breliin liittyvää 

dokumenttielokuvaa. Samalla 

järjestyi konsertti suomalaisten 

iloksi.

Lauantaina 9.3. oli Brysselissä jäl-
leen tarjolla harvinaislaatuinen kult-
tuurinautinto, kun näyttelijävirtuoosi 
Martti Suosalo oli yhtyeineen saa-
punut kaupunkiin.

Tekeillä on Suosaloon ja Jacques 
Breliin liittyvä dokumenttielokuva, 
jonka puitteissa tiimi Brysseliin tu-
li. Vain runsasta viikkoa aikaisem-
min Suosalo oli todennut, puhelimit-
se Suomen suurlähetystön kulttuu-
riattashealle Ulla Suortille, että ”voi-
sihan siellä samalla keikankin heit-
tää”. Tämä sai Ullaan ja Suomi-klubin 
väkeen vipinää, ja keikkahan lopulta 
heitettiin.

Illan aluksi jalkapalloa
Tiukan järjestelyaikataulun myö-
tä paikaksi valikoitui Avenue 
Cortenberghin Fat Boys -sporttibaari, 
jonka kantaporukka ihmetteli paitsi 
Barcelona-Deportivo –jalkapallo-ot-
telun aikana tapahtunuttta esityspai-
kan valmistelua, myös pakalle valu-
nutta satapäistä suomalaisyleisöä.

Sporttibaarissa oli tuona iltana 
aika poikkeuksellisesti väkeä tupa 
täynnä ja tunnelma sen mukainen. 
Sosiaalinen media osoitti voimansa. 

TeksTi ja kuvaT: lauri alku

Suosalon eläytyvä esiintyminen, Jacques 
Brelin unohtumattomat laulut ja Pekka 
Tegelmanin kitarointi muodostivat mieleen-
painuvan paketin.
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Martti Suosalo

Brelin 
pyörteissä

Huoli siitä, tavoittaako tieto tapahtu-
masta ihmiset viikon varoajalla osoit-
tautui turhaksi.

Soundchekin lopuksi Suosalo to-
tesi, että esitys alkaisi kun ottelu päät-
tyisi. Ja näin myös tapahtui. Hieman 
puoli kymmenen jälkeen mustiin pu-
keutunut laulaja-näyttelijä ja kolmi-
henkinen taustaorkesteri – kitaristi-
naan Pekka Tegelman – astui esiin, 
ja yksi Brelin tunnetuimmista kappa-
leista, David Bowienkin aikanaan 
levyttämä Amsterdam aloitti illan. 
Dokumentin kaksihenkinen kuvaus-
ryhmä hääri koko esityksen ajan ylei-
sön joukossa ja tallensi sekä itse kon-
sertin että myös yleisön tunnemia.

Kappaleiden henki  
välittyi suomeksi
Itsekin näyttelijänä ja ohjaajana työs-
kennelleen Brelin laulelmallinen 
musiikki sopii kiihkeästi eläytyväl-
le Suosalolle hyvin, ja Suosalon ja 
Tegelmanin tekemät uudet käännök-
set tavoittivat laulujen alkuperäisen, 
usein aika roisin hengen hienosti.

Monet Brelin laulut ovat tuttuja 
paitsi miehen itsensä, myös useiden 
muiden artistien levyttäminä ja ylei-
sö olikin hyvin mukana alusta alka-
en. Tanssille ei ollut tilaa, mutta muu-
ten porukka hytkyi minkä mahtui ja 
aplodit olivat kiihkeitä.

Vaikka laulujen aiheet ovat usein 

karuja ja niiden henkilöt yhteiskun-
nan vähäosaisia, Suosalo osasi vält-
tää liikaa paatosta ja maustaa esitys-
tä myös huumorilla ja itseironialla. 
Esimerkiksi kappale Porvarit sai ai-
kaan naurua ja rytmikkäitä kättenta-
putuksia yleisön keskuudessa.

Lyhyestä virsi kaunis
Runsaan tunnin kuluttua konsertti 
oli ohitse, monen mielestä aivan lii-
an pian. Esityksen pienoiseen lyhyy-
teen on yksinkertainen syy: enempää 
kappaleita ei esitysvalmiina ole.

Joka tapauksessa ilmaiskonsertin 

yleisö koki unohtumattoman elämyk-
sen, ja tämä näkyi myös järjestelyku-
luja kattaamaan kiertäneessä hatussa, 
jonka kartuttamiseen moni osallstui 
mieluusti.

Kun Jacques Brelin lauluja es-
itetään vain vajaan kilometrin päässä 
taiteilijan syntymäkodista, on rima ti-
etenkin aina korkealla. Viileänä maa-
liskuisena lauanai-iltana se ylittyi 
hienosti. Ja mikä parasta, Suomen 
kielellä esitettynä. n

Esityksen huumori sai runsaslukuisen yleisön 
suun hymyyn useaan kertaan.

Tervetuloa vaihtamaan kokemuksia:
Suomi-Klubin kirjallisuuspiiri keskiviikkona 
17. huhtikuuta 2013 kello 18.30 
Illan teokseksi on valittu Dora, Dora, jonka Heidi 
Köngäs on kirjoittanut 2012. Kirja on psykolo-
ginen kuvaus sodan historiallisesta todellisuudesta. 
Helsinkiläinen Köngäs on paitsi kirjailija myös 
tunnettu ohjaaja ja tuottaja.

Kirjapiiri kokoontuu Brysselin Merimieskirkolla, 
Rue Jacques de Lalaing 33, Etterbeek

Lisätietoja antavat Tellervo Taipale (toimittaja.
parloori@suomi-klubi.com) ja Anni Hellman 
(annihellman@yahoo.com)
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Paljon ehtii tapahtumaan, 
ennen kuin sähkö on tuotettu 
raaka-aineesta ja toimitettu 
kuluttajan ulottuville. Sähkö 
on olennainen osa nykypäivän 
elämää. Sitä tulee ajatelleeksi 
vasta, jos kohdalle osuu 
sähkökatkos: junat pysähtyvät, 
puhelin hiljenee, telkkari 
pimenee ja talo kylmenee.

S
ähkön kulutuksen ja tuo-
tannon on oltava tasapai-
nossa keskenään. Jos säh-
köä tuotetaan maassa yli 
oman kulutuksen, se on 
kaupattu siirrettäväksi 

naapurimaahan.
Toisinaan sähkönsaanti peräti kat-

keaa. Syynä voi olla häiriö sähkön-
tuotantolaitoksella. Yhtälailla vaike-
at luonnonolosuhteet, kuten myrs-
kyt, ukkonen ja puihin kerääntyneet 
Pohjolan lumikuormat, voivat aiheut-
taa häiriöitä sähköntoimitukseen.

Belgian sähköntuottajat
Belgia on pitkälti omavarainen sähkö-
tuottaja, joskin toisinaan sen on tuo-
tava maahan sähköä. Toimittajana on 
usein Ranska, mutta myös Hollanti ja 
Saksa.

Aurinkopaneelit ja tuulivoima 
ovat uusiutuvia sähköntuotantomuo-
toja, joiden merkitys on toistaisek-
si pieni. Niiden osuus kuitenkin kas-
vaa Belgiassa koko ajan. Tuulen ja 
aurinkoenergian lisäksi maassa ei ole 
omasta takaa polttoaineita, ja siksi 
tänne tuodaan niin sanottua primää-

Töpselistä se 
Belgiankin sähkö tulee

TeksTi ja kuvaT: Tellervo Taipale
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rienergiaa, lähinnä uraania ja kaasua.
Reilu puolet maan sähköstä tuote-

taan ydinvoimalla ja kaksi viidennes-
tä fossiilisilla polttoaineilla eli kaasul-
la sekä hiilellä. Jäljelle jäävä osuus tu-
lee uusiutuvista energiamuodoista.

Belgia tuottaa sähköa vuosittain 
95 TWh (terawattituntia) ja Suomi  
vastaavasti 80 TWh. Mielenkiintoista 
tässä vertailussa on se, että Belgian 
väkiluku, noin 10 miljoonaa, on kak-
sinkertainen suomalaisiin verrattuna. 

Laskennallinen sähkönkulu-
tus jokaista suomalaista kohden 
kuuluu eurooppalaiseen kärkeen. 
Todellisuudessa yli puolet sähköstä 
menee kuitenkin kotimaamme teol-
lisuuden käyttöön.

Belgiassa suurimmat sähkötuotta-
jat ovat Electrabel ja SPE. Electrabel 
on GDF-SUEZin tytäryhtiö ja SPE:n 
pääomistaja puolestaan ranskalainen 
EDF.

Electrabel käyttää Doelin ja 
Tihangen ydinvoimalaitoksia, jotka 
otettiin käyttöön vuosien 1962-85 vä-
lillä.  

Doelin laitos sijaitsee Antwerpenin 
tuntumassa lähellä Hollannin rajaa. 
Tihange on puolestaan Huyn kyläs-
sä Namurin ja Liegen puolivälissä. 
Laitokset erottuvat maisemasta hel-
posti. Korkeat jäähdytysvesitornit 
ylettyvät noin 60 metrin korkeuteen.
Sekä Electrabelilla että SPE:llä on 
myös sellaisia sähkölaitoksia, jot-
ka käyttävät fossiilisia polttoaineita. 
Näitä eripuolilla maata olevia pieniä 
laitoksia on kymmenkunta.

Tuotantolaitokselta  
eteenpäin
Voimaloissa tuotettu sähkö siirretään 
sähkönkäyttäjille sähköverkossa. 
Kantaverkkoa käytetään pitkillä siir-
toyhteyksillä ja suurilla siirtotehoilla.
Siirtoyhtiöt siirtävät sähkön jakelu-
verkostoon. Belgiassa sähkönsiirto-
yhtiö on Elia ja vastaava kaasunsiir-
täjä Fluxys. Lisäksi on sellaisia yrityk-
siä ja organisaatioita, jotka toimittavat 
sähköä ostamalla sen ensin tuottajilta 
tai energiamarkkinoilta.

Euroopan Unionin maissa on kan-
sallisia viranomaisia, jotka seuraavat 
ja sääntelevät energiamarkkinoita. Ne 
toimivat myös yhdessä ja kattavat sii-
nä mielessä koko EU:n. Belgiassa tä-
hän on erikoistunut yksi kansallinen 
viranomainen ja kolme alueellista 
organisaatiota.

Verkkoyhtiöt hoitavat, kehittävät 
ja ylläpitävät sähkö- ja kaasujakelun 
verkostoa ja siirtävät sen loppukäyt-
täjille. Nämä tahot rakentavat uu-
sia verkkoyhteyksiä ja myös luke-
vat kotitalouksien sähkö- ja kaasu-
mittarit.

Sähkön myyjät vastaavat siitä, 
että kuluttaja saa käyttöönsä tilaa-
mansa sähkömäärän. Kaasua var-
ten on oma vastaava järjestelmän-
sä.

Useimpien lasku tulee 
Electrabelilta, mutta muita-
kin toimittajia on viljalti tarjol-
la. Muun muassa seuraavat yh-
tiöt toimittavat yksityisille kulut-
tajille sekä sähköä että kaasua: 
Belgian Eco Energy (Bee), EDF 
Luminus, Electrabel Customer 
Solutions, Eneco België, ENI 
Gas & Power, Essent Belgium 
(RWE), Lampiris, OCAT+ ja 
Powerhouse.

Politiikkaa, politiikkaa
Belgian maantieteellinenkin sijain-
ti asettaa energiapoliittisen päätök-
senteon vaikeiden haasteiden eteen: 
miten sähkön hankinta varmistetaan 
erityisesti nykyisillä avoimilla sähkö-
markkinoilla ja taistelussa ilmaston-
muutosta vastaan.
Maan erityispiirre on sekin, että flaa-
milainen Flanderin alue ja ranskan-
kielinen Vallonia kehittävät sähkö-
markkinoitaan ja -systeemejään osit-
tain toisistaan erillään ja eri tahtiin.
Ydinvoiman tulevaisuus on pitkälle 
belgialaispoliitikkojen käsissä. Viime 
vuosina päätöksiä on vaihdeltu puo-
lelta toiselle, välillä laitoksia ollaan 
sulkemassa ja välillä niille ollaan an-
tamassa jatkoaikaa. 
Mahdollisesti ydinvoimasta luovu-
taan vaiheittain vuoteen 2025 men-
nessä, mutta sitä ennen maan on rat-
kaistava, millä tavoin yli puolet vuo-
sittaisesta sähköntuotannosta korva-
taan.
Jos Belgia luopuisi ydinvoimasta, 
maassa tarvittava sähkö tuotettaisiin 
todennäköisimmin kaasulla ja uusiu-
tuvilla energianlähteillä. Jos kaasun 
käyttöä lisättäisiin merkittävästi, se 
vaatisi mittavia laajennuksia ja muu-
toksia nykyisiin kaasunjakeluverkos-
toihin. Työhön pitäisi ryhtyä pikim-
miten, sillä rakentaminen ei tapahdu 
kädenkäänteessä.
Sähkön matka koteihin on siis kaik-
kea muuta kuin yksinkertainen juttu. 
Joka tapauksessa yksi asia on selvä: 
se belgialainenkin sähkö on sitä sa-
maa kuin Suomessa eli jännite 230V 
ja taajuus 50Hz. n

Sähköä on hankittava tavalla tai toisel-
la, muun muassa sähköautojen käyttöön. 
Nämä vuokra-autot ovat latautumassa 
Brysselissä Luxemburgin aukion laidassa.

Ympäristöstä 
huolehditaan
•  Käytössä olevilla sähköntuotantomuo-

doilla on merkitystä ympäristön hyvin-

voinnille.
•  EU-maissa käydään päästökauppaa, jon-

ka tarkoituksena on vähentää päästöjä.

•  Kasvihuoneilmiö johtaa ilmaston läm-

penemiseen. Sen aiheuttavat kasvihuo-

nekaasut, joita ovat hiilidioksidi, metaa-

ni  ja klooratut hiilivedyt.

•  Kioton pöytäkirja hyväksyttiin vuonna 

1997 ja se tuli voimaan 2005. Sen on ra-

tifioinut 176 maata, Belgia ja Suomi mu-

kaanlukien. Se velvoittaa vähentämään 

kasvihuonekaasupäästöjä tietylle tasolle 

maakohtaisesti. 

•  Belgian valtio on keventänyt päästöt-

tömän energian verotusta, parantanut 

teollisuuden, liikenteen ja kotitalouksi-

en energiatehokkuutta ja tukenut muun 

muassa suurten tuulivoimalaitosten ra-

kentamista merelle.
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Kompostoinnissa on pitkälti 
kysymys siitä, että voi omin 
käsin tehdä jotakin ympäristön 
kohentamiseksi.

Kompostointi koukuttaa – 
asianharrastajat sen tietävät. 
Vannoutuneen kotikompos-

toijan tekee pahaa heittää omenan-
raato sekajätteen joukkoon. Joskus 
on tullut kannettua roskat reissus-
ta kotiin jotta ne on saanut pistää 
omaan kompostoriin. Onpa jopa tul-
lut kaivettua roskiksesta banaanin-
kuori työmiehen jäljiltä ja vietyä pi-
han perälle.

Hankin ensimmäisen kompos-
torin noin 10 vuotta sitten pienelle 
kaupunkitakapihallemme. Täytin si-
tä kirja toisessa kädessä, mutta pi-
an valtasi uskon puute. Miksei mul-
taa tule jo, ja onko tämä edes lail-
lista? Kenelläkään naapurustossa ei 
ollut kompostia. Kunnan palveluista 
löytyi yllättäen kompostineuvontaa – 
sinne siis.

Ystävällinen kaupunginpuutarhu-
ri esitteli mallikomposteja ja kuunte-
li minua. Hän kehotti olemaan kärsi-
vällinen. Kompostieliöt ilmestyisivät 
ajallaan ja kompostoituminen käyn-
nistyisi, kun massa alkaa kehittää 
lämpöä.

Lopulta uskalsin kysyä, mikä eni-
ten kaihersi: onko pihani liian pieni 
kompostin pitämiseen, mitä naapu-
rit tykkäävät, onko tämä edes luval-
lista? Mies katsoi minua hölmistynee-
nä ja puuskahti: ”Madame, me yri-
tämme saada kaikki kompostoimaan! 
Kerrostaloasukkaatkin - tarjoamme 
heille matokompostia!”

Tämän jälkeen ei enää neuvoja 
tarvittu, kompostointi käynnistyi ja 
prosessin hallinta alkoi sujua rennol-
la otteella.

”Paras komposti on kolmi-
osainen; siinä on osastonsa 
jätteen eri vuosikerroille.”

Kompostori vaatii aina hieman 
työtilaa ympärilleen, ja hyvin nope-
asti huomaa että pääsevänsä helpom-
malla, jos hankkii saman tien kaksi 
pönttöä. Yhden kanssa tulee väkisin-
kin taukoja, kun täytyy odottaa mas-
san jälkikompostoitumista, ja paatu-
neelle kompostoijalle mikään ei ole 
tuskallisempaa kuin lajittelun lopet-
taminen. 

Onnistuneessa liukuhihnaproses-
sissa yksi astia on käytössä, toisessa 
massa jälkikompostoituu ja varastos-

sa on valmista tavaraa muovisäkeis-
sä odottamassa levitystä puutarhaan.

”Jäte kompostoituu ongelmitta, 
kun sen hiili/typpi –suhde on 

20-30.”

Kompostiin laitetaan periaattees-
sa aina kahdenlaista tavaraa: tuoretta 
typpipitoista jätettä (mm. keittiöjäte), 
joka peitetään kerroksella kuiviketta 
eli kuivaa hiilipitoista jätettä (kuivia 
lehtiä, oksahaketta jne). Suhteen op-
pii kyllä nopeasti.

Jos kompostimassa on märän 
oloista ja haiskahtaa pahalle, on tul-
lut säästettyä kuivikkeessa. Jos taas 
astian sisältö rapisee kuivuuttaan ei-
kä lahoamista tapahdu, tarvitaan li-
sää tuoretta ainesta. Tilanteen näkee 
kun massaa pöyhii talikolla. Samalla 
alempiin kerroksiin saadaan happea 
ja estetään liika tiivistyminen.

Kompostoituminen on kohtuulli-
sen joustava prosessi. Pienet ylilyön-
nit on helppo korjata lisäämällä oi-
keanlaista tavaraa ja pöyhimällä kom-
postia. Käytäntö opettaa, ettei pie-
neen astiaan kannata tunkea kerralla 
liikaa yhtä sorttia. Toisaalta kompos-
torini on tähän asti niellyt kaiken mi-

nyt on aika käynnistää 
komposti – alkuun pääsee 
ilman opaskirjojakin
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nyt on aika käynnistää 
komposti – alkuun pääsee 
ilman opaskirjojakin

tä olen sinne heittänyt ja kiltisti kor-
jannut itsensä kuntoon ylimääräisellä 
kuivikeannoksella.

”Pienet kärpäsmäärät kompostissa 
kuuluvat asiaan.”

Jos koet hyönteismaailman limanul-
jaskat ylitsepääsemättömän epämiel-
lyttäviksi, mieti, kannattaako tou-
huun ryhtyä. Paljain silmin näkyvät 
eliöt ovat kompostin faunasta vain 
jäävuoren huippu, mutta silti tärkeä 
osa kokonaisuutta. Valmis komposti-
multa on melko steriilin näköistä ja 
siten paljon mukavampaa käsiteltävää 
hienohipiäisellekin.

Kompostin eläinkantaan voi jon-
kin verran vaikuttaa välttämällä tie-
tynlaisia jätteitä. Raa’at lihan- ja ka-
lantähteet kompostin pintakerroksis-
sa houkuttelevat epämiellyttävän iso-
kokoisia kärpäsiä. Ongelman voi vält-
tää sijoittamalla vaikeat jätteet syvem-
mälle. Jouduin erään talven jäljiltä 
hautaamaan kompostoriini 22 kuol-
lutta sammakkoa, eikä niistä jäänyt 
edes luita muistoksi.

”Huonosti hoidettu komposti 
haisee ja houkuttelee rottia.”

Kompostimassan maatuminen pe-
rustuu monen eläinlajin toimintaan, 
ja erityisesti tunkiolierot ovat erittäin 
hyödyllisiä hajottajia. Harmikseni nii-
tä on itselläni tullut vain harvoin vas-
taan mutta ei se ole haitannut jätteen 
hajoamista.

Pientä määrää hedelmäkärpäsiä 
tulee sietää, mutta parven kasvaes-
sa ja lajikoon suurentuessa torjunnan 
voi hoitaa lisäämällä kuiviketta sekä 
kompostimassaa kääntelemällä.

Pihan perällä asustava puna-
rinta ja öisin vieraileva siili metsäs-
tävät lähinnä hyönteisiä ja ovat si-
ten tervetulleita kompostini liepeille. 
Vaikeampaa on suhtautua metsähii-
reen joka loikki astiasta kun avasin 
kannen. En tiedä miten otus oli sinne 
päässyt, ehkäpä reikä paljastuu seu-
raavan tyhjennyksen yhteydessä.

Hiiri ei varmastikaan pyri taloon 
sisälle ja jos puutarhakasvit saavat ol-
la rauhassa, taidan venyttää sietoky-
kyäni yhden lisäasukin verran. Koko 
sukuaan sen ei kuitenkaan kannattai-
si kutsua samoille apajille. n

Taija ToraTTi

Lainaukset kirjasta H. Kratschmer: 
kotikomposti (Otava 2000)

Keramiikkaa suomalaisille Waterloossa
Keraamikko Carol Youngner 
(www.youngnerpotteryglass.eu) 
Waterloossa avaa ateljeensa suoma-
laisryhmälle ja vetää kaksiosaisen 
englanninkielisen keramiikkakurssin 
(suomennos paikalla tarvittaessa).

Kurssiaika:
Jakso 1, 25.5.2013 klo 10.00-13.00
Aiheena savi, keramiikkatekniikoita, 
dreijausmahdollisuus edityneemmil-
le. Oman saviesineen tekeminen, ta-
voitteena ainakin yksi käyttöesine ja 
yksi koriste-esine (mutta yksilöllisyys 
sallitaan).

Jakso 2, 8.6.2103 klo 10.00-13.00
Edellisellä kerralla tehtyjen, tällä vä-
lillä poltettujen esineiden lasittami-
nen sekä lasitustekniikat. Valmiiksi 

lasitetut työt voit hakea Brysselistä 
Merodelta toisen lasituksen valmis-
tuttua ennen juhannusta erikseen so-
vittavana ajankohtana.

Ilmoittautumiset: kulttuuri@suomi-
klubi.fi. Ryhmän koko 5-10 henkilöä. 
Ilmoittautuneet saavat vahvistuksen, 
kun minimikoko on täynnä, viimeis-
tään 15.5.
Hinta: 80 €, joka sisältää opetuk-
sen, tulkkauksesn, materiaalit ja työ-
välineet sekä polton ja lasituksen. 
Tekemäsi esineet saat tietysti mukaa-
si.
Paikka: Ceramique&Potterie 
Youngner, Rue Mattot 83, 1410 
Waterloo. Pyritään kimppakyytiin.
Tarpeen: käsipyyhe ja työvaatteet. 
Kaikki tulee saviseksi...

Vieraana Juoppohullun 
päiväkirjan ja kymmenien 
muiden romaanien 

Juha 
Vuorinen
Tervetuloa tapaamaan 
Merimieskirkon tiloihin su 
28.4. klo 14.00, osoite Rue 
Jacques de Lalaing 33, 1040 
Bryssel (Etterbeek).

Vapaa pääsy!

Kirjan ja ruusun päivä

Saunamaksu on 9 euroa pyyhkeineen.  Naisille ja miehille on erilliset 
saunat.

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
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Kasvienvaihtopäivät  
lauantaina 4.5.
Viherpeukalot ja Belgian martat kokoontuvat jokakeväiseen 
tapaan kasvien ym. puutarhatarvikkeiden vaihtopäiville lau-
anataina 4.5. kello 13 alkaen Anja Rajamäen kotiin (Avenue 
du Soleil 1, 1640 Rhode-St-Genese).

Tuo ylimääräiset pistokkaat, kukkapenkin siistimisestä 
ylijääneet kasvit ja nurkissa turhana lojuvat ruukut yms. mui-
den viherpeukaloiden iloksi. Tutustumme samalla Anjan pe-
largoni- ja orkideakokoelmaan. 

Ilmoittautumiset taija.toratti(at)skynet.be (puh 0473 251 
444) tai anja.hela(at)gmail.com. Tarpeen mukaan järjeste-
tään kimppakyytejä.

Aloittelijat sekä konkarit, tervetuloa mukaan!

Muistutuksena myös kevään puutarhatapahtumista 
Belgiassa:
21.3.-20.5. Keukenhof (www.keukenhof.nl)
19.4.-12.5. Laekenin kuninkaalliset kasvihuoneet (www.mo-
narchie.be)
5.4.-5.5. Floralies (www.floralia-brussels.be)
28.4. Groenbeurs Hombeek (www.groenbeurs.be)
3.-5.5. Aywiers (www.aywiers.be)

Luovaa kirjoittamista  
oppimaan
Suomi-klubi järjestää lokakuun 

5.-6. päivä luovan kirjoittamisen 
intensiivikurssin. Kurssi koos-

tuu luennoista, kirjoitusharjoituksista 
ja tekstipajoista, joissa kirjoitusharjoi-
tuksia käydään läpi ryhmässä.

Lisäksi osallistujilla on mahdolli-
suus käydä kirjoituksiaan läpi kurs-
sin opettajan Ranya Paasosen kans-
sa kahden kesken. Kenenkään ei kui-
tenkaan ole tekstejään pakko muille 
näyttää, jollei halua.

Kaksipäiväisen kurssin ensimmäi-
senä päivänä käsitellään muutamia 
kirjoittamiseen liittyviä teknisiä ky-
symmyksiä, kuten kertojan valintaa, 
näkökulmaa ja puheen esittämisen 
keinoja.

Toisena päivänä siirrytään ylei-
semmälle tasolle ja käsitellään tekstin 
aihetta, teemoja, lähtökohtia ja tyy-
liä. Kurssilla puhutaan enimmäkseen 
proosasta, mutta sopii sisältö runoili-
jallekin. 

Kurssilaiset voivat halutessaan lä-
hettää opettajalle ennakkoon kor-
keintaan viiden liuskan tekstin, josta 
hän antaa kurssin lopulla palautetta 
yksityisvastaanotoilla. 

Paasonen on pyrkinyt rakenta-
maan kurssin niin, että se mahdolli-

simman hyvin vastaisi kaikkien kir-
joittajien tarpeita, olivatpa he aloitte-
lijoita taikka jo pidemmälle ehtineitä. 

Ranya Paasonen opettaa luo-
vaa kirjoittamista Helsingin yli-
opiston täydennyskoulutuskeskus 
Palmeniassa sekä Kriittisessä korkea-
koulussa. Vuonna 2002 hän julkai-
si nimellä Ranya ElRamly romaanin 
Auringon asema (Otava). n

Piivi muutti 
Hollantiin!

Suomi-Klubi etsii siksi jouk-
koonsa uutta 

LASKUTUS- 
VASTAAVAA 

hoitamaan Klubin laskutusta 
yhteistyössä mainosvastaavan, 
Parlöörin taittajan ja rahaston-

hoitajan kanssa. Klubin laskutus 
koostuu lähinnä Parlöörin ilmoi-
tuksista. Tehtävä on keskeinen 
Klubin hallinnon hyvän hoidon 

kannalta. Jos laskutusvas-
taavan tehtävä kiinnostaa, niin 
ota yhteyttä klubin puheen-
johtaja Heikki Suorttiin, puh. 

0478-501817 tai sähköpostitse 
hsuortti@gmail.com .
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O
li asiaa huonekalujättiin. 
Ajattelin, että samalla voi-
si ruokkia perheen lihapullil-
la, kun rankan työviikon jäl-
keen ruuanlaitto ei oikein 
maittanut. Ruotsalaiset liha-
pullat ja puolukkahillo ovat 

maailmankuuluja. Tosin suomalaiset mummon li-
hapullat ja puolukkahillo ovat vähintään yhtä hy-
viä, mutta suomalaiset ovat sen verran onnet-
tomia kauppamiehiä, etteivät osaa tarjoilla nii-
tä muille. Olen kerran syönyt ruotsalaisia lihapul-
lia Yokohamassa ja ne olivat ihan yhtä herkullisia 
kuin täällä kotinurkilla. Lihapullat muuten maistu-
vat  japanilaisillekin, samalla tapaa kuin sushi mi-
nulle.

Sushia syödessä pitää olla tarkkana raaka-aineen 
tuoreuden ja myös inkiväärin kanssa, ettei saa ma-
toja, vatsavaivoja tai pilaa ateriaansa kitkerällä 
mausteella. Piparjuuritahna on makoisaa  ja se an-
taa hyvää kyytiä raaoille mereneläville. Aina vä-
lillä pitää ottaa kulaus Sapporo-olutta, ettei hiki 
nouse otsalle. Aterian viimeistelee pieni kupillinen  
taskulämmintä sakea. Japanissa hyvässä sushi-baa-
rissa ateria valmistetaan elävistä meren antimista. 
Joskus vähän säälittää etenkin pikkuruisten mus-
tekalavauvojen puolesta, mutta makunautinto on 
sen verran houkutteleva, että se menee säälintun-
teen edelle.

Huonekalujätistä piti hakea pätkä kirjahyllyä ja 
runkopatja. Edellisestä vierailusta oli kulunut jo 
jonkin verran aikaa. Jouduin toteamaan, että tar-
vitsemaani  kirjahyllyä oli kyllä esillä, mutta viilun 
väri oli vaihdettu: tummanruskean sijaan tarjolla 
oli mustanruskeaa, ja tummanruskea oli poistunut 
valikoimasta. Jäi hylly ostamatta. Huonekalujätti 
lienee ainoa paikka näillä nurkin, mistä voi yli-
päätään hankkia runkopatjan. Muutenhan vuoteen 
joutuu täällä kokoamaan kuin palapelin: pääty, ke-
hys, patja, patjan pohja ja jalat pitää hankkia kaik-
ki erikseen. Hyvä jos kaikkia osia ylipäätään saa 
samasta paikasta. Runkopatjoja oli jätissä tarjolla, 
mutta semmoista etsimäämme keskileveää ei tääl-
tä saa. Jäi runkopatja ostamatta.

Kauppareissun kruunasi se, että tällä kertaa ei ol-
lut edes lihapullia. Lihapulla-aterian sijaan tar-
jottiin belgialaisittain Pohjanmeren simpukoita. 
Simpukoissa on tietty se hyvä puoli, että niistä to-
dennäköisesti tietää mitä syö. Olisi tosi kova hom-
ma vaihtaa kiloon simpukoita esimerkiksi etanan 
liha. Ensin ne pitäsi kaikki avata yksitellen ja vaih-
taa sisältö. Sitten kuoret pitäisi liimata kiinni sem-
moisella liimalla, että ne aukeaisivat liemessä oi-
keassa vaiheessa. Jo tuoreena auenneita simpu-
koita kun ei voi syödä, eikä tietenkään voi syödä 
semmoisia simpukoita, jotka eivät avaudu, kun ne 
keittää. Meillä ei simpukoita syö kukaan muu kuin  

minä. Kun en yksin kehdannut ryh-
tyä simpukoilla herkuttelemaan, niin 
jäi meiltä kaikilta reissun päätteeksi 
syömättäkin.

Tuli siinä kotiin ajellessa mieleen tääl-
lä hetken asunut tuttava, joka kertoi, 

että hänen mielestään suurinta herkkua 
täällä Belgiassa oli alakerran boulangeriessa 

myytävä ”baguette filet américain”. Kyseli oi-
kein amerikantäytteen raaka-aineita ja re-

septiä, jotta voisi itsekin sitä valmistaa. 
Sanoin hänelle, ettei sen valmistami-
nen ole vaikeaa. Se on paljon hel-
pompaa kuin lihapullien tekeminen, 
kun ei tarvitse lihapullataikinasta 
pyöritellä pullia eikä niitä paistaa. 
Taikinan kun voi lapioida sellai-
senaan suoraan patongin väliin ja 
ryhtyä herkuttelemaan. 

Manneken Finn

     M A N N E K E N  F I N N  S E I K K A I L E Elihapullia
metsästämässä
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Benelux-instituutti

S
uomen Benelux-instituutin 
muutettua hieman entis-
tä pienempiin tiloihin vuo-
den 2011 joulukuussa oli 
instituutin laaja kirja- ja mu-

siikkikokoelma sijoitettava uudel-
leen. Suuri osa taidemusiikkilevyis-
tä löysi tiensä Leuvenissä sijaitsevan 
Lemmensinstituutin uuteen audiokir-
jastoon.

Lemmensinstituut on vuodesta 
1879 saakka toiminut korkeakoulu, 
jossa oppiaineina ovat draama sekä 
musiikki. Euroopan tunnetuimpiin 
musiikkialan korkeakouluihin lukeu-
tuva instituutti on nimetty säveltäjä 
Jaak-Nikolaas Lemmensin (1823-
1881) mukaan.

Instituutti on osa Katholieke 
Universiteit Leuveniä, josta voi val-
mistua kandidaatiksi ja maisteriksi 
niin muusikkona, näyttelijänä, musii-
kinopettajana tai musiikkiterapeutti-
na.

Suomalaiset lahjoitti 
ensimmäisenä
Audiokirjastolle oli jo kysyn-
tää Lemmensinstituutissa. Suomen 

Benelux-instituutin CD-lahjoitus oli 
ensimmäinen, jonka kirjasto otti vas-
taan. Instituutin lahjoitus kannus-
ti myös muita tahoja kantamaan kor-
tensa kekoon. Maaliskuuhun 2013 
mennessä jo viisi muuta lahjoittajaa 
ovat kartuttaneet audiokirjaston ko-
koelmaa kansainvälisellä taidemusii-
killa.

– Suomalainen musiikki on täl-
lä hetkellä ehdottomasti  parhaiten 
edustettuna, naurahtaa Lemmens-
instituutin Lies Koopman.

Reilusta sadasta CD-levystä 
koostuva suomalaisen taidemusii-
kin paketti on ollut kirjaston asiak-
kaiden käytettävissä tammikuusta 
2013 asti. Kirjasto palvelee päivittäin 
Lemmensinstituutin noin 500 opiske-
lijaa ja 250 opettajaa. Kirjastossa vie-
railevat myös opiskelijat, opettajat ja 
asiaan vihkiytyneet niin Leuvenin, 
Brysselin kuin Antwerpeninkin kor-
keakouluista.

Lemmensinstituutin kattava koko-
elma suomalaista musiikkia on uniik-
ki Belgiassa.

– Tästä kokoelmasta toivomme 
olevan hyötyä monille korkeakoulu-

opiskelijoille, jotka tutkivat suoma-
laista musiikkia, kertoo Koopman 
yhdessä kollegansa Ilse Franckin 
kanssa.

Valikoimaa Sibeliuksesta 
nykysäveltäjiin
Kokoelma sisältää laajan valikoiman 
musiikkia aina Jean Sibeliuksesta 
nykysäveltäjiimme, kuten Magnus 
Lindbergiin ja Kaija Saariahoon. 
Mukana on myös useita kokoelma-
levyjä, joilla tunnettuja sävellyk-
siä tulkitsevat esimerkiksi kansan 
suosikit Karita Mattila tai Jorma 
Hynninen.

– Lemmensinstituutin kirjaston 
asiakkaiden suosikeiksi tähän men-
nessä ovat valikoituneet Einojuhani 
Rautavaaran teokset, toteavat 
Koopman ja Franck. n

Suomen Benelux-instituutti kiit-
tää Lies Koopmania ja Ilse Franckia 
haastattelusta, ja toivottaa onnea ja 
menestystä audiokirjaston toimin-
nalle!

Suomalaisen taidemusiikin CD-kokoelmalle 
uusi koti Lemmensinstituutista
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Mika Taanila Brysselin GALERIES –
teatterissa

Benelux-instituutin tukemana Rotterdamin kansainvä-
lisille filmifestivaaleille saapunut Mika Taanila on va-
littu GALERIES –elokuvateatterin kevään ohjelmistoon. 
GALERIES, Brysselin sydämessä sijaitseva art house -elo-
kuvateatteri, esittää yhteistyössä Suomen Benelux-
instituutin kanssa kaksi Mika Taanila –iltaa 6. ja 9. touko-
kuuta 2013.
Ensimmäisen illan, maanantain 6.5., ohjelma koostuu Mika 
Taanilan vuosien 1998 ja 2005 välillä julkaistuista lyhytelo-
kuvista. GALERIES on valinnut näytettäväksi Taanilan tie-
teelliseen tutkimukseen keskittyvät A Physical Ring sekä 
The Future Is Not What It Used To Be, arkkitehtuurin ja er-
gonomian maailmaan sijoittuvat Futuro, A New Stance for 
Tomorrow sekä Robocup 99.
Taanilan uusin lyhytelokuva Six Day Run sai maailman 
ensi-iltansa Rotterdamin kansainvälisillä filmifestivaaleil-
la lyhytelokuvien kilpailusarjassa. GALERIES ja Suomen 
Benelux-instituutti tuovat hyvän vastaanoton saaneen 
elokuvan toukokuussa Belgiaan. Six Day Run nähdään 
torstaina 9.5. Taanilan ”Carte Blanchen” seurana. Torstai-
ilta huipentuu musiikkimaailmassakin vaikuttaneen taitei-
lijan DJ-settiin.

Viva Melancolia  
– Music Room Sazz’n Jazz, 
perjantaina 19.4.2013 klo 21 

Tule viihtymään tunnelmallisessa etnisessä jazz-
baarissa ja kuuntelemaan suomalaista popu-

laaria kansanmusiikkia jazz-elementein maustet-
tuna. Ohjelmistossa yhdistyvät tunnetut kansan-

laulut ja 1800-luvun runoihin seka kansan- 
runouteen, mm. Kantelettaren laulurunoihin, 
tehdyt uudet savellykset. Illan jatkosta vastaa 

turkkilainen Sazz’n Jazz Quartet.

Anne Ahonen,  laulu – Jari-Matti Riiheläinen,  
kontrabasso – Raf Vanderveken, haitari, laulu 
– Antti Maunu, koskettimet, laulu – Ales Bartl,  

cajun

osoite: Rue Royale 241 (noin 200 m  päässä 
Jardin Botaniquelta)

Suomi-Klubin  
vappukarkelot 2013

Manneken Pis-juhlalakitus 
Tiistaina 30.4. klo 18

Vappu käynnistyy Manneken-Pisin patsaalla perin-
teisin menoin samppanjapullojen poksahdel-

lessa. Juhlinta jatkuu ravintola Chaloupe d’Orissa 
Grand’Placella. Luvassa rentoa menoa ja musiikkia. 
Ota mukaan ystävät ja juhlamieli. Bongaa Suomen 

lippu parvekkeelta!

Vapunpäivänä tiistaina 1.5. kokoonnutaan klo 12 
(tai miten kukin paikalle ennättää) Parc Royalin 

eli kuninkaanlinnan puiston suihkulähteen luona. 
Piknik-kori ja rento kevätmieli mukaan!
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Nuorten palsta

Maaliskuun lumimyrskyinen ja 
hyytävä 13. päivä oli Belgian 
mitatun meteorologisen his-

torian kylmin sitten vuoden 1845, 
ja kotimaassakin hätyytellään vuosi-
kymmenen pakkasennätyksiä. Onko 
silti syytä huoleen? Lähestyykö kyl-
mempi ajanjakso? Mitä tehdä, jos jää-
kausi ajatuksena kauhistuttaa?

Erään määritelmän mukaan jää-
kausi on päällä tälläkin hetkellä, sillä 
valkoinen massa peittää suuria aluei-
ta pohjoisella ja eteläisellä napa-alu-
eella. Perinteisemmän katsantokan-
nan mukaan viimeinen jäinen ajan-
jakso päättyi  kuitenkin 10 000 vuotta 
sitten ja seuraavaa ei olisi näkyvissä 
vielä ainakaan kolmeen vastaavanlai-
seen periodiin. Mistä sitten on kysy-
mys, jos lunta sataa, vaikka normaa-
listi krookukset jo kukkisivat?

Lontoon pormestari Boris 
Johnson kertoo The Telegraphin ko-
lumnissaan hämmästyneenä epänor-
maalista kylmyydestä. Hän sanoo 
nähneensä Trafalgar Squarella pyö-
räillessään ensimmäistä kertaa elä-
mässään liikennevaloista roikkuvia 
jääpuikkoja. Muutenkin pormestari 
kokee viimeisten viiden vuoden ol-
leen tavanomaista lumisempia ja vii-
leämpiä.

Koska hän ei empirian miehe-

nä tunne teoriaa tarkemmin, hän 
kysyi ilmiöstä astrofyysikko Piere 
Corbyniltä. Ja Corbynin mukaan 
kaiken takana ovat auringonpil-
kut. Kun niitä on enemmän, maas-
sa on lämpimämpää ja päinvastoin. 
Tiedeyhteisö ei ole kuitenkaan tästä 
teoriasta aivan yksimielinen. 

Pitkät ajanjaksot vähäisine au-
ringonpilkkuineen ja poikkeuksel-
lisen kylmät ajanjaksot ovat ilmei-
sesti kuitenkin yleensä kulkeneet 
Euroopassa käsi kädessä. Niin kut-
sutun Maunderin minimin aikana 
1700-luvun vaihteessa mantereella 
hytistiin pienen jääkauden kourissa. 
Tuolloin Suomessa kuoli arvioiden 
mukaan joka neljäs suurten nälkä-
vuosien kourissa. 

Miltä tilanne sitten näyttää nyt? 
Aurinko on Tähdet ja avaruus –leh-
den  mukaan tavanomaista epäak-
tiivisempi taannoista revontulispek-
taakkelia lukuun ottamatta. Onko 
siis aihetta pelätä kylmää ja valmis-
tautua?

Ennalta-arvattavasti verkossa on 
monia varsinkin yhdysvaltalaisia si-
vustoja, joissa annetaan vinkkejä jää-
kaudelta suojautumiseen. Asiaan vih-
kiytyneiden mukaan hyvä fyysinen 
kunto auttaa ja samoin massiiviset 
varastot purkkimuonaa.

Ongelmana ovat monien aktii-
visesti asiasta kirjoittavien mukaan 
kaiken alleen hautaavat kilometrien 
paksuiset jäävuoret, jotka eivät jyrä-
tessään fyysistä kuntoa katso, mutta 
onneksi netistä löytyy organisaatioi-
ta, jotka parhaillaan kehittävät ratkai-
sua tähän ongelmaan pientä korvaus-
ta vastaan ;).

Oli miten oli – winter is coming! 
Viimeistään taas ensi talvena. Sitä en-
nen jääkausifoobikkojen mieltä saat-
taa rauhoittaa, että sääpalvelut lupaa-
vat keväistä menoa jo pääsiäiseksi. n

anna papu

Johtokunnan nuorisojäsen Petrus Palomurto 
esittäytyy

”Suomen tv-uutisissa pääasiat 
kerrotaan ennen kuin uutis-
tenlukijat tervehtivät katso-

jia. Samaa mallia noudattaen minäkin 
tervehdin lukijoitani vasta nyt. Terve 
vain. Täällä Petrus Palomurto, 
Suomi-Klubin nuorisoedustaja. 
Aloitin tehtävässä viime syksynä.

Käyn Woluwen Eurooppa-koulua 
yläasteen kuudennella luokalla, eli 
minulla on enää vuosi koulua jäljel-
lä. Hyvä niin. Pidän kirjoittamisesta 
ja siksi aloin kirjoitella juttuja tänne 
Parlööriinkin.

Olen helsinkiläinen, mutta muu-
tin Suomesta pois yksivuotiaana. 
Ensimmäinen ulkomaan asuinpaik-
kani oli Luxemburg, jossa asuin kol-
misen vuotta. Pikkueskarina muutin 
Brysseliin, jossa asun ja viihdyn edel-
leen 12 vuoden jälkeen. Tästä voi las-
kea ikäni, jos huvittaa.

Uskollisimmat lukijat ovat var-
maan jo arvanneetkin, että pidän esi-
merkiksi pyöräilystä ja jalkapallosta. 
Harrastan myös ratsastusta ja viulun-
soittoa. Yritän pitää kunnostani huol-
ta, mutta aina en kiireiltä ehdi. Siksi 
kouluun pyöräily onkin mielestäni 
hyötyliikuntamuodoista parhain.

Pidän kielistä, ja ranska ja eng-
lanti ovat vahvimmat vieraat kieleni. 
Minusta on kuitenkin hauskaa yrittää 
puhua saksaa, vaikken osaa sitä vie-
lä kovin hyvin. Koulumme saksalai-
set ovat auttaneet minua hyvin kiitet-
tävästi. Heistä on ilmeisesti hauskaa, 
kun puhun heille rajallisilla taidoilla-
ni. Juttelusta on minulle paljon hyö-
tyä. Ennen kaikkea kuitenkin hupia

Toivon, että keksin Parlööriin vas-
taisuudessakin hyviä jutunaiheita ja 
että saan niille lukijoita. Tähän as-
ti olen ollut tyytyväinen kirjoituksii-

ni ja toivon, että niin ovat lukijatkin 
olleet. Mutta jos luulette, että toimit-
tajan työ on helppoa, olette väärässä. 
Rankkaa tämä on. 

Elämä on hyvin ihmeellistä. Olen 
viimeksi ihmetellyt sitä, kuinka jo-
ku voi juosta maratonin vain hieman 
yli kahdessa tunnissa. Itse nimittäin 
pyöräilin kesällä mökiltä rautatie-
asemalle 42 
km kahdes-
sa tunnissa 
ehtiäkseni 
pyörineni ju-
naan. Täytyy 
uskoa, et-
tä kenialais-
juoksijoil-
la on rautai-
set keuhkot. 
Minulla taas 
on astma.” n

Jääkausi tulee – oletko valmis?
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Nuorten palsta

H
istorianopettajiemme järjes-
tämä kaksipäiväinen mat-
ka vei meidät, eli 30 oppi-
lasta, paitsi Ranskaan, myös 
Kanadaan. Kuulostaa mah-

dottomalta, mutta totta se on. Yksi 
matkan kohteista oli nimittäin kana-
dalaisten ylläpitämä ja vuokraama 
ensimmäisen maailmansodan tais-
telualue Sommessa (Newfoundland 
Memorial Park, Beaumont-Hamel). 
Se on vain hieman yli kahden tunnin 
ajomatkan päässä Brysselistä.

Juoksuhaudat ja tykinammusten 
aiheuttamat kuopat olivat vielä todel-
la selkeästi nähtävissä jopa siinä mää-
rin, että juoksuhaudoissa pystyi käve-
lemään suojassa kuvitteelliselta vihol-
listulelta. Tunnelma taistelualueella 
oli aivan uskomaton, ainakin omas-
ta mielestäni, sillä kävelimme siinä, 
missä melkein sata vuotta sitten oli 
taisteltu äärimmäisen verisesti.

Kun katsoi ympärilleen, oli todel-
la helppoa kuvitella sinne yksi en-
simmäisen maailmansodan tuhoi-
simmista taisteluista. Niitty oli täyn-
nä ammusten aiheuttamia kuoppia, 
joista suurimmat olivat uima-altaan 
kokoisia. Kuopan jälkeen tuli toinen 
kuoppa, eikä loppua tuntunut tule-
van. Myös juoksuhaudat olivat todel-
la vaikuttavia. Yllättävintä niissä oli 
mutkikas muoto, sillä haudat kiemur-
telivat enemmän kuin käärmeet. Näin 
oli siis kanadalaisten puolella, saksa-
laisilla oli kuulema paljon paremmin 
rakennetut ja jämptimmät juoksuhau-

dat. Jopa niin hyvin raken-
netut, ettei ympärysvaltojen 
kokonaisen viikon kestänyt 
suurpommitus aiheuttanut 
paljonkaan tuhoja.  

Sommen taistelu on yk-
si historian verisimmis-
tä. Yhtenä taistelupäivä-
nä brittiarmeija menetti 57 
000 miestä. Toisena päivä-
nä kanadalaiset puolestaan 
menettivät yksiköstään 90 
prosenttia puolessa tunnis-
sa. Suuriin menetyksiin oli 
monta syytä. Esimerkiksi 
kommunikointivirheet, va-
rustautumisvirheet ja tak-
tiikkavirheet. Saksalainen 
järjestys ei tuottanut yhtä 
paljon virheitä. 

Ensimmäisen maail-
mansodan raakuutta ei tule 
kunnolla ajatelleeksi, ennen 
kuin näkee sen tuhansien 
uhrien haudat. Sommessa ja 
muualla Pohjois-Ranskassa 
on valtava määrä hauto-
ja sodassa kaatuneille. Osa 
niistä on, kummallista kyl-
lä, ympyrän mallisia. Se 
johtuu siitä, että ammusten 
räjähdyspaikoissa oli paljon 
kuolleita, joten hautausmaa 
tehtiin suoraan ammuk-
sen aiheuttamaan koloon. 
Pyöreä hautausmaa kuulostaa todel-
lakin traagisen upealta.

Sodat tuntuvat nykyään euroop-
palaisista kaukaisilta, sillä ne tapahtu-
vat aina jossain muualla kuin omas-
sa naapurustossa. Näin ei kuitenkaan 
aina ole ollut, vaan Belgiassakin on 
käyty verisiä taisteluita. Siksi Nobel-
komitean perustelu EU:n rauhanpal-
kinnolle kuulostaa aivan järkeenkäy-
vältä: ”EU on muuttanut sodan man-
tereen rauhan mantereeksi”. ”Sodan 
manner” ei todellakaan ole liioittelua.

Oppaamme, joka oli ranskaa pu-
huva kanadalainen, kertoi meille ensi 
töikseen, että hänen aksenttiaan ih-
metellään usein. Kun hänelle kuiten-
kin paljastui, että ryhmässämme on 
vaikka kuinka monta kansallisuut-
ta ja aksenttia, oli hän aivan haltiois-
saan. Erityisesti saksalaisten läsnäolo 

viehätti häntä, sillä hänen mielestään 
saksalaisten roolista ei puhuta tar-
peeksi, vaan enemmän ranskalaisis-
ta ja briteistä.

Oppaan aksentti oli kyllä aivan 
kuolettavan hauska, eikä aluksi sille 
voinut olla nauramatta. Onneksi oli 
muita joiden selän taakse kätkeytyä, 
sillä päin naamaa nauraminen olisi 
ollut hieman epäkohteliasta. Nauru ei 
kuitenkaan ollut ilkeätä, vaan johtui 
aksentin uskomattomasta kummalli-
suudesta. Siihen kuitenkin tottui ai-
ka nopeasti, eikä siihen enää kiinnit-
tänyt puolen tunnin jälkeen mitään 
huomiota. Se jäi kuitenkin mieleen, 
kuten varmaan oppaalle ryhmämme 
saksalaiset. Voisi sanoa, että kulttuu-
rit kohtasivat taas Sommessa, mutta 
onneksi hieman iloisemmissa mer-
keissä. n

peTrus palomurTo

Suomi-Klubin  
keskusteluareena  

Foorumi
palvelee klubin netti- 

sivulla kaikkia suomalaisia 
Belgiassa. Hae oma ilmainen 

tunnuksesi jo tänään ja 
kirjaudu Suomi-Klubin 
Foorumille osoitteessa  

www.suomi-klubi.com/ 
foorumi

Ensimmäisen  
maailmansodan
 

kuopat
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Urheilu

Urheilukerhojen toiminta 
huhtikuussa

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!

YLEISURHEILU
Heikki Väänänen 
heikki.vaananen@telenet.be
gsm 0485 863 048

GOLF
Jonatan store
jonatanstore@hotmail.com
gsm 0472 770 364

JUOKSU
Pekka Roto
pekka.roto@telenet.be
gsm 0475 803 296

JÄÄKIEKKO
Matti Soininen
matti.soininen@telenet.be
gsm 0495 244 149 

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  

tapaturmavakuutusta  
urheilukerhoihin
ja -tapahtumiin  

osallistuville!

URHEILUVASTAAVA Matti Soininen

Suomi-Ranska futismatka 
lokakuussa

Löytyykö innokkaita kannustajia Huuhkajien  viimeiseen peliin. 
Suunnittelemme matkaa joko bussilla tai junalla Pariisiin Stade 
de France -stadionille. Peli pelataan tiistaina 15.10. kello 21.00, 

joten luotijunalla matkaaminen ei edellytä lomapäivän ottamista. 
Pyydän ilmoittamaan alustavan kiinnostuksen sähköpostilla, 

karsinta@outlook.com 

Peliterveisin!
Matti Soininen

Lähde mukaan 
äijäjoogaan
Äijäjooga pyörii merimieskirkolla 
tiistaisin kello 19 -20. Vetäjänä toimii 
koulutettu joogaohjaaja Anita Simola.

Vaatimukset äijäjoogaan ovat:
– Olet ÄIJÄ
– Notkeus nolla
– Lattia on kurkottaessa pelottavan 

kaukana
– Kyky hengittää sisään ja ulos
– Keskivartalon virittämisen ja mie-

len tasoittamisen tarve
– Hikoilun ja pakolla pusertamisen 

karttaminen
– Halu kilpailuvapaaseen vyöhyk-

keeseen.
Lisätiedot ja ilmottautumiset Niko 
Simolalle sähköpostilla, niko.simo-
la@formin.fi
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ATK-palveluita
Tietokoneongelmia? Tietoteknistä tukea suomeksi. Soita 047 
163 6047/Jyrki

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

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)

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, LKT, lastenpsykiatrian professori, perheterapi-
an dosentti. Lasten psykiatristen häiriöiden sekä elämänmuu-
tosten lapsille ja perheille aiheuttamien sopeutumisongelmi-
en tutkimus ja hoito. Tiedustelut: jorma.piha@pp.fimnet.fi, 
mp +358 40 556 8909

SARI SUNDVALL, TM, vaativan erityistason perhepsykotera-
peutti (Valvira), perheneuvoja. Elämänmuutosten perheille 
ja erityisesti parisuhteelle aiheuttamat sopeutumisongelmat 
sekä adoptioon liittyvät kysymykset. Vastaanotto sopimuk-
sen mukaan. Tiedustelut: sundvall.sari@gmail.com, mp +358 
400 923 930.

MERVI SEPPÄLÄ, psykologian lisensiaatti, erikoispsykologi, 
psykoterapeutti. Aikuisten ja nuorten (>16-v) konsultaatiot ja 
psykoterapia, työterveyspsykologin arviot/hoidot (mm. työ-
uupumus, työstressin hallinta),  työnohjaus/coaching Internet 
välitteisesti (mm. Skype) Tied: +358 45 122 9425, merviseppa-
la@gmail.com, http://www.merviseppala.com/.

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

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

Huhtikuun vauvikset:
Ke 3.4. klo 10  puistovauvis sään salliessa, omat eväät! 

Maloun puisto, Woluve-Saint-Lambert 
Päivi paikalla, 0477790388 
ilmoita jos olet tulossa plinnela@hotmail.com

Ke 10.4. klo 10-12 Eeva Lahti, 1150 W-S-P  
eeva.r.lahti@gmail.com . 

Ke 17.4. klo 15-17 Niina Vuori (ovisummeri Camparolas), 1000 Brussels 
nvuori@hotmail.com

Ke 24.4. klo 13-15 Anni Hartendorp, 3080 Tervueren 
anni_savolainen@hotmail.com

Ma 29.4. klo 11-13 Johanna Himmanen, 1150 W-S-P 
johanna.himmanen@iki.fi

Ilmoittautuminen vauviksiin edellisenä päivänä vauviksen pitäjälle.Lisätietoja 
vauviksen toiminnasta ja ohjeet vauviksen postituslistalle liittymiseen: www.
freewebs.com/vauvis

Lastenvahteja

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

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

ANGELA HIETANEN
Brysselin alue, Woluwe, Etterbeek, 
Kraainem (es, fr, fi, hieman en)
gsm 0489 634 297

EMILIA KARJANLAHTI
Brysselin alue, kraainem, wezem-
beek.
Puhun suomea, englantia ja ruotsia
gsm 0483200386

ISABELLA KARTILA
Bryssel ja lähialue (suomi, ruotsi ja 
englanti)
gsm 048 555 2166

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

ALMA KELBER
Brysselin alue, Evere, Schaerbeek, 
Woluwe... (ra, su, en)
gsm 0472 431 256

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

JULIA MYLLYKOSKI
Brysselin alue ja Kraainem (su, en, ra)
gsm 0497 485 273

HANNA PERIKANGAS
Brysselin alue, Kraainem ja 
Wezembeek
suomi, englanti ja ruotsi
0478 612 184

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

Tenavapalsta

Puuhatuokio on leikki-ikäisten 
ohjattu tuokio jossa askarrellan, 
lauletaan ja leikitään. Ohjelma 

on suunnattu 1,5–6-vuotiaille, aikui-
sen seurassa.

Kokoonumme osoitteessa Avenue 
Capitaine Piret 68, Woluwe-Saint-
Pierre, maanantaisin klo10-12. 
Kertamaksu 5 euroa. Tervetuloa mu-
kaan!

Ilmoittautumiset ja kyselyt: Henna 
Liljeström, puhelin 0471-882 748 tai 
sähköposti henna.liljestrom@evl.fi.

Jumppa on tarkoitettu 1,5 - 6-vuo-
tiaille lapsille (ja vanhemmilleen). 
Vetäjänä toimii Miia Van Gelder ja 
apuna Annika Koivu.
Lisätietoja: Miia Van Gelder, gsm 0479 
728 709, email: miia.vangelder@te-
lenet.be tai Annika Koivu, gsm 0476 
305 779, puh 02 3057 354, email: an-
nika.koivu@telenet.be, www.annika.
koivu.eu
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Merimieskirkko

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

AJANKOHTAISTA
Kirjatori Brysselissä la 13.4. klo 12-17, kahvilas-
sa myynnissä lohisoppaa ja pullakahvit sopuhintaan. 
Tarjolla oiva tilaisuus tarkistaa kirjahylly ja tulla hank-
kimaan uutta luettavaa.
Satuhetki 3-7-vuotiaille su 14.4. klo 15 Brysselissä me-
rimieskirkon kirjastossa.
Grilli-ilta Antwerpenissa ke 1.5. klo 18 alkaen vapun 
kunniaksi.
Nuortenleiri Luxemburgissa pe-su 3.-5.5. (85€), il-
moittaudu mukaan 21.4. mennessä, piia.lannenpaa@
merimieskirkko.fi.

TOIMINTAA
Neulekahvila
• Antwerpenissa kuukauden viimeisenä keskiviikko-
na, 24.4. klo 17.30
• Brysselissä kerran kuussa torstaisin, seuraava ko-
koontuminen 25.4. klo 18.
Senioritapaaminen Antwerpenissa kerran kuussa 
sunnuntaisin klo 15, seuraavan kerran 21.4.
Saunaillat
• miesten sauna Brysselissä kuukauden 1. ja 3. keski-
viikkona klo 18.
• naisten sauna Brysselissä kuukauden 2. keskiviik-
kona klo 18.
Naisten jooga Brysselissä keskiviikkoisin klo 10.
Mamma & vauva -jooga Brysselissä torstaisin klo 13.
Kuoroharjoitukset Brysselissä torstaisin klo 18.

LAPSET JA PERHEET
Perhekerhot
• Brysselissä tiistaisin klo 10 ja torstaisin klo 15
• Antwerpenissa kerran kuussa lauantaisin klo 15, 
seuraava kokoontuminen 20.4.
Päiväkerho Brysselissä tiistaisin klo 13 ja torstaisin 
klo 10.
Taaperomuskari (Suomi-Klubi) Brysselissä perjantai-
sin klo 12.
Mukulaparkki. Riikka Juutisen kanssa voi sopia lap-
selle/lapsille 2 tunnin hoitoajan merimieskirkolla 
Brysselissä tai Antwerpenissa. Maksu 10€/lapsi.
Kokkikerho yli 7-vuotiaille ala-asteikäisille keskiviik-
koisin klo 15.
Pyhäkoulu jumalanpalvelusten yhteydessä Brysselissä 
ja Luxemburgissa. Pyhäkouluun ei tarvitse ilmoittau-
tua.
Lisätiedot ja ilmoittautumiset: Riikka Juutinen 
+32 474 940433.

NUORET, AU PAIRIT, OPISKELIJAT
Nuorten kokkikerho yläasteikäisille keskiviikkoisin 
klo 17.

Ryhmänohjaaja/isoskoulutus Brysselissä kerran 
kuussa lauantaisin klo 14, seuraava kokoontuminen 
20.4.
Rippikoulu 2012-2013 Brysselissä isoskoulutusten 
yhteydessä, seuraava kokoontuminen 20.4.
Nuortenilta Brysselissä kerran kuussa lauantaisin 
klo 18, seuraava kokoontuminen 20.4.
Nuorten night, nuorten oma kohtaamisareena. Tapaa 
kavereitasi muualla kuin kotona ja varaa merimies-
kirkolta käyttöön tilat, grilli, pelejä, kitara, jne. Voitte 
käyttää tiloja myös sulkemisajan jälkeen sekä pyytää 
halutessanne nuorisotyöntekijänkin mukaan.
Au pair -illanvietot kerran kuussa lauantaisin klo 18, 
seuraava kokoontuminen 27.4. Opiskelijat ovat terve-
tulleita mukaan.
Nuortenilta (+ ryhmänohjaajakoulutus) 
Luxemburgissa kerran kuussa keskiviikkoisin 
klo 17.30, seuraava kokoontuminen 17.4.
Kerro meille ideasi uusiksi harrastekerhoiksi tai ota 
yhteyttä, jos haluat toimia kerhojen tai pyhäkoulun oh-
jaajana tai haluat muuten vain keskustella.
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: 21.4. (nuorten jumalanpalvelus) ja 
5.5. klo 11.
Antwerpen: Merimieskirkko (Italiëlei 67), seuraava 
hartaus 21.4. klo 16.30.
Luxemburg: Protestanttinen kirkko (1 rue Jules 
Wilhelm), seuraava messu su 28.4. klo 13.30.

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

YHTEYSTIEDOT
Antwerpenin merimieskirkko
Italiëlei 67, 2000 Antwerpen
Avoinna ke klo 17-22, to-pe klo 17-21, la klo 14-20 ja 
su klo 14-18
Puh. +32 494 526185
Sähköposti: katja.hannula@merimieskirkko.fi
Brysselin merimieskirkko
Rue Jacques de Lalaing 33, 1040 Bruxelles
Avoinna ti-pe klo 12-19 ja la-su klo 12-18
Puh. +32 2 2800498
Sähköposti: katja.hannula@merimieskirkko.fi
Henkilökunta
www.merimieskirkko.be/kirkko/henkilokunta_fi.html
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@
S Ä H K Ö P O S T I L I S T A

klubilainen
Liity mukaan, pysyt kärryillä!
Klubilainen-lista on tarkoitettu ajankohtaisen tiedon pikaiseen väli-
tykseen jäsenille. Saat sen kautta sähköpostiisi tietoa Suomi-Klubin 
tapahtumista myös Parlöörin ilmestymisten välillä.

Klubilainen toimii Yahoo Groupsin kautta. Listalle pääsee mukaan 
seuraavasti:
1) Lähetä sähköposti osoitteeseen:  klubilainen-subscribe@ya-
hoogroups.com
2) Saat paluuviestin, joka pyytää sinua varmistamaan osallistumisesi.  
Vastaa ja varmista.

3) Saat tervetuloviestin, kun sinut on lisätty listalle.  Tämän jälkeen olet 
mukana Klubilaisessa!

Jäsenyystilanteesi näet Internet-osoitteessa groups.yahoo.com/group/
klubilainen

Jäsenasiaa

Jäsenetuja
Suomi-Klubin jäsenetujen mahdolliset 
asiakasnumerot, -koodit ja salasanat 

löytyvät tästä, lisätietoa eduista saat jä-
senvastaavalta.

LAUTAT
Jäsenedut Finnlinesin matkoista 
2013
Helsinki–Travemünde, Helsinki–Rostock 
ja Helsinki–Gdynia
10 % alennus henkilö- ja hyttihinnoista
Varaukset tehdään Finnlinesin netti-
varausjärjestelmän kautta. Kenttään 
Tarjouskoodi kirjoitetaan FIN. Jäsenkortti 
esitetään lähtöselvityksessä.
Etuja ei voi yhdistää muihin alennuksiin. 
Poikkeuksena on 20 prosentin Kierrä ko-
ko Itämeri -alennus, jonka saa kaikista sa-
malla varauksella olevista ensimmäisen 
reitin jälkeisistä reittimatkoista.
Jäsenetuhintaisia paikkoja on rajoite-
tusti. Yhdellä varauksella voi olla enin-
tään kaksi jäsenetuhintaista hyttiä. 
Alennushintaiset matkat varataan ja mak-
setaan aina etukäteen, ja etuja ei myön-
netä vasta satamassa tehdyistä varauk-
sista.

Lisätietoja ja varaukset puhelin-
palvelu
010 343 4500 (8,21 snt/puh. + 5,9 snt/
min lankapuhelimesta tai 16,9 snt/min 
matkapuhelimesta)
sähköposti
passenger@finnlines.com
verkkosivut
www.finnlines.com
nettivarausjärjestelmä
www.finnlines.com/laivamatkat > Varaa 
matka (vihreä painike oikeassa yläkul-
massa)

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

AUTOVUOKRAAMOT
FINN CAR RENTAL, edustus AutoMax-
Rent Transwell. rent@transwell.fi, +358 10 
423 9944. Alennus 15 % kaikista hinnois-
tamme. www.transwell.fi

AURENT Oy,  www.aurent.fi
Tarjouslaskuri -> sopimusasiakkaat -> 
kirjaudu sisään -> hyödynnä edulliset 
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 26.8.2012 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 viimeisellä sivulla oleva lomake.
Perhe merkitään jäsenrekisteriin ensimmäiseksi nimetyn henkilön mukaan. 
Tätä jäsentalouden nimeä käytetään muun muassa postituksissa, ja se tulee 
ilmoittaa viitetietona esimerkiksi jäsen- ja osallistumismaksuja maksaessa.

Palauta jäsentieto- ja liittymislomake jäsenvastaavalle POSTITSE osoittee-
seen: 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”.

52 ja 32  euron jäsenmaksut sisältävät Tervetuloa Belgiaan -oppaan.

Uusi jäsenyys astuu voimaan sen jälkeen, kun Suomi-Klubi on vastaanotta-
nut oikein täytetyn liittymis- ja jäsentietolomakkeen sekä asianmukaisen liit-
tymismaksun.

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

Jokaisella Suomi-Klubin jäsenellä on oikeus tarkistaa, muuttaa tai poistaa jä-
senrekisteritietonsa milloin tahansa.

Lisätietoja antaa jäsenvastaava sähköpostitse: kimmojarvi@gmail.com, tai 
puhelimitse 02 7793453
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Pysy kärryillä Suomi-Klubin toiminnasta RSS:n avulla
Helpoin tapa tietää kaikesta ajankohtaisesta on tilata Suomi-
Klubin RSS-syöte. Käyttäessäsi RSS-syötteitä ja siihen tarvittavaa 
RSS-lukijaa pääset kärryille Suomi-Klubin toiminnasta niin, että 
sinun ei tarvitse välttämättä vierailla nettisivustolla. RSS ilmoit-

taa, kun jotain uutta on julkaistu,  ja näyttää yhteenvedon sisällöstä.

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

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
Henna Liljeström
henna.liljestrom@evl.fi
0471-882 748

TAAPEROMUSKARI
Kerho etsii vetäjää.

VAUVAPIIRI
Päivi Linnela-Aniszewski
plinnela@hotmail.com, gsm 0477 790 388

VAIHTOEHTOKERHO
Hyvän elämän kerho. Ihmiset, eläimet, ympäristö, 
vegetarismi
Kerho etsii vetäjää

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
UUDET JÄSENET:
Laakso Senni
Grote Baan 321
9120 Melsele
gsm: 0468 117 123
senni.laakso@metsagroup.com

Miettunen Sara
Aleksis Kiven katu 18 D 77
00500 Helsinki
gsm: +358 40 589 7819
email: saramiettunen@gmail.com

Ravantti Elina
Avenue Marie-José 48
1200 Bruxelles
gsm : 0473 126 310
email : elina.ravantti@yle.fi

Ylismäki Riitta ja Hauspie Lieven
Lapset: Hauspie Laura ja Lotta
Kupittaankatu 25 A 7
20700 Turku
gsm: +358 440 424248
email: riittaylismaki2010@gmail.com

Wagello Pirjo ja Kari
Franzeninkatu 5 A 86
00500 Helsinki
gsm: +358 50 4667659
email: pirjo.wagello@welho.com

Vuolasranta Miranda ja Urpo
Kaivomestarinkatu 5 A 5
02770 Espoo
gsm: +358 44 9912351
email: mirkku.jang2@hotmail.com

OSOITTEENMUUTOKSET:
Draper Raija ja Brian
7, Giffards Meadow
GU 98 DA Farnham, Surrey
ROYAUME UNI

Kammonen Laura
ICA
Rue Amédée Lynen 8
1210 Bruxelles

Liity Suomi-Klubin ystäväksi 
Facebookissa!

UUSIA KUNNIAJÄSENIÄ
Suomi-klubi on saanut pitkästä ai-
kaa uusia kunniajäseniä. Tällä ker-
ralla kunniajäseniksi esitettiin peräti 
neljää yhdistyksen jäsentä. Esitykset 
kunniajäseniksi painottuivat kulttuu-
ripuolelle. Kunniajäseniksi esitetttiin 
Antti Maunua, Lauri Sulankoa, 
Matti Mannilaa ja Päivi Öhmania.

Maunu, Sulanko ja Mannila ovat 
kunnostautuneet erityisesti musiikin 
saralla ja viihdyttäneet klubin jäse-
niä erilaisissa juhlatilaisuuksissa soit-
tamalla, laulamalla ja laulattamalla. 
Päivi Öhman puolestaan on huolehti-
nut Suomi-klubin laskutuksesta lähes 
yhdeksän vuotta. Työ on tärkeätä, 
mutta perin huomaamatonta. Öhman 
luopuu laskutusvastaavan tehtävästä 
Hollantiin muuton takia.

Suomi-klubin johtokunta hyväk-
syi kaikki kunniajäsenesitykset vuo-
sikokouksen yhteydessä. n

parloori_04-13.indd   25 26.3.2013   19.12



26      Parlööri      huhtikuu 2013

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 52 euroa (sisältää kirjaamismaksun 12 euroa)

Eläkeläisjäsenmaksu 32 euroa (sisältää kirjaamismaksun 12 euroa)

Opiskelijat, harjoittelijat ja au pairit 20 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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MAINOSTAJA!

ÄLÄ SINÄ HUKKAA 
TILAISUUTTASI 

VAAN ILMOITA 
TÄSSÄ TILASSA

Parlöörin kautta tavoitat useita tuhansia suomalaisia lukijoita Belgiassa tehokkaasti ja huokeasti. 
Lisätietoja kiinnostavista ilmoitusmahdollisuuksistamme, kuten yhdistetyistä internet- ja lehtikampanjoista antaa 
Suomi-Klubin mainosvastaava Leena Koivu-Kulmala, gsm +32 486 836 196, sk_markkinointi@yahoo.com

Parlööri cover nov07.indd   3 20/12/2008   15:20:10

Parlöörin kautta tavoitat useita tuhansia suomalaisia lukijoita Belgiassa tehokkaasti  
ja edullisesti*. 

*Esimerkiksi tämä kokosivun väri-ilmoitus vain 650 euroa. Hinta voimassa toistaiseksi.
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Tietoja ja taitoja – tie menestykseen  
kotimaassa ja ulkomailla!

•	 400	oppilaan	koulu,	jossa	on	mahdollisuus	suorittaa	suomalainen	
peruskoulu.	

•	 Päiväkoti,	esikoulu,	peruskoulu	ja	IB-lukio*.	

•	 Äidinkielen	lisäksi	opetusta	myös	ruotsiksi,	englanniksi	ja	ranskaksi.	

•	 Kuvataide,	käsityö,	liikunta	ja	musiikki	täydentävät	kokonaisuutta.		
Nyt	myös	mahdollisuus	opiskella	espanjaa	ja	mandariinikiinaa.	

•	 Yksilöllistä	opetusta	pienissä	opetusryhmissä.

•	 Suomeen	muuttaessa	ongelmaton	paluu	peruskouluun	omalle		
luokkatasolle.	

•	 Turvallinen	ja	kannustava	oppimisympäristö	kauniin	luonnon	keskellä.	

•	 Argenteuil’n	kampuksella	käytössä	modernit	opetustilat	ja	uusinta	
opetusteknologiaa.	

•	 Pohjoismaiset	ja	isäntämaan	kulttuurit	ja	perinteet	ovat	osa	koulun	
arkea.	

•	 Monipuolista	iltapäivätoimintaa	opintojen,	kulttuurin	ja	liikunnan	
parissa.	
	
www.ssb.be

* Open to international students!

Juhlimme koulumme 40-vuotista 
menestyksen taivalta.

ssb_parloori_2013.indd   1 2013-02-04   15:00

www.metsakartano.com

More info: maija.jeskanen@metsakartano.com

YOUTH CENTRE, Rautavaara, Finland

456,-
WHOLE 
WEEK

includes:
-Accommodation in 2-4 person 
rooms
-Full-board
-Camp programme and free 
use of the Metsäkartano 
equipment during activities
-Youth leader / guide during the 
whole week

Metsäkartano Youth and Wilderness Centre welcomes all 
the young Finnish expatriates to join a summer camp in 
July 2013! The purpose of this camp is to gather Finnish 

expatriate youth of 13-16 years of age from different 
countries, and to have wonderful experiences in 

one of the leading youth destinations of Finland. 

Muutot 
Suomesta, 
Suomeen ja 
globaalisti 

kauttamme. 
Pegasus Moving Oy 

hoitaa muuttonne ammattitaidolla 
alusta loppuun.

www.pegasusmoving.fi - 
+358405915666
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