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Paa Stadari fikkaan! Ei bungaa mitään! 0 euroo!
JÄTTINUMERO - HINTA ENNALLAAN

PÄÄKIRJOITUS
Kirjeenvaihtajamme Paula Stadin ytimestä
Skattalta on jälleen teroittanut kynänsä ja
kirkastanut kiikarinsa. Hyvää ja tarpeellista
tietoa kesä-Stadin tapahtumista on tarjolla
roppakaupalla Ulkomaat-palstalla.
Ahkerat avustajamme kertovat puolestaan
stadilaiseen tapaan rennon hauskasti elämänmenosta Costalla.
Onnistunutta 5-vuotisreissua tullaan muistelemaan vielä jälkeenpäinkin, siksi hyvältä
maistuivat mainio seura, oiva ravitsemus ja
nesteyttävät, mutta pakolliset ruokajuomat.
Stadilaisten joukossa on paljon osaavia henkilöitä, joiden alustuksia ja esityksiä on ollut
ilo kuulla tiistai-tapaamisissa.
Kuluneen kevään turvateema on jakanut runsaasti tietoa espanjalaisesta tavasta saada
apua ja turvaa hädänhetkellä. Stadin Sanomat jatkaa teemaa pienillä tietoiskuilla tulevissa numeroissaan.
Muista piipahtaa säännöllisesti nettisivuillamme. Sieltä saat tuoreimmat tiedot kesän
kokoontumisista sekä Stadissa että Costalla.
Kliffaa kesää kaikille säädyille tasapuolisesti!
Eija

TOIMITUS
Päätoimittaja
Eija Kairaskorpi-Hertola
Taitto ja kuvitus
Avita
Toimittajat
Taru Jaakonkari
Tuula Huovinen
Jussi Metsä
Oili Salasto
Kuvaajat
Helena Kantvik
Lea ja Pekka Patovirta
Kuvitus
Kari Nyström
Ulkomaan kirjeenvaihtaja
Paula Salonen ( Helsinki)
Jakeluvastaava
Mikael Kantvik
Stadin Sanomat
-nettiversio ja kotisivut
www.costadilaiset.net
Sähköposti
toimitus.stadinsanomat@
costadilaiset.net
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Wappu WaraMantalla
Kaikelle kansalle tarkoitettu Aurinkorannikon
Wapun avaustilaisuus on
perinteiseen tapaan Fuengirolan Paseo Maritimolla kello 18.00 alkaen.
Paikka on ns. Turistipatsas, joka sijaitsee hotelli
Yaramaria vastapäätä.
Ohjelmanumeroina on
patsaan lakitus, musaa,
vappulaulua, omaa cavaa
omasta lasista ja iloisten
ihmisten seuraa. Tilaisuuden järjestämiseen on
kaupungin lupa ja sateeton sää on tilattu netin
kautta jonkinnäköisellä
toimitusvarmuudella.
Tunnista ja toimi
Näin tunnistat aivoverenvuodon. Nosta molemmat
handut yhtä aikaa ylös,
hymyile ja kerro samalla,
että aurinko paistaa. Jos
yksikin näistä kolmesta
kohdasta ei onnistu yhtäaikaisesti muiden toimintojen kanssa, soita 112.
Heti. Jos tarvitset tulkkausapua, soita ensin
SOS-tulkki 618665603,
jolloin SOS-tulkki soittaa
välittömästi Hätäkeskukseen ja pitää samanaikaisesti puhelinyhteyden
auki avun tarvitsijaan.

Hyvää vuosikertaa
Costan Friidut ja Kundit
kautta aikojen olivat kokoontumisajoissa stadilaisten 5-vuotisjuhlassa.
Vasemmalta oikealle olevat juhlakalut: 2011-2012
Juhani ”Jussi” Metsä ja
Oili Salasto, vallitseva
2013-2014 Costan Kundi
Mikael Kantvik ja Costan
Friidu Anneli Metsä sekä
2012-2013 Tuomo Lintulaakso ja Toini Lehtinen.
Kuvasta puuttuvat eka
Costan Friidu Laura Virnes ja eka Costan Kundi
Harri Pikkis Karen vuosimallia 2010-2011.

Stadin Viikko 2014
Lokakuun vika viikko on
siis taas pelkkää juhlaa
eli fiestaa. Stadin Viikko
on 27.10. – 1.11.2014.
Luvassa on stadiaiheisia
alustuksia, leffoja, mielenkiintoisia vieraita Stadista sekä uuden Costan
Friidun ja Costan Kundin
valintaseremoniat. Päättäjäiset järkätään lauantaina
1.11. ravintola Nuriasolissa.

Puhe– ja Rahastoneuvos
sekä rahastomme perhepotretissa 5v-juhlissa.
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Puheneuvoksen tontti
Tällä tontilla puheneuvoksemme Jussi kommentoi
menneitä ja valottaa tulevia puuhiamme.
Aurinkorannikon Stadilaisten perustamisesta tuli
kuluneeksi viisi vuotta 9.
tammikuuta 2014. Se
mitä aluksi pienellä joukolla ajattelimme stadilaisten tulevaksi toiminnaksi, voidaan nyt sanoa
tavoitteiden osalta toteutuneen.
Sovimme samalla muutamasta perusasiasta: Meillä ei tule olemaan johtajia, joukostamme ei koskaan tehdä yhdistystä,
emme riitele, vaan viihdymme yhdessä stadilaisuuden hengessä.
Aloitimme heti joka viikkoiset tapaamiset tiistaisin ja näin on jatkunut
tähän päivään asti.
Olemme matkustelleet,
harjoittaneet hyväntekeväisyyttä ja lounastaneet
joukolla. Aloitimme omat
mölkkyskabat rannikolla
ja olemme järjestäneet
murrekirjoituskilpailun
sekä paljon muuta.
Viisivuotiaan yhteisömme julkaisu Stadin Sanomat ja joka syksy järjestettävät Stadin Viikot

tunnetaan kautta rannikon. Suurimman yleisön
ovat saavuttaneet Stadin
Viikot päättäjäisineen,
pikkujoulut, sekä Turistipatsaan eli Wara-Mantan
lakitus vappuaattona.
Costan Friidun ja Kundin
olemme valinneet toisesta
Stadin Viikosta lähtien.
Nimityksillä olemme
muistaneet ahkeria jäseniämme.
Stadin Viikoille olemme
saaneet vieraiksemme
tunnettuja taiteilijoita
Suomesta. Tapahtumiimme ovat kaikki tervetulleita ja ne ovat maksuttomia.
Fuengirola-lehden pääkirjoituksessa 28.2.2014
käsiteltiin Aurinkorannikon perinneseuroja. Jutussa todettiin stadilaisten
mahdollisesti olevan perinteiden ylläpitäjinä
isoin ja aktiivisin ryhmä
rannikolla.
Vuodesta toiseen pieni
energinen ryhmä on toteuttanut tapahtumiamme
sekä ollut kehittämässä
toimintaamme. Suuri kii-

tos kuuluu heille siitä,
mitä stadilaiset tänä päivänä ovat. Tulevaisuutemme näyttää valoisalta.
Juhlapäiväämme, perjantaita 28.3.2014 vietimme
tekemällä lounasretken
Almuñécariin.
Matkaisäntänä toimi Jorma Pulkkinen, joka laulatti ja hauskutti meitä
päivän aikana.
Vapun jälkeen alamme
vähitellen rauhoittaa toimintaamme ja siirtyä
Suomeen nauttimaan suvesta.
On hyvä ladata akkuja
välillä, koska täällä meitä
odottaa työntäyteinen
syksy.
Kiitos kuluneesta kaudesta 2013 - 2014 ja oikein
hyvää kesää kaikille.
Stadissa tavataan.
Jussi
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Málaga C.F. syöksykierteessä
Kuluvan jalkapallokauden 2013–2014 alussa Málagan
joukkueen omistaja sheikki Al-Thani riskeerasi paljon.
Hän päätti panostaa Saksan Borussia Dortmundin
tapaan hyväksi havaittuun menetelmään eli
nuorempien ja ei-niinkuuluisien pelaajien hankintaan. Muutoksen toivottiin takaavan seuran
tulevaisuuden pelimenestyksen.
Riskinotto ei ainakaan
tätä kirjoitettaessa ole
tuottanut mainittavampaa
tulosta, vaan joukkue
rypee pelistä peliin aina
vaan huonommissa pelituloksissa. Manuel Pellegrinin jättämä mahtava
tulosperintö jäi saksalaisen Bernd Schusterin harteille, ja vaikuttaa vahvasti siltä, että
”perintösaappaat” ovat
olleet hänelle liian suuret.
Talven mittaan mm. Paw-

lovski on myyty pois ja
uusia tuntemattomia nimiä on tullut tilalle. Pelin
taso on edelleen kaikkea
muuta kuin virheetöntä,
ja syöttöpeli jatkuu onnettomana. Kaikesta huomaa, että joukkueen uudet jäsenet eivät ilmiselvästikään ole oppineet
pelaamaan tiiminä, mikä
on ensiarvoisen tärkeää
kunnon tuloksia vaadittaessa.
Pistetilanne sarjataulukon
loppupäässä saattaa vielä
muuttua, mutta uhkaava
putoaminen 2. divisioonaan on joka päivä lähempänä. Huhtikuun
alussa Malaga C.F. oli
12. sijalla Espanjan Primera Divisiónissa.
Schusterin palli onkin jo
aika huterissa kantimissa.

Jos lähiaikoina ei tapahdu
pientä ihmettä, tuo palli
lentänee minä päivänä
hyvänsä hänen altaan ja
vauhdilla.
¡Viva el Málaga, la
bombonera!
Tuula
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Vanhana naisena Fuengirolassa
Kömmin liikkuvassa bussissa keskisillalle jäädäkseni
seuraavalla pysäkillä pois. Ovi aukeaa ja minua vastassa on käsivarsi.
Nuori, jumalaisen kaunis
mies. Hetkeen en ymmärrä mistä on kysymys.
Sitten käsitän, että hän
tarjoutuu auttamaan minut ulos bussista katukäytävälle.
Höpötän gracias, gracias
tai jotain sinne päin ja
laskeudun nuoren miehen
tukemana kadulle.
Sillä hetkellä minä rakastun Fuengirolaan ja espanjalaisten käytökseen
vanhaa naista kohtaan.
Tulevina vuosina opin,
että suojatie on jalankulkijoita varten ja pelkäämättä auton alle jäämistä
voi ylittää kadun suojatietä pitkin. Autoilijoilla
ei ole tapana pelästyttää
jalankulkijoita, puhumattakaan että ajaisivat päälle. Liikkuessani kaupungin busseilla, kuljettaja
seuraa ihmisten sisääntuloa ja ulosmenoa ja lähtee pysäkiltä vasta kun
lastaus tai purku on kokonaan suoritettu. Täydessä bussissa, jos bussissa on espanjalaisia,

minulle tarjotaan aina
istumapaikkaa. Se on
sääntö - ei poikkeus niin
kuin kotona Stadissa.
Onko varjopuolia? Totta
kai on, ei tämä mikään
paratiisi ole, ihan tavallinen ihmisten asuinpaikka.
Täällä on minun kokemukseni mukaan huipputaitavat taskuvarkaat ja
tällä hetkellä heitä on
tavallista enemmän niin
kuin kerjäläisiäkin. Minut
on näinä vuosina putsattu
neljä kertaa. Sanon putsattu, en ryöstetty, koska
kukaan ei ole koskettanut
minua niin, että olisin
tuntenut minua ryöstettävän. Rahaa on hävinnyt
muutamasta kympistä
pariin sataan kertaa kohden, vähän pankkikortteja
ja muuta tilpehööriä lisäksi.

sa 200 euroa. Jälkeenpäin
ajateltuna se oli tietysti
virhe. Tunsin itseni idiootiksi ja häpesin tollouttani.
Tuttavani sanoi minulle,
ettei kannata syyttää itseään, sillä taskuvarkaat
ovat ammattilaisia ja jos
he ovat päättäneet putsata
jonkun, niin he sen tekevät. Taskuvarkaat ovat
paljon sinua fiksumpia.
Helpotti vähän.
Kuitenkin, kaikitenkin,
minä asun täällä mielelläni. Viihdyn espanjalaisten keskuudessa. Heidän
seassaan on helppo elää.
Ovat opettaneet hämäläisstadilaisen jörötarunkin hymyilemään jopa
ventovieraille ihmisille.

Taru

Ensimmäisellä kerralla
olin käynyt ” varmuuden
vuoksi ” etukäteen pankkiautomaatilla nostamas6

Ulkomailta
Kirjeenvaihtajamme Paula tarkkailee valppaasti
Stadin tapahtumia Skattalta käsin.
Stadissa kaikki hyvin
Talvi on ollut suopea Stadille; ei juurikaan lunta,
ei paukkupakkasia, ei
liukkaita katuja, ei katkenneita luita. Tämä jos
mikä on ilahduttanut meitä täällä talvehtijoita. Aurinkokin on ollut harvinaisen kiinnostunut meistä.
Yli kahdeksan vuoden
ennätys auringonvalon
määrässä kirjattiin tilastoihin 18.12.2013 kun
mittaukset osoittivat, että
joulukuun alkupuoliskolla aurinko oli paistanut
rakkaan kaupunkimme
yllä kokonaiset 15 tuntia.
Ai, noin vähänkö? Ei ollenkaan, sillä vuonna
2012 vastaava luku oli 24
MINUUTTIA!
Stadilla menee muutoinkin hyvin. Helmikuun
alussa saimme tietää, että
meidän hanavetemme oli
saksalaisen vesisommelierin Arno Steguweitin
mukaan parasta seitsemän muun Suomen kaupunkien juomavesien
joukosta. Hän kuvaa Stadin ihanaa vettä näin:

ettei jatkajaa hevin löydy,
sillä hänen omien sanojensa mukaan kulut olivat
suuremmat kuin tulot.
Hänelle kyse oli enemmänkin elämäntavasta ja
rakkaudesta hevosiin.
Näin se Stadin ilme
muuttuu, ja tätä jos mitä,
moni jää kaipaamaan.
Jos vossikka ei enää ajeluta meitä ensi kesänä,
niin uudenlaista liikettä
saamme kokea, kun Skattalle nousee vappuna
maailmanpyörä. Sen 30
sinivalkoisiksi räätälöityä
ja ilmastoitua hyttiä odottavat jo kuljetusta ranskalaistehtaalla.
Yksi hyteistä on lasilattialla varustettu erikoishytti, josta pääsee ihailemaan jalkojen alta pakenevaa maata, mutta kuka
Muutoksia kaupunkikumma nyt sellaista katkuvassa
soisi, kun vaihtoehtona
Nyt se sitten on loppu.
on katsoa korkeuksista
Tulevana kesänä emme
silmiä hivelevän kaunista
enää kuule kavioiden
kopsetta keskustassa. Sta- Stadia. Hinta kuulostaa
din viimeinen vossikka- kohtuulliselta, sillä 12
eurolla saat pyörähtää
kuski Reijo Kuhakoski
kolme vartin mittaista
lopettaa ajonsa 30 vuokierrosta.
den rupeaman jälkeen.
Kuhakoski myös epäilee,
”Neutraali ja pehmeä maku, joka leviää koko suuhun. Jälkimaussa ei ole
karvautta, vaan suuhun
jäävä tunne on virkistävä.” Taisi tulla teille vesi
kielelle siellä pullovesien
luvatussa maassa.
Vielä on pakko kehua
myös sitä, että BBC valitsi Helsingin päärautatieaseman kymmenen
kauneimman joukkoon,
eikä heiltäkään ylisanoja
puutunut:” Asema on
kunnianhimoinen ja kaunis rakennus, se on myös
maaginen, omituinen ja
loistokas, mutta myös
funktionaalinen ja tarkoituksenmukainen.” Että
näin! Tervetuloa kesällä
steissille!
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Mikäli aiotte maailmanpyöräkierroksen jälkeen
pistäytyä terassille virvokkeita maistelemaan,
toivottavasti ette jää kuivin suin ihmettelemään,
että missä kummassa terassit ovat. Täällä on nimittäin käynnissä kuuma
taisto Stadin rakennusviraston ja ravintoloitsijoiden välillä. Kiistaa aiheuttaa rakennusviraston
suunnittelemat uudet terassimääräykset, joiden
mukaan mm. päivänvarjojen tulee olla mainoksettomia, muoviset ja
painokyllästetyt kalusteet
olisivat kiellettyjä jne.
Tällä halutaan rakennusviraston mukaan rauhoittaa avoterassien yleisilmettä ja esteettömyyttä,
mutta ravintoloitsijoiden
mukaan kaikki tuo maksaa niin paljon, ettei heillä ole siihen varaa, joten
hepä uhkaavat pitää terassit suljettuina ensi kesän. Onneksi asiassa on
jo päästy neuvottelujen
asteelle ja uskon, että
järki tässäkin asiassa vielä voittaa. Välillä vaan
tuntuu, että niin hyvää
kuin elämä täällä Stadissa
onkin, niin rakkaat virkamiehemme voisivat joskus olla vähemmän innokkaita työssään ja ky-

syä mitä mieltä me asukkaat olemme, ja tuossa
nimenomaisessa tapauksessa mitä sanottavaa
terassien pitäjillä on.

navuoren ja Töölön puistoissa. Jopa mäyriä on
tavattu Kalliosta ja Ruoholahdesta.
Ja eipä tämä ihmetytä
yhtään, kun tutkija Emilie Snell-Rood julkaisi
tutkimuksen, jossa päädyttiin siihen tulokseen,
että nisäkkäiden elämä
kaupungissa on älyllisesti
haastavampaa kuin maaseudulla. Siilien oppimiskyky havaittiin jo 1990luvun lopulla Linnanmäellä. Silloin huomattiin,
että kun keskusradio kuulutti huvipuiston sulkemisesta, niin siilit syöksyivät jalkakäytäville hakemaan ihmisiltä pudonneita ruuantähteitä. Oli päivänselvää, että ne tiesivät
kuulutuksen tarkoittavan
sitä, että huvipuisto tyhjenee asiakkaista. Tämä
kaikki teille tiedoksi, että
myös täällä asuvat eläimet ovat tavallista fiksumpaa väkeä, meistä
ihmisasukkaista nyt puhumattakaan, mutta tuon
tosiasianhan te taisitte jo
tietääkin.

Peristadilaisia ilmiöitä
Rehellisyys maan perii,
sanotaan, ja tästä saimme
oivan esimerkin, kun kävi ilmi, että Kallion kirjastoon palautettiin joulukuussa 2012 nyrkkeilystä
kertova kirja yli 60 vuoden lainausajan jälkeen.
Kirja oli lainattu tiettävästi jo 1940-luvulla ja
kirjan mukana oli lappu,
jossa asiakkaan kerrottiin
tulleen katumapäälle, kun
kirja oli näin kauan ollut
”lainassa”. Tiedossa ei
ole tarkemmin syitä ja
seurauksia, mutta aina
tuollaiset pikku-uutiset
kummasti sykähdyttävät
mielenmaisemaa.
Luonnonvaraiset eläimet
viihtyvät Stadissa hyvin.
Tammikuussa kuvattiin
kettu Rautatieasemalla,
jonne se ilmeisesti oli
tullut Kaisaniemen puistosta kävelytunnelia pitkin. Ketut ovat vierailleet
Paula
niin Töölössä, Kaartinkaupungissa kuin Kruni- Virallinen ulkomaankirkassakin. Supikoiria on
jeenvaihtajamme Skattalta.
tavattu Töölönlahden
eteläisillä rannoilla, siilejä Tähtitorninmäen, Pu-
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Paljon onnea 5-vuotiaamme!
Stadilaiset aloittivat uuden 5-vuotiskauden vanhan aikajakson päätteeksi maaliskuun 28. päivänä kuluvaa vuotta.
Päivä oli juhlapaikalla pilvetön ja seesteinen.
Menomatka dösällä sujui stadilaulujen
tahtiin. Porukkamme päämääränä oli
nauttia perillä lounaasta pitkän kaavan
mukaisesti. Toki cavat nautittiin jo ennen bussiin astumista. Bussiyhtiö järjestikin tilaisuuden nauttia cavat kaikessa rauhassa.

Venta Luciano tarjosi oivat puitteet
maalaismaisemasta nauttimiseen ja
ravinnon keräämiseen. Kaikkea oli tarjolla yllin kyllin ja hinta-laatu suhde
suorastaan loistava.
Majatalon väki jaksoi hymyillä vielä
juhlaväen karauttaessa pois Venta
Lucianosta kohti uusia seikkailuja
ja tulevia vuosikymmeniä.
Ohjelmaan kuului mm. tutuntuntuista hommaa; makkaranpaistoa.
Hyvää oli.

Jorma Pulkkinen on mies paikallaan, kun juhlien juontamisesta on
puhe. Ja puhettahan riitti jokaisella
juhliin osallistujalla, kaikkiaan 53
henkilöllä.
Juhlapaikalla Almuñécarissa homma hoitui upeasti eikä kukaan kärsinyt ruoan, juoman tai hyvän seuran puutteesta.

Juhlakuvat Helenan, Lean ja Pekan kotiarkistosta. Lisää kuvia nettisivuillamme!
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Stadilaisten Vantaa
Muistan jo pikkutytöstä lähtien, kun aikuiset puhuivat stadilaisia lähellä olevasta vapaa-ajan viettopaikasta.
Puhuttiin Vantaankoskesta, jossa aina
keväisin jäiden lähtöjen aikaan oli
mahtavaa katsella luonnon voimien
irtautumista kahleistaan.
Toinen asia oli miesten keskustelu,
kuinka sieltä heti jäiden lähdettyä sai
heitto-ongella suurta herkkua eli lohta.
Toki sieltä sai muutakin kalaa, mutta
niistä muista vaiettiin.
Olen Sörkän kasvatteja. Oli olevinaan
hienoa, kun sunnuntai-aamuna lähdettiin piknikille Vantaanjoenrannalle.
Lapsena tuntui kuin olisimme lähteneet
ihan oikeasti maalle.
Äiti hääräsi aamun keittiössä laittaen
eväitä retkelle. Kahvi taltioitiin termospulloon, joka pakattiin sanomalehteen
ja päälle vielä isän suuri villasukka.
Voileipiä oli moneen lähtöön, ja halpaamakkaraa, jonka kuoren sai mukavasti käärittyä rullalle, joten sitä saattoi
helposti jyrsiä. Meille tenaville pakattiin matkaevääksi myös limonadia, kuten sitä silloin kutsuttiin. Vielä silloin
ei ainakaan meidän perhe tiennyt grillaamisesta mitään.
Suuri filtti, uimapuvut, lukemista, eikä
lakkeja saanut unohtaa. Pelättiin auringonpistoksia. Isälle vielä onki, ja retki
saattoi alkaa. En muista isäni koskaan
saaneen kalasaalista.
Kaara pakattiin lähtökuntoon ja sitten
baanalle.
Tulimme Vantaanjoen rannalle. Ei siellä silloin ollut voimalaitosta. Eikä tain-

nut olla juuri muitakaan rakennuksia
näköpiirissä.
Molemmilla rannoilla oli perheitä kesäpäivän vietossa. Iloinen äänten sorina
kaikui rannoilla, kun vesi pärski, pelattiin pallopelejä ja olo oli muutenkin
mukavaa.
Vantaanjoki on koko elämäni ajan ollut
minulle tärkeä. Vanhempani hankkivat
myöhemmin mökin Vantaan rannalta.
Niiltä ajoiltakin on paljon mukavia
muistoja.
Kunnollinen uimataitoni kertyi vasta
tuolloin. Vähän Vantaan suiston yläpuolella oleva Pikkukoski oli tärkeä
uimapaikka stadilaisille.
Vanhempieni myytyä mökkinsä olin
poissa Vantaanjoelta noin 13 vuotta.
Koko ajan olin kuulevinani kutsun
"tule takaisin".
Ja yhtenä onnellisena päivänä 1977
perheeni sai hankittua mökin samalta
alueelta. Vielä tänäänkin kuulen tuon
tutun kutsun "tule takaisin". Kevään
edetessä kutsu voimistuu, jäät lähtevät,
luonto herää ja minä aion taas noudattaa tuota kutsua.
Istuin tänään ratikassa, kun pieni poika
sanoi takanani äidilleen jostain asiasta:
se juttu on tänään ja koko loppu elämäni. Voin vain yhtyä noihin sanoihin ja
sanoa, että Vantaanjoki on elämäni
tänään ja koko loppu elämäni.
Oili
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Muista nämäkin
Pikkujoulu 2014
Koskaan ei ole liian aikaista käsitellä aihetta
Pikkujoulut. Nuriasolin
notkuvien antimien ääressä tunnelmoidaan jo tuttuun tapaan 5.12. Tuleeko Pukki paikalle? Kandee olla kilttinä varmuuden vuoksi. Ja sitten Itsenäisyyspäiväjuhliin, joiden järjestelyissä ovat
stadilaiset mukana omalla
pikku panoksellaan Aurinkorannikon neuvottelukunnan jäsenenä. Ole
sinäkin paikalla vaikuttavassa ja upeassa juhlassa.
Kaikkiin mainittuihin
tilaisuuksiin tulee aikanaan lipunmyynti tiistaikokouksissa. Ole valpas ja tule paikalle ja lunasta omasi ajoissa.
Murreskaba
Jos et ole aikaisemmin
skrivannu mitään, ei se
haittaa. Nyt kannattaa

kuitenkin aloittaa, sillä jo
toista kertaa starttaava
Murreskaba julistetaan
avatuksi. Sarjoja on neljä:
proosa ja runot, stadiks ja
muilla murteilla. Kilpailutekstien pituudeksi on
rajattu yksi A4 -sivu.
Murreskabaan osallistutaan millä tahansa suomen kielen murteella kirjoitetulla tekstillä. Arvosteluperusteena ei ole niinkään oikeakielisyys kuin
tekstin elävyys ja luontevuus. Arvovaltainen, eri
murrealueiden edustajista
koostuva tuomaristo valitsee voittajat yhteistuumin. Ylituomarina toimii
tuttuun tapaan kulttuurineuvoksemme Toini Lehtinen, tuomariston sihteeri on Eija KairaskorpiHertola.
Lähetä kirjoitukset ja
muut hengen tuotteet viimeistään lokakuun 15.
päivään mennessä sähkö-

postitse:
Kilpailutekstit voi myös
tuoda paperiversiona stadilaisten kokouksiin Nuriasoliin ( Espanja, Fuengirola, hotel Nuriasol,
ravintola) tiistaisin kello
16.30 – 17.30. Voittajat
julkistetaan ja palkinnot
ojennetaan Stadin Viikon
aikana lokakuun viimeisellä viikolla 2014.
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