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PÄÄKIRJOITUS
Suomessa asuvat ystävät ja naapurit kysyvät
usein meiltä Aurinkorannikon asukkailta ajan
kulumisesta. Miten se aikaa oikein kuluu siellä
etelän mailla?
Meillä kotona on ainakin todettu ajan menevän
liiankin vinhaa vauhtia. Samaa sanoivat lapset
täällä käydessään. Tuntuu kuin aurinko antaisi
lisäpontta kellon viisareille. Eikä stadilaisilla
ainakaan ole tekemisen puutetta. Tiistaimiitinkien lisäksi pelataan säännöllisesti ja lisäksi
tulevat kaikki redut, lauantailounaat, pikkujoulut,
teatterit, wapun riennot ja mitä näitä nyt on.
Lue menoista lisää tämän Jättistadarin sivuilta.
Erityisen maininnan ansaitsevat kaikki kokouksissamme esitelmiä pitäneet henkilöt. Meitä on
hemmoteltu hyvin valmistetuilla puheenvuoroilla. Olemme oppineet uutta ja kerranneet kenties
jo unohtuneita juttuja.
Omassa joukossamme on myös tiedon taitureita.
Tämän lehden takasivulla kyselee Stadi-aiheisia
kysymyksiä tietoneuvoksemme Tuomo – rannikon tasokkaiden tietämyskisojen pitäjä. Toisaalta
Kalevi-proffa piti erinomaisen esityksen Nooan
Arkin tiimoilta. Nettisivutkin on saatu omasta
takaa luoduiksi.
Eivätkä mitkään bileet onnistuisi ilman Oilin
taidetta tai Annelin mainiota myyntitaitoa. Puheneuvoksemme Jussi ansaitsee myös tanakan kiitoksen uurastuksestaan.
Elämä on ihan kliffaa, ku sen vaan hiffaa!
Eija

TOIMITUS
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Muista nämäkin
Wappua kaikille

Perinteinen WaraMantan
lakitus on kevään kohokohta. Stadilaiset järkkää kaikelle kansalle avoimen tilaisuuden. Rento lakitus tapahtuu Paseo Maritimolla, lakituksen kohteena on Turistipatsas. Patsas sijaitsee
Fuengirolassa vinosti vastapäätä hotelli Yaramaria.
Ajankohta on Wappuaattona
kello 18. Ota iloinen vappuilme ja jotakin kuohuvaa
mukaasi. Ohjelmassa on
mm. torvisoittoa ja lyhyt
puhe. Viime wappuna meitä
lakittajia oli noin 300.

Lakituksen jälkeen wirallisen wappuillallisen Kukosta
varanneet siirtyvät kohti
Centroa. Kandee tsekata,
josko vapaita pöytiä vielä
löytyy. Ohjelmassa on ruokaa, juomaa, laulua ja musiikkia. Lippuja saa Annelilta ja Oililta sekä Centrosta.
Murrekilpailu jatkuu
Ryhdy reippaasti teroittamaan kynääsi ja rupea kirjoituspuuhiin. Murreskaba
alkaa jälleen syksyllä. Sarjoja tulee olemaan perinteisesti kolme: yleinen murresarja tarinoille, stadiksi kirjoitettu tarinasarja sekä runosarja millä tahansa murteella kirjoitettuna. Rajoituksia ovat: esityskielen
pitää olla murretta ja pituutta kilpailutöillä saa olla
enintään A4 verran. Tuomaristoon kuuluvat rannikon
parhaat asiantuntijat ja sihteerinä ilman äänioikeutta
toimii Stadarin päätoimittaja
Eija. Kilpailutyöt voi lähettää sähköpostitse aikavälillä
30.9. – 15.10.2015. Katso

tarkemmat ohjeet
www.costadilaiset.net
Outsider
Pieksämäkeläinen Aarne
Viktor Haapakoski kiinnostui jo koulupoikana kirjoittamisesta ja julkaisukynnys
ylittyi ensimmäisen kerran
13-vuotiaana lastenlehti
Pääskysessä julkaistulla
runolla Syksyn tullen.
Esikoisromaaninsa Mustalaissuon arvoitus hän julkaisi omakustanteena 1931.
Haapakosken tuotanto käsittää lähes sata teosta: jännitys-, seikkailu- ja historiallisia romaaneja, elämäkertoja,
matkakirjoja ja näytelmiä.
Hän käytti lukuisia nimimerkkejä, mutta parhaiten
hänet tunnetaan Outsiderin
nimimerkillä ja Pekka Lipposen ja Kalle-Kustaa Korkin luojana. Nämä sankarimatkailijat aloittivat seikkailunsa vuonna 1945 radiokuunnelmissa ja heidän
seikkailujaan saatiin lukea
myös kioskikirjoina.
Aarne Haapakoski kuoli
vaimonsa Fridan kanssa
tekemällä lomamatkalla
Malagassa 24.1.1961 ja
hänet haudattiin St Georgen
kirkon anglikaaniselle hautausmaalle Malagaan. Stadilaiset käyvät perinteisesti
jättämässä tervehdyksensä
kirjailijan haudalle. Niin
tänäkin keväänä.
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Puheneuvoksen tontti
Tällä tontilla puheneuvoksemme Jussi kommentoi
menneitä ja valottaa tulevia puuhiamme.
laisyhteisöjen Neuvottelukunnan toimintaan olemme
osallistuneet kuluneella
kaudella.
Vaalit ovat kuumentaneet
koleaa kevättä täällä Aurinkorannikolla. Suomen talouden ollessa huonolla tolalla
on käännetty ajatuksia toisaalle. Muutama veropakolainen on nostettu esiin,
puhutaan maastamuuttoverosta jne. Aurinkorannikolla
talvehtii suuri joukko stadilaisia. Osa eläkeläisistä on
pienituloisia. Espanjan suotuisat olosuhteet ovat antaneet meille mahdollisuuden
nauttia paremmasta, kolmannesta vaiheesta, elämästä. Tulemme myös säästäneeksi Suomen terveydenhuollon kustannuksia, kun
hoidamme terveyttämme
täällä rannikolla.
Päätämme kuluvan kauden
vappuun ja käynnistämme
toimintamme taas syyskuun

puolivälissä. Stadin Viikon
2015 järjestelyt työllistävät
meidät välittömästi rannikolle palattuamme. Sitä
ennen lakitamme perinteisesti Wara Mantan, eli Turistipatsaan Paseolla klo
18:00 vappuaattona. Tilaisuuteen ovat kaikki tervetulleita.
Kesällä kokoonnumme perinteisesti Helsinki-päivänä
12.6. Espalle. Costan Friidu
ja Kundi nousevat lavalle
kertomaan terveiset Espanjasta ja päivän päätteeksi
nautimme yhteisen lounaan.
Muutakin ohjelmaa tulemme järjejestämään totuttuun
tapaan Stadissa.
On aika kiittää kaikkia ahkeria puuhaajiamme ja Costadilaisia kuluneesta tapahtumarikkaasta kaudesta.
Hyvää kevään jatkoa ja kesää kaikille.
Jussi

Oikeat vastaukset takasivun
kysymyksiin
1:B, 2:D, 3:C, 4:B, 5:A

¡Hola!
Vähitellen päättyvän kautemme toiminta on ollut
vilkasta. Sitä on kehitetty,
uutuutena mm. omat matkajärjestelyt. Andaluciassa
meillä ei ole pulaa mielenkiintoisista kohteista.
Yhdistystä emme edelleenkään ole Stadilaisista tekemässä. Jatkamme edelleen
toimintaamme kotiseutuyhteisönä. Yhdistysten hyvinä
puolina on tuotu esiin vastuulliset toimihenkilöt, luottokelpoisuus ja toiminnan
virallisuus. Kaikkea tätä
emme jaa. Luottamus omiin
toimijoihimme on säilynyt
korkealla tasolla. Tehtyjen
päätösten takana seisomme
yhdessä. Vastuullisesti asiat
on hoidettu ilman virallista
ilmapiiriä. Yhteisömme
hyvää henkeä kuvastaa joka
tiistaisten kokouksiemme
suuret osanottajamäärät.
Aurinkorannikon Suoma-
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Reduja
maistelemalla. Pikkupuodeissa saa tutustua herkkuihin ennen ostopäätöksen
tekoa. Seudun kypsä juusto
oli oivaa, samoin suussa
sulava Iberico-kinkku. Mantelileivonnaiset hurmasivat
monet ja erilaisia kääröjä ja
paketteja kannettiin bussiin

Syksyllä ehdittiin moneen
Viinitilaretki täydellä dösällä Alvearin bodegaan Montilla-Morilesin alueelle oli
menestys. Viinit maistuivat
ja niitä ostettiin kotituliaisiksi kiitettävästi.
Pieni joukko matkasi joulun
kynnyksellä tutustumaan

melkoinen määrä.
Rondan alueeseen kuuluvassa Setenilissä oli myynnissä
myös RV-viiniä, Ronda
Viejoa. Lounas ravintola
Casa Palmerossa sai matkalaisilta kiitosta ja palvelupari isä-poika hoiti tarjoilun
upeasti dösälastilliselle porukkaa. Anssihan se taas oli
Setenil de las Bodegas
ollut asialla varatessaan
Pikkuruinen Setenil on kä- syömä-ja juomapaikat ja
velty vajaassa puolessa tun- valistaessaan meitä stadilaisia Andalucia-tiedolla tukenissa läpi. Siis jos hosuu.
vasti ja mukavasti.
Ajan kanssa käyskentelijä
löytää kaupungin helmet

Ruten suklaisiin ja manteleihin. Itse Paavi oli läsnä
redulla – luonnollisen kokoinen valkosuklaasta valmistettu patsas oli suklaamuseon tarjoama vaikuttava
elämys. Tietäjien käytyä
espanjalaiskodeissa suklaapatsas paloiteltiin, pakattiin
ja jaettiin kouluihin.

Spårassa
Sevillan maaliskuisella redulla nautittiin aidosta stadilaisesta ilmiöstä. Osa jengistä ajeli kaupungin ainoalla
spåra-linjalla. Matkaa kertyi
kokonaiset 2 kilsaa. Tunnelma spårvagenissa oli rennon
iloinen. Sevilla jätti muutenkin jäljen sieluun; sinne on
palattava vielä uudelleen.
Nuorekkaan stadin keskustassa on menoa ja meininkiä. Siellä sijaitsee myös
vieri vieressä kaikkiaan 3
Maailman Perintökohdetta.
Uudella redulla voi vaikka
sitten piipahtaa museoissa ja
katedraalissa, joissa vain
harvat ennättivät käydä tällä
rundilla.
Lounaalla nautittiin mm.
friteerattuja merenherkkuja
ja pääruokana pisteltiin poskeen possun poskea. Oli
sikamaisen hyvää eikä viineissäkään ollut mitään
huomauttamista. Matkalla
kuultiin erinomainen katsaus Andalucian historiasta ja
Sevillan nykypäivästä.
Opastuksesta huolehti rannikon paras opas, stadilainen
itsekin, Anssi.
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Ulkomailta
Kirjeenvaihtajamme Paula tarkkailee valppaasti Stadin tapahtumia Skattalta käsin. Lue raportti tarkasti, niin selviät paremmin kesästadissa.
Anna manii tai
tulee fyrkkaa!
Otsikon mukainen urbaanileganda on peräisin
Erika Vierton graduhaastattelusta. Hänen gradunsa
puolestaan käsittelee stadin
slangia ja noin on kuulemma uhitellut joku junan tuoma/ heinäkenkä/ lantapaukku eli lyhyesti sanottuna
lande steissillä aikoinaan.
Erika Vierto tulkitsee gradussaan slangia laajemmin
kuin mitä tällainen tavallinen kansalainen osaa ajatellakaan. Hänen mielestään
kolmonen on slangia, minusta ei. Ja nyt ei siis puhuta olutvahvuudesta, vaan
rakkaasta raitiovaunustamme eli ratikasta/spårasta/
sporasta tai skurusta. Minusta kolmonen on yleissuomea, kuten oma rakas
nelosenikin, mutta nepa/
nelkku on sitten sitä ”oikeaa
kieltä”.
Erika Vierto esittää myös
hauskan kysymyksen: ”Kun
luemme Helsingin Sanomia,
luemmeko Hesaria vai peräti Stadaria?” No, antakaamme Erikalle anteeksi, eihän
hän ole voinut tietää, että
Stadari leijaillee ihan omissa sfääreissään mihin Hesarin on ihan turha yrittääkään.

Hän on löytänyt slangista
myös kieliopillisia sääntöjä.
Näitä ovat a-päätteiset kaksitavuiset sanat kuten hengaa, hiffaa, safkaa ja niille
löytyy sitten ta-päätteinen
infinitiivimuoto hengata,
hiffata, safkata jne. Tämä,
jos mikä todistaa, että slangi
on myös säännönmukaista
kieltä, joka muuttuu, uudistuu ja elää, ei siis mitään
epämääräistä puhekieltä.
Niinpä edelleen voimme
puhua fledasta ja letistä,
voimme puhua paskaa tai
diippii shittii, mennä busalla
tai dösällä, ihan sama, ne on
kaikki ihan siistei ja jees.
Erika Vierto muistuttaa
kuitenkin haastattelunsa
lopussa, että jos haluat Helsingin rautatieasemalla, eli
rakkaalla steissillämme,
tupakkaasi tulta ja haluat
surffata uuden kielimuodon
harjalla, niin pyydä eldistä
stenkulla älä stendarilla.
Stendari on kielitieteilijän
tutkimusten mukaan jo ihan
finaalissa. Minun korvaani
kyllä tuo stendari kuulostaa
kauniimmalta, stenkku on
jotenkin tökkö. Mitäs mieltä
siellä Aurinkorannalla ollaan?

Treffipaikka 50 vuotta

Ajat muuttuvat – onneksi!
On kuitenkin ihanaa kaiken
tämän muutoksen keskellä,
että jokin pysyy aloillaan ja
kestää vuodet ja vuosikymmenet. Yksi tällainen on
treffipaikka Stockan kellon
alla. Hesarin tammikuussa
tehdyn tuhannen henkilön
haastattelun tuloksena yli
yhdeksän kymmenestä vastasi tavanneensa Stockan
kellon alla ainakin joskus.
Luulisi, että näiden kaiken
maailman härpättimien aikakaudella treffit sovittaisiin suoraan leffateatteriin,
ravintolaan, kauppaan tai
mihin nyt kukakin on milloinkin menossa, mutta ei.
Siellä me edelleenkin seisoskelemme ja tuulen ja
tuiskun kiusatessa siirrymme ovien taakse lämpimään
odottamaan. Miksi sitten
juuri tuo paikka on niin
suosittu? Onhan meillä täällä Forumia, Kamppia, Sokosta ja ties mitä lämmintä
odotustilaa koko keskusta
täynnä. Miksi ne eivät kelpaa?
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aukio.
Erään ehdotuksen mukaan
siihen voisi kuulua vaikkapa
torimyyjiä, terassikahviloita
ja hattivattipatsas. Tuo viimemainittu ehdotus ilahdutti minua kovin!
Toisen ehdotuksen mukaan
aukion reunalla olevan supermarketin katolle voitaisiin rakentaa uusi talo, johon tulisi asuntoja ja samalla muuttaa koko supermarket kauppahalliksi. Ja toki
aukio saisi uuden nimen,
joista yksi ehdotus on Arto
Mellerin aukio. Kannatetaan!
Tuo kaikki kuulostaa tosi
mukavalta, mutta mistäpä
”uusi koti” niille tämän päivän eläville hattivateille,
jotka siellä kuljeskelevat
Stadin maantietoa
pöhinöissään asunnottomina
Moni meistä ja teistä osaa
ja työttöminä? Siirtyykö
varmaan paikallistaa missä Piritori uudistuksen mukana
Stadissa on Piritori. Joku
vain toiseen paikkaan? Vai
sanoo sen olevan Ikuisen
löytyisikö jostain Stadin
vapun alue, ja joku taas on budjetin momentin kolosesihan varma, että ei se ole
ta heille ihan oikeata apua?
mikään noista, vaan VaaVaikkapa niin, että he pääsisanaukio. Virallisesti tuo
sivät asumaan noihin mahHelsingin- ja Vaasankadun dollisesti rakennettaviin
väliin jäävä aukio kantaa
uusiin asuntoihin? Stadi kun
ylevää nimeä Vaasanpuismielestäni kuuluu meille
tikko. Puistikoksi tosin tuon kaikille.
paikan saa tuntumaan ja
näyttämään vain omaamalla Sibbe vai Irwin?
loistavan mielikuvituksen.
Jean Sibeliuksen juhlavuosi
Niinpä Kallio-liike on päät- on käynnistynyt jo monentänyt panna toimeksi ja
laisin tapahtumin. Eräs
Kurvi kondikseen -kilpailu upeimmista juhlavuoden
tuottikin upeita vaihtoehto- ehdotuksista liittyy lentoja. Tarkoituksena on tehdä asemaamme. Mitäs tuutuosta paikasta Stadin paras maisitte, että jatkossa lenSyynä on tutkimuksen mukaan se, että määrite
Stockan kellon alla on niin
tarkka. Niinpä, missä sitä
tavataan jos tavataan Forumissa? Näin äkkiseltään
ajateltuna - aivan mahdoton
juttu! Tarvittaisiin monen
monta tarkennusta ja löytyisikö se treffikaveri sittenkään? Hän kun taitaisi odotella vanhasta muistista siellä Stockan kello alla…
Kun tulette taas kesällä tänne rakkaaseen Stadiin, niin
tehkääpä tekin treffit
Stockan kellon alle ja ottakaa juhlamieli mukaanne,
sillä kello täyttää tänä vuonna komeat 50 vuotta. Onnea
ja pitkää ikää stadin parhaalle treffipaikalle!

tonne lähtisivät ja tulisivat
Jean Sibelius kentälle eikä
Helsinki-Vantaalle?
Tuolla suuressa maailmassa
lentokenttiä on nimetty Mozartin, John Waynen ja Fellinin mukaan, niin mikseipäs täälläkin korostettaisi
omaa osaamistamme. Eipä
tosin kestänyt pitkään kun
katajainen kansamme ehdotti myös toista ehdotusta
lentokentän nimeksi.
Ai mitäkö? No, Irwin Goodman kenttää tietty! Eihän
sitä olisi olemassakaan ilman häntä ja hänenlaisiaan.
Saas nähdä kuinka tiukka
kisasta vielä tuleekaan?
Ja vielä
tähän loppuun maininta siitä,
että Stadistamme
on löydetty tieteelle tätä
ennen täysin tuntematon
laji: leppälattari. Kyseessä
ei ole varsinaisesti lattaritanssija, eikä uusi puulaji,
vaan kärpänen.
Kärpästutkija, Luonnontieteellisen keskusmuseon
laboratoriopäällikkö Gunilla
Ståhls-Mäkelä kertoo, että
näitä kärpäsiä näkee vain
kolmesta neljään viikkoon
vuodessa – loppukesästä ja
syksyllä. Pitäkääpäs silmänne auki ja käykääpäs moikkaamassa Stadin ikiomaa
kärpästä kesällä.
Paula
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kesken matsien duunaamaan
skideille safkaa tai stikkaamaan dogia pitskulle stroolikselle. Mä tsöraan ne itse
sinne niin eivät sitten venSOHVAPERUNA
Tapahtui Pässiäisenä 20.4. daa himaan ennen maanan2014 kun sohvaperuna bon- taita. - oukidoukki jasi mämmiä skruudatessa. Seuraavaks on duunattava
Apuuvaa... nyt iskee paniik- brokkiksien tsiikausplani.
ki! Ensviikon lopulla kaikki Sekattava, et kaikki bungatut kanavat skulaa. Lisä
mun lemppari sporttibroktöllöt ja läppärit roudattava
kikset.
olkkariin, tsökeen, bastuun
Miten mä saan tän koko
nakin hanskattua? Venaa siis formulat Monacossa,
lätkän MM-matsit Minskissä, fudiksessa mestarien
liigan loppumatsi Boniksessa ja kai noita EUvaalejakin pitäis sivust tsiigaa.
Hyvä, että mä hiffasin tän
jutskan nyt. Heti Pässiäisen
ja terassille. Stigattava niijälkeen mä snakkaan duunissa, et mul on niin bulisti hin taimerit ja nauhoitukset
pokaduunia et on ihan must ettei mistaa mitään matsia.
stannata hoitaan ne himaan Niist voi sit jälkipeleis tsiikaa prisarien dumauksek,
etänä.
Ja sit on pantava tää hima- byyrit ja piilosikaa skulaakentsu kondikseen. Toi mun vat juntit. Nauhoitetut taustat kondikseen; skapareiden
böönä on aina ruinannut
päästä sen gimmafrendinsä saundit, fudis- ja lätkämatsiluo. Nyt se voi haihtua sinne en byyri-vedätykset, niillä
jo keskiviikkona ja ottaa noi saa aidot vibrat ja fiilikset.
meidän skidit ja dogin mu- Sit hima on tuunattava kisakaan. Enhän mä sit ehdi
fiilikseen. Olkkari ekaks
Veli-Pekka Kiviaho
voitti 2014 murreskaban
stadisarjan

snygiks. Matot, mööpelit,
taulut ja sukukrääsä roudataan skidien kämppään.
Aaltopahvit parketille, lökösohvat, kylmäskopet,
teamien ja jengien fanypaidat ja muu krääsä tilalle.
Ja sitten toi skruudaus ja
dogauspuoli. Jääskobet täyteen bissee, siiderii, vinkkuu, jokunen samppis finnstauspaukkuihin ja kossua
myrtsisknubeihin. Karjusafkas kunnon fläsää, bradarii,
slarbaa, tsieguraa ja pitsaa.
Olkkariin ja tsökeen sit sbulit roskikset et elli ei hiilly
niin pahasti kun palaa maanantaina putsaamaan himaa.
Nyt enää skulattava frendeille et tulevat pörräämään
tänne loppuviikoksi.
On se hyvvä, et mä varasin
kesiksen ja vuokrasin sen
luukun fudiksen MMskabojen ajaksi, ne vasta
vaatii posketonta kondista
vaik ei itse es skulaa.
No kyllä tääkin plaani otti
koville. Nyt on mentävä
jääskobelle ottamaan bisset
ja tehtävä kunnon tsiegura
smördikset.
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Tiukat paikat tulossa
Urheilutoimittajamme, fudiksen erikoisasiantutija Tuula tykittää jälleen tietoa Málaga C.F:n menestyksestä. Peukalot pystyyn, jotta joukkueemme pärjää loppukevään matseissa mallikkaasti.

Näin jalkapallokauden ollessa jo pitkällä, on liigaa
jäljellä 8/9 ottelua joukkueesta riippuen. Málaga C.F.
on keikkunut koko talven
sijoilla 6-8, joten tästä
eteenpäin jokainen piste on
kallis. Viimeinen ottelu tätä
kirjoitettaessa Real Socieadia vastaan päättyi tasapeliin ja pistetaulukon karttumiseen ainoastaan yhdellä
pisteellä.
Amrabat on onneksi palannut takaisin miesvoimaan, ja
Juanmi on myös näyttänyt
kyntensä jopa niin hyvin,
että hänet valittiin Espanjan
sekä nuorten että aikuisten
maajoukkueeseen. Toivottavasti ei käy samoin kuin
Iscon kanssa, joka hyvien
pelinäyttöjen jälkeen myytiin Real Madridille!
Valmentaja Javi Gracian
mukaan heillä on vielä paljon parantamisen varaa varsinkin vierasotteluissa, jois-

Aimo, Late, Leksa ja Kari.
Costa del Sol Open Duppel
-kilpailussa hopeaa sai kaksikko Aimo ja Late. Peleissä
oli mukana reilut 50 henkeä
eri kokoonpanoissa mm.
Saksasta ja Suomesta. Kirkkaimmat mitalit jäivät kuitenkin tänne Costalle. Kultakantaan pääsi kiinni RefMölkkyskaboja
lan tiimi ja pronssia pokkasi
Costalla on jälleen kisattu
lahtelainen Konnat-porukka.
mölkyssä. Sitä kirkkainta
palikkaa ei saavutettu, mutta Onnea mitalisteille ja kaikilhopeaa helähti haaviin tiu- le matseihin osallistuneille
pelaajille ja kannustajille.
koissa matseissa. Kiitos
kundit, friidujakin pelasi stadilaisten riveissä,
mutta sekajoukkueen mitalit jäivät vielä
tänä vuonna
saavuttamatta.
La Ligassa
hopealle sijoittui joukkue,
jossa pelasivat
ta pisteiden saanti on ollut
kiven alla. Kun La Ligan
kausi päättyy toukokuun
23./24. päivä, eletään toivossa edelleen, että Málaga
pelaisi C.F. Europe Leaguessa ensi kaudellakin.
¡Viva el Málaga C.F.!
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Meidän suvun ensimmäinen televisio
Lapsuudessani kyläiltiin paljon sukulaisten
ja ystävien kesken. Vanhemmat vain päättivät, että tänään mennään jonnekin
pelaamaan marjapussia, tai muuten vaan
juttelemaan kuulumisia. Me lapset olimme
aina mukana.
Nyt kun asiaa mietin, niin mielestäni nämä
kyläilyt osittain korvasivat mm. puhelimen.
Kylään saattoi mennä ilman ajanvarauksia,
toisin kun tänä päivänä, soitettiin vaan ovikelloa. Ei ollut jääkaappeja ja pakastimia,
joista ottaa tarjottavia kun yks kaks änkesi
joskus 10-päinenkin joukko vaikka vain
kahville.
Aina löytyi kaapista pakkopullaa ja sehän
riitti. Siihen aikaan sokeri oli lähes aina
palasokeria ja kermaakin käytettiin enemmän kuin nykyään. Moni nautti kahvinsa
"tassilta ryystäen" ja silloin piti aina olla
sokeripala suussa.
Muistan tapauksen kun enoni oli käymässä.
Meille oli ostettu uudet kupit joiden tasseissa oli reiät. Ruvettiin kahville ja ennen
kuin äiti muisti puhua reijistä eno oli kaatanut kahvin tassille ja siitä edelleen housuille. Voi, voi.
Minun kohdallani kerman käyttö loppui jo
alle 10-vuotiaana, kun isäni kertoi, että saa
mustan tukan kun juo kahvin ilman kermaa. Ei muuten pidä paikkaansa.
Televisio tuli kuvaan joskus -50 luvun alun
tienoilla. Isäni sisarusparvesta 4 oli parkkeerannut perheensä Stadiin. Isän veli Toivo oli ensimmäinen suvusta joka hankki
television.

Olihan se hienoa, kun nyt jollakin sukulaisella oli televisio, mustavalkoinen. Televisiosta johtuen kyläreissut sen kun lisääntyivät. Ei ollut enää juttutuokioita, puhumattakaan kortti-illoista. Toivon kodista tuli nyt
lähes ainoa suvun tapaamispaikka.
Tuolit aseteltiin kuten elokuvateatterissa,
että kaikki näkivät. Kun joku aloitti keskustelun, kuului heti supinaa, piti vaieta.
Toivon Lahja-vaimo oli päivän leiponut
pakkopullaa ja kahvi oli valmiiksi katettuna erillisessä keittiössä. Juuri ennen ohjelmien alkua alkoi ovikello piristä. Perheet
tulivat ja ottivat paikkansa olohuoneessa.
Kun kahvihammasta alkoi kolottaa, kävi
jokainen vuorollaan keittiössä. Ilta kului ja
kun poislähtöjen aika koitti, otti jokainen
nuttunsa ja poistui talosta hyvää yötä toivotellen.
Televisio kehittyi aika vauhtia ja pian olivatkin vuorossa väritelevisiot. Silloin alkoi
jo muillakin suvun jäsenillä olemaan omat
laitteet, joita katsella.
Kyläreissut harvenivat ja sen myötä tärkeät
kuulumiset vähenivät. Oi niitä aikoja........
Tämän ajan ihmiset eivät varmaan tiedä
edellä kuvatusta elämästä mitään. Heillä,
niin kuin monella tuonkin ajan ihmisellä,
on nykyään kännykät, älypuhelimet, tietokoneet nettiyhteyksineen sekä tabloidit ja
mitä mahtaakaan vielä tulla. Ennen kylämatkat tehtiin ratikalla tai kävellen. Nyt
voit istua vaikka oman olohuoneesi sohvalla ja tavata tuttuja lähtemättä minnekään.
Taas kerran nostalgisissa muistoissa
Oili

Meitä oli kaiken kaikkiaan 20 henkeä, kun
laskettiin vanhemmat ja lapset mukaan.
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Snadit uutiset
Hortoilu
Stadilaiset ovat ajan hermolla eli sormi pulssilla
tykyttää tiukasti tätä päivää.
Hortoilu eli yrttien ja syötävien kasvisten keräily luonnosta on tulevan suven trendipuuhaa. Nyt tekevät tuloaan myös kaikenlaiset parvekepuutarhat, katukukkaruukut ja seinäyrtit. Tuoreet
basilikat ja aromikkaat tillit
voi pian poimia lähipuistostakin. Stadilaiset kävivät
hortoilemassa asiantuntijan
kera Miramarostoskeskuksen takamaastossa aina El Faroon asti.
Anneli Gilan johdatti meidät luonnonyrttien maailmaan. Tutuiksi tulivat mm.
luonnonvaraiset rosmariini
ja fenkoli. Tulevaisuudessa
tehdään lisää tämän tyyppisiä lähireduja, sillä kiinnostus hortoiluun oli kova. Jatkokurssi on ravintola Vegetaliassa, jossa maistellaan
yrttejä lisää.

Aktiivista kesää
Vaikka ns. virallinen toiminta on Costadilaisten
puuhissa syyskuun lopusta
vappuun, niin meno jatkuu
silti. Osa jengistä on Stadissa ja osa Costalla ja muutama yksilömatkaaja saattaa
olla vielä näiden kahden
stadin välillä lennolla menossa tai tulossa. Costalla
kokoonnutaan edelleen koko kesä tiistaisin kello 16.
Tarkemmat tiedot löytyvät
nettisivuiltamme. Toki Stadissakin tapahtuu, tsiigaa
koordinaatit netistä.

Nimityksiä

Stadin Sanomien pitkäaikainen, mittavan uran jakeluvastaavasta jakeluneuvokseksi tehnyt Mikael Kantvik
vetäytyy oloneuvokseksi.
Uusi jakeluneuvos on kuitenkin löytynyt. Mikaelin
lenkkareitahan olisi ollut
liki mahdotonta täyttää.
Onneksi Seija Karttunen
teki hyvän päätöksen ja
ryhtyy jakeluneuvoksettareksi eli jalkatyön tekijäksi
omissa tossuissaan. Kiitos
Mikael ja tervetuloa Seija!
Costadilaisten sivuilla on
myös jakeluneuvoksettaren
Syksyä suunnitellaan
yhteystiedot. Jos Stadaria
tarvitaan lisää, niin postitteStadiviikko on 26. le tietoa Seijalle. Kannattaa
31.10.2015 ja ohjelmaa
kootaan jo. Mainio viihde- kuitenkin muistaa, että lehviikko on jälleen syntymäs- teä painetaan tietty määrä ja
sä. Sovita lentosi tai suuntaa painos saattaa loppua pian.
auton nokkasi niin, että pää- Joten, jos sinulla on nyt
set megeen syksyn upealle painettu Stadari handussasi,
olet onnekas. Muut voivat
tapahtumaviikolle.
tavata Stadarin netistä.
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Tietoneuvos Tuomo kysyy
Kuka vastaa - kuka vastaa oikein?
1, Kuka piirsi Norrménin talon, joka purettiin Katajanokalla Enson toimitalon tieltä
vuonna 1960?
A) Eliel Saarinen, B) Theodor Höijer, C) Lars Sonck,
D) Sebastian Gripenberg
2. Stadin sporan ajolangan korkeus kiskoista on noin
A) noin 4 m, B) 4,5 m, C) 5m, D) 5,5 m
3. Mikä oli ennen Sipoon alueiden liittämistä Stadin pohjoisin kaupunginosa?
A) Kaarela, B) Tuomarinkylä, C) Suutarila, D) Suurmetsä
4. Johdinautoliikenne lopetettiin vuonna 1985, mutta milloin se alkoi?
A) 1938, B) 1949, C) 1952, D) 1956
5. Stadi siirrettiin Vantaanjoen suulta Vironniemelle v. 1640. Kenen käskystä?
A) Pietari Brahe, B) Kustaa Vaasa, C) Klaus Fleming, D) Birger Jaarli
Jos et ole ihan varma, kysy puheneuvokselta eli vastaukset sivulla 4.
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