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Paa Stadari fikkaan! Tasaraha 0 euroo!

PÄÄKIRJOITUS
Kallein pääoma

Nyt alkavat kelit olla kohdallaan täällä Costalla. Aurinkoa piisaa ja hiki tulee pintaan
pienimmästäkin ponnistuksesta.
Kalleinta ja tärkeintä mitä monella on ollut
onni saada omakseen, ovat lapset ja lapsenlapset.
Erityisesti nuo kaikkein pienimmät ovat kuumassa maassa vaaravyöhykkeessä.
Rantakaupan hauskat aurinkolasit eivät suojaa silmiä, vaan saattavat jopa lisätä paisteen
aikaansaamaa vahinkoa verkkokalvolla.
Kunnolliset aurinkolasit saa vain alan liikkeistä niin pienille kuin suurillekin.
Päähine taas on välttämätön varuste lapsille.
Eikä hattu ole huono juttu vähän kypsemmällekään henkilölle. Ilman päänsuojaa armoton aurinko voi aiheuttaa lääkärireissun
tai ainakin huonovointisuutta ja nestevajauksen. Näitä ikäviä tapahtumia sattuu joka vuosi paljon, kertovat tilastot.
Siestan aikaan meidän kaikkien olisi hyvä
vetäytyä varjoon ja pitää kunnon paussi päivän menoissa.
Koska kierrätys on päivän sana, rohkenen
ehdottaa Stadin Sanomien jatkokäyttöä.
Muutaman koetaiton jälkeen syntyi aviisista
aika hauska hattu. Kuvassani oleva reuhka ei
ole kuitenkaan taitokseni tulosta, vaan tyttäreni hankkima hatuke äidin nupin peitoksi.

TOIMITUS
Toimitus
Päätoimi aja
Eija Kairaskorpi-Hertola
Tai o
Avita
Tämän lehden tekemiseen myötävaiku vat:
Tuula Huovinen, Jussi Metsä,
Eila Vatanen, Lea Patovirta
Kuvitus
Kari Nyström
Ulkomaan kirjeenvaihtaja
Paula Salonen (Helsinki)
Jakeluneuvoksetar
Seija Kar unen (Costa del Sol))
Kannatussivut
Oili Salasto
Paino
Intercopy S.L.
Fuengirola, España
Stadin Sanomat
www.costadilaiset.net
Toimitus:
stadinsanomat@
costadilaiset.net

Fb-sivut: Costan stadilaiset
Turvallisin terveisin: Eija

P.S. Näppäile oikea painike nettisivumme ylälaidasta.
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Snadit uutiset
Tiedonhaluisille
Ajankohtaista tietoa on tarjolla costadilaiset.net ja Facebook-sivuilla. Liity Facebook -ryhmäämme, niin tiedät missä mennään. Sivuilla voit kommentoida, osallistua tai kysellä. Kuva ei ole pakollinen, lähetä pyyntö liittymisestä ylläpitäjälle
ja olet pian messissä. Ryhmä on suljettu ja siihen kuuluu tällä hetkellä noin 80
henkilöä.
Asahia kaiken ikää
Studio MindBodyssa järkätyt omat tunnit ovat keränneet kahdesti viikossa koko
talven ajan 10-20 henkeä huoltamaan kehoa ja mieltä. Meno jatkuu myös tulevana syksynä. Lajiin pääsee tutustumaan edullisesti kaverin sarjakortilla.
Kiitos tukijoillemme!
Stadilaiset kiittävät Stadin Sanomien tuki-ilmoituksista, painokulujen jälkeen
kaikki raha menee hyväntekeväisyyteen. Olemme myös
keränneet rahaa hattuun kokouksissamme sekä joulukorteillamme. Kerääntyneet varat, 600 euroa, lahjoitettiin Hannu Hallamaan kautta espanjalaisen perheen hätätukeen sekä
Anna Lelu lapselle -kampanjan välityksellä ostettiin leluja
ja hygieniatarvikkeita lapsiperheille.

Juhlavuoden Leikattua
Tuntemattomasta Sotilaasta tuttu sodanaikainen juoma on nykyaikaistettu ja se saapuu markkinoille aidon konjakin ja vodkan sekoitteena Alkoihin toukokuun lopulla.
Mannerheim oli asettanut 75-vuotismerkkipäivänsä kunnioittamisen yhdeksi vaatimukseksi, että jokaiselle täysi-ikäiselle
rintamamiehelle oli tarjottava arkipäivän ruokailua parempi
ateria ja syntymäpäiväryyppy, joka oli pullo Leikattua jaettavaksi 5 miehen kesken.
Lisäksi jokainen mies sai 5 savuketta. Ylimääräinen juhlaannos ruokaa koostui näistä aineksista: 60 g voileipäkeksejä, 870 g riisiryynejä,
20 g maitojauhetta,40 g rusinoita,15 g puurokastikejauhetta,15 g kahvinkorviketta, 20 g palasokeria. Annoksia jaettiin yhteensä 476 486 kappaletta ja ne maksoivat yli 6,5 miljoonaa markkaa.
Leikattua-viina tulee myyntiin juuri sopivasti ennen Mannerheimin syntymän
150-vuotispäivää. Juhlapäivä 4.6. on samalla Suomen lipun päivä, jolloin voi
liputtaa myös Suomi 100 -lipulla. Tuon juhlavuoden lipun saa nostaa salkoon
vuoden jokaisena päivänä jos siltä tuntuu.
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Puheneuvoksen tontti
Tällä tontilla puheneuvoksemme Jussi kommentoi
menneitä ja valottaa tulevia puuhiamme.

Hola!
Aurinkorannikon Stadilaisten kahdeksas toimintakausi pyörähti käyntiin
tammikuun alussa.
Ensimmäinen toimintakymppimme lähestyy.
Alkuvuosi on mennyt
vilkkaan toiminnan merkeissä. Aloitimme petankkitreenit, osallistuimme petankin rannikon
liigaan, mölkyn vastaavien ohella.
Osa meistä on käynyt
Asahi-joogassa kaksi
kertaa viikossa. Jokaviikkoiset tiistaitapaamiset
ovat olleet ohjelmassa ja
retkeilläkin on ehditty.
Kohteena tällä kertaa olivat Jerez ja Cadiz.
Vappuaattona klo 18 lakitamme perinteisesti
Wara-Mantan eli turistipatsaan Paseolla.

Vuosi sitten tapahtumaan
osallistui noin 400 henkilöä. Yhteinen illallinen
päättää aaton vieton.
Moni on jo palannut Suomeen kesää vastaanottamaan. Helsinki-päivänä
12.6. kokoonnumme
ensin Espalle katsomaan
uuden Stadin kundin ja
friidun julkistamista. Tavan mukaan nautitaan
pitkä lounas juhlapäivän
lopuksi.
Elokuun alussa lähdemme illallisristeilylle Stadin ympäristön saaristoon.
Suomi juhlii 100-vuotista
itsenäisyyttään tänä
vuonna. Rannikolla on
ollut paljon siihen liittyvää ohjelmaa jo tammikuusta lähtien.
Stadilaiset järjestävät
omat tapahtumansa tulevan syksyn aikana, keskittyen Stadin viikon

23.10.-28.10. ohjelmistoon.
Toimikuntamme on koostanut viikon ohjelman
hyvissä ajoin kuluneen
talven ja kevään aikana.
Stadin Slangi ry:n jäseniä
on tulossa Suomesta vieraaksemme viikolle.
Meille avautuu hieno tilaisuus kertoa toiminnastamme täällä rannikolla.
Meidän monivuotinen
päätoimittajamme Eija
Hertola jää ”eläkkeelle”
tämän vuoden lopussa.
Virka julistetaan hakuun
välittömästi, jotta uuden
henkilön perehdyttäminen voidaan aloittaa
ajoissa. Lisätietoja saat
eija@hertola.fi tai jussiannelimetsa@gmail.com.
Oikein hyvää kevään jatkoa kaikille ja Stadissa
taas tavataan.
Jussi

Stadilaiset kokoontuvat kesälläkin
Costalla olevat Stadilaiset siirtyvät ravintola Komppikseen (Avenida Nuestro
Jesús Cautivo 10, Fuengirola) kesän ajaksi. 25.4. alkaen kokoonnumme joka
tiistai kello 16 Kompiksen suojissa päivävarjon alla. Saatamme mennä syömään
kimpassa tai sitten vaan bamlataan hyvässä seurassa. Stadiin siirtyneet Costadilaiset tapaavat Helsinki-päivänä sekä risteilevät. Seuraa netti- ja Fb-sivujamme
niin pysyt kartalla!
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Tio Pepellä kylässä

uusi rakennus.
Sen jälkeen vierasvirta
Stadilaiset kävivät keonkin ollut katkeamaton.
vään korvalla päivän vi- Tynnyreiden päädyssä on
siitillä Jerezissä Tio Pe- F1-kuljettajien, näyttelipeä tapaamassa.
jöiden ja muiden julkkisten nimmareita.
Jopa nykyisen kuningasparin kädenjälki näkyy
Reyes-salin tynnyreissä.
Hallitsijaparin kuittaamissa tynnyreissä on Matusalem-sherryä, joka on
yli 30-vuotta vanhaa maReissuneuvos Pena oli
Anssin kanssa taas kasan- keaa jälkiruokaviiniä.
nut mainion päivän.
Vaikka sherryn tuotantoon tutustuttiin, oli liki
kaikkien tuliaiskasseissa
oivaa brandyä. Sherryä
tislaamalla ja sitä tynnyrisäilyttämällä syntyy
mm. meritaistelusta nimensä saanut Lepantobrandy. Toki maisteluhuoneen baaritiskillä
Toisaalta Apostolipäästiin myös muiden
sherryt ovat 6000 litraa
tuotteiden makuun.
González Byassin bodega vetävissä jättitynnyreissä.
on perustettu 1835 ja se Kukin apostoli on saanut
on edelleen saman suvun oman tynnyrinsä. Tynnyhallinnassa, nyt jo 5:ssä ririvin keskellä on Jeesus
-tynnyri ja mukana on
polvessa.
myös Judaksen tynnyri,
Englantilainen viiniagentti ostettiin yritykses- jossa on huhun mukaan
viinietikkaa.
tä taannoin ulos ja suku
omistaa jälleen yrityksen Miksiköhän kukaan ei
pyytänyt Stadilaisia kuitosakkeista 97 %. Loput
taamaan vierailuamme
kuuluvat trendikkäille
yhteenkään tynnyriin?
sijoittajapiireille.
Isabel II ja Carlos I kävi- Mene ja tiedä.
vät bodegassa vierailulla Bodegassa on edelleen
jatkuvatäytteinen sherry1862, jolloin vihittiin
käyttöön itsensä Gustave lasillinen lattialla.
Lasillinen on omistettu
Eiffelin suunnittelema

kaikkien viinityöntekijöiden lemmikille, pikkuhiirelle, joka sinnikkäästi
asusti bodegan tiloissa.
Väki rakensi viinilasin
viereen pienet tikapuut,
jotta hiirulainen sai vaivatta päivittäisen sherryannoksensa.
Lattia on muutenkin mielenkiintoinen elementti
bodegassa. Solera tarkoittaa tässä tapauksessa lattiaa ja Solera-menetelmä
syntyy, kun viinitynnyrikerroksia
täytetään
ylhäältä
alaspäin,
jolloin täytettäviin
sherrypulloihin otetaan viiniä
alimmasta
rivistä, lattiatasolta. Syntynyt vaje täytetään seuraavan kerroksen tynnyreistä.
Bodega viljelee viinirypäleitä 1000 hehtaarin
alueella ja tuottaa vuodessa viiniä 15 miljoonaa
litraa.
www.tiendatiopepe.com
pääsee virtuaalivierailulle
bodegaan.
Ai se Tio Pepe, hän antoi
vinkin nuorelle manttelin
perijälleen Manuel Marialle valmistaa kuivia
sherryjä makeiden rinnalle. Manuel nimesi uudet
sherryt setänsä kunniaksi.
ekh
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Ulkomailta
Stadin kirjeenvaihtajamme Paula on jälleen tähyillyt Skattalta käsin Stadin tapahtumia ja raportoi niistä yksinoikeudella Stadin Sanomiin.
”Pormestarille tietä
antakaa….....”
Stadimme saa 7.6.2017
pormestarin! Mielelläni
olisin suoraan tätä uutta
johtajaa halunnut äänestää. Uusi valtuusto toki
osaa tehtävänsä, joten
katsotaan kuinka käy.
Marion Rungin aikoinaan
hitiksi laulama Kylähäät
pyytää pormestarille tietä
antamaan, ja toki tähän
suostutaan, mutta toivottavasti uusi johtajamme
ei käyttäydy laulun tavoin, eli ”Nyt kuullaan
juhlapuhujaa. Hän puhuu
aina asiaa. Ei siitä kyllä
selvää saa, mut silti kaikki taputtaa.” Toivotan jo
nyt menestystä, selkeää
kommunikointia asukkaiden kanssa ja tehköön
hän Stadistamme jos ei
nyt great again’ia (ei ole
syytä, me olemme jo!),
niin vieläkin kliffamman
ja avoimemman.

avioliiton myötä ja joskushan sitten käy niin,
että liitto ei kestä, ja tulee
ero. Näin kävi Margaritallekin. Tuollaisessa elämäntilanteessa moni
miettii uutta alkua, ja mikäs sen näkyvämpi osoitus onkaan kun sukunimen vaihto. Moni nainen
vaihtaa tyttönimeensä,
mutta meidän Margarita
ajatteli ihan toisin. Aikansa mietittyään hän

Stadi sen sijaan on ollut
sukunimenä jo pitkään ja
minulla on ollut ilo ja
kunnia joskus 2000luvun alkupuolella vierailla Stadi-nimisen perheen kesämökillä. Ja kyllä, kyllä mökkitontin portin vieressä komeili Stadin vaakuna. Se jos mikä
kuulkaa piristi maalaismaisemaa!

hoksasi, että Helsinki
sukunimenä on mahdollinen. Tällä tarinalla on siis
onnellinen loppu, sillä
nyt Helsinki komeilee
Nimellä on
myös sukunimenä. Upeväliä osa I
aa!
Olipa kerran nainen nimeltä Margarita Lappa- Turkua sukunimenään
lainen, joka asusti ja viih- käyttäviä on 256 kpl,
tyi kovin Helsinki nimi- Kuopioita 95 kpl ja Tamsessä kaupungissa. Suku- perettakin 11 kpl, joten jo
nimi Lappalainen oli tul- oli aikakin saada Helsinki
mukaan.
lut etunimen kaveriksi

Nimellä on
väliä osa II
Keskustakirjaston valmistumista odotellaan
täällä innolla. Pelkkä kirjaston nimivalinta sähköisti koko kaupunkimme ja uhmasi jopa perhesuhteita. Nimikilpailun
voittajaksi kun tuli Oodi.

Laineh va kirjaston ka o
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Hyvästit
lehmuksille
Talven kylmyys aiheuttimeille toisen intohimon
leiskahduksen. Mechelininkadun lehmuskuja
kaadettiin kadun peruskorjauksen vuoksi. Kyse
ei ollutkaan mistä tahansa
Monelle iski korvamato lehmuksista, vaan osa oli
ja Beethovenin Oodi ilol- peräisin 1930-luvulta ja
le soi herkimpien korvis- lähialueen asukkaille ne
olivat enemmän kuin puisa viikkokausia, mutta
tämä oli vasta alkua. Här- ta, ne olivat ystäviä.
reguud, miten Oodi kääntyy ruotsiksi? Toiset oli- Puiden kannoille ilmestyi
vat sitä mieltä että Oodi hautakynttilöitä ja vielä
kaatamattomien puiden
riittää, toiset, että ehei,
kuulkaas Stadi on kaksi- kylkiin ilmestyi R.I.Pkielinen kaupunki, se on spreijauksia. Rakennusvivirasto siinä missä muut- rasto yritti kaikin tavoin
lohduttaa ja tiedottaa, että
kin, ja sillä täytyy olla
myös ruotsinkielinen ni- uudet puut istutetaan aimi. Kävisikö Odet? Ei, ei kanaan ja nykyiset puut
ovat niin huonokuntoisia,
käynyt. Lopputulos on
sitten se, että Oodi ei ole että ne olisi joka tapaukruotsiksi Odet, vaan kai- sessa pitänyt kaataa.
Puista puhuttaessa käyketi kuitenkin Helsingtettiin jopa käsitettä ikäfors centrumbibliotek
rasismi. Puiden puolustaOdet. Näin paljon me
kaupunkiamme rakastam- jat olivat varmoja, että
me, ettei täällä mitä vaan puut olisi voitu säästää,
ja miksi vaan mitään ni- jos vain olisi ollut halua.
Taistelu oli kiivasta, mutmetä.
ta puita ei enää ole, on
Olen ihan varma, että
kunhan Oodi avaa aika- autioita ja tyhjää, mutta
naan ovensa, niin ei siinä myös avaraa ja valoisaa.
kauan mene, kun se on
joku ihan muu. En minä- Rakentavaa
kään mene Rikhardinka- toimintaa
dun kirjastoon, minä me- Rakennusvirasto vei kannot Hietsun rantaan, misnen Rikuun.
sä puiden kuntoa saattoi
käydä itse katsomassa, ja
Musiikkihan tuosta kieltämättä tulee mieleen, ja
mikäs kirjaston nimi se
sitten on? Miten tuota
nimeä taivutellaan?
Kirjastoon on aina menty, mutta mennäänkö nyt
Oodille vai Oodiin?

eipä siellä juuri tervettä
kasvustoa ollut. Puut katosivat kadun varrelta,
mutta osa niistä elää edelleen, sillä Juha Laitalainen kävi kuvaamassa
kaikki kannot, jotka hän
ehti ja tästä syntyi kuvakollaasi nimeltä
”Hiljainen kannanotto”.

Upeaa ja inhimillistä toimintaa Rakennusvirastolta, joka todella kuunteli
ja vastaili kaupunkilaisille, ja niin lohdullista, että
osa puista sai nyt ikuisen
elämän taideteoksessa.
Jo on ihmislapsen hyvä
täällä Stadissa asua ja
olla, kun lämpöä ja huomiota riittää niin puille
kuin puluillekin.
Stadin kirjeenvaihtajanne
Paula Salonen
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Pesäpalloa kaikille
Pesiksen
taustaa
Maailman ensimmäinen
pesismatsi pelattiin koeluontoisesti 14.11.1920
Kaisaniemen kentällä.
Vastakkain olivat Pioneeripataljoona 1 ja Hämeenlinnan suojeluskunta.
Vuonna 1922 alkoivat
sarjamatsit Stadin uudella
Pallokentällä ja järjestelyistä vastasi Palloliitto.
Ensimmäiseksi Suomen
mestariksi nousi 2.9.1922
Helsingin Pallonlyöjät ja
hopeaa sai Toijalan suojeluskunta, pronssille sijoittui Kauhajoen Karhut
-joukkue.
Naiset pääsivät sarjapeleihin mukaan vuonna
1931.
Pesäpallopelin isäksi on
nimetty Tahko Pihkala,
joka kehitti pelin pitkäpallosta ja baseballista.
Huhtikuun 23. päivänä
2017 pelattiin pesäpallon
historiassa jälleen yksi
merkittävä matsi. Vastakkain olivat Sotkamon
Jymy ja Imatran PalloVeikot. Peli avasi Suomen virallisen superpesiskauden ja pelipaikkana
oli Espanjassa Elolan
urheilukenttä Fuengirolassa.

Puna-Mustat
toisessa polvessa

Rea Willbergin ja miehensä Antin pakatessa
viimeisiä Espanjan muuttotavaroitaan Stadissa
pari vuotta sitten, osui
pesäpalloräpylä laatikoiden uumenista käsiin.
- Mietin hetken mitä räpylällä ja mailalla tekisin.
Päätin kuitenkin, että pelit on pelattu näillä kymmenillä, vaikka lajin fani
olen edelleen, sanoo Rea
helteisen Fuengirolan
rantaravintolassa.
Hyvin hakeutuvat kädet
syöttöasentoon vanhasta
muistista. Käy kuitenkin
ilmi, että Rea oli vaikean
syöttäjän maineessa. Hän
on näet vasuri. Vasemmalta puolelta tulevat
syötöt aiheuttivat aina
hämminkiä vastapuolen
joukkueessa.
- Heti ensimmäisen pesispelin jälkeen Karjalan
yhteiskoulussa poimi voi-

mistelunopettaja minut
keskikentältä syöttäjäksi.
Sillä paikalla olenkin sitten aina pelannut ja ulkopelissä ykköskoppina.
-En tiedä olinko hyvä,
mutta innostus oli valtava. Harrastin myös hiihtoa, partiota, yleisurheilua ja tietenkin pelattiin
sekajoukkueina PohjoisHaagan kentällä pesäpalloa. Sittemmin mukaan
tuli vielä kuvioihin miekkailu, muistelee Rea.
Rean äiti pelasi ennen
Jatkosotaa Puna-Mustien
riveissä ja Rea jatkoi perinnettä seuran punamustassa pelipaidassa lukioikäisenä. Kotikenttänä oli
Hesperian kenttä, Haapaniemen kentällä oli myös
matseja.
- Aina, kun katson Finlandia-taloa, muistan pesäpallopelit. Talon paikalla oli sangen suosittu
pesäpallokenttä. Enkä voi
olla mittailematta talon
sijoittelua pelikentällämme, nauraa Rea.
Espanjan koti sijaitsee
Fuengirolan Santa Fe urheilukentän vieressä.
Entinen pesäpalloilija
seuraa tarkasti Suomalaisen koulun oppilaiden
pesispelejä kotiparvekkeeltaan.
ekh
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URHEILUA
Fudis-spesialistimme Tuula on tehnyt taas tarkkoja merkintöjä Málagan matseista yksinoikeudella Stadin Sanomiin.
Ramos vaihtui
Gonzáleziin
Málaga C.F. on rämpinyt
loputtomalta tuntuvassa
suossa. Juande Ramosin
valmentama joukkue on
hyvin alkaneen kauden
jälkeen hävinnyt viikkotolkulla, eikä loppua häviöputkelle näyttänyt olevan näköpiirissä. Niinpä
Juande Ramos onneksi
veti tuloksista oikeat johtopäätöksensä, ja tajusi
itse irtisanoutua päävalmentajan hommastaan,
ennen kuin sheikki AlThani olisi hänet irtisanonut. Ramosin seuraajaksi
valittiin Miguel ”Michel”
González, joka niitti
oman aktiivipelaajauransa aikana mainetta Real
Madridin riveissä. Hänellä oli kova työ saada
joukkueen itsetunto ja
voitontahto nousuun. Ja
siinä hän onkin suht´ hyvin onnistunut: Voittihan
joukkue 5.4. Sportingin
(Gijón) vieraissa 1-0 katkaissen näin kuukausia
jatkuneen vieraspelitappiokierteen. Uskomattoman intensiivisen pelin
jälkeen voitettiin 8.4. kuningas Barcelona La Rosaledan kotikentällä 2-0.
La Ligaa 2016/2017 on

nyt pelattu 32 kierrosta (6
ottelua jäljellä), ja Málaga C.F. on sarjataulukossa 33 pisteellä 15. sijalla
aivan Real Betisin
(Sevilla) kannoilla. Ennen valmentajavaihdosta
näytti erittäin pahasti siltä, että pitkä tappioputki
ja pisteettömyys johtaa 2.
divisioonaan tippumiseen. Nyt voidaan lähes
hengähtää helpotuksesta.
Ym. pistemäärä riittänee
Ykkösdivarissa pysymiseen, löysäilyyn ei ole
varaa, vaan loppuun asti
on yritettävä antaa kaikkemme!
Aktiiviset
Stadilaiset
Antero Toivola on kipparoinut Stadilaisten liikuntaa: Petankki, asahi
sekä mölkky Oilin avustuksella ovat saaneet meidät liikkumaan; niin
myös tulevana syksynä.

nilla Feria-alueen kupeessa. La Liga de Mölkky
eli Mölkkyliigan pelikierrokset käydään Fuengirolassa 21.10.2017 alkaen.
Stadilaisilla on liigassa 3
joukkuetta. Stadin Viikon
pelipäivä on torstai eli
26.10. Kisan koordinoi
Antero ja muonituksesta
vastaa Bar Bermejo.
Petankki
Syys-lokakuun vaihteessa
Tuomo Lintulaakso pitää
luennon, jossa selvitetään
mm. petankin sääntöjä.
Treenimme alkavat samoihin aikoihin. Rannikolla pelataan lokakuun
lopussa Petankkiliigaa,
jossa Stadilaisilla on 2
joukkuetta.

Mölkky
Mölkky jatkuu kesällä
Costalla niin pitkään kuin
pelihaluja riittää. Stadilaisten torstaiset sisäiset
pelailut startataan syyskuun puolivälin tietämillä
virallisella Mölkkystadio9

Murreskaba on osa Costan Suomi 100 -ohjelmaa

Myös tulevaisuus on tärkeä osa juhlavuoden teemaa.
Tekstit lähetetään:
kulttuurineuvos@
costadilaiset.net
Viimeinen lähetyspäivä
Suomi 100 ja
on 30.9.2017.
Murreskaba
Arvovaltainen tuomarisJuhlavuoden kunniaksi
to, joka koostuu eri murCostadilaisten vuotuisen realueilta kotoisin olevismurreskaban yleinen aihe ta henkilöistä, pisteyttää
on Suomi 100 vuotta.
nimettömät kilpailutyöt.
Sarjat ovat samat kuin
ennenkin:
1.Stadin slangiksi kirjoitetut stoorit ja runot
2. Muut murteet: Tarinat
ja runot
3. Ilman juhlavuoden
teemaa stadiaiheiset vitsit
stadiksi
Huomioithan että kaikki
muistelu Suomen itsenäisyyden ajalta on historiaa
100-vuotiaan Suomen
ajalta (jos ei ole vanhoja
tarinoita, nuoremmatkin
toki hyväksytään).

Varusta tekstisi nimimerkilläsi, nimelläsi, tarkoilla osoitetiedoillasi, puhelinnumerollasi sekä sähköpostiosoitteellasi.
Tulosten julkaisu ja palkintojen jako on Stadin
Viikolla 27.10.2017 klo
16.00 ravintola Nuriasolissa Fuengirolassa.
Osallistumalla kilpailuun
kirjoittajat luovuttavat
julkaisuoikeudet järjestävälle taholle, jolloin tekstejä voidaan julkaista ilman palkkiota.

Palkittuja kirjoituksia
luetaan myös tiistaisin
Stadilaisten kokouksissa.
Kysymyksiin vastaa ja
lisäohjeita antaa kulttuurineuvoksemme Eila Vatanen edellä kerrotussa spostiositteessa.

Osallistuminen ei vaadi
muuta kuin kirjoittamisen
ja lähettämisen.
Skaba on jo alkanut, laita
tekstejäsi tulemaan. Kanna kortesi kekoon upean
juhlavuoden kunniaksi.

10

Kiitos ilmoittajillemme

Katso lisä etoja ne sivuiltamme

Stadin Sanomien tuotto käytetään lyhentämättömänä (painokulujen jälkeen)
lapsiperheiden tukemiseen.
Kiitos kaikille tukijoillemme, jatketaan
hyvän jakamista edelleen.
Lisätietoja sivulla 3

Los Bolichesin junakadulla. P. 693 770 969. Kaikenikäisille ja kuntoisille!
Stadilaisten omat ASAHI-tunnit ke 11.30-12.30 ja pe 13-14.
11

Wappua kaikille
- porukka Paseolle

Perinteiseen tapaan Stadilaiset järkkää warawapun Fuengirolan Paseolla. Lakitettava kohde
on Turistipatsas, joka sijaitsee vastapäätä Yaramar-hotellia Paseon eli rannan puolella.
Wappu-bileet alkavat vappuaattona 30.4. kello
18. On torvisoittoa, iloisia ihmisiä ja yhteislaulua. Mukaan voi pakata vappumielen lisäksi cavaa tarpeellisen määrän.
Vappuluvan noin tunnin tapahtumaksi on myöntänyt Fuengirolan poliisilaitos, vuosittaisessa
anomusrumbassa on jälleen auttanut Katia Westerdahl.
Suomalaisten hienoa vappukäytöstä on ihailtu
laajalti. Tilaisuuden loppuessa on juhlapaikka
roskaton ja tyhjät pullot on kiikutettu asianmukaiseen paikkaan. Eiköhän homma suju tänäkin
Valpurina yhtä mallikkaasti. Nähdään Paseolla!
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