Minne mennä Teneriffalla?
Moni suomalainen valitsee talveksi lomakohteeksi paikan, jossa voi luitaan
lämmitellä. Yksi kestosuosikeista on Kanarian saarten saariryhmä, johon yhtenä saarena kuuluu Teneriffa. Kävin tutustumassa tähän kohteeseen parin viikon mittaisella lomalla ja yllätyin positiivisesti; siellä oli mielyttävä ilmasto, karun kauniit vuoristomaisemat, komea tulivuori Teide (3718m) laavakenttineen,
upeita vaellusreittejä, useita upeita hiekkarantoja, suuri vesipuisto erilaisine
liukumäkineen, elämyksellinen Jungle Park (eläintarha) kotkanäytöksineen,
ym ym…
Tulivuoriperäinen saari tarjoaa eksotiikkaa, elämyksiä ja kokemuksia koko rahan edestä. Aurinko paistaa lähes jokaisena vuoden päivänä saaren eteläkärjessä Las Americasissa. Pohjoispuolella saarta on sateisempaa ja pilvisempää
– ja rehevämpää.
Ja kun nykyisin lentomatkailun hinnatkin ovat tulleet kilpailun myötä alas, niin
jo vähän yli sadalla eurolla pääsee lentämään Helsingistä Teneriffan lämpimään Norwegian koneilla.
Mielyttävä yllätys on sekin, että suomalaisille löytyy myös suomalaista apua
sitä tarvitseville, vieläpä kemijärveläistä. Eikä tarvitse hätäkään olla vaan ihan
mukava on tavata muita suomalaisia samassa paikassa kahvikupposen ja
karjalanpiirakoiden äärellä. Niitä löytää suomalaisesta Turistikirkosta. Kemijärveläiset Ritva ja Seppo Ulmanen ovat olleet mukana toiminnassa kymmenen vuoden ajan ja ovat tavanneet tuhansia suomalaisia tänä aikana. Ja taas
on ensi talvelle lennot varattu ja työntäyteinen vajaan puolen vuoden jakso
odottamassa.
Jos olet suunnittelemassa ensi talveksi lomamatkaa lämpimään, niin kannattaa tutustua alla olevaan artikkeliin ja Teneriffan suomalaisen Turistikirkon
toimintaan.

Ritva ja Seppo Ulmasen
erilainen talvi

Kuva yllä: Masca on yksi komeimmista paikoista Teneriffalla.
Vuorenriteellä sijaitsevasta pikku kylästä lähtee myös eksoottinen vaellusreitti jylhien kallioiden väliin meren rantaan.

Kuva vas.: Seppo ja Ritva Ulmanen malttavat hetken levähtää työn ja touhun keskellä.
paikallisessa sairaalassa. Siellä tavattiin viimeksi kuluneen kauden aikana 40 suomalaista.Tästä toiminnasta monet ovat olleet
kovasti kiitollisia.
Kohtalaisen monipuolisen kielitaidon ja
monivuotisen paikallistuntemuksen avulla
olemme autelleet matkailijoita esimerkiksi
retkien suunnittelussa, atk-ongelmissa, varkaustapauksissa ja monenlaisissa muissa
matkailijoiden kohtaamissa ongelmatilanteissa.
Tärkeänä pidämme, että kirkolle tulijalla on
mahdollisuus keskustella luotettavan ihmisen kanssa ja myös halutessaan saada
rukoilla yhdessä.

Kuka tämän toiminnan
rahoittaa?

Mikä on Turistikirkko?
Se on kahvioksi ja pieneksi kirkkosaliksi
kalustettu Playa de las Américasin rantakadun varrella oleva huoneisto, Puerto
Colónin huvipursisataman tuntumassa,
tuntomerkkeinään kyltti Skandinaviska Turistkyrkan ja pohjoismaiden liput. Toimintaa
pyöritetään vapaaehtoistyövoimin. Tosin
Porin metodistikirkosta on mukana Markku
Koski, joka saa kannatuksen kotimaastaan
tätä työtä varten, me muut olemme vapaaehtoistyöväkeä.

Mihin Turistikirkkoa tarvitaan?
Se on viihtyisä suomalaisten kohtaamispaikka. Monet sekä matkailijat että saarella pidempään asuvat pysähtyvät juomaan
siellä kupin Juhla Mokka-kahvia tuoreen
suomalaisen juuri leivotun pullan tai maukkaan karjalanpiirakan kanssa. Kahvikupin
äärellä on mukava jutella lomaan liittyvistä asioista tai jopa purkaa mieltä painavia
taakkoja. Eihän ole kiire, kun ollaan lomalla!
Sunnuntai-iltaisin on suomalainen jumalanpalvelus “Hyvän sanoman ilta”, johon on
hyvä tulla hiljentymään ja saamaan hengenravintoa. Tilaisuuden jälkeen saa maksuttomat kirkkokahvit.

Maanantaina kahvio on auki päivällä ja illalla lauletaan yhdessä hengellisiä toivelauluja
tai voi vain tulla kuuntelemaan tuttuja tai uusia hengellisiä lauluja.
Pienestä kirjastosta matkailijat voivat lainata suomenkielistä luettavaa. Myös internet
on käytettävissä vähäistä korvausta vataan.
Samassa tilassa viikolla on sitten ruotsin- ja
saksan- ja englanninkielisiä tilaisuuksia samalla periaatteella kuin meillä suomalaisilla

Käykö siellä väkeä?
Kyllä käy. Kävijämäärä todistaa, että turistikirkkoa tarvitaan. Maanantaipäivisin kahviossa käy kymmeniä sekä suomalaisia että
ulkomaalaisia.
Jumalanpalveluksissa ja lauluilloissa oli
viime marras - maaliskuussa noin 1500
kävijää, tietenkin lähes kaikki suomalaisia.
Matkatoimistojen oppaat saavat kauden
alussa tiedon turistikirkon toiminnasta, ja
he jakavat tietoa eteenpäin. Myös suomalaisten matkanjärjestäjien hotelleissa on
saatavilla turistikirkon esitteitä.

Miten olette voineet auttaa
suomalaisia turisteja?
Vapaaehtoistyöntekijätiimistämme käydään
viikoittain tervehtimässä suomalaispotilaita

Kyllä se rahoitus tulee kahvion tuotoista ja
vapaahtoisista kolehdeista, joita tilaisuuksissa kerätään. Markku on ainut, jolla on
oma kannatusrengas kotimaassaan, jotta
hän voi kokoaikaisesti olla mukana Turistikirkon toiminnassa ja ihmisten auttamisessa.

Miksi teette eläkepäivinä
tällaista auttamistyötä,
Ritva ja Seppo Ulmanen?
Kiinnostuksesta ihmisiä kohtaan ja kiitollisuudesta taivaan Isälle! Tietenkin myös Teneriffan superihana ilmasto ja luonto sekä
tämänhetkinen kohtuullisen hyvä terveys
antavat työlle hyvät puitteet.
Jumala on antanut meille tosi mielenkiintoisen elämän. Jo nuorina saimme kumpikin
tahollamme vastaanottaa Jeesuksen omaksi Vapahtajaksemme, ja usko on ollut oleellinen elämämme sisältö. On suurenmoista
omistaa turva ja sisäinen rauha Jumalan
lapsena tänä turvattomana, arvaamattomana aikana tietäen, että ”Jumalan kämmenellä ei pelkää lintunen, Jumalan kämmenellä
ei pelkää ihminen”.
Haluamme omalta osaltamme olla toivottamassa lähimmäisiämmeme tervetulleiksi
Vapahtajan yhteyteen - myös Teneriffalla.
Iloisiin tapaamisiin Turistikirkolla ensi talvena!
Yhteystietoni (Ritva) tarvittaessa:
p. 040-7391 042

Kuva yllä: Vaativaa vaellusreitistöä löytyy kokeneellekin vaeltajalle mm. Hidalgosta, jossa kastelujärjestelmää pitkin voi kulkea pystysuorilla seinämillä. Valkopääkotka tai papukaija löytyy Jungle Parkista.

Lähetyspuoti
Israelin Humanitäärinen Avustustyö ry
P. 044-5853 638 (Lähetyspuoti Kemijärvi)
Avoinna: ark. klo 10-17, la klo 10-14

Kemijärven
Lähetyspuoti
täyttää vuoden
perjantaina 10.5.
Juhlimme yksi-vuotistaivalta kakkukahvien merkeissä koko päivän.
Lisäksi esiintyy karkeloryhmä
klo 14, klo 15 ja klo 16.
To 9.5. Klo 16
Israel-ilta Katukirkossa,
mukana toim.joht. Esa Suojala

Kiitos kaikille avustustyössä mukana olleille
ja kaikille lahjoittajilla!

Otamme myymälöissämme vastaan hyvää kodinirtainta, vaatteita, elektroniikkaa, huonekaluja ym. Isommat erät noudamme veloituksetta. Teemme myös muuttopalvelua.
Kiitos lahjoituksista!
www.iha.fi
Olemme kristillisellä pohjalla toimiva humaanitääristä avustustyötä tekevä yhdistys.
Varsinainen toiminta Israeliin aloitettiin jo 28
vuotta sitten, vaikka nykyinen yhdistys “näki
päivänvalon” v.1999. Muissa apua tarvitsevissa maissa toimimme projektiluonteisesti.
Keräämme lahjoitettua tavaraa kaikkialta
Suomesta. Käsittelemme tavaran osaksi
myymälässä myytäväksi ja edelleen välitettäväksi kohdemaihin. Suuret erät käsitellään
ja pakataan Heinolan varastolla, mutta myös
Kemijärvellä vastaanottaen tavaraa koko
Lapin aluetta.
Lisäksi teemme pieniä muuttoja pakettiautollamme, autamme kuolinpesien tyhjen-

nyksissä ja viemme tilauksesta kaatopaikkakuormia.
Haluamme välittää pyyteetöntä rakkautta
Jumalan hyvyydestä ja armosta sanoin ja
teoin. Kunnioitamme ja arvostamme jokaista Jumalan luomaa ihmistä. Toimintamme
perustuu avoimmuuteen, rehellisyyteen ja
rakkauteen. Haluamme olla osa Jumalan
suurta suunnitelmaa muiden kristillisten
seurakuntien ja järjestöjen sekä yhteisöjen
kanssa.
Toiminta: Tiesitkö, että Israelissa yli1,6 milj.
ihmistä elää köyhyysrajan alapuolella?
Yhdistyksen tarkoitus on tukea hengellisesti

Lähetyspuoti osoitteessa Jaakonkatu 2-4, Kemijärvi (ent. Valintatalo)
avustustyötä muuallekin maailmaan.
ja taloudellisesti Israelia ja siellä asuvia uskonnollisia ja kansallisia ihmisryhmiä, joita
jatkuvasti saapuu maahan Afrikasta, Etelä- Olemme kiitollisia niille monille ihmisille,
Amerikasta tai Venäjältä. Vaatteiden lisäksi jotka ovat olleet auttamassa meitä. Työtä
viemme sairaalatarvikkeita, reppuja, kyniä
on paljon ja kaiken avun otamme kiitolja paperia lapsille. Israelin lisäksi teemme
lisuudella vastaan. Apu menee perille.

