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Onnea Singapore 57 v!
Kesälomat alkavat olla takana päin ja moni matkusti varmaankin koti-Suomeen päästen
pitkästä aikaa jälleen mökkisaunaan ja uimaan raikkaisiin järvivesiin. Parasta oli saada olla
jälleen perheen ja ystävien kanssa vapaammin kuin moneen vuoteen. Ystävät ja erilaiset
tapaamiset meillä oli teemana myös lehtitiimissä, kun teimme elokuun numeroa.
Luettavana onkin kuulumisia Singaporesta jo lähteneiltä sisulaisilta, tarinaa rakkaisiin
eläinystäviin liityen sekä vastapainona katsaus keittiön kutsumattomiin vieraisiin sekä
elokuisen Hungry Ghost-festivaalin vihaisiin henkiin, joita myöskään emme halua tavata.
Toivottuja tapaamisia sen sijaan ovat SiSun menneet ja tulevat tapahtumat. Syksyn
kohtaamisista annamme nyt vain pientä esimakua ja lähempää tietoa tulee seuraavassa
lehdessä. Emme myöskään ole unohtaneet Singaporen kansallispäivää, jota muistamme
pienellä katsauksella maan varhaishistoriaan.
Mukavia lukuhetkiä!
Lehtitiimi

MERIROSVOJA, MYRKKYNUOLIA JA LEIJONA
Viime vuoden syyskuun SiSu-lehdessä käytiin 9.8. olevan kansallispäivän
inspiroimana läpi Singaporen tie itsenäisyyteen vuodesta 1819 eteenpäin.
Tänä vuonna on sen vuoksi vuorossa kurkistus saaren varhaishistoriaan.
Singapore ja sen asukkaat, Orang Laut,
mainitaan jo 500-luvulta peräisin olevissa
kirjoituksissa. Tunnettu kiinalainen
pyhiinvaeltaja Faxian varoitteli tuolloin alueen
merirosvoista, ja kuinka heidän kohtaamisensa
olisi kohtalokasta. Sijainti Kakkois-Aasian
kauppareittien risteyskohdassa tarkoitti
kuitenkin vilkasta meriliikennettä vaaroista
välittämättä. 600-luvulla Singaporen alueesta
tuli osa laajaa Srivijayan valtakuntaa, ja siellä on
jo tuolloin toiminut todennäköisesti vakituinen,
joskin pienikokoinen satama.
Vuosisatojen kuluessa saari sai erilaisia nimiä,
kuten "Pulau Ujong" eli niemen kärjessä oleva
saari ja "Temasek" eli merikaupunki. Nimi
Temasek näkyy jokapäiväisesti edelleen
Singaporen valtiollisessa, yli 400 miljardin
dollarin arvoista yritysportfoliota hallinnoivassa
investointiyhtiössä, johon esimerkiksi Singapore
Airlines kuuluu. Mutta takaisin historian
alkupäähän ja Srivijayalle.
1300-luvulle tultaessa Srivijayan pääkaupungin,
Sumatralla sijaitsevan Palembangin prinssi
Sang Nila Utama perusti Temasekin saarelle
kauppatukikohdan ja antoi sille nimeksi
Singapura, leijonakaupunki. Tarina kertoo, että
astuessaan ensi kertaa maihin hallitsemallaan
saarella, prinssi näki itselleen
tunnistamattoman eläimen luullen sitä
leijonaksi. Olettavasti eläin oli malakantiikeri tai
aasiankultakissa, mutta nimi Singapura jäi
elämään, kuvastuen nykyihmiselle mm.
lukemattomissa erilaisissa Merlion-figuureissa

aina turistikauppojen avaimenperistä ja muusta
pikkukrääsästä Marina Bayn ikoniseen, vettä
takaisin mereen syöksevään patsaaseen saakka.
Bisnekset kukoistivat ja Singapuran
kuningaskunnassa asui arviolta
kymmenentuhatta ihmistä. Vaikka saaresta oli
jo tuolloin tullut kansainvälinen kaupankäynnin
keskus, pitivät merirosvot edelleen pintansa.
Tuon aikaisista vaaroista voi lukea kiinalaisen
posliinikauppiaan Wang Dayuan kertomana.
Merirosvous vaikutti olevan hyvin
organisoitunutta, sillä hänen mukaansa laivoja
saattoi olla ryöstämässä jopa 200 – 300 pientä
venettä, joista ammuttiin myrkkynuolia. Nuolilla
ei myöskään ollut tarkoitus ainoastaan pelotella,
vaan nimenomaan saada vastustajat hengiltä.

1300-luku oli Malakan niemimaalla merirosvojen
ohella muutenkin sotaisaa aikaa, kun kakkua oli
jakamassa useita eri kuningaskuntia ja niiden
riitaisia perillisiä. Singapuran kuninkaan
Paramesvaran käännyttyä islaminuskoon tuli
Singaporestakin monien käänteiden jälkeen osa
hänen perustamaansa, uudenuutukaista
Malakan sulttaanikuntaa.

Entisistä myrkkynuolilla metsästäneistä
merirosvoista oli tullut salonkikelpoisia! Tästä
kertoo osaltaan se, että Orang Laut-kansan
johtajaa kutsuttiin nimellä Raja Negara Selat
(salmialueen kuningas) tai Ketua Orang Laut
(merikansan johtaja). Sama henkilö oli myös
Singaporen satamakapteeni, Shahbandar sekä
Malaji-kuninkaiden laivaston johtaja.

1500-luvulle tultaessa mukaan osingoille tulivat
eurooppalaiset etsiessään mm. mausteita
hoviensa ja aina kasvavan porvaristonsa
herkkupöytiin. Portugalilainen diplomaatti ja
apteekkari, Tome Pires, kertoo
aikalaiskuvauksessaan, kuinka Orang Laut-kansa
auttoi suistamaan vallassa olleen Singapuran
hallitsijan valtaistuimelta. Portugalilaisten
valloitettua koko Malakan sulttaanikunnan
vuonna 1511, pakeni sulttaani nykyisen Johorin
osavaltion alueelle ja perusti sinne Johoren
sulttaanikunnan, jonka osaksi Singapurakin
päätyi.

Portugalilaisten menestyksekkäät kauppareitit
houkuttelivat alueelle myös hollantilaiset ja
britit, jolloin eurooppalaisten vaikutusvalta ja
keskinäiset mittelöt malaijien saaristossa
kasvoivat. Vuonna 1641 hollantilaiset valtasivat
Malakan portugalilaisilta. Seuraavalla
vuosisadalla kamppailua aina tuottoisammaksi
muodostuneesta siirtomaa-asemasta käytiin
etenkin brittien ja hollantilaisten kesken.
Vuonna 1818 Intian kenraalikuvernööri lordi
Hastings antoi Sir Thomas Stamford Rafflesille
käskyn tutkia uutta paikkaa kauppasatamalle
brittien valta-aseman vahvistamiseksi
Malakansalmella. Raffles teki työtä käskettyä, ja
jo 6.2.1819 allekirjoitettiin Johoren sulttaanin
kanssa sopimus, jonka mukaan Englannin ItäIntian kauppakomppania sai perustaa
Singaporen saarelle kauppasiirtokunnan. Uusi
aikakausi oli alkanut.

Johoren yritykset taistella portugalilaisia
vastaan, ja samalla yllyttää muitakin
malaijilaisvaltioita tähän, johtivat portugalilaiset
polttamaan koko Singapuran kauppatukikohdan
vuonna 1611. Tämän tuhoamisen myötä saaren
vakituinen asutus pieneni olemattomiin.
Alkuperäiset Orang Lautit jatkoivat kuitenkin
elämistään saarella. Singaporea ympäröivien,
vaikeakulkuisten vesien tunteminen antoi heille
uuden, tärkeän roolin 1600 - ja 1700-luvuilla
malajilaisten kuningaskuntien luotseina,
viestinvälittäjinä ja kauppiaina. Orang Lauteja
alettiin nimittää tärkeisiin virkoihin ja tämän eri
sukuihin jakaantuneen yhteisön edustajat
toimivat mm. laivanrakentajina, seppinä ja sekä
ajokoirien kouluttajina.

Lähteitä:
Ratika Shah Singh: Historical Anecdotes of
the Orang Laut of Negara Selat. Passage, 910/2021. Friends of the Museums Singapore.
https://biblioasia.nlb.gov.sg/vol-14/issue4/jan-mar-2019/looking-back-at-sg/
https://www.visitsingapore.com/travel-guidetips/about-singapore/
https://www.wikiwand.com/en/History_of_Sin
gapore

MANU MUUTTAA AASIAAN
TEKSTI JA KUVAT: MANU-KOIRA, AVUSTAJANA KATRIINA KLÉN

Oletko haaveillut muutosta Aasiaan? No, suoraan sanoen, en minäkään aiemmin,
mutta mieleni muuttui, kun palvelusväkeni alkoi tehdä järjestelyjä Singaporeen
muuttoa varten. Kerron tässä koiramaisen näkökulmani, miltä matkavalmistelut
näyttivät, niin omalta kuin palveluväkenikin kannalta.
Muuttomme Singaporeen varmistui jo keväällä
2021. Ymmärsin kyllä, että nyt on jotain
tapahtumassa. Kun kotimme oli tyhjennetty ja
muuttomiehet lähteneet, olin jo varma, että
johonkin tässä nyt tulee lähtö. Ihmettelin kovasti,
kun mami tuntui kyynelehtivän tuon tuostakin
minua paijaillessaan. Kaikki tuntuivat toistelevan,
että Manu odottaa mummolassa ja ihan kohta
nähdään. Selityksenä kertoivat, että koronan
vuoksi palvelusväki on karanteenissa perillä 14 vrk
ja minun karanteenini olisi ollut vain 10 vrk jossain
karanteenikeskuksessa.

Niinpä minä odotin ihmismummoni kanssa koko
syksyn ja talven, kunnes keväällä palvelusväki
saapui takaisin minua hakemaan mukaan kotiin,
tänne Singaporeen.
Ensin suhtauduin muuttoasiaan
välinpitämättömästi, mutta kun kuljetusboxini
ilmaantui mukaan arkeeni, minuakin alkoi
kiinnostaa, mihin oikein oltiin menossa. Halusin
varmistaa, että kuljetus on varmasti turvallista ja
niinpä testasin ensimmäisen boxin kestävyyden
automatkalla. Ei kestänyt!

Palvelusväki ei ymmärtänyt olla iloinen, että
homma selvisi jo Suomen päässä, eikä vasta
pilvien päällä.

Singaporessa olleessaan palvelusväelläni oli aikaa
järjestellä muuttooni liittyvät paperityöt. Kyllähän
he niitä papereita jonkin verran järjestelivätkin hiki
päässä ennen lähtöä. Mitäs kaikkea siinä nyt
olikaan? Koiran tuontiin liittyvä kolmesivuinen
ohjeistus on seikkaperäinen ja sitä kannattaa
seurata tarkasti. Tärkeimmät lienevät lisenssit
koiran omistamista ja tuontia varten sekä
rokotuksiin ja eläinlääkäritarkastuksiin liittyvät
todistukset. Ja tietysti passi! Minua kyllä sapettaa,
että nuo rokotukset, verikokeet ja tarkastukset
tehtiin jo ekan kerran keväällä 2021, ja kun
muuttoni siirtyikin, niin kaikki piti tehdä
uudelleen, koska vasta-ainetestien voimassa olo
on vain 6kk. Minulle haettiin myös
karanteenipaikkaa kuulemma melkoisen
hartaasti. Mami kirjoitteli pitkiä sähköpostiviestejä,
koska edelleenkään karanteenikeskukseen ei
saanut paikkaa jonojen vuoksi. Lopulta kotiväki sai
työvoittona tiedon, että voisin lusia karanteenin
kotona, kunhan kotimme tultaisiin tarkastamaan
ja hyväksymään.

Voitteko uskoa, että kotikaranteenissa ollessani,
en olisi saanut mennä edes tarpeille ulos.
Palvelusväki oli jo suunnittelut ulkoilutilani
parvekkeelle. Onnea oli matkassa, koska ihan
viime metreillä tulikin tieto, että Suomi
lähtömaana oli hyväksytty kategoria B:hen, joka
tarkoitti sitä, että karanteenia ei tarvittaisi
lainkaan, mikäli rokotukset, vasta-ainetestit,
eläinlääkäritarkastukset ja loiskarkoitukset olisi
tehty asianmukaisesti. En osannut iloita, koska
varsinaisesti en nauttinut noista
lääkäritoimenpiteistä. Laastari oli tosin kivan
värinen!

Lopulta koitti se päivä, että lähdemme. Minua
matkatiedolta yritettiin varjella, koska hermostun
helposti, kun matkalaukkuja liikutellaan. Niinpä
pääsin ihmisveljeni hoitoon pakkauspäiväksi ja
minua valmisteltiin pitkään lentomatkaan
huolellisesti. Sain tosi hyvää ruokaa eli jauhelihaa
nappuloiden seassa sekä tosi paljon
nuuskutteluleikkejä ja -lenkkejä. Hierontaakin
taisi olla päivän ohjelmassa.

Matka oli pitkä ja raskas. Pysähdyttiin Dohassa,
jossa minut kuljetettiin ensin odottamaan viileään
huoneeseen ja sitten uuteen koneeseen. Olin
aikani kuluksi edellisellä lennolla nakertanut
vesikupin häkkini ovesta palasiksi, joten
henkilöstöllä oli hieman ongelmia antaa minulle
vettä pysähdyksen aikana. Lopulta he päätyivät
avaamaan koppini hetkeksi.

Kotiväen tullessa hakemaan minut mukaan
lentokentälle, olin tosi hyvällä tuulella ja nautin
hurjasti ihmisten seuraamisesta. Erityisesti minulle
jäi mieleen kentän henkilökunta, joka rapsutteli ja
jutteli minulle tuon tuostakin. Jopa
lastausrampilta tuli todella mukava ihminen
kertomaan, että kohta tavattaisiin
lastausvaiheessa. Minähän totta puhuen ihan
odotin tuota tapaamista! Sain olla kotiväen kanssa
lastaukseen saakka, ja vaikka hieman ihmettelin,
kun koppini laitettiin varmistukseksi jopa
nippusiteillä kiinni, en osannut pelätä.

Matka-aikaa kului odotuksineen hieman yli 20
tuntia. Singaporessa minut kuljetettiin kentän
alueella melko kauaksi ja epäilin jo, mahtaako
kotiväki löytää minua. Vaikeaa se olikin ollut.
Kentällä kotiväki oli mennyt selvittämään, mistä
saavat minut noudettua ja hoitaneet ensimmäiset
paperityöt. Kysyttiin luvat ja lisenssit. Tietysti he
olivat printanneet väärän lisenssin ja sitä sitten
ihmeteltiin tovi. Lopulta asiat selvisivät ja he saivat
ohjeet, mihin minut oli viety. Samaiseen paikkaan
mami oli varannut eläinlääkärin tarkastukset
muutaman tunnin laskeutumisen jälkeen.
Ohjeiden mukaan kotiväen tuli ottaa kentältä taksi
(tai heidän matkatavaramäärällään kaksi taksia) ja
ajaa cargoalueelle. Sinne ei niin vaan ajellakaan
sisään, vaan tarvitaan kulkuluvat, jotka käydään
panttia (passi tai henkilökortti) vastaan
lunastamassa eri toimistosta ja sisään saa ajaa vain
virallisella taksimerkillä varustetut taksit. Ei siis
esimerkiksi Grab-autoilla. Kotiväen taksikuskit
hieman nikottelivat, koska heidän piti odottaa joka
vaiheessa. Olin jo melko uupunut, kun he lopulta
avasivat häkkini ja pääsin ulos pissalle.

Tein varmasti enkat jalannoston kestossa! Mami
antoi vettä ja join kunnon kupillisen viimeiseen
pisaraan saakka. Taksilla sitten huristettiin kotiin ja
nyt koettelemus alkaa jo olla taka-alalla.
Ensimmäiset kotipäivät vain nukuin, söin ja kävin
pikaisesti tarpeilla ulkona.
Nyt aion nauttia olostani uusissa maisemissa,
uusiin koirakamuihin tutustuen ja meressä
pulahdellen. Olenkin jo käynyt lenkkien lomassa
meressä kahlailemassa ja uinutkin vähän. Uimisen
jälkeen joudun kyllä aina suihkuun, mutta kestän
kyllä!

Aloitin muuten myös someurani instagramissa
nimellä

@manuinsg
Tapaamisiin,
Manu

SISU JA MANU SUOSITTELEVAT
Vaikka Singaporessa onkin kuumaa ja
kosteaa, ei koiran elämä ole oikeastaan
lainkaan hullumpaa, kun tarjolla on
meressä tassuttelun ohella niin uimaaltaita kuin koirakahviloitakin. Tässä on
päästy polskuttelemaan East Coastille
Petmaster-lemmikkikaupan yhteydessä
olevaan Paws 4 Splashiin.
Lisätietoja:
https://petmaster.com.sg/paws4splash

PORUKALLA RAVINTOLAAN
Koirien ei tarvitse myöskään jäädä yksin kotiin
odottelemaan, jos muu perhe lähtee ulos
ystävien kanssa iltaa istumaan.
Kahvilaterasseja, jonne lemmikin saa ottaa
mukaan on jo varsin kattavasti, iltaravintoloita
vähän vähemmän.
Spruce-ravintola Tanglinin Phoenix-parkissa
tarjosi hyvää ruokaa ja kivan miljöön, ja
vieraina oli useampiakin koiria, joita saattoi
vähän ohimennen nuuhkaista ja moikata!
Lisätietoja: https://www.spruce.com.sg/

KOIRAKAHVILAAN VAI KOIRATREFFEILLE?

Ohessa lisää vinkkejä sekä koiranomistajille että niille, jotka vielä vain haaveilevat omasta sessusta,
ja siksi koittavat kaikin keinoin päästä lähietäisyydelle niitä jossain taputtamaan.
Tässä artikkelissa on esitelty 14 eri koirakahvilaa eri puolilla Singaporea:
https://www.thefunempire.com/dog-cafe-singapore/
Jos haluat etsiä koiraystävällisiä ruokapaikkoja alueen
mukaan, se onnistuu tätä kautta:
https://www.chope.co/singapore-restaurants/pages/sgguide-dog-friendly
Jos omaa koiraa ei ole, mutta haluat koiratreffeille, on
ratkaisusi Furpal-koiratinder:
https://www.furpal.co/find-a-furpal
Jos taas pidät erityisesti Chou Chou-koirista eli
kiinanpystykorvista, niin tsekkaa tämä:
https://www.chowcute.com/

MIELUUMMIN KISSAKAHVILAAN LEIKKIMÄÄN?
Kissakahviloiden liikeidea näyttää poikkeavan koirakahviloista:
Sinne ei mennä oman lemmikin kanssa, vaan leikkimään
pääsymaksua vastaan kahvilan kissojen kanssa.
Tässä linkissä on esitelty seitsemän eri kissakahvilaa:
https://samleetravel.com/cat-cafes-in-singapore/

KARVAKAVERILLE KAKKUA
Jos olet miettinyt, mitä extraspesiaalia voisit nelijalkaiselle ystävällesi
tarjota, on etsintäsi päättynyt: Feed My Paws on lemmikeille
tarkoitettuihin herkkuihin erikoistunut leipomo, jossa Crystle ja Clarissa
loihtivat herkkuja toiveittesi mukaan.

Sympaattinen lemmikkileipomo on toiminut
jo kolme ja puoli vuotta Toa Payohin tiloissa,
osoitteessa Block 4, Lorong 7, Toa Payoh,
#01-129. Kauppa on avoinna torstaista
sunnuntaihin klo 12-16.
Tätä ennen Crystle Tan piti kotileipomoa eli
itse yritys on toiminut jo vajaat
kymmenkunta vuotta. Crystle kertoo, että
pitkäaikaisimmat vakioasiakkaat ovat
käyneet uskollisesti leipomon
perustamisvuodesta 2013 saakka, kun ovat
halunneet hemmotella lemmikkejään.
Varsinaisten leipomotuotteiden ohella
tarjolla on myös erilaisia pikkuherkkuja,
kaikki itse tehtyjä laadukkaista raakaaineista ja ilman säilöntäaineita.

Feed My Pawsilla on verkkokauppa, mutta
jos aikaa on, kannattaa käydä paikan päällä
herkkuostoksilla ja tekemässä vaikkapa
syntymäpäiväkakun tilaus
henkilökohtaisesti, niin pääsee tapaamaan
äärimmäisen ystävällisiä ja auttavaisia
Crystlea ja Clarissaa. Samalla näkee, kuinka
herkut valmistuvat. Kuvassa kaupan
perustaja, Crystle Tan täyttää kuppikakkuja
ennen koristelua.

Kakkutilaukset tulee tehdä etukäteen, mutta satunnaiselle ostosmatkailijalle on
tarjolla pakastettuja kuppikakkuja. Näistäkin karvakorvasi taatusti ilahtuisi!

Varsinaisia juhlakakkuja, joista oikealla esimerkki, pääsee
ihastelemaan leipomon kotisivuilta:
https://www.feedmypaws.com/collections/dog-birthday-cakecupcake-pupcake-bakery-shop-singapore-delivery
Koirille suunnattuihin kakkuihin käytetään ainoastaan tuoretta
lihaa, kalaa, kasviksia sekä hedelmiä, ja väriaineet ovat peräisin
orgaanisesti viljellyistä kasviksista ja vihanneksista. Siis
mahdollisimman vähän allergeeneja. Kissoille, hamstereille,
pupuille ja muille pieneläimille on luonnollisestikin omat
herkkunsa saatavilla.
Sen lisäksi, että kaupassa muistetaan kotonaan rakastettuja
eläimiä, asustaa kaupassa myös neljä rescue-hamsteria, alla
olevassa kuvassa kaksi näistä häkeissään alahyllyillä.

Erityisesti Clarissa (kuvassa vasemmalla) toimii
vapaa-aikanaan löytöhamsterien ja - kissojen hyväksi
perustetuissa yhdistyksissä. Jos siis rescue-toiminta
kiinnostaa, kannattaa tehdä myös näissä merkeissä
retki Feed My Pawsiin.

Lisätietoja:
https://www.feedmypaws.com/

LEMMIKKIADOPTIO
SINGAPORESSA
–
KATUKISSOISTA
KOTIKISSOIKSI
TEKSTI JA KUVAT: SARA REINIKAINEN-HO

Varmasti kuka tahansa Singaporessa hetken
aikaa asunut on huomannut kaduilla
kuljeskelevien kissojen suuren määrän, aivan
ydinkeskustasta aina saaren reunoille asti.
Joku helläsydäminen tai muuten vain
eläinrakas on saattanut jopa päästä
rapsuttelemaan paria suloista mirriä, sillä
monet asutuskeskittymissä oleskelevista
kissoista ovat suhteellisen kesyjä ja ihmisiin
tottuneita. Usein tällaiset kissat ovatkin niin
kutsuttuja yhteisökissoja (community cats),
jotka asuvat jonkin tietyn kerrostalon pihalla,
autotallissa tai vaikkapa puistossa, ja
paikalliset asukkaat käyvät aamuin illoin
kiertämässä alueen ja ruokkimassa siellä
asustelevat kissat. Yhteisökissat ovat
lähestulkoon aina myös leikattuja, ja toisesta
korvasta puuttuu kärki sterilisoinnin merkiksi.
Toisaalta erityisesti harvemmin asutuilla tai
metsäisemmillä alueilla saattaa vastaan tulla
ihan villikissoja, joita ei useinkaan ole pystytty
leikkauttamaan ja jotka eivät päästä ihmisiä
lähelleen. Näitä kissoja yritetään leikkauttaa
monien hyväntekeväisyysjärjestöjen TNRohjelmien (Trap-Neuter-Return) kautta, jotta
niiden määrä ei lisääntyisi aivan
hallitsemattomasti. Kolmas kategoria on sitten
leikkaamattomat kotikissat ja laittomat

kasvatuskissat, jotka ovatkin vastuussa
suuresta osasta Singaporen
kissanpentupopulaatiosta, joko omistajien
huolimattomuuden ja tietämättömyyden
kautta, tai sitten rahanhimon takia.
Siksipä ihan ykkösneuvo kissan, ja erityisesti
kissanpennun, hankkimista miettivälle on, että
kissaa ei kannata KOSKAAN ostaa kenenkään
kotoa mukaan – silloin nimittäin riskeeraa
tukevansa sekä laitonta, että erittäin julmaa
harmaan talouden kissankasvatusta. Usein
kyse saattaa olla rotukissoista kuten
bengaleista, ja silloin kannattaa kysyä ihan
suoraan onko kasvattajalla luvat kunnossa,
nimittäin rotukissojen kasvattajien kuuluu olla
lain mukaan rekisteröity.
Kaikkien osapuolien kannalta parempi
vaihtoehto onkin usein kissan adoptointi
eläinhoitoloiden tai rescue-organisaatioiden
huomasta, sillä silloin tarjoaa sekä adoptoidulle
kissalle kodin, että vapauttaa sen paikan
seuraavalle apua tarvitsevalle kisulle. Tällaisia
organisaatioita ovat muun muassa Project
LUNI, KISS ja SPCA. Kannattaa kuitenkin
muistaa, että näillä yhdistyksillä kissojen
hyvinvointi on etusijalla, joten kissojen usein
vaaditaan pysyvän sisäkissoina ja asunnon

ikkunoiden tulee olla suojattuja verkoilla, jotta
kissa ei pääse putoamaan. Näitä tapauksia on
nimittäin harmittavan (ja yllättävän) paljon!
Kissan adoptointi on huikean suuri apu sekä
kissoille, että avustusjärjestöille – mutta myös
ihana lisä perheeseen! Meidän perhe päätyi
adoptoimaan kaksi pientä kissanpentua kaksi
vuotta sitten, ihan keskellä pandemia-aikaa,
sillä ajankohta tuntui silloin sopivalta.

Adoptoimme suhteellisen kivuttoman
prosessin myötä sisarukset Project LUNIn
kautta käytyämme heitä ensin sijaiskodissa
katsomassa. Juuri toista syntymäpäiväänsä
juhlineet kisut ovat nyt jo aivan erottamaton
osa perhettämme, ja koska pystyimme
viettämään heidän kanssaan paljon aikaa
pentuvaiheessa, he ovatkin todella
läheisyydenkaipuisia tapauksia.

Jos näiden puheiden jälkeen
edelleen kissan hankinta
Singaporessa kiinnostaa, kannattaa
kurkata vielä alla olevaa listaa
huomioon otettavista asioista kissaa
adoptoidessa:
Kissan muuttaminen Singaporesta
ulkomaille on suhteellisen helppoa (mm.
Finnair antaa kuljettaa kissan yleisesti
ottaen lentokoneen matkustamossa),
mutta sen takaisin tuominen Singaporeen
ei niinkään. Tiukkojen karanteenilakien
takia kissaa pitää pitää jopa kuukausi
kalliissa kennelikaranteenissa, ja lupien
saaminen saattaa kestää pitkään!
Kissojen pitäminen on teknisesti ottaen
edelleen laitonta julkisissa asunnoissa
(HDB) Singaporessa, ja vaikka tätä vanhaa
lakia ei yleisesti ottaen valvota, on se hyvä
ottaa silti huomioon.

Kissan eläinlääkärikulut ovat suurimmillaan
ensimmäisen elinvuoden aikana
sterilisaation ja rokotteiden takia, mutta sen
jälkeen terveelle kissalle riittää vuosittainen
tarkastuskäynti. Tämän voi välttää myös
adoptoimalla jo aikuisen kissan, joita on
myös tarjolla yllin kyllin! Usein aikuiset kissat
ovat vähemmän suosittuja kuin pennut,
joten näiden adoptointi onkin ihan erityisen
ihana teko, ja niiden hoito on usein
helpompaa kuin pentujen.
Jos tahdot kuitenkin adoptoida
nimenomaan kissanpennun, kannattaa
harkita kahden samasta poikueesta olevan
adoptoimista samalla kertaa. Kaverin kanssa
uuteen kotiin saapuminen on paljon
vähemmän stressaavaa kissalle, ja ne ovat
usein onnellisempia, leikkisämpiä ja
henkisesti terveempiä rakkaan sisaruksen
kanssa kasvaessaan.

Jos kissan adoptio tuntuu isolta sitoumukselta
tässä kohtaa, voi moniin järjestöihin myös
ottaa yhteyttä ja tarjoutua kissalle
sijaiskodiksi, kunnes hän löytää tiensä pysyvän
adoptoijan luokse – sijaiskoteja tarvitaan aina,
ja näin pääsee auttamaan katukissoja ilman
pysyvää velvoitetta!
Kissakaverin adoptio on ihana teko sekä
kissan itsensä, että koko yhteiskunnan
puolesta, mutta muistathan kuitenkin, että
adoptio on pysyvä ratkaisu – kissan tulisi siis
olla osa perhettäsi ja muuttaa mukanasi,
minne ikinä päädytkään.

Mikäli kysymyksiä heräsi lisää, voi
minuun ottaa myös suoraan yhteyttä
instagramin kautta:
@sarafromfinland
Onnea adoptioharkintaan, jos se on
ajankohtaista juuri nyt!

HUNGRY GHOST
TEKSTI: ORVOKKI TURKKA

Elokuussa ja erityisesti 12.8 vietetään Singaporessa taas Zhing Yuan Jie eli Hungry
Ghost festivaalia. Singaporen kiinalaisten Taolaisuutta ja Buddhismia harjoittava
väestö uskoo vahvasti siihen, että heidän kalenterinsa 7.kuukautena helvetin
portit avataan ja kuolleiden sielut tulevat takaisin maan päälle aiheuttamaan
ongelmia ellei henkiä lepytellä, viihdytetä ja ruokita. Osa palanneista hengistä on
kuolleita vierailemaan tulleita sukulaisia jotka ovat aikanaan saattaneet olla
ahneita, kateellisia, addikteja tai pakkomielteisiä ja uudelleen syntyneet hungry
ghostiksi, osa taas pahoja henkiä jotka ovat kuolleet väkivaltaisesti ja pääsevät
nyt hetkeksi takaisin maan päälle riehumaan.
Taolaiset uskovat että uskonnollinen hahmo Di
Guan Da Di saapuu 15.pvä tarkastamaan
ihmisten hyvät ja huonot teot ja tuo pahat
henget mukanaan. Sitten temppeleissä
suoritellaan riittejä joilla henkiä lepytellään,
synnit tunnustetaan ja pyydetään
anteeksiantoa. Buddhalaiset keskittyvät
antamaan uhrilahjoja esi-isille ja kuolleille
rakkailleen joita ei ole ehkä muistettu kunnolla
elinaikanaan tai kuoleman jälkeen.
Singaporessa Hungry Ghostia on vietetty 1800luvulta lähtien, joten sillä on vahvat perinteet ja
sitä vietetään vakavammin täällä kuin
esimerkiksi Manner-Kiinassa. Hungry Ghostfestival ei ole mikään singaporelaisten
Halloween, vaan totista totta. Aasialaiset ovat
todella taikauskoisia ja uskomukset esimerkiksi
numerologiaan, vaihtoehtohoitoihin ja
fengshuihin ohjaavat monella tapaa ihmisten
elämää.

Mitä sitten kuukauden aikana
tehdään tai ei tehdä?
Koko kuukauden aikana eletään hyvin
varovaisesti. Jätä huomioimatta jos kuulet
nimeäsi vaimeasti kutsuttavan, löydät
maasta jotain epäilyttävää tai haistat jotain
erikoista. Henget yrittävät saada
ihmiskehoja valtaansa, jotta välttäisivät
joutumasta takaisin.
Ole kiltti hyönteisille ja muille pieneläimille.
Ne saattavat olla vierailemaan tulleita esiisiä. Erityisesti perhoset.
Älä osta kotia tai uutta autoa. Esi-isät
saattavat tulla kateellisiksi materialistisista
asioista ja kostaa. Älä myöskään mene
naimisiin. Seitsemän kuukausi on
epäonninen aika aloittaa avioliittoa etkä
halua henkiä vieraaksi häihisi.
Älä katso rukousalttarin alle. Henget
saattavat olla siellä syömässä.

Jos menet katsomaan Hungry Ghostin
aikana pidettäviä Getai-esityksiä (kiinalaista
oopperaa, nukketeatteria ja joskus myös
popkappaleita yhdistävää esitystä), älä
missään nimessä istu eturiviin. Eturivi
jätetään tyhjäksi henkiä varten.
Vältä mustaa ja punaista pukeutumista,
nämä värit kiinnostavat henkiä. Jos jätät
pyykkejä ulos kuivumaan, henget saattavat
koittaa niitä päälleen ja päätyä niiden
mukana taloon. Älä myöskään itse kulje
HDB:n ikkunoista roikkuvien pyykkien alta,
jos siellä roikkuu punaisia alusvaatteita. Se
tuo sinulle epäonnea.
Vältä uimista. Saatat hukkua, koska
hukkuneet henget (water ghosts) haluavat
seuraa tuonpuoleiseen.
Älä koske kenenkään olkapäähän tai päähän.
Yin ja Yang menevät epätasapainoon ja
aiheuttavat henkien pääsyn henkilön
kimppuun.
Älä oleskele myöhään ulkona. Henget ovat
silloin aktiivisimmillaan ja erityisesti
raskaana olevat ja lapset ovat silloin
vaarassa.
Älä nojaile seiniin tai hengaile kapeilla
kujilla, henget saattavat napata sinut.
Ulkona olevissa metallipöntöissä poltetaan
“rahaa” (hell money) ja esimerkiksi paperisia
kuvia autoista, kelloista ja koruista, tai
luksustuotteista, kuten uusimmasta
Iphonesta tai Hermesin huivista. Näillä
lepytellään henkiä ja pidetään huolta heidän
tarpeistaan tuonpuoleisessa.

Katujen reunoilla voit nähdä ruokaa,
makeisia, mandariineja ja suitsukkeita, joita
on laitettu henkiä varten. Ethän vain koske
niihin, muuten sinulle voi käydä huonosti.
Älä tökkää syömäpuikkoja riisikippoon.
Henki luulee muuten ruokaasi lahjukseksi.
Hammaslääkäriä ja erityisesti
viisaudenhampaan poistoa on syytä välttää,
jotteivat henget pääse sisään.

Muita singaporelaisia uskomuksia
Tutkimusten mukaan (Yougov 2018) 68% singaporelaisista uskoo kummituksiin. Talojen
kummitteluun, haamujen kohtaamisiin ja jopa niiden kanssa kommunikointiin uskoo yllättävän
moni. 44% sanoo olevansa taikauskoisia ja 33% uskoo vahvasti myös numerologiaan. Ajatuksena
tuntuu olevan, että ei siitä haittaakaan ole, ja esimerkiksi kovasti kilpaillussa yritysmaailmassa
kaikki keinot menestykseen kannattaa ottaa käyttöön.

Usko tai älä
Älä leikkaa kynsiäsi yöllä. Se houkuttelee
pahoja henkiä taloon ja lyhentää elinikääsi.
Kun ostat uuden asunnon, suorita puhdistusrituaali. Koputa oveen kolmesti ja pyöritä
lattialla ananasta huutaen samalla “Huat Ah”
mikä tarkoittaa hyvää onnea. Mihin ananas
pysähtyy, on talon onnekkain paikka.
Älä anna lahjaksi kelloa. Se tarkottaisi, että
annettavan aika on vähissä. Myös kengät ovat
huono lahja, koska lahjan saaja kävelisi pois
elämästäsi ja sana kengät kuulostaa
mandariiniksi samalta kuin paha. Veitset ja
sakset ovat myös huono idea, niillä leikkaat
vain siteet ystävääsi. Jos haluat antaa hyvän
lahjan, anna jotain mitä on pari, esimerkiksi
syömäpuikot.

Älä valokuvaa nukkuvaa. Kun nukumme,
sielut vaeltavat ja saattavat joutua
valokuviin. Älä myöskään ota kuvaa
kolmesta ihmisestä. Keskimmäinen
ihminen kuolee ensimmäisenä.
Numero 4 on epäonnisin numero, koska se
kuulostaa mandariinikiinaksi kuolemalta.
Hissin nappuloista saattaakin puuttua koko
4 kerros. 4. ja 13. kerroksen asunnot
myydään tutkimusten mukaan jopa 1,3%
halvemmalla kuin muiden kerrosten
asunnot. Saatat saada siis halvemmalla
vuokrattuakin asunnon näistä kerroksista.
Numero 24 kuulostaa samalta kuin helppo
kuolla, sitäkin on syytä välttää. Hyviä
numeroita ovat 3, 6 ja 8.

Kiinalaisen uuden vuoden aikaan moni käy
tallettamassa tililleen onnekkaan summan,
kuten 1.888sgd. Silloin on muistettava
pukeutua punaiseen ja ehkä kysyttävä
ennustajalta oikea aika tallettamiselle, jotta
onni voidaan maksimoida.
Punaisen ja kullan värin käyttäminen
sisustuksessa erityisesti kiinalaisen uuden
vuoden aikaan tuo varallisuutta kotiin.
Valkoinen väri koetaan huonoksi ja
yhdistetään hautajaisiin ja kuolemaan.
Älä avaa sateenvarjoa kotona. Kotiin sataa
huonoa onnea.
Älä vihellä öisin. Kutsut henkiä kotiisi.
Choy, touch wood! Koputa puuta. Tämähän
on länsimaalaisillakin. Jos sanot vitsinä, että
jotain tulee tapahtumaan, muista koputtaa
puuta ettei niin myös käy. Aasiassa uskotaan
että henget, myös hyvät, asuvat päivisin
puissa joten kopauttamalla pyydät henkeä
apuun. Banaanipuussa asuu muuten
hirvittävä myyttinen naishahmo Pontianak
joten mieti tarkkaan mitä puuta
kopauttelet!
Kotiin tullessa peseydy, ja pese jalat
(erityisesti kantapäät) ja naama, jottet tuo
henkiä mukanasi. Syytä on myös lausua
rukous ennen makuuhuoneeseen
menemistä.
Meitä länsimaalaisia saattavat monet näistä
uskomuksista huvittaa. Yllättävää on myös, että
monet järkevät ja korkeakoulutetut ammattiihmisetkin saattavat vieläkin elää niiden
mukaan. Jotkut lääkärit eivät esimerkiksi syö
ennen työvuoroaan bao buneja, bao-sana kun
kuulostaa samalta kuin “kääriä”, mikä voisi
tarkoittaa, että potilaita tulee kuolemaan.

Fengshui-energiat liikkeelle
Fengshui on otettu hyvin huomioon Singaporea
rakennettaessa. Rakennukset on aseteltu niin,
että energiat pääsevät kulkemaan.
Singapore Flyerin pyörimissuuntaa
käännettiin 2008, koska fengshui-mestarit
uskoivat, että näin vauraus saatiin tulemaan
kohti maata eikä pois sieltä.
Flyerissa on myös 28 paikkaa jokaisessa 28
vaunussa. Numerot 2 ja 8 valittiin
tarkoituksella tuomaan onnea.
Merlion-patsas on asetettu kohti itää, koska
se on hyväonnisin suunta. Vesi, jota se sylkee
suustaan, kuvastaa jatkuvaa hyvän onnen
flowta.

Marina Barrage muistuttaa ylhäältä
kuvattuna numeroa 9 joka symboloi
pitkäikäisyyttä ja onkin suosittu treffipaikka
pitkää yhteistä matkaa toivoville pareille.
Marina Bay Sandsin avausta siirrettiin, jotta
avauspäivä olisi onnekkaana ajankohtana.
Infinitypool kuvastaa järveä korkean vuoren
päällä, sillä rakennus muistuttaa kiinalaista
vuorta tarkoittavaa merkkiä . Hotellin pinta
on tehty heijastavasta mateliaalista, jotta se
heijastaa veden liikettä eli hyvän Chin
jatkuvaa kulkua.
Art Science museo on muotoiltu lotuksen
kukan muotoon, sillä se symboloi kasvua,
vaurautta ja valaistumista, mutta samalla
myös puhtautta jotta kukaan ei sokaistuisi
rikastumisestaan.

山

Fengshui näkyy myös rahassa. Vanhaan
Singaporen dollariin painettiin
kahdeksankulmainen kuvio joka symboloi
fengshuin yin ja yang energiakarttaa, Ba
Guaa. Näin jokaisella singaporelaisella on
onnea aina lompakossaan. Legendan
mukaan dollarin kolikkoon painettin
kahdeksankulmio ennen MRT linjojen
avaamista 1987, sillä sen ajateltiin pilaavan
maan fengshuin ja aiheuttavan epäonnea
ihmisille. Itse pääministeri Lee Kuan Yewn
sanottiin tuolloin olevan päätöksen takana.
Valtion päämies kiisti myöhemmin tämän
väitteen. Niin tai näin, hexacon kuitenkin
löytyy yhä uusistakin kolikoista, seteleistä ja
rahan lisäksi myös esimerkiksi autojen
rekisteriotteista.

VANHOJA YSTÄVIÄ TAPAAMASSA
Usein tulee puheeksi, mitä mahtaa nykyään kuulua Singaporesta poismuuttaneille entisille
hallituslaisille ja muille aktiivisille sisulaisille. Siispä päätimme lehtitiimissä rohkaistua
kysemään kuulumisia sekä konkareiden vinkkejä uusille Singaporen suomalaisille.
Lämpimät kiitokset kaikille kesälomien keskeltä vastanneille! Ja tällaisilla kysymyksillä
heitä lähestyimme:
Kuinka muutto sujui ja mitä sinulle nykyään kuuluu?
Kaipaatko jotain, ja mitä mahdollisesti, Singaporesta?
Millaisia vinkkejä sinulle olisi uusille Singaporen tulijoille?
Olisiko sinulla terveisiä vanhoille tutuille?

Ja näin meille vastattiin:

Neta Mäki
Muutto sujui uskomattoman hyvin, vaikka
stressaavaa olikin. Muuttopäätöksen jälkeen
palasimme Suomeen jo 4 viikon kuluttua!
Palasimme sopivasti juhannukseksi ja saimme
pehmeän laskun Suomen ilmastoon ja saimme
nauttia lähes koko kesästä. Tavarat jäi
Singaporen asuntoon helpperimme kanssa ja
muutto tapahtui Classic movingin avulla.
Meille kuuluu oikein hyvää. Itselleni oli mukava
palata työelämään 5 vuoden tauon jälkeen!
Nuorimmalle lapselle, joka ei muistanut
elämää ennen Singaporea, muutto ja
sopeutuminen oli hankalinta. Ilma oli hänestä
liian kylmää, kavereita ja helpperiä oli kova
ikävä ja ruoka oli pahaa. Nyt hänkin on jo
tottunut ja nauttii Suomessa olosta, mutta
odotamme kaikki, että pääsisimme
Singaporeen käymään!

Singaporesta kaipaan ajoittain lämpöä ja
aurinkoa, kotiapulaisen korvaamatonta apua
arjen pyörityksessä, mahjongia, ruokaa,
mukavaa rentoa elämäntyyliä, Sisun porukkaa
ja tekemistä sekä ystäviä tietenkin. Puhdas
ilma, vesi ja luonto Suomessa ovat itselleni
kuitenkin tärkeitä, ja olen iloinen, ettei
aurinkorasvaa ja hyttysmyrkkyä enää tarvitse
lotrata lapsiin päivittäin.

Tutustukaa paikalliseen luontoon esim.
McRitchieen ja isoihin puistoihin. Palkatkaa
helpperi avuksi jos suinkaan mahdollista,
vaikka se alkuun voi tuntua kummalliselta näin
suomalaisittain. Osallistukaa Sisun järjestämiin
tapahtumiin, jossa tutustutte muihin ihmisiin
ja voitte saada hyviä ideoita ja vinkkejä!
Kokeilkaa myös rohkeasti paikallisia ruokia ja
matkustakaa ahkerasti lähialueille. Koskaan ei
tiedä milloin se mahdollisuus katoaa, esim
pandemian takia!

Terveisiä kaikille siellä vielä oleville tutuille, oli
ilo saada viettää aikaa kanssanne ja tutustua
yhdessä Singaporeen asuessamme siellä.
Toivottavasti tapaamme vielä!

Maaret Söderblom
Muutimme vuodenvaihteessa takaisin Suomeen
viiden Singapore-vuoden jälkeen. Singaporeen
meidät vei mieheni työkomennus.
Muutto sujui hyvin molemmissa päissä, mutta
muuton alla stressiä aiheutti pelko, jos joku
perheenjäsenistämme joutuisi kaiken keskellä
coronan vuoksi karanteeniin. Sitä ehti kehitellä
mielessään kaikenlaisia skenaarioita, kuinka
muutto hoituisi siinä tilanteessa, mutta onneksi
sellaista tilannetta ei tullut.
Asuimme koko Singaporessa viettämämme ajan
samassa asunnossa Bukit Timahissa. Sekä
vuokraemäntämme että asuntomme agentti
olivat mukavia ja heidän kanssaan oli helppo
kommunikoida. Vuokraemäntämme suostui
aina toiveisiimme, jos ehdotimme jotakin pientä
muutosta tai uudistusta asuntoon. Olimme
kuitenkin kuulleet erilaisia tarinoita siitä, kuinka
esimerkiksi asunnon lopputarkastus voi
aiheuttaa kädenvääntöä asunnon omistajan
kanssa, joten olin mieheni kanssa varautunut
"loppuyllätykseen".
Ja todellisen loppuyllätyksen
vuokraemäntämme järjestikin: hän toimitti
meille tarkastuksen jälkeen valtavan
kukkalaitteen (kukat kukkivat juuri sen ajan
kuin viivyimme vielä maassa) ja kutsui koko
perheen illalliselle. Hän pitää meihin edelleen
yhteyttä ja kyselee aika ajoin kuulumisia. Tästä
kaikesta jäi mukavia muistoja ja se jotenkin
kruunasi Singaporessa viettämämme vuodet.
Palasimme Suomeen siis keskellä talvea, mitä
moni kauhisteli, mutta meille se sopi oikein
hyvin.
Kun muuttolasti helmi-maaliskuun vaihteessa
saapui, tulin kirjaimellisesti kaapista ulos!
Taloamme oli valmisteltava muuttoa varten ja
laskeskelin, että jos vietän alkuvuoden pimeät ja
kylmät kuukaudet sisällä komeroita ja kaappeja
järjestellen, saapuu muuttokuorma sopivasti
niin, että puramme sen keväällä. Ja kun kesä
alkaa, voimme siirtyä ulkohommiin, joita sekä
kotitalomme että mökimme pihapiireissä riittää.
Molemmat poikamme (8- ja 15 -vuotiaat) kävivät
Singaporessa DCIS (Dover Court International
School) -koulua ja viihtyivät hyvin. Suomeen
tullessaan he olivat joissakin kouluaineissa omaa
ikäluokkaansa edellä, minkä molempien
paikalliset ruotsinkieliset koulut Siuntiossa ja
Kirkkonummella huomioivat hienosti. Opetusta
räätälöitiin kevään mittaan poikien taitojen
mukaiseksi ja esimerkiksi tänä syksynä
yhdeksännen luokan aloittava esikoisemme
alkaa opiskella joitakin aineita lukion
oppimateriaalista.

Kun saavuimme Suomeen, meillä oli tasan
kymmenen päivää aikaa hoitaa käytännön asiat
kuntoon (kuten hankkia kunnon talvivaatteet
pojille) ennen koulujen kevätlukukauden alkua.
Pojat asettuivat hyvin uuteen
kouluympäristöön, ilmastoon ja arkeen
yleensäkin.
Esikoinen on hypännyt vauhdilla suomalaisen
nuoren elämään ja on ehtinyt olla jo töissä
Kirkkonummen "mäkkärissä", Paraisten SMarketissa, olla rippileirillä ja hankkia mopon.
Kuopus, joka Singaporen kotimme uimaaltaalla valitteli joskus aamu-uinneilla "kylmää"
vettä, suoritti juuri uimakoulun Airiston
koleassa merivedessä --eikä kuulemma edes
kylmää ollut Molemmat pojat ajavat nurmikot
sekä kotona että mökillä, nostavat ja pesevät
mökillä perunat ja onkivat uudelle
kissaneitokaisellemme merestä kalaherkkuja.
Esikoinen lämmittää puusaunankin kuin vanha
tekijä!
Juuri tähän ehkä kulminoituu parhaiten se,
miksi tuntui hyvältä muuttaa takaisin Suomeen:
jotta lapset saavat oppia ja kokea myös nämä
asiat. Että he osaavat liikkua ja toimia yhtä
sujuvasti niin isossa kaupungissa kuin
suomalaisessa luonnossa tai
mökkiympäristössä.
Olen ammatiltani vaatesuunnittelija, minkä
ohella olen tehnyt myös kuvittajan töitä ja
vetänyt muotoilu- ja taideklubeja lapsille ja
aikuisille. Singaporessa asuessamme saatoin
toteuttaa pitkäaikaisen haaveeni alkaa maalata
enemmän ja sitä hommaa jatkan edelleen.
Kysyntä taidettani kohtaan on kasvanut ja nyt
kun olemme asettuneet Suomeen, alan myydä
teoksiani suuremmalla volyymillä.

Ikävöin aika ajoin myös (mahtavan
ruokakulttuurin ohella) National Gallerya, joka
oli kuin toinen olohuoneeni. Tykkäsin käydä
siellä hiljaiseen päiväsaikaan, jolloin
henkilökunta tuli juttusille ja saattoi kertoa
tarinoita "taulujen takaa", joita ei ehkä muutoin
olisi kuullutkaan tai keksinyt mistään lukea.
Tykkäsin iäkkäistä sedistä ja tädeistä, jotka
päivystivät museon saleissa. Ja ylipäänsä koko
gallerian tunnelmasta, arkkitehturista ja sen
sekä vaihtuvista että pysyvistä näyttelyistä.
Ihania muistoja liittyy myös aikaan ennen kuin
kuopuksemme koulutaipale DCIS:ssa alkoi, kun
saatoimme tehdä pitkiä päiväretkiä ristiin rastiin
saarta. Ajelimme LRT:llä, kolusimme museoita
läpi ja maalasimme akvarelleja Botanic
Gardensissa. Ja ne lukemattomat kahvilavisiitiit
(joskus itse asiassa tuumin, että taisin juoda
kaikki Singaporen cappuccinot!)... Etenkin Cafe
Melbasta pidin, kun kuopus saattoi leikkiä
kahvilan nurmella samalla, kun itse tein töitä ja
siemailin kahvia.

Muiden teemojen ohella maalaan Singaporeaiheisia kuvia. Tilauksia on tullut paitsi
Singaporesta muuttavassa olevilta/
muuttaneilta, myös pysyvästi siellä asuvilta.
Suosittuja teemoja ovat olleet luonto ja
tilaajalle itselleen tärkeät paikat, kuten
näkymä vanhasta kodista, josta halutaan
mukaan muisto.
Tämän sivun näkymät ovat koticondostamme
Bukit Timahissa. Toinen on muisto omalle
perheellemme ja toisen tilasi puolalainen äiti,
joka muutti condostamme perheineen
toisaalle Singaporessa.

Olen kylmän pohjolan tyttö, joka viihtyy hyvin
viileässä, mutta tottakai ja todellakin olen myös
tropiikin lämpöä kaivannut, jopa iltapäivän
ukkosiakin! Välillä olemme ihmetelleet, ettei
Suomessa näiden kaksinkertaisten ikkunoiden
läpi välttämättä edes kuule, jos sataa. Toisin oli
Singaporessa: olohuoneessamme ei voinut edes
puhua puhelimessa, jos satoi tai ukkonen jyrisi,
kun ulkoa tuleva pauhu tunki ikkunoista läpi.
Mutta olihan se ihanaa, kun luonnon äänet (sen
sateenkin) saattoi kuulla heti ikkunan takana ja
komeisiin metsämaisemiin pääsi heti
koticondon kulmilta.

Ikävöin myös pientä ja vähän hassuakin asiaa...
Maalaan juuri taulua vanhoilta
kotikulmiltamme, jossa kävin iltakävelyillä.
Usein ohitin portin, jonka edessä istui pieni
musta kissa. Se odotti vanhaa miestä, joka
koiransa kanssa kävelylle lähtiessään astui
portista ja kumartui jutustelmaan kissalle
tarjoten tälle pikkukipollisen ruokaa.
Vieläköhän kissa mahtaa istua portilla iltaisin
setää ja koiraa odottamassa?

Ohessa luonnos katunäkymästä Chinatownissa, yhdestä tärkeimmistä lempipaikoistani Singaporessa.

Uusille Singaporeen muuttaville suomalaisille
suosittelen lämpimästi pitämään yhteyttä
suomalaiseen yhteisöön, josta mekin saimme
paitsi ystäviä, myös rutkasti käytännön
vinkkejä ja apua "niin arkeen kuin juhlaan".
Olen asunut pikkutytöstä asti maailmalla ja
tuntuu, että Singaporessa asuvat suomalaiset
muodostavat yhden aktiivisimmista ja
toimivimmista ulkosuomalaisten yhteisöistä.
Lapsiperheille suosittelen pitämän kaikin
keinoin yllä suomen kielen taitoa. Kuopuksen
kanssa kävimme jonkin aikaa Suomi-koulussa,
minkä ohella hänelle luettiin paljon sekä
suomeksi että ruotsiksi. Esikoinen myös
kirjoitteli säännöllisesti sähköpostia Suomeen
ja pojilla oli viikoittain videopuhelu mm.
isovanhempiensa kanssa. Kaikenlainen
kielitaidon ylläpitäminen helpottaa suuresti
Suomeen paluuta aikanaan, olipa kyseessä
sitten vain lyhyt pyrähdys tai pidempi
asettuminen Singaporeen.

On kivaa, kun saa aika ajoin lukea kuulumisia
Sinagporesta ja nähdä vanhoja kotikulmiakin.
Lähetän paljon kesänraikkaita terveisiä
ystävillemme ja tutuillemme Singaporeen!
Nauttikaa tropiikin lämmöstä, auringosta ja
ylipäänsä siitä upeasta ja monin paikoin hyvin
ainutlaatuisesta kulttuurista --ja niistä ihan
pienistä arjen detaljeista, joista syntyy
aikanaan kauniita muistoja, kuten pienestä
kissasta portilla istumassa.

Jos kiinnostuit Singapore-aiheisista
tauluista tai muista maalauksista
lähemmin, tavoitat Maaretin
sähköpostitse osoitteesta:
maaret.soderblom@gmail.com
sekä
instagram.com/maaretsoderblom

Soili Leppänen
Kahden ja puolen hienon Singapore-vuoden
jälkeen muutimme tammikuussa Italiaan,
Roomaan. Muutto on aina aikamoinen
projekti ja siihen kun lisättiin Italian
byrokratia ja tiukat koronarajoitukset, niin
eihän se ihan tanssien sujunut… Kevät on
mennyt asettuessa ja jos Singaporeen
ulkomaalaisena oli todella helppoa tulla, niin
ihan samaa ei voi sanoa Roomasta. Asioiden
hoitaminen ja järjestäminen on välillä
aikamoisen haastavaa, mutta italialaiseen
tyyliin aina ne asiat kuitenkin sitten jotenkin
järjestyvät! Aivot on pitänyt laittaa vähän eri
asetuksille, kuin Singaporessa ja kun itse
sopeutuu ja hyväksyy maan tavat, niin asiat
muuttuvat helpommaksi.
Rooma on kaunis kaupunki, missä historia on
koko ajan läsnä. Ihmiset ovat ihanan eläväisiä
ja aina riittää vilinää. Paluu Euroopan
mantereelle tuntui kotoisalta ja kaiken
alkuhässäkän jälkeen koko perhe viihtyy
hyvin.

Moniakin asioita on jäänyt kaipaamaan.
Asuminen ja eläminen Singaporessa oli
jälkeenpäin ajateltuna todella helppoa ja
toimivaa. Tietysti monia ihmisiä on tullut
ikävä ja myös herkullista ja monipuolista
ruokatarjontaa, sekä liikkumisen helppoutta!

Menkää ja kokekaa asioita heti! Ei kannata
suunnitella liian pitkälle, kun tilanteet voivat
muuttua nopeasti, niinkuin me korona-aikaa
Singaporessa eläneet olemme todella saaneet
huomata!
Sisun toimintaan ja tapahtumiin
osallistuminen oli itselle tosi kiva tapa päästä
sisään Singaporen Suomi-yhteisöön ja se
edesauttoi sopeutumista uuteen maahan, sitä
voi lämpimästi suositella!

Nauttikaa elämän vapautumisesta ja ottakaa
kaikki ilo irti Singaporen mahdollisuuksista!
Vilkasta ja virkistävää syksyä Singaporeen!

Tommi Rouru
Muuton hoiti molemmissa päissä alan
ammattilaiset, joten muutto sujui nopeasti ja
hyvin. Lahjoitimme kodinkoneet, pieneksi
jääneet vaatteet ja käyttämättömät lelut
apulaisellemme, osa huonekaluista ja
kasveista siirtyi ystäville Singaporeen ja
mukaan Suomeen lähti ”vain” 190
muuttolaatikkoa.

Singaporesta kaipaan ikuista lämpöä ja
merinäköalaa. Kaipaan myös Sentosan Beach
Volleyball pelejä, leppoisia golf retkiä ja
tietenkin F1-viikonloppua.

Harri Nieminen
Muutto sujui hyvin, ja lapset aloittavat
koulun Lautasaaressa tulevalla viikolla.
Kesällä on kivempi muuttaa kuin
marraskuuksi...

Kaipaan erityisesti joitain ruokia joita ei
Suomesta löydy kuten Roti Prataa,
mausteisia nuudeliruokia ja Little Indian
loistavia intialaisia, vielä en ole täältä
vastaavaa löytänyt.

Kannattaa lähteä heti mukaan uusiin
porukoihin, tapahtumiin ja matkustella sen
minkä kerkiää.

Terveisiä kaikille tutuille Singaporen sekä
Singaporessa että Suomessa. Ehkä nähdään
syksyllä formulakisoissa - tai sitten törmäillään
kotimaan tantereilla

Aktiivisesti mukaan SiSun ja Suomi-koulun
toimintaan. East Coast tarjoaa upeat
pyöräilyreitit. Malesian ja Indonesian saaret
ovat vierailun arvoisia!

Toro Tours jatkuu Helsingissä! Ollaan
yhteyksissä.

Paula Akkanen
Muutto sujui hyvin ja käytännön asiatkin meni
aika helposti, kun palasimme samaan kotiin,
josta lähdimme kahden vuoden
komennukselle. Tulimme kotiin 1.1.2020 ja
seuraavana yönä satoi paljon lunta ja lapset
olivat jo aamukuudelta ulkona leikkimässä.
Olimme kuitenkin aika lyhyen ajan poissa
Suomesta ja arki alkoi rullaamaan sujuvasti
aika pian. Lapset sujahtivat kouluun ja
päiväkotiin tosi nopeasti ja meillä aikuisilla oli
enemmän sulattelemista, että täälläkö sitä
taas ollaan ja upeat seikkailut vain muistoissa.
Hyvää kuuluu nykyisinkin, kiitokset. Nyt
olemme nauttineet kesälomasta
Saaristomerellä purjehtien ja Suomen pitkistä
ja valoisista päivistä nauttien. Neljä
vuodenaikaa tuo monipuolisuutta elämään ja
liikumme aktiivisesti eri vuodenaikojen
mukaan koko perhe.

Singaporen kaksi vuotta oli aivan mahtava
seikkailu koko perheelle! Elämä Singaporessa,
"aikuisten ja lasten Disneylandissa", oli elämää,
jota monesti muistelemme. Paluu jännitti,
mutta iloksemme olemme nauttineet taas
Suomi-elämästä, emmekä kaipaile asumaan
takaisin Singaporeen. Talven pimeimpinä
päivinä kyllä vaihtaisimme pari kuukautta
Singaporen aurinkoon ja lämpöön.

Suomi-koulu tiedottaa
Suomi-koulu starttaa taas tiistaisin TAIS:illa,
tarkempi aloitusajankohta ilmoitetaan
lähiaikoina facebookissa sekä
ilmoittautuneille henkilökohtaisesti.
Tervetuloa mukaan uudet ja vanhat oppilaat
sekä vanhemmat!

Nauttikaa seikkailusta, olkaa aktiivisia ja
ottakaa ilo irti kaupungista ja kaupungin
tarjonnasta! Tutustukaa ihmisiin ja heidän
tarinoihinsa ympäri maailman.

Suomi-yhteisö oli iso tuki ja vauhditti expatelämän alkuunpääsyä. Paljon hienoja hetkiä
vietettiin yhdessä ja on paljon mitä muistella.
Terkut kaikille "vanhoille" ja jos olette joulukuun
lopulla maisemissa, niin treffataan! (jos ei
korona sotke meidän Singaporen
reissusuunnitelmia).

SUOMI 105
- SAAVU SINNE SIIS

Itsenäisyyspäivää juhlitaan jälleen muutaman vuoden tauon jälkeen
vihdoinkin livenä, yhdessä suomalaisyhteisömme kanssa!
Merkkaa siis kalenteriisi jo nyt

La 10.12. 2022 klo 19 Singapore Recreational Club
Lisätietoa on tulossa Facebookiin sekä syyskuun lehteen ja
illalliskorttien myynti alkaa pikapuoliin. Be there or be square!

ORVOKIN
FOOD CORNER:

KEITTIÖN
KUTSUMATTOMAT
VIERAAT
TEKSTI: ORVOKKI TURKKA

Näin lomien jälkeen voisi olla paikallaan katsoa missä kunnossa kodin kuivaainevarasto on. Kotivaraa ei tule samalla lailla inventoitua ja siivottua kuin
ravintoloiden kuiva-ainevarastoa, mutta se kyllä kannattaisi. Kosteassa ja kuumassa
ilmastossa elintarvikkeetkin menevät nopeammin pilalle, paakkuuntuvat ja
menettävät toimintakykyään (esimerkiksi leivinjauhe ja kuivahiiva). Lisäksi
tuontituotteet ovat usein kulkeneet pitkän matkan Singaporeen, joten ne eivät
ostovaiheessakaan ole olleet välttämättä kovin tuoreita.
Monet meistä ovat lomailleet kesällä ulkomailla
ja asuntokin on saattanut jäädä pitkäksi aikaa
ilman ilmastointia. Kostea ja kuuma ilmasto
Singaporessa takaa myös laajan valikoiman
hyönteisiä ja tuhoeläimiä. Kotona nämä
odottamattomat vieraat saattavat tulla monelle
yllätyksenä ja aiheuttaa inhotusta, varsinkin jos
niitä löytää elintarvikkeidensa joukosta.
Tässä listaus muutamista yleisimmistä tropiikin
keittiöistä löytyvistä vieraista. Jos asut landed
housessa, älä ylläty: saatat joutua kohtaamaan
kotona myös isompia eläimiä kuten hiiriä, rottia,
liskoja, käärmeitä, sivettikissoja ja apinoita, joita
tässä listassa ei ole mainittu. Näitä kohdatessa
ota yhteyttä tuholaistorjuntaan tai ACRES
WILDLIFE RESCUE yhdistykseen (24h hotline
+6597837782), jotka tulevat poistamaan eläimet
ilmaiseksi.
Gekot (Asian house gecko): Pieniä harmaita
liskoja. Pitävät naksuttavaa ääntä ja jättävät
mustia kikkareita jätöksinään. Kaupassa
myydään syöttejä näille, mutta koska gekot
eivät ole vaarallisia, suosittelen suhtautumaan
niihin kuin hyödyllisiin lemmikeihin. Gekot
syövät nimittäin hämähäkkejä, hyttysiä,
kärpäsiä ja muita epämiellyttäviä vieraita.
Kaakkois-Aasiassa uskotaan sitä paitsi
gekkojen tuovan hyvää onnea!
Muurahaiset (Ants): Useita eri lajeja. Jos löydät
muurahaisia, niitä on jossain kokonainen
yhdyskunta. Tämä voi olla vaikka naapurin

puolella, ja muurahaiset kulkevat listojen ja
rakojen välistä, parvekkeelta sekä ovien alta
sisään. Etsi mikä niitä sisällä houkuttaa ja poista
se . Muurahaiset ovat makean perään, putsaa
siis mehuläikät, murut yms. Tykkäävät kosteista
oloista. Carpenter muurahaiset syövät puuhun
reiän johon pesivät, joten pesä voi olla vaikka
lattian alla.
Tupakkakuoriaiset (Cigarette beetle/Drugstore
beetle, tunnetaan myös nimellä biscuit
weevil): Pieni, ruskea pellavansiemenen
näköinen ja kokoinen ötökkä. Tykkää erityisesti
chili- ja paprikamausteista, jauhoista ja
muroista. Syö melkein mitä vaan ja läpi
muovinkin. Syövät myös villaa ja nahkaa.
Saattavat tulla talouteen esimerkiksi
mausteiden mukana,
joihin kuoriaiset ovat
munineet ja joista ne
ajan saatossa sitten
kuoriutuvat. Siksi voit
huomata näitä jopa
avaamattomissa
elintarvikepakkauksissa.
Banaanikärpäset (Fruitfly): munivat
ylikypsiin hedelmiin. Älä siis jätä kypsiä
hedelmiä pöydälle suojaamatta. Voit
myös kokeilla erilaisia ansoja. Pesivät
kosteissa oloissa, kuten viemäreissä,
vessassa ja roskiksissa.

Torakat (Cockroaches): Yleisiä tropiikista
löytyviä tuholaisia, erityisesti jos talossa on
roskaluukku huoneiston sisällä. Jos näet
yhden, niillä on taatusti kavereita. Liikkuvat
nimittäin enimmäkseen yöllä ja lisääntyvät
nopeasti. Rakastavat rasvaa (esim.
rasvasuodattimista), sokereita ja
tärkkelyspitoisia elintarvikkeita, mutta syövät
tarvittaessa myös saippuaa, liimaa,
hammastahnaa ja toisiaan. Kantavat
mukanaan parasiitteja ja levittävät
patogeeneja ja bakteereja, kuten salmonellaa,
sekä aiheuttavat allergiaa. Vaikeita hävittää.
Kolmea pääasiallista lajia: amerikkalaiset (isoja,
kuva alla) sekä saksalaiset ja aasialaiset
torakat (pieniä). Aasialainen torakka
muistuttaa saksalaista ulkonäöltään. Erona on
se, että aasialainen osaa lentää, saksalainen ei.
Tunnistus on tärkeää, koska samat myrkyt
eivät tehoa aasialaiseen ja saksalaiseen lajiin.
Torakoiden on todettu myös muuntuneen
resistenssiksi useille myrkyille, joten näistä
eroon pääsemiseen saattaa joutua käyttämään
ammattilaisten tuholaistorjuntaa.

Riisihärö (Rice weevil): pieni koppakuoriainen
joka löytyy yleisimmin riisistä ja viljatuotteista.
Eivät varsinaisesti levitä tauteja tai ole
vaarallisia. Pääsevät ruokaan usein jo
tuotantolaitoksissa ja näkyvät elintarvikkeen
joukossa vasta myöhemmin. Syövät myös
muovin läpi, joten voivat levitä suljettuihinkin
pakkauksiin. Tunnistaa esim riisinjyvistä, jotka
näyttävät päästä ontoilta.

Keittiökoisa (Indian meal moth): Sisätilojen
perhonen, jonka naaras munii kuivattujen
hedelmien, manteleiden, pähkinöiden yms
sekaan, ja jonka toukka sitten herkuttelee näillä
elintarvikkeilla, ulostaa niihin ja erittää
seittimäistä rihmaa. Jos löydät, heitä kaikki
kuiva-aineet roskiin ja tee tehosiivous
kaappeihin, sillä toukat voivat kulkea ympäri
kämppää ennen koteloitumistaan. Naaras munii
jopa 400 munaa kerralla ja toukkien
vaellustavan takia näistä voi olla erittäin
hankala päästä eroon.

Sokeritoukat ja paperitoukat (Silverfish): Ei
levitä tauteja eikä pure, mutta voi saastuttaa
elintarvikkeita ja ovat allergeeneja usein niille,
jotka ovat allergisia myös pölypunkeille.
Viihtyvät kosteissä tiloissa ja viemäreissä ja
tulevat esille pimeään aikaan. Tykkäävät
tärkkelyspitoisista elintarvikkeista ja paperista.
Tuholaistorjuntaan voi kokeilla luonnollisena
vaihtoehtona seetripuuöljyä ja laakerinlehtiä.

Hämähäkit: Inhottavia, mutta useimmiten
täysin harmittomia. Singaporessa on yli 800
hämähäkkilajia ja myös ihmiselle mahdollisesti
vaarallisia myrkyllisiä hämähäkkejä (esim.
musta leski ja singapore blue tarantula), mutta
suurin osa niistä viihtyy viidakossa, ei
kotioloissa. Poikkeuksena Yellow sac spider
(kuva yllä) ja Brown house spider, joita
löydetään välillä taloista, ja joiden puremat ovat
erityisen kivuliaita ja saattavat aiheuttaa
puremakohtaan kuolion, vaikean tulehduksen
tai allergisen reaktion. Hämähäkit syövät muita
hyönteisiä, kuten torakoita, kärpäsiä ja
sokeritoukkia. Yksi yleinen tavattava laji on
Jumping spiderit, jotka nimensä mukaisesti
hyppivät ja saattavat säikäyttää, mutta ovat
vaarattomia. Kotioloissa tavattavia isoja
hämähäkkejä ovat mm. pelottavan näköiset
Wolf spider ja Domestic huntsman spider.
Hämähäkkejä voi yrittää luonnollisesti torjua
piparminttu-, teepuu- ja eucalyptusöljyillä. Jos
säilytät kenkiä ulkona asunnosta, suosittelen
kopauttamaan kenkiä lattiaan ennen jalkaan
laittoa.

Kirjatäi/Jäytiäinen (Booklice): syövät mm
tärkkelyspitoisia elintarvikkeita ja kirjojen
sidontaan käytettyä liimaa, joten voit löytää
niitä kirjojenkin välistä. Jotkut lajit ovat
siivettömiä ja ne saatetaan sekoittaa tämän
takia luteeksi. Syövät myös homesieniä, minkä
takia joskus kutsutaan mold bug nimellä, ja
näiden näkeminen kertookin usein
homeongelmasta asunnossa.

Hyttyset (Mosquitoes): Levittävät Singaporessa
vakavia tauteja, kuten dengue ja zika-virusta,
joten vältä niiden leviämistä poistamalla kaikki
seisova vesi, johon ne voisivat munia. Vain
naaraspuoliset hyttyset imevät verta, josta ne
saavat ravinteita muniakseen. Miespuoliset
hyttyset syövät nektaria ja muita kasvimehuja.
Älä jätä vettä seisomaan astioihin, ämpäreihin
tai vastaaviin, ja vaihda kukkamaljakoiden vesi
säännöllisesti. Huomioi myös, että astioiden
kuivaustelineen alle ei jää seisovaa vettä ja
sulje vessanpönttöjen kannet, jos olet pitkän
aikaa poissa kotoa.
Vakkakuoriainen(Red Flour Beetle): Tulee
useimmiten asuntoon pakattujen kuivaaineiden mukana. Yksi yleisimmistä varastoissa
tavattavista tuholaisista maailmalla. Munii jopa
500 munaa ja elää jopa 3 vuotta. Syövät
jauhoja, kuivahedelmiä, muroja, pastaa yms. ja
jättävät jälkeensä kamalan hajun. Erittävät
kemikaalia mikä voi värjätä esim jauhot
vaaleanpunertaviksi.

MITEN VÄLTTYÄ TUHOELÄIMILTÄ
JA PÄÄSTÄ NIISTÄ EROON?
Pidä keittiön kaapit ja paikat puhtaina.
Imuroi kaikki raot. Pese liesituulettimen
rasvasuodattimet usein. Kaada
säännöllisesti viemäreihin kuumaa vettä.
Hyvä tapa puhdistaa viemärit on ripotella
muutama lusikallinen soodaa ennen
kuuman veden kaatamista. Voit hankkia
kaappeihin tahmeita syöttejä, jotta voit
monitoroida mahdollisia vieraita.
Säilö kaikki kuiva-aineet tiiviisti suljettaviin
muovi- tai lasirasioihin. Muista sama myös
lemmikkieläinten ruoille.
Huolehdi elintarvikkeiden nopeasta
kierrosta. Älä osta esim. jauhoja isoja
määriä. Tämä jo ihan senkin vuoksi että
kosteus ei tee niille hyvää, mutta myös siksi,
että jos joudut heittämään koko kuivaainevarastosi roskiin, hävikki ei ole niin
suuri.
Jos mahdollista säilytä pähkinät,
kaurajauhot, kahvi ym. rasvaa sisältävät
jääkaapissa.
Laita kuiva-ainekaappeihin kosteutta
sitovat ”thirsty hipot”. Voit myös ostaa
Phoon Huat/Redmanista silica-geeliä
sisältäviä pikku pusseja, joita on turvallista
laittaa elintarvikkeiden joukkoon. Lomalle
lähtiessä siivoa kaapit.
Käy loman jälkeen läpi kaikki kuiva-aineet,
koska asunnon ollessa ilmastoimaton,
olosuhteet ovat olleet mitä parhaimmat
monelle tuhohyönteiselle.
Kaupoista löytyy jos jonkinmoista myrkkyä
hyönteisiä varten, mutta pidä mielessä, että
näiden myrkkyjen käytöstä voi jäädä jäämiä,
jotka voivat siirtyä elintarvikkeisiin, ja ovat
myös haitallisia kotieläimille ja lapsille.
Kun kerrot paikalliselle tuhoeläimistä saat
taatusti monta niksiä millä “ne varmasti
lähtevät”. Esimerkiksi laakerinlehdet,
pandan-kasvin lehdet, valkosipuli, sooda,
piparminttuöljy, teepuu- ja eukalyptusöljy,
kahvinporot, kananmunan kuoret…
Joidenkin tuholaisten kanssa eivät
kotikonstit riitä ja joudut tilaamaan pest
control firman avuksi. Ilmoita esim.
torakoista heti condon managementiin,
koska myrkytys täytyy tehdä koko
taloyhtiöön, jotta ongelmasta päästäisiin.
Valitettavasti useat naapurit saattavat
suhtautua hyönteisiin yhtä rennosti kuin
homeeseen täällä. Joskus pääsee
helpommalla, kun suhtautuu näihin
pakollisena tropiikin pahana ja tekee
parhaansa asunnon puhtauden suhteen.

MATKALLA KOHTI MARATONIA

Kesätauko alkaa olla takana ja matka kohti Singapore puolimaraton -juoksua 4.12.2022 jatkuu!

Mitä?
Tule mukaan Sisun joukkueeseen harjoittelemaan
yhdessä ja juoksemaan pilke silmäkulmassa
vuoden 2022 ”itsenäisyyspäivän etkoilla”
Singapore Marathon -tapahtumassa 4.12.2022!
Oman elämyksen juoksuun tuo aamuvarhainen
lähtö klo 4:30.

Milloin?
Ilmoittautuminen on nyt käynnissä tästä linkistä:
Standard Chartered Singapore Marathon 2022
sekä sivustolta https://www.active.com/
Ohjelma kohti Marathon -tapahtumaa:
Yhteistapaamisten aloitus Ke 17.8. klo 18:30, jolloin
yhteistapaaminen ja yhteinen kevyt lenkki East
Coast Parkissa (n. 10 km)
Tapaamme East Coast parkin Starbucks kahvilan
edessä. Paikkoja ja treeniaikoja vaihdellaan
osallistujien toiveiden mukaisesti.
Sisun joukkueena edustamme suomalaista
urheilukansaa ja nostamme itsenäisyyden
juhlatunnelmaa osallistumalla kansainväliseen
Singapore Marathon -tapahtumaan 3.-4.12.2022.
Tavoitteenamme on juosta puolimaraton su 4.12.,
mutta osallistuminen yhteislenkkeihin ja -treeniin
ei edellytä juoksutapahtumaan osallistumista.

Kenelle?
Juoksemaan ovat tervetulleita kaikki Sisun
lenkkeilijäjäsenet ja yhteistä juoksuhenkeä ja kuntoa nostetaan systemaattisilla yhteistreeneillä.
Tavoitteena on kokoontua yhteen muutaman
kerran kuussa eri teemoilla, joita ovat esimerkiksi
pidemmät yhteislenkit, oheisharjoittelu
valmentajan johdolla, vauhti- ja intervallilenkit,
kevyet jutustelulenkit sekä luonnollisesti
jälkipuinnit virkistävän juoman äärellä.
Kokoontumisten paikat sovitaan osallistujien
kesken kaikille sopiviksi.
Tapaamisten välillä kukin osallistuja vastaa
harjoittelusta oman suunnitelman ja aikataulun
mukaisesti. Tapaamisissa on myös mahdollista
liittyä Sisun jäseneksi.
Osallistujat vastaavat itse juoksumatkaan
ilmoittautumisesta ja osallistumiskustannuksista.
Sisu järjestää yhteislenkit, osallistuu yhtenäisen
joukkueen juoksuasusteen kustannuksiin sekä
matkalle sijoitetun huoltopisteen järjestelyihin.
Huom. Osallistuminen SiSun tapahtumiin
tapahtuu omalla vastuulla, yhdistyksellä ei ole
vastuu- tai tapaturmavakuutusta. SiSun
tapahtumissa otetaan valokuvia, joita voidaan
julkaista uutiskirjeessä tai internetsivuilla.
”Ihmiset suinkaan juokse elääkseen pidempään,
vaan koska haluavat täyttä elämää”
- Haruki Murakami, Mistä puhun, kun puhun
juoksemisesta.

Odotamme iloisia juoksuhetkiä kanssanne!

MENNEET TAPAHTUMAT

AAMUKAHVIT
ORCHARDILLA
8.6. kävimme testaamassa Orchardilla
Paragonissa uudenuutukaista kahvilaa
nimeltään Le Matin Patisserie. Tänne meidät
houkutteli tanskalaisessa kolmen Michelin
tähden Noma-ravintolassa vaikuttanut pastry
chef, joka on palannut kotikonnuilleen
Singaporeen ja avannut oman leipomon.
Ensimmäinen etappi oli teollisuusalueella
sataman lähellä, mutta nyt bisnekset ovat
selvästi olleet hyvällä mallilla, kun yksi
kahvila on upgreidattu Paragoniin ja toinen
Robinson Roadille. Maistelussa oli
peruscroissantin ohella almond croissant,
pistachio escargot sekä pain au chocolat,
joka osoittautui parhaaksi valinnaksi. Ei
hullumpia muutkaan, mutta suuri miinus
leivonnaisten heittämisestä mikroaaltouuniin
ennen tarjoilua! Lisätietoja:
https://www.lematinpatisserie.com/

JUHANNUSJUHLAT
EAST COASTILLA

Juhannusaattona oli SiSulla tuplagrilli East Coastilla kuumana
koko illan ja mukana juhlimassa kävi illan aikana kaikkiaan
arvioilta 30-40 henkeä. Makkaranpaiston ja kuulumistenvaihdon
ohella solmimme kukkaseppeleitä, ja niistä tulikin todellisia
taidonnäytteitä!
Ilta oli hauska ja jokainen osallistuja sai varmasti uusia
tuttavuuksia. Mukana oli niin aikuisia kuin lapsia, nelijalkaisia
perheenjäseniä unohtamatta. Oli myös mahtavaa vihdoin päästä
pitämään SiSun tapahtumia ilman osallistumisrajoituksia!
Kiitos vielä kaikille illan osallistujille!

SYKSYN TULEVIA TAPAHTUMIA
ELOKUU

Suomi-koulu starttaa taas tiistaisin (ks s. 23)

8.8. klo 9
Aamukävely Fort Canning Parkissa
17.8. klo 18:30
Syksyn ekat juoksutreffit East Coastilla,
matkalla kohti Singaporen maratonia (ks. s. 29)
20.8. klo 10
Viikonlopun River Side Walk

SYYSKUU
Tutustumisilta uusille ja vanhoille SiSulaisille

Juoksutreffit Singaporen
maratonia varten jatkuvat

LOKAKUU
SiSun kirppis
Formuloiden varjossa - baari-ilta
meille muille

MARRASKUU
20.11. Lasten oikeuksien päivän
tapahtuma lapsille ja lapsenmielisille
Talven taikaa - luistelutreffit

JOULUKUU
4.12.
SiSun iskuryhmä Singaporen maratonilla
10.12. klo 19
Itsenäisyyspäivän juhlat:
Suomi 105 - saavu sinne siis!
11.12. Joulukirkko
Näiden lisäksi jälleen pienempiä tapahtumia, kuten aamukahveja ja - kävelyitä, terassi-iltoja
sekä muuta hauskaa. Seuraa siis Facebookia sekä SiSu-lehteä!
Lisätietoja tapahtumista ja ilmoittautuminen Facebookin kautta. *
Muutokset mahdollisia.
*Itsenäisyyspäivän juhliin myymme illalliskortteja eli siihen ilmoittaudutaan erikseen

SISU VINKKAA
Juhlista mustikkapiirakan päivää 6.8.
Metsämustikoita löytää piirakkaan Redman/Phoon Huat kaupoista
pakasteesta Ravifruit-merkkisenä sekä Redmartista pakasteena Picardin
luomumustikkaa nimellä bilberry.

Iltalehden resepti testattu ja hyväksi havaittu:
https://www.iltalehti.fi/ruoka-artikkelit/a/58e61ff5-c03c-4649-9903-80c331b8c796

Huomio kulttuurista kiinnostuneet instagrammaajat!
Singapore Night Festival lähestyy! 19. - 27.8. klo 19.30 - 00.00 Bras Basahin ja
Bugiksen alueilla on nähtävillä 55 erillistä tapahtumaa, kuten
taidenäyttelyitä ja valo-installaatioita. Tämän vuoden teemana ovat uudet
alut, “Rebirths” https://www.nightfestival.gov.sg/

Elokuvia ulkoilmassa
Elokuvien ystäville puolestaan on katsottavana peräti 11 eri elokuvaa
ulkoilmateatterissa Fort Canning Parkissa 10.-21.8.
https://www.filmsatthefort.com.sg/
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PUHEENJOHTAJA
Marjukka Lieppinen
puheenjohtaja@sisu.com.sg
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