
 

Tuoreimmat pikkujoulujuhlat 2.12. 2010 Ravintola El Patiossa, Fuengirolassa

Juhliin osallistui jälleen 75 henkeä. Tämä oli jo toinen
kerta kun juhlia vietettiin tässä kodikkaassa
perheravintolassa. Glögit on jo juotu ja jouluruokia eli
kinkkua ja lanttulaatikkoa vielä odotellaan.

Mikko Snällin pöydässä kuunnellaan tarkkaavaisesti
kuluneen vuoden komentajan vuosikatsausta. Juhla ei
ollut siis pelkkää herkuttelua, vaan asiaakin oli. Ja sen
lisäksi aitoa kotimaista haitarinsoittoa.

"El�kkeelle" siirtyvän komentajan oma pöytäkunta on
yhtä tarkkaavainen kuin naapurin pyötäkuntakin! Glögi
rupeaa jo hiukan lämmittämään poskia.

Pauterin pöydässä ollaan odottavalla kannalla, mutta
luonnollisesti sangen asiallisesti.

Periaatteessa joulu- ja vappujuhlissa ei käsitellä ns.
virallisia asioita, mutta teknisistä syistä komentaja
luovutti viimeisenä virallisena tehtävänään kuitenkin
tässä tilaisuudessa laivueen standaarin nr. 12 Peralle.
Sen jälkeen hän luovutti nuijansa Mikko Snällille. 

Lörssin pöydässä ollaan jo päästy kunnon vanhoihin
suomalaisiin joululauluihin. Lörssillä itsellään ei ole
kuitenkaan laulujen sanoja - mitä lie huolestuneena
tiirailee? Viipyykö kinkku lisukkeineen liian kauan?
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Pikkujoulujuhlat 4.12. 2008 Kymppipaikassa, Torremolinos'issa

Juhliin osallistui lähes 70 henkeä. Jouluruoat on nautittu;
kahvia ja konjakkia (=brandyä) on haettu. Nyt vedetään
vähän henkeä ja sulatellaan ruokaa jotta päästään
aloittamaan joululaulut.

Naapuripöydän juhlakansa eläytyy täysillä lauluun, mutta
ovat tainneet laulut ja koreografia mennä sekaisin...”tipe-
tipen” sijasta Heli kyllä leikkii hämä-hämä-häkkiä?

Jallun pöydässä ovat tonttu-ukot jo ehtineet heittää
takitkin pois - ovatko joululaulut käyneet voimille?

Selän takana olleessa pöydässä oli huomattavasti
hillitympi meno päällänsä.
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Tuiskun Pena ottaa herrasmiesmäisen rennosti ja muutkin
vetävät ilmeisesti henkeä... taitaa olla vieraampi laulu
menossa?

Hannun, Torstin ja Ekin pöytäkunta on vetänyt
virkailmeen päälle kun näkivät hovikuvaajan lähestyvän.

 

Pikkujoulujuhlat 3.12.2009 El Patio-ravintolassa, Fuengirolassa

Lampelan Masan pöytäkunta (osa) skoolaa alte
Kameraderille? Osa oli salissa kiertelemässä.

Viereinen pöytä oli Make Peltomaan komennossa - ottivat
virallisen ilmeen päälleen kun kamera lähestyi!  
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Lörs Hirvosen pöytäkunta oli saanut vieraita Hesasta.
Lörssin kurssikaveri (LntUK14) Gulin&mrs.

Myös Heikkisen Jussin pöydässä oli päästy brändyyn.

Tässä vaiheessa Pera Seeve oli jo luovuttanut
Komentajan Nuijan edelleen Lefa Lundströmille.

Yleiskuva El Pation ravintolasalista ovelta päin katsottuna.
Pertti Kantele selittää lennokkaasti.

Eski Halosen porukka hillityssä keskustelussa maittavan
aterian jälkeen - ennen kahvia ja avec'ia!

Nuijan luovutuksen jälkeen muutamat ex-komentajat ja
uusi Komentaja vm. 2010 pitävät strategiapalaveria?
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