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COVID-19 TESTIT
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LA 
10–16

www.ewalds.fi • @Ewalds

Av. Nuestro Padre Jesús Cautivo 7 (junakatu)
29640 Fuengirola • Puh. 952 666 239 

 

MA–PE 
10–19

www.kesakatu.es
info@kesakatu.es

Inmobiliaria Kesäkatu S.L.
Avda. Nuestro Padre Jesús Cautivo 27 
29640 Fuengirola (MA), España

+34 663 976 922
+34 620 430 385

aurinkoisen asumisen puolesta

Calle Lope de Vega 1, 1. krs. 29640 Fuengirola (Málaga) 

L Ä Ä K Ä R I ASIANAJAJA
LAILLISTETTU

ANNIINA POHJOLA

TAPIO POHJOLA
Erikoislääkärin vastaanotto

ja kaikki suomalaiset
todistukset.

Puh. 607 965 089

Kilpailukykyiset hinnat
Puh./fax +34 951 261 746,

+34 661 104 878,
anniina@pohjola.es

- oikeudenkäynnit
- asuntokaupat
- yritykset
- perintöasiat
- muu käytännön-
asioiden hoito

 

Tuo meille asuntosi suoraan ja luotettavaan myyntiin
ilman välikäsiä! Jos olet ostamassa kysy ensin meiltä!

Kaikki lakiasiat vuodesta 1999
mm. asuntokaupat, perinnöt, verotus, nie-numerot jne.
Tel. (+34) 651 603 127 
info@rrlaw.es / katriina@rrlaw.es
Avenida Del Tivoli 17, CC/Las Ventas, Local 35
29631, BENALMÁDENA (Arroyo de la Miel)

KATRIINA RAISKIO
ESPANJASSA LAILLISTETTU LAKIMIES

www.rrlaw.es
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Jukka Pöyhönen, 
puh. 649 147 912
jukka@airtech-spain.com
Mikko Laaksonen, 
puh. 619 569 839
mikko@airtech-spain.com www.airtech-spain.com

• Asiakasturva
• Siistit asennukset
• Käyttöopastus

FINLAND AC S.L.

SÄÄLLÄ KUIN SÄÄLLÄ
Ilmalämpöpumput
• viilennys
• lämmitys

• kosteuden poisto
• ilmansuodatus

Junta de Andalucian
laillistettu asentaja

• Kanavoinnit
• Laitteen siirrot
• Kylmäkoneet

MUISTA 
SOS-

HÄTÄNUMERO 
+34 618 56 66 03

sosryhma.org

24 h  
suomenkielinen 

päivystys 
hätätilanteisiin 
– jos terveytesi

tai henkesi 
on vaarassa

business & co-working center Boliches

www.smartworkplaza.com/boliches

● SmartWorkPlaza on 
moderni pohjoismaalainen 
Co-Working työtila, josta 
jokaiselle löytyy sopiva 
tilaratkaisu tehokkaaseen 
työntekoon.

● Kaikki yrityspalvelut 
saman katon alta keskeltä 
kaupunkia.

● Meillä verkostoidut ja luot 
uusia mahdollisuuksia liike-

toimintasi kehittämiseen. 

● Tapahtumissamme 
kohtaat uusia ihmisiä ja 
löydät ideoita ja työkaluja 
juuri sinun työhösi.

SMART WORK PLAZA
Business- ja Co-Working-tila Fuengirolassa

Ota yhteyttä:
Puh. +34 622 329 645 
Email: boliches@swplaza.es
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Calle Ricardo Zamora 2, Fuengirola

jeti.numminen@gmail.com

Autot

Skootterit

Golfbägit

Polkupyörät

+34 693 576 814

Autovuokraamo
Yksi hinta, ei muita kuluja

TARJOUS VOIMASSA KOKO TAMMIKUUN

Lastenkerho Tuiskula 
3-6-vuotiaille

Centro Finlandia 2. krs, Fuengirola
Lisätietoja +34 636 874 330

lastentuiskula@gmail.com
KIRJASTO JA ASKARTELUKERHOJA LAPSILLLE!

Löydät meidät Facebookista nimellä
Lastenkerho TUISKULA Fuengirolassa

Lastenkirjasto avoinna tiistaisin klo 16-17. 
Jäsenmaksu 5€ koko vuosi.

Tuiskulan kevätkausi käynnistyy 10.1.22.
Askartelu-ja leivontakerhot jatkuvat samalla 

viikolla! Myös Musarinnan muskarit 
alkavat, ilmoittautumiset 

Arinna +358 40 0729022.
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Moreno haluaa tarkkailla 
koronatilannetta rauhassa

saa lainkaan oireita tai hei-
dän oireensa ovat hyvin lie-
viä. Ei ole kovin järkevää, 
että sellaiset henkilöt viet-
tävät viikon karanteenissa, 
Moreno linjasi.

Tällä hetkellä koronatar-
tunnat ja niiden seurauk-
sena tulevat karanteenit 
aiheuttavat Espanjassa mo-
nilla aloilla vakavaa työ-
voimapulaa.

Passille jatkoaika

Andalusian hallitus on il-
moittanut, että se aikoo ha-
kea oikeudelta lupaa jatkaa 
koronapassin käyttöä tam-
mikuun loppuun. Nykyi-
sellään päätös on tehty 
päättymään 15. tammikuu-
ta. Koropassi on käytössä 
ravintola-alalla. Terasseilla 
sitä ei tarvita, mutta sisätiloi-
hin mentäessä ravintoloil-
la on velvollisuus tarkistaa, 
että asiakkaalla on hyväk-
sytty koronapassi. Käytän-
nössä tämä tarkoittaa joko 
rokotetta, sairastettua ja se-
lätettyä tartuntaa tai tuore-
ta negatiivista testiä.

Alkuviikosta Andalusian 
maakuntahallitus ilmoitti 
myös, että joululoman jäl-
keen koulut jatkuvat lähi-
opetuksessa. 

Lähde: Sur

luvut huitelevat taivaissa 
ja esimerkiksi Fuengiro-
lan kaupungin 14 vuoro-
kauden ilmaantuvuusluku 
nousi joulukuun viimeise-
nä päivänä yli tuhanteen, 
ensimmäistä kertaa koko 
pandemian aikana.

Erittäin herkästi tarttu-

van omikronvariantin ja 
vuodenvaihteen pyhien yh-
teisvaikutuksesta monet 
pelkäävät, että tartunto-
jen määrä jatkaa nousu-
aan edelleen.

Samaan aikaan sairaaloi-
den kuormitus on kuitenkin 
pysynyt varsin alhaisena, 

tartuntamäärin verrattuna 
jopa erittäin alhaisena. Käy-
ristä on selvästi nähtävissä, 
että sairaalahoitoa tarvit-
sevien potilaiden määrä 
tämän kuudennen aallon 
aikana on noussut selvästi 
loivemmin kuin aiempien 
aaltojen yhteydessä.

Andalusian itse-
hallintoalueen pre-
sidentti Juanma 
Moreno ei ainakaan 
toistaiseksi ole lisä-
rajoitusten kannalla, 
vaikka tartuntaluvut 
ovat huipussaan.
Teksti: Janne Leipijärvi

Andalusian presidentti 
Juanma Moreno haluaisi 
koronapandemian seuran-
nassa huomiota pois tar-
tuntaluvuista ja siirtää sitä 

Pe 7.1.

Su 9.1.

Ke 12.1.

La 8.1.

Ti 11.1.

Ma 10.1.

To 13.1.

Tuuli m/sek

Tuuli m/sek

Tuuli m/sek

Tuuli m/sek

Tuuli m/sek

Tuuli m/sek

Tuuli m/sek

15˚C
6˚C

18˚C
5˚C

17˚C
10˚C

15˚C
5˚C

17˚C
8˚C

20˚C
11˚C

16˚C
10˚C

3

5

4

2

3

6

6

Fuengirolan sää

Omikronvariantin leviämi-
sen myötä koronatartun-
tojen määrä on Espanjassa 
noussut viime viikkoina rä-
jähdysmäisesti. Myös An-
dalusian itsehallintoalueella 
on kirjattu ennennäkemät-
tömiä tartuntalukuja. 

Samoin ilmaantuvuus-

mieluummin sairaaloiden 
toimintakykyyn. Moreno 
totesi lehdistötilaisuudes-
saan, että vaikka tartuntoja 
on paljon, niistä yhä suu-
rempi osa on hyvin lieviä. 
Siksi tilanteen kehittymistä 
arvioitaessa pitäisi kiinnit-
tää huomio siihen, kuinka 
moni tarvitsee sairaala- tai 
tehohoitoa.

Samassa yhteydessä Mo-
reno pohti myös karan-
teenikäytäntöä. Hänen 
mukaansa tartunnan saa-
neiden, mutta lähes tai ko-
konaan oireettomien osalta 
karanteenin pituutta voisi 
lyhentää.

– On ihmisiä jotka eivät 

Andalusian presidentti Juanma Moreno luottaa maskiin ja malttiin.

Sairaaloiden täyttöaste nousee aiempaa hitaammin
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FUENGIROLAN HUVIVENESATAMA, VENEIDEN VIERESSÄ. 
PUH. 952 47 28 64 • www.kudammberlin.com

Suomalaisten suosima, jo vuodesta 1986 

Raikkaat salaatit, runsaat liha-annokset, saksalaiset 
makkarat, savukalaa, herkulliset jälkiruoat...

Ravintola suljettu tiistaisin.

ISOT ANNOKSET,
KOHTUUHINNAT. ✃

Tällä 

kupongilla     

viinipullo tai 2 isoa 

olutta pääruokailun 

yhteydessä / 2hlö

TARJOUS VOIMASSA MYÖS VIIKONLOPPUISIN!

Uusimmat menovinkit viikon varrelle: 
www.fuengirola.fi/tapahtumat

TULE MUKAAN PELIREISSULLE
9.1. klo 18:15 MALAGA – R.SPORTING
malagacffanclubfinland@gmail.com • +34 62 44 33 157

 www.uusire� a.com • www.facebook.com/ravintolauusire� a 

YHTEYSTIEDOT: 
Puerto deportivo 
Local 325-327, 

Fuengirola
+34 624 432 698 

FUENGIROLAN 
SATAMASSA

Avoinna joka päivä 
klo 12–21:30

(urheilun mukaan 
venytetään)

 www.facebook.com/ravintolauusire� a 

 
Menovinkit  MENOVINKIT  

Fuengirola, Suomelan kevään toimikausi alkaa 10.1.2022. 
Tilkkupiirin kukka-aiheinen näyttely on avoinna salissa keskiviikkoi-
sin klo 9.30–13 tammikuun loppuun saakka. 

Pe 7.1.
Fuengirola, Kukko, Maaginen ilta Noora Karman seurassa klo 20 
(huom. alkamisaika)
Fuengirola, Nuorten Taidetyöpajan liikuntaa Los Bolichesin padel-
kentällä klo 17 (Paseo Marítimo 92, Fuengirola (ilmoittaudu +34 
672 539 276)
Fuengirola, Uusi Refla, Hiihtourheilua alk. klo 11.50, SM-liiga alk. 
klo 16
Benalmádena, The Beach Club Higueron, Live-musiikkia alkuillasta

La 8.1.
Fuengirola, Kukko, Asuntoinfo klo 14, Woolbed-esittely, 
terveysluento ja wine tasting klo 17
Fuengirola, Bar Hima, Liiga: Tappara – HPK klo 16
Fuengirola, Uusi Refla, SM-liiga alk. klo 14, Jokerit – Ufa KHL klo 15
Benalmádena, The Beach Club Higueron, Live-musiikkia alkuillasta
Torremolinos, Kymppipaikka, Tanssit Ville Rannila klo 19

Su 9.1.
Fuengirola, Bar Hima, Arin Musavisa! klo 16
Fuengirola, Uusi Refla, Hiihtourheilua alk. klo 11.30, 
Kokoontuminen pelimatkaan Malaga – R.Sporting klo 16

Ma 10.1.
Fuengirola, Bar Hima, Makkaramaanantai! klo 18
Fuengirola, Suomela, maanantaiteemassa klo 16.30–17.45 
Aurinkorannikon Sydänyhdistys ry. esittäytyy, ensiapukouluttaja 
opastaa sydäniskuri-laitteen käyttöä.

Ti 11.1.
Fuengirola, Uusi Refla, Dynamo Moskova – Jokerit KHL klo 17.30, 
Tappara – RB Munchen CHL -välierä klo 17.55

Ke 12.11.
Fuengirola, Kukko, Keskiviikkoklubi Seita & Friends klo 19
Fuengirola, Bar Hima, HimaVisa -tietokilpailu klo 19
Fuengirola, Uusi Refla, Ampumahiihdon MC klo 14.25, 
Jääkiekon SM-Liiga klo 17.30

To 13.1.
Fuengirola, Bar Hima, Liiga: Kalpa – Ilves klo 17.30
Fuengirola, Uusi Refla, Metallurg – Jokerit KHL klo 15, 
Jääkiekon SM-liiga klo 17.30

Av/de Los Boliches 4, Fuengirola ▷ Puh. +34 646 111 204 ▷ Avoinna ma–la klo 11–16

ALKURUUAT 6,90€
Päivän keitto (L,G)

Toast Skagen
Vuohenjuustosalaatti (L,G)

Kaalipiirakkaa ja vihersalaattia 

PÄÄRUUAT 8,90€
Kanaa ja parmankinkkua rakuunakastikkeella (G)

Paistettua kalaa ja fenkoli-voikastiketta (G)
Pestopastaa ja puolikuivattuja tomaatteja (VEGAN)

Metsästäjän leipä jauhelihapihvillä (L)
Ylikypsää härkää bearnaisekastikkeella (G) (+4,50€)

JÄLKIRUUAT 4,00€
Vaniljajäätelöä mangokastikkeella (G)

Lettuja ja kotitekoista metsämarjahilloa 

Kahvi 1,90€  (solo, cortado, americano, cafe con leche)

MENUTARJOUS 14,90€
1 alkuruoka, 1 pääruoka (härkä +4,50€), 1 jälkiruoka TAI kahvi 

LAUANTAISIN 
Vaihtuvateemainen buffet-
lounas klo 12–15 14,90€/hlö

TORSTAI 
EXTRA: 

Hernekeitto ja 
pannukakku 

6,90€

UUDISTUNUT

MA–PE 
klo 11–15LOUNASMENU

 facebook.com/fugenuoret
 taidetyopaja_fuengirola , jossu_nuorisotyo

 aurinkorannikonnuoret.com
+34 672 539 276 (Elina) / +358 40 628 9869 (Jossu)

NUORTEN TAIDETYÖPAJA 
JA NUORISOTYÖ

Maksutonta toimintaa 
15–30-vuotiaille Fuengirolassa

 taidetyopaja_fuengirola , jossu_nuorisotyo
 facebook.com/fugenuoret SONGBIRD OY

TÄYDEN PALVELUN OHJELMATALO
 KÄY TSEKKAA:  SONGBIRD.FI

 HÄÄT, SYNTTÄRIT, JUHLAT, TAPAHTUMAT
AMMATTITAIDOLLA JO 1992 LÄHTIEN

Aluevaltuustossa tarvitaan sote-tekoja.
Äänestä tekijää. 227.

Sote-yrittäjä, työnohjaaja
www.avominne.fi/mika-arramies

227

Mika Arramies. 
Pirkanmaa.

Aluevaltuustossa tarvitaan sote-tekoja.
Äänestä tekijää. 227.

Sote-yrittäjä, työnohjaaja
www.avominne.fi/mika-arramies

227

Mika Arramies. 
Pirkanmaa.

ENNAKKOVAALIT ULKOMAILLA 12.–15.1.

paseo.sata@gmail.com
Paseo Marítimo Rey de España 100, Fuengirola

JALKA
PALLON  

EM
11.6.–11.7.2021
4 isolta teeveeltä

Paseo 100 • paseo.sata@gmail.com
Paseo Marítimo Rey de España 100, Fuengirola 

Facebook: paseo 100 Sport & Soul

HUIPPU RUOKAA, HUIPPU TUNNELMAA!

Season Start 
4.9.2021

ILMOITTAUTUMINEN JA LISÄTIEDOT: 
timo@juhala.info, WhatsApp 64 712 7498

MENOVINKIT  
tiistaina klo 15 mennessä: menovinkit@fuengirola.fi 

Toimitus pidättää oikeudet tekstimuutoksiin.  
Menovinkit tarkoitettu ensisijaisesti ilmoitusasiakkaille.
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Tuomari Nurmio ja 
Tohtori Hillilä Kukossa

Noora Karman taikuutta perjantai-iltaan

Tuomari Nurmio elää luo-
vaa kautta. Välillä oli tarkoi-
tus lopettaa koko musiikin 
tekeminen tai ainakin sen 
julkaiseminen, mutta kynä 
ei pysynyt pöydällä. Jokin 
voima ajoi taiteilijaa tart-
tumaan muistilehtiöön ja 
nuottipaperiin, niiden tu-
loksena syntyi reilusti yli 
albumillinen uusia laulu-
ja. Viime kesänä Nurmion 
Maailman onnellisin kansa oli 
yksi soitetuimmista kappa-
leista radioasemilla ja ko-

ko levykin myi mainiosti.
Palo soittoon ja esiinty-

miseen on edelleen vahva. 
Niinpä Nurmio yhdessä lyö-
mäsoitintaiteilija Make Hil-
lilän kanssa saapuu jälleen 
kerran Aurinkorannikolle 
ja herrat tekevät reissun lo-
massa yhden ainoan keikan. 
Tuo hetki osuu torstaille 
27.1. klo 19 ja paikkana on 
tuttu Kukko.

Nurmion keikat ovat aina 
vahvoja kokemuksia. Mies 
ei tarjoile koskaan valmiik-

si pureskeltua nostalgia-
purkkaa, vaan joka kerta 
soitossa on jokin uusi kouk-
ku. Kappalevalikoimassa 
on mukana paljon vanho-
ja tuttuja hittejä, mutta ne 
on sovitettu uudelleen hie-
noiksi kokonaisuuksiksi. 

Liput keikalle kannattaa varata 
ennakkoon. Se onnistuu par-
haiten laittamalla sähköpostia 
osoitteeseen varaukset.kukko@
gmail.com.

– Tarkoitus on Talent Schoo-
lin alettua tehdä näitä keik-
koja Kukossa enemmänkin. 
Pyrin rakentamaan jokai-
selle keikalle eri sisällön, jo-
ten kevään aikana voi tulla 
katsomaan useammankin 
esityksen, Karma kertoo.

Ilta täyttyy taikamaisista 
hetkistä kun suomen tun-
netuin ja palkituin nais-
maagikko ja mentalisti 
Noora Karma ottaa lavan 
haltuun. Luvassa on maail-

manluokan viihdettä par-
haimmillaan ja maagisen 
ikimuistoinen ilta, josta pu-
hutaan vielä pitkään.

Noora Karman keikalle 
lippuja voi varata ennak-
koon laittamalla sähköpos-
tia osoitteeseen varaukset.
kukko@gmail.com. Myös 
ovelta lippuja saa 1,5 tun-
tia ennen esityksen alkua 
eli klo 18.30. alkaen. Var-
sinainen show time on klo 
20, mutta paikalle kannat-
taa tulla ajoissa, jotta ehtii 
sopivasti ruokailemaan ja 
orientoitumaan maagiseen 
iltaan.

Rannikkopataljoona 
Kuukausitapaaminen 10.01.2022  

klo 18.00 Nuriasolissa.
Pekka Toveri, Kenraalimajuri evp,  
PV:n tiedustelupäällikkö, eläkkeellä.  
Aiheena Sotilastiedustelu sekä 
katsaus Ukrainan kriisiin ja 
F-35-järjestelmään tiedustelun 
näkökulmasta.

Osallistumismaksu 5 €. Tervetuloa!
Noudatamme COVID-ohjeistuksia. Koronapassi vaaditaan.

www.rannikkopataljoona.net • www.facebook.com/groups/RannP

Näin vietetään vuoden 2022 pyhäpäivät
Tammikuu
1.1. Uudenvuodenpäivä
6.1. Loppiainen

Helmikuu
28.2. Andalusian päivä 

Maalliskuu
19.3. Isänpäivä (ei viralli-
nen juhlapyhä)

Huhtikuu
14.4. Kiirastorstai
15.4. Pitkäperjantai

Toukokuu 
1.5. Äitienpäivä (ei viral-
linen juhlapyhä)
2.5. Vappupäivä (varsi-
nainen vappupäivä 1.5. 
osuu sunnuntaille, joten 
pyhä siirtyy maanantail-
le 2.5.)

Kesäkuu
24.6. Juhannus (ei viralli-
nen juhlapyhä)

Elokuu 
15.8. Marian taivaaseen 
ottamisen päivä 

Lokakuu 
12.10. Espanjan kansal-
lispäivä

Marraskuu
1.11. Pyhäinpäivä

Joulukuu
6.12. Perustuslain päivä
8.12. Synnittömän sikiä-
misen päivä
26.12. Joulupäivä (varsi-
nainen joulupäivä 25.12. 
osuu sunnuntaille, joten 
pyhä siirtyy maanantaille  
26.12.)

Noora Karma aikoo keikkailla 
Aurinkorannikolla säännöllisesti. 
Joka keikalla on eri sisältö.

Suomen tunnetuin ja seuratuin mentalisti 
Noora Karma esiintyy ensimmäistä kertaa 
Aurinkorannikolla tänään perjantaina 7.1. 

Espanjassa juhlat luovat rungon koko vuodelle. Kokosimme 
yhteen vuoden 2022 keskeisimmät juhlapyhät. Lisäksi on koko 
tukku kaupunkien, jopa kaupunginosien jne. omia juhlapyhiä.

Andalusian päivää juhlistetaan vuosittain 28. helmikuuta.

Tuomari Nurmion ja Tohtori Hillilän duo 

starttaa Kukon livekevään 27. tammikuuta
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Matkailun crème de la crème
Matkailuaiheiset jutut ovat perinteisesti 
olleet hyvin luettuja ja pidettyjä. Eikä ihme, 
onhan Aurinkorannikko uskomaton aarreaitta 
niin luonnoltaan, historialtaan, arkkitehtuu-
riltaan kuin kulttuuriltaankin. Eikä matkailu-
säässäkään yleensä ole moittimista.
Kokosimme lyhyen katsauk-
sen vuoden 2021 suosituim-
mista matkailujutuistamme. 
Nämä ja lukuisat muut 

matkailujutut löydät ko-
ko laajuudessaan nettisi-
vultamme, Fuengirola.fi ➝ 
matkailu.

Lumoava Cómpeta 
Cómpetan kaunis kylä lepää Almijara- ja 
Tejeda-vuorien alkurinteillä. Kylä on tyypilli-
nen Andalusian valkoinen kylä, jonka historia 
ja arkkitehtuuri on peräisin maurien ajalta.
Teksti ja kuvat: Antti Pekkarinen

Valospektaakkeli valtasi Málagan 
kasvitieteellisen puutarhan

Cómpetan kapeat ja jyrkät 
kujat ovat näyttäviä. Kor-
keuserot kylän sisällä ovat 
merkittävät, onneksi katu-
jen kupeesta löytyy paljon 
nättejä aukioita, joille voi 
istahtaa lepäämään. Paka-
ralihakset ovat kovilla Cóm-
petan katuja kävellessä.

Cómpetan rakennuskan-
ta on autenttista valkoiseksi 
kalkittua. Piristystä näky-
mään tuovat parvekkeisiin 
ja kaiteisiin lisätyt kirkkaat 
värit, erityisesti kylässä suo-
sitaan keltaista ja vihreää 
väriä.

Cómpetan ravintolaelä-
mä on suorastaan hämmäs-
tyttävän monipuolinen, 
kun ajatellaan että kyse 
on alle 3.000 ihmisen taa-
jamasta. Samoin majoitus-
vaihtoehtoja löytyy paljon  
erilaisia. 

Koska Cómpeta sijaitsee 

vuoristossa, ulkoilu- ja pa-
tikkamaastot ovat yliver-
taisia. Eri tasoisia reittejä 
lähtee kylän reunalta, kai-
kista aktiviteeteista saa lisää 
tietoa paikallisesta turisti-
toimistosta.

Cómpeta sijaitsee Mála-
gan pohjoispuolella. Sinne 
ajaa Fuengirolasta reilun 
tunnin. Se on oivallinen 
kohde päiväretkelle, mut-
ta suositeltavaa on viipyä 
paikalla yön yli. Illallinen 
ja paikallinen viini mais-
tuvat varmasti.

Hunajaakin  
makeampi viini
Cómpetassa ja lähiseudulla 
on kautta historian valmis-
tettu makeita Málaga-viine-
jä. Alueella viihtyy hyvin 
moscatel-rypäle, jonka aro-
mit ovat ylivertaisia ma-

La Concepciónin kasvitie-
teellinen ja historiallinen 
puutarha Málagan kaupun-
gin pohjoislaidalla tarjoaa 
sydäntalven keskelle valo-
näytelmän, jollaista ei näillä 
main ole ennen nähty. Pää-
osassa eivät ole täydellä vo-
lyymillä loppuunsoitetut 
joululaulut tai joulupallot, 

vaan tarjolla on jotain ihan 
muuta, mutta silti mainiosti 
ajankohtaan sopivaa.

Auringon laskettua ja 
pimeyden saavuttua La 
Concepciónin puutarhas-
sa syttyvät ”Las luces del 
botánico”. Puutarhaan on 
luotu maltillisen upeilla 
värivaloilla reilun kahden 

kilometrin mittainen käve-
lyreitti, joka vie johonkin 
aivan muualle. Puutarhan 
muutoinkin upea kasvisto, 
hienot rakennukset ja muut 
nähtävyydet loistavat mie-
likuvituksellisissa väreissä 
ja kuvioissa, ja kokemuksen 
kruunaa musiikki, joka soi 
kauniisti taustalla, eikä sär-
je tärykalvoja.

Näky on niin kertakaik-
kisen upea, että riittäköön, 
kun annamme kuvien pu-
hua. Sen lisäksi todettakoon, 
että jokailtainen valon ja 
musiikin spektaakkeli on 
koettavissa 9. tammikuu-
ta asti klo 18.30–23.

La Concepciónin jouluvalaistus huokuu rauhaa. Upeasti valaistu reitti on suunniteltu niin, että siitä pääsee 
nauttimaan myös esimerkiksi pyörätuolilla ja lastenrattailla.

 

mistaa sekä makeita et-
tä kuivia viinejä, kaikki 
moscatel-rypäleestä.

Cómpetan kylä nätisti kahden vuoren alarinteillä, korkeus merenpinnasta noin 650 metriä.

Makeaa moscatellia saa bodegasta joko suoraan tynnyristä tai pullotettuna

Alueella 
viihtyy hyvin 
moscatel-
rypäle, jonka 
aromit ovat 
ylivertaisia 
makeissa 
jälkiruoka -
viineissä. 

Alkaako Mariah Careyn joulurenkutus All I 
Want For Christmas Is You tulla korvista? 
Tuntuuko siltä, että kaikkialla joulunajan juh-
lavalaistukset ovat väärällään pelkkiä joulu-
pukkeja ja poroja?
Teksti: Janne Leipijärvi  Kuva: Tiina Maskonen

keissa jälkiruokaviineissä. 
Cómpetan aluleella si-

jaitsee Jarel-viinien koti 

Bodegas de Almijara. Ky-
seinen viinitila aloitti toi-
mintansa 1970-luvulla ja 

sen arvostus on noussut 
varsinkin 2000-luvulla 
merkittävästi. Bodega val-
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Ronda ja Setenil de las Bodegas  
– Kallioiden kauneutta ihailemassa

Ruskan loistoa myös Andalusiassa

nata auton ikkunaruudun  
läpi.

Kallioiden 
puristuksissa
Setenil de las Bodegas on 
omalla tavallaan ainutlaa-
tuinen Andalusian valkois-
ten kylien joukossa. Se on 
rakennettu kallioiden alle 
ja osittain myös kallioiden 
sisälle. Osa kylän asunnois-
ta ja liiketiloista on louhittu 
kallion sisään, ja myös osa 

Kun Andalusian vuoristo-
maisemaan yhdistää suo-
malaiseen silmään aina 
vetoavan syksyisen ruskan 
väriloiston, on näky todella 
kokemisen arvoinen. Valta-
osa lähialueiden puustosta 
on havupuita ja oliivipuita, 
joihin ei ruskan värejä ilmes-
ty, mutta esimerkiksi pieni 
autoretki Valle de Genalin 
laaksoon maksaa varmas-
ti vaivan.

Rondan vuoristossa si-
jaitsevassa Genal-laaksos-
sa kasvaa valtava määrä 
kastanjapuita, jotka syk-
syn tullen ja kastanjoiden 
kypsyessä muuttuvat rus-

keiksi, keltaisiksi, orans-
seiksi ja okran väriseksi. 
Ei siksi ihme, että kastan-
ja-aluetta kutsutaan myös 
nimellä Bosque de Cobre – 
Kuparimetsä.

Alueelle löytää esimerkik-
si lähtemällä kohti Rondan 
kaupunkia A-397 -tietä. Kol-
misenkymmentä kilomet-
riä ennen Rondaa kääntyy 
vasemmalle Camino de los 
Anadillos kohti Pujerran ky-
lää. Risteyksen tunnistaa 
kyltistä jossa lukee ”PUJER-
RA ruta paisajistica”.

Alkumatkasta ympäröi-
vän maiseman peittävät ha-
vupuut, mutta lopulta, kuin 

Kuparimetsä on suurimmalta osalta yksityistä aluetta, mutta erillisiä patikointipolkuja pitkin pääsee vaikka 
kylästä toiseen.

Rondan ja Setenil de las Bodegasin retkellä 
päästään tutustumaan kahteen kohteeseen, 
joiden viehätyksestä suuri osa on luonnon 
muokkaamaa. Kalliomuodostelmat, joskin 
keskenään melko erilaiset, ovat keskeinen 
osa niin Rondan kuin Setenilinkin maisemaa.
Teksti ja kuvat: Janne Leipijärvi

Setenil de las Bodegasin erikoisuus ovat kallion sisään rakennetut talot.

Kaupunkia halkova rotko ja sen ylittävä silta, Puente Nuevo, antavat Rondalle täysin ainutlaatuisen ja heti tunnistettavan leiman.

Jokainen suomalainen tietää, että yksi parhaista asioista Suomen 
syksyssä on ruskan väriloisto. Vaikka Aurinkorannikolla vastaavaa 
joutuu hieman etsimään, niin sellaista voi kuitenkin löytää.
Teksti ja kuva: Janne Leipijärvi

veitsellä leikaten maisema 
muuttuu, kun tullaan kas-
tanja-alueelle. 

Heti Pujerran kylään tul-
taessa on vasemmalla näkö-
alatasanne, josta voi luonnon 
ohella ihailla laakson muita 
valkoisia pikkukyliä, jotka 
täplittävät maisemaa. Kylät 
ovat linnuntietä niin lähel-
lä toisiaan, että tuntuu kuin 
melkein voisi heittää kivel-
lä naapurikylään. Kapeita 
ja mutkaisia vuoristoteitä 
pitkin siirtymiseen kannat-
taa kuitenkin varata aikaa 
ja malttia. Kiire kannattaa 
unohtaa, niin ovat kylien 
asukkaatkin tehneet.

Nähtävää eivät tarjoa pel-
kästään itse kohteet, vaan 
myös matka. Marbellan 
kautta kulkeva reitti Ron-

daan on yksi Andalusi-
an kauneimmista, joten 
kännykän ruudun sijaan 
katsetta kannattaa suun-

kaduista kulkee kalliokie-
lekkeiden alla.

Poikkeuksellisen raken-
nuskulttuurin ohella Sete-
nil de las Bodegas on tullut 
tunnetuksi myös kukku-
loilla kasvatettujen sikojen 
lihatuotteista ja erityisesti 
chorizo-makkarasta. Kylän 
lukuisissa pikku baareissa 
ja ravintoloissa tarjotaan 
maukkaan lihan lisäksi 
myös paikallisia leivon-
naisia.

Rotkon erottamat

Reilut 500 vuotta eaa. pe-
rustettuun Rondan kaupun-
kiin ovat historian saatossa 
omat jälkensä ja leimansa 
jättäneet niin keltit, foini-
kialaiset, roomalaiset kuin 
mauritkin. 

Ennen kaikkia näitä 
oman, ainutlaatuisen lei-
mansa Rondaan jätti luonto 
itse. Korkealle kukkulal-
le rakennettua kaupunkia 
halkoo noin 500 metriä pit-
kä ja yli 100 metriä syvä El 
Tajo -rotko, jakaen sen van-
haan ja uuteen kaupunkiin.

Rotkon korkeimmalta 
kohdalta näitä kaupungin 
puolikkaita yhdistää silta, 
Puente Nuevo (uusi silta), 
joka nimestään huolimat-
ta valmistui jo vuonna 1793. 

VARAA RETKESI 

KÄTEVÄSTI NETISSÄ!

www.meriatur.comAv. de Los Boliches 4, Fuengirola
Puh. +34 687 886 745 ja +34 687 886 746
info@meriatur.com • www.meriatur.com

Lähde retkelle! 

Gibraltar
JOKA TORSTAI, hinta 62€ / 48€

Ronda ja 
Setenil de las Bodegas

JOKA KESKIVIIKKO, hinta 55€ / 37€

Sevilla – Andalusian pääkaupunki
29.1., 19.2., 12.3., 26.3., 16.4. ja 26.4., hinta 80€

Córdoba – kali� en kaupunki
12.2., 26.2., 19.3., 9.4. ja 23.4., hinta 80€

Jerez ja Cadíz
22.–23.3., hinta 194€, 

2 päivän retki

UUDISTUNUT

KLASSIKKO
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Málagan väkiluku 
kasvaa kovaa vauhtia 
Pandemian aikana Málagan provinssin väkiluku 
noussut enemmän kuin minkään muun alueen ko-
ko espanjassa.

Espanjan kansallisen tilastokeskuksen INE:n (In-
stituto Nacional de Estadística) tiedoista selviää, että 
covid-pandemian aikana Málagan provinssin väki-
luku on ollut vakaassa kasvussa. Tammikusta 2020 
heinäkuuhun 2021 ulottuvan 18 kuukauden jakson 
aikana Málagan provinssiin on muuttanut yli 17.000 
uutta asukasta. Samalla provinssin virallinen väkilu-
ku on ensimmäistä kertaa noussut yli 1,7 miljoonaan.

Ihmisten määrällä mitattuna Málagan provinssi on 
kasvanut kyseisenä aikana enemmän kuin mikään 
muu provinssi koko Espanjassa. Prosentuaalisesti Má-
lagan väestönkasvu on ollut 1,02 prosenttia. Sen edelle 
nousee vain Guadalajara, jonka prosentuaalinen vä-
estönkasvu on ollut 1,18 prosenttia. Guadalajara on 
kuitenkin asukasluvultaan alle kuudesosa Málagasta.

Saman aikaan monet Espanjan suurkaupungit 
ovat menettäneet asukaslukujaan. Madridin asu-
kasluku on laskenut 0,16%, Barcelonan 0,1% ja Bil-
baon peräti 0,71%.

Lähde: Sur

Ilmaiset bussikyydit 
ovat yleistymässä 
Aurinkorannikolla 
Usean Aurinkorannikon kaupungin suunnitelmiin 
kuuluu tarjota jatkossa asukkailleen ilmaista kau-
pungin sisäistä bussiliikennettä.

Aurinkorannikon kaupungeissa kadut ovat monin 
paikoin kapeita, parkkipaikat vähissä ja asuminen 
hyvinkin tiivistä. Tilanne on herättänyt useat kau-
pungit toimiin julkisen liikenteen edistämiseksi. Jul-
kisen liikenteen tarjoaminen kaupungin virallisille, 
kirjautuneille asukkaille ilmaiseksi on osoittautu-
massa toimivaksi vaihtoehdoksi.

Marbella on ehtinyt tässä asiassa Aurinkorannikon 
kaupungeista pisimmälle. Siellä ilmaisia kaupungin-
sisäisiä bussikyytejä on ollut tarjolla jo vuodesta 2019.

Seuraavina samaan järjestelyyn ovat astumassa 
Fuengirola ja Benalmádena. Molemmissa kaupun-
geissa ilmainen bussimatkustaminen saadaan käyt-
töön vielä alkaneen vuoden 2022 aikana.

Torremolinosissa ja Mijasissa ei ainakaan toistai-
seksi ole pitkälle vietyjä suunnitelmia vastaavista 
hankkeista. Tosin Mijas on jo vuosien ajan tarjon-
nut ilmaisia bussikuljetuksia kaupungin eri näh-
tävyyksille.

Mikä aiheutti  
kalojen kuoleman? 
Fuengirolan joesta löytyneiden kuolleiden kalojen 
tapaus halutaan selvittää perusteellisesti.

Vuoden 2021 viimeisellä viikolla odotti Fuengiro-
lan Río Fuengirola -joessa karmiva näky. Ostoskes-
kus Miramarin edustalta Sohailin linnan viereen 
laskevassa joessa kellui tuhatmäärin kuolleita kaloja.

Kalojen joukkokuolema sai ihmiset huolestumaan 
esimerkiksi mahdollisten myrkkyjen suhteen. Tois-
taiseksi mitään sellaiseen liittyvää ei ole löytynyt.

Fuengirolan kaupungin mahdollisuudet tutkia 
tapausta ovat rajalliset. Nimestään hhuolimatta Río 
Fuengirola kulkee kaupungin alueella vain noin ki-
lometrin. Se mitä ylempänä juoksula tapahtuu, ei ole 
Fuengirolan selvitettävissä.

Lisäksi jokien valvonta kuuluu Andalusian maa-
kuntahallituksen toimivaltaan. Fuengirola onkin 
vedonnut että Junta de Andalucían alainen Delega-
ción Territorial de Agricultura, Ganadería y Pesca 
tutkisi tapauksen perin pohjin.

Fuengirolan uuden 
kauppahallin hanke etenee
Suunnitelmat Fuengirolan 
uudesta kauppahallista ete-
nevät hyvää vauhtia.

Fuengirolan päärautatie-
aseman vieressä sijaitseva 
80-luvulta peräisin oleva 
kauppahalli on odottanut 
uusimista jo pitkään. Ny-
kyinen rakennus on sekä 
pimeä, että vaikeakulkui-
nen, eikä ulkonäkökään he-
rätä hurraa-huutoja.

Kaupungin päättäjät tuli-
vat lopulta sihen tuloksen, 
ettei nykyinen halli korjaile-
malla parane, vaan se kan-
nattaa purkaa kokonaan 
pois ja rakentaa tilalle uu-
si, moderni ja nykyaikaiset 
vaatimukset täyttävä kaup-
pahalli, josta suunnitellaan 
samalla koko kaupungin 
kaupallista keskusta.

Minkä kouluarvosanan annat vuodelle 2021?

Ihan sama, kunhan tätä 
vuosikurssia ei tarvitse uusia!
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Fuengirolan nykyinen kauppahalli 
ei enää kovin kauan ”hivele” 

kaupunkilaisten silmiä.

• FUENGIROLAN KAUPUNKI pyrkii pitämään ran - 
tansa entistäkin siistimpinä asentamalla rannoille  
uusia roska- ja kierrätyspisteitä. Uusia jätepisteitä  
tulee kaikkiaan 15 kappaletta. Niissä jokaisessa on 
neljä säiliötä, joihin roskat voi lajitella. Yksi säiliö on  
lasille, toinen muoville ja metallitölkeille, kolmas  
paperille ja pahville sekä neljä orgaaniselle seka-
jätteelle. Puurakenteisten kierrätyspisteiden yhteen-
laskettu hinta on noin 18.000 euroa. 

• FUENGIROLAN KAUPUNGIN sosiaalisen median ka-
navilla on yhteensä lähes 100.000 käyttäjää tai seu-
raajaa. Fuengirolan kaupunki ylläpitää kaikkiaan viittä 
sivustoa Facebookissa. Näiden seuraajamäärä on 
yhteensä hieman alle 65.000. Lisäksi kaupungilla on 
Twitter-tili, jota seuraa reilut 11.500 käyttäjää. Fuen-
girolan kaupungin tiliä Instagramissa seuraa noin 
16.600 käyttäjää. Näiden lisäksi kaupungin kirjastoil-
la on Facebookissa, Twitterissä ja Instagramissa tilit, 
joilla on yhteensä reilut 3.500 seuraajaa. Kun kaikkien 
kaupungin tilien seuraajat summataan yhteen, on nii-
tä kaikkiaan hieman päälle 96.000. 

Seuraava kysymys: Joko tänä vuonna päästään koronasta eroon?

Uudeksi kauppahallik-
si valittiin 13 suunnittelu-
kilpailuun osallistuneen 
ehdokkaan joukosta avant-
garde -henkinen koko-
naisuus, joka muodostu 
kahdesta kerroksesta, ja 
jonka rakenteet mahdol-
listavat runsaan luonnon-
valon hyödyntämisen.

Parhaillaan on käynnissä 
tarjouskilpailu kauppahal-
lin suunnittelutöistä. Tar-
jouskilpailu päättyy 17. 
tammikuuta. Rakennus-
töihin pyritään pääsemään 
mahdollisimman pian, kun-
han sopiva toteuttaja hank-
keelle on löytynyt.

• LOPPIAISPÄIVÄNÄ 6. TAMMIKUUTA arvottiin 
jälleen perinteinen El Niño lotto. Kyseessä on 
Espanjan toiseksi suurin lotto, josta ensimmäiset 
historialliset merkinnät löytyvät jo 1860-luvulta. 
Tämän vuoden arvonnassa Málagan provinssiin 
tuli lottovoittoja noin 550.000 euroa. Voitokkaita 
lipukkeita oli myyty ainakin Las Lagunasissa 
Mijasissa, Torremolinosissa, Esteponassa ja 
eri puolilla Málagan kaupunkia. Fuengirolan 
lottomyymälöihin voitokkaita kuponkeja ei 
tällä(kään) kertaa osunut. 

• ESPANJA ON MUUTTANUT lainsäädäntöään 
niin, että laittomasti maahan tulleilla nuorilla on 
nyt paremmat mahdollisuudet saada paperinsa 
siihen kunton, että he voivat työllistyä. Muutos 
näyttää toimivan toivotulla tavalla, sillä vain 
kuukausi lakimuutoksen voimaanastumisesta 
noin 4.500 ulkomaalaista nuorta oli hakenut 
residensiaa ja työlupaa. Ennen lakimuutosta 
kellään heistä ei ollut juurikaan toivoa päästä 
kiinni laillisiin töihin.
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Jeti´s Kebab 
aukeaa lauantaina

7

10

ESITTÄVIEN TAITEIDEN KOULU,  
JUHLA- JA TAPAHTUMATALO

Centro Finlandia, Avd. Los Boliches 4, Fuengirola

Talent Schoolin kurssit alkavat 
28.2.22!
Tarjolla mm.

Cheerleadingiä, Street &Show-Dance, 
Pari/solo Latinotanssi,  

Teatteri & Taikurikurssit,  
Taaperotanssi &  

Jumppatunnit kaikenikäisille! 

Tutustu tunteihin & ilmoittaudu mukaan nyt:
www.talentschool.fi

Los Bolichesissa Plaza Ped-
ro Cuevasin (Rafaelin aukio) 
kulmalla on jo pitkään olleet 
paikoillaan Jethro Rostedtin 
Jeti’s Kebab -mainosteipit. 
Viimeisetkin yksityiskohdat 
alkavat olla nyt valmiina ja 
ravintola aukeaa lauantai-
na 8.1. klo 11.

– Mitään suurempia se-
remonioita emme ajatel-
leet avajaisten kunniaksi 
pitää, eiköhän porukka 
löydä paikalle aika hyvin. 
Meillä on oma olutmerkki 
Jeti’s lager, sitä ajattelimme 
lauantaina tarjota niin pit-
kään kuin ”tavaraa” riittää. 
Terve tuloa maistamaan niin 
olutta, kuin kebabiakin, isä 
ja poika, Jethro ja Joachim 
Rostedt toivottavat.

Jeti’s-listalta löytyy ke-
babia pitaleivän kanssa tai 
simppelisti salaatin kans-
sa tarjoiltuna. Annoksia on 
eri kokoisia pienistä aina 
Macho Jetiin, jolla taittuu 
jo raavaan miehen isom-
pikin nälkä. Myös kasvis-
syöjät on huomioitu Jetifel 
-annoksessa, jossa paimio-
laisen kebablihan korvaa 

falafel ja halloumi.
– Olemme tässä tehneet 

markkinatutkimusta ja kier-
täneet kaikki kylän kebab-
paikat. Ihan rehellisesti voin 
sanoa, että vaikka meillä 
saattaa annos olla hitusen 
kalliimpi kuin muissa, niin 
laatu ja lihan määrä kyllä 
korvaa sen hintaeron, Jethro 
sanoo ylpeyttä äänessään.

Los Bolichesin Jeti’s ei 

jää ainoaksi baariksi Au-
rinkorannikolla. Rostedtin 
suunnitelmassa on avata 
seuraavat paikat Marbel-
laan ja Puerto Banukseen.

Jeti ś on ainakin aluksi 
auki arkisin klo 11-24 ja vii-
konloppuisin pari tuntia 
myöhempään. Lauantain 
avajaisissa on mahdolli-
suus tavata itse ravinto-
loitsija Jethro Rostedt.

Joachim Rostedt on valmiina lauantain Jeti´s Kebabin avajaisiin. Silloin 
on tarjolla kebabin lisäksi esimerkiksi ravintolan omaa Jeti´s lager 
-olutta.

Kukko Events • Av/de Los Boliches 4, Fuengirola • Puh. +34 646 111 203 • www.kukkorestaurante.com

Varaa lippusi lähettämällä 
sähköpostia osoitteeseen 

varaukset.kukko@gmail.com
(Ennakkovaraus sisältää pöytävarauksen 

ja se edellyttää ruokailua.)

Su 30.1. klo 18 
Andalusian Swingbandin 

kauden avajaiset 
Pe 21.1. klo 20 (10/12€)

Badding-ilta
Jartsa Tuovinen & Co. 

rokkaavat ja tunnelmoivat 
Baddingin tahtiin  

Pe 28.1. klo 20 (10/12€)
Kukka-Maaria Rajalin 

trio   

Ke 12.1. klo 19 (10€)
Keskiviikkoklubi 

Seita & Friends
  Vanhaa tanssimusiikkia ja 
muuta maukasta soitantaa

Pe 7.1. klo 20 (15/17€) 
Magiaa & Mentalismia 

– Noora Karma

Kukossa tapahtuu!

Täysin 
uudistunut 
ruokalista. 

Tule maistamaan 
uudet herkut!

To 27.1. klo 19 (20€)
Tuomari Nurmio & 

Tohtori Hillilä   Pe 14.1. klo 20 (10/12€)
Silen Band 

plays Santana
  Latinorytmejä ja 
kitarataiturointia

Pahoittelemme,

keikka peruutettu
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Avda. Clemente Diaz Ruiz 4, Fuengirola
100 m päässä juna-asemalta, kauppahallin takana

Puh. 634 352 641

HAMMASLÄÄKÄRI
Päivi Voutilainen

Sairaalat palveluksessanne. Kaikki erikoislääkärien ja kirurgiset palvelut uusimmalla teknologialla.
Ensiapu- ja lastenlääkärin päivystys 24h/vrk.
Työskentelemme kansainvälisten sekä kansallisten vakuutusyhtiöiden kanssa.

Suomenkielisiä lääkäreitä ja henkilökuntaa.

Ambulanssi- ja lääkäripäivystys 24h/vrk, 900 200 116

Lisa Pelttari, LT eMBA. 
Sisätautien- ja kardiologian erikoislääkäri

Ilkka Saarelainen, LL yleislääkäri

Ajanvaraukset suomen kielellä,  + (34) 616 241 290 

Vithas Xanit Internacional

 

Av. de los Argonautas, s/n. Benalmádena.

 

952 367 190

     Vithas Torremolinos Medical Centre

 

C. Hoyo, 15. Torremolinos.

 

952 058 860

     Vithas Xanit Fuengirola Medical Centre
  

    

 

952 477 310

Suomenkielinen yhteyshenkilö:
Marita Ekman  +(34) 696 981 372

Avda. Ramón y Cajal, s/n. Edificio Beroe. Fuengirola

Löydä�e meidät:

Palvelemme    
     teitä sueksi!

• Proteesit • Valkaisut
• Kirurgiat • Implantit

• Digitaaliset röntgenkuvat
• Oikomishoidot

• Juurihoidot

Myös kaikki 
      	ityish�dot!

Av�nna: ma-pe 9-14 ja 16-20 

Av. Padre Jesús Cautivo, 35 
(Los Bolichesin juna-asemaa vastapäätä)

puh. 952 66 45 45

Anni ’s
Elinvoimaa luonnosta.
Vital Shop

• Jesus Cautivo 44 (junakatu), Edif. Jupiter local 16
Los Boliches (Café Kardemumman lähellä). Puh. 952 667 087

Avoinna ma-pe 10–20 ja la 10–14
• Carrefour Mijas Costa ma-la 10-22

Ilmainen uutiskirje joka kuukausi, HAE OMASI!

Anni's Vital Shop Los Bolichesissa (Junakadulla) 
ja Carrefour Mijas Costalla palvelee.  

Kummassakin liikkeessä palvelua myös suomen kielellä

Hyvinvointineuvontaa suomen kielellä

Vitamiinit • mineraalit • luomuelintarvikkeet

www.annivitalshop.com
tiina@annivitalshop.com

60 
tablettia

26,90

– Muista ottaa pistekorttisi mukaan ostoksille! –
Anni’s Vital Shop Los Bolichesissa (Bussikadulla)palvelee. 

Liikkeessämme saat palvelua myös suomen kielellä
Uusi osoite Avda Los Boliches (bussikatu) 109, Edif. Don Luis. 

(Kauppahallin kulmalta tien toisella puolella) Puh. 952 667 087. 
Avoinna ma-pe 10-20 ja la 10-14

Elviria: ma-pe 10-18 / la 10-14
Hyvinvointineuvontaa suomen kielellä 

www.annisvitalshop.com | tiina@annisvitalshop.com

– Muista ottaa pistekorttisi mukaan ostoksille! –

Tri Tolosen
K2-vitamiini ja 

Q10.

-10%
– Muista ottaa pistekorttisi mukaan ostoksille! –– Muista ottaa pistekorttisi mukaan ostoksille! –

K2-vitamiini ja 

-10
Tarjous voimassa 

8.11. saakka.

Meiltä löydät myös kattavan valikoiman Tohtori Tolosen tuotteita. 
– Hae uusin tarjouskatalogi kaupastamme!

Liikkeessämme saat palvelua myös suomen kielellä
Avda Los Boliches (bussikatu) 109, Edif. Don Luis. 

(Kauppahallin kulmalta tien toisella puolella) Puh. 952 667 087. 
Avoinna ma–pe 10–20 ja la 10–14

Elviria: ma–pe 10–18 / la 10–14
Hyvinvointineuvontaa suomen kielellä 

www.annisvitalshop.com | lb@annivitalshop.com

Elin oimaa luonnosta.

Tri Tolosen
Berberin+Kromi 

ja CardiOmega 

Tarjous voimassa 
13.5. 2021 asti.

– Muista ottaa pistekorttisi mukaan ostoksille! –

-10%

Meiltä löydät myös kattavan valikoiman Tohtori Tolosen tuotteita. 
– Hae uusin tarjouskatalogi kaupastamme!

Liikkeessämme saat palvelua myös suomen kielellä
Avda Los Boliches (bussikatu) 109, Edif. Don Luis. 

(Kauppahallin kulmalta tien toisella puolella) Puh. 952 667 087. 
Avoinna ma–pe 10–20 ja la 10–14

Elviria: ma–pe 10–18 / la 10–14
Hyvinvointineuvontaa suomen kielellä 

www.annisvitalshop.com | lb@annivitalshop.com

v

– Muista ottaa pistekorttisi mukaan ostoksille! –

Tri Tolosen
CARNOSIN 

Sport ja Forte 

-10%
Tarjous voimassa 

20.1. 2022 asti.

 
Omaa missiota metsästämässä
ET OLE VARMASTI AINOA TÄÄLLÄ, joka silloin täl-
löin pohtii oman olemassaolon merkityksellisyyttä 
tai sen merkityksettömyyttä. Minäkin olen toisinaan  
pohtinut.

Onko meillä kaikilla jokin elämäntehtävä? Ja jos 
on, niin toteutammeko sitä vai painammeko lahjojam-
me syystä tai toisesta kerta toisensa jälkeen piiloon? 
Pelottaako epäonnistuminen sellaisessa asiassa, 
joka todellisuudessa kutsuu sinua ja täyttää pintaa 
syvemmältä?

Onko se työ mitä teet nyt oma kutsumuksesi vai 
pelkästään välttämättömyys senhetkisen elämän 
ylläpitämiseksi? Entä onko se elämä, jota nyt elät, 
sen työn arvoista? Vai onko arkikin vain selviytymis-
tä päivästä toiseen? Ovatko päiväsi sellaista, joissa 
omat tarpeesi (mitä ikinä ne ovatkaan) tulevat täyte-
tyiksi? Sen sijaan että loistat, elätkö epämieluisaa tai 
harmaata elämää? Jos näin on, niin mietitkö miksi? 
Mikä on pahinta mitä voisi tapahtua, jos eläisitkin 
toisenlaista, täyttä elämää?

Sanotaan myös, että olet summa viidestä lähim-
mästä ihmistä elämässäsi. Mieti keitä he ovat. Tulet-
ko heidän seurassaan nähdyksi ja tulevatko myös 

tunteesi kuulluksi ilman kritiikkiä ja tuomitsemista? 
Tukevatko he sinua? Onko heillä samanlainen arvo-
maailma kuin sinulla? Koetko kasvavasi heidän seu-
rassaan vai päin vastoin?

Nämä ovat asioita, joita on hyvä silloin tällöin poh-
tia. Sillä uskon, että meissä kaikissa on käyttämätöntä 
potentiaalia. Mitä jos tänä vuonna alkaisitkin pikkuhil-
jaa tekemään enemmän merkitykselliseksi kokemiasi 
asioita? Se voi olla luovaa työtä, opiskelua tai vaikka 
perheeseen keskittymistä. Mitä tahansa, mikä vetää 
sinua luonnollisesti puoleesi. 

Mitä jos tänä vuonna viettäisit aikaa juuri niiden 
ihmisten seurassa, jotka tukevat sinua ja rikastuttavat 
elämääsi ja vievät sinua eteenpäin 
kohti omaa missiotasi? Olisiko tä-
mä se vuosi, kun alat työstämään 
lahjojasi ja vahvuuksiasi? Mitä 
jos nyt olisi juuri se oikea aika, 
vaikka et vielä kokisikaan ole-
vasi täysin valmis? Hiljenny ja 
ota muutama syvä hengitys. 
Kuuntele sisäistä ääntäsi. 
Mitä se sinulle kertoo? 

Kirjoittaja on koulutukseltaan joogaohjaaja ja personal trainer. Minna Halminen

Suomalainen lääkäriasema

Los Boliches Fuengirola 29640
Av. Ntro. Padre Jesús Cautivo 2 Edf. Real Costa 1-B

Lääkäri FysioterapiaHammaslääkäri
Puh. 679 44 08 51

www.medicodentalsinervo.com
Pienikin ilmoitus huomataan!
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WellO2 – lääkkeetön apu 
hengitysongelmiin

WellO2 - heti helpompi hengittää!
Saatavana apteekeista, Giganteista ja wello2.fi.

Yhteistyössä

WellO2 yhdistää hengityslihasten harjoituksen sekä 
lämpimän höyryn. Harjoituksessa vastapaine avaa il-
mateitä, lämmin höyry kostuttaa, helpottaa liman irtoa-
mista ja vähentää ärsytystä. Nenämaski avaa tukkoisen 
nenän. Säännöllinen harjoittelu  vahvistaa  hengityseli-
mistön kuntoa ja auttaa pysymään terveenä.

WellO2 – lääkkeetön apu 
hengitysongelmiinWellO2 – lääkkeetön apu 

hengitysongelmiin

WellO2 - heti helpompi hengittää!
Saatavana apteekeista, Giganteista ja wello2.fi.

Yhteistyössä

WellO2 yhdistää hengityslihasten harjoituksen sekä 
lämpimän höyryn. Harjoituksessa vastapaine avaa il-
mateitä, lämmin höyry kostuttaa, helpottaa liman irtoa-
mista ja vähentää ärsytystä. Nenämaski avaa tukkoisen 
nenän. Säännöllinen harjoittelu  vahvistaa  hengityseli-
mistön kuntoa ja auttaa pysymään terveenä.

WWW.WELLO2.FI

239€
Avenida de Los Boliches,4, Fuengirola

Puh. +34 687 886 745, +34 687 886 746, info@meriatur.com

Tarjoushinta Maksuton 
kotiinkuljetus 
lähialueille. 

Koko Espanjaan 
10€.

WellO2 myynnissä 
nyt Centro Finlandian 

Meriaturissa! 

Jo yli 
70.000 

tyytyväistä 
käyttäjää!

KESTOTILAUS SUOMEEN 85 € / vuosi (11 nro)
MÄÄRÄAIKAINEN TILAUS SUOMEEN 96 € / vuosi (11 nro)

KESTOTILAUS ESPANJAAN 65 € / vuosi. (11 nro)

 tilaajapalvelu@olekustannus.com   olekustannus.com/tilauslomake

 85 € / vuosi (11 nro)

E S PAN JA N  KOT I K E I TT I Ö

FuegoNuevo

Lento

KAT I A  W E S T E R DAH L

HINTA

30

www.olekustannus.com/uusiole

Olé-clubhinta 
25 €

UUSI KEITTOKIRJA
Myynnissä nyt

NUEVO FUEGO LENTO 

 ESPANJAN KOTIKEITTIÖN SALAT 
SELVÄLLÄ SUOMEN KIELELLÄ

120 sivua tietoa Välimeren keittiöstä ja espanjalaisen keittiön saloista sekä runsaasti kokkausvinkkejä. 

Kirja sisältää yli 70 reseptiä seikkaperäisine valmistusohjeineen, kirjoittajan omien kokemusten värittäminä. 

“Olen kirjassa yrittänyt mahdollisimman helpolla tavalla jakaa tietoa, jonka olen itse saanut 
Espanjan keittiöstä lähes 40 vuoden maassa asumisen aikana.” – Katia Westerdahl

TILAA KOTIIN + POSTITUSKULUT TAI 
NOUDA OLÉLEHDEN TOIMITUKSESTA FUENGIROLASTA C/ SANTA GEMA 15.

TILAUKSET�  puhelimella (+34) 952 470 794      sähköpostilla: tilaajapalvelu@olekustannus.com       

TILAA ESPANJAN VIIHDYTTÄVIN JA 
ASIANTUNTEVIN SUOMALAINEN LEHTI KOTIISI
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Valosta pimeään ja taas valoon

Kanya Kuukasjärven hy-
myilevät kasvot ovat tulleet 
monelle Aurinkorannikon 
suomalaiselle tutuksi mm. 
Ravintola Kukon salista. Hä-
nen tiensä Aurinkoranni-
kolle on kulkenut monen 
mutkan kautta. Osa noista 
mutkista on ollut vähem-
män miellyttäviäkin, mutta 
nyt hän kertoo löytäneensä 
paikan, jossa haluaa elää ja 
olla vielä pitkään.

Kuukasjärven muutto-
kuorma saapui Fuengiro-
laan kesällä 2013. Tuolloin 
retkikuntaan kuului Kan-
yan itsensä lisäksi hänen 
silloinen miehensä – nykyi-
nen ex-mies, sekä pariskun-
nan esikoispoika. 

– Kylmä ja pimeä karkot-
tivat meidät Suomesta, Ka-
nya kertoo.

Rannikon suomalaisista 
valtaosa epäilemättä nyök-
käilee tässä vaiheessa. Ne-

hänen miehensä päätyivät 
avioeroon.

Voisi kuvitella, että Suo-
messa solmitun avioliiton 
purkaminen Espanjasta kä-
sin ei onnistuisi kovin hel-
posti. Toisin kuitenkin kävi.

– Kaikki hoitui etänä. Ei 
tarvinnut käydä Suomessa, 
mutta faxi lauloi ahkerasti, 
Kanya kertoo.

Kutsuuko Suomi?

Kanya Kuukasjärvi myön-
tää, että avioeron jälkeen 
mielessä pyöri muutto ta-
kasin Suomeen.

– Kahden lapsen kanssa 
– joista toinen oli vielä ai-
van pieni – arki oli välillä 
haastavaa. Myös sukulai-
set ja ystävät houkuttelivat 
palaamaan Suomeen, mis-
sä olisi enemmän apua tar-
jolla, Kanya kertoo.

Hän kuitenkin muisti, et-
tä pimeys ja kylmyys, jois-
ta hän oli halunnut eroon, 
odottaisivat myöskin Suo-
messa. Lopulta Aurinko-
rannikko veti pidemmän 
korren.

– Onneksi olin ehtinyt 
muutaman vuoden aikana 
saada ystäviä ja sosiaalista 
verkostoa. Sain täällä lähi-
piiriltäni tukea, jota tarvit-
sin ja pystyin jäämään, hän 
toteaa kiitollisena.

Vain pari vuotta myö-
hemmin Kanya Kuukasjärvi 
tapasi nykyisen miehen-
sä Carlosin. Umpiespan-
jalaisen miehen kanssa 
tapailu alkoi molemmin-
puolisen kielenopiskelun 
verukkeella.

– Minä halusin oppia su-
juvammin espanjaa ja Car-
los halusi oppia englantia.

Kieliopinnot jäivät kui-
tenkin pian taka-alalle, 
vaikka niistäkin tavoit-
teista toinen on toteutunut.

Kanya Kuukasjärven tie on vienyt Kurdistanista Iranin ja Turkin kautta Suomeen ja sieltä Kalifornian kautta Aurinkorannikolle. Nykyään hän asuu Los Pacosissa ja haaveilee omasta maatilasta Aurinkorannikon campolla.

Rokotuksista, fasisteista 
ja lampaista

Pääkirjoitus 7.1.2022

Kanya Kuukasjärvi 
yritti kahdesti kotiu-
tua Kaliforniaan, 
mutta lopulta paikka 
auringosta löytyi 
Aurinkorannikolta.
Teksti ja kuva:  
Janne Leipijärvi

pä ne taitavat olla isoimmat 
syyt aika monen muuttoon. 

Ennen Aurinkorannik-
koa Kanya Kuukasjärvi eh-
ti kuitenkin käydä myös ns. 
merta edempänä kalassa.

– Ensimmäisen kerran 
lähdimme hakemaan aurin-
koa Yhdysvalloista. Asuim-
me kahdesti Kaliforniassa, 
Venice Beachilla, vuosina 
2003 ja 2004. Siellä oli kai-
kin puolin hienoa, mutta 
työlupien ja muiden pape-
riasioiden kanssa oli niin 
hankalaa, että päädyimme 
takaisin Suomeen, Kan ya 
perustelee.

TV:stä tuttu 
Aurinkorannikko
Vaikka Amerikan ihmemaa 
osoittautui tyhjäksi arvak-
si, ei kaipuu lämpimään ja 
aurinkoon jättänyt Kuukas-
järveä rauhaan.

– Mietimme jatkuvasti 
että mistä löytyisi meille 
hyvä paikka. Sitten näim-
me TV:ssä dokumenttiohjel-
man Aurinkorannikosta ja 
se herätti kiinnostuksemme.

Positiivisen TV-näkyvyy-
den ohella Aurinkorannikol-
la oli toinenkin valttikortti.

- Vanhempi poikamme 
oli siinä iässä, että oli aika 
aloittaa koulu. Aurinkoran-
nikon suomalainen koulu oli 
tärkeä kriteeri, kun päätim-
me lopulta muuttaa tänne.

Niin saapui Kuukasjärven 
perhe Aurinkorannikolle 
kesällä 2013 ja Kevin-poi-
ka asteli samana syksynä 
suomalaiseen kouluun. Sen 
jälkeen Kanya on käynyt 
Suomessa kahdesti.

Vuonna 2016 oli jälleen 
iloisen perhetapahtuman ai-
ka, kun nuorempi poika Max 
syntyi. Seuraavana vuonna 
vuorossa oli ikävämpi per-
hetapahtuma, kun Kanya ja 

KUKA?
Kanya Kuukasjärvi

 ● 41 vuotta
 ● Syntynyt Kurdistanissa
 ● Saapui Suomeen 

8-vuotiaana
 ● Asunut Aurinkorannikolla 

reilut 8 vuotta
 ● Kaksi poikaa: 15-vuotias 

Kevin ja 6-vuotias Max
 ● Haaveilee omasta 

maatilasta

Sanotaan, että Venäjää ei voi ymmärtää ilman ortodok-
sisuutta! Tuskin myöskään Vladimir Putinin ajattelua. 
Taustalta löytyy historiaan perustuva suurvaltamis-
sio! Tuhat vuotta sitten Vladimir Suuri (hallitsijana vv. 
980–1015) johti Kiovan Rusiksi kutsuttua itäslaavilaista 
valtakuntaa. Hän kääntyi kristinuskoon vuonna 988. 
Se takasi lopullisesti itäslaavilaisten eli venäläisten, 
ukrainalaisten ja valkovenäläisten ortodoksisuuden! 
Vladimir Suuri nostettiin vuonna 2016 lopullisesti Ve-
näjän tärkeimpien merkkihenkilöiden joukkoon kun 
hänelle pystytettiin patsas Moskovaan. 

Vladimir Suuri pyrki päättäväisesti vahvistamaan 
valtakuntansa yhtenäisyyttä ja mahtiasemaa. Samat 
tavoitteet ovat myös Vladimir Putinin agendalla. Ve-
näjän ortodoksinen kirkko tukee näitä pyrkimyksiä!

Putin pitää Krimin niemimaata ”Venäjän kansakun-
nan ja keskusjohtoisen Venäjän valtion henkisenä al-
kulähteenä” koska Vladimir Suuri otti kasteen Krimillä 
sijaitsevassa Khersonesoksen kaupungissa. Putinin 
mukaan Krim on venäläisille pyhä paikka kuten Jeru-
salemin Temppelivuori islaminuskoisille ja juutalaisille. 

Entäpä sitten Ukraina? Vladimir Suuri oli Kiovan 
Venäjän merkittävä hallitsija. Siksi Ukraina jos mikä 
on venäläisille historiallisesti erittäin pyhä asia myös 
tänään. Putin ilmeisesti kokee olevansa ”uusi Vladimir 
Suuri” jonka on pidettävä yllä itäslaavilaista suurvalta-

kunta-ajattelua. Siksi Venäjä ei voi hyväksyä 
Naton läsnäoloa Ukrainassa! Vahva ote 
Valko-Venäjään Lukashenkan avulla on 
siten myöskin ymmärrettävissä! Johta-
jat maalaavat ikoninsa tavallaan – vai 
kuinka?

Vladimir Suuri ja Ukraina!

Hannu T. Korhonen

Kirjoittaja on eläkkeelle siirtynyt 
Luonnonvarakeskuksen 

erikoistutkija, dosentti

Mikä oli parasta 
vuodessa 2021?  
Teksti ja kuvat:  
Daniel Leipijärvi

Ari Redlig, 60,  
Hyvinkää

Parasta oli että sai koko 
vuoden tehdä etätöitä.
 

Jaana Redlig, 68, 
Hyvinkää

Lämpimin ja aurinkoisin ke-
sä Suomessa miesmuistiin ja 
ystävien ja rakkaitten tapaa-
minen rajoitusten puitteissa.
 

Daniel Leipijärvi, 12, 
Tampere   

Se kun sain koripallossa 
heitettyä kolmen pisteen 
heiton selän takaa.

– Minä puhun nyt pal-
jon sujuvampaa espanjaa 
kuin ennen, mutta Carlo-
sin englanti ei parantunut 
yhtään. Sen sijaan hän osaa 
muutaman valikoidun suo-
malaisen kirosanan, Ka-
nya nauraa.

Kieliä kuin Otavassa

On sinänsä osuvaa, että 
Kanya Kuukasjärvi on ta-
vannut nykyisen miehensä 
kielenopiskelun kautta. Hä-
nen repertuaaristaan löytyy 

Koronan tartuntaluvut ovat Suomessa, Espanjassa ja 
lähes kaikkialla korkeammalla kuin kertaakaan pande-
mian aikana.

Sairaaloihin ei kuitenkaan ole ollut lähellekään saman-
laista ryntäystä kuin esimerkiksi keväällä 2020, jolloin 
koronan ensimmäinen aalto pyyhkäisi Euroopan yli. Esi-
merkiksi Andalusian terveyshallinto kertoo, että vuosien 
2019 ja 2020 vuodenvaihteen tienoilla sairaaloissa oli jopa 
enemmän hoidettavia hengitystieinfektioiden johdosta.

Korona siis tarttuu tällä hetkellä ärhäkämmin kuin kos-
kaan ennen. Sen aiheuttama tauti on kuitenkin selvästi 
lievempi kuin edellisten aaltojen aikana.

Virus käyttäytyy nyt eri tavoin, myös se haluaa säi-
lyä hengissä, eikä tappaa kaikkia kantajiaan. Kuitenkin 
rokotuskattavuuden kipuaminen yli 80:n prosenttiin on 
todennäköisesti suurin yksittäinen syy paineen hellittä-
miseen sairaaloiden ovilla.

Rokotukset eivät ole pystyneet estämään tartuntojen 
leviämistä. Sen sijaan on kiistaton fakta, että rokotussuo-
jan saaneilla koronan vakavaa muotoa esiintyy erittäin 
vähän. Se ei ole mielipide-, arvo-, salaliitto-, valtamedia-, 
suomettumis-, eikä mikään muukaan selittelyä kaipaava 
asia. Se on totta. Ilman kattavaa koronarokoteohjelmaa 
Euroopan terveydenhuolto olisi jo romahtanut.

Sen sijaan selkeä arvokysymys on se, tuleeko yhteis-
kunnan kantaa vastuu sellaisten ihmisten hoitamisesta, 
jotka eivät mahdollisuudesta huolimatta ole halunneet 
ottaa rokotuksia. Sivistyneen hyvinvointiyhteiskunnan pe-
rusarvoihin kuuluu pitää huolta apua tarvitsevista. Sellai-
set ihmiset, jotka haluavat jättää rokottamattomat oman 
onnensa nojaan, kannattavat fasistisia hallintotapoja.

Sellaiset koronadenialistit ja rokotevastaiset, jotka 
nimittävät rokotuksensa ottaneita perässä vedettäviksi 
lampaiksi, ovat edellä mainittujen fasistien peilikuvia. 
Heidän näkemyksensä perustuu vakavaan egoistiseen 
luonnehäiriöön.

Uskotaan ja luotetaan siihen, että tämä talvi on ko-
ronaviruksen viimeinen rykäys. Keväällä kaikki on toisin.
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Valosta pimeään ja taas valoon

”Tuomittu murhamies, 
italialainen mafiapomo  
Gioacchino Gammino,  
61, ehti olla kateissa  

20 vuotta, kunnes  
hänen kaksois

elämänsä espanja
laisena vihannes

kauppiaana ja kokkina 
paljastui poliisille.”

Mtvuutiset.fi 6.1.

Kanya Kuukasjärven tie on vienyt Kurdistanista Iranin ja Turkin kautta Suomeen ja sieltä Kalifornian kautta Aurinkorannikolle. Nykyään hän asuu Los Pacosissa ja haaveilee omasta maatilasta Aurinkorannikon campolla.

nimittäin kieliä kuin tähtiä 
Otavasta.

– Ensimmäisenä kielenä-
ni opin kurdin, Kuukasjär-
vi aloittaa listansa.

– Olen syntyisin Kur-
distanista, Pohjois-Irakista, 
Arbilin kaupungista. Jou-
duimme kuitenkin lähte-
mään sieltä pakoon sodan 
jaloista kun olin vasta kuu-
sivuotias. Niinpä kurdintai-
toni on vähän ruosteessa.

Pakomatka vei perheen 
ensin Iraniin ja sieltä Turk-
kiin. Pari vuotta myöhem-

min perhe pääsi Punaisen 
Ristin kautta Suomeen, mut-
ta suomen kieli ei silti heti 
tarttunut Kanyalle. Kävi ni-
mittäin niin, että perhe sijoi-
tettiin Tammisaareen, joten 
Kuukasjärven toiseksi kie-
leksi tulikin ruotsi.

– Lapsuus ja nuoruus 
Tammisaaressa oli aivan 
ihanaa. Se liikkumisen va-
paus oli uutta, minulla oli 
kavereita, enkä muista ko-
keneeni minkäänlaista ra-
sismia, hän muistelee.

Pikkuhiljaa kaveripiirin 

laajetessa alkoi laajeta myös 
Kanyan kielivarasto.

– Kolmas, neljäs ja viides 
kieli englanti, suomi ja turk-
ki. Vaikea sanoa missä jär-
jestyksessä, ne tulivat siinä 
vähän kuin puoli vahingos-
sa samoihin aikoihin.

Kuudes kieli, espanja, 
Kuukasjärven varastoon 
tarttui melko pian Aurin-
korannikolle muuton jäl-
keen, ja kuten todettua, se 
on sattuneista syistä viime 
vuosina vahvistunut enti-
sestään.

– Seitsemänneksi kielek-
seni voi laskea norja. En ole 
koskaan opiskellut sitä, mut-
ta olin täällä Fuengirolassa 
vähänaikaa ruotsalaisessa 
ravintolassa töissä ja siellä 
huomasin että aika nopeasti 
aloin pärjäämään myös nor-
jalaisten asiakkaiden kanssa.

Nykyään Kanya Kuukas-
järven monikielistä ja ystä-
vällistä asiakaspalvelua voi 
saada Ravintola Kukossa 
sekä Los Bolichesin Smart 
Work Plazalla, missä hän 
vastaa cateringista.

Saan välillä palautetta, että en auta tarpeeksi muu-
tamia kadulla asuvia suomalaisia, joista monet ovat 
päihteidenkäyttäjiä. Useita kertoja omaiset Suomesta 
ovat soittaneet puheluja, että minun pitäisi taivutella 
heidän ikääntyvät vanhempansa muuttamaan täältä 
Suomeen, koska he eivät enää omaisten mielestä pär-
jää vieraassa maassa. Näiden kahden ihmisryhmän 
valinnat herättävät tunteita. Perustavaa laatua oleva 
kysymys on, haluavatko nämä ihmiset apua? Onko 
yksilöllä oikeus tehdä myös ns. huonoja valintoja? 

Itsemääräämisoikeus eli autonomia tarkoittaa Wi-
kipedian mukaan ihmisen tai ihmisryhmän oikeutta 
määrätä itseensä liittyvissä asioissa. Muilla on velvol-
lisuus kunnioittaa yksilön tai ryhmän itsemääräämisoi-
keutta. Kompetentilla henkilöllä on oikeus itsenäiseen 
harkintaan, päätöksentekoon ja toimintaan. THL taas 
määrittelee, että sosiaalihuoltoa toteutettaessa on en-
sisijaisesti otettava huomioon asiakkaan toivomukset 
ja mielipide ja muutoinkin kunnioitettava hänen itse-
määräämisoikeuttaan. Kolmas vaikuttava tekijä on 
vaitiolovelvollisuus. Työntekijällä ei ole oikeutta antaa 
tietoa esim. vanhemman tilanteesta hänen lapsilleen, 
mikäli asiakas ei anna siihen lupaa. 

Jos joku ikääntyvä henkilö siis haluaa asua Es-
panjassa, vaikka lapset olisivat eri mieltä, hänellä on 
itsemääräämisoikeus tehdä niin. Samoin kuin jos jo-
ku henkilö haluaa käyttää päihteitä tai asua kadulla, 
hänellä on itsemääräämisoikeus tehdä niin. Läheis-
ten ihmisten on hyväksyttävä nämä tosiasiat, vaikka 
se onkin varmasti vaikeaa. Apua yritetään siinä vai-
heessa etsiä ja tarjota, kun henkilö itse sitä haluaa 
ja pyytää. Senkään saaminen ei täällä 
Espanjassa ainakaan suomen kielellä 
usein onnistu. Pitää muistaa, että me 
olemme jokainen, ehkä lapsia lukuun 
ottamatta, käyttäneet itsemääräämis-
oikeuttamme ja itse päättäneet tulla 
tänne Espanjaan. 

Hyvää alkanutta vuotta 2022! 

Kuka päättää elämäntavasta? 

Tia Raunio
Aurinkorannikon sosiaalikuraattori

Kuuntelin presidentin puhetta uudenvuodenpäivänä, 
kuten moni muukin. Hieno oli, kuten saattoi arvata. 
Täyttä asiaa riveillä ja rivien välissä. 

Siellä oli täsmäosuma meille Aurinkorannikon 
ihmisille; eripura hajottaa kansan. Pitää uskoa tule-
vaan, sanoi hän. Jos ihminen ei tiedä mitä uskoa, 
hän kiertää kehää; suunta puuttuu. Silloin on elämä 
kuin ajaisi autolla keskellä Puolaa ja navigaattori ei 
tiedä netistä mitään.

Helppo sanoa, että pitää uskoa asiaansa. Tietää-
kö tämän päivän ihminen, mitä tarkoittaa ylipäätään 
uskoa? Suurin ja hienoin anti vuodelta 2021 oli kolme 
huimaa projektia, jotka ylittivät kaikki odotukset. Ra-
dio Finlandian roadtrip ja Suomelan teatterin kaksi 
suurta ensi-iltaa. 

Kuinka kiitollinen olenkaan päätökselleni, että pois-
tuin paikalta, missä loka lentää! Olen saanut olla joukos-
sa, joilla on suunta ja uskoa asiaansa. Saman neuvon 
annan jokaiselle, joka tulee Costalle; valitse seurasi. 
Se on iso viesti Suomelle, suomalaisille ja yksityiselle 
ihmiselle täällä meidän pikku yhteisössämme.

Kehitetään porukalla Aurinkorannikkoa. Se tapahtuu 
teoilla, eikä kapakkapöytien sumeilla puheilla lainkaan 
upeita ravintoloitsijoitamme väheksymättä, päin vas-
toin. On iso teko ottaa vastuu elämästään ja perustaa 
yritys unelmiensa paikkakunnalle. Samoin ottaa vastuu 
teoistaan ja muuttaa tekemään työtä 
sinne missä tykkää elää.

Tervetuloa vuosi 2022. Toi-
von uusia tuulia ja rohkeita teko-
ja. Päätöksiä uskoa unelmiin ihan 
meille jokaiselle.

Uskoa unelmiin 
uudelle vuodelle

Päivi Mäkinen

Minttu Kolkka, 41, 
Tampere 
 
Oli ihanaa päästä Espanjaan 
kuukaudeksi kesken 
pimeintä talvea.

Teemu Kolkka, 41, 
Tampere 

Panostin aika paljon golfiin. 
Pääsin singeliin ja voitin pari 
kisaa.
 

Hugo Kolkka, 11, 
Tampere

Tykkään paljon pelata 
golfia, niin ehkä golf on ollut 
parasta.
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Mitkä asiat puhuttivat viime vuonna?
Korona hallitsi uutis-
maailmaa edellisen  
vuoden tavoin myös 
vuonna 2021. Var-
sinkin alkuvuodesta 
korona jyräsi muut 
uutiset alleen melko 
voimakkaasti.
Teksti: Antti Pekkarinen

Loppuvuodesta saattoi tul-
la kyllästyminen virusuuti-
siin, muut teemat nousivat 
paremmin esiin. Loppuvuo-
desta tosin tapahtuikin pal-
jon enemmän, koska elämä 
palasi Aurinkorannikon 
kaduille, kun matkailu va-
pautui ja muutenkin elämä 
muuttui normaalimmaksi.

Yksi mielenkiintoinen 
huomio on se, että useana 
kuukautena luetuimpien 

artikkelien joukkoon on 
noussut suoraan lukijavih-
jeestä tulleita juttuja. Fuen-
girola.fi kiittää aktiivisia 
lukijoitaan ja jatkossakin 
toivomme teiltä vinkke-
jä jutuista. Ottakaa kuva, 
kun näette jotain mielen-
kiintoista tapahtuvan ja lä-
hettäkää se meille pienen 
selventävän tekstin kera. 
Mieluusti julkaisemme täl-
laisia tarinoita.

Helmikuu
1. Rajat aukeavat Aurinkorannikolla 
Ilouutinen kaikille. Koronan ilmaantuvuusluku laski monissa alueen ”suomalais-
kaupungeissa” alle 500:n joten matkustusrajoitteita päästiin purkamaan.
2. Málaga joutuu sulkemaan ravintolat, rannikon muut suomalaiskaupungit eivät 
Helmikuun alussa Málagan kaupungin ravintoloitsijoille tuli kylmä suihku. Ilmaan-
tuvuusluku kipusi yli tuhannen ja ei-välttämätön liiketoiminta jouduttiin sulkemaan. 
Ironista on se, että luku nousi yli tuhannen vain yhtenä päivänä, joka sattui olemaan 
se päivä, minkä mukaan rajoitteita asetettiin.
3. Lähes koko Aurinkorannikon ilmaantuvuusluku painui alle 500:n 
Tämä ilouutinen ennakoi matkustusrajoitusten purkamista.

Maaliskuu
1. Koronakuria löysätään 
myös Aurinkorannikolla
Loppukuusta tilanne alkoi 
helpottaa ja rajoituksia pu-
rettiin.
2. Málagassa helpottaa, 
Fuengirolassa ei
Rajoituksia kiristettiin ja 
löysättiin kunta kerrallaan.
3. Kohtalokas liikenneon-
nettomuus Fuengirolassa
Kevätilta koitui kohta-
lokkaaksi 58-vuotiaalle 
miehelle, joka joutui moot-
toripyörän töytäisemäksi. 

Huhtikuu
1. Fuengirolan poliisin sakkokynät sauhusivat
Pääsiäisen aikaan poliisit sakottivat kansaa esimerkiksi maskin käyttämättä jättä-
misestä. Pyhien aikaan poliisi antoi yli 300 sakkoa koronasäännösten rikkomisesta.
2. Espanjan tiukensi maskipakkoa entisestään
Maskipakko tuli voimaan myös rannoille ja uima-allasalueille.
3. Ruudusta tuttu iloinen reissunainen
Entinen tv-kuuluttaja Irene Usvasalo piipahti Aurinkorannikolla työtehtävissä.

Toukokuu
1. Andalusia siirtyy vähitellen vapaampaan elämään 
Helpotuksia säännöksiin annettiin, kun koronatilanne parani.
2. Fuengirolan koronatilanne edelleen melko hyvä
Toukokuussa koronaluvut laskivat kovaa vauhtia. Kuun alkupäivinä Fuengirolan 
ilmaantuvuusluku oli vain 83,3.
3. Paluu Aurinkorannikolle
Välillä henkilöjututkin nousevat luetuimpien listalle. Näin kävi Stephanie Rchidis-
tä kertovalle artikkelille.

Tammikuu
1. Aurinkorannikon kaupunkien rajat kiinni
Vuosi sitten tammikuussa koronan kanssa painittiin tosissaan. Uusia rajoituksia 
julkaistiin jatkuvasti.
2. Aurinkorannikolla kolme kaupunkia tiukempaan sulkuun
Varsinkin Marbellan suunnalla koronaluvut nousivat tappiin. Rajoituksia tiukennettiin.
3. Málagan koronatilanne räjähtämässä käsiin
Saman kaltaisia otsikoita julkaistiin vuosi sitten kuin nytkin.

Henkilökuva Stephanie 
Rchidistä oli yksi touko-
kuun luetuimmista.
(Kuva: Katja Korhonen)

Irene Usvasalo piipahti 
Fuengirolassa kuvauskeikalla.

Málaga joutui sulkemaan ravintolat 
yhden päivän tartuntalukujen vuoksi.
(Kuva: Mika Heikkilä)
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Mitkä asiat puhuttivat viime vuonna?
Kesäkuu
1. Testipakko Suomesta 
Espanjaan tullessa jatkuu 
(2.6.)
Matkailurajoituksiin on 
odotettu höllennyksiä, ke-
säkuun alussa Espanjan lin-
ja oli vielä tiukka.
2. Maskipakko poistui 
Espanjasta (26.6.)
Tämä oli todella odotettu 
uutinen. Ulkona kesän kuu-
metessa saa nyt liikkua il-
man maskia.
3. Norwegian lupaa 
aloittaa Málagan lennot 
kesäkuun lopussa
Finnair on päässyt yksin 
säätelemään matkailumark-
kinaa. Norwegian piti lu-
pauksensa ja aloitti lennot.

Heinäkuu
1. Ulkonaliikkumiskieltoja 
Andalusiaan
Kesä toi jälleen uuden aallon 
ja toimenpiteitä kiristettiin.
2. Koronatilanne 
huonompaan suuntaan
Turistikauden alku ja mas-
kipakon poistaminen ulko-
tiloista lienevät tärkeimmät 
syyt lukujen nousulle. 
3. Fuengirolan rannat ja 
puistot suljetaan yöksi 
23–07 välillä
Nuorison kokoontumisia 
vaikeuttamalla pyrittiin es-
tämään koronan leviämistä.

Elokuu
1. Vakava liikenneonnettomuus Fuengirolan keskustassa 
Lukijan vinkki oli jälleen lähtökohtana kuukauden luetuimmalle jutulle. Mielen-
kiintoa lisäsi lukijan lähettämä tilannekuva, jossa auto on väkijoukon keskellä ka-
tollaan keskellä kaupunkia.
2. Fuengirolan rantakadulta löytyi kuollut ihminen 
Pari päivää edellisestä kuolemantapaus uutisesta tuli jälleen surullisia uutisia. Täl-
lä kertaa rantakadulta löytyi aamuvarhain kuollut ihminen hotellin edestä. Jälleen 
lukijavinkki johti uutisointiin.
3. Aurinkorannikko siirtyi tasolle 2 – lisää liikkumavaraa ravintoloille 
Loppukesän myötä korona menetti otettaan ja rajoituksia päästiin höllentämään.

Syyskuu
1. 20-vuotias suomalaisnainen menehtyi huumeisiin Fuengirolassa
Surullisia uutisia luettiin espanjalaisista medioista. Nuori nainen kuoli ja hänen poi-
kaystävänsä oli pitkään koomassa huumeiden yliannostuksen vuoksi.
2. Maastopalo Aurinkorannikolla leviää – Kääriäiset joutuivat jättämään asuntonsa 
liekkien edestä
Esteponan suunnalla riehunut maastopalo ajoi ihmiset evakkoon kodeistaan. Paloa 
on epäilty tahallaan sytytetyksi.
3. Málagan lennot täynnä, lisäkapasiteettia tulossa
Matkailu vapautui ja saman tien suomalaiset varasivat matkansa Aurinkorannikol-
le. Koneet olivat koko syksyn täynnä.

Lokakuu
1. Kuolemantapaus 
Fuengirolan rannalla
Lukijalta saadun vinkin mu-
kaan kirjoitettu pieni uuti-
nen sai hurjasti lukijoita.
2. Aurinkorannikko siirtyy 
uuteen normaaliin
Koronatilanne näytti hy-
vältä lokakuussa.
3. Mijasista kadonnutta 
14-vuotiasta etsitään
Nuoresta tytöstä tehty ka-
toamisilmoitus johti laajoi-
hin etsintöihin. 

Marraskuu
1. Fillarimummolla satoja vastaanottajia
Fillarimummo hurmasi Aurinkorannikon suomalaiset. Yli 5.000km Lieksasta Fuen-
girolaan on kelpo suoritus.
2. Useimmat suomalaiset käyttävät ilmalämpöpumppua väärin
Talven saapuessa kelit viilenevät myös Aurinkorannikolla. Asunnon lämmittämi-
nen on kiinnostava asia.
3. Refla aukesi viimein – vetäjinä tuttu kaksikko Pietikäinen-Levander
Fuengirolan sataman legendaarinen urheilubaari saatiin uudelleen auki. Vetäjinä 
tuttu kaksikko.

Joulukuu
1. Mummo ja keisari  
– huulta heittävät 
kansan suosikit
Fillarimummon ja huuto-
kauppakeisarin tapaaminen 
ja huulen heitto kiinnosti.
2. Maskipakko palaa 
myös ulkotiloihin
Koronaluvut kääntyivät 
loppuvuodesta taas nou-
suun ja erilaisia toimenpi-
teitä määrättiin.
3. Andalusia ottaa 
koronapassin käyttöön
Kiistelty ja arvosteltu ko-
ronapassi tuli ravintoloil-
le pakolliseksi joulukuussa.

Kolarin jälkiä pysähtyi 
katsomaan monisata-
päinen joukko.

Fillarimummo ja Huutokauppakeisari 
kiinnostivat lukijoita kovasti.

Fuengirolan apulaispormestari 
Rodrigo Romero kehotti 
kaupunkilaisia varovaisuuteen.

Valtava savupilvi palavan 
Júzcarin vuoriston yllä. 
(Kuva: Rami Kääriäinen)

Guardia Civilin partiovene 
avustamassa pelastustoimissa. 
(Kuva: Sikke Uusitalo)
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Viime vuoden luetuimmat artikkelit
Kun katsoo edellisen aukeaman kuukausittaista raporttia luetuimmista 
artikkeleista, korona näyttää olleen hallitseva uutisaihe viime vuonna. 
Sitä se eittämättä olikin, mielenkiintoista kuitenkin on huomata, että 
kymmenen luetuimman jutun joukossa on vain kaksi koronaan liittyvää.

Huonot uutiset kiinnostavat hyviä 
enemmän, niin oli laita myös viime 
vuonna. Kaksi luetuinta juttua liittyy 
ikäviin kuolemantapauksiin. Iloisis-
ta asioista fillarimummon seikkailut 

tuntuivat kiinnostavan hurjasti. Kaik-
ki kolme fillarimummosta julkaistua 
artikkelia nousivat top 20 -listalle, 
kaksi niistä kymmenen luetuimman 
joukkoon.

1. Kuolemantapaus Fuengirolan rannalla (20.10.)
2. 20-vuotias suomalaisnainen menehtyi huumeisiin Fuengirolassa (29.9.)
3. Aurinkorannikko siirtyy uuteen normaaliin (13.10.)
4. Fillarimummolla satoja vastaanottajia (26.11.)
5. Aurinkorannikon kaupunkien rajat kiinni (18.1.)
6. Useimmat suomalaiset käyttävät ilmalämpöpumppua väärin (29.11.)
7. Mummo ja keisari – huulta heittävät kansansuosikit (30.11.)
8. Refla aukesi viimein, vetäjinä tuttu kaksikko Pietikäinen-Levander (4.11.)
9. Málagan koronatilanne räjähtämässä käsiin (12.1.)
10.  Aurinkorannikolla kolme kaupunkia tiukempaan sulkuun (25.1.)
11. Rajat aukeavat Aurinkorannikolla (18.2.)
12. Maskipakko palaa myös ulkotiloihin (23.12.)
13.  Fillarimummo saapuu Fuengirolaan, seremoniat Reflassa (25.11.)
14. Mijasista kadonnutta 14-vuotiasta etsitään (6.10.)
15. Málaga joutuu sulkemaan ravintolat, rannikon muut kaupungit eivät (1.2.)
16. Linda Lampenius - Maatila Ruotsissa vaihtui taloon Esteponassa (20.11.)
17. Uudet rajoitukset Andalusiaan (15.1.)
18. Pian Suomesta pääsee Espanjaan ilman koronatodistusta (4.1.)
19. Vakava liikenneonnettomuus Fuengirolan keskustassa (16.8.)
20. Krp etsii – oletko nähnyt heitä (11.2.)

Google Analytics on veikeä työväline. 
Se mittaa nettisivujen käyttöä ja luke-
mista monella erilaisella mittarilla. On 
mahdollista selvittää vaikkapa mistä 
päin maailmaa lukijat tulevat, mistä  
asioista he ovat kiinnostuneita, minkä 
ikäisiä he ovat ja kuinka usein he vie-
railevat sivustolla.

Tällä kertaa poimimme yhden 
muuttujan, jota tarkastelemme Goog-
le Analyticsin havainnollistavan pii-
rakkadiagrammin avulla.

Miten fuengirola.fi löytyy?

Näyttää siltä, että sosiaalinen media on 
melko ylivoimainen lähde, kun tarkas-

tellaan sitä, mistä lukijat ovat fuengiro-
la.fi -sivustolle päätyneet. Lähes puolet 
lukijoista tulee sosiaalisen median nos-
tojen kautta. Enimmäkseen käytössä on 
ollut Facebook. Kun sivustolla julkais-
taan mielenkiintoinen artikkeli, siitä 
tehdään nosto Facebookiin.

Aika hyvin sivusto kuitenkin jo tun-
netaan. Yli neljännes lukijoista tulee 
suoraan, eli he kirjoittavat selaimen 
hakukenttään suoraan fuengirola.fi 
-osoitteen. Lähes saman verran luki-
joita tulee ns. orgaanisen haun kaut-
ta. Yleisimmin tämä tarkoittaa sitä, 
että sivusto tai joku sen artikkeli löy-
tyy Googleen laitetun hakusanan  
kautta.

Mistä lukijat tulevat

SUOSITUIMMAT KANAVAT

SOCIAL

DIRECT

ORGANIC SEARCH

REFERRAL

(OTHER)

45,9%

24,9%

27,2%
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1.  Minä vuonna Ranskassa teloitettiin viimeinen 
kuolemaantuomittu giljotiinilla?

2.  Kuka perusti aikoinaan Suomen Ladun ja Suomen 
urheiluopiston?

3.  Miksi näyttelijä Ursula Andressin ääntä ei kuulla 
elokuvassa 007 ja tohtori No?

4.  Minä vuonna ihmiset kaivoivat Lahdessa kaljaa maan 
uumenista?

5.  Miksi olutpullot ovat ruskeita?
6.  Mikä Saudi-Arabian päätös 1985 vauhditti Neuvostoliiton 

romahtamista?
7.  Kuka tunnettu kirkonmies menehtyi tapaninpäivänä?
8.  Mikä on Guinnessin ennätyskirjan mukaan maailman 

eniten näytetty tv-ohjelma?
9.  Miksi Suomessa ulko-ovet aukeavat ulospäin?
10. Kenen pop-artistin taiteilijapoikaa verrataan katutaiteilija 

Banksyyn?

HEMIN PÄHKINÄT NYT MYÖS NETISSÄ!
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Vastaukset sivulla 21

Pue parhaat päällesi koko viikon ajan. Eräs hur-
muri koettaa valloittaa sydäntäsi heti perjantai-
illasta lähtien. Onnea saat tummasta suklaasta.

Humanoidit ja muu avaruuskansa kiinnostavat 
sinua nyt, kun illat ovat pimeitä. Yöllinen taivas 
ja vilkas mielikuvituksesi tuovat sinulle uuden 
ulottuvuuden ja onnea.

KALAT

OINAS

KAURIS

VESIMIES

HÄRKÄ

KAKSOSET

RAPU

LEIJONA

NEITSYT

VAAKA

SKORPIONI

JOUSIMIES

Horoskooppi Ida Solland

Vuoristokävely viikonloppuna virkistää muka-
vasti ja olet koko viikon todella energinen ja 
voimissasi. Syö mustikoita. Onnenkävelylenkki-
si tuottaa tulosta.

Lasillinen marjasmoothia aamulla tuo sinulle 
lisävitamiineja. Olet reippaalla mielellä ja mo-
net ihailevat energiamäärääsi. Onnenkaupas-
sasi on koira.

Kaukomaiden elämä, ruoka ja kulttuuri kiehto-
vat sinua mieluiten tammikuussa. Hahmottele 
vapaa-aikaasi eräässä miellyttävässä seurassa. 
Onnenpäiväsi on tulossa.

Iltojen pimetessä kannattaa heittäytyä 
sohvalle lukemaan. Suunnittele asusi ensi 
viikonlopun juhlintaa varten ajoissa. Käy 
kampaajalla. Onnentyyppisi vilkuttaa sinulle.

Tiivis aikataulusi antaa sinulle piakkoin 
jonkin hauskan rakosen, joten tapaile kaikkia 
mahdollisia kavereitasi kiireistä huolimatta. 
Onnenpöperösi syntyy Paseolla.

Todella kiireinen aika on käsillä. Koeta 
kuitenkin muistaa terveellinen ruoka ja 
liikunta, sekä ihana kumppanisi. Onnenbändisi 
soittaa livenä.

Olet saanut muutaman asian päätökseen ja on 
aika heittää hiukan vapaalle. Ajattele siis itseäsi, 
keskity hyvään ja nauti musiikista, ne tuovat 
sinulle taiteellista onnea.

Hanki mieleneheyttä liikunnalla ja ulkoilulla. 
Auta muutamaa ystävääsi arkisissa asioissa, se 
tuo sinulle hyvää mieltä ja energiaa. Onnen-
sipulisi on torikojussa.

Lue jokin kriminaalista aihetta sivuava kirja tai 
dekkari. Harkitse ikkunoiden pesua. Osta it-
sellesi kukkia. Suunnittele ateria, se tuo sinulle 
herkullista onnea.

Lämmin ilmasto ja eräs henkilö yhdistettynä 
saavat aikaan melko kutkuttavan ajatuksen 
lomailusta. Pian on romantiikkaa ja pikimmiten 
saat myös onnea.

P Ä H K I N Ä T
H E M I N

Tunnistatko itsesi kuvassa ympyröidyksi henkilöksi? Ravintola Kukko 
tarjoaa sinulle pullon viiniä! Voit noutaa viinipullon Kukosta ravintolan 
aukioloaikana.

Feliz invierno, kevättä odotellessa. 
Kuva: Eija Niskanen

LUKIJAN KUVA 
Tällä palstalla julkaisemme  
lukijoidemme lähettämiä  
kuvia.  Jos silmiisi osuu jotakin 
kaunista, rumaa, outoa, ihmeel-
listä, suloista, tai muuten vain 
huomiosi vangitsevaa, ota siitä 
kuva ja lähetä meille: 
toimitus@fuengirola.fi 

Marokon
kulta

- tuotesarja
100% Argán-öljyä, ilman lisäaineita.

Myynti: Centro Finlandia, Meriatur

Ihon kauneuteen ja hoitoon. Myös 
ihosairauksiin sekä hiusten hyvinvointiin.

Ehkäisee ihon 

ikääntymistä

Avenida de Los Boliches, 4, Fuengirola
puh. (+34) 687 886 745, (+34) 687 886 746 

info@meriatur.com
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Jokereille isoin tukipotti
KHL:SSÄ PELAAVA Helsingin Jokerit 
on saanut valtion kustannustukea puo-
li miljoonaa. Lisäksi Hartwall Arena sai 
tukea lähes 400.000 euroa.

Potti on suurempi kuin yhdenkään 
Suomessa pelaavan liigaseuran.

Jokerien rahoittajana on Venäjän 
kaikkien aikojen rikkain liikemies Vla-
dimir Potain. Hänen omaisuudekseen 
arvioidaan yli 30 miljardia euroa. Lisäksi 
areena on venäläisomistuksessa.

Kustannustuen lähtökohta on se, että 
valtio pyrkii korvaamaan koronan takia 
menetettyjä tuloja. Periaate lähtee myös 
siitä, että yritys pyrkii olemaan kannatta-
va. Tästä ei ole Jokerien kohdalla kyse. 
Joukkue on seitsemän vuoden aikana 
tuottanut tappiota 80 miljoonaa euroa, 
eikä seuralla ole mitään mahdollisuuksia 
nousta kannattavaksi nykyisillä tulo- ja 
kustannusrakenteilla. Tappiot kuittaa 
Potain.

KHL on venäläisten oligark kien leik-

kikenttä, jota ylläpidetään valtionjohdon 
siunauksella. Tuki tulee yrityksiltä, jotka 
ovat lähellä maan johtoa ja johdon suo-
siossa. Jotain kertoo se, että Jokerit 
on ainoa länsimainen joukkue liigassa.

 
PITÄÄKÖ VELKAISEN VALTION antaa 
tällaiselle toiminnalle tukea? Tuohon on 
helppo antaa kieltävä vastaus. Näin sii-
tä huolimatta, että Jokerien hallituksen 
puheenjohtajan nuijaa heiluttaa kiekko-
legenda Jari Kurri.

Kun rahat tulevat venäläisrikkaalta, 
on helppo todeta, että sen lauluja laulat, 
kenen leipää syöt.

Jokerit on rekisteröity Helsinkiin ja 
on näin suomalainen urheilu yritys. Tu-
en hakeminen ja saaminen ovatkin täy-
sin laillisia. Mutta moraalisesti tämä on 
enemmän kuin kyseenalaista.

Pitää muistaa sekin, että samaan ai-
kaan suomalaiset liigaseurat ovat ihan 
aikuisten oikeasti kusessa.

SUOMALAISET LIIGASEURAT ovat lähet-
täneet maan hallitukselle ja aluehallin-
tovirastoille yhteisen kirjelmän, jossa ne 
vaativat hallien yleisötilojen sulkemisen 
perumista. Seurat katsovat toimitusjoh-
taja Riku Kallioniemen ja puheenjohtaja 
Heikki Hiltusen alekirjoittamassa kirjees-
sä pystyvänsä järjestämään yleisöta-
pahtumat terveysturvallisesti.

Samalla kirjelmässä vaaditaan kom-
pensoimaan menetykset, joita tyhjille 
katsomoille pelaaminen on jo tuottanut 
ja tuottaa.

Viime kaudella seurat pystyivät sääs-
tötoimien ja tukien avulla luovimaan kau-
den läpi taloudellisesti. Kassakirstun 
pohja paistaa nyt monella liigaseuralla. 
Vaikka alkaneella kaudella on pelattu 
myös ilman yleisörajoituksia, katsojat 
eivät ole palanneet lehtereille odotetusti.

Tapparan, Ilveksen ja IFK:n lisäksi ei 
juuri ole muita seuroja, jotka ovat koon-
neet keskimäärin yli kolmentuhannen 

yleisöjä. Usein väkeä ei ole ollut paikalla 
kuin alle kaksi tuhatta.

Tämä tosiasia vie seurapomot epätoi-
von partaalle, ja sen mukaisia ovat nyt 
vaatimukset. Mahdoton ajatus ei ole, 
että joku tai jopa jotkut seurat ajautuvat 
maksukyvyttömiksi.

Tilanne on ahdistava ja vie huomiota 
pääasialta: suomalaisen seuratoiminnan 
laaja-alaiselta kehittämiseltä.

M
A S K I N
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Historiallinen 
kaksoisvoitto  
Suomen junioreille
Viides kerta toden 
sanoo. Kaksoisvoiton 
Suomeen toivat Elmo 
Gerkman ja Emilia 
Torvinen.

Yhden vuoden tauon jälkeen 
voitiin taas järjestää viides 
Lauro Finnish Open Lauro 
Golfissa alle 21-vuotiaiden 
kansainvälinen kilpailu. Kil-
pailuun oli ilmoittautunut 
96 osanottajaa, 67 poikaa ja 
28 tyttöä. Vähän yli 30:lla 
oli tasoitus alle nollan eli 
plussan puolella. Kilpailus-
sa jaetaan World Amateur 
rankingpisteitä, jotka ovat 
tärkeitä kilpailuihin ilmoit-
tautuessa. Esimerkiksi vii-
konloppuna alkavaan Copa 
Andaluciaan täytyy olla 
maailman rankingissa al-
le 1500. Kilpailu vaikuttaa 
myös Suomen rankingiin.

Tämän vuoden kisa saa-
tiin pelata erinomaisessa 
säässä hyvin viritetyllä ken-
tällä. Harjoituspäivä oli su-
muinen, mutta kaikkina 
kolmena päivänä paistoi au-
rinko. Tuloksellisesti Lauron 
kenttä piti hyvin pintansa 
voittotulosten ollessa pojis-
sa kaksi yli parin ja tytöis-
sä kolme yli parin. 

Kilpailu voitosta oli ää-
rimmäisen jännittävä. Mo-
lemmissa sarjoissa voitto 
ratkesi viimeisen yhdek-
sän reiän aikana. Molem-
man suomalaiset pitivät 
pintansa loppuun saakka. 
Kuin piste iin päälle oli vii-

meisellä viheriöllä Elmon 
neljän metrin putti suoraan 
kuppiin ja Emilian lähesty-
mislyönti greenin reunalta 
viiteen senttiin. Molemmat 
pelaajat ovat kuuluneet Suo-
men junioreiden maajouk-
kueisiin. 

Historiaa

Kisa pelattiin ensimmäisen 
kerran vuonna 2017. En-
simmäiset kolme vuotta 
kilpailun nimi oli Finnis-
hgolf.com hosted by Fu-
geteam. Idean isä tai isät 
olivat Raul Fall ja Tapani 
Saarentola. Ajatuksena oli 
järjestää kansainvälinen kil-
pailu Suomen ulkopuolella 
ja vielä talvella. Näin antai-
simme suomalaisille nuoril-
le mahdollisuuden mitata 
taitoja hyviä ulkomaalaisia 
pelaajia vastaan. 

Suomen golfliitto innos-
tui asiasta ja lähti mukaan 
kehittämään kilpailua. Pai-
kaksi valikoitui Lauro Golf, 

koska Tapani oli toiminut 
siellä prona jo vuodesta 
2009. Lauro oli myös he-
ti innolla mukana ja siten 
saimme toiseksi yhteistyö-
tahoksi Andalusian golf-
federaation. Yhdessä näiden 
ja Suomelan vapaaehtoisten 
kanssa muodostimme Suo-
mi- Espanja organisaation. 

Viimeiset kaksi kertaa 
kilpailu on kulkenut nimel-
lä Lauro Finnish Golf hosted 
by Fugeteam ja Tapani Saa-
rentola on vastannut organi-
soinnista. Kilpailun johtaja 
on aina ollut suomalainen, 
ensiksi Eero Kangasluoma 
ja nyt viimeiset kerrat Arto 
Teittinen, kokenut tuomari 
aina kansainvälisiä kilpai-
luja myöten.

Tulevaisuuden 
suunnitelmia
Jatkossa Lauro Finnish 
Open tulee olemaan vie-
läkin tasokkaampi kilpailu. 
Meidän kisalle on suun-

Finnishs openin voittajat Emilia Torvinen Lahden golfista ja Elmo Gerkman Nurmijärvi golfista.

Elmo nousi komeasti bunkkereistakin kärkeen.Emilia Torvinen on vakuuttava lupaus Lahdesta.

nitteilla antaa neljä villiä 
korttia Euroopan ehkä ko-
vimpaan amatöörikilpai-
luun Copa de Andaluciaan. 
Copa de Andaluciaan pää-
sevät vain parhaat kusta-
kin kategoriasta. Tänäkin 
vuonna sinne ei päässyt yh-
täkään poikaa, vain kolme 
tyttöä. Elikkä heille, jotka 
eivät muuten pääse kilpai-
luun voi aueta paikka mei-
dän kilpailumme kautta. Se 
taas on omiaan nostamaan 
meidän kilpailumme tasoa 
huimasti. Ensi vuonna taas 
kilpaillaan näissä merkeis-
sä. Onnea voittajille.

Teksti ja kuvat: 
Tapani Saarentola

Pojat 
1. Elmo Gerkman ............... +2
2. Alvaro Gomez ................ +4
3. Ken-Marten Soo ............ +8

Tytöt
1. Emilia Torvinen ............. +3
2. Mar Garcia Jimenez ...... +5
3. Violeta Fernandez ....... +13

Kaikki tulokset löytyvät 
https://golf.fi/kilpagolf/
kilpailukalenteri/#/
competition/3146868/
leaderboard/3040685

TULOKSET
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Kentän kahdeksas reikä on arvotettu vaikeimmaksi. 
Mittaa alamäkeen lyötävällä väylällä on hurjat 100m.

Klubin välittömässä läheisyydessä on täysimittainen kaksikerroksinen driving range.

Benalmádena golfin klubirakennus on näyttävä.

Vitosväylä on aloittelijan kauhu. Pallo on saatava lentämään ilmassa vähintään 50m, muuten se 
päätyy kalojen ruoaksi.

Voiko olla sellaista golf-
kenttää, jonka pisin väy-
lä on vain 100m ja lyhin 
46m. Yhteismitta kaikille 
väylille on 655m. Ehkä sel-
laista ei ihan oikeaksi golf-
kentäksi voi kutsua, mutta 
erinomainen harjoitusrata 
se on. Kentän omassa mark-
kinoinnissakin käytetään 
termiä pitch&put course. 

Lähipeli on se, millä tulos 
ratkaistaan, tämä kenttä on 
mielekäs tapa hioa pitcheä 
ja chippejä.

Yksi tällaisen harjoitus-
kentän hyvistä puolista on 
se, ettei pelaamiseen tarvitse 
varata kauheasti aikaa. Yh-
deksän reiän lenkin kiertää 

Oppia aloittelijoille, 
harjoitusta osaaville
Benalmádena golf on 
kummallinen kenttä. 
Se sopii sekä vasta-
alkajalle että singe-
litasoituksella pelaa-
valle mestarille.
Teksti ja kuvat:  
Antti Pekkarinen

helposti alle tunnissa. To-
ki sen voi kiertää useaan 
otteeseenkin samalla ker-
taa. Näyttävät maisemat ja 
mukavat korkeuserot pitä-
vät huolen siitä, ettei kier-
tämiseen hetkessä kyllästy.

Jos kentällä ei ole ruuh-
kaa, harjoittelun tehoa lisää 

pelaaminen usealla pallol-
la. Siitä voi tehdä vaikka 
itselleen leikkisän kisan yk-
kös- ja kakkospallon välil-
lä. Muutenkin leikkimieliset 
kisat ovat tämän tyyppisellä 
kentällä hauskoja. Birdietä 
syntyy solkenaan ja hola-
rin mahdollisuus on realis-
tinen. Kisassa voi käyttää 
vaikkapa sellaista pistey-
tystä, että par antaa yhden, 
birdie kolme ja holari kuusi 
pistettä.  Haastavuutta ki-
saan voi lisätä antamalla 
parin ylittävistä tuloksis-
ta miinuspisteitä.

Edullista treeniä

Ihan Valderrama kunnos-
sa Benalmádena golfia ei  

pidetä. Se on ihan ym-
märrettävää, pelaaminen 
on sen verran halpaa, et-
tei kenttähenkilökuntaa 
ja -koneita voi määrättö-
mästi olla. Greenien kal-
jut kohdat ovat hieman 
häiritseviä, mutta tääl-
lähän ollaan harjoittele- 
massa.

Klubirakennus on jopa 
yllättävän näyttävä tree-
nikentäksi. Asia selitty-
nee sillä, että klubilla käy 
golffareiden lisäksi paljon 
muitakin asiakkaita. Siellä 
pidetään myös paljon yksi-
tyistilaisuuksia, kuten häitä 
ja muita perhejuhlia. Klu-
bin terassilta on upea nä-
kymä Benalmádenan yli 
välimerelle.

Kuten jo tuli mainittua 
Benalmádena golfissa pe-
laaminen ei ole erityisen 
kallista. Kierros maksaa 
yleensä 18€ tai koko päi-
vän saa pelata rajattomasti 
24€:lla. Näistäkin hinnoista 
voi saada alennuksia, kun 
seuraa erilaisia tarjouskam-
panjoita. Kentälle voi ostaa 
myös kuukausikortin, jon-
ka hinta vaihtelee 54:stä 
75:een euroon. Junioreille 
on vielä reippaasti edulli-
sempia hintoja.

Vasta-alkajiakin on aja-
teltu. Tutustumaan lajin sa-
loihin pääsee pikkurahalla. 
Kentän yhteydessä on täy-
simittainen driving range 
ja muut oleelliset harjoit-
telualueet. 

Kaikki  
kenttäesittelyt  

luettavissa: 
fuengirola.fi/category/

golfkentat/
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SEURAKUNTAKOTI
Seurakuntakoti suljettu 15.1.2022 saakka.
Messut sunnuntaisin 2.11. ja  9.11. klo 18

TORRENTUPA
Ma  10–13 Munkkimaanantai, kahvio avoinna
Ke   10–13 Keittokeskiviikko, kahvio avoinna
Pe   10–13 Pizzaperjantai, kahvio avoinna

Johtava pappi Jarmo Karjalainen
p. +34 649 194 085, jarmo.karjalainen@evl.fi
Kasvatustyön pappi Juha Sarkkinen
p. +34 654 511 472, juha.sarkkinen@evl.fi
Toimistosihteeri Marja Karjalainen
p. +34 952 665 718, Seurakunnan toimisto
Aurinkorannikon seurakunnan ystävät ry
ext-marja.karjalainen@evl.fi

Seurakunnan toiminta tarvitsee tukeasi. Voit maksaa 
vuosittaisen kannatusjäsenmaksun (20€) tilille:
La Caixa: ES44 2100 2678 9202 0100 2129
tai Nordea: FI89 2066 1800 0216 23

www.aurinkorannikonseurakunta.� 
            @aurinkorannikonseurakunta            
www.aurinkorannikonseurakunta.� 
            @aurinkorannikonseurakunta            
www.aurinkorannikonseurakunta.� 
            @aurinkorannikonseurakunta            
www.aurinkorannikonseurakunta.� 
            @aurinkorannikonseurakunta            

               @aurinkorannikonmerimieskirkko                           @aurinkorannikonmerimieskirkko            

SEURAKUNTAKOTI
Ke klo 11–13  Kahvila ja kirjasto avoinna
Su klo 18  Messu
Sosiaalikuraattori ja pappi tavattavissa seurakunta-
kodilla keskiviikkoisin loma-ajat huomioiden.

PACOSINTUPA Suljettu kesän.

TORRENTUPA Suljettu kesän.

Johtava pappi Jarmo Karjalainen
lomalla 15.6.–13.8.2021 
p. +34 649 194 085
jarmo.karjalainen@evl.fi

Kasvatustyön pappi Juha Sarkkinen
lomalla 28.7.–8.9.2021 ’
p. +34 654 511 472 
juha.sarkkinen@evl.fi

SUOMEN 
MERIMIESKIRKKO

Sosiaalikuraattori Tia Raunio
lomalla 9.7.-31.8.2021 
p. +34 625 806 666, 
+358 50 347 2159, 
tia.raunio@merimieskirkko.fi

Sosiaalikuraattori Tia Raunio 
p. +34 625 806 666, 
+358 50 347 2159, 
tia.raunio@merimieskirkko.fi

Seurakunnan toiminta tarvitsee tukeasi. Voit maksaa 
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LAHJOITA
Aurinkorannikon suomalainen ev.lut. seurakunta
La Caixa ES44 2100 2678 9202 0100 2129 (Espanja)
Aurinkorannikon seurakunnan ystävät ry:n kautta
Rahankeräyslupa RA/2020/1072
Nordea FI89 2066 1800 0216 (Suomi)

Toimisto 400 m 
Victoria Kent 
Renfe -asemalta 

Lähetä lyhyt 
vapaamuotoinen 

hakemuksesi 
ja CV sähkö-

postitse.

Call Center Manager: marko.virtanen@sjmk.com. P. +34 655 283 193  
Call Center Director: miikka.karjalainen@sjmk.com. P. +358 400 387 099  |  www.sjmk.fi

Outsource Forever S.L, Malaga

Töihin Málagaan!
– Me emme myy mitään - Me ostamme –

PUHELINNEUVOTTELIJA / SISÄÄNOSTAJA
Saat virallisen Espanjalaisen työsopimuksen, sis. Sotu edut sekä terveydenhuollon.

Saat heti kiinteän pohjapalkan, 1040€ ja 35t/viikko, kun menestyt työssäsi, saat erittäin 
kannustavan provision. Meillä on käytössä sama provisiomalli Malagassa ja Suomessa.

Asu ensimmäinen kuukausi ilmaiseksi Malagan keskustan asunnoissamme, sen jälkeen 200€/kk.

Tulemme antamaan sinulle kaiken tuen ja koulutuksen, jotta voisit päästä 
tavoitteeseesi. Haluamme, että viihdyt työssäsi ja uskot itseesi.

Tervetuloa tilaisuuksiimme!
Tapahtumatiedot: turistikirkko.fi  ja Facebook.

Yhteyshenkilö Juha Saari, 
puh. +358 440 893 417

MUISTA 
SOS-

HÄTÄNUMERO 
+34 618 56 66 03

sosryhma.org

Ilmoitusvaraukset: Julkaisuviikon tiistaihin mennessä sähköpostitse osoit-
teeseen lukijanmarkkinat@fuengirola.fi  

Hinnat: 8€/100 merkkiä, 12€/200 merkkiä

L U K I J A N 
M A R K K I N A T

KAIKKI TULKKAUS- JA 
ASIOINTIPALVELUT

Lääkäri- ja sairaalakäynnit, 
NIE, residencia, kauppakirja-
asiat sekä virastoasioinnit.

Yli 20 vuoden kokemuksella. 
Janita Forsman-Gutierrez

Puh. 685 928 411

Kuljetusliike

+358 400 716 266

Olipa sinulla tavaraa paljon tai vähän
- NE KISSA VIEKÖÖN!

+358 400 212 990  •  +34 645 290 899
– www.kuljetuskissaviekoon.fi  –

Kuljetukset Suomi — Espanja — Suomi

Kuljetusliike Kissa 
Vieköön kuljettaa kaiken 
omaisuutesi vaikka 
suoraan kotiovellesi. 
Jos et pääse vastaanotta-
maan tavaroitasi 
Suomessa, pidämme 
ne pääkaupunkiseudun 
tai Keski-Suomen 
varastollamme hyvässä 
tallessa. 
Kuukauden mittainen 
varastointi on ilmainen.

Ostetaan tai  
vuokrataan 

Ostetaan tai vuokrataan hal-
pa hyväkuntoinen henkilöau-
to. Tarjoa p. +358 40 648 3700

Myytävänä
Myydään Honda Jazz 1.4 In-
jection 2004 4-ov, 113t hyvä 
kunto! Hopean harmaa. Portaa-
ton automaatti. Ratissa 7 käsi-
vaihdetta. Katsastettu 01/2022. 

Lähde: meriatur.com/info

Huom! Espanjassa suuntanumerona on +34.

Yleinen hätänumero 112
Poliisin hätänumero 092
Rikosilmoitus 902 102 112
Palokunta hätänumero 080
Meripelastus 900 202 202
Taksi 
Benalmádena 952 441 545
Fuengirola 952 471 000
Torremolinos 952 380 600
Marbella 952 774 488
Linja-autoasema 
Benalmádena 952 443 563
Fuengirola 952 475 066
Torremolinos 952 382 419
Marbella 902 143 144
Málagan lentokenttä 952 048 484
Renfe paikallisjuna 902 240 202
Paikallispoliisi 
Benalmádena 952 562 142
Fuengirola 952 589 324
Torremolinos 952 381 422
Marbella 952 899 900
Terveyskeskus 
Benalmádena 952 440 305
Fuengirola 952 468 835
Torremolinos 952 383 838
Marbella 952 828 250
Kunnallinen sairaala 
Benalmádena 902 505 061
Fuengirola 902 505 061
Torremolinos 952 386 484
Marbella 952 833 572 / 952 772 184
Turistitoimisto 
Benalmádena 952 442 494
Fuengirola 952 467 457
Torremolinos 952 379 512
Marbella 902 014 846 / 952 77 1442
Posti 902 240 202

TÄRKEITÄ NUMEROITA

Joustava tavaratila. 5500 eu-
roa. Timo +358456511909.

Vuokralle tarjotaan
Vuokralle Calahondassa maa-
liskuu – 17.4.2022 kalustettu  
2 mh, 2 kh, 2 uima-allas, 85 
m2. Alin kerros, patio, autotalli, 
Miraflores golf 500 m, lemmi-
kit ok. Vko tai kk-vuokra. +358 
400 895944 / Ulla 

Torremol.-Benalmad. rajalla 
1mh asunto. Aurinkop. Ilmas-
tointi.  Wifi. Uima-allas. Hyvät 
kulkuyhteydet. Puerto Marinan 
satamaan n. 250m Rant. 150m. 
Viestit ja whatsappit Marjatta 
(+34) 607 557 443

Sekalaista
Auta meitä auttamaan! Otam-
me vastaan hyväkuntoista ta-

Lisää menovinkkejä 
viikon varrelle: 

www.fuengirola.fi/
tapahtumatFFF• 

    
CITYMEDIA      •

W
W

W.FUENGIROLA.F
I

varaa kirpputorilla myytäväksi 
/ edelleen toimitettavaksi vä-
hävaraisten auttamiseksi. Vas-
taanotto, myynti to klo 10–16   

Camino Pajares 10, nouto tors-
taisin. P. (+34) 677 289 799  
Manos Abiertas -keskus.

Haluatko 
töihin 

Aurinko-
rannikolle?

Paikkoja avoinna

on nyt myös viinikauppa!
Sommelier Peter Freisledererin 

huolellisesti valitsemia laatuviinejä 
edulliseen take away -hintaan.

Meiltä myös laadukkaat viinilasit.
Tule tutustumaan!

Av/de Los Boliches 4, Fuengirola
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Lentoyhtiöt toiveikkaina
VAIKKA KORONA JYLLÄÄ vahvana maailmalla ja 
tartuntamäärät vain nousevat omikronin herkän 
tarttuvuuden takia, näkyy tunnelin päässä jo valoa.

Tuo valonpilkahdus johtuu itse asiassa juuri 
omikronista. Kun se leviää nopeasti, eikä tauti 
enää tapa kuten ennen, eivätkä teho-osastot täyty 
entiseen tahtiin, kevään korvilla voi jo helpottaa.

Yksi selvä mittari löytyy maailman pörsseistä. 
Pörssikurssit kertovat aika hyvin ennakkoon, mi-
ten talous elpyy, ja talouden elpymiseen vaikuttaa 
merkittävästi pandemian tilanne.

Tammikuussa sijoittajat ovat vähän kyttäysase-
missa. Talouden menoa tarkkaillaan ja tulevaisuutta 
tutkaillaan. Lievää optimismia on havaittavissa.

Etenkin tuo optimismi näkyy lentoliikenteessä, 
mikä on oiva mittari juuri pandemian kohdalla. Len-
toliikennehän on täysi riippuvainen tautitilanteen 
kehityksestä. Jos tauti helpottaa, lentoliikenne 
palautuu samassa suhteessa.

 ***

FINNAIRIN KURSSI ON noussut yli 12 prosenttia 
kahtena ensimmäisenä pörssipäivänä, SAS:n noin 
20 prosenttia ja Lufthansan lähes 14 prosenttia. 
British Airwaysin nousu oli yli 11 prosenttia.

Pörssien heilahtelu on tällaisessa tilanteessa 
nopeaa ja suurta. Pienikin pelko siihen suuntaan, 
että matkustusrajoitukset taas tiukkenevat, hei-
lauttaa kursseja. Iso riski tähän on lyhyellä aika-
välillä olemassa.

Kun pandemia alkoi kaksi vuotta sitten, lennot 
loppuivat nopeasti lähes kokonaan. Jäljelle jäi vain 
alle 10 prosenttia liikenteestä. Tuon jälkeen on tultu 
tasaisesti ylös, mutta matkaa entiseen normaaliin 
on yhä. Lentojen määrä on ”normaalista” perässä 
yhä yli 50 prosenttia.

Menneen vuoden syksyllä näytti jo Aurinko-
rannikon näkövinkkelistä hyvältä. Suorat lennot 
Helsingistä Málagaan lisääntyivät ja koneet olivat 
täynnä. Vuoden vanhetessa näkymät synkkenivät 
päivä päivältä ja jo ennakkoon varattuja matkoja 
peruttiin.

Monet jouluksi kotimaahansa matkustaneet 
suomalaiset seuraavat nyt herkeämättä tilannetta. 
Aurinkoon on kova hinku päästä, mutta etenkin 
iäkkäämpiä ihmisiä tartuntariski pelottaa.

 * **

ONNEKSI ROKOTETTUJEN määrä kasvaa. Eten-
kin riskiryhmässä olevista suomalaista kahden 
rokotuksen saaneita on jo noin 85 prosenttia ja 
kolmannenkin saaneita on lähes 50 prosenttia.

Samalla tiedot omikronin luonteesta ovat roh-
kaisevia. Omikronmuunnos aiheuttaa toisen ro-
kotuksen saaneilla vain lievän flunssan kaltaisen 
olotilan. Kolmen rokotukseen saaneilla tartunta 
aiheuttaa vieläkin lievemmän reaktion.

Vakavammat tautitapaukset ovat rokottamatto-
milla. Kaksi, saati kolme rokotusta suojaa jo varsin 
hyvin tartunnalta.

Mitä enemmän tällaista tietoa pandemiasta 
saadaan, sen korkeammaksi nousee kynnys ra-
joituksiin esimerkiksi juuri matkustamisessa.

Alkaneena vuonna vahvistuukin tunne, että 
vaikka tauti ei kokonaan ihmisten keskuudesta 
häviäkään, sen muoto lievenee niin, että lähes 
normaali elämä voi olla mahdollista lähitulevaisuu-
dessa. Aurinkorannikolla toimiville suomalaisille 
yrityksille, talvensa täällä viettäville ja vakituisesti 
asuville vielä toiveasteella olevan olotilan toteutu-

minen olisi henkisesti vapauuttava ja 
mielialoja nostattava.

Sitä me kaikki toivomme!

Pauli Uusi-Kilponen

Kirjoittaja on yli 40 vuotta 
media-alalla toiminut 

lehdistöneuvos.

SUDOKURATKAISUT

Avenida de Los Boliches 4
Centro Finlandia
29640 Fuengirola

Toimitus: toimitus@fuengirola.fi
Laskutus: laskutus@fuengirola.fi
693 249 177

AURINKORANNIKON KAUPUNKILEHTI Joka viikko perjantaisin. Netissä jo torstaina!

Ilmoitusmyynti
Heini Lähteenmäki
P. +34 655 650 399
heini@fuengirola.fi

Graafikko
Heikki Sallinen

aineisto@fuengirola.fi

Kehitysjohtaja
Vesa Uusi-Kilponen

Päätoimittaja
Antti Pekkarinen
P. +34 679 844 378
antti@fuengirola.fi

Toimituspäällikkö
Janne Leipijärvi
P. +34 623 127 272
janne@fuengirola.fi

vesa.uusi-kilponen
@fuengirola.fi

Ilmoitusmyynti
Anssi Marstela
P. +34 607 629 407
anssi@fuengirola.fi

aineisto@fuengirola.fi

Mainos aineistot
julkaisuviikon
tiistaihin 
mennessä:

Rivi-ilmoitukset  
sähköpostitse 
osoitteeseen 
lukijanmarkkinat@
fuengirola.fi

Fuengirola.fiCITYMEDIA

1. 1977
Teloitus tapahtui Marseillessa. Vuonna 1981 Ranskassa säädet-
tiin laki kuolemanrangaistuksen poistamisesta ja vuonna 2007 
se lisättiin maan perustuslakiin. Ranskan kuten Suomen lain 
mukaan maa ei saa luovuttaa rikoksesta epäiltyä henkilöä maa-
han, jossa hän voi saadaan teostaan kuolemantuomion.

2. Lauri ”Tahko” Pihkala
Tahko Pihkala tunnetaan paremmin Suomen kansallispelin 
pesäpallon kehittäjänä, mutta hän on ollut mukana monessa. 
Pihkala aloitti 1900-luvun alussa myös vuonna 1898 perustetun 
Suomen Urheilulehden julkaisemisen. Lehti on maailman toi-
seksi vanhin urheilulehti.

3. Koska hän kuulosti tuottajan mukaan  
hollantilaiselta koomikolta
Elokuvan tuottaja Albert R. Broccoli määräsi, että sveitsiläisen 
Andressin ääni on korvattava Monica Van Der Zylin puheella. 
Toisin sanoen Andress antaa roolihahmolleen Honey (hunaja) 
Ryderille kadehdittavan vartalonsa ja Van Der Zyl hunajaisen 
äänensä.

4. 1976
Kaljankaivanta alkoi elokuussa, kun Lahdessa alkoi levitä huhu, 
että panimotalo Mallasjuoma hautasi kaatopaikalle 40.000 
tölkkiä olutta. Juoma oli hyvää, mutta sen aikaisten tölkkien 
ulkopinta oli alkanut ruostua. Kaljaa kaivettiin lopulta kuin Klo-
dikessa kultaa.

5. Ettei auringonvalo pilaa sitä
Olutta pakataan tölkkien lisäksi pulloihin, jotka ovat yleensä 
ruskeita. Auringonvalo saa oluen maistumaan metalliselta. Sen 
takia juomaa pitäisi säilyttää kylmässä ja hämärässä. Oluen 
ystävät tietävät, ettei pullosääntö tietenkään koske auringon alla 
kehitettyjä meksikolaisia Corona- ja Sol -oluita. Ne on pakattu 
kirkkaisiin pulloihin.

6. Öljyn tuotannon rajoitusten poistaminen
Saudi-Arabian öljyministeri Ahmed Zaki Jamani ilmoitti 
13.8.1985, ettei maa suitsi enää öljyntuotantoaan suojatakseen 
sen hintaa. Öljyn hinta romahti, minkä takia Neuvostoliitolta 
loppui elintärkeä kansainvälinen valuutta, minkä takia maa alkoi 
ajautua entistä pahempiin taloudellisiin ongelmiin.  

7. Emeritusarkkipiispa Desmond Tutu
Eteläafrikkalainen Desmond Tutu menehtyi 90-vuotiaana. 
Emeritusarkkipiispa muistetaan Etelä-Afrikan totuuskomission 
johtajana. Vuonna 1995 perustetun komission tarkoituksena oli 
selvittää apartheidin aikaisia rikoksia.

8. Illallinen yhdelle
18-minuuttinen sketsi näytettiin uudenvuodenaattona TV1:llä. 
Ohjelma on ollut uudenvuodenperinne Saksassa jo 49 vuotta, 
josta se on levinnyt muualle. Hemi ei usko Guinnessin ennätys-
ten kirjaan. Suomessa koko Poliisiopisto-elokuvien sarja näyte-
tään ainakin kolmesti vuodessa.

9. Kirkko-onnettomuuksien takia
Vuosina 1760–1882 lähes sata ihmistä tukehtui tai ruhjoutui, 
kun he yrittivät poistua paniikissa kirkosta. Väkijoukko pakkautui 
ovelle niin, ettei sitä saanut enää auki. Vuoden 1843 Sortavalan-
onnettomuuden jälkeen valtio antoi määräyksen, että uusissa 
taloissa ovien on avauduttava pihalle.

10. Madonnan
Madonnan vanhimman pojan Rocco Ritchien, 21, uskotaan 
olevan salaperäinen Rhed. Rhedin tuotantoa on julkaistu jo pit-
kään. Myös Ritchien ja Rhedin henkilöhistoria on samanlainen 
ja Ritchien molemmat vanhemmat osallistuivat Rhedin näyttelyn 
avajaisiin Lontoossa.

H E M I N P Ä H K I N Ä T V A S T A U K S E T

HEMIN PÄHKINÄT NYT MYÖS NETISSÄ!

Julkaisija: Fuengirolan Uutiset S.L
Painosmäärä: 10.000 kpl
Painopaikka: Sevilla
Internet: www.fuengirola.fi
Facebook: @Fuengirola.fi

Lehti noudattaa ilmoitusten
julkaisemisessa Sanomalehtien  
Liiton hyväksymiä ilmoitusten
julkaisemissääntöjä.

Depósito legal DL MA 1763-2014
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ASUNNOT • RIVITALOT • TONTIT • MAATILAT • LUXUSVILLAT • PARHAAT UUDISKOHTEET

K A T S O  N E T T I S I V U I L T A :  S A D O I T T A I N  H U I P P U K O H T E I T A  M Y Y N N I S S Ä .

Palvelemme 
suomeksi!
Johannes Lindstedt 
P. (+34) 603 352 007

Sunny Home Center
-COSTA DEL SOL-

info@sunnyhomecenter.com     
www.sunnyhomecenter.com
Toimisto Fuengirolan keskustassa, 
Plaza de la Constitución -kirkkoaukion kulmalla.
Avenida de la Estación 1, 1ª A-B. 29640 Fuengirola

Golfresidenssi Calahonda, 2mh+
oh+k+kph, 74 m2 + terassi 15 m2.
Autopaikka, uima-allas, lähellä 
palveluita. Hp. 149.900 €

OLETKO 
MYYMÄSSÄ 
ESPANJAN

ASUNTOASI? 
OTA HETI 

YHTEYTTÄ, 
KAUPPA KÄY!

utiotnomeR.acnalberroT-alorigneuF
2mh+oh+k+kph+iso terassi. Hissi-
talon 5. krs vain 300 m rannalta. 

Hp. 194.000 €

MYYTY

Uusi tasokas projekti Fuengirolassa rantabulevardin tuntumassa. 1, 2 
ja 3 makuuhuoneen asuntoja alk 319.000 €. sis autopaikat, kuntosalit,
altaat ym. Pidä kiirettä ja tule tutustumaan kohteeseen, parhaat 
yksiköt varataan ensin.

www.mkhomes.es

PALVELUMME MYYJÄLLE SISÄLTÄÄ:
• Kiinteistön arviointi
• Markkinointi kansainvälisissä ja paikallisissa 

asuntoportaaleissa 
• Asioidenhoito ja kaupan valvonta
• Laaja asiakaskunta kansainvälisen  

yhteistyöverkostomme kautta

KUN HALUAT OSTAA:
• Kauttamme myynnissä yli 30 000 kohdetta  

Costa del Solilla
• Asiantunteva tiimimme toimii yhteistyössä 

paikallisten toimijoiden ja viranomaisten 
kanssa

• Luotettavaa tietoa ja onnistuneet,  
turvalliset kaupat alusta loppuunwww.mkhomes.es

TÄYDEN PALVELUN KIINTEISTÖVÄLITYS
YLI 20 VUODEN YHTÄJAKSOINEN KOKEMUS    
AURINKORANNIKON ASUNTOKAUPASTA

MINNA Kuortti
Móv. (+34) 651 841 082
email: minna@mkhomes.es

JENNIE Roberts
Móv. (+34) 610 530 733
Email: jennie@mkhomes.es

Calle Feria de Jerez 3, 
local A-3 (ent. Meriatur), 
29640 Fuengirola. 
Tel. (+34) 951 545 193   
Avoinna arkisin klo 10–14.

www.mkhomes.es

KUN OLET MYYMÄSSÄ, HOIDAMME:
• Kiinteistön arviointi
• Tarvittavien asiakirjojen tarkistus ja hankinta
• Mainonta ja markkinointi
• Kaupan valvonta ja jälkihoito

KUN HALUAT OSTAA:
• Kauttamme myynnissä yli 30 000 kohdetta  

Costa del Solilla
• Asiantunteva tiimimme toimii yhteistyössä 

paikallisten toimijoiden ja viranomaisten 
kanssa

• Luotettavaa tietoa ja onnistuneet,  
turvalliset kaupat alusta loppuunwww.mkhomes.es

TÄYDEN PALVELUN KIINTEISTÖVÄLITYS
YLI 20 VUODEN YHTÄJAKSOINEN KOKEMUS    

AURINKORANNIKON ASUNTOKAUPASTA

MINNA Kuortti
Móv. (+34) 651 841 082
email: minna@mkhomes.es

JENNIE Roberts
Móv. (+34) 610 530 733
Email: jennie@mkhomes.es

Calle Feria de Jerez 3, 
local A-3 (ent. Meriatur), 
29640 Fuengirola. 
Tel. (+34) 951 545 193   
Avoinna arkisin klo 10–16.

ASUNTOMARKKINAT
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Jos harkitset myymistä, 
ota meihin yhteyttä.

Jos harkitset myymistä, Jos harkitset myymistä, 
ASUNTOPULA!!!

Calle Tita Maria, 10 A
29640 Fuengirola

GSM: (+34) 609 545 347
TEL: (+34) 952 586 049

www.suvilla.com

Suvi Kauranen
Calle Velarde, 19 
35010 Las Palmas, Gran Canaria
GSM: (+34) 655 315 905
FAX: (+34) 952 477 353
suvilla@suvilla.com

Eppu Rantalainen

      

Espanjan kiinteistönvälittäjäsi

• Frame Properties, Calle Pilar 38, Mijas Pueblo

  

Kaikki myytävät kohteet nyt yhdeltä välittäjältä!
Voit sopia myös henkilökohtaisen asuntoinfon!

LAUANTAISIN KLO 14 RAVINTOLA KUKKO
(Av. de Los Boliches 4, Fuengirola)

Soita +34 698 438 202

TULE ASUNTOINFOON!

Espanjan kiinteistönvälittäjäsi

• frameproperties.es • info@frameproperties.es

- Kiinteistönvälittäjä Markus Aho

Asuntoinfoistamme saatte 
kaiken olennaisen tiedon 
asunnon ostosta ja myynnistä.”

Yhteistyössä:

Huutava pula vuokra-asunnoista, etenkin huviloista. 

VILLA LA CALA 5mh
La Cala de Mijas
Alk. 1000€/vko

LOMA- JA VUOKRA-ASUNNOT

Puh. +34 687 886 745 ja +34 687 886 746 
email: info@meriatur.com • Av/de Los Boliches 4,Fuengirola

ETSIMME UUSIA KOHTEITA!
Ota yhteyttä!

ASUNTOMARKKINAT
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Woolbedilla on yhteistyössä Suomi 
Retkien ja Meriaturin kanssa 
mahdollisuus tarjota näitä upeita retkiä 
huomattavasti alennettuun hintaan. 
Aloitat aamun osallistumalla Woolbedin 
terveysluentoon, jossa voit tavata 
Woolbedin uniasiantuntijoita ja tutustua 
uusimpiin kashmir- ja 
merinovillatuotteisiin. Woolbed tarjoaa 
myös kevyen lounaan esittelyn 
yhteydessä.

VIINIRETKI
RONDAAN

ESTEPONA
& BENAHAVIS

ANTEQUERA
& TORCAL

LAAJA RETKIOHJELMAMME
KOE ANDALUSIAN PIILOSSA OLEVAT HELMET YHDESSÄ KANSSAMME!

Tarjoamme kolmen 
viinin maistelun

Tarjoamme 
sisäänpääsyn

orkideapuutarhaan

Teillä on 
mahdollisuus 

ostaa 
leivonnaisia 

nunnilta.

Lähde mukaan 
viiniasiantuntija Ari 
Onnelan retkelle 

espanjalaisen 
viinikulttuurin 
alkulähteille.

Maalauksellinen 
Benahavis, 
kukoistava 
Estepona ja 

orkideapuutarha

Unescon 
maailmanperintö El 
Torcal ja mahtava 

Antequera – 
Andalusian sydän

ARDALES
& SETENIL 

Oliiviöljyn 
maistiaiset

Valkoinen 
kallioluolakaupunki 

Setenil de las 
Bodegas ja 

oliivipuristamo 
aceites de Ardales

Maanantai Tiistai

ALMIJARA
& COMPETA

Viinimaistiaiset

Kaunis Competan 
vuoristokylä ja 

viehättävä 
Almijaran viinitarha

PerjantaiKeskiviikko Torstai

Luennoitsijana mm 
Leo-Pekka 
Tähden valmentaja 
Juha Flinck

yhteistyössä

kanssa

22€25€

TARJOAMME ILMAISEKSI KEVYEN LOUNAAN!
VAIN ETUKÄTEISVARAUS! Varaa paikkasi jo tänään!

Lisätietoja retkistämme www.suomiretket.com tai tämän QR-koodin kautta  

info@suomiretket.com+34 687 151 228 

Meillä on laaja tapahtumaohjelma tarjolla! Löydä suosikkitapahtumasi kaikille aisteillesi! Ennen tapahtumaa tapaat Woolbedin uniasiantuntijat, 
jotka pitävät terveysluennon ja sinulla on mahdollisuus tutustua korkealaatuisiin kashmir- ja merinovillaisiin vuodetuotteisiin.

YHTEISTYÖSSÄ

KANSSA

YHTEISTYÖSSÄ

KANSSA

22€

TEE ETUKÄTEISVARAUS SUOSIKKITAPAHTUMAASI JO TÄNÄÄN! Vain ennakkovarauksella!
+34 687 151 228 info@wool-bed.comLÄMPIMÄSTI TERVETULOA!

Voit myös varata paikat tapahtumiimme suoraan ravintolassa Simply Scandinavian (ma-pe 11:00-15:00h)

19€ 22€

ILMAINEN TAPAHTUMA SIS. LOUNAAN/ILLALLISEN!

TAPAHTUMAOHJELMAMME:

ERIKOISRETKI!

Vain: 
17/01, 24/01, 31/01

ELVIS JA JOHNNY G.

Kuuluisa Johnny G. tarjoaa upean 
esityksen kaikkien Elvis 

-klassikoiden kanssa! Nauti hyvästä 
illallisesta yhdessä näiden 

klassikoiden kanssa.

PÄIVÄMÄÄRÄ: 10/1, 17/1, 24/1, 31/1
AIKA: 17:00 PÄIVÄMÄÄRÄ: 29/1 AIKA: 12:00

PÄIVÄMÄÄRÄ: 15/1 AIKA: 17:00

FLAMENCO 
LOUNAAN KERA

Kuuluisa suomalainen 
flamencotaiteilija La Zingara 

tarjoaa klassista tanssia 
yhdessä kitaristi David 

Manzanon kanssa.

VIINIMAISTIAISET 
ILLALLISEN KERA

Ari Onnela on espanjalaisiin 
viineihein ihastunut ja syventynyt 

muusikko ja kulttuurin 
monitoimimies. Erityisesti hän on 

kiinnostunut ihmisistä viinien 
takana sekä niiden äärellä.

PÄIVÄMÄÄRÄ: 8/1, 22/1
AIKA: 17:00

 Vain

10€
sisältäen
 kaiken! 
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