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Lue joka 
perjantai.
Verkossa jo 
torstai-iltana!

COVID-19 TESTIT

FUENGIROLA: Calle Santa Rosa Nº 20
BENALMÁDENA: Av. del Puerto 
Deportivo S/N, Benalmádena-costa
Palvelemme myös Nerjassa ja 
Almuñécarissa.

TESTAUKSET KAIKILLA 
KLINIKOILLAMME
MAANANTAI–SUNNUNTAI 

OTA YHTEYTTÄ:
PUH.+34 951 94 00 49
WHATSAPP: +34 684 08 75 52
EMAIL: info@intermedicalss.com
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Sivut 10–11Sivut 10–11
¡Fiesta!¡Fiesta!

Sivut 12–13Sivut 12–13
¡Rock!¡Rock!

Periódico finlandés semanal  •  17. vuosikerta  •  Vol. 598

Olipa sinulla tavaraa paljon tai vähän
– NE KISSA VIE!

+358 400 212 990  •  +34 645 290 899

– www.kuljetuskissaviekoon.fi –

Kuljetukset Suomi — Espanja — Suomi

Kuljetuspalvelu Kissa Vie Oy kuljettaa kaiken omaisuutesi tarvittaessa vaikka 
ovelta ovelle. Jakelu- ja varastopisteitämme on mm. pääkaupunkiseudulla, 

Keski-Suomessa sekä Espanjan Fuengirolassa. 
Oli kuljetustarpeesi sitten iso tai pieni ja tarvitset luotettavan sekä 
vaivattoman kuljetuspalvelun, olemme vain puhelinsoiton päässä.

restaurante & cafetería

 LOUNAS-
MENUMME!

TERVETULOA 
MAISTAMAAN

UUDISTUNUT
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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

Pienikin ilmoitus huomataan!

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

SONGBIRD OY
TÄYDEN PALVELUN OHJELMATALO

 KÄY TSEKKAA:  SONGBIRD.FI
 HÄÄT, SYNTTÄRIT, JUHLAT, TAPAHTUMAT

AMMATTITAIDOLLA JO 1992 LÄHTIEN

VUOKRA-ASUNTOJA LYHYT- SEKÄ PITKÄAIKAISESTI!
JO VUODESTA 1996C/ Francisco Cano 54,

Los Boliches, Fuengirola
www.tupasi.net

Soita (+34) 952 664 384
GSM (+34) 687 518 980  

e-mail: tupasi@tupasi.net

Soita (+34) 952 664 384
GSM (+34) 687 518 980  

e-mail: tupasi@tupasi.net

���������
��
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Hoidamme timanttiporaukset sekä 
poisto- ja korvausilmaventtiilit kuntoon

Raikasta kotisi
– ilmanvaihto kuntoon 

• Remontit
• Maalaustyöt

Ota yhteyttä: puh. +34 699 443 444
email. construcchicos@gmail.com

• Sähkötyöt
• Maanrakennus
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Fuengirolan sää

Kuudes aalto näyttää 
saavuttaneen huippunsa

määrä että kahden viikon 
ilmaantuvuusluku näyt-
tävät lähteneen laskuun.

14 vuorokauden ilmaan-
tuvuusluku Andalusiassa 
on nyt (torstaina 13.1.) laske-
nut kolmatta päivää peräk-
käin, asetuen nyt 1.489:ään. 
Ylimmillään lukema kävi 
viime viikon keskiviikko-
na 5.1., jolloin luku oli 1.873. 
laskua on siis 384 pykä-
lää, mikä on yli 20 prosen-
tin lasku.

Muun muassa hyväs-
tä rokotekattavuudesta ja 
omikron variantin aihe-
uttamista, ilmeisesti lie-
vemmistä oireista johtuen 
monet asiantuntijat ja viran-
omaiset ovat viime aikoina 
olleet sitä mieltä, että koro-
natilanteen seuraamisessa 
kannattaisi tartuntaluku-
jen sijaan kiinnittää huomio 

testeistä moninkertaisia 
hintoja. Toisin kuin mo-
nissa muissa maissa, Es-
panjassa kotitestejä saavat 
myydä vain apteekit.

Nyt Espanjan hallitus on 
puuttunut asiaan ja mää-
rännyt apteekeissa myytä-
ville kotitesteille kiinteän 

hinnan. Jatkossa apteekit 
eivät saa pyytää antigeeni-
testistä enempää kuin 2,94 
euroa kappaleelta. Hinta-
kattoa määriteltäessä on 
huomioitu se millä hin-
noilla apteekit ovat teste-
jä myyneet heinäkuusta 
joulukuuhun, kun kysyntä 

ei ylittänyt tarjontaa. Huo-
mioon on otettu myös se, 
että nämä tuotteet on va-
pautettu arvonlisäveros-
ta. Säädös koskee kaikkia 
apteekeissa myytäviä Co-
vid-19 antigeenitestejä ja 
se astuu voimaan lauan-
taina 15.1.

Pelot vuodenvaihteen 
pyhien räjäyttävästä 
vaikutuksesta korona
lukuihin eivät näytä 
toteutuneen.
Teksti: Janne Leipijärvi

Joulukuu ja tammikuun 
alku ovat olleet vahvasti 
koronatartuntojen kasvun 
värittämiä. Joulun ja uuden-
vuoden pyhien, matkus-
telun ja sukutapaamisten 
pelättiin pahentavan tilan-
netta huomattavasti. Näin 
ei kuitenkaan näytä tapah-

Omikron variantin jyl-
lätessä kotona tehtävien 
koronatestien kysyntä on 
lisääntynyt räjähdysmäi-
sesti. Tämä on johtanut 
ajoittaiseen vajaukseen 
tarjonnassa, minkä seu-
rauksena apteekit alkoivat 
joulukuun lopulla nyhtää 

tuneen.
Vaikka erittäin herkästi 

tarttuva omikron variantti 
jatkaa kiertämistä kansan 
keskuudessa, sekä uusien 
tartuntojen päivittäinen Paine sairaaloissa nousee edelleen, mutta maltillisesti.

Valtio määräsi kotitesteille hintakatonAndalusian maakuntahallitus on saanut korkeimman oi-
keuden hyväksynnän hakemukselleen jatkaa koronapas-
sin vaatimista tietyissä paikoissa tammikuun loppuun asti.

Käytännössä tämä tarkoittaa, että nykyinen, 15. tam-
mikuuta asti säädetty käytäntö jatkuu sellaisenaan 31. 
tammikuuta asti. Toisin sanoen koronapassi pitää esittää 
sairaaloihin, hoitokoteihin ja muihin vastaaviin mentä-
essä. Sen lisäksi koronapassi vaaditaan ravintoloiden, 
kahviloiden, baarien, yökerhojen jne. ovilla sisätiloihin 
mentäessä. Terasseilla passia ei vaadita.

Koronapassikäytäntö koskee 12 vuotta täyttäneitä. 

sairaaloiden kantokykyyn. 
Andalusiassa sairaaloi-

den kantokyky on toistai-
seksi edelleen melko hyvä, 
vaikka sairaalahoitoa vaa-
tia tartuntoja tulee edelleen 
tasaisesti. Mahdollinen tar-
tuntatapausten vähenemi-
nen näkyy luonnollisesti 
viiveellä sairaaloiden ti-
lastoissa.

Torstaina päivitetyssä 
tilastossa Andalusiassa 
oli yhteensä 1.731 korona-
potilasta sairaalahoidos-
sa. Heistä tehohoidossa oli 
226. Andalusian provins-
seista tilanne on vaikein 
Málagan provinssissa. Tääl-
lä sairaalahoidossa on 393 
koronapotilasta, joista 54 
tehohoidossa. Málagan te-
hohoitopaikkojen täyttö-
aste on 17,1%

Koronapassille jatkoaika tammikuun loppuun
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ESITYSPAIKAT JA AJAT:
Su 23.1.2022 Suomelassa klo 18.00  

Liput 15 € ennakkoon tai tuntia ennen esitystä ovelta.
Lippujen myyntipaikat: 

Fuengirola: Suomela, Qbaari, 
Sunloma,  Ewald´s (vain käteismaksu)

Teatteri Suomela

Kyllä kaikki oli ennen paremmin

Revyy
VIIMEINEN ESITYS!

Edif Cristal, Paseo Maritimo 115, Torreblanca, 
Fuengirola - Puh. 952 667 230 

-10%
Tällä ilmoituksella 

Avoinna klo 13–24 (tiistai suljettu)

 

ARGENTIINALAINEN   RAVINTOLA

Erikoistunut hiiligrillissä 
valmistettuihin liharuokiin!

Parrilla Cosquin

HUOM! Uusi osoite!

Avoinna Ma, Ke, To klo 17.30–23.30
Pe–Su klo 14–16.30 ja 19–23.30 
(tiistaisin suljettu)

Erikoistunut hiiligrillissä 
valmistettuihin liharuokiin!

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!

TULE MUKAAN PELIREISSULLE
22.1. klo 21:00 MALAGA – IBIZA

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 

Rannikon 
menovinkit  

– mukanasi siellä  
missä oletkin!FFF• 
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 Menovinkit  MENOVINKIT  Menovinkit  
Pe 14.1.
Fuengirola, Bar Hima, Tappara – KooKoo klo 16
Fuengirola, Suomela, tietovisa, karaoke klo 18.30
Fuengirola, Uusi Refla, SM-liiga alk. klo 16
Benalmádena, Beach Club Higueron, Live-
musiikkia 

La 15.1.
Fuengirola, Kukko, Asuntoinfo klo 14, Woolbed 
klo 17
Fuengirola, Bar Hima, ILVES – Pelicans klo 16
Fuengirola, Suomela, tanssit Wille Rannila klo 19
Fuengirola, Uusi Refla, SM-liiga alk. klo 14
Benalmádena, Beach Club Higueron, Live-
musiikkia

Su 16.1.
Fuengirola, Bar Hima, Arin Musavisa! klo 16
Fuengirola, Suomela, Päivi Mäkinen Piaf klo 18
Fuengirola, Uusi Refla, Hiihtoa klo 11.25

Ma 17.1.
Fuengirola, Bar Hima, Makkaramaanantai! klo 18
Fuengirola, Sofia-opisto, lihaskuntoMix klo 10
Fuengirola, Suomela, ajankohtaista, Färm klo 
16.30
Fuengirola, Uusi Refla,  SM-liiga klo 16

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
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MONEN MIELESTÄ KAUPUNGIN PARAS PIZZA!

PIZZAT • PASTAT • SALAATTIANNOKSET

MONEN MIELESTÄ KAUPUNGIN PARAS PIZZA!MONEN MIELESTÄ KAUPUNGIN PARAS PIZZA!

PIZZAT • PASTAT • SALAATTIANNOKSET SALAATTIANNOKSET

MEILTÄ MYÖS GLUTEENITTOMAT PIZZAT

AVOINNA JOKA PÄIVÄ. TERVETULOA!

SOITA JA TILAA p. 952 477 967
NYT MYÖS KOTIINKULJETUS!

www.pizzamaestro.es

Calle Salinas 34, Los Boliches 
(Los Bolichesin juna-aseman alla)

Avoinna klo 12-20
(to suljettu)

Calle Maestra
Angeles Azpiazu 8

puh. +34 643 855 849

Lapin makuja Espanjassa!
Gorgonzola-
valkosipuli-

etanat

6,20€

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

VIIHDEKESKUS
Av. de la Bonanza, Rotonda la 

Miguela, Benalmádena

SUOMITANSSIT  
TI 16.11. KLO 19

JOHANNA  
& ISMO 

Suoraan Fuengirolasta
Liput 8 euroa

Menovinkit  MENOVINKIT  Menovinkit

MENOVINKIT tiistaina klo 15 mennessä: menovinkit@fuengirola.fi  
Toimitus pidättää oikeudet tekstimuutoksiin. Menovinkit tarkoitettu ensisijaisesti ilmoitusasiakkaille.

ILMOITTAUDU PELIREISSUILLE
15.11. Malaga – Tenerife

20.11. Malaga – Las Palmas
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 

uusirefla@gmail.com 

FUENGIROLAN 
SATAMASSA

AVOINNA: 
Ti–Su 12–21:30
(urheilun mukaan 

venytetään)

malagacffanclubfinland@gmail.com • +34 62 44 33 157

 www.facebook.com/ravintolauusire� a 

Aurinkorannikonteatteriyhdistys ry:n

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN
SYYSKOKOUS

pidetään 26.11.2021 klo 12.30
Rav. IL Rifugiossa, Calle Sagitario 7, Benalmadena.

Kokouksessa käsitellään 
sääntömääräisten asioiden lisäksi 

sääntömuutosesitys tilikauden 
muuttamiseksi ja virallisten kokousten 
lukumäärän vähentämiseksi yhteen.

- Hallitus -

Lounas ma–la klo 11–15
Maanantai 15.11.
• Pinaattikeitto (G) 5,90€
• Kana-Caesarsalaatti 8,90€
• Kukon potkaa riisipedillä (L,G) 10,90€

Tiistai 16.11.
• Lammas-kaalikeitto (M,G) 7,90€
• Kreikkalainen salaatti (G) 8,90€
• Porsaanposkea ja lohkoperunoita (M,G) 10,90€

Keskiviikko 17.11.
• Nakkikeitto (M,G) 7,90€
• Georgialainen papusalaatti (VEGAN,G) 8,90€
• Lihamureketta ja perunamuusia (L,G) 10,90€

Torstai 18.11.
• Kirkas kalakeitto (M,G) 7,90€
• Georgialainen papusalaatti (VEGAN,G) 8,90€
• Maksastroganoff (G) 10,90€

Perjantai 19.11.
• Tattikeitto (G) 5,90€
• Tuore tonnikalasalaatti (M,G) 10,90€
• Lammaspyörykät (G) 10,90€

Lauantai 20.11.
• Peruna-purjososekeitto (L,G) 5,90€
• Rapu-Caesarsalaatti 8,90€
• Uunikalaa (G) 10,90€

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

Avaamme maanantaina 15.1. Lämpimästi tervetuloa! Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Lounaan 
jälkiruokatarjous: 
Suklaakakkua (G) 

ja kahvi/tee
5€

Taide ja Tapas klo 15 
Viime viikon lehteen oli lipasahtanut pieni virhe. 
Kulttuuriyhdistys Kalevan Taide ja Tapas -tapahtuma 
pidetään lauantaina 13.11. Kukossa klo 15, ei klo 16, 
kuten ilmoituksessa mainittiin. Tämänkertaisen 
tapahtuman alustajana toimii Asko Aulanko ja aiheena 
on Nuori Sibelius Sääksmäellä. 

Pe 12.11.
Fuengirola, Kukko, 60-luvun beat- ja 
rautalankailta klo 19
Fuengirola, Anni’s Vital Shop: Terveysmittauksia 
ravintoterapeutin analyysillä klo 11–17
Fuengirola, Bar Hima, Formula 1 Brasilia 
aika-ajot klo 20
Fuengirola, So� a-opisto, Etuviisaat klo 15.30
Fuengirola, Suomela, tietovisa ja karaoke 
klo 18.30–22 
Fuengirola, Uusi Re� a, Norja – Suomi U21-
MM klo 17.50, Texas Hold’em Big Time klo 18
Benalmádena, Budha Plaza, perjantaitanssit, 
Markku Tommila klo 19.30–22.30
Torremolinos, Kymppipaikka, teatteri 
Suomelan Revyy klo 19

La 13.11.
Fuengirola, Kukko, Asuntoinfo klo 14, 
Kalevan Taide ja tapas klo 15, Pientä laittoa 
-parisuhdekomedia klo 19
Fuengirola, Bar Hima, Karjala-Turnaus: Suomi 
– Tsekki klo 17, F1 Sprinttikilpailu klo 20.25
Fuengirola, Suomela, isänpäivän aaton 
konsertti, Erja Siljamo klo 16–18
Fuengirola, Tipi Tapa, � amenco-esitys klo 
19.30
Fuengirola, Uusi Re� a, Bosnia Herzegovina – 
Suomi MM-karsintaa klo 15, Suomi – Tshekki 
EHT klo 17

Su 14.11.
Fuengirola, Kukko, Sunnuntaijazzit: 
Andalusian Swingband – Anu Hälvä jazzailee 
klo 18

Fuengirola, Bar Hima, Arin Musavisa! klo 14, 
Karjala-Turnaus: Suomi – Ruåtsi klo 16.30, 
F1 Brasilia GP klo 18
Fuengirola, hotelli Iluniónin ranta, So� a-
opiston beach jooga klo 11
Fuengirola, Suomela, isänpäivälounas 
klo 13–16, Pientä laittoa -parisuhdekomedia, 
Maarit Peltomaa ja Juha Veijonen klo 18–
20.30
Fuengirola, Uusi Re� a, Suomi – Ruotsi EHT 
klo 16.30, F1 GP Brasilia klo 18

Ma 15.11.
Fuengirola, Bar Hima, Makkaramaanantai! 
klo 18
Fuengirola, So� a-opisto, reisivatsapakara-
muokkaus klo 11, kehonhuolto ja venyttely 
klo 12.05, Miguelin kielikahvila (paikka hotelli 
Iluniónin kahvila) klo 16, jooga klo 18
Fuengirola, Suomela, Suomiklinikka 
esittäytyy, Jan Wiklund klo 16.30–17.45
Fuengirola, Uusi Re� a, HIFK – KooKoo SM-
liiga klo 17.30, Kokoontuminen pelireissuun 
Malaga – Tenerife klo 18.45
Benalmádena, Bonanza Bar, Ennen kaikki oli 
paremmin -revyy klo 19

Ti 16.11.
Fuengirola, Kukko, Pientä laittoa -parisuhde-
komedia klo 19
Fuengirola, Bar Hima, HimaLive -illassa 
Ari Onnela & Tarja Leskinen klo 19
Fuengirola, AHN, spanska med � ka kl. 11
Fuengirola, Paseo 100, Jalkapallon mm-
karsinta Suomi – Ranska klo 20.45

Fuengirola, Tipi Tapa, � amenco-esitys klo 
19.30
Fuengirola, Uusi Re� a, Jääkiekon CHL alk. 
klo 19, Suomi – Ranska MM-karsintaa 
klo 20.45
Benalmádena, Viihdekeskus El Elefante, 
Suomitanssit, Johanna & Ismo klo 19

Ke 17.11.
Fuengirola, Kukko, Seita & Friends klo 19
Fuengirola, Bar Hima, HimaVisa -tietokilpailu 
klo 19
Fuengirola, Paseo 100, Liiga SaiPa – KalPa, 
Sport – Kärpät klo 17.30
Fuengirola, So� a-opisto, Andacare esittäytyy 
klo 13.30, rivitanssikurssi klo 18.45
Fuengirola, Suomela, lounas klo 14–15
Fuengirola, Uusi Re� a, Jääkiekon SM-liiga 
klo 17.30, Jokerit – Admiral Vladivostok KHL 
klo 17.30

To 18.11.
Fuengirola, Kukko, Pelle Miljoona klo 19
Fuengirola, Bar Hima, Liiga: Jyp – Kärpät ja 
TPS – Ässät klo 17.30
Fuengirola, Paseo 100, Liiga JYP – Kärpät, 
Pelicans – SaiPa, TPS – Ässät klo 17.30
Fuengirola, So� a-opisto, ying-jooga klo 13.15, 
kuminauhajumppa rannalla (hotelli Iluniónin 
ranta) klo 14.30, lavatanssikurssi klo 16, 
kahvitellen espanjaa klo 17
Fuengirola, Tipi Tapa, � amenco-esitys 
klo 19.30
Fuengirola, Uusi Re� a, Jääkiekon SM-liiga 
klo 17.30

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.

GOLFIA  
Aurinkorannikolla

Juhala.info Golf Society 
Facebookissa 

647 127 498 / Timo

Ti 18.1.
Fuengirola, Bar Hima, Tappara – Sport klo 16,Duo 
Hömötiainen! klo 19
Fuengirola, Nuorten Taidetyöpaja, Moderni tanssi 1 
klo 18 pacosin tupa
Fuengirola, Sofia-opisto, core & hulavanne klo 13.15
Fuengirola, Uusi Refla, SM-liiga klo 16

Ke 19.1.
Fuengirola, Kukko, Seita & Friends klo 19
Fuengirola, Bar Hima, HimaVisa  klo 19
Fuengirola, Sofia-opisto, sydänjooga klo 14
Fuengirola, Uusi Refla, Jokerit – SKA, SM-liiga 
klo 17.30

To 20.1.
Fuengirola, Bar Hima, Kärpät – Pelicans klo 17.30
Fuengirola, Nuorten Taidetyöpaja, Moderni tanssi 2 
klo 18 pacosin tupa 
Fuengirola, Sofia-opisto, kahvakuula rannalla klo 
14.30
Fuengirola Uusi Refla,  SM-liiga klo 17.30

Fuengirola, Suomela, Tilkkupiirin kukka-aiheinen 
käsityönäyttely avoinna keskiviikkoisin klo 9.30–13 
tammikuun loppuun saakka.
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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.)

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 19.1. klo 19 (10€)
Keskiviikkoklubi 

Seita & Friends
Elämää koronan jälkeen. 

Bändi terveenä ja 
huippuvireessä!

Kukossa tapahtuu!

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

Tohtori Hillilä   

La 12.2. klo 20 (13/15€)
Päivi Mäkinen 

Édith Piafi n 
laulut ja elämä

La 29.1. klo 20 (10/13€) 
Callejon del Jaleo 
feat. Markku Silen

Latinon rytmitaiturit vauhdissa

Pe 4.2. klo 20 
(10/13€) 

The Spanish 
castle 

– Still got the 
blues

Gary Moore 
-tribuutti

To 3.2. klo 19 ja La 5.2. klo 20 
(12/15€)

Janne Tulkki

Su 30.1. klo 18 
Jazz-kevään 

avajaiset! 
Eero Koivistoinen, 
Janne Pitkänen, 

Ricky Vivar & 
Hese Viinamäki

Paseo Máritimo nro 64, local 1 (hotel Yaramar)
Avoinna klo 12–24 (ma suljettu) – Puh 951 530 498

R e s t a u r a n t e  V i n e a
Uusi ravintola rantakadulla

Kansainvälinen keittiö, laaja ruokalista!
HIILIGRILLI! Tule tutustumaan!

-10%
 tällä 

ilmoituksella  

á la carte -listan 

annoksista!

Aurinkorannikon kuoron kevät

Juhlarevyyn viimeinen esitys

Aurinkorannikon kuoron 
45. toimintavuosi käynnis-
tyy – jos pandemia ei aiheu-
ta rajoituksia – 20.1.2022 
klo 14.00 yhteisharjoi-
tuksella seurakuntako-
din tiloissa. Talven aikana 

harjoitellaan erityisesti ke-
vätkonserttia varten, jo-
ka on 9.3. Uudet laulajat, 
sopraanot, altot, tenorit ja 
bassot ovat tervetulleita 
mukaan toimintakauden 
alussa. Kuoron taiteelli-

sena johtajana jatkaa Re-
bekka Kinnunen. 

Kuoron harjoituspäivät 
ovat torstai ja perjantai. 
Torstaisin on stemma-
harjoitukset, naiset kello 
14.00–14.45 ja miehet 14.45–

15.30. Perjantain yhteis-
harjoitukset alkavat klo  
15.00.

Kuorolla on nyt myös 
omat Facebook-sivut. Siel-
tä löydät ajankohtaiset asi-
at ja kuoron yhteystiedot. 

Päivi Mäkisen ohjaama 
revyy perustuu Chrisse  
Johanssonin tekemien 
laulujen sanoihin. Musii-
kin kapellimestarina ja so-
vittajan on toiminut Kari  
Alajuuma.

– Revyyn kärki on Jo-
hanssonin sanoitusten oival-
tavuudessa ja huumorissa, 
Mäkinen kuvailee.

Itse revyyn kulku muo-
dostuu kolmesta osasta, jot-
ka kiertyvät ajankohtaisten 
tapahtumien ympärille.

– Osansa saavat esimer-
kiksi exit-vero, perhepoli-
tiikka ja ylenmääräinen 

nostalgia, Päivi Mäkinen 
lupaa.

Perinteisesti revyyn muo-
toon kuuluu näyttelemi-
sen ja musiikin ohella myös 
tanssi. Näin on myös Suo-
melan juhlarevyyn laita.

Koko revyyn musiikki lau-
letaan livenä ja sen tahdissa 
näyttämöllä todellakin laite-
taan jalalla koreasti. Luvas-
sa on muun muassa salsaa, 
rivitanssia, rockia ja boogia.

Nyt on siis viimeinen 
mahdollisuus nähdä tämä 
yli 50:n Aurinkorannikon 
suomalaisen yhteispon-
nistus.

Vauhdikas Kyllä kaikki oli ennen paremmin -revyy nähdään viimeistä 
kertaa Suomelassa 23.1. (Kuva: Olavi Kurkela)

Suomelan 30vuotis juhliin valmistettu juhlare
vyy Kyllä kaikki oli ennen paremmin esitetään 
vielä kerran. Revyyn viimeinen esitys nähdään 
Suomelan salissa sunnuntaina 23.1. klo 18.

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 käynnistyi!
Askartelu- ja leivontakerhot ovat myös alka-

neet. Myös Musarinnan muskarit alkavat, 
ilmoittautumiset: Arinna +358 40 0729022.
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Jeti´s kebab avattiin 
– kansa innostui Kiireinen ravintoloitsija Jethro Rostedt hääräsi avajaispäivänä henkilökunnan 

apuna ja asiakkaiden seurana.

Kansa jonotti kebabia aamusta saakka.

Kalle Suhonen (vas.) Severi Suhonen ja Michael Suhonen ovat kokenei-
ta kebabin ystäviä. Myös Susanna Laakkonen ja nuorimmainen Romeo 
nauttivat sekä auringosta että Jetin herkuista.

Kebab yllätti Ulla Hakkaraisen (oik.) positiivisesti. Pia Uusikartano-Ala-
talo ja Arto Alatalo pitivät myös syömästään.

Jeti´s kebabin hartaasti odotettu avajaispäivä koitti vihdoin lauan
taina 8.1. Ravintolaan jonotettiin jo ennen sen avaamista klo 11.
Teksti: Antti Pekkarinen  Kuvat: Antti Pekkarinen ja Teemu Laitinen

– On ollut melkoinen hulina 
alusta saakka. Tuossa oli 15 
ihmistä odottamassa jo en-
nen kuin avasimme ovet. Sii-
tä asti jono on ollut jatkuva. 
Kiva, että kansaa kiinnos-
taa, Joachim Rostedt hy-
myilee maskin takaa Jeti ś 
kebabin kassalla.

Jonoa todellakin on riit-
tänyt pitkin päivää. Mitään 
kohtuuttomia odotus-
aikoja avajaispäivänä ei 
kuitenkaan ole jouduttu 
kokemaan, annokset syn-
tyvät hyvää vauhtia ja ne 
kiikutetaan ripeästi pöytiin.

Aurinkoisen iltapäivän 
kunniaksi Suhoset ja Laak-
koset olivat päättäneet läh-
teä testaamaan millainen 
kebab baari Los Bolichesin 
sydämeen on avattu.

– Kiva, että uusia yrittä-
jiä tulee. Itse en ole mikään 
erityinen kebabin ystävä, 
mutta tämä on kyllä hy-
vää, kehuu kebablautasen 

ranskalaisilla nauttinut Su-
sanna Laakkonen.

Suhoset ovat kovia keba-
bin syöjiä muutenkin, myös 
heiltä irtoaa vilpittömät ke-
hut Jeti ś kebabille.

– Laadukasta tavaraa tun-
tuu olevan. Liha on hyvää ja 
herkulliset kastikkeet kruu-
naavat annoksen, Kalle Su-
honen sanoo.

– Ranskalaiset oli mah-
tavia, huikkaa nuori mies 
Severi Suhonen.

Juha Lauttamus on ko-
keillut paljon myös espan-
jalaisten kebab baarien 
antimia. Hän arvostaa Jeti ś 
kebabin selvästi paikallisia 
paremmaksi.

– Onhan tuo liha ihan 
selvästi laadukkaampaa ja 
Haaremi-kastikkeessa on 
kunnolla makua. Söin tuon 
pienimmän annoksen eli Pi-
ta Jetin. Seuraavalla kerral-
la täytyy ottaa joku noista 
isommista satseista, Laut-
tamus pohtii.

Ulla Hakkarainen ei ole 
montaa kertaa elämässään 
kebabia maistanut. Hänel-
le ateriointi Jetillä oli siis 
kaikella tapaa uudenlai-
nen kokemus.

– Oikein hyvältä tämä 
maistuu. Vasta nyt pääsin 
tuohon lihaosuuteen käsik-
si ja maku sen kun paranee, 
Hakkarainen intoilee.

Mia Uusikartano-Alata-
lo ja Arto Alatalo liittyvät 
myös tyytyväisten asiak-
kaiden jonoon.

– Näissä annoksissa on 
selvästi mietitty kokonai-
suutta. Osaset loksahtavat 
hyvin paikalleen, kokonai-
suus on herkullinen, paris-
kunta kehuu.

Nopealla gallupilla yh-

tään negatiivista arvio-
ta Jeti ś kebabin tuotteista 
ei tullut. Ruoka on selväs-
ti suomalaisten makuun. 
Jutuntekohetkellä paikal-
la oli pelkästään suomalai-
sia asiakkaita, espanjalaiset 
katselivat sivusta, mitä kan-
sa jonottaa.

– Lähdemme siitä, et-
tä pääkohderyhmämme 

Fuengirolassa ovat suo-
malaiset. Toki haluamme 
opettaa myös muille kan-
sallisuuksille tuotteidem-
me herkullisuuden, silmin 
nähden tyytyväisenä ava-
jaishumua seuraava Jethro 
Rostedt iloitsee.

Juha Lauttamus pääsi maista-
maan kebabin ohessa myös Jetin 
omaa Jeti´s lager olutta.
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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€35€

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:  17/1, 24/1, 31/1
AIKA: 17:00 PÄIVÄMÄÄRÄ: 1/2 AIKA: 17:00

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: 22/1
AIKA: 17:00

 Vain

10€
sisältäen
 kaiken! 
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Fuengirolalaisilla 
Aurinkorannikon 
pienimmät vesilaskut 
Tuoreen vertailun mukaan Fuengirolan asukkaat 
maksavat käyttövedestään selvästi vähemmän kuin 
naapurikaupunkien asukkaat.

Vertailussa on käytetty arviota, jonka mukaan jo-
kainen henkilö käyttää keskimäärin 133 litraa vet-
tä päivässä. Keskikokoiseksi perheeksi on katsottu 
kolmen ja neljän hengen kotitaloudet. Toisin sanoen 
keskikulutukseksi ruokakunnalle tulee 12-16 kuu-
tiota vettä kuukaudessa.

Kahdentoista kuution kuukausikulutus tarkoit-
taa Fuengirolassa hieman alle 23 euron vesilaskua 
(22,97€), mikä on lähialueen kaupungeista alhai-
sin. Tässä kohtaa käyrää Mijas on lähes yhtä edul-
linen (23,10€).

Kulutuksen lisääntyessä hintaerot kuitenkin kas-
vavat. 16 kuutiota kuukaudessa kuluttava perhe mak-
saa Fuengirolassa käyttövedestään 28,22 euroa, kun 
Mijasissa laskun summa on tasan 30 euroa.

Lähikunnista kalleinta vettä käytetään Torremo-
linosissa, missä vesilasku 12 kuutiosta on 4,27 euroa 
kalliimpi ja 16 kuution lasku 6,98 euroa kalliimpi 
kuin Fuengirolassa.

Fuengirolan käyttövesimaksut eivät ole nousseet 
kertaakaan viimeiseen yhdeksään vuoteen ja jäte-
veden käsittelyn hinta on ollut jäissä jo 20 vuotta.

Los Pacosin 
katuremontit 
jatkuvat 

Fuengirolan kaupunki aloitti maanantaina 10. tam-
mikuuta työ calle Badajozilla, suomalaisen koulun 
välittömässä läheisyydessä.

Tehtävien parannustöiden vuoksi calle Badajoz 
on suljettuna liikenteeltä 75 päivää. Tuona aikana 
kadun sulkeminen aiheuttaa luonnollisesti poik-
keavia liikennejärjestelyjä myös muilla lähikaduil-
la, jotta liikkuminen saadaan hoidettua. 

Ainakin Estornino, Tordo, Milano, Rafael Alberti, 
Aliaria, Álora ja Colmenar -katujen osalta on poik-
keusjärjestelyjä. Lisäksi asukkaiden parkkiongel-
man helpottamiseksi avataan calle Aliarialle uusi 
pysäköintialue.

Calle Badajoz kaivetaan auki noin 250 metrin 
matkalta, ja käytännössä kaikki kadun alla kulke-
va infra vaihdetaan. Jalkakäytäviä levennetään, jot-
ta myös liikuntaesteiset voivat liikkua turvallisesti, 
ja tie luonnollisesti saa myös uuden päällysteen.

Lisäksi alueelle asennetaan uudet katuvalot ja uu-
det maanalaiset jätesäiliöt sekä istutetaan uusia puita.

Calle Badajozin paran nustyöt ovat osa koko-
naisuutta, jolla Los Paco sin kaupunginosan infra-
struktuuria halutaan nykyaikaistaa. Koko projektin 
budjetti on yli kolme miljoonaa euroa. Nyt käynnis-
sä olevan Calle Badajozin remontin budjetti on hie-
man vajaat 390.000 euroa.

Málagan lentokentällä  
8,8 miljoonaa matkustajaa 
Vuoden 2021 matkustaja-
määrä oli selvästi korke-
ampi kuin vuoden 2020, 
mutta edelleen paljon alem-
pi kuin ennen pandemiaa 
vuonna 2019.

Kasvutrendi matkusta-
jamäärissä jatkui vuoden 
2021 loppuun asti, vaikka 
omikron-variantin aiheutta-
ma koronatartuntojen kasvu 
hieman vaikuttikin joulu-
kuun lukuihin.

Vuoden 2021 aikana Má-
lagan lentokentältä lähti tai 
sinne saapui yhteensä 8,8 
miljoonaa lentomatkustajaa. 
Pandemiaa edeltäneeseen 
vuoteen 2019 verrattuna lu-
ku edelleen 55% pienempi, 
mutta vuoteen 2020 verrat-
tuna kasvua on 72%.

Kaikkien Espanjan len-
tokenttien yhteenlaskettu 
matkustajamäärä oli vuon-
na 2021 noin 120 miljoo-

Joko tänä vuonna päästään koronasta eroon?

Kyllä, tilanne normalisoituu. 
19%

Ei tämä lopu koskaan.
27%

Osittain kyllä.
30%

Ehkä vähän helpottaa.
24%

Lentomatkustus elpyy hyvää vauhtia, mutta vuoden 2019 lukuihin on vielä matkaa.

• LOS PACOSIIN ON hankkeilla uusi, laaja liikunta-
puisto. Suunnitelmissa on ”Urheiluvuori” – ”Mon-
taña del Deporte”, La Cantera -puistoon. Puisto 
sijaitsee jotakuinkin suomalaisille tuttujen Girasol- 
ja Pacosol -urbanisaatioiden välissä. Reilun 27.000 
neliömetrin alueelle on tarkoitus pystyttää erilai-
sia urheilu-, liikunta- ja leikkialueita ja -välineitä. 
Lisäksi puistoon halutaan myös piknikalue ja riittä-
västi pysäköintitilaa esimerkiksi pyörillä saapuvil-
le. Parhaillaan on käynnissä ideakilpailu alustavan 
suunnitelman pohjaksi. Kilpailu on avoinna 14. hel-
mikuuta asti. 

• BENALMÁDENAN ASUKKAAT voivat perjantais-
ta 14.1. alkaen hakea matkakortit ilmaisiin bussi-
kyyteihin. Virallisesti kaupungintalolle kirjautuneet 
asukkaat voivat anoa matkakortin, jolla saa kulkea 
ilmaiseksi kaupungin sisäisessä bussiliikenteessä. 
Kortin saaminen kestää parisen viikkoa. Alkuvai-
heessa ilmaiset matkat koskevat vain linjaa numero 
103, joka kulkee Benalmádena pueblon, Arroyo de 
la Mielin ja Benalmádena costan väliä. Kaupungin 
pormestari Víctor Navas on kuitenkin esittänyt halu-
naan, että tulevaisuudessa ilmaiset kyydit laajenisi-
vat myös kaupungin muihin bussilinjoihin.

Seuraava kysymys: Oletko perehtynyt, mistä aluevaaleissa on kyse?

matkoina. Joulukuussa 2021 
Málagan lentokentän läpi 
kulki 816.552 matkustajaa, 
mikä on 28% vähemmän 
kuin joulukuussa 2019. 

Vajaala yhdeksällä miljoo-
nalla vuosittaisella matkus-

tajallaan Málaga on edelleen 
matkustajamäärillä mitat-
tuna Espanjan neljänneksi 
suurin lentokenttä. Edellä 
ovat vain Madrid, Barcelona 
ja Palma de Mallorca.

Lähde: Sur

• FUENGIROLASTA MIJASIIN johtavan ns. Mijasin-
tien – Carretera De Mijas-Fuengirola – varrelle 
rakennetaan kaksi uutta liikenneympyrää. Hank-
keella pyritään parantamaan tien liikenneturvalli-
suutta. Ensimmäisen liikenneympyrän työt 
aloi  tettiin viime viikolla ja toisen ympyrän kimppuun 
käydään, kunhan ensimmäinen saadaan valmiiksi.  
Uudet ympyrät sijoittuvat ruokakauppa Aldin ja 
moottoritien väliselle osuudelle. Liikenneympyröi-
den rakentamiseen on varattu aikaa kolme kuu-
kautta ja rahaa noin 740.000 euroa. 

• VALTA ON VAIHTUNUT ”kamppailussa” Málagan 
provinssin pienimmän kylän tittelistä. Espanjan 
kansallinen tilastokeskus INE (Instituto Nacional de 
Estadística) on julkaissut tuoreimmat tilastonsa ky-
lien asukasluvuista. Ne on päivätty 1. tammikuuta 
2021, eli viittaavat tilanteeseen vuoden 2020 lo-
pussa. Luvuista ilmenee, että väkiluvulla mitattu-
na Málagan provinssin pienin kylä on Salares, joka 
aiemmin piti hallussaan kakkossijaa. Sen asukas-
luku oli pysynyt ennallaan, 173 hengessä. Entisen 
ykkösen, Atajaten, väkiluku sen sijaan oli noussut 
kymmenellä. Näin ollen se on 179 asukkaallaan 
nyt Málagan toiseksi pienin kylä.

naa. Tämä on reilut 56% 
vähemmän kuin vuonna 
2019, mutta lähes 58% enem-
män kuin vuonna 2020.

Omikron-variantin vai-
kutus näkyy joulukuun lu-
vuissa mm. peruuntuneina 
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RYHDY
KEVYTYRITTÄJÄKSI

-20% ALENNUSTA
KOMISSIOSTA 

KOODILLA

FUGE2022
www.odeal.fi

Joulu lähestyy... Suomalaiset joulukuuset tarjolla 
ensimmäistä kertaa Aurinkorannikolla jouluna 2022!

Suomalainen joulukuusi tuo tunnelmaa ja tuoksua jouluun 
ulkomailla – henkäyksen kotimaan metsien siimeksestä.  
Tuon ensi jouluna rajoitetun erän joulukuusia Suomesta Fuengiro-
laan, ja otan nyt vastaan ennakkovarauksia. Erikseen myynnissä on 
myös joulukuuselle välttämättömiä oheistuotteita: kuusenjalkoja, 
koristeita, tähtiä ja kynttiläsarjoja. 

HINNASTO
1.5 m   50 €
1.7 m / 1.8 m   60 €
2 m   70 €

TEE VARAUS sähköpostitse lumilinnunjoulukuusi@gmail.com
tai puhelimitse +358 40 419 0879. Ilmoita varauksessasi: 
1. nimesi ja puhelinnumerosi, 2. haluamasi kuusen koko, 3. haluatko 

viljelykuusen, metsätaimikuusen vai 
metsälatvakuusen. Saat vastausvies-
tinä maksuohjeet ja muut käytännön 
neuvot.

Jouluisin terveisin, 
Kuusimies Teemu Holmi

Paratiisin Puutarha Oy 

Tarjolla on runsas valikoima satakunta-
laisia viljelykuusia ja savolaisia metsä-
kuusia. Metsäkuusista on saatavilla sekä 
taimi- että latvakuusia. 

”Miss’ sypressit tuoksuu nyt talvellakin, 
istun oksalla uljaimman puun.
Miss’ siintääpi veet, viini on vaahtovin, 
ja sää aina kuin toukokuun…”

(Zacharias Topelius 1853)

LUMILINNUN 
JOULUKUUSI

Satavuotias legenda 
laittoi lapun luukulle
Kenties koko Málagan kuu-
luisin kahvila, Café Cent-
ral, sulki ovensa viimeistä 
kertaa sunnuntaina 9. tam-
mikuuta.

Málagan surimman os-
toskadun, calle Lariosin 
päässä sijaitsevaa Plaza de 
la Constituciónia on omalta 
osaltaan reunustanut jo pit-
kään legendaariseksi muo-
dostunut Café Central. Itse 
asiassa kahvilan historia on 
yli satavuotias. Kahvilan 

Café Central tuli kuuluisaksi mm. eri kahvikoot selventävästä seinäkoristeesta. Corto ja Sombra olivat 
suosituimmat.

tarkkaa perustamisaikaa 
ei tiedetä, mutta ensimmäi-
set muistiin merkinnät ja 
maininnat sitä löytyvät jo 
vuodelta 1920. Nykyisen 
omistajasuvun, Pradojen 
hallussa kahvila on ollut 
vuodesta 1954.

Yksi merkittävä tekijä 
kahvilan suosiossa on ol-
lut sen seinässä oleva opas-
taulu kahvin tilaamiseen. 
Taulussa on kuvien avulla 
esitetty, mitä erilaisilla ni-

mikkeillä saa. Taulu on jo-
pa niin kuuluisa, että Café 
Centralin omistaja Rafael 
Prado on luvannut luovuttaa 
sen Málagan kaupungille ja 
Málagan pormestari Fran-
cisco de la Torre lupasi puo-
lestaan, että taulule etsitään 
sellainen paikka, jossa sitä 
voivat edelleen ihailla se-
kä paikalliset että turistit.

Jos joku ihmettelee, mik-
si keskimäärin 1500 kahvi-
kupillista päivässä myyvä 

kukoistava kahvila menee 
kiinni, niin syitä on kaksi. 
Ensinnäkin omistaja Ra-
fael Prado on 67-vuotias 
ja haluaa jäädä eläkkeelle. 
Toiseksi, liikerakennuksen 

omistussuhteista johtuen 
Prado koki ettei kyennyt 
kehittämään toimintaa ha-
luamallaan tavalla.

Mitä kahvilalle tapahtuu 
seuraavaksi, sitä ei tiedä edes 

Prado itse. Kiinnostuneita 
ostajia on käynyt häneen 
mukaansa katselemas-
sa paikkoja, mutta toistai-
seksi kaikki on vielä auki.

Lähde: Sur
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Näin juhlitaan Espanjassa vuonna 2022
Espanjassa juhlat luo-
vat rungon koko vuodel-
le. Kun joulu on vietetty ja 
Itämaan tietäjät vierailleet, 
suunnataan jo kohti pääsiäi-
sen pyhää viikkoa. Kevään, 
kesän ja syksyn kuukausina 
juhlitaan kotikaupungin ja 
vähän naapurikunnankin 
ferioita, jotka järjestetään 
kaupungin suojelupyhimyk-
sen kunniaksi. Pidempiä 
viikonloppuja vietetään tä-
näkin vuonna useampaan 
kertaan, sillä osa kansalli-
sista ja alueellisista pyhäpäi-
vistä osuu joko maanantaille 
tai perjantaille. Lisäksi sun-
nuntaille osuvan pyhäpäi-
vän vapaapäivä pidetään 
seuraavana maanantaina.

TAMMIKUUSSA vietetään 
kahta kansallista pyhäpäi-
vää: uuden vuoden päivää 
(Año Nuevo) sekä loppiaista 
(Epifanía, Día de los Reyes). 
Tänä vuonna 6.1. oli torstai, 
joten yhden puente-vapaan 

ottamalla pääsi viettämään 
jopa neljän päivän viikon-
loppua. Itämaan tietäjät tuo-
vat loppiaisena lahjat yön 
tunteina ja ne ovat odotta-
massa kuudennen päivän 
aamuna. Itämaan tietäjien 
kulkueet järjestetään 5.1.

HELMIKUU on karnevaali-
kuukausi Kanariansaarten 
lisäksi myös Manner-Es-
panjassa. Andalusian päivä 
(28.2.) on pyhäpäivä koko 
maakunnassa. Tänä vuonna 
28. helmikuuta osuu maa-
nantaille, joten maaliskuu-
hun päästään siirtymään 
kolmen päivän viikonlo-
pun jäljiltä. 

MAALIS- JA HUHTIKUUSSA 
vietettävä pääsiäinen – Se-
mana Santa – on juhlaviik-
ko koko Espanjassa. Vaikka 
kansallisia juhlapyhiä ovat 
vain pitkäperjantai (Viernes 
Santo) ja pääsiäissunnuntai 
(Domingo de Resurrección), 

on koko viikko juhlalli-
suuksineen tavallisuudes-
ta poikkeava. Maakunnasta 
riippuen juhlapyhiä ovat 
myös kiirastorstai (Jueves 
Santo) tai toinen pääsiäis-
päivä maanantai (Lunes de 
Pascua). Tänä vuonna Se-
mana Santa ajoittuu 10.4. ja 
18.4. väliseen aikaan.

MAALISKUUSSA vietetään 
isänpäivää 19.3. (San Jose). 
Huhtikuussa avataan yleen-

sä myös feria-kausi Sevil-
lan Feria de Abril -juhlan 
merkeissä. Nimestään huo-
limatta Sevillan feriat osu-
vat tänä vuonna toukokuun 
alkuun, 1.–7.5.

TOUKOKUUN ensimmäistä 
päivää (El primero de Mayo) 
juhlistetaan myös koko Es-
panjassa työn päivänä (Día 
del Trabajo) ja kansallisena 
vapaapäivänä. Vuosi 2022 
on tässä kohtaa onnekas, sil-

lä tänä vuonna 1.5. on sun-
nuntai, joten pyhäpäivän 
mukanaan tuoma vapaa-
päivä siirtyy maanantaille. 
Näin ollen työn juhlimises-
ta pääsee toipumaan vähän 
pidempään.
TOUKOKUUSSA Madri-
diin matkaajan kannattaa 
muistaa, että maakunnan 
oma pyhä on 2.5. (Día de 
la Comunidad de Madrid). 
Lisäksi Madridin suojelupy-
himyksen San Isidron kun-

niaksi vietetään Madridissa 
myös 15.5. vapaapäivää. Tä-
nä vuonna sekin osuu sun-
nuntaille.

KESÄKUUSSA juhannus-
juhlaa (San Jose) vietetään 
Espanjassa aina 23. ja 24. 
6. välisenä yönä. Rantaan 
kokoontumisen ja grilla-
uksen sekä juhlinnan jäl-
keinen päivä on arkipäivä. 
Alueellisia vapaita viete-
tään Katalonian ja Galician 
maakunnissa sekä Valenci-
an provinssissa. Kesäkuussa 
Aurinkorannikolla juhli-
taan ferioita Marbellassa, 
6.–12. päivä.

HEINÄKUUSSA vietetään 
rannikkokaupungeissa ka-
lastajien pyhimyksen Virgen 
del Carmenin juhlaa. Päivä 
on 16.7. joka tänä vuonna 
osuu lauantaille. Juhlaan 
kuuluu kauniita traditioita, 
esimerkiksi Los Bolichesis-
sa Virgen del Carmenin pat-
sas kannetaan mereen. Myös 
Los Bolichesin, Fuengirolan 
kaupunginosan omat feriat 
ajoittuvat tämän paikallisen 
pyhän ympärille, keskivii-
kosta sunnuntaihin 13.–17.7.

Sikäli kuin maailmantilanne suinkin sallii, 
ollaan Espanjassa jälleen valmiina kopis
tamaan korkoja, hulmuttamaan helmoja ja 
muutoinkin juhlimaan.

Jos pyhäpäivä osuu esimerkiksi torstaille, on Espanjassa ollut yleistä pitää vapaata myös perjantaina ja venyttää yksi lomapäivä pidemmäksi lomaksi. Tätä pyhäpäivien liittämistä omilla vapailla pidemmäksi viikonlopuksi 
nimitetään puenteksi (= silta).

Fuengirolan feriaviikkoa vietetään 6.–12. lokakuuta.
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Näin juhlitaan Espanjassa vuonna 2022
ELOKUUSSA  juhlitaan 
Málagan ferioita helteisis-
sä keleissä. Nämä kekke-
rit alkavat lauantaina 13.8. 
ja kestävät kahdeksan päi-
vää, päättyen lauantaina 
20.8. Elokuiselle feria-vii-
kolle osuu myös kansallinen 
pyhä Asuncion del Virgen 
(Marian taivaaseen ottami-
nen) 15.8.

SYYS-LOKAKUUN vaihtees-
sa juhlitaan Torremolinosin 
ferioita. Feria de San Miguel 
alkaa keskiviikkona 28.9. 
ja päättyy lauantaina 1.10.

Lokakuussa, 12.10. juhli-
taan Espanjan kansallis-
päivää (Fiesta Nacional de 
España). Tänä vuonna tä-
mä kansallinen pyhäpäivä 
osuu keskiviikolle. Kansal-
lispäivä ajoittuu Fuengiro-
lan ferian päättäjäispäivälle. 
Tänä vuonna Fuengirolan 
feriat juhlitaan torstaista 
6.10. keskiviikkoon 12.10. 
Feriaviikolla perjantai 7.10. 
on paikallinen pyhä, Fuen-
girolan suojeluspyhimyksen 
Rosarion päivä. Lisäksi feri-
oiden päättäjäispäivä 12.10. 
on pyhäpäivä, koska se osuu 

Espanjan kansallispäivälle. 
Liikkeiden, virastojen ynnä 
muiden kiinnioloihin kan-
nattaa kuitenkin varautua 
muinakin päivinä.

MARRASKUUN ensimmäi-
nen päivä, pyhäinpäivä 
(Todos los Santos) on kan-
sallinen pyhä. Tänä vuonna 
1. marraskuuta osuu tiis-
taille, joten yhdellä puente-
vapaalla voi taas järjestää 
itselleen neljän päivän vii-
konlopun. Myös lokakuun 
viimeisen illan halloween-
juhlat ovat yleistyneet Es-
panjassa.

JOULUKUU on Espanjassa 
todellinen juhlakuu, sillä 
kuukauden aikana vietetään 
kolmea kansallista pyhäpäi-
vää. Joulukuun ensimmäi-
selle kokonaiselle viikolle 
osuu tänä vuonna kaksi py-
hää, sillä perustuslain päivä 
6.12. osuu tiistaille ja neit-
seellisen sikiämisen päivä 
torstaille 8.12. Parille kol-
mella vapaapäivääle voi taas 
kikkailla melkoista pikku-
lomaa. Joulupäivä 25.12. on 
joulunajan ainoa virallinen 
vapaapäivä koko Espanjas-

sa. Tänä vuonna sekin osuu 
mukavasti sunnuntaille, jol-
loin vapaapäivä siirtyy maa-

nantaille 26.12. eli jälleen on 
tarjolla kolmen päivän vii-
konloppu.

Espanjassa on 11 kansallista 
pyhäpäivää:

1.1. Uusi Vuosi – Año Nuevo
6.1. Loppiainen – Dia de los Reyes /Epifania del Señor
9.4. Kiirastorstai – Jueves Santo (poislukien Katalo-
nia ja Valencia)
10.4. Pitkäperjantai – Viernes Santo
1.5. Vappu – Día del Trabajo
15.8. Marian taivaaseen astumisen päivä 
– Asuncion de la Virgen
12.10 Espanjan kansallispäivä – Fiesta Nacional de España
1.11. Pyhäinpäivä – Todos los Santos (poislukien Ceuta, 
Melilla ja Navarra)
6.12.Perustuslainpäivä – Dia de la Constitucion Española
8.12.Neitseellisen sikiämisen päivä – La Inmacula-
da Concepcion
25.12.Joulupäivä – Natividad del Señor
Lisäksi maakunnilla on oma pyhäpäivänsä ja kun-
nilla myös omansa.

Maakuntien juhlapäivät ovat 
(aakkosjärjestyksessä espanjalaisittain)

 

Aurinkorannikon feria-kalenteri 
Kaupungin suojelupyhimyksen nimeä kantavia juhlia 
vietetään kaikissa rannikon kaupungeissa ja kylissä. 
Tarkat juhlapäivät voivat vaihdella hieman vuosit-
tain, mutta jokainen juhla ajoittuu kunnan suojelu-
pyhimyksen päivän ympärille.

Vuonna 2022 Aurinkorannikon feriat 
ajoittuvat seuraavasti:

Marbella – San Bernabé 6.–12.6.
Benalmádena (Arroyo de la Miel) – San Juán 24.–29.6.
Los Boliches (Fuengirola) – Virgen del Carmen 13.–17.7.
Malaga – San Luis 13.–20.8.
Mijas – Virgen de la Peña 7.–11.9.
Torremolinos – San Miguel 28.–1.10.
Fuengirola – Virgen del Rosario 6.–12.10.

Andalucia 28.2. 
Aragon 23.4 
Asturias 8.9. 
Canarias 30.5. 
Cantabria 15.9. 
Castilla y Leon 23.4. 
Castilla-La Mancha 31.5. 
Cataluña 11.9. 
Ceuta 2.9. 
Comunidad Valenciana 9.10. 

Extremadura 8.9. 
Galicia 25.7. 
Islas Baleares 1.3. 
La Rioja 8.6. 
Madrid 2.5. 
Melilla 17.9. 
Navarra 3.12. 
Pais Vasco 12.4. 
Murcia 9.6. 

Näyttävät asut ovat oleellinen osa espanjalaisia juhlia.
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Lintumies Cissen jalanjäljissä

Apua ja kannustusta Tuo-
vinen on toimilleen saanut 
siitä asti, kun hän on eteläs-
sä asustellut. Auttajiin liit-
tyy myös tumma vivahde, 
viisi alusta asti tukemassa 
ollutta kohtuullisen nuorta 
ihmistä on nukkunut pois 
viiden vuoden aikana.

– Harry Kafka, Maria 
Gärkman, Jari Peltonen, 
Rai Ilander ja Mikko Här-
könen olivat tärkeitä hah-
moja hakiessani paikkaani 
Aurinkorannikolla. Mikko 
oli itse asiassa se, joka roh-
kaisi minut omille keikoil-
le, siihen asti olin ollut vain 
bändin basisti. Kaikki nä-
mä hahmot ovat nyt pois-
sa. He olivat enemmän tai 
vähemmän samaa ikäluok-
kaa kanssani, elämän rajal-
lisuus on alkanut tulla yhä 
useammin ajatuksiin.

Fiiliksellä beibi

Soittaminen ja esiintymi-
nen on ollut Tuoviselle aina 
tärkeä osa elämää. Iän ja ko-
kemuksen karttuessa myös 
ajatukset esiintymisen mer-
kityksestä ovat muuttuneet.

– Nykyään lähden keikal-
le aina sillä ajatuksella, että 
yleisölle pitää saada hyviä 
fiiliksiä. Oma ego ja tekni-
nen osaaminen jäävät entistä 
enemmän taka-alalle laval-
la, tunnelman luominen on 
tullut pääasiaksi. Yleisön 
lukeminen on mielenkiin-
toista puuhaa.

Musiikki ja sen soittami-
nen on kulkenut Tuovisen 

joskus haluan soittaa Hurri-
ganesissa. Ei elämä ihan niin 
mennyt, mutta yksi unelma 
täyttyi, kun pääsin säestä-
mään Remua Liiteri-bän-
dimme kanssa muutamalle 
suomenkielisille keikalle 
vuosina 2014–2015.

Ainakin ulkopuolelta kat-
soen vielä Remua kovem-
malta kuulostaa Lynyrd 
Skynyrd - muusikoiden vie-
railu oman bändin keikalla.

– Meillä oli Breezy Bird 
Band -niminen kokoonpano, 
joka soitti Lynyrd Skynyrd 
-materiaalia. Bändin laulaja-
na toimi Hannu Leiden. Ta-
vastialla järjestettiin 1997 
teemailta, jonne kutsuvie-
raina saapui Lynyrd Skynyr-
din basisti Leon Wilkeson ja 
kitaristi Rickey Medlocke. 
He diggasivat soittoamme 
ja tulivat kehumaan bändiä. 
Jatkoille mentiin ja Lynnäri-
basisti istui pitkälle aamu-
yöhön minun ja vaimoni 
välissä. Ilta oli kerrassaan 
hieno kokemus. Wilkeson 
näytteli arpiaan, jotka oli 
saanut kuuluisassa lento-
onnettomuudessa sekä siinä 
menehtyneitten kavereitten 
muistoa kunnioittavia tatu-
ointejaan.

Satunnaisia keikkoja laa-
jempaa yhteistyötä Tuovinen 
pääsi harjoittamaan Freud, 
Marx, Engels & Jung -yhty-
een keulakuvan Pekka Myl-
lykosken kanssa.

– Olimme jollain perus-
keikalla soittamassa cover 
biisejä, CCR:ää ja muuta tut-
tua. Tauolla Myllykoski tu-
li juttelemaan ja sanoi, että 
hänellä on ainakin puoleen 
soittamistamme biiseistä 
suomenkieliset sanat. Sii-
tä sitten yhdessä lavalle ja 
Cotton fields kääntyi jouhe-
vasti rypsipelloksi. Sittem-
min Myllykoski oli mukana 
useilla keikoillamme.

Aurinkorannikon kansainvälinen ilmapiiri kiehtoo Tuovista. – Yhden päivän aikana tulee helposti juteltua yli kymmenestä eri maasta kotoisin olevan ihmisen kanssa. Se on ainutlaatuista.

Kuolleita lakeja

Pääkirjoitus 14.1.2022

– Täällä Espanjassa koen paljon positiivista 
yhteisöllisyyttä. Aina on joku valmiina autta
maan, kun tarvetta ilmenee, sanoo seitse
mättä talveaan Aurinkorannikolla viettävä 
Jartsa Tuovinen alias Jerry Fox McCone.
Teksti: Antti Pekkarinen  Kuva: Teemu Laitinen

mukana koko elämän. Innos-
tus syntyi jo pikkupoikana.

Cisse

– Serkkuni toi joskus 70-lu-
vun alkupuolella Ruotsista 
kasetteja, joilla oli Hurriga-
nesia ja Sleepy Sleepersiä. Ne 
kolahtivat suoraviivaisuu-
dellaan pikkupojan mie-
leen. Siinä sitten kavereiden 
kanssa pistimme pystyyn 
bändejä, joissa soitimme 
kurkkupurkkeja ja tennis-
mailoja. Lehtikuvien pe-
rusteella Cisse Häkkisestä 
tuli suuri idolini, hänen 
habituksessaan oli kaikki 
kohdallaan. Cissen ansios-
ta valitsin omaksi instru-
mentikseni basson.

Basisteista on kautta his-
torian kerrottu vitsejä, Tuo-
visen bassokoulutus sopii 
hyvin klassiseen basisti-
tarina kaanoniin.

– Otin tasan yhden basso-
tunnin. Sen antoi Eikka Grö-
nin basisti ja tunti maksoi 
100 mk. Sitten ostin pakun 
ja siitä alkoi keikkaelämä, 
enemmille tunneille en enää 
ehtinyt. 

Tuovisen soittokumppa-
neina on vuosien saatossa ol-
lut kovia tekijöitä. Tuovinen 
pitää itseään onnekkaana, 
että on päässyt musisoimaan 
taitavien ja nimekkäiden 
soittajien kanssa.

Lynyrd Skynyrd

– Silloin kurkkupurkkior-
kesterin aikaan päätin, että 

Vuosi 2021 oli Wikipedian mukaan normaalivuosi. Sen 
alkamis- ja päättymispäivä oli perjantai. 

Vuosi vaihtui maailmalla ja myös täällä Fuengirolassa. 
Vuoden vaihtumisen aikoihin on ollut tapana luoda vielä 
katsaus menneeseen ja enteillä uuttavuotta tai kenties 
jopa tehdä itselleen lupauksia uudenvuoden varalle.

Minäkin tein huvikseni 12 poimintaa menneen vuo-
den tapahtumista ja laitoin ne sattumanvaraisesti rin-
nakkain. En missään nimessä väitä, että tapahtumilla 
on mitään yhteyttä toisiinsa. 

Tapahtui normaalivuotena 2021
1. Yhdysvaltain kongressitalo vallattiin. Marko Hietala 
ilmoitti eroavansa Nightwish -yhtyeestä.
2. Helsingin käräjäoikeus antoi tuomionsa huume-
vyyhteihin kuuluvassa Katiska-jutussa ja Fugessakin 
seurailtu Niko Ranta-Aho ja Janne Tranberg tuomittiin 
yli kymmenen vuoden vankeusrangaistuksiin. Oppi-
velvollisuus piteni Suomessa 18 ikävuoteen.
3. Kimi Räikkönen kertoi lopettavansa uransa For-
mula 1 -sarjassa. Täydellinen auringonpimennys An-
tarktiksen yllä. 
4. Suomen jalkapallomaajoukkue pelasi kaikkien ai-
kojen ensimmäisen arvokisaottelunsa. Abba ilmoitti 
virallisesti tekevänsä paluun.
5. Nasan Mars 2020-luotain laskeutui määränpäähänsä 
Marsiin onnistuneesti noin 7 kuukauden lennon päät-
teeksi. Brittiläinen tuomioistuin kielsi Wikileaksin Julian 
Assangen luovuttamisen Yhdysvaltoihin.
6. Jääkiekkojoukkue Rauman lukko voitti jääkiekon 
Suomen mestaruuden (58 vuoden tauon jälkeen). 
Oulu valittiin toiseksi Euroopan kulttuuripääkaupun-
giksi vuodelle 2026.

Minulle vuosi 2021 oli kaikkea muuta kuin normivuosi. 
Mutta sain viettää sen täällä Andalusian auringon alla 
enkä oikein osaa valittaa.

Mitä tulee uuden vuoden lupauksiin, niin itse ajattelin 
jatkaa opintojani mediakriittisyyden parissa ja jatkaa 
kehityksen kehittymisen ihmettelyä. Ja 
syödä vähemmän sokeria!

Ihanaa vuotta 2022 kaikille lu-
kijoille!

Mitä jäi taakse 
normaalivuoteen 2021?

Niina Sinisalo

Kirjoittaja on sisällöntuottaja, 
joka kirjoittaa tekstejä 

suomalaisille yrityksille.

Mitä odotat eniten 
vuodelta 2022?  
Teksti ja kuvat:  
Daniel Leipijärvi

Ari Redlig, 60,  
Hyvinkää

Toivon että korona helpot-
taa ja pääsen takaisin 
konttorille.
 

Jaana Redlig, 68, 
Hyvinkää

Odotan että korona helpot-
taa ja voin viettää enemmän 
aikaa perheen ja ystävien 
kanssa, ja että he kaikki  
pysyvät terveinä.
 

Daniel Leipijärvi, 12, 
Tampere   

Että tämä koronahomma ei 
olisi enää niin paha.

Lintumies

Käytetään Myllykoskea 
aasinsiltana ja siirrytään 
pois musiikin maailmas-
ta. Tuovista ja Myllykoskea 
yhdistää musiikin lisäksi 
yhteinen harrastus, orni-
tologia eli lintujen bongaus.

– Ainoa kerta, kun tavat-
tiin Myllykosken kanssa 
molemmat selvin päin, 
tapahtui Helsingin Van-
hankaupunginlahden 
lintutornilla, Tuovinen 
naurahtaa.

– Isäni teki ammatikseen 

Jerry Fox McCone 
Aurinkorannikolle muuttaes-
saan Tuovisella oli ajatuksena 
päästä soittamaan kansain-
väliselle yleisölle. Tavoite on 
jossain määrin toteutunutkin, 
siinä on auttanut se, että tai-
teilijanimi on englanniksi.

– Nimeen liittyy muutama 
seikka. Jerry tulee siitä, että se 
oli jo koulussa enkun tunneilla 
nimeni. Ja kaikkihan toki Rock-
Jerryn tuntevat.

– Käpylän futisjoukkueen 
kannatusliiderin nimi oli Rane 
Zorro. Hän oli vahva persoona 
sekä kova Malaga -fani. Joskus 
jutellessamme hän ehdotti, 
että ottaisin Zorron taiteilijani-
mekseni. En halunnut suoraan 
hänen nimeään käyttää, mut-
ta koska Zorro on englanniksi 
Fox, se istui hyvin. 

– Bluesnimen tulee perintei-
sesti olla kolmiosainen. Olen 
jo pitkään asunut Käpylässä 
joten Cone (käpy) oli helppo, 
ja kun siihen alkuun vielä li-
säsi mc (master of ceremony), 
niin johan nimi alkoi kuulostaa 
hyvältä.

Espanjassa on voimassa laki, jonka mukaan yli 12 
vuotiaiden ihmisten täytyy pitää hengityssuojainta 
käytännössä kaikkialla. Myös kadulla. Andalusiassa on 
lisäksi voimassa määräys tarkistaa koronapassit kaikilta 
asiakkailta, jotka tulevat esimerkiksi ravintolatiloihin.

Ihan hirmuisen tarkkaan näitä sääntöjä ja lakeja ei 
tunnuta kontrolloitavan. Kaduilla jopa ruuhka-aikaan 
tulee vastaan runsaasti maskittomia ihmisiä. Samoilla 
kaduilla liikkuu myös poliiseja, eikä maskittomuuteen 
juurikaan puututa. Kyse tuntuu olevan enemmän suo-
situksesta kuin määräyksestä.

Sama pätee ravintoloiden passintarkastuksiin. Jotkin 
ravintolat tunnollisesti skannaavat qr-koodit ja henkilölli-
syystodistukset, jotkut vilkaisevat passin suuntaan, moni 
ei edes kysy onko asiakkaalla sellaista.

Espanjan pääministerikin on jo ilmoittanut, että ko-
ronaan pitäisi alkaa suhtautumaan kuin tavalliseen in-
fluenssaan. Tuollainen lausunto ei tietenkään motivoi 
poliisia eikä yrittäjiä erityisen tarkkaan maski- ja pas-
sikontrollointiin.

Eiköhän maailma asetu pian sellaiseksi, että saam-
me hengittää vapaasti, eikä pizzalle mennessä tarvitse 
esittää sen kummempia dokumentteja. Korona näyttää 
joka tapauksessa läpäisevän koko kansan ja sitten se 
poistuu historian kirjoihin.
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Lintumies Cissen jalanjäljissä

”Suomi sijoittuu 
jaetulle kolmossijalle 
Italian, Luxemburgin 
ja Espanjan kanssa. 

Näiden maiden passi 
oikeuttaa kantajansa 

matkustamaan 189 
kohteeseen.”

hs.fi 12.1.

Aurinkorannikon kansainvälinen ilmapiiri kiehtoo Tuovista. – Yhden päivän aikana tulee helposti juteltua yli kymmenestä eri maasta kotoisin olevan ihmisen kanssa. Se on ainutlaatuista.

luonto-ohjelmia, siitä var-
maan syttyi kipinä metsäs-
sä liikkumiseen erityisesti 
lintujen elämän tarkkaile-
miseen ja luonnon eläimien 
nimien opetteluun.

Eteläinen Espanja on orni-
tologille todellinen aarreait-
ta. Doñanan luonnonpuisto 
Andalusian länsirannikolla 
on Euroopan- ja koko maa-
ilmanlaajuisesti merkittävä 
lintujen pesimis- ja pysäh-
tymispaikka. Tuovinen on 
vieraillut alueella usein ja 
onpa hän toiminut myös 
oppaana pienimuotoisilla 

linturetkillä. El Rocion ky-
lä siellä on Andalusian kau-
neimpia.

– Doñana on ihan usko-
maton paikka. Aina sinne 
mennessä näkee vähintään 
kymmenen sellaista lintua, 
jotka saisivat Suomen orni-
tologit aivan sekaisin. Lin-
tujen lisäksi puisto on aivan 
käsittämättömän kaunis 
paikka. Luonto on koske-
matonta, siitä täytyy antaa 
Espanjalle iso plussa, että 
täällä on oikeasti panostettu 
ainutlaatuisten luontokoh-
teiden suojeluun.

Ornitologilta on tietysti 
kysyttävä, mitkä ovat olleet 
vaikuttavimpia bongauksia 
Andalusiassa.

– Oikeastaan kaikki en-
deemiset lajit, esimerkik-
si iberian keisarikotka on 
komea näky. Samoin ka-
pustahaikarat ja yleensä-
kin haikarat ovat näyttäviä 
lintuja. Niitä näkee paljon El 
Rocion lammikolla Doña-
nassa.

– Aivan erikseen on mai-
nittava vielä töyhtöiibis. Se 
on lintu, joita on koko maail-
massa jäljellä noin 600 villiä 

yksilöä. Sellaisen bongaa-
minen on tietysti hienoa, 
vaikka se ei erityisen kau-
nis lintu olekaan. Monissa 
keskusteluissa se kilpailee 
jopa maailman rumimman 
linnun tittelistä.

Jartsa Tuovinen esittää syntymä-
päivänään 21.1. Kukossa Rauli 
Badding Somerjoen tunnetuksi 
tekemää musiikkia. Häntä säestä-
vät Hese Viinamäki, Tapi Leppä ja 
Jorma Ettanen.

Tästä ei ole kysymys, vaikkakin tietyt tahot väittävät 
Espanjan kulutusministerin, Alberto Garzónin, vaa-
tivan sitä.

Myrsky nousi vesilasiin ministerin tuomitessa niin 
sanotut macrogranjat, äärimmäisen suuret karjatilat, 
joihin ahdetaan tuhansia eläimiä tyydyttämään lihan 
nälkää. Pienviljelijöiden liitto vaati niiden kieltämistä 
vuonna 2018.

Antamassaan haastettelussa The Guardian -leh-
delle, Garzon antoi kiitosta perinteiselle karjankasva-
tukselle. Ahtaisiin oloihin sijoitetut eläimet ovat stres-
saantuneita. Asiantuntijat  huomauttavat, että stressa-
tun elämen liha ei ole samaa laatua kuin onnellisen.

Mutta kulman takana odottaa myös toinen tosiasia: 
päästöt, jotka saastuttavat ilmaa ja maata, joka sitten 
lopuksi ajautuu veteen. Vuosien 2007 ja 2020 välillä 
sianlihan tuotanto nousi 36 prosentilla. Vuonna 2020 
päästettiin 99 miljoonaa kiloa metaania ainoastaan 
Espanjassa. Vuosien 2010 ja 2019 aikana ammoni-
akkipäästöt ylittivät 27 prosentilla sallitun määrän.

Jotkut tahot ovat vielä väittäneet, ettei näitä ”me-
gatiloja” ole olemassakaan Espanjassa. Tosin ovat 
oikeassa,”macrogranjoille” ei ole virallista määrittelyä. 
Kuinkahan moni on tietoinen, että viime joulukuus-
sa Euroopan komissio haastoi Espanjan Euroopan 
unionin tuomioistuimeen ”megatilojen” luvattomis-
ta päästöistä: metaani, ammoniakki ja nitraatti liian 
korkealla. Kuinka on mahdollista, jos näitä tiloja ei 
olekaan olemassa.

Ei ministerin tarvitse tukkia suutaan vain siksi, 
että on ministeri. Kuvitelkaa, jos entises-
sä Neuvostoliitossa, joku älykäs olisi 
hoksannut, ettei Lada olekaan maa-
ilman paras auto. Edessä olisi ollut 
menolippu Siperiaan. Nyt on sama 
ilmapiiri Espanjassa ja ministerille 
näytetään ovea.

Katsokaapa ”Don’t look up”.

Lihako kortille

KUKA?
Jartsa Tuovinen alias 
Jerry Fox McCone

 ● Motto: Jokainen keikka 
tehdään kuin se olisi 
viimeinen.

 ● synt. 21.1.1967
 ● Kotoisin Helsingistä
 ● Toiminut muusikon 

uran lisäksi it-yrittä jä -
nä, nuorison musatila-
vastaavana ja taksi-
kuskina

 ● Harrastuksia: ornitologia, 
padel, historia, retkeily

Stadilaisilla on menossa kilpailu murteella kirjoitta-
misessa. En ehtinyt itse mukaan, kun tuo Rauman 
keikka vei tilaa ja aikaa, niin kuin Tamilla on tapana 
sanoa. Ajattelin kuitenkin kirjoittaa tämän pakinan 
Rauman Giälellä, tai ainakin sinne päin, stadilaisten 
innoittamana.

Oltti menos muutma kamraati kans Portugali Faroho 
pelama golffi. Täst o jo ainakki vuaskymmen aikka. 
Finairi koneel lennetti. Portugali yläpualel kone kap-
teen ilmot et tehdä välilasku Lissaponihi ottama lissä 
polttoainet, go reiss jatku Faro jälkke Madeiral. 

Mnää kirosi miälessän, go sit ei ehdit pelama, 
jos kerra pääkaupugi kaut mennä. Kamraati oikke 
hermostusiva, go viäl oliva piänes piarus. Älkkä 
ny boja nostak meteli, mää koeta järjestä asja, 
rauhoti heit. 

Mnää painoi servise knappi ja hetkes ol flikk mnuu 
kohdallan kysymäs mitä tarvita. Mnää selviti hänel 
ettei me ehdit pelama dänäp golffi laikka jos kiärretä 
Lisboa kautt ja biletikki o hommat. Mnää ehdotinki 
et ja go mennä ens Faroho ja tiputeta sin menevä 
pois ja se jälkke vast tehdä tankkausreiss, nii kaikk 
ova dyydyväissi. 

Flikk katos mnuu aika pitkä ja sanos kertovas asja 
kapteenil. Pari minuutti siin men go ämyreist kuulus 
kilkatus ja se jäkke kapteen ilmot, et lennetänki ens 
Faroho. Gyl määki eine yllätysi siit tiadost. Kamraa-
teitte fasunihi tul iha uut ilmet ja mnää tiätyste sai sula 

hattuhu. Gyl Finair ol se jäkke korkkias 
kraadis meill pikä aikka...

ja tämä tarina on tosi, niin kuin Ta-
pio Rautavaaran tarina korttipakan 
raamatullisuudesta.

Kamraati reissum bääl

Vesa Uusi-Kilponen

Minttu Kolkka, 41, 
Tampere 
 
Että tämä pandemia 
helpottaisi ja isoja 
kesätapahtumiakin 
voitaisiin taas pitää.

Teemu Kolkka, 41, 
Tampere 

Mukavia urheilukokemuk-
sia. Paljon pelataan pojan 
kanssa ja se on mukavaa.
 

Hugo Kolkka, 11, 
Tampere

Hyviä kokemuksia golfissa  
ja lätkässä.

Kimmo Sahlman
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Suomi-Seura ry tarjoaa Sinulle 
• Neuvontaa • Koulutusta • Tiedotusta • Suomen Silta -lehti • 

• Edunvalvontaa •  Hyviä jäsenetuja • Suomi-tuotteita • 

Suomi-Seura toimii myös ulkosuomalaisparlamentin sihteeristönä. 
Lue lisää: www.usp.fi 

Tervetuloa mukaan toimintaamme!
Lue lisää kotisivuiltamme: www.suomi-seura.fi 

Mariankatu 8, 00170 Helsinki, Finland
+358 (0)9 684 1210  |  info@suomi-seura.fi

HALUATKO SINÄKIN OLLA 
OSA MAAILMANLAAJUISTA 
SUOMALAISVERKOSTOA?

Suomi-Seura ry on maailmalla asuvien suomalaisten asiantuntija- ja 
palvelujärjestö, jolla on sekä henkilö- että yhdistysjäseniä ympäri 

maailmaa. Olemme suomalaisten tukena maailmalla arjessa ja 
juhlassa 90 vuoden kokemuksella. 
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Hankkiudu 
eroon liiasta 
ilmankosteudesta

Talvi on taas saapunut Au-
rinkorannikollekin. Tääl-
lä se ei niinkään tarkoita 
lumitöitä tai jäällä liukas-
telua, mutta sateita on saa-
tu ja saadaan. Sitä myötä 
myös kosteutta on mones-
sa tuvassa enemmän kuin 
tarpeeksi. 

Vaikka yllä oleva verta-
us sisäilman ja valkoviinin 
välillä on kieltämättä ontu-
va, on siinä hieman tottakin. 
Sisäilman kosteudessa sekä 
liian kuiva että liian kostea 
on pahasta. Espanjassa liian 
kuivaa sisäilmaa ei yleen-
sä tarvitse pelätä, mutta lii-
allista kosteutta on tarjolla 
helposti.

Muista tuulettaa

Ennen kuin mietitään sen 
pidemmälle kosteuden-
poistoa koneellisin keinoin, 
kannattaa muistaa että yk-
sinkertaisin tapa poistaa 
kosteutta sisäilmasta on 
tuulettaminen. Tästä muis-
tuttavat myös Aurinkoran-
nikolla ilmastointilaitteita 
asentavan Airtechin yrittä-
jät Jukka Pöyhönen ja Mik-
ko Laaksonen.

– Parikymmentä minuut-
tia päivässä ovet tai ikkunat 

auki tekee jo paljon. Tuulet-
taa kannattaa tietysti mie-
luiten silloin kun aurinko 
paistaa tai päivä on muuten 
lämpimimmillään.

Tämä on tärkeää myös 
siksi, että Espanjassa asun-
noissa ei välttämättä ole 
minkäänlaista ilmastointia.

Koneilla voi kuitenkin 
merkittävästi parantaa 
asuinmukavuutta myös 
tässä suhteessa. 

Lämmitys

Yksi yleinen tapa hallita si-
sätilan kosteutta on tietys-
ti lämmittäminen. Se toimii 
silloinkin, kun esimerkiksi 
kaatosateet tekevät ilmasta 
niin kostean, ettei tuuletta-
minen auta.

– Kun lämpötila nousee, 
ilman suhteellinen koste-
us laskee, muistuttaa Pöy-
hönen.

– Ja kun sisällä pidetään 
tasainen lämpö, myös raken-
teet pysyvät lämpiminä. Sil-
loin esimerkiksi ulkoseinän 
läpi ei pääse kosteus tun-
keutumaan sisälle, Laak-
sonen lisää.

Lämmittää voi tietysti eri-
laisilla keinoilla. Ilmaläm-
pöpumppu on luonnollisesti 
käytössä edullisempi kuin 
esimerkiksi sähköpatteri. 
Jos pumpun asentaminen 
ei syystä tai toisesta kui-
tenkaan tule kyseeseen, on 
patteri ihan hyvä vaihtoeh-
to. Molemmissa pätee sama 
periaate: ne kannattaa pitää 
jatkuvasti päällä, ja säätää 
tehoa tarpeen mukaan.

Kaasulämmittimet sisä-
käytössä saavat Airtechin 
miehiltä tyrmäyksen.

– Ne on tarkoitettu ulko-
käyttöön, esimerkiksi te-
rasseille. Kaasulämmitin 
tuottaa myös niin paljon 
kosteutta, että siitä on si-
sällä enemmän haitta kuin 
hyötyä.

Kosteudenpoisto

Monissa ilmalämpöpum-
puissa on myös erillinen 
toiminto kosteudenpoistolle. 
Silloin pumppu ei lämmi-
tä huoneilmaa, itse asiassa 
päinvastoin.

– Jotta kosteuden saa 
kondensoitumaan ilmas-
ta, pitää sisäyksikön kenno 
jäähdyttää noin pari astetta 
huoneilmaa viileämmäksi. 
Sitten kondenssivesi johde-
taan poistoputkea pitkin 
ulos, Pöyhönen selventää.

Samalla periaatteella 
toimivat myös ns. ilman-
kuivaimet. Toisin kuin 

Airtechin yrittäjät Jukka Pöyhönen ja Mikko Laaksonen suosittelevat kosteuden poistoon ilmalämpöpumppua 
ja tuulettamista.

Ilmankuivain kerää kosteuden erilliseen astiaan.

Ilmalämpöpumppu poistaa kosteutta poistoletkua pitkin, mutta vain, jos letku ei ole tukossa.

Sisäilma on vähän 
niin kuin hyvä valko
viini: sen pitää olla 
sopivan kuivaa.
Teksti ja kuvat:  
Janne Leipijärvi

”Kun 
lämpötila 
nousee, 
ilman 
suhteellinen 
kosteus 
laskee.”

ilmalämpöpumput, ilman-
kuivaimet ovat yleensä va-
paasti siirreltäviä laitteita, 
jotka keräävät poistaman-
sa kosteuden vesisäiliöön, 
joka pitää manuaalisesti 
tyhjentää. Tosin monissa 
ilmankuivaimissa on myös 
mahdollisuus johtaa vesi 

suoraan letkua pitkin pois.
Kosteuden poistaminen 

sisäilmasta parantaa ilman-
laatua ja auttaa pitämään 
homepilkut poissa. Sen li-
säksi se tekee sisäilmasta 
myös miellyttävämmän 
tuntuista, vaikkei sitä suo-
ranaisesti lämmitäkään. Jo-

kainen ymmärtää, että kun 
saunassa heitetään löylyä, 
ilma tuntuu kuumemmalta 
kun sen kosteus lisääntyy. 
Sama toimii käänteisesti 
viileässä ilmassa. Mitä kos-
teampaa viileä ilma on, si-
tä kylmemmältä se iholla 
tuntuu.



Hyvinvointi16 – Perjantai 14.1.2022 

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

• Proteesit
• Valkaisut
• Kirurgiat
• Implantit
• Oikomishoidot
• Juurihoidot
• Digitaaliset 
   röntgenkuvat

Myös kaikki 
      �ityish�dot!

puh. 952 66 45 45

Löydä�e meidät:
Av�nna: ma-pe 9-14 ja 16-20 

Av. Padre Jesús Cautivo, 35 

Palvelemme    
     teitä su�eksi!

 
Uusi vuosi, vanhat kujeet
KARNOSIINI ON LUONNOSSA ilmenevä dipeptidi, 
muotoutunut kahdesta aminohaposta, alaniini ja his-
tidiini. Karnosiini havaittiin Venäjällä jo vuonna 1900 
ja sitä on käytetty ulkomaillakin sairauksien hoidos-
sa jo 1930-luvulta lähtien, mutta vasta viime aikoina 
sen tuloksia on vakavasti tutkittu. Uudet tutkimukset 
osoittavat karnosiinin tehokkaan vaikutuksen iholle, 
aivoille ja hermostosysteemille. 

Vaikka karnosiini yhdisteenä on tunnettu toistasa-
taa vuotta, monet sen biologisista vaikutuksista on 
osoitettu vasta viime vuosina pätevissä tieteellisissä 
tutkimuksissa, joita on julkaistu kymmenissä arvoste-
tuissa tiedelehdissä niin idässä kuin lännessä.

Karnosiini on lisäravinne, jota on käytetty mm. dia-
beteksen komplikaatioiden ehkäisyyn, ikääntymisen 
aiheuttamien muutosten hidastamiseen 
ja autismin hoitoon.

Karnosiinia esiintyy elimistössä 
luonnostaan lihaksissa (mukaan lukien 
sydän), aivoissa ja muualla hermostos-
sa. Myös liharuoka on sen hyvä lähde.

Karnosiinia tarvitaan erityisesti ai-
vo- ja lihaskudoksessa ja se vaikuttaa 
hermoston toimintaan (neuropeptidi). 
Karnosiinia on ihmisessä luonnostaan 
lihaksistossa, aivoissa ja maksassa, 
joten kyseessä on todella tärkeä aine.

Kasvissyöjillä ja vegaaneilla on karnosiinia jopa 
50 % vähemmän lihaksissaan kuin kaikkiruokaisilla 
henkilöillä. Karnosiinilla on elimistössä valtavasti hyviä 
vaikutuksia ja se siirtyy tehokkaasti verestä aivoihin. 

Karnosiinin hyödyt ovat moninaiset sekä terveyteen 
että treenaamiseen. Karnosiinista on apua kroonisissa 
sairauksissa. Se toimii tehokkaasti toisten antioksidant-
tien kanssa ja ehkäisee mm. solujen vanhenemista. 
Karnosiinin suojaavaa vaikutusta aivoihin on tutkittu 
paljon. Terve aivokudos sisältää karnosiinia.

Usein karnosiiniin liittyy myös käsite ”anti-aging” 
eli vanhenemisen hidastaminen. Tämä onkin täysin 
perusteltu väite, kun tarkastellaan karnosiinin loistavia 
vaikutuksia. Ikääntymisen myötä karnosiinin määrä 
laskee aivoissa, lihaksistossa sekä sydämessä, joten 
sitä on syytä nauttia lisäravinteena.

Karnosiini voi myös normalisoida insuliinin toimintaa 
ja alentaa kohonnutta verensokeria. Se onkin diabeeti-
koille arvokas ravintolisä. Karnosiinin syöpää estävästä 

vaikutuksesta on suomalaisiakin tutkimuksia ja se voi 
ehkäistä myös syöpähoitojen aiheuttamia haittoja.

Lisäksi erilaisissa tutkimuksissa on havaittu kar-
nosiinin alentavan verenpainetta, antavan suojaa 
sydän- ja verisuonitaudeilta, parantavan sydämen 
lyöntivoimaa, vähentävän tulehdusreaktiota eli inflam-
maatiota, parantavan immuunijärjestelmän toimin-
taa jos se on jostain syystä heikentynyt, ehkäisevän 
mahahaavaa, nopeuttavan haavojen paranemista, 
hidastavan kaihin kehittymistä, suojelevan maksaa 
parasetamolin ja alkoholin aiheuttamilta vaurioilta sekä 
vähentävän joidenkin solunsalpaajien ja sädehoidon 
haittavaikutuksia.

Karnosiinin lisääminen voi parantaa nopeasti ja 
tehokkaasti jopa vaikea-asteisia masennusoireita.

Lisäksi karnosiini on hyvin siedettyä 
eikä se ole aiheuttanut mitään haitta-
vaikutuksia.

Koska karnosiini varastoituu lihak-
siin, sillä on lihaskestävyyttä edistävä 
vaikutus rasituksessa. Karnosiini myös 
estää lihasten happamoitumista. Esi-
merkiksi maitohappo kertyy lihaksiin ra-
situksen aikana, ja pH-arvon laskettua 
tarpeeksi alas, lihas väsyy sen voimien 
loputtua. Mitä enemmän lihaksissa 
on karnosiinia varastoituneena, sitä 

hitaammin lihaksen pH laskee, ja sen toimintakyky 
säilyy yllä pidempään.

Karnosiini voi vaimentaa tulehdusta ja se ehkäisee 
solun sisäistä hapetusstressiä. Se normalisoi immuuni-
järjestelmän toimintaa ja ehkäisee ihon vanhenemista.

Karnosiini poistaa haitallisia raskasmetalleja elimis-
töstä. Karnosiinia tarvitaan normaalin näkö- ja haju-
aistin toiminnassa. Se myös normalisoi kilpirauhasen 
toimintaa. Karnosiinilla on monia hyviä vaikutuksia 
sydämeen ja verisuoniin. Yleisesti ottaen karnosiinin 
vaikutukset terveyteen ovat todella moninaiset.

Olisikin tärkeää saada karnosiinia riittävästi päivit-
täin, että saisimme sen tarjoaman suojaavan vaikutuk-
sen. Karnosiinista voivat hyötyä myös painonpudot-
tajat, koska se säätelee ruokahalua ja hillitsee ylen-
syömistä. Se voi siis auttaa myös painonhallinnassa.

Karnosiini on urheilijoille ja kuntoilijoille todella 
tärkeä aine. Se ehkäisee lihaksissa hapetusstressiä 
(ph-arvon laskua rasituksen aikana) ja lisää fyysistä 

suorituskykyä, nopeuttaa palautumista ja ehkäisee 
urheiluvammoja ja ylikuntoa. Se hidastaa lihasten me-
nemistä ”maitohapoille”, jolloin suorituskesto paranee.

Karnosiini vähentää lihasten väsymistä ja lihaski-
puja. Se vähentää lihasrevähdyksen riskiä ja edistää 
paranemista. ja alentaa kohonnutta verenpainetta te-
kemällä valtimoiden seinämät joustaviksi. Karnosiini 
tehostaa kreatiinin vaikutusta lihaksistossa.

Karnosiini suojaa maksaa ja aivoja alkoholin hait-
tavaikutuksilta. Tieteellisten tutkimusten mukaan kar-
nosiinista voi olla lisähoitona hyötyä syöpäpotilaille. 
Karnosiini estää maha- ja paksusuolisyöpien kasvua 
ja leviämistä, osoittavat toisistaan riippumattomien 
syöpätutkijoiden raportit. Leipzigin yliopiston neu-
rokirurgit ovat osoittaneet, että karnosiini estää rin-
tasyöpä- ja aivokasvainsolujen kasvua ja leviämistä 
muualle elimistöön.

Karnosiini on supervalkuaisaine, joka on paitsi an-
tioksidantti myös paljon muuta. Sen suurin merkitys 
on solujen suojaaminen hapetusstressiltä, jolloin se 
pitää solut nuorina ja terveinä.

Kudoksissa karnosiini toimii yhteistyössä sinkin, 
E-vitamiinin ja muiden antioksidanttien kanssa, estää 
niiden kulumista ja tehostaa niiden toimintaa. Karnosiini 
suojelee solujamme vanhentumiselta, rappeutumiselta 
ja sairauksilta monella tapaa. Tärkeimmät niistä ovat:

• Monipuolinen antioksidanttien vaikutus
• Suojelee telometrejä ja DNA:ta vaurioilta
• Vapaiden radikaalien ja niiden lopputulosten eli-

minointi
• Suurempi lihasvoima ja kestävyys
• Nopeuttaa palautumista treenauksen jälkeen
• Glykaatiota ennaltaehkäisevä
• Proteiineja suojeleva
• Metallien kelaatio (kupari, sinkki, ras-

kasmetallit kuten elohopea)

Jos sinulla on mielenkiintoa, niin 
käy PubMedissä tutkimassa kar-
nosiinin vaikutuksista siellä on 
jo yli tuhat tieteellistä raporttia. 
Hakusana: Carnosine. Karnosiini 
on hyvin tutkittu ja dokumentoitu 
yhdiste.

Anni’s Vital Shop

Sami Lindberg

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

Koska karnosiini 
varastoituu 

lihaksiin, sillä on 
lihaskestävyyttä 
edistävä vaikutus 

rasituksessa. 
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Calle Bernabé Tierno 3, Lindamar 2 @helmibeautysalonfuengirola
(Rannan Mercadonan ja Ferian välissä)

Ajanvaraus: Timma.es/helmifuengirola • Puh. +34 722 821 329

Helmi Beauty Salon Fuengirola

KAUNEUSHOITOLA HELMEN 
AMMATTILAISPALVELUT
Puhdistava-Syväkosteuttava-
Hyaluron-ultraäänikasvohoito, 
sisältää hieronnan 60 min. 79 €
SKY-kosmetologi Tiina Annika
Hot Stone Luxus 90 min. 65 €
Lämmin syvärentoutushoito sis. 
kuumakivihieronnan sekä pää- 
ja kasvohieronnan
Koulutettu hieroja Marjaana

BEAUTY SALON

KOULUTETTU SUOMALAINEN 
JÄSENKORJAAJA MARKKU KVIST

Selkävaivat, olkapäävaivat, jalkavaivat 
ja käsivaivat. Perinnehieronta, 

BEMER-verisuoniterapia

Vastaanotto:
Calle Boqueron 1 Local 2 Esq. Avenida Los Boliches 35, Fuengirola 

 Ajanvaraukset:
+34 694 437 807,+358 40 564 3335,

+34 694 448 689 ja +358 45 113 2550

MUISTA 
SOS-

HÄTÄNUMERO 
+34 618 56 66 03

sosryhma.org

24 h  
suomenkielinen 

päivystys 
hätätilanteisiin 
– jos terveytesi

tai henkesi 
on vaarassa

- Benalmádena -

Puh. 952 566 387   Avoinna: ma–pe 10–18

Parturi-kampaamo, hiusmuotoilu

Klassinen/Urheiluhieronta
Juha Salo

Jalkahoidot, vyöhyketerapia
Jaana Rantala

Katja Kyyhkynen

AVOMINNE KLINIKAT
FUENGIROLA - HELSINKI - RIIHIMÄKI - LAHTI - TAMPERE - KOKKOLA - OULU 

HOITOA PÄIHDE- JA
PELIRIIPPUVUUTEEN

SEKÄ LÄHEISILLE
(avohoito iltaisin)

F U E N G I R O L Awww.avominne.�
Mika Arramies & Marja Kanu

Meiltä myös työelämän koulutuksia 
ja luentoja. Kuuntele Viimeinen pisara 
-kirjamme äänikirjana.

Leijonat toivat jälleen jouluiloa paikallisen 
hyväntekeväisyysjärjestön kanssa
Loppiaispäivänä sosi
aaliruokala Emaus 
– Obra de Amorin 
kautta 25 lasta ja 82 
vanhusta sai lahjapa
kettinsa Aurinkoranni
kon Leijonilta. 
Itämaan tietäjien lähettei-
nä toimivat Leijonien pre-
sidentti Hannu Hallamaa 
ja Ladytoiminnan vetäjä 
Virva Savolainen, jotka jo 
edellisellä viikolla olivat 
kuljettaneet lahjakuorman 

Emauksen toimitiloihin Tor-
remolinosin keskustassa. 

Tämä on kahdeksas vuo-
si kun Leijonat toteuttavat 
solidaarista jouluprojekti-
aan, johon kuuluu parem-
pien aterioiden jakelu kotiin 
sairaille vanhuksille jou-
lun ajan sekä lasten lahja-
toiveiden toteuttaminen 6. 
tammikuuta, jolloin espan-
jalaisen tavan mukaan itä-
maan tietäjät, Reyes Magos, 
jakavat lahjat.

Emaus sosiaaliruokalan 
toiminnanohjaaja Charolta 
tuli viesti että kaikki lap-

set ovat olleet erittäin iloi-
sia saatuaan toivomansa 
lahjat. Samoin vanhukset, 
jotka saivat lämpimät vil-
lasukat ja suklaata.

Tällä kertaa keräystempa-
us järjestettiin Los Boliche-
sissa suomalaisten hyvin 
tuntemaan Thelman Pul-
lapuotiin, jonne Fuengirola.
fi- ja SE -lehtien lukijat oli-
vat tuoneet 103 sukkapa-
ria ja monta kiloa suklaata. 

Aurinkorannikon Lei-
jonat haluaa kiittää läm-
pimästi kaikkia osallistujia 
ja lahjoittajia.

Leijonat olivat jouluprojektissa mukana jo kahdeksatta vuotta. Lahjat saivat lasten suut messingille.

Markkinoinnilla  
hyvinvointia 
yrityksellesi!

Av. Alcalde Clemente Diaz Ruiz  6
+34 623 201 789 • WWW.ANDACARE.ES

KOTIHOIDON JA KIINTEISTÖJEN
YLLÄPIDON PALVELUJA!

Tuotamme kotihoidon ja kiinteistöjen ylläpidon palveluja
ikäihmisille sekä muille niitä tarvitseville,
ammattitaitoisesti ja asiakaskohtaisesti.

Tuomme turvaa ja iloa arkeesi!

OTA YHTEYTTÄ JA
SOVI TAPAAMINEN: 

+34 623 201 789
SÄHKÖPOSTI:

petra.rossi@andacare.esPETRA 
Asiakkuuspäällikkö,

kodinhoito ja
terveyspalvelut     

PALVELUJAMME OVAT
• KOTIHOITO • KODIN YLLÄPITO JA SIIVOUSPALVELUT

 • AVUSTAVAT TERVEYSPALVELUT
• HUONEISTO- JA KIINTEISTÖHUOLTO 

Helppo yhteydenpito lähipiiriisi kaukanakin onnistuu
”PRIIMA-AVUSTAJA” -APPLIKAATION AVULLA. Tervetuloa käymään 

Fuengirolan toimistolla. Muista ajanvaraus ennakkoon!

• AJANTASAINEN OMAISVIESTINTÄ

JARNO
kiinteistöhuolto,

tekniikka ja
turvallisuus
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Lähde retkelle! 

KLASSIKKO

UUDISTUNUT

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€

Caminito del Rey
TIISTAINA 25.1., hinta 48€

Jerez ja Cadíz
22.–23.3., hinta 194€, 2 pv retki

TULOSSA:

Granada!

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

Nyt tavoitat 
meidät myös 

Suomen numerosta
+358 40 6525 923 

WellO2 - heti helpompi hengittää!

Yhteistyössä

mistön kuntoa ja auttaa pysymään terveenä.

Myynnissä 
Centro Finlandiassa 

Meriaturissa! 239€
Avenida de Los Boliches, 4, Fuengirola

puh. (+34) 687 886 745, (+34) 687 886 746 
info@meriatur.com

Tarjoushinta

WellO2 – lääkkeetön 
apu hengitysongelmiin

Maksuton 
kuljetus lähi-
alueille. Koko 

Espanjaan 10€.

WellO2 – lääkkeetön apu 
hengitysongelmiin

WWW.WELLO2.FI
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1.  Kuinka monta vuotta kuningatar Margareeta II on hallinnut 
Tanskaa?

2.  Kuinka monta poikaa ristittiin Jaajoksi viime vuosi
tuhannella?

3.  Millä nimellä Airbnbyhteisö aloitti toimintansa?
4.  Missä osavaltiossa pelaavat amerikkalaisen jalkapalloilun 

suurseurat Giants ja Jets?
5.  Minkä mediapalvelun kautta italialainen mafiapomo 

Gioacchino Gammino jäi kiinni Espanjassa?
6.  Kuinka monta vuotta Australiassa sijaitsevan Wingen

vuoren sisällä on riehunut tulipalo?
7.  Mikä on Turun yliopiston tutkijan Minna Hjortin 

tutkimuksen mukaan kirosanojen ”kansallisylpeys”?
8.  Mikä oli Suomen suosituin koirarotu vuonna 2021?
9.  Montako henkilöä on näytellyt James Bondia?
10. Kuinka monta vuotta tuli kuluneeksi tällä viikolla  

Pikku Kakkosen alkamisesta?

HEMIN PÄHKINÄT NYT MYÖS NETISSÄ!

SUDOKUT

A V A R A L A K U T S A K E

S U L A A I K I K A U N I I T

T O L U T N A P I T A N I S

E R I T E N A U T A D E L I

R O K A A M A I K A T

I S O T O O P P I K N A L L I T U Y

T A T I T O I K E A I A T O L L I T

N E S I L L E I S T U A M U U T

R A S T I O V A A T I O K R I M K

A E K U T I L L A V E A O S U A

A V U T O N P A A L U A R A T E V

K A R A T E E S S E E L I S Ä A I K A

I R A K T Ä I T U T T I T Y H M Ä T

L A U K K U T I P A T T A I S T E L U

E S S U S Ä E N T I L A N I I T Y T

VIIME LEHDEN SANARISTIKON OIKEA RATKAISU

Vastaukset sivulla 23

Tiistaimarkkinoilla on sinulle paljon annettavaa ja tu-
let saamaan varsinaisen tarjouksen eräältä komealta 
myyjältä. Joku parrakas mies aiheuttaa sinulle sydä-
mentykytyksiä keväiseen malliin, se tuo onnea.

Eräs mukavan oloinen ja komea hevosmies kiinnos-
tuu sinusta eräällä aurinkoisella terassilla maaseudul-
la. Jaottele asioita tärkeysjärjestykseen, etenkin alku-
viikosta, se tuo sinulle onnea.

KALAT

OINAS

KAURIS

VESIMIES

HÄRKÄ

KAKSOSET

RAPU

LEIJONA

NEITSYT

VAAKA

SKORPIONI

JOUSIMIES

Horoskooppi Ida Solland

Muistathan osoittaa mieltäsi positiivisella tavalla. 
Olet mahtava tyyppi ja kaikki huomaa sen. Kokonai-
nenjono ihastuu sinun kävelytyyliisi eräässä kaupas-
sa. Onnen simpukka-ateriasi syöt chiringuitossa.

Sinun kannattaa tutustua kevään kunniaksi erääseen 
miellyttävään henkilöön, joka ihailee sinua salaisesti. 
Olet kovasti kiinnostunut terveydestäsi, se ilahduttaa 
sukulaisiasi.

Jonkinlainen tekstiviesti sekoittaa maanantai-iltasi. 
Kummallinen hyvästijättö askarruttaa mieltäsi. 
Makkaran syöminen ilahduttaa perheesi miesväkeä. 
Onnenjuoksusi on metsässä.

Tällä viikolla sinun kannattaa tosissaan perehtyä eri-
laisten haudutettujen teelaatujen maisteluun. Tun-
nista itsessäsi väsymys ja lepää paljon jos tarve vaatii. 
Onnenpihasi on etualalla.

Et millään jaksaisi koota kasaan asioita, jotka ovat 
jääneet roikkumaan luvattoman pitkäksi aikaa. 
Saatat saada ihanan tarjouksen, josta olet haaveillut, 
jo perjantaihin mennessä, se tuo sinulle onnea.

Tee intuitiosi mukaan ja kuuntele vain ja ainoastaan 
tarkkavaistoista henkistä opastasi. Olet vahvoilla 
monessa eri suunnassa, et vain aina itse sitä hoksaa. 
Onnenturneesi on pian tulossa.

Erityisesti perjantai-ilta on sinulle mieluisa, saat usko-
mattoman ihania cocktail-paloja illalla. Ota rennosti 
ja nautiskele viikonlopusta ajatellen tulevia haasteita. 
Onnensalaattisi syöt vuorenrinteellä.

Koomikon rooli sopii sinulle tulevalla viikolla sillä 
olet mahdottoman hauska ja mukaasi tempaava 
huumorintajusi myötä. Joku koittaa hillitä nauruasi, 
mutta älä välitä tästä. Onnenkuppisi on täynnä.

Korkeat korot ja minimekko ovat sinulle nyt kauden 
asu. Tuulinen sää sekoittaa aikatauluasi viikonloppu-
na. Ostat jotain herätemielessä, nauti hömpästäkin. 
Kuutamo tuo sinulle onnea.

Suurisuinen lähipiirisi jäsen räjäyttää ajatuksesi 
testaamaan erään henkilön huumorintajua. Kokeile 
erilaisia pakkokeinoja, jotta saat itsellesi ansaitun 
lomaviikon pian, se tuo sinulle 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.

Kesästä kesään tie Raijan kulkee, 
talveksi Suomen ovet sulkee.
Keväällä mielessä koti Suomen, 
taakseen jättää Espanjan ja Mijas-vuoren. 
Kaipaus syksyllä uuteen kesään 
kukkain keskelle, tuoksuun hyvään. 
Kuva: Matti Tuovinen

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



Urheilu20 – Perjantai 14.1.2022

Virran pelikirja liian vaativa
MESTARIVALMENTAJA PEKKA VIRRAN 
osaamista ei epäile kukaan. Hän näytti 
etenkin kahdella viime kaudella Lukon 
peräsimessä, miten joukkueesta saa-
daan paras mahdollinen ulos.

Lukon materiaali oli huikea. Se ei 
kuitenkaan vie Virralta mitään pois. Hän 
osasi yhdistää oman pelifilosofiansa 
pelaajien osaamistasoon ja ajoi näke-
myksensä läpi niin, että jokainen pelaaja 
joka tilanteessa tiesi mitä piti tehdä ja 
sitoutui tekemiseen.

Tällaisen toimivan kokonaisuuden ra-
kentaminen ja kurissa pitäminen ei ole 
mikään helppo temppu. Huippupelaa-
jilla on aina myös omat näkemyksensä 
pelitavasta. Vain vahvan näkemyksen 
ja itsevarmuuden tuoman auktoriteetin 
avulla ongelmat voi voittaa. Ja Virta voitti.

Siirtyminen täksi kaudeksi SaiPaan 
toi Virralle ihan uudenlaiset haasteet. 

Hänellä ei ole käytössään huippupe-
laajia eikä Lukon kassaa, jonka avulla 
voi hädän tulleen vahvistaa rivejä. Virta 
haluaa kuitenkin rakentaa oman pelikir-
jansa mukaisen pelitavan Lappeenran-
nan joukkueelle.

Se ottaa aikaa ihan samoin kuin Vir-
ran ensi visiitillä KalPassa. Meni monta 
kautta, ennen kuin pelitapa sisäistettiin, 
nuoret pelaajat kypsyivät ja menestystä 
alkoi tulla.

Lappeenrannassa edessä pitäisi olla 
sama tie. Nuorten pelaajien on annettava 
kehittyä ja omaksua Virran pelikirja pelin 
joka osa-alueella. Vielä ei ole valmista, 
ja se näkyy sarjataulukossa. SaiPa on 
ottanut alle pisteen peliä kohti. Eli tilanne 
on sama kuin peränpitäjä JyPillä.

Lappeenrannan suunnalta kuuluu 
murinoita. Sarjatilanteeseen ei olla tyy-
tyväisiä. Puhutaan myös siitä, miten Virta 

ajaa joukkueeseen pelitapaa, joka on 
materiaaliin nähden liian vaikea.

Kun SaiPa hävisi Lukolle vieraskentäl-
lä 6–0, Virta antoi rivien välistä ymmär-
tää, ettei kaikki ole kuten pitää. Hänen 
selkänsä takana nuristaan.

Virtaan kohdistuivat suuret odotukset 
Lappeenrannassa. Ehkä seuran taustal-
la ei sisäistetty sitä, ettei Virran työtapa 
niinkään tähtää nopeaan menestykseen, 
vaan pikemminkin pelillisen identiteetin 
rakentamiseen ja sitä kautta menestyk-
sen pohjan luomiseen. Näin tapahtui 
Lukossa ja näin tapahtui KalPassa.

Virran vastakohtaa voidaan hakea 
HPK:sta vetovastuun kesken kauden 
ottaneesta Jarno Pikkaraisesta. Hän ei 
niinkään lähtenyt muuttamaan joukkueen 
pelitapaa. Hän jatkoi siitä, mihin edeltäjä 
Matti Tiilikainen jäi. Joukkue pelaa pitkälti 
entisellä tyylillä. Uusi koutsi toi vain sen, 

mitä hämeenlinnalaisilta puuttui: valtavan 
yrityksen ja oman maalin puolustamisen 
viimeiseen mieheen. Jotain kertoo se, 
että Arto Laatikainen, 41, heittäytyy pää 
edellä kiekon eteen.

HPK:n nykymeno sisäistyy myös ti-
lastosta: joukkue voittaa 3–1 Jukurit, 
mutta häviää laukaukset 13–31 ja kiekon 
hallinnan prosentein 36–64!
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Sarja 1: 
Miehet Lyöntipeli hcp 0–14 
1. Kanerva Jari 
 hcp 13 ....................tulos 65
2. Moilanen Matti 
 hcp -2 ....................tulos 72
3. Turunen Tommi
 hcp 10 ....................tulos 73

Sarja 2:
Miehet Pistebogey hcp 15–28 
1. Korhonen Mikko  
 hcp 15 ....................tulos 39
2. Söderholm Kaj
 hcp 16 ....................tulos 38
3. Tuovinen Matti
 hcp 23 ....................tulos 38

Erikoiskilpailut

Pisin draivi: 
Lehtonen Jukka .................245m 
Lähimmäs lippua: 
Virtanen Timo
Paras scr: 
Moilanen Matti ...................... 70

Fuengirola isännöi Andalusian liigaa
Tulevana viikonlop
puna pelataan jälleen 
rullakiekon Andalu
sian liigaa, Liga 
Andaluzaa. Tällä ker
taa turnaus pelataan 
Fuengirolassa.
Kyseinen turnaus on An-
dalusian liigan kolmas ot-
telukierros. Pelit pelataan 
Fuengirola LIONSin koti-
kentällä Santa Fen stadio-
nilla. LIONS-organisaatiosta 
mukana ovat luonnollisesti 
kaikki kolme joukkuetta: Ba-
rona, Vikings ja Latin Team.

Ensimmäinen ottelu 
käynnistyy lauantaina 15.1. 
klo 9.30. Ensimmäinen ko-
tijoukkue nähdään kauka-
lossa klo 12.30, kun Vikings 
kohtaa Bulldogsin. Heti pe-
rään Baronaa saa vastaan-
sa Sancti Petrin.

Lauantai-iltana klo 18.30 
Barona pelaa vielä Gorila-
sia vastaan, ennen kuin il-
lan viimeisessä ottelussa 
klo 20 kohtaavat Fuengiro-
lan Vikings ja Latin Team.

Sunnuntaina pelataan 
kolme ottelua, joissa jokai-
sessa on mukana fuengiro-
lalaisväriä. Ensimmäisessä 
ottelussa klo 9.30 vastak-
kain ovat Barona ja Pira-
tas, toisessa ottelussa klo 
11 Vikings ja Sancti Petri. 
Turnauksen päätösottelussa 

pelataan jälleen paikallis-
hegemonian hengessä, kun 
vastakkain ovat Fuengiro-
lan Latin Team ja Barona.

Ennen viikonlopun tur-
nausta sarjan ainoat tap-
piottomat joukkueet ovat 
Fuengirola LIONSin kaik-
ki kolme joukkuetta. Epä-
tasaisesta otteluohjelmasta 
ja yhden ottelun siirtämi-
sestä johtuen joukkueilla 
on kuitenkin hyvin erilai-
set määrät pelejä.

Sarjapisteitä on kerän-
nyt eniten Sevilla HL, joka 
on saanut viidestä ottelusta 
kasaan 12 pistettä. Toisena 
ja kolmantena ovat Fuen-
girolan Vikings ja Latin 
Team, joilla molemmilla 
kolmesta ottelusta täydet 
yhdeksän pistettä. Barona 
on pelannut ennen viikon-
loppua vain yhden ottelun, 
jonka se voitti, ja näin sillä 
on kolme pistettä.

Rullakiekon ystäviä epäi-
lemättä ilahduttaa tieto siitä, 
että vihdoin otteluita pääsee 
katsomaan myös paikan-
päälle Santa Fen stadionil-
le, Nuriasolia vastapäätä.

Otteluita voi seurata myös 
kotisohvalta, tai mistä ta-
hansa muualtakin. Federa-
ción Andaluza de Hockey 
Línea tarjoaa Youtube-kana-
vallaan ottelut live streami-
na. Osoite on youtube.com/
channel/UCg7mRSK3f2T 
wDBDpzOovurg.

Viimeinkin rullakiekkoa pääsee taas katsomaan myös paikan päälle.
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Kuinka tarjoilla bandeja

Osumakohta haetaan kasvojen eteen ja palloon pyyhkäistään 
alakierre.

Palloa odotetaan rauhassa maila pään takana, kyynärpää hieman kou-
kussa ja ranne tiukasti suorana.

Tähän mennessä olemme padelkoutsi Ville 
Kostinin kanssa käyneet läpi peruslyönnit 
kämmeneltä ja rystyltä, Takalasilta lyömi
nen ja volley verkolta. Bandeja, eli ”tarjo
tin” on yksi padelin sekä hankalimpia, että 
hyödyllisimpiä lyöntejä. Niinpä padelkoulun 
neljännessä osassa on korkea aika käydä 
tämän lyönnin kimppuun.
Teksti: Janne Leipijärvi  Kuvat: Ville Kostin

Padelkoulu, osa 4 Padelkoutsin 
vinkit:

 ● Käänny sivuttain 
ja peruuta taakse 
myös sivuttain mai-
la valmiina ylhäällä.

 ● Anna pallon laskeu-
tua pään korkeudel-
le ennen osumaa.

 ● Pidä mailan etupin-
ta ”tarjottimena” tai-
vasta kohti ja saata 
lyönti rennosti lop-
puun ylös hartiata-
solle.

 ● Tähtää osumakohta 
sivulle etuviistoon ja 
lyö pehmeästi vas-
tustajan syöttövii-
van taakse.

Miten meni omasta mielestä?
Jos aloitetaan siitä, mikä sujui parhaiten: suhteellisen 
hyvin muistin reagoida. Eli liikkeelle lähtö onnistui 
hyvin, minkä seurauksena pääsin aika rauhassa lyö-
mään. Ja siitä taas seurasi, että pääosin lyönnit olivat 
teknisesti ihan ok. Siis omaan taitotasoon nähden.

Eniten hankaluuksia tuotti lyönnin sijoittami-
nen. Jostain syystä sitä palloa tuli taas lyötyä siihen 
keskelle syöttöruutua, tai sitten suoraan takalasiin. 
Myös sivuttaissuunnassa pitäisi saada pallo lähem-
mäs reunoja. Mutta onpahan opettelemista.

Ja sitten se helmasyntini, omien lyöntien ihailu. 
Nopeammin pitäisi muistaa rientää takaisin ver-
kolle. Eipä niissä omissa lyönneissä sitä paitsi pal-
jon ihailemista ole muutenkaan. Ainakaan vielä.

padelkoulun osassa kaksi. 
Usein lobi jää kuitenkin sen 
verran lyhyeksi, että saa-
vutetut hyökkäysasemat 
saadaan pidettyä bande-
jan avulla.

Liiku nopeasti

Ennen kuin puhumme itse 
lyönnistä mitään, on hyvä 
muistuttaa yhdestä ehdot-
tomasta edellytyksestä, et-
tä koko bandejaa ylipäätään 
pääsee lyömään.

– Kun näet, että vastustaja 
alkaa lyödä lobia takaken-
tälle, liiku heti. Joudut jo-
ka tapauksessa kääntämään 
vasemman kyljen (oikea-
kätinen) verkon suuntaan 
ja liikkumaan kohti taka-
kenttää. Jotta ehdit suorittaa 
lyönnin rauhassa ja puhtaas-

ti, aloita liike saman tien, 
Kostin teroittaa.

Bandejaan valmistautu-
essa pitää samaan aikaan 
liikkua taakse, yleensä myös 
sivuttaissuunnassa, seura-
ta katseella palloa ja viedä 
maila taakse. 

– Maila viedään ylös pään 
taakse niin, että käsivarsi 
pysyy muutoin normaalis-
sa asennossa. Toisin sanoen 
kyynärpää on vain hieman 
taipuneena ja ranne suora-
na. Lyönnin aikana käden 
asento säilyy, voima tulee 
koko käsivarren ja kierty-
vän vartalon liikkeestä.

Oikea osumakohta

Kuten muissakin lyönneis-
sä, myös bandejassa osu-
makohta palloon haetaan 

hieman vartalon etupuo-
lelle. Oikea korkeus on jo-
takuinkin kasvojen edessä.

– Kun olet liikkunut ajois-
sa, pääset lyömään bandejan 
rauhassa, rennolla, hieman 
alaviistoon suuntautuvalla 
liikkeellä.

Lyönnin kenties hassul-
ta kuulostava nimi bandeja 
(tarjotin) tulee mailan asen-
nosta osumakohdalla.

– Osumakohdassa maila 
on lähes vaakatasossa, kuin 
tarjotin. Näin palloon saa-
daan hyvä alakierre. Osu-
man jälkeen vielä saatto, 
joka vie mailan vasemman 
olkapään viereen, Kostin 
selittää.

Alakierre on tuiki tär-
keä onnistuneessa bande-
jassa, sillä se pitää lyönnin 
hankalampana palauttaa. 
Mutta siitä lisää hieman 
myöhemmin.

Taas liikkeelle

Koska bandejan tarkoitus 
on saavuttaa tai säilyttää 
hyökkäysasemat, ei lyönnin 
jälkeen ole aikaa jäädä ihai-
lemaan suoritusta, vaan sa-
man tien on taas liikuttava.

– Lyönnin jälkeen nous-
taan taas verkolle ja ollaan 
valmiina vastustajan seu-
raavaan lyöntiin. Jos jää 
syöttölinjan tuntumaan 
ihailemaan lyöntiään, on 
vastustajalla vapaa paik-
ka mihin palauttaa, ja hy-
vin helposti näin joutuukin 
puolustuskannalle, padel-
koutsi varoittaa.

– Mutta kun oikein lyö-
dyn ja hyvin sijoitetun ban-
dejan jälkeen on saman tien 
takaisin verkolla, joutuu 
vastustaja hakemaan vai-
keampaa ohitusta tai jäl-
leen uutta lobia, joka voi taas 
hyvinkin jäädä vajaaksi tai 
mennä pitkäksi. Ja kun lobi 
jää tarpeeksi paljon lyhyek-
si, voi siitä iskeä smashillä 
pisteen kotiin.

Lyö taakse

Kuten todettua, bandeja on 
puolustuslyönti, jolla hyvin 
harvoin saa suoraa pistettä. 
Onnistunut bandeja kuiten-
kin pitää vastustajan puo-
lustuskannalla ja altistaa 
tämän virheille, joista pää-
see iskemään. Siksi esimer-
kiksi mainittu alakierre on 
oleellisen tärkeä.

– Bandeja pyritään lyö-
mään siten, että sitä on 
mahdollisimman hanka-
la palauttaa. Kun palloon 
lyö hyvän alakierteen, se ei 
pomppaa takaseinästä kor-
kealle, vaan vastustaja joutuu 
kaivamaan sen alhaalta han-
kalasta asennosta. Jos saman 
lyönnin lyö ilman kierrettä, 
pallo pomppaa takaseinästä 
mahdollisesti jopa niin kau-
as ja korkealle, että vastusta-
ja pääseekin iskemään siitä 
oman iskulyöntinsä, Ville 
Kostin muistuttaa.

Myös bandejan pituus on 
tärkeä.

– Lähtökohtaisesti puo-
lustava vastustaja on syöt-
tölinjan takana, joten jos 
bandejan täräyttää kent-
tään keskellä syöttöruutua, 
se pomppaa taas täydelli-
sesti vastustajan lyötäväksi. 
Siksi pallo pitää saada syöt-
tölinjan taakse. Näin se tu-
lee vastustajan jalkoihin ja 
alakierre pitää sen hanka-
lana lyödä myös seinästä, 
koutsi kiteyttää.

Bandejan jälkeen riennetään pikaisesti takaisin verkolle.

– Kuten olemme jo aiem-
min todenneet, padelissa 
pisteitä voitetaan tehok-
kaimmin verkolta hyökäten. 
Vaikka bandeja on käytän-
nössä puolustuslyönti, se 
on todella oleellinen osa 
hyökkäämistä, koska sen 
avulla puolustetaan ase-
mia verkolla, Ville Kostin 

avaa lyönnin merlkitystä.
Kun parin molemmat 

pelaajat ovat verkolla, on 
vastustaja usein pakotettu 
lyömään ns. lobi, eli nosta-
maan roikkupallo taka-
kentälle. Jos vastustajan 
lyönti onnistuu hyvin, voi 
olla parasta lyödä palautus 
takalasilta, kuten opimme 

Padelkoulu-juttusarja on julkaistu aiemmin 2019.
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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)

SEURAKUNTAKOTI
15.1.  17 Lauluseurat
16.1.  EI MESSUA – hartaus Facebookissa
17.1. 10–14 Kahvila ja kirjasto
            15–16 Miestenpiiri
18.1.  10–12 Käsityöpiiri ”Kätevät kädet”
            19 AA
19.1.  10–14 Kahvila ja kirjasto
            14–15 Raamattupiiri
20.1.  10–14 Kahvila ja kirjasto
           19 Yhteiskristillinen kahvila
21.1.  10–14 Kahvila ja kirjasto
            10–12 Perhekerho
TORRENTUPA
14.1.  10–13 Pizzaperjantai
17.1.  10–13 Munkkimaanantai
19.1.  10–13 Keittokeskiviikko
21.1.  10–13 Pizzaperjantai

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

Lisää menoja: www.fuengirola.fi/tapahtumat

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

Ilmoitusvaraukset:  
Julkaisuviikon tiistaihin mennessä 

sähköpostitse osoitteeseen 
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 ForsmanGutierrez

Puh. 685 928 411

Vuokralle  
tarjotaan

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

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

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

FFF• 
    

CITYMEDIA      •

W
W

W.FUENGIROLA.F
I

Sekalaista
Auta meitä auttamaan! Otam-
me vastaan hyväkuntoista ta-
varaa kirpputorilla myytäväksi 
/ edelleen toimitettavaksi vähä-
varaisten auttamiseksi. Vas-
taanotto, myynti to klo 10–16   
Camino Pajares 10, nouto tors-
taisin. P. (+34) 677 289 799  
Manos Abiertas -keskus.
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Hoitajia karkaa muihin 
töihin kiihtyvällä tahdilla

SUOMESSA VALLITSEE yhä paheneva hoitaja-
pula. Kyse ei ole siitä, etteikö alalle koulutettaisi 
riittävästi väkeä.

Kyse on siitä, että alalta karkaa jatkuvasti kou-
lutettua työvoimaa muille aloille tai alan muihin 
kuin hoivatöihin.

Tuoreimpien tilastojen mukaan peräti 72.000 
terveysalan työntekijää tekee muita kuin hoito-
töitä. Osa on siirtynyt toimiston puolelle, koska 
alan osaamisesta on hoiva-alan yritysten toimis-
topuolella hyötyä, monet ovat vaihtaneet koko-
naan ammattia tai siirtyneet ulkomaille paremman 
palkan perään.

Englanti, Norja ja Ruotsi. Siinä maita, joihin on 
eniten siirtynyt suomalaisia hoitajia.

Alalta paon syyksi ei voi laittaa koronaa. Ilmiö 
on pidempiaikainen. Hoitaja- ja hoivatyö koetaan 
raskaaksi, eikä palkka vastaa työntekijöiden mie-
lestä koulutusta, työn vaativuutta tai raskautta.

Koronan pitkittyminen tekee toki oman osansa. 
Jatkuva pelko siitä, että tartunnan saaneet potilaat 
tartuttavat hoitajan, lisää stressiä ja ahdistusta.

 * **

POLIITIKOT TOISENSA PERÄÄN puhuvat nyt hoi-
tajien työolojen ja palkan kohentamisen puoles-
ta. Samalla muistutetaan, ettei poliitikkojen pidä 
puuttua työmarkkinoihin. Palkat ja muut työhön 
liittyvät ehdot kuuluvat työmarkkinaosapuolille.

Tällä viikolla hoito- ja hoiva-alan työehdoista 
alettiin neuvotella. Kun valtaosa alan työpaikoista 
on julkisella puolella, jossa eletään yhä enenevässä 
määrin velaksi, ovat työnantajapuolen neuvottelijat 
pahassa pinteessä. Poliitikkojen puheista saa sen 
käsityksen, että palkkoja pitäisi nostaa, mutta seu-
raavassa puheenvuorossa korostetaan, miten jul-
kisella puolella pitää harrastaa tiukkaa menokuria.

Viimeksi pääministeri Juha Sipilän (kesk.) halli-
tus leikkasi julkisen puolen työntekijöiden ansioita 
nipistämällä lomarahoista. Leikkaus teki vähän 
tehtävästä riippuen keskimäärin 500 euroa.

Vuonna 2007 kokoomuksen puheenjohtaja 
Jyrki Katainen vaati sairaanhoitajille 500 euron 
kuoppakorotusta. Kokoomus voitti vaalit, mutta 
julkisella puolella palkat karkasivat tehtävästä 
riippumatta yli kuntien maksukyvyn. Myöhemmin 
korotuspaine purkautui muille aloille.

Tuosta olisi nyt hyvä ottaa ihan tosissaan oppia. 
Ylisuuret palkankorotukset olivat näet yhtenä syynä 
siihen, että Suomi putosi kilpailukykyvertailussa 
kärkipaikoilta alas kuin kivi.

Nyt olisi syytä löytää järki, eikä poliitikkojen pi-
täisi edes puolella sanalla ryhtyä spekuloimaan 
palkankorotuksilla. Ei edes hoitajien kohdalla.

 * **

SUOMI ON ÄÄRIMMÄISEN vaikeassa tilantees-
sa. EU:n ulkopuolelta ei Suomi saa hoitajia siinä 
määrin, että ongelma ratkaistaisiin heidän avul-
laan. Kun esimerkiksi Filippiineiltä hoitajat läh-
tevät työnhakuun ulkomaille, on suuntana muut 
pohjoismaat tai Englanti. Palkka on huomattavasti 
korkeampi kuin meillä.

Liian vähälle keskustelulle on Suomessa jää-
nyt yleinen työvoimapula. Ala kuin ala kärsii teki-
jävajeesta. Tämäkin seikka vaikuttaa siihen, että 
hoitoalalta lähtevien on ollut helppo löytää muita 
töitä. Suomessa on yli 60.000 avointa työpaik-

kaa ja avoimien työpaikkojen määrä 
kasvaa koko ajan. Työllisyysaste on 
korkein vuosikymmeniin, lähes 73 
prosenttia.

Pauli Uusi-Kilponen

Kirjoittaja on yli 40 vuotta 
media-alalla toiminut 

lehdistöneuvos.

SUDOKU-RATKAISUT

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 UusiKilponen

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:

Riviilmoitukset  
sähköpostitse 
osoitteeseen 
lukijanmarkkinat@
fuengirola.fi

Fuengirola.fiCITYMEDIA

1. 50 vuotta
Tanskan kuningattaren Margareeta II:n valtaistuimelle noususta 
tuli tällä viikolla kuluneeksi 50 vuotta. Kansan rakastama kiu-
kutteleva ja tupakoiva kuningatar haluaa pitää kiinni perinteestä, 
että valtaistuin on elinikäinen. Sen takia hänen poikansa Fredrik 
saa vielä odottaa kruunua.

2. Nolla
Tällä vuosituhannella Jaajo nimen on saanut vajaa 200 lasta. 
Nimen innoittaja on todennäköisesti radiojuontaja Jaajo Lin-
nonmaa, 43. Mutta Jaajo ei kuitenkaan ole Jaajo, vaan oikealta 
nimeltään hän on Jari. Jaajo kehitti oman kutsumanimensä 
ärrävikaisena lapsena.

3. Airbedandbreakfast.com
Yrittäjien alkupäinen idea oli välittää ihmisille kaupunkiasuntoja 
– ei mullistaa matkailualaa tai matkustella itse. Airbed tarkoittaa 
ilmapatjaa ja breakfast aamiaista. Yrittäjäkaverukset aloittivat 
toimintansa vuokraamalla asuntonsa lattialta kolme ilmapatjaa 
makuupaikoiksi ja tarjoamalla aamiaiseksi paahtimessa lämmi-
tettyjä Pop Tart -keksejä.

4. New Jerseyssä
New York Giants muutti Bronxista New Jerseyn East Ruther-
fordissa sijaitsevalle – nykyisin MetLife – stadionille vuonna 
1976 ja Queensissä vaikuttanut Jets vuonna 1984. Nyt amerik-
kalaismies yrittää saada oikeusteitse kuuden miljardin dollarin 
korvaukset seuroilta, koska ne pelaavat Hudson-joen ”väärällä 
puolella”.

5. Google Mapsin
Mafiapomo Gioacchino Gammino, 61, jäi kiinni Espanjassa 
piileskeltyään Italian poliisia 20 vuotta.  Poliisi tunnisti mafiapo-
mon Google Mapsin katunäkymän avulla. Gammino oli pahaksi 
onneksi ollut ravintolansa ulkopuolella, kun Google Maps -auto 
ajoi ohi ja tallensi hänet näkymään.

6. Yli 6.000 vuotta
Kysymyksessä on todennäköisesti palava hiilipallo, joka liikkuu 
noin metrin vuodessa ja polttaa kaiken maan päältä. Tulipesäke 
sijaitsee noin 30 metrin syvyydessä. Se on edennyt noin 6,5 
kilometriä. Uutta metsää kulottuneen maan päälle kasvaa noin 
20–30 vuoden päästä.

7. Perkele
99,1 prosenttia suomalaisista pitää perkelettä kirosanana. 
Tämän palstan tekijä (x-sukupolvi) ei koskaan omaksunut boo-
mereiden käyttämää saatana-perkelettä omakseen, vaan alkoi jo 
aikaisessa vaiheessa maiskutella milleniaalien ja z-sukupolven 
suosituinta kirosanaa eli vittua.

8. Labradorinnoutaja
Nuo sympaattiset koirat kiinnostavat suomalaisia vuodesta 
toiseen. Toiseksi suosituin koirarotu oli suomenlapinkoira. Suo-
menajokoira sijoittui seitsemänneksi, suomenpystykorva 11. ja 
karjalankarhukoira 12. Alkupään suurimman nousun teki coton 
de tuléar. Kymmenen sijaa ja 16.

9. Kuusi
Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, 
Pierce Brosnan ja Daniel Craig. Nyt vain odotellaan, että kuka 
on seitsemäs Bondi. Daniel Craig ei aio enää esiintyä salaisena 
agenttina. Bondeista Moore ja Connery ovat jo vaihtaneet hiip-
pakuntaa.

10. 45 vuotta
Ensimmäinen Pikku Kakkonen lähetettiin 11. tammikuuta 1977. 
Alkuaikoina se tuli vain tiistaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin. 
Torstaisin tuli myös Pätkis, jossa näytettiin piirroselokuvia. 
Mutta monien yllätykseksi Lasse Pöysti luki iltasadun vain kah-
tena vuonna, 1977–78.

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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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

Unohtumaton Sevilla

Puh. +34 687 886 745 Nyt tavoitat 
meidät myös 

Suomen numerosta
+358 40 6525 923 

ja +34 687 886 746
info@meriatur.com 
www.meriatur.com

Päiväretkelle Andalusian pääkaupunkiin!

IN FO

Oppaana toimii Anssi Marstela. 
Anssilla on takanaan 25 vuo-
den kokemus sekä päiväretkien 
että Andalusian kiertomatkojen 
vetämisestä mm. Finnmatkoille ja 
TEMA-matkoille.

LÄHDE 

MUKAAN!Kokopäiväretki lauantaina 29.1., hinta 80€ (4-14 v. 56€)

OSTA RETKESI
KÄTEVIMMIN

VERKKOKAUPASSA:
www.meriatur.com 

Matkalla koet ja näet upean 
katedraalin, Euroopan hienoimman 
vanhan kaupungin sekä Santa 
Cruzin vanhat juutalaiskorttelit. 
Maria Luisan puistossa sijaitsevat 
kuuluisat aukiot Plaza de America ja 
Plaza de Espana lumoavat 
kauneudellaan. Retkellä on myös 
mahdollisuus osallistua yhteiselle 
lounaalle Restaurante Cabildossa 
(hinta 17€).
Matkaan lähdetään aamuvarhain 
ja kotiin palataan myöhään illalla. 
Huom. Retki sisältää runsaasti 
kävelyä.

Lähde kiehtovalle suomen-
kieliselle päiväretkelle.  
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ASUNTOMARKKINAT

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.
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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


