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Nyt tavoitat 
meidät myös 

Suomen numerosta
+358 40 6525 923 

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

Aurinkoon!

Hotelli Occidental 
✩✩✩✩

Fuengirola

Hotelli El Puerto 
✩✩✩ 

Fuengirola

VARAA MATKASI 

KÄTEVÄSTI NETISSÄ!

www.meriatur.com

Matkapaketit:

Hinnat sis.
• 2hh merinäköalalla ja aamiaisella
• Finnairin suorat lennot sis. matkalaukut
• Lentokenttäkuljetukset kohteessa

7.3.-14.3.2023

Hotelli El Puerto
Alk. 799€ per henkilö

Hotelli Occidental
Alk. 945€ per henkilö

4.4.-11.4.2023

Hotelli El Puerto
Alk. 1049€ per henkilö

Hotelli Occidental
Alk. 1115€ per henkilö

19.4.-26.4.2023

Hotelli El Puerto
Alk. 869€ per henkilö

Hotelli Occidental
Alk. 985€ per henkilö

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

Viikon 

Lippuvaraukset: 
kukko.events@gmail.com

Pe 7.10. klo 20 (10/13€)
Pekka Tiilikainen & 
The Beatmakers 
Juurevaa kitarabiittiä ja 
rautalankaa

La 8.10. klo 20 (13/15€) 
Päivi Mäkinen
Édith Piafin laulut ja elämä
Su 9.10. klo 19 (15€)
Maija Hapuoja
Tunteet – Chrisse  
Johanssonin lauluja

La 15.10. klo 20 (15/18€)
Avomielinen Anneli
Keski-ikäisen naisen elämän 
komiikkaa Pauliina Hukkasen 
tulkitsemana

Suomen jazzlegenda 
saapuu jälleen!
Mehevää soittoa & 
kuivaa huumoria.

Ke 12.10. klo 19 (10€)
Seita & Friends 
feat. Antti Sarpila

Su 16.10. klo 18 (20€)
Andalusian Swingband 
feat. Antti Sarpila

Irkkua, bluesia, soulia ja 
muuta juurevaa musiikkia.
Kansainvälinen meininki!

To 13.10. klo 19 (8€)

Autiotalo, Levoton 
tuhkimo, Mennään 
hiljaa markkinoille jne.
Hillitön hittiputki!

Pe 14.10. klo 20 (18/20€)

hitit!

Antti 

Sarpila
Antti 

Sarpila

The Stolen 

Gnomes

Neumann 

& the BandNeumann 

& the Band

The Stolen 

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

 

Ma–Pe 10–19 La 10–16 

www.kesakatu.es

info@kesakatu.es

Inmobiliaria Kesäkatu S.L.
Avda. de Los Boliches 4, Centro Finlandia, 
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!

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

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

KIRJASTO JA ASKARTELUKERHOJA LAPSILLLE!

Lastenkerho Tuiskula 
3-6-vuotiaille

joka arkipäivä.

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

lastentuiskula@gmail.com

Löydät meidät Facebookista nimellä 
Lastenkerho TUISKULA Fuengirolassa

•Lastenkirjasto avoinna tiistaisin klo 16–17
Jäsenmaksu 5€ koko vuosi

�Tiistaisin klo 16–17 askartelukerho 5€
�Keskiviikkoisin klo 16–18 leivontakerho 10€ 

Tervetuloa kaikille!
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Rannikon 
uutiset, 

tapahtumat, 
ihmiset – ja 
urheilu. Joka 

perjantai, 
netissä jo 
torstaina.

AITO SUOMALAINEN 
HIRSISAUNA

MIJAKSESSA
www.hirsisaunamijas.fi 
info@hirsisaunamijas.fi 

P. 045 236 2551
Jyrki Ramstedt

Lenkkisauna joka torstai
Kokoontumien ravintola

Uusi Refl assa klo 17

MYÖS 

TILAUSSAUNA

yksityiskäyttöön!

Varaa 

PIKKUJOULUSAUNA

työ- tai kaveri-

porukalle 

ajoissa!

Lasse Ruohomäki
Puutarhuri, vihersuunnittelija

+358 400 123 565

lasse.ruohomaki@gmail.com

Arinna Malmio-Simonsuuri
Kivaa muskarissa

puh. +358-400-729 022

www.facebook.com/musarinna

Muskarikerho tiistaisin klo 11–11:45  
Ystäväntupa Maijalassa Los Pacosissa.

Eläintarvikeliikkeesi 
Aurinkorannikolla

Avoinna: 
ma-pe 9-20, la 10-18

Avda. de Los Boliches 80, Fuengirola
Puh. +34 634 31 85 82

Seuraa meitä:               
@Okidogi.store

Palv
elem

me

suom
eksi

!

Kun tarvitset sisustussuunnittelijaa

Sisustussuunnittelija 
Jaana Santala
puh. 634330188
santaladesign@gmail.com
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Fuengirolan sää

Sähköpotkulaudoilla 
on kolaroitu paljon ja 
vaarallisesti
Vuoden 2021 alusta tämän vuoden 
syyskuuhun sähköpotkulaudat kuljettajineen 
ovat aiheuttaneet lähes 400 onnettomuutta 
Espanjassa.

Teksti: Janne Leipijärvi 

Sähköpotkulaudat ovat li-
sääntyneet katukuvas-
sa merkittävästi jo jokusen 
vuoden ajan. Varsinkin vii-
meiset pari vuotta ovat olleet 
jatkuvasti kiihtyvän suosion 
aikaa niin omien kuin vuok-
ralautojenkin suhteen.

Vakuutusyhtiö MAPFREn 
säätiö on seurannut me-
diatietojen avulla sähkö-
potkulautojen aiheuttamia 
onnettomuuksia ja tehnyt 
niistä tilastoja. Noiden ti-
lastojen mukaan Espanjassa 
vuoden 2021 alusta laskien 
syksyyn 12. päivään 2022, 
eli reilun puolentoista vuo-
den aikana, sähköpotku-
laudat ovat aiheuttaneet 
385 onnettomuutta, joista 
83 on ollut vakavia.

Kuolonuhreiltakaan ei ole 
vältytty, näiden vajaan kah-
den vuoden aikana henken-
sä näissä onnettomuuksissa 

on menettänyt 18 henkilöä. 
Vuonna 2021 kuolleita oli 13 
ja tänä vuonna toistaiseksi 
viisi. Käyrä näyttäisi siis ole-
van laskeva.

Tilastoidun ajan puit-
teissa eniten sähköpotku-
lautaonnettomuuksia on 
ollut Kataloniassa (22 kpl), 
Baleaareilla (18) ja Arago-
niassa (11). Seuraavina lis-
talla ovat Andalusia ja 
Kanariansaaret, kahdek-
salla onnettomuudella 
kumpainenkin.

Kuolonkolareita sattui 
eniten Kataloniassa, jossa 
sähköpotkulautojen aihe-
uttamissa onnettomuuk-
sissa kuoli kuusi henkilöä. 
Samalla aikavälillä Mad-
ridissa kuoli vastaavissa 
onnettomuuksissa kolme 
henkilöä.

Tänä vuonna sähköpot-
kulaudat ovat 12. syyskuu-

ta mennessä aiheuttaneet 
224 onnettomuutta. Näistä 
18 tapauksessa potkulauta-
kuski on ollut alkoholin ja 

15 tapauksessa huumeiden 
vaikutuksen alaisena. Mai-
nituista 224 onnettomuu-
desta 45 on ollut vakavia, 

ja viisi ihmistä on menet-
tänyt henkensä.

MAPFREn säätiön tilas-
toimat tiedot on kerätty 

mediasta, koska virallista 
tilastointia sähköpotkulau-
taonnettomuuksille ei Es-
panjassa toistaiseksi ole.

Pe 7.10.

Su 9.10.

Ke 12.10.

La 8.10.

Ti 11.10.

Ma 10.10.

To 13.10.

Tuuli m/sek

Tuuli m/sek

Tuuli m/sek

Tuuli m/sek

Tuuli m/sek

Tuuli m/sek

Tuuli m/sek

26˚C
17˚C

25˚C
19˚C

25˚C
17˚C

26˚C
17˚C

25˚C
20˚C

25˚C
17˚C

26˚C
17˚C

3

4

3

3

4

3

3

Ei näin. Espanjassa sähköpotkulaudoilla ei saa ajaa jalkakäytävillä, eikä ilman kypärää. Molempia näkee silti tehtävän todella paljon.
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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%
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Ikimuistoisten tapahtumien järjestäjä

 www.uusirefl a.com • www.facebook.com/ravintolauusirefl a 

YHTEYSTIEDOT: 
Puerto deportivo 
Local 325-327, 

Fuengirola
+34 624 432 698 

9.10. Malaga CF – FC Andorra
16.10. Malaga CF – CD Lugo
30.10. Malaga CF – SD Eibar
ILMOITTAUDU PELIREISSUILLE!

malagacffanclubfinland@gmail.com

FUENGIROLAN 
SATAMASSA

Avoinna joka päivä 
klo 12:00–22:00

(keittiö 12:30–21:30)

malagacffanclubfinland@gmail.com

MONEN MIELESTÄ KAUPUNGIN PARAS PIZZA!

MEILTÄ MYÖS GLUTEENITTOMAT PIZZAT

AVOINNA JOKA PÄIVÄ. TERVETULOA!  
puh. 952 477 967

www.pizzamaestro.es

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

PIZZAT • PASTAT • SALAATTIANNOKSETFUENGIROLAN 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!

CALLE FRANCISCO CANO 29, LOS BOLICHES, FUENGIROLA
PUH. 951 633 908 � AVOINNA KLO 13–24, TI SULJETTU

TUORETTA, YKSINKERTAISTA JA
AITOA ITALIALAISTA RUOKAA!

ITALIALAINEN RAVINTOLA

AL FORNOAL FORNO�I
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Uusi meksikolainen ravintola

Calle Lope de Vega 2
Tel. 678 386 479

100% AITOA 
MEKSIKOLAISRUOKAA
Los Bolichesin sydämessä

AVAJAISTARJOUS:

2 x 1
sis. quesadillan tai 

guacamole-tapaksen 

Kaksi olutta 
yhden hinnalla

Ravintola Kukko � Av/de Los Boliches 4, Fuengirola 
Puh. +34 646 111 204 � www.kukkorestaurante.com

@Restaurant Kukko

@Simply Scandinavian

Uudet aukioloajat
Ma–pe klo 11–16, muutoin 
tapahtumien yhteydessä

Kukko palvelee 
lounaskahvilana. 
Tarjolla laaja valikoima 
kahvilatuotteita (täytettyjä 
leipiä, piiraita, pasteijoita, 
pullaa, kakkuja yms.)

Keittolounas 
klo 11–15.30

(Katso päivän keitto 

facebookista.)

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

Pe 7.10. klo 20 (10/13€)
Pekka Tiilikainen & 
The Beatmakers
Juurevaa kitarabiittiä ja 
rautalankaa

La 8.10. klo 20 (13/15€) 
Päivi Mäkinen
Édith Piafin laulut ja 
elämä

Su 9.10. klo 19 (15€)
Maija Hapuoja
Tunteet – Chrisse  
Johanssonin lauluja

Ke 12.10. klo 19 (10€)
Seita & Friends 
feat. Antti Sarpila
Mukana myös JP Leino, 
Eki Kaikkonen ja 
Antti Maunu

To 13.10. klo 19 (8€)
The Stolen Gnomes
Irkkua, bluesia, soulia ja 
muuta juurevaa 
musiikkia

Pe 14.10. klo 20 (18/20€)
Neumann & the Band
Dingoa ja sooloa

La 15.10. klo 20 (15/18€)
Avomielinen Anneli
Keski-ikäisen naisen 
elämän komiikkaa 
Pauliina Hukkasen 
tulkitsemana

Su 16.10. klo 18 (20€)
Andalusian Swingband
feat. Antti Sarpila
Syyskauden avausjazzit

To 20.10. klo 19 (15/18€)
Silen Band plays latino
Syksyn rytmijuhlaa

Pe 21.10. klo 20 (18/20€) 
Rannikon Mestarit
Solisteina Tarja Leskinen, 
Kukkis Rajalin, Ville 
Rannila ja Pikkis Karen

La 22.10. klo 20 ja 
Ti 25.10. klo 19 (20/23€)
Terapian tarpeessa 
jälleen
Sari Havas & Pauliina 
Hukkanen

Su 23.10. klo 13 (15€, 
lapset 10€)
Noora Karman 
Maaginen iltapäivä

Back to 60´s (20/23€) 
To 27.10. klo 19 60’s Hits 
Pe 28.10. klo 20 Beatles 
Night 

Lippuvaraukset:

kukko.events@gmail.com

La 29.10. klo 20 (5€) 
Manana Klubi
DjJNGLE

Ti 1.11. klo 19 (10/13€)
Seppo Tammilehto

To 3.11. klo 14 
(10€, sis cava&tapa)
Kaikki laulaa, 
yhteislauluiltapäivä

To 3.11. klo 19 (15/18€)
Juha Laitila 
– Saa nauraa show

Pe 4.11. klo 20 (10/13€)
Pikkis & Silen

La 5.11. klo 20 (12/15€)
Abba show

To 10.11. klo 19 & 
Pe 11.11. klo 20 (20/23€)
Pientä laittoa komedia 
– Juha Veijonen ja 
Maarit Peltomaa

La 12.11. klo 20 ja 
Su 13.11. klo 19 (20/23€)
Pepe Willberg – Nat 
King Colen lumoissa

To 17.11. klo 19 ja Pe 18.11. 
klo 20 (17/20€)
Pelle Miljoona

To 24.11. klo 19 ja 
La 26.11. klo 20 (17/20€)
Gugi Kokljuschkin, 
Puka Oinonen & 
Erkki Kaikkonen

La 3.12. klo 11
Huutokauppa 
– Meklarina Aki & 
Heli Palsanmäki

Ti 6.11. klo 17
Itsenäisyyspäivän 
juhlaillallinen

Pe 9.12. klo 20 (15/18€)
Maija Hapuojan 
joulukonsertti

La 10.12. klo 20 (15/18€)
Manana Klubi 
– Raappana

La 24.12. klo 13, 16 ja 19
Joulun juhla-ateria

Lista täydentyy 
jatkuvasti. Keskiviikkoisin 
esiintyy Seita & Friends ja 
useana sunnuntaina 
Andalusian Swingband.

Kukon syksy
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 Menovinkit  MENOVINKIT  

Pe 7.10.
Fuengirola, Kukko, Pekka Tiilikainen & Beatmakers  klo 20
Fuengirola, Bar Hima, Liiga: Tappara – ILVES klo 17.30 
Fuengirola, Pub FiftySixty, 301 Darts klo 17.30
Fuengirola, Tauski Bar, Karaoke klo 20
Fuengirola, Tipi Tapa, Flamenco-show klo 19.30
Fuengirola, Uusi Refla, SM-liigaa klo 17.30, Texas Hold’em klo 18

La 8.10.
Fuengirola, Kukko, Päivi Mäkinen: Édith Piafin laulut ja elämä klo 20
Fuengirola, Bar Hima, Liiga: ILVES – Jyp klo 18.30 
Fuengirola, Pub FiftySixty, The Levyraati klo 18
Fuengirola, Suomela, Kauden avajaistanssit, Wille Rannila klo 19–22
Fuengirola, Tauski Bar, Karaoke klo 20
Fuengirola, Tipi Tapa, Flamenco-show klo 19.30
Fuengirola, Uusi Refla, F1 Japani aika-ajot klo 9, SM-liigaa klo 14.30

Su 9.10.
Fuengirola, Kukko, Maija Hapuoja: Tunteet – Chrisse Johanssonin 
lauluja klo 19
Fuengirola, Pub FiftySixty, Jatkuttaa klo 17
Fuengirola, Suomela, kuvataidepiiri, Ritva Laakson näyttely avoinna 
lokakuun ajan sunnuntaisin klo 13–16
Fuengirola, Tauski Bar, Karaoke klo 20
Fuengirola, Uusi Refla, F1 Japani GP klo 7, TTK klo 18.30

Ma 10.10.
Fuengirola, Kukko, Woolbed-esittely ja Elvis-show klo 17
Fuengirola, Bar Hima, Makkaramaanantai! klo 18
Fuengirola, Suomela, teemassa Taina Liekari, kävely Euroopan halki 
Suomeen klo 16.30–17.45
Fuengirola, Uusi Refla, Siipimaanantai alk. klo 12.30, SJK – Honka 
Veikkausliiga klo 17

Ti 11.10.
Fuengirola, Bar Hima, HimaLive: Ari Onnela & Janne Pitkänen klo 20 
Fuengirola, Pub FiftySixty, Jatkuttaa klo 17
Fuengirola, Tipi Tapa, Flamenco-show klo 19.30
Fuengirola, Uusi Refla, Texas Hold’em -turnaus klo 18
Benalmadenan suomalaiset, syyskauden avaus klo 10–12

Ke 12.10.
Fuengirola, Kukko, Keskiviikkoklubi: Seita & Friends feat.  
Antti Sarpila klo 19
Fuengirola, Bar Hima, HimaVisa -tietokilpailu klo 20 
Fuengirola, Pub FiftySixty, Jatkuttaa klo 17
Fuengirola, Tauski Bar, Darts klo 17, Karaoke klo 20
Fuengirola, Uusi Refla, SM-liigakierros klo 17.30

To 13.10.
Fuengirola, Kukko, The Stolen Gnomes klo 19
Fuengirola, Bar Hima, klo 17.30 Liiga: Kalpa – HPK
Fuengirola, Pub FiftySixty, Muistatko visa klo 17.30
Fuengirola, Tauski Bar, Karaoke klo 20
Fuengirola, Tipi Tapa, Flamenco-show klo 19.30
Fuengirola, Uusi Refla, SM-liigakierros klo 17.30, Ludogorets – HJK 
Euroopan Liiga klo 20.45
Málaga, Teatro Cervantes (Kulttuuriyhdistys Kaleva), Málagan 
filharmonisen orkesterin konsertti, joht. Dawid Runtz klo 20

MENOVINKIT tiistaina klo 15 mennessä: menovinkit@

fuengirola.fi  Toimitus pidättää oikeudet tekstimuutoksiin. 
Menovinkit tarkoitettu ensisijaisesti ilmoitusasiakkaille.

klo 13–24

AVOINNA
JOKA PÄIVÄ

Pöytävaraukset:
puh. 627 635 890 
tai 951 311 630

Calle Málaga 4, 
Fuengirola

(lähellä härkätaistelu-
areenaa)

www.restaurantetipitapa.com

Hae: Tipi Tapa!

Restaurante

Flamenco

Live

Yli sata erilaista
tapas-annosta

LAAJA 
ILLALLISMENU

Koe Andalusian 
taide samalla kun 
nautit illallisen!

5 live-esiintyjää

Tiistaisin, torstaisin, 
perjantaisin ja 

lauantaisin 
klo 19.30

10€

Autiotalo ja 
muut hitit livenä

Neumann luottaa isojen 
hittien voimaan keikoillaan.

Autiotalo, Nahkatakkinen tyt-
tö, Levoton tuhkimo ja muut 
isot dingohitit kuullaan nii-
den tekijän ja laulajan itsensä 
esittämänä Kukossa perjan-
taina 14.10. Dingohittien li-
säksi keikalla kuullaan myös 
Neumannin soolouran par-
haita paloja, kuten Mennään 
hiljaa markkinoille.

Kysymykseen esittääkö 
tähti koskaan cover-biise-

jä keikoillaan hän vastaa.
– Tässä on sellainen posi-

tiivinen ongelma. Kun omis-
ta kokoaa keikan mittaisen 
listan, siitäkin joutuu jo ko-
valla kädellä karsimaan. 
Siksi olen keskittynyt näi-
hin omiin ja hyvin on ylei-
sö tykännyt.

Neumannilla on tällä het-
kellä menossa uuden musii-
kin luomisvaihe.

– En ole oikein vielä päät-
tänyt, tuleeko uusi materi-
aali Dingon vai Neumannin 
esitettäväksi. Voi olla, että 
matskua syntyy niin pal-
jon, että molemmille riittää 
julkaistavaa.

Neumannia säestää Ku-
kon keikalla Aurinkoranni-
kon taitavista muusikoista 
koottu yhtye. Varaa lippu-
si ajoissa laittamalla sähkö-
postia osoitteeseen kukko.
events@gmail.com.

– Kyllähän se vähän niin on, että ei lavalta 
hengissä pääse, jos Autiotalo jää soittamatta, 
Neumann nauraa iloisesti puhelimessa.

Helenius Vs. Wilder
Suomen nyrkkeilyhistorian 
ylivoimaisesti isoin ottelu 
kautta aikojen. Ja kerro se 
vielä kymmenellä.

Tervetuloa Reflan kisa-
katsomoon lauantaina 15. 
lokakuuta todistamaan 
historiallista tapahtumaa 
jossa ”Nordic Nightmare” 
eli Helenius pitää ensin 
vastustajaansa taktises-

ti etäällä käyttäen pitkää 
vasenta kättänsä. Arviolta 
viidennessä erässä tärähtää 
sitten kuuluisa oikea beto-
ninkova nyrkki päättäen 
Wilderin uran. ”Näin täs-
sä tulee vääjäämättä käy-
mään – tämä on totuus”, 
arvioi Reflan puolesta 
alan erikoisasiantuntija  
LPP.

Refla on auki koko illan 
ja yön ihan pikkutunneil-
le asti kunnes illan pääot-
telu on saatu käytyä.

Tervetuloa Reflaan – tule 
ajoissa jo lauantain puolel-
la, sillä talon tavan mukai-
sesti emme ota vastaan 
pöytävarauksia.

Läpi yön tarjolla pikku-
purtavaa ja virvokkeita.

Hima-baarin odotetut live-
illat käynnistyvät jälleen. 
Tiistaisin klo 20 alkavis-
sa pippaloissa tullaan syk-
syn mittaan näkemään ja 
kuulemaan koko Aurinko-
rannikon artistien eturivi. 
Estradille nousevat ainakin 
Andy Pop, Erja Siljamo, Eki 
Kaikkonen, Tarja Leskinen, 
Janne Pitkänen, Hese Viina-

mäki, Johanna Mäkelä, Vesa 
Uusitalo, Tapi Leppä ja Pik-
kis Karen. Yllätysesiintyjis-
täkin huhutaan.

Lavalla tähtiä avustaa mu-
siikin ja muunkin viihteen se-
katyömies Ari Onnela.

Tapahtumien hinta-laa-
tusuhde lienee vähintäänkin 
kohtuullinen, sillä pääsymak-
suja ei edelleenkään peritä.

Päivi Mäkisen Édith Piaf 
– laulut ja elämä on kos-
kettava, viihdyttävä ja 
naurattava esitys. Mäki-
sen suomenkieliset tul-
kinnat Varpusen lauluista 
ovat väkeviä. Huumoria esi-
tykseen tuo Mäkisen stand 
up show -tyylinen kerronta 
Piafin elämästä ja erityises-
ti vertailut Piafin ja Mäki-

sen oman elämän välillä. 
Molemmille taiteilijoille 
on elämän varrella sattu-
nut ja tapahtunut, eikä vä-
hiten rakkauselämässä. 

Mäkisen Piaf-esitys on ko-
ettavissa ravintola Kukossa 
lauantaina 8.10. klo 20. Va-
raa paikkasi ennakkoon lait-
tamalla sähköpostia kukko.
events@gmail.com 

Päivi Mäkisen koskettava Piaf-konsertti 

Elävänä Himassa
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Yrittäjät eivät 
ole taipuneet  
energiatalkoisiin
Malagalaisyrittäjät näyttävät antavan piut paut hal-
lituksen energiasäästöpykälälle, joka koskee liikkei-
den automaattiovia. 

Samassa yhteydessä kun hallitus määräsi elokuus-
sa, että energian säästämiseksi julkisia tiloja ei saa 
viilentää alle 27-asteiseksi tai lämmittää yli 19-astei-
seksi talvella, määrättiin liikkeisiin myös automaat-
tisesti sulkeutuvat ovet. Määräys koskee mm. sellaisia 
kauppoja, joihin on käynti suoraan ulkoa. Automaat-
tisten ovien asentamiseen annettiin siirtymäaikaa 
syyskuun loppuun. 

Nyt lokakuu on täällä, ja Diario Surin tekemän sel-
vityksen mukaan, hädin tuskin 10% liikkeistä on hoi-
tanut oviasian kuntoon. Siihen, että asia on valtaosalla 
liikkeistä hoitamatta, on yksi selkeä ja hyvin ymmär-
rettävä syy: raha.

– Vaaditun automaattioven asentaminen tulee mak-
samaan 3.000–8.000 euroa, riippuen asennustöiden 
vaativuudesta. Kun ala on muutenkin ahtaalla ja mo-
ni yrittäjä joutuu jo lyhentämään pandemian vuoksi 
otettuja lainoja, niin nytkö pitäisi ottaa lisää lainaa tä-
män vuoksi? ihmettelee Surin jutussa Málagan yrittä-
jäyhdistyksen presidentti Salvador Pérez.

Työttömyys 
nousi Málagassa 
kolmanneksi eniten 
Turistikauden päättyminen toi jälleen tullessaan työt-
tömyyslukujen nousun palvelualoille.

Syyskuussa Málagan provinssissa jäi palvelualoilta 
työttömäksi kaikkiaan lähes 2.700 työntekijää. Samaan 
aikaan kuitenkin mm. teollisuudessa, maataloudes-
sa ja rakennusalalla työttömyys väheni, joten lopulta 
syyskuun aikana työttömien kokonaismäärä provins-
sissa nousi 2.176:lla.

Työttömyyden kasvu oli Málagan provinssissa kol-
manneksi suurinta koko Espanjassa. Vain Cádizissa 
(5.962) ja Asturiassa (2.565) työttömyyslukuihin kir-
jattiin suurempi kasvu.

Tilanteessa ei ole sinänsä mitään uutta tai hälyt-
tävää, vahvasti turismista elävällä Aurinkorannikon 
alueella työttömyys nousee perinteisesti kun turis-
tien määrä kesän jälkeen laskee. Tänä vuonna työttö-
myys nousi itse asiassa vähemmän kuin esimerkiksi 
vuotta aiemmin.

Andalusiassa 
alkoi neljäs 
koronarokotekierros
Andalusian itsehallintoalueella aloitettiin lokakuun 
alussa 80 vuotta täyttäneiden rokottaminen neljän-
nellä koronarokoteannoksella.

Lokakuun ensimmäinen arkipäivä, maanantai 3.10. 
oli päivä, jolloin Andalusiassa alettiin jakaa neljänsiä 
koronarokoteannoksia seniori-ikäisille. Annettavat ro-
kotteet ovat Modernan ja Pfizerin valmistamia, ja ne 
on muokattu antamaan suojaa sekä nykyiselle valta-
variantille, omikronille kaikkine alavariantteineen, 
että alkuperäiselle koronavirukselle.

Samassa yhteydessä neljännen koronarokotteen 
kanssa voi saada myös influenssarokotteen, mikä 
säästää vaivaa sekä asiakkailta että terveydenhuol-
lon ammattilaisilta.

Rokotukset etenevät ikäryhmittäin. Lokakuun al-
kupuoliskolla rokotetaan 80 vuotta täyttäneitä. Tällä 
hetkellä suunnitelma on, että 17. lokakuuta alkaen ro-
kotukset laajennetaan 65 vuotta täyttäneisiin. 60 vuotta 
täyttäneiden vuoro tulee 24. lokakuuta alkaen. 

Maailman 50 parhaan baa-
rin joukossa espanjalaiset 
baarit ovat hyvin edustet-
tuina.

Maailman 50 parhaan 
baarin listaus tehdään vuo-
sittain, 650 riippumatonta 
asiantuntijaa arvioi ja äänes-
tää baareja eri kriteerein ym-
päri maailman. Tuloksena 
on lista, joka kantaa nimeä 
The World’s 50 Best Bars.

Tämän vuoden listalla Es-
panja on jälleen hyvin edus-
tettuna. Ensinnäkin, koko 
listan ykköspaikka sujahtaa 
Espanjaan. Asiantuntijat ar-
vostivat koko maailman par-
haaksi baariksi Barcelonassa 
sijaitsevan Paradison. Paradi-
so on tehnyt tasaista nousua 
kohti kärkeä, sillä vuonna 
2021 se oli sijalla kolme ja 
vuonna 2020 sijalla 19.

Vuoden 2022 parhaiden 
baarien listalla kolmossija 
menee niin ikään Barcelo-
naan, Sips -baarille, ja kuin 

• TIISTAI-ILTANA HIEMAN ennen klo 18:aa tapahtui 
Aurinkorannikon edustalla 4,4 magnitudin maan-
järistys. Järistys tapahtui Alborán Surissa, lähellä 
Melillan kaupunkia. Järistys tapahtui 11 kilometrin 
syvyydessä ja sen vaikutus tuntui lähes koko Au-
rinkorannikon alueella. Erityisesti havaintoja teh-
tiin Fuengirolan, Torremolinosin, Málagan, Torroxin 
ja Nerjan alueilla. Henkilö- tai aineellisia vahinkoja 
ei ole raportoitu. Aurinkorannikon alueella on ollut 
useita maanjäristyksiä 26.9. alkaen. Tiistain järistys 
oli toistaiseksi voimakkain. 

• ESPANJASSA ON SUUNNITTEILLA verohelpotuk-
sia naisten hygieniatuotteisiin. Hallitus haluaa pu-
dottaa näiden tuotteiden arvonlisäverokannan 10 
prosentista neljään prosenttiin. Verokannan muutos 
koskisi lisäksi myös kondomeja ja ei-lääketieteelli-
siä ehkäisyvälineitä. Veronalennus on mukana ensi 
vuoden budjettivalmisteluissa, ja läpi mennessään 
se astuisi siis voimaan ensi vuonna. Paikallisen ku-
luttajajärjestön laskelmien mukaan nainen käyttää 
hedelmällisten vuosiensa aikana hygieniatuotteisiin 
yhteensä reilut 2.200 euroa. 

• FUENGIROLA CHALLENGE -tapahtuma kerää kau-
punkiin yli 250 moottoripyöräilijää ympäri Espanjan. 
Marraskuun 11.–13. päivä järjestettävä tapahtuma on 
järjestyksessään neljäs. Kyseessä ei ole kilpailu, jo-
ten kaahailevia motoristeja ei ole tarve pelätä. Sen si-
jaan Fuengirola Challenge on matkailutapahtuma, 
jonka aikana motoristit tutustuvat Málagan alueen tar-
jontaan niin upeiden reittien, gastronomian kuin muun 
mielenkiintoisen saralla. 

• KAKSI NUORTA FUENGIROLALAISTA, Alba Arroyo 
ja Ilias Benchraka ovat julkaisseet mielenkiintoisen 
älypuhelinsovelluksen. Bupyt -niminen sovellus on 
suunnattu yliopistossa opiskeleville ja sen ideana on 
tarjota mahdollisuus muun muassa kimppakyytien 
järjestämiseen ja kämppäkavereiden löytämiseen. 
Kimppakyytejä lisäämällä säästyy sekä rahaa että 
luontoa. Siinä ohessa saattaa liikenneruuhkakin 
helpottaa. Opiskelijoiden ikuisena pulmana on myös 
kohtuuhintaisten asuntojen löytäminen. Tähänkin 
vaivaan applikaatio tuo apua. Maksuton sovellus 
on ollut ladattavissa nyt muutaman päivän ajan 
sovelluskaupoissa.

Seuraava kysymys: Kuka on paras suomalainen moottoriurheilija?

alleviivatakseen katalaani-
en baaritaitoja, myös sijalta 
seitsemän löytyy barcelo-

nalainen baari, Two Sch-
mucks.

Espanjalaisnelikon 15 

baarin kärjessä täydentää 
sijalla 15 oleva madridilai-
nen Salmon Guru.

Espanjalaisbaarit 
maailman kärkeä

Huolestuttaako sähkönhinnan nousu?

Melko paljon

48%

Jossain määrin

38%

Ei tippaakaan

12%

Maailman 50 parhaan baarin joukosta ei löydy yhtään suomalaista baaria. Sen sijaan yksi ruotsalainen ja yksi 
norjalainen löytyy.
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Sevilla, kaiken mahdollisen sulatusuuni

Sevillan Plaza de Españalla on kuvattu muun muassa Star Wars -elokuvaa. Tiedätkö mitä muita? Retken jälkeen tiedät. (Kuva: Santtu Hyytinen)

La Giralda, Real  
Alcázar, Catedral  
Santa Maria de 
la Sede, Plaza de 
España, Torre de 
Oro… Sevillan 
nähtä vyydet ovat 
lähes loputtomat. 

Sevilla, Andalusian pääkau-
punki, koko Espanjan nel-
jänneksi suurin kaupunki 
ja eteläisen Espanjan ken-
ties kiinnostavin historian 
ja kulttuurin keidas. Kun 
tähän lisätään kaupungin 
rento tunnelma, erinomai-
nen ruoka, kohtuullinen hin-
tataso ja lyhyehkö etäisyys 
Aurinkorannikolta, voidaan 
todeta että kyseessä on todel-
linen retkikohteiden helmi.

Jos omatoiminen retkei-
ly syystä tai toisesta arve-
luttaa, tai haluaa retkeltään 
irti mahdollisimman paljon 
asiantuntevaa faktaa, pää-
see Sevillan ainutkertaiseen 
tunnelmaan tutustumaan 
matkatoimisto Meriatur.
com:n päiväretkellä. 

Yli 20 vuoden kokemuk-
sella retken opas Anssi Mar-
stela johdattelee Sevillan 
suuruudenhulluun tarinaan. 
Kaupungissa, jossa lähes jo-

kaiseen kadunkulmaan liit-
tyy isompi tai pienempi pala 
historiaa, eivät kertomukset 
lopu kesken.

Missä kuuluisa Don Juan 
liehitteli naisia? Missä Se-

villan parturi piti vastaan-
ottoaan? Missä juhlittiin 
Figaron häitä? Nämä ja lu-
kuisat muut, pienemmät ja 
suuremmat tarinat, värit-
tävät päivää ja pitävät mie-

lenkiinnon huipussaan. Eikä 
Sevillan nykypäiväkään jää 
paitsioon. 

Luvassa on päivä, jonka 
anti viipyy mielessä vielä 
pitkään reissun jälkeenkin.

Meriatur.com:n suomenkielinen päiväretki Sevillaan seuraavan kerran 
lauantaina 15.10. Tämän jälkeen retkiä on 29.10., 19.11. ja 10.12. 
Lähtö on aamuvarhaisella ja paluu iltamyöhällä. Liput voi varata 
kätevästi verkkokaupasta: Meriatur.com. Samasta osoitteesta löytyy 
myös lisätietoa retkistä.

Lähde päiväretkelle!

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 

Caminito del Rey
HUOM. VIIKOLLA 42 TORSTAINA 20.10.

Hinta 52€, lapset 8-14v 39€

Estepona & Benahavís
4.10. ALKAEN, hinta 49€

Gibraltar
Hinta 66€, lapset 8-14v 52€

Ardales & Setenil 
de las Bodegas

Hinta 49€

Ronda & Setenil 
de las Bodegas

Hinta 55€, lapset 8-14v 42€

Cómpeta & Almijara
Hinta 49€

El Torcal & 
Antequera

Hinta 49€

VARAA RETKESI 

KÄTEVÄSTI NETISSÄ!

www.meriatur.com

TORSTAISINTIISTAISIN
PERJANTAISIN

KESKIVIIKKOISIN

Marbella, Puerto 
Banús & Ojen

15.10., 29.10. ja 19.11., hinta 49€

Córdoba – kali¦ en kaupunki
8.10., 5.11., 26.11. ja 13.12., hinta 85€

Sevilla – Andalusian 
pääkaupunki

15.10., 29.10., 19.11. ja 10.12.
Hinta 85€

Nerja & Frigiliana
8.10., 22.10., 5.11. ja 26.11., hinta 49 / 37 € 

Jerez ja Cadíz
15.–16.11., yön yli retki. 

Hinta 224€ /2hh 
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Odotetut Kukon Sunnuntaijazzit tulevat taas.
Johnny G. on taitava 

Elvis-tulkitsija.

Antti Sarpila 
avaa Andalusian 
Swingbandin syksyn

Koe
Elviksen 
lumo!

Ferioiden juhlahumu palaa Fuengirolaan 

Ferioiden virallinen avajais-
tilaisuus järjestetään tuttuun 
tapaan Palacio de la Pazissa, 
kello 21.30 alkaen. Avajais-
juhlallisuuksien päätteeksi 
sytytetään feria-alueen juh-
lavalaistus. 

Feriat ovat perinteinen es-

panjalainen juhla, joka jär-
jestetään kaupungin tai kylä 
suojeluspyhimyksen kunni-
aksi. Fuengirolan suojeluspy-
himys on Virgen del Rosario, 
jonka juhlimisesta ensim-
mäiset muistiin merkinnät 
löytyvät vuodelta 1876.

Ferioiden pääasiallinen 
juhlapaikka on – totta kai 
– feria-alue. Porteista sisään 
tultaessa, on alueen alkupää 
omistettu perheen pienim-
mille. Moninaiset huvipuis-
tolaitteet riemastuttavat ja 
pitävät myös sellaista mete-
liä, että omia ajatuksia on jos-
kus vaikea kuulla.

Feria-alueen loppupää 
on omistettu pienille juhla-
huoneille (peña), joissa lau-
lu raikaa ja jalalla laitetaan 

koreasti. Ja totta kai tarjolla 
on myös ruokaa ja juomaa.

Pukeutuminen on oleel-
linen osa Ferioiden juhli-
mista. Naiset pukeutuvat 
tyköistuviin, toinen tois-
taan upeammin väritettyi-
hin flamencomekkoihin. 
Parhaat puvut on tehty kä-
sin, ja hinnat ovat sen mu-
kaiset. Miesten yllä suosittu 
asu on hevosmiehen puku. 
Myös hevoset ovat näkyvä 
osa Feriaa. 

Poimintoja feriaviikon ohjelmasta:
Torstai 6.10. 
klo 21.30 Avajaiset, joissa 
esiintyy myös juhlien viral-
linen kuuluttaja Francisco 
Terrén.

Perjantai 7.10.
klo 21.00 Ilotulitus, joka 
näkyy myös feria-alueelle.
Klo 22.00 La Oreja de Van 
Goghin konsertti

Lauantai 8.10.
klo 22.00 Manuel Lombon 
konsertti

Sunnuntai 9.10. 
Klo 22.00 Funambulistan 
konsertti

Maanantai 10.10.
Lasten päivä. Ferian kaik-
kiin tivolilaitteisiin pääsee 
puoleen hintaan.
Klo 18.00 lastenjuhla, jos-
sa esiintyy CantaJuego.

Tiistai 11.10.
klo 22.00 Nancys Rubia-
sin ja Samantha Hudsonin 
konsertti

Keskiviikko 12.10.
Klo 12 Espanjan kansal-
lispäivän juhla kaupungin-
talon edustalla, Plaza de 
Españalla.
Klo 22.30 Flamencofesti-
vaali, joka päättää feriat.

Lisätietoja ja koko ferioiden ohjelma löytyy osoitteesta: 
www.fuengirola.es/evento/feria-del-rosario-2022/

Fuengirolan feria, yksi vuoden suurimmista 
juhlista, alkaa tämän viikon torstaina,  
6. lokakuuta ja jatkuu keskiviikkoon  
12. lokakuuta.

Heti lokakuun ensimmäise-
nä viikonloppuna alkavat 
Kukon tapahtumat. An-
dalusian Swingband aloit-
taa oman syyskautensa 
sunnuntaina 16.10. Hom-
ma alkaa komeasti, en-
simmäisen illan solistiksi 
nousee suomalaisen jazzin 
kansainvälisesti yksi me-
nestyneimmistä soittajis-

ta Antti Sarpila. Sarpilan 
klarinetti saattelee yleisön 
upeisiin tunnelmiin Benny 
Goodmanin ja muiden mes-
tareiden sävelten tahdissa. 
Sarpilan vuoropuhelu mui-
den soittajien kanssa on hie-
noa seurattavaa. Soolotilaa 
saavat niin kitaristi Ricky 
Vivar kuin pianisti Diego 
Suarez. Hauskimmillaan 

ollaan kun Heikki Viina-
mäen vetopasuuna keskus-
telee Sarpilan klarinetin  
kanssa.

Liput kannattaa vara-
ta ajoissa, jo nyt niitä on 
mennyt runsaasti, vaikkei 
kauden avausta ole vielä 
isosti markkinoitukaan. 
Varaa lippusi sähköpostitse  
kukko.events@gmail.com.

Elvis on rokin kiistaton ku-
ningas. Hänellä enemmän 
tribuuttiartisteja kuin ke-
nelläkään muulla. Yksi 
parhaista tributoijista on 
Aurinkorannikolla asuva 
Johnny G. Hänen esityksiään 
pääsee seuraamaan Kukossa 
Woolbedin järjestämissä ti-
laisuuksissa. Seuraava tilai-
suus on jo ensi maanantaina, 
siihen kannattaa ilmoittau-
tua heti. 

Elviksen lisäksi illan ai-
kana nautitaan maittava 
illallinen. Koko lysti ruoki-
neen ja yhden juoman kera 
maksaa vain 15€. Tilaisuu-
teen täytyy tehdä ennak-
kovaraus. Tämän lehden 
takasivulta löytyy ohjeet 
varauksen tekemiseen.
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Aurinkorannikon kuoron 
toimintakausi käynnis-
tyy perjantaina 14.10. klo 15 
yhteistapaamisella Seura-
kuntakodilla, käyntiosoi-
te Avenida de Las Salinas 3, 
Los Boliches. Kuoroa johtaa 
tulevanakin kautena Rebek-
ka Kinnunen.

Harjoitukset pidetään 
Seurakuntakodilla torstaisin 
ja perjantaisin. Torstaisin on 
stemmaharjoitukset, naisille 
klo 14.30–15.15 ja miehille klo 
15.15–16. Perjantaina on yh-
teisharjoitukset klo 15–16.30. 

Syksyn ohjelmistoon kuu-
luvat ainakin itsenäisyyspäi-
vän juhlassa esiintyminen 
6.12., kuoron oma joulukon-
sertti 15.12. sekä mukana olo 
Kauneimmat joululaulut -ti-

Tule laulamaan kanssamme

Málagan valkoinen yö palaa

Stolen Gnomesissa soitta muusikoita ympäri maailman.

Maanläheistä musisointia

kuvis

Rannikkopataljoona 

Kuukausitapaaminen ma 10.10.2022 
kello 18.30 alkaen, paikkana  
poikkeuksellisesti Sofia-opisto  
(Av. Nuestro Padre Jesús Cautivo 43, Los Boliches) 

Pertti Torstila, suurlähettiläs,  
UM:n valtiosihteeri, eläkkeellä,  
pitää esityksen aiheesta  
”Naton vaikutus Suomen  
ulkopolitiikkaan”.

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

Osallistumismaksu 5 €  
sis. kahvin/teen ja keksin. Tervetuloa!

                 

Kulttuuriyhdistys Kaleva

www.kulttuuriyhdistys-kaleva.info

Facebook: Kulttuuriyhdistys Kaleva

SYKSYN 2022 OHJELMA

LOKAKUU  

Su 09.10. Syyskauden avajaiset 
– Pool party, klo 13 € 0/23

To 13.10. Málagan filharmonisen 
orkesterin konsertti: Teatro Cervantes, 
klo 20 Henryk Wieniawski, Stanislaw 
Moniuszko ja César Franck  € 30/40

Ke 19.10. Päiväretki: Viini/ruokaretki 
viinitilalle, Serrania de Ronda € 60/65

Pe 28.10. Taide ja Tapas: Hannu Vuori: 
Tina – köyhän miehen hopea, klo 18. 
Paikka ilmoitetaan ilmoittautuneille 
(huom. Päivä ja aika)  € 7

MARRASKUU   

To 10.11. Málagan filharmonisen 
orkesterin konsertti: Gala Lirica, Teatro 
Cervantes, klo 20 € 30/40

10.–15.11. Syksyn pitkä matka: Espanjan 
synnyinsijoilla, täynnä 

To 25.11. Vuoden 2022 ylimääräinen  
yleiskokous. Ravintola kukko, 
Los Boliches, Fuengirola, klo 15 

La 26.11. Taide ja Tapas: Ilari Laakso: 
Länsimaisen taidemusiikin kehitys, 

Ravintola Kukko, Los Boliches, Fuengirola, 
klo 15  € 7

JOULUKUU 

To 01.12. Málagan filharmonisen 
orkesterin konsertti: Ralph Vaughan 
Williams ja Edgar Elgar, Teatro Cervantes 
klo 20  € 30/40

Su 04.12. Konsertti: Markus Ollila (piano) 
ja Aapo Korhonen (tenori). Seurakunnan 
järjestämä konsertti, mutta artistit ovat 
Kalevan vieraita. €?/?

Ti 06.12. Itsenäisyyspäivän juhla, 
Palacio de la Paz klo 13.00. Kaleva 
järjestää juhlan Benalmádenan suomalais-
ten ja Rannikkopataljoonan avustuksella.  
 € 15/17

Ti 06.12. Konsertti: Markus Ollila (piano) 
ja Aapo Korhonen (tenori), Málagan 
lasimuseo klo 19 juhlistamassa lasi-
museon uutta Oiva Toikan lintukokoelmaa 
(rajoitettu määrä lippuja)

La 10.12. Taide ja Tapas: Raija Oranen: 
Iso (Gösta Serlachius), Ravintola Kukko, 
Los Boliches, Fuengirola, klo 15 € 6

Pauliina Hukkasen näyttelemä Avomielinen Anneli osuu humoristisesti 
naisen elämän kipupisteisiin.

Pauliina Hukkanen on 
näyttelijä, jonka energia on 
vastustamatonta. Hänen la-
vaolemuksessaan on jotain 
kummallista tenhoa, joka 
saa katsojat eläytymään sy-
västi kulloiseenkin rooliin. 
Nyt Hukkanen tuo Kukon 
lavalle monologin, jossa hän 
on omimmillaan. Avomie-
linen Anneli on tarina nai-
sesta kaikkine ongelmineen. 
Esitys hivuttelee stand uppia. 
Samaistumispintaa naisen 
elämän ihanuuteen ja kama-
luuteen löytyy runsain mi-
toin. Myös mieshenkilöt ovat 
viihtyneet katsomossa

Annelia eivät pikkusielu-
jen mielipiteet liikuta, eikä 
hän anna esteiden lannistaa 
itseään. Jos ei elämän suurin 
rakkaus kestä, aina löytyy 
uusi. Ja aina voi lohduttau-
tua sillä, että muut eivät osaa 
pukeutua. Eivätkä muutkaan 
ole hoikkia. Ja muilla naisil-
la on yleensä väärä mies. Jos-
sain Annelia odottaa se oikea 
mies. Ja oikeat laihdutusoh-
jeet, jotka eivät rajoita syö-
mistä ja juomista. Ja oikea 
kuntoilulaji, joka ei rasita, ei-
kä vie aikaa. Ja oikea yleisö, 
joka ymmärtää, miten iha-
na Anneli on.

Hukkasen Avomielinen 
Anneli esitetään Kukossa 

Avomielinen Anneli avaa 
naisen mielenmaiseman

lauantaina 15.10. klo 20 (ovet 
18.30). Varaa paikkasi laitta-
malla sähköpostia osoittee-

seen kukko.events@gmail.
com. Liput ennakkoon 15€, 
ovelta 18€.

The Stolen Gnomes on Au-
rinkorannikolla pitkään vai-
kuttanut multinationaalinen 
yhtye. Bändin perushahmot 
ovat Chicago Jim ja Mando-
lin Mick. Myös suomalainen 
basisti Risto Hankala (Hava-
na Black) kuuluu vakiporuk-
kaan ja tuoreimpana jäsenenä 

myös Seita Van Den Eeden toi-
mii yhtenä bändin solisteista. 
Stolen Gnomes esiintyy Ku-
kossa torstaina 13.10. Luvas-
sa on sielukasta musiikkia 
Ameriikan ja Irlannin mal-
liin. Kuten bändi, niin myös 
musiikki ja yleisö tulevat ole-
maan kansainvälistä. Laval-

ta kuuluu irkkumusan lisäksi 
bluesia, soulahtavia kappalei-
ta ja ihan popin puolellakin 
pyörähdetään. Erittäin omin-
takeisella ja maanläheisellä 
tyylillä.

Liput ennakosta vain 8€. 
Laita varaus sisään kukko.
events@gmail.com.

Tämän viikon lauantaina, 
8. lokakuuta vietetään taas 
Málagassa taiteiden yötä, 
Noche en Blancoa.

Riemastuttavan moni 
kulttuuritapahtuma tekee 
paluuta kahden jokseenkin 
pakollisen välivuoden jäl-

keen. Nyt joukkoon liittyy 
myös Málagan taiteiden yö, 
Noche en Blanco.

Tänä vuonna kolmatta-
toista kertaa järjestettävä 
tapahtuma alkaa lauan-
tai-iltana klo 19 ja jatkuu 
puolille öin. Tapahtuman 

yli 50-sivuinen ohjelmaleh-
tinen listaa satoja eri tapah-
tumia ja performansseja, 
joten tarjontaan kannattaa 
tutustua tarkemmin tapah-
tuman nettisivuilla: www.
lanocheenblancomalaga. 
com.

laisuudessa. Lisäksi kuoro 
avustaa Aurinkorannikon 
ev.lut. seurakuntaa jumalan-
palveluksissa muutaman 
kerran vuodessa, esimerkik-
si Adventtina.

Aurinkorannikon kuoro, 
El Coro Costa del Sol ry on 
vuonna 1977 perustettu, it-
senäinen sekakuoro, mutta 
teemme yhteistyötä Aurin-
korannikon ev.lut seurakun-

nan kanssa.
Kuoroharrastaja, tule lau-

lamaan kanssamme. Harjoi-
tuskauden alussa, syksyisin 
ja alkuvuodesta, otamme 
mielellämme uusia, kaiken 
ikäisiä, sopraanoja, alttoja, te-
noreita ja bassoja mukavaan 
joukkoomme.

 Tarja Alanen-Holmberg 
Aurinkorannikon kuoron 

puheenjohtaja
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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

Pienikin ilmoitus huomataan!

Avda. Clemente Diaz Ruiz 4, Fuengirola

100 m päässä juna-asemalta, kauppahallin takana

Puh. +34 952 476 880
+34 634 352 641

HAMMASLÄÄKÄRI
Päivi Voutilainen

 

Hyvä mieli ja hyveet
MINULLA OLI TÄLLÄ VIIKOLLA useampi positiivinen 
kohtaaminen, jotka saivat minut pohtimaan meidän 
hyvinvointia, hyviä ja positiivisia asioita sekä hyveitä.

Hyvinvointi on kokonaisuus, jota emme useinkaan 
tule ajatelleeksi, vaan meidän länsimainen kulttuuri on 
hyvinkin keskittynyt ongelmanratkaisuun ja sairauksien 
hoitoon sekä epäkohtien korjaamiseen. 

Yksi kohtaamisistani oli, kun tapasin 
lasten syntymäpäiväjuhlissa sattumal-
ta väitöskirjatutkijan, joka kertoi minulle 
positiivisen psykologian tutkimuksesta. 
Positiivinen psykologia keskittyy ihmisten 
vahvuuksiin ja voimavaroihin, ja näiden 
vahvistamiseen. Positiivinen psykologia 
tutkii sitä, mikä saa ihmiset ja yhteisöt 
voimaan hyvin ja kukoistamaan. 

Mikä saa meidän voimaan hyvin? Mi-
kä vahvistaa meidän vahvuuksia ja saa 
meidät voimaan hyvin?  Sambaopettajani 

kertoi tällä samaisella viikolla hyvinvoin-
tiympyrästä samalla ajatuksella kuin 
ruokaympyrä. Voimme tehdä ympy-
rän, jonka täytämme niistä asioista, 
jotka tuottavat meille hyvinvointia. 
Mitä sinun hyvinvointiympyräsi 

sisältäisi?

Jos olemme päässeet irti syyllistymisen ja syyllis-
tämisen kulttuurista voi silti meidän takaraivossa jys-
kyttää opit ja perinteet liiallisen ilon vääryydestä tai 
naurun pinnallisuudesta. Oman hyvinvointiympyrän 
yhtenä palasena aion kasvattaa lupaa iloita enemmän. 

Näiden kohtaamisten myötä pohdin ihmisten toisten-
sa kohtaamisia ja miten ne tuottivat esi-
merkiksi minulle suurta mielihyvää. Nämä 
kaikki positiiviset kohtaamiset koskettavat 
tapaa kohdella toista ihmistä arvostaen. 
Ihmisarvo on meillä sama, tulimme tai 
olimme minkälaisessa elämäntilantees-
sa tahansa. Hyveisiin taas kuuluvat nuo 
asiat, joita jaamme toisillemme, kuten 
kohteliaisuus, empaattisuus, sympatia ja 
hienotunteisuus sekä tahdikkuus.

Kohtaamisista yhtenä tärkeimpänä 
voimaannuttamisen lähteenä voimme 
kokea läheisten ja kavereiden kauniit sa-

nat ja teot, mutta ei vähäisimpänä ihan vieraat ihmiset 
kadulla kaupassa tai asioilla kohdatut ihmiset ja heidän 
ystävälliset tervehdykset ja hymyt. Ne antavat voimaa 
oman arjen pyörittämiseen ja rakennuspalikoita ja yl-
läpitoa oman itsetunnon ja minän eheyteen. 

Niina Ristolainen
NSC Group Oy

Kirjoittaja on laillistettu sosiaalityöntekijä (YTM) 
sekä hyvinvointi- ja sosiaalipalvelujen yrittäjä 

Fuengirolassa.

Positiivinen 
psykologia tutkii 

sitä, mikä saa 
ihmiset ja yhteisöt 
voimaan hyvin ja 

kukoistamaan. 

� 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!

Palvelut myös etänä!

Heini (+34) 655 650 399 
heini@taikatie.com
www.taikatie.com

Anni ’s
Elinvoimaa luonnosta.
Vital Shop

• Jesus Cauti o 44 juna atu), di . Jupiter lo al 16
os oliches Ca é ardemumman lähellä). uh. 952 667 087

• Carre our Mijas Costa 

Anni s ital hop os olichesissa Juna adulla) 
ja Carre our Mijas Costalla pal elee.  

ummassa in liik eessä pal elua m ös suomen ielellä

Vitamiinit • mineraalit • luomuelintarvikkeet

-10
Meiltä löydät myös kattavan valikoiman Tohtori Tolosen tuotteita. 

– Hae uusin tarjouskatalogi kaupastamme!
Liikkeessämme saat palvelua myös suomen kielellä

Avda Los Boliches (bussikatu) 109, Edif. Don Luis. 
(Kauppahallin kulmalta tien toisella puolella) Puh. 952 667 087. 

Avoinna ma–pe 10–20 ja la 10–14
Elviria: ma–pe 10–18 / la 10–14

Hyvinvointineuvontaa suomen kielellä 
www.annisvitalshop.com | lb@annivitalshop.com

– Muista ottaa pistekorttisi mukaan ostoksille! –

500ml
MIVITOTAL

-15%

VitaVitaVitaVita

Tarjous voimassa 

20.10.  asti.

 

 
 

 
 

•

• Integratiivinen vastaanotto. 
Bioresonanssitutkimus. 
Kilpirauhasen hoito, suoliston 
hyvinvointi jne. 

Suonikohjujen ja säärihaavojen 
hoidot vaahtoruiskutuksella.

Sydän ja verisuonisairauksien 
diagnoosi, sekä ennaltaehkäisy.
Rasituskoe, Holter 24h, MAPA.

•

TARJOUKSENA 
VASTAANOTTO 
+ SYDÄMEN 

+ KAULAVALTI
-

MOIDEN JA 
AORTAN

ULTRAÄÄNI 180€

Tiedustelut ja ajanvarukset +34 617 324 788 Satu

info@cardiologosergiomejia.com
www.cardiologosergiomejia.com

Yhteistyössä

Myynnissä 
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€.

WWW.WELLO2.FI

Jo yli 
70.000 

tyytyväistä 
käyttäjää!

Marokon
kulta

- tuotesarja
100% Argán-öljyä, ilman lisäaineita.

Myynti: Centro Finlandia, Meriatur

Ihon kauneuteen ja hoitoon. Myös 
ihosairauksiin sekä hiusten hyvinvointiin.

Ehkäisee ihon 

ikääntym
istä

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

info@meriatur.com
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Yrityksesi viesti tälle paikalle?

Niina Ristolainen
Laillistettu sosiaalityöntekijä, YTM
+358 400 744 273
INFO@NSCGROUP.FI

SOSIAALI- JA HYVINVOINTIPALVELUT:
� SOSIAALITYÖ
� ARJEN APU
� AMMATILLINEN TUKIHENKILÖTOIMINTA
� SOSIAALINEN KUNTOUTUS

TUKEA ARJEN JA ASIOIDEN HOITOON

NSC GROUP OY – NORDIC SOCIAL CARE
Centro Finlandia, 2. krs � Calle Oliva 3N, Fuengirola

@helmibeautysalonfuengirola

Helmi Beauty Salon FuengirolaHelmi Beauty Salon Fuengirola
Avoinna ma-pe 10-18, lauantai sopimuksen mukaan
Calle Bernabé Tierno 3, Lindamar 2

Timma.es/helmifuengirola / +34 722 821 329
BEAUTY SALON

PA
RT

U
RI

-K
AMPAAMOPALVELUT � URHEILU

H
IERO

N
TA

�
RIPSET

�KOSMETOLOGIPALVELU
T

Puhdistava & 
Syväkosteuttava Hyaluron-

ultraäänikasvohoito, 
sis. lisäksi Led-valohoito 20 min & 
japanilainen lifting-kasvohieronta

SKY-kosmetologi
Tiina Annika

@beautybytinaannicas

Tuntuuko ihosi kuivalta ja karhealta?
Pitkäkestoiset Henna-
värikulmat 45€ (1h)

Kestopigmentointi 
Puuterikulmat 

190€ (230€)
89€ (1,15h)

LOKAKUUN TARJOUS!

Naisten Pankki aloittaa syys-
kauden perinteisellä Kävele 
Naiselle Ammatti -tapahtu-
malla sunnuntaina 23.10. Klo 
12 on kokoontuminen Fuen-
girolassa Pedro Cuevasin au-
kiolla, jossa Personal Trainer 
Riina Leppäkangas vetää 
alkulämmittelyn. Sen jäl-
keen suunnataan kohti sa-

tamaa ja takaisin vanhaan  
malliin.

”Kehittyvissä maissa nai-
set ja tytöt kävelevät 6 kilo-
metriä päivässä hakeakseen 
vettä. Kävellään hetki heidän 
rinnallaan ja annetaan mah-
dollisuus ansioon ja päätäntä-
valtaan omasta elämästään”, 
kannustaa Naisten Pankin 

vetäjä Tiina Shamrin.
Ennen lähtöä kerätään 

osallistujilta 10 euron kä-
teislahjoitus, joka menee 
kokonaisuudessaan Naisten 
Pankille. Varoilla rahoitetaan 
Naisten Pankin hankkeita, 
joilla tuetaan naisten yrittä-
jyyttä ja toimeentuloa kehi-
tysmaissa.

Naisille kävellään 
taas ammatteja

Aiempien vuosien tapaan mukaan kävelemään odotetaan runsasta osanottoa.

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

Suomen Merimieskirkon 
sosiaalikuraattoreiden koulutuspäivät 
Fuengirolassa 4.–6.10.
Suomen Merimieskirkko 
tekee sosiaalityötä eri puo-
lilla Eurooppaa. Pysyviä 
toimipaikkoja on Ateenas-
sa, Brysselissä, Hampurissa, 
Lontoossa ja Rotterdamissa. 
Liikkuvaa sosiaalityötä teh-
dään Antwerpenissä, Aurin-
korannikolla, Berliinissä, 
Iso-Britanniassa, Irlannissa 
ja Luxemburgissa. Aurinko-
rannikolla työskentelevät so-
siaalikuraattorit ovat siis osa 
tätä työyhteisöä ja laajaa eu-
rooppalaista yhteistyöver-
kostoa. 

Euroopan sosiaalityötä 
tekevät merimieskirkkolai-
set ovat olleet Fuengirolassa 
koulutuspäivillä 4.–6. loka-
kuuta. Koulutuksen aiheena 
oli yhteisöjen kanssa tehtä-
vä työ ja sen kehittäminen. 
Kouluttajana oli Satu Leko-
la. Keskusrikospoliisin riko-
sylikomisario Kaj Björkqvist, 
joka toimii Espanjan yhdys-
henkilönä, kävi koulutuspäi-
villä kertomassa työstään. 
Lisäksi tehtiin vierailu Au-
rinkorannikon suomalai-
seen seurakuntaan. 

Suomen Merimieskirkko 
on sinun turvaverkkosi maa-
ilmalla. Merimieskirkon so-
siaalikurattorit tekevät työtä 

suomalaisten kanssa eri puo-
lilla Eurooppaa, jotta suoma-
laisten ja suomalaisyhteisöjen 
hyvinvointi lisääntyisi.

Sosiaalikuraattorit koolla Fuengirolassa.
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Mikko Eskelisen elämässä vauhti on aina 
ollut kohdillaan. Menestystä on tullut niin 
yrityselämässä kuin kilparadoillakin. Juuri 
50 vuotta täyttäneen miehen elämässä 
vauhti sen kun kiihtyy.

Teksti ja kuva: Antti Pekkarinen

Katsastuskonttorilt

– Moottoriurheilu on aina 
ollut minulle läheinen asia. 
Pikkupoikana harrastin mo-
tocrossia, kunnes 18-vuoti-
aana muutama muu asia 
alkoi kiinnostamaan enem-
män, Eskelinen muistelee 
nuoruuttaan nauraen.

Palataan kohta Eskelisen 
elämän myöhempien vaihei-
den moottoriurheilusaavu-
tuksiin, mutta käydään 
ensin hieman läpi miehen 
uraa yrittäjänä. Ei liene yl-
lättävää, että sekin liittyi 
moottoriajoneuvoihin.

Katsastusyrittäjä

Kun ajoneuvojen katsastus 
vapautettiin vuonna 1995, 
Eskelinen näki mahdolli-
suuden tuottavalle liike-
toiminnalle. Hän perusti 
kotiseudulleen Jyväskylään 
Keski-Suomen Autokatsas-
tus Oy:n.

– Lähdimme heti alussa 
rakentamaan bisnestä asi-
akkaan näkökulma edellä. 
Perinteisesti katsastusinsi-
nöörit eivät ole olleet aivan 
ykkösluokan asiakaspalve-
lijoita, me panostimme heti 
palveluun ja myös kont-
toreiden viihtyisyyteen. 
Panostus kannatti, mark-
kinaosuutemme Keski-Suo-
men katsastuksista nousi 
vuodessa yli kolmannek-
seen. Ja seuraavina vuosi-
na vielä siitä reippaasti 
suuremmaksi.

Katsastuksien lisäksi lii-
tetoiminnan menestystä 

me aikaa jatkossa viettää.
Eskeliset päätyivät hank-

kimaan asunnon Belnalmá-
denan satamasta ja ovat siitä 
asti viettäneet siellä noin 
puolet vuodesta. Viime ke-
väänä he hankkivat uuden 
asunnon, komeilla näkymil-
lä olevan villan Torremuel-
len kukkuloilta. 

Minnekäs pantteri pil-
kuistaan pääsisi, kun Eske-
lisen kilpailukielto loppui 
vuonna 2010, oli jälleen ai-
ka perustaa katsastusfirma. 
Eskelisen, Tenhon ja Marko 
Aavikon omistamalla Plus-
katsastus Oy:llä on tällä 
hetkellä noin 30 katsastus-
konttoria ja se on Suomen 
toiseksi suurin ketju yli 15 
miljoonan euron liikevaih-
dollaan.

Kilpa-ajaja

Moottorit ja kilpailu ovat ol-
leet Eskelisen verissä jatku-
vasti. Nuoruuden motocross 
-kilpailujen jälkeen hän ve-
ti kisakypärän päähänsä en-
simmäisen kerran vuonna 
2006. Luokkana oli tuolloin 
endurance autot.

– Kisavauhti tuntui ole-
van heti kohdillaan. Vuon-
na 2008 tuli ensimmäinen 
Suomen mestaruus Super-
touring sarjassa. Sittemmin 
menestystä on siunaantu-
nut erilaisissa rata-autoi-
luluokissa. Vuonna 2012 
voitin gt3 -sarjan Espanjan 
mestaruuden ja seuraavana 
vuonna kultamitali tuli Por-
tugalista. 

– Lamborgini Super Trofeo 
-sarjassa voitin EM-hopeaa 
vuonna 2015 ja eksoottisen 
Aasian mestaruuden 2018.

Rata-autoilu on tuntunut 
Eskeliselle omimmalta lajil-
ta, mutta naapuri sai hänet 
innostumaan myös rallista.

-Rallihomma lähti puo-

Kansakunnan haavat ja arvet

Pääkirjoitus 7.10.2022

vauhditti myös kuljettaja-
tutkintojen saaminen saman 
yrityksen piiriin.

– Vuosina 1999–2001 käy-
tännössä kaikki inssiajot teh-
tiin meidän kauttamme.

Keski-Suomi oli vasta 
harjoittelua Eskelisen kat-
sastusyrittäjäuralla. Vuo-
situhannen vaihteessa 
hän perusti yhdessä Var-
sinais-Suomessa vaikutta-
neen Pasi Tenhon kanssa 
Suomen Katsastusmark-
kinointi Oy:n.

– Toiminta kasvoi valta-
kunnalliseksi, lähdimme te-
kemään työtä nimenomaan 
markkinointi edellä. Lähe-
timme vuosittain yhteensä 
yli miljoona katsastuskut-
sua. Kehitimme softan, jon-
ka avulla jaoimme asiakkaat 
omiin konttoreihimme ja 
myös monille alihankki-
joille ympäri Suomen. 

Eskelisen ja Tenhon yri-
tyksestä muodostui K1 brän-
di, jolla oli parhaimmillaan 
36 omaa katsastuskonttoria 
ja useita franchising yrittäjiä. 

Espanjalainen katsas-
tusjätti Applus kiinnostui 
yrityksestä, kun valtion 
omistama A-katsastus myy-
tiin brittiläisille pääomasi-
joittajille.

– Applusin kanssa hierot-
tiin aikamme kauppoja ja so-
pimukseen päästiin vuonna 
2006. Työvelvoitteeni K1:ssä 
loppuivat vuoden 2007 lop-
puun, silloin oli aika hieman 
hengähtää ja mietiskellä per-
heen kanssa missä haluam-

Kuka on 
kaikkien aikojen 
suomalainen 
moottoriurheilija?   

Teksti ja kuvat:  
AP & JL Samuel Savolainen, 18, 

Järvenpää

Kimi Räikkönen. Hän on 
vaan paras. Täysin suvereeni.

 

Tomas Korpela, 43,  
Pietari

Juha Kankkunen. Tuli heti 
mieleen ja onhan hän kova 
kuski.

Mikko Eskelinen, 50, 
Jyväskylä  

Keijo Rosberg. Hän avasi 
polun suomalaiselle 
formulamenestykselle

littaisesta vitsistä. Olimme 
naapurini Juha Pylvänäisen 
kanssa saunomassa ja yht-
äkkiä hän paukautti, että si-
nä muuten lähdet minulle 
kartturiksi Tunturiralliin. 
En aluksi ottanut ihan to-
sissaan asiaa, mutta niin se 
vaan toteutui. Olin totaali-
sen surkea kartturi, mut-
ta Juha ajoi niin hyvin, että 
olimme lopulta oman luok-
kamme neljänsiä.

Sittemmin Eskelinen on 

Espanjassa hyväksyttiin keskiviikkona laki, jonka 
tarkoitus on kunnioittaa maan sisällissodan ja sitä 
seuranneen Francon diktatuurin uhreja. Uudella 
lailla valtio esimerkiksi velvoitetaan etsimään sodan 
ja diktatuurin aikaisia joukkohautoja ja uhrien tunnis-
tamiseksi luodaan kattava dna-pankki.

Me suomalaiset tiedämme, että sisällissodan 
käyneessä maassa haavat ovat syvällä ja niiden ar-
peutuminen kestää pitkään. Suomen haavojen syn-
nystä on kulunut jo yli 100 vuotta, silti vieläkin joskus, 
onneksi harvoin, kuulee retoriikkaa, joka kumpuaa 
avoimista haavoista. Haavat saattavat pysyä avoimina 
sukupolvien yli, Suomen sisällissodassa taistelleista 
ihmisistä tuskin kovin montaa on enää elossa. 

Jokaisen kansakunnan täytyy käydä läpi oman 
historiansa. Myös sen mustat hetket. Suomessa si-
sällissodan molemminpuoliset julmuudet on käyty 
läpi moninäkökulmaisessa historiankirjoituksessa, 
kuin myös kirjallisuudessa ja esimerkiksi elokuvissa. 
Vaikka julmuudet edelleen tuntuvat käsittämättömän 
pahalta, ne on kuitenkin myönnetty ja käsitelty.

Espanja on huomattavasti Suomea nuorempi 
demokratia. Francon ajan traumojen käsittely on 
kansakunnan kollektiivisessa ymmärryksessä vasta 
alkuvaiheissa. Seuraavat vuosikymmenet näyttävät, 
pystyykö Espanja katsomaan rehellisesti mennei-
syyteensä. Pystyvätkö sen kansalaiset pyytämään 
ja antamaan anteeksi. 

Urakka on valtava. Ilmeisesti Francon ajoilta on yli 
100.000 ihmistä kateissa. Joukkohautojen mahdol-
linen löytäminen tulee olemaan Espanjalle kivulias 
kokemus. Vain historian tosiasioiden tunnustaminen, 
niiden anteeksi pyytäminen ja anteeksiantaminen 
voivat pitää kansakunnan vahvana ja yhtenäisenä. 

Mikko Eskelinen vietti viime viikonloppuna hilpeät 50-vuotisjuhla

Pieni on kaunista
Kalamiehiä on kaiketi karkeasti kahdenlaisia: niitä jotka 
saavat kalareissulla kalaa ja niitä jotka saavat kalareissul-
la krapulan. Toki jotkut saavat sekä kalaa että krapulan, 
ja jotkut jäävät ilman kumpaakin.

Itse saan tavallisesti yhden ahvenen. Pienen.
Mutta kivaa kalassa yleensä on. Varsinkin kun oman 

pojan kanssa istuskelee veneessä kesäyöhön vaipuvassa 
suomalaisessa kesämaisemassa ja siinä sitten naures-
kellaan että tuleekohan seuraavaksi särki vai räkäkiiski.

Näiltä pohjilta voit ehkä kuvitella, että ihmetykseni oli 
melkoinen kun luin huijauksesta joka oli paljastunut ka-
lastuskilpailuissa Yhdysvalloissa (tietysti).

Kisan voittajajoukkue Jacob Runyan ja Chase Comins-
ky jäi punnitustilaisuudessa kiinni siitä että he olivat täyttä-
neet kalansa painoilla. Lisäkiloja oli haettu mm. lyijykuulia 
ja kalafileitä(!) pyydystettyjen kalojen sisään tunkemalla.

Tässä vaiheessa vielä lähinnä nauratti. Mutta olisittepa 
nähneet kilpakumppanien reaktiot! 

Netissä leviävällä videolla näkyy sellaista raivoa, et-
tä naurelu vaihtui vähitellen epäuskoiseen tuijotukseen. 
Suomeksi ne eivät siellä osaa kirota, mutta kaikki muut 
sadattelut maan ja taivaan väliltä kuultiin. Pari heppua 
näytti siltä että aortta räjähtää justiinsa. 

Poliisin kutsuminen, rikosilmoituksen tekeminen ja oi-
keuteen meneminen tulivat periamerikkalaiseen tapaan 
puheeksi vasta noin kahden sekunnin jälkeen huijauksen 
paljastumisesta. 

Kilpailunjohtaja joutui vakavissaan kuuluttamaan, et-
tä huijareihin ei saa käydä käsiksi. Kalastuskilpailussa. 
Leppoisa meininki.

Aivan hitusen paremmin aloin ymmärtää kanssakala-
miesten raivareita, kun kävi ilmi että kilpailussa oli 30.000 
dollarin pääpalkinto. Mutta siinäpä se on-
kin. Kun laitetaan kalastuksen kaltaiseen 
touhuun tuollainen rahapalkinto, niin koko 
homma on pilalla.

Minä istun mieluummin pojan kans-
sa soutuveneessä ja syötän kaloille 
kastematoja.

Janne Leipijärvi

Mikon 
autourheilun CV
2020 – Lamborghini Super Trofeo 
Europe HOPEA 
2019 – Lamborghini Super Trofeo 
Europe PRONSSI 
2018 – Lamborghini Super Trofeo Asia 
MESTARUUS 
2017 – Lamborghini Super Trofeo Asia 
HOPEA 
2016 – Ralli SM-sarja: SM1-luokka 5.
2015 – Lamborghini Super Trofeo 
Europe HOPEA & MM-PRONSSI 
2014 – Lamborghini Super Trofeo 
Europe 4.  
2013 – Audi R8 GT3 Portugal SuperCars 
Series MESTARUUS
2012 – Audi R8 GT3 Spanish GT 
MESTARUUS 
2011 – Suomen MM-rallin 
tuotantoautojen luokan 7. sija 
2010 – Rallin Suomi Cup MESTARUUS 
2009 – Lamborghini Gallardo GT3 
SUOMENMESTARUUS 
2008 – BMW 320si 6/12 voittoa 
2008 – BMW 320si Super Touring 
SUOMEN- ja VIRONMESTARUUDET
2006–2009 – Valikoituja Endurance ja 
rallikilpailuja
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Katsastuskonttorilta kilparadoille

KUKA?
Mikko Eskelinen, 50v

 ● Naimisissa, 3 lasta,  
1 lapsenlapsi

 ● Kotoisin Jyväskylästä
 ● Toiminut katsastusalan ja 

jätehuoltoalan yrittäjänä
 ● Ajanut kilpaa monessa eri 

luokassa
 ● Harrastaa moottori

urheilun lisäksi golfia

Terdellä istuessani tulin vatuloineeksi viitekehystäni, ja 
päätin ottaa kopin niistä kuvottavista sanoista ja ilmai-
suista, joita rakkaaseen äidinkieleeni on lähivuosina 
ilmaantunut ja jotka vielä pystyn muistamaan tässä ai-
kaikkunassa. Tiedän, että tehtäväni on haastava, mutta 
tahtotilani on tässä se juurisyy, miksi haluan avautua ja 
ammentaa tähän kolumniin – jumaleisson! – niin monta 
oksettavaa ilmausta kuin vain pystyn! Toivottavasti täl-
le tulee iso suositus!! Asiakasrajapinnassakin on ihan 
parhautta, kun toimistolle tullaan, koiruus hihnassa, ja 
huikataan ovelta: ’Olis hakusessa asunto tälle kombol-
le!’ Huikeaa!

Hakusessa on siis kunnon kieli, ja listaan nyt mieleni 
eskaloituneet ilmaisut, joten varoitus: tiedossa on – juu-
rikin niin – puppugeneraattoreiden tuotosta, jargonia. 
Sitä voi pitää kivaa niin monella tavalla ja on ihan par-
hautta tällaiselle muutosketterälle mummolle sanoittaa 
omat tuntemukset, avautua oikein kunnolla ja tällä kertaa 
ihan ilman pallopuistokuvioita. Se niin voimaannuttaa! 
Jumpataan tämä nyt kerralla kuntoon ennen kuin läh-
demme kaikki lomalle lompsis! Isokäsi!

 Näillä mennään. Jaksuhalit sinullekin.
 

P.S. Kieli ei tietenkään ole staattinen, mutta tällaiset, mie-
lestäni teennäiset trendisanat, hyvien suomenkielisten 
sanojen kömpelöt vastineet, ärsyttävät ainakin kaltais-
tani, kaikesta turhasta valittavaa vanhaa ihmistä. Prkl!

P.P.S. Kielellä on taipumusta lyhentyä, miten siis on 
selitettävissä ilmaisut kuten:

’luetaan visuaalista tekstilajityyppiä’ = katsotaan kuvaa
’pallopuistokuvio’ = arvio luvuista
’tiekartta’ = suunnitelma
’viitekehys’ = maailma

P.P.P.S. Jos et huomannut yllä olevassa 
mitään outoa, normaalista poikkeavaa, 
lyön vetoa, että olet alle 40-vuotias.

Elämä on

Raija Kurkola

”Uusi laki velvoittaa 
Espanjaa etsimään 

sisällissodan ja 
Francon uhrien 
joukkohautoja.”

Hs.fi 6.10.

innostunut myös ajamaan 
rallia ja plakkarissa on lä-
hes 50 SM-rallia ja kaksi  
MM-rallia.

Moottoriurheilussa vaa-
ran momentti on aina läs-
nä. Pari kertaa Eskeliselläkin 
on ollut tilanteita, joissa olisi 
voinut käydä hullusti.

– Vakavin vaaratilanne 
tapahtui Jerezissä vuonna 
2019. Viimeisellä kierrok-
sella tuli pääsuoran pää-
hän 250km/h mittarissa ja 

jarrupoljin ei reagoinut mi-
tenkään. Hiekka-alue hidasti 
hieman, mutta kyllä vauh-
tia oli ainakin 150km/h 
kun törmäsin kahteen ren-
gasvalliin. Vasta niiden ta-
kana olleeseen muuriin auto 
lopulta pysähtyi. Turvavöis-
tä jäi kaulasta alaspäin aivan 
kuin polttojälki. Kyljessä 
tuntui kovaa kipua, mutta 
mitään vakavaa ei tuolloin-
kaan tapahtunut.

– Sierra Morenan rallissa 

Córdobassa auton jarrut pet-
tivät ja auto jäi rusinana olii-
vipuun kupeeseen. 

Vaaratilanteita ja kau-
heasti puuhaa ja hommaa. 
Miksi aikuinen mies jaksaa 
kilpa-ajoa?

– Kyllä se pitää nuorena. 
Jokainen kisa on hurja ad-
renaliinipiikki. Jännittää-
kin aina, hyvin usein kroppa 
reagoi niin, että juuri ennen 
lähtöä on pakko käydä ok-
sentamassa.

Jouko Sohlberg, 59, 
Helsinkiin

Sanotaan tämä uusi voittaja, 
Kalle Rovanperä. Aivan lois-
tava nuori kuski.

Pekka Rosholm,  
Pori 

Mika Häkkinen, tietysti.

Kimmo Korhonen, 65, 
Vantaa

Tommi Mäkinen. Tommi 
oli hyvä rauhallinen kuski 
ja sillä oli erittäin hyvä 
rallienglanti.

 

onloppuna hilpeät 50-vuotisjuhlat villallaan Benalmádenassa

Mitä naapuritkin sanoo!
Lapsena äidillä oli aina se viimeinen ässä hihassa, jonka 
hän veti esille muiden kaitsemiskeinojen loputtua meidän 
teinien koheltaessa. ”Mitä naapuritkin sanoo”. Se oli niin 
veret seisauttava repliikki, että sen jälkeen pää tyhjeni 
ainakin hetkeksi. ”Entä sitten – mitä sillä on väliä!?”, oli 
se tavallinen vastaus pienen tauon jälkeen.

Täällä rannikolla on ihailtavan monia suomalaisia, joita 
ei voisi vähempää kiinnostaa, mitä naapurit sanovat. Vai 
mitä mieltä olette Matista, joka ajoi sähkömopoautolla 
ison valkoisen koiran kanssa Nilsiään tai Tainasta, joka 
käveli Fuengirolasta viiden maan halki Helsinkiin. Kum-
pikin heistä on kertonut, että jostain tuli vaan se ajatus 
ja sitten sitä jo lähdettiinkin liikkeelle. 

Niin, miten usein meille tulee ideoita ja ajatuksia, 
mutta keksimme enemmän kuin sata hyvää syytä, mik-
si minä en nyt juuri pysty tai voi tai ehdi lähteä tästä nyt 
mihinkään. Eikä kysymys ole aina lähtemisestä, yhtä 
hyvin kyseessä voi olla jonkin asian tarkasteleminen 
aivan toisesta näkökulmasta tai pieni muutos omaan 
elämään ja omiin rutiineihin.

Mutta jospa laittaisimme nyt sen järjen ja naapu-
rit sivuun. Mistä sinä haaveilet, mistä unelmoit? Mikä 
konkreettinen teko tai asia olisi askel siihen suuntaan. 
Mitä voit tehdä tänään, jotta huomenna eläisit elämääsi 
täysillä ja nauttisit siitä.

Saattohoitokodin johtaja Riikka Grå sanoi kerran 
MTV3:n haastattelussa, että kuolinvuoteellaan ihmiset 
ovat kertoneet miten ”elämä menee vähän kuin hukkaan, 
jos elää muiden arvojen mukaan tai muiden armoilla, ne 
ovat niitä suruja, joita ei voi lohduttaa pois. Ne 
ovat niitä, jotka jäävät painamaan.”

Pidetään huoli itsestämme ja rakkais-
tamme, annetaan aikaa toinen toisillem-
me ja uskalletaan haaveilla ja kulkea kohti 
unelmia. 

Sillä ei ole mitään väliä mitä naapu-
rit sanovat.

Suvi Kauranen
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Ihmeiden aika ei ole ohi
VIIKON KIEKKOUUTINEN tulee Man-
sesta. Sarjajohtaja Ilves vaihtoi pääval-
mentajaa. Jouko Myrrä saa mennä ja 
tilalle astuu välittömästi Antti Pennanen.

Luulisi vaihdoksen olevan aika moi-
nen shokki Myrrälle, mutta myös Ilvek-
sen faneille.

– Surullinen ja tyhjä olo, Myrrä itse 
luonnehti.

Ylensä valmentajaa vaihdetaan, kun 
peli ei kulje ja tappioita tule perä perään. 
Nyt on tullut voittoja ja joukkueen peli-
ilme on hyvä sekä pelaamisen balanssi 
kohdallaan. Ilves on esittänyt Myrrän 
alaisuudessa rohkeaa kiekollista peliä, 
mikä on Ilvekselle ominaista.

SYY EI OLEKAAN Myrrän epäonnis-
tumisessa, vaan siinä, että Pennanen 
haluttiin päävalmentajaksi, ja mestarival-
mentaja haluttiin nopeasti penkin taak-
se, koska Pennanen mitä ilmeisemmin 
halusi haalarihommiin heti.

Hänellähän oli pesti Jokereihin, mutta 
kun seuran KHL-taival katkesi, eikä Liigan 
portit avautuneet, kuopi Pennanen maata 
ja oli lähtökuopissa. Hinku töihin oli kova.

Viimeksi Pennanen valmensi U-20 
-maajoukkuetta.

Pennanen johti HPK:n mestariksi ke-
väällä 2019. Hän toimi myös Jukka Ja-
losen apuna Leijonamiehistön valmen-
nusportaassa.

Miestä arvostetaan suomalaisissa 
jääkiekkopiireissä korkealle ja ottajia 
Pennasella olisi ollut. Hänen nimensä 
yhdistettiin aiemmin Tapparaan, kun 
Jussi Tapola kuluvan kauden jälkeen 
väistyy tehtävästä. 

Ilveksellä oli kiire saada sopimus vuo-
teen 2025 asti.

Valmentajan vaihtaminen on aina ris-
ki. Ja riski on nyt pelkästään valmentajan 
vaihdosta vastanneet Ilveksen johdon.

MYRRÄ VALMENSI Ilveksen pronssille 
viime kaudella. Sama ei nyt riitä. Ha-
lutaan enemmän. Jos Ilves ei pelaa 
finaaleissa, on se pettymys. Jos taas 
käy niin, että joukkue putoaa jo välieris-
sä, katseet kohdistuvat seuran johtoon. 
Fanit vaativat päitä vadille.

No, Pennanen on joka tapauksessa 
huippuvalmentaja, maan parhaita. Siitä 
voidaan toki seurajohtoa onnitella.

HIFK:n kohdalla on puhuttu alkuvaike-
uksista ja uusien pelaajien sisäänajosta. 

Huolestuttavinta Ville Peltosen johtamal-
le joukkueelle on ollut pelillinen ilme. 
Tekemisiä on leimannut alakuloisuus 
ja innottomuus. Virkamieskiekkokin on 
liian mairitteleva sana helsinkiläisistä.

No, toivottavasti lauantaina niukka 
voitto TPS:sta kertoi suunnan käänty-
neet. Kaikki edellytykset joukkueella on 
nykyistä paljon parempaan. Ilmeisesti 
kyse on siitäkin, etteivät hierarkiat ole 
vielä kohdallaan. Ei ole riittävän selvää 
se, millainen koostumus pelaa ylivoimat, 
kenet valmentaja tiukan paikan tullet oh-
jaa jäälle ja kenet jättää penkille.

Ihan putkeen ei mene Tapparalla-
kaan. Joukkueella oli yhdeksästä pe-
listä vain 12 pistettä. Kun muistaa, että 
mestarijoukkue vielä vaihtui melko vähän 
viime kaudesta, ei tähänastista voi pitää 
onnistuneena.

Kotonaan kirvesrinnat hävisivät 1–4 
Ässille, joka käyttää pelaajiinsa yli mil-
joona euroa vähemmän kuin Tappara.

LUKON VALMENTAJA Marko Virtanen 
on koko alkukauden perään kuuluttanut 
puolustuspelin merkitystä. Puheet näyt-
tävät purevan. Raumalaisille on tehty 
kahdeksassa ottelussa vain 12 osumaa, 
joka on Liigan pienin määrä.

Raumalaisille ovat viime aikoina ol-
leet ominaista pienimaaliset voitot ja 
omiin on mennyt yksi tai ei yhtään. Te-
hottomuudestakaan ei voi enää puhua, 
sillä 22 maalia kahdeksassa ottelussa 
on ihan ok. Myönteistä on sekin, että 
joukkueen kapteeni Anrei Hakulinen on 
päässyt huippukuntoon. Hänet valittiin 
myös kuukauden pelaajaksi Liigassa.

Jos peliesitys pysyy raumalaisilla vii-
me otteluiden kaltaisena, on sillä kaikki 
mahdollisuudet tavoitella sarjan kär-
kitiloja.
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La Liga oli viime kaudella jännittävä aivan viimeistä kier-
rosta myöten, vaikka mestarin nimi olikin jo ollut selvillä 
pitkän aikaa. Viimeiset paikat eurokentille olivat yhä 
jakamatta ja putoajakolmikosta uupui vielä yksi onne-
ton. Alemmalla sarjaportaalla, La Liga SmartBankissa 
eli ns. divarissa, oli vielä ratkaisematta suorat nousijat, 
playoffpaikat sekä lopulliset putoajat. Sarjojen melkein 
jokaisella ottelulla oli merkitystä ja usein jopa ihan yk-
sittäisellä maalillakin. Esimerkiksi Málagan säilyminen 
oli loppujen lopuksi kiinni vain yhdestä (toteutumatto-
masta) Real Sociedad B:n osumasta.

Leikitelläänpäs hetki ajatuksella, että nämä sarjat 
olisivat suljettuja. Mikä saisi minut sateisena maanan-
tai-iltana stadionille jos joukkueeni olisi vailla mahdolli-
suuksia ”pudotuspeleihin”, eikä sillä olisi minkäänlaista 
pelkoa sarjasta tippumisesta? Tai vielä armottomammin 
kysyttynä, mikä saisi minut samaisena maanantai-iltana 
sateiselle stadionille seuraamaan divarin ottelua? Sellai-
sen divarin ottelua, josta ei voisi nousta ollenkaan, eikä 
pelkoa putoamisestakaan olisi. Eipä oikeastaan mikään. 
Ehkäpä korkeintaan joku paikallisderby.

Katkerat putoamistaistelut kuuluvat jalkapalloon. Sa-
moin valahtaminen sarjaporrasta alemmaksi, jotta sieltä 
voisi jonain päivänä sitten ehkä nousta takaisin. Tämä 
pitää yllä kiinnostavuutta myös pääsarjan alapuolella 
käytävissä sarjoissa. Olisi hyvin vaikea kuvitella suljet-
tuja pääsarjoja, joissa sitten osa peleistä ”pelailtaisiin 
vain työn puolesta”.

Yksi esimerkki on meillä ihan kotosuomesta, missä 
jääkiekko poikkeuksellisesti korvaa jalkapallon suosituim-
pana joukkueurheilulajina. SM-liiga on ollut suljettuna 
lähes koko 2000-luvun. Playoff-paikkojen selvittyä, pa-
nevat sen ulkopuolelle jääneet seurat pelaajiaan lihoiksi 
kesken kauden jatkaen junioripitoisesti ilman panosta, 
kesäloma mielessä. Siinäpä sitä ”maanantai-illan rattoa” 
niille harvoille ja valituille katsojille, jotka jaksavat halleille 
raahautua. Mahtanevat kausikortin ostaneet myös miettiä 
kaksi kertaa ennen sen uusimista seuraavalle vuodelle. 
Toiseksi korkeimman sarjaportaan eli Mestiksen yleisö-
määrät lasketaan nykyään sadoissa ja sen joukkueiden 
budjetit ovat kirpputoriluokkaa. Ennen divarissakin mi-
tattiin katsojat tavallisesti tuhansissa per peli.

Toivottavasti jalkapallossa ei tämän-
laisia suljettuja sarjoja tarvitsisi nähdä. 
Ylikansalliset turnaukset sitten erikseen.

PS. muuten olen sitä mieltä että suljet-
tu jääkiekon SM-liiga on avattava välit-
tömästi. Lisäksi naurettavan kuuloinen 
”Mestis” on uudelleennimettävä. Var-
masti löytyisi kiinnostunut sponsori 
tilalle tuoden lisää niitä kaivattuja 
eurojakin. 

La Liga

Putoamiset ja nousut 
kuuluvat urheiluun

Lauri P. Pietikäinen
www.uusirefla.com

La Liga 1
6.10.

1 Barcelona ..............19 
2 Real Madrid ...........19 
3 Athletic Bilbao .......16 
4 Real Betis ...............15 
5 Atletico Madrid ......13 
6 Osasuna .................13 
7 Real Sociedad ........13 
8 Villarreal ................12 
9 Valencia .................10 
10 Rayo Vallecano .......10 
11 Celta Vigo...............10 
12 Real Mallorca ...........8 
13 Girona ......................7 
14 Getafe ......................7 
15 Real Valladolid .........7 
16 Espanyol ..................5 
17 Sevilla ......................5 
18 Almeria ....................4 
19 Cadiz ........................4 
20 Elche ........................1

Rullakiekkorintamaan 
myös sinistä väriä

La Liga 2
6.10.

1 Alaves ....................18 
2 Las Palmas .............16 
3 Cartagena ..............16 
4 Eibar ......................14 
5 Albacete ................14 
6 FC Andorra .............14 
7 Granada .................13 
8 Sporting Gijon .......12 
9 Burgos ...................12 
10 Villarreal B .............12 
11 Huesca ...................11 
12 Levante ..................10 
13 Ponferradina ..........10 
14 UD Ibiza .................10 
15  Tenerife ...................9 
16  Real Oviedo .............9 
17  Real Zaragoza .........9 
18  Lugo .......................8 
19  Mirandes .................6 
20  Racing .....................5 
21  Malaga....................5 
22  Leganes ..................4
 

GOLF-tuloksia
PAR1 VIIKKOKILPAILU   

MIJAS LOS OLIVOS 

5.10.2022

407th COPA DOS LEONES 

MIRAFLORES GOLF CLUB 

6.10.2022 
Sarja 1: Miehet Lyöntipeli  
hcp 0–14  
1. Seppänen Sami
 hcp 10 ....................tulos 68
2. Asunmaa Jani 
 hcp 12 ....................tulos 68
3. Tarvo Jari
 hcp 14 ....................tulos 68

Sarja 2: Pistebogey miehet  
hcp 15–28 
1. Wiitakorpi Jorma  
 hcp 25 ....................tulos 43
2. Anttila Heikki
 hcp 28 ....................tulos 40
3. Kallio Kari
 hcp 18 ....................tulos 39

Sarja 3: Pistebogey naiset  
hcp 0–36 
1. Kanerva Anne  
 hcp 17 ....................tulos 32
2. Iso-Mustajärvi Mira
 hcp 28 ....................tulos 32
3. Oja Kati
 hcp 29 ....................tulos 30

 
Kategoria 1. HCP 0–17.0 

1. Sami Seppänen
 hcp 10,0 .................tulos 39
2. Kristian Gröndahl 
 hcp 11,4 .................tulos 37
3. Vellu Franssila
 hcp14,2 ..................tulos 35

Kategoria 2. Gents 17.1–28 

1. Kari Kallio  
 hcp 18,1 .................tulos 40
2. Reino Aalto
 hcp 21,5 .................tulos 38
3. Juhani Heimonen
 hcp 24,0 .................tulos 38

Kategoria 3. Ladies 17.1–36 

1. Christina Ottosson  
 hcp 22,1 .................tulos 41
2. Maija Päivölä
 hcp 18,4 .................tulos 39
3. Pirjo Halin
 hcp 22,7 .................tulos 35

LIONSin sininen paita nähdään ensi kaudella myös Andalusian liigassa, 
kun Fuengirola BLUES aloittaa uutena joukkueena.

Fuengirolan oma rul-
lakiekkoseura LIONS 
vahvistuu kokonaan 
uudella joukkueella.

Rullakiekon suosio Fuen-
girolassa näyttää jatkavan 
mukavassa kasvussa. Tänä 
syksynä harrastajia on jo 
niin paljon, että Fuengiro-
la LIONS lähtee pian alka-
vaan Andalusian liigaan 
peräti neljällä joukkueella.

– Andalusian liigassa jo ai-
emmin pelanneiden joukku-
eidemme Baronan, Vikingsin 
ja Latin Teamin lisäksi lai-

tamme tälle kaudelle vie-
lä neljännenkin joukkueen, 
Fuengirola BLUES. Joukkue 
pelaa nimensä mukaisesti 
LIONSin sinisillä pelipaidoil-
la, kertoo Fuengirola LIONSin 
joukkueenjohtaja Jari Nyman.

Lisääntyneen fuengiro-
lalaisedustuksen lisäksi 
Andalusian sarjassa on toi-
nenkin muutos.

– Tällä kaudella aikuis-
ten Andalusian liiga on 
jaettu kahteen ryhmään ja 
BLUES pelaa siinä alemmas-
sa lohkossa. Tarkoituksena 
on saada enemmän pelaa-
jia ja joukkueita mukaan 

pienemmällä kynnyksellä 
Nyman taustoittaa.

Andalusian liigan avaus-
turnaus pelataan lokakuun 
lopussa.

– Tämän hetken tiedon 

mukaan sarjassa pelattaisiin 
kolme kierrosta ja joukku-
eita on ilmoittautunut viisi 
tähän alempaan ja rennom-
paan lohkoon, Jari Nyman 
toteaa.
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Tällä palstalla palaamme ajassa 10 vuoden taa ja muistelemme mitkä asiat Aurinkorannikolla ovat silloin puhuttaneet.

Vintage-uutisia vuosikymmenen takaa

Perjantaina 12.10.2012 ilmestyneessä 
lehdessä kerrottiin aiemmin kevääl-

lä uutisoidusta espanjalaisten sairaanhoi-
tajien rekrytoinnista Suomeen. Espanjasta 
saapui Suomeen hieman alle viisikym-
mentä 20–25-vuotiasta sairaanhoitajaa 

paikkaamaan Suomen resurssipulaa. Hoi-
tajat saivat Työhön Satakuntaan -pro-
jektin järjestelyjen johdosta asunnot, 
henkilötunnukset, pankkitilit ja muut 
tärkeät juoksevat asiat kuntoon. Valvira 
todensi hoitajien ammatinharjoittamis-

oikeudet Suomessa ja rekrytoidut opis-
kelivat ensimmäiset neljä kuukautta 
pelkästään suomen kieltä. He aloittivat lä-
hihoitajien töissä ja kielitaidon karttuessa 
mahdollisuus oli siirtyä koulutusta vas-
taaviin töihin. Rekrytointikampanja oli 

ELY-keskusten yhteistyössä toteuttama.

Toisena pääuutisena kelauksen olym-
piavoittaja Leo-Pekka Tähteä muis-

tettiin mitalikahveilla ja nimikkopaidalla 
hänen palattua takaisin talvikotiinsa Es-
panjaan. Tähti oli uusinut olympiakultan-
sa 100 metrin kelauksessa.

Muissa uutisissa talouskriisistä joh-
tuneet ongelmat, etenkin työt-

tömyys ja asunnon menetys, lisäsivät 
mielenterveyden häiriöitä Andalusian 
alueella vuonna 2012. Masennus- ja ah-
distusoireita ilmoitti lääkärilleen koke-
vansa 10 prosenttia aiempaa enemmän. 
Aurinkorannikolla oli saatu pidätettyä 
jengi, jonka jäsenet olivat erikoistuneet 
murtautumaan ostoskeskusten parkki-
paikoilla oleviin autoihin sekä golfkent-
tien ympäristöön pysäköityihin autoihin.

Historian aikana Espanja on useita 
kertoja yrittänyt palauttaa Gibral-

taria haltuunsa, mutta Iso-Britannia ei 
edelleenkään suostunut minkäänlaiseen 
vuoropuheluun asiasta. Silloinen ulkomi-
nisteri William Hague totesi, ettei neuvot-
teluprosessiin ryhdytä ellei Gibraltar ole 
sitä mieltä. Gibraltarissa olikin järjestetty 
kansanäänestykset Espanjaan liittymi-
sestä vuosina 1967 ja 2002. Molemmilla 
kerroilla gibraltarilaiset äänestivät Es-
panjaan liittymistä vastaan.

Asuminen ja matkailu 
kiinnostivat syyskuussa
Kesän jälkeen fuengirola.fi -sivustoa on syyskuussa luettu 
ahkerasti. Kuukauden aikana yksikään artikkeli tai uutinen ei 
noussut ylivoimaisesti luetuimmaksi, koko kymmenen kärki 
oli melko tasainen.

Eniten lukijoita kiinnosti asumisen hinta, 
joka on hilautunut vauhdikkaasti ylöspäin. 
Kaksi seuraavaa podium-sijaa menivät 
matkailuun liittyville uutisille.

Uudet luksuskohteet nostavat keskimääräisiä neliöhintoja.

• Lentoliput • Hotellit • Ryhmämatkat 
• Risteilyt • Päiväretket • Asunnot
• Autonvuokraukset • Laivaliput

• Kuljetukset • Postilokerot 

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 

Kaikki
matkallesi

Syyskuun Top 3
1.Asuminen kallistuu koko Espanjassa,   
  Aurinkorannikolla jopa hurjaa vauhtia
2.Espanja löysää matkustussääntöjä
3.Ryanair toi yllätysvieraita Málagaan
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TILAA OMASI:puhelimitse (+34) 952 470 794 tai sähköpostitse: tilaajapalvelu@olekustannus.com     

¡VAMOS!   on nyt 
ilmestynyt

AURINKORANNIKON PATIKKAREITIT SELKEÄMMIN KUIN KOSKAAN

Olé-kustannuksen uusi patikkaopas ¡VAMOS! 

saa sinut tutustumaan ympäristöösi uusin 

silmin selkeine karttoineen ja selityksineen. 

Oppaan erityispiirteenä on, että kaikille reiteille 

pääsee julkisia kulkuneuvoja käyttäen! 

40H
in

ta Olé-club 
jäsentarjous:-5

“Polulle siirtyminen on fyysisenä matkana vain muutamia 

minuutteja hotellirannikolta, mutta suuri muutos mielentilassa 

ja ympäristössä.” Pentti Korpela
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www.4puz.com

 

1.  Minä vuonna Spede Pasanen kuoli?
2.  Minkämaalainen kellomerkki Rolex on?
3.  Mikä on bandura?
4.  Mitkä Etelä-Amerikan valtiot eivät ole Brasilian 

rajanaapureita?
5.  Minkä merkkisiä uusia autoja myytiin Suomessa eniten 

syyskuussa?
6.  Monennellako sijalla Britannian 

kruununperimysjärjestyksessä on ensimmäinen nainen/
tyttö?

7.  Mitä leivonnaista juhlistetaan Suomessa 4. lokakuuta?
8.  Missä maassa presidentti Sauli Niinistö vierailee  

10. ja 11. lokakuuta?
9.  Mikä on Teräsmiehen kotikaupunki?
10. Kuinka kauan Iisakinkirkkoa rakennettiin?

HEMIN PÄHKINÄT NYT MYÖS NETISSÄ!

SUDOKUT

VIIME LEHDEN SANARISTIKON OIKEA RATKAISU

Vastaukset sivulla 19 

Ihana viikkosi alkaa tuntemattoman komeuden 
tervehtiessä sinua kahvilan terassilla. 
Onnenkahvisi on nube!

Villiyrtteihin tutustuminen ja niiden käyttö 
ruoanvalmistuksessa virittää keskustelun. 
Onnenyrttisi on rosmariini.

KALAT

OINAS

KAURIS

VESIMIES

HÄRKÄ

KAKSOSET

RAPU

LEIJONA

NEITSYT

VAAKA

SKORPIONI

JOUSIMIES

Horoskooppi Ida Solland

Aurinkoinen aamu ja raikas ilma saavat sinut 
villille tuulelle ja otat jopa juoksuaskeleita. 
Onnenlenkkarisi on pinkit!

Sujuvasanainen caballero puhuu sinut ympäri. 
Nautiskele arvostuksesta. Onnenkimarasi on 
kuvioitu shortseihin!

Pientä säätöä voi olla loppuviikolla, mutta 
tilanne tasaantuu sinulle suotuisaksi. 
Onnenmaskisi on sydämiä täynnä!

Käy kampaajalla ja tarkista, että hiustesi kunto 
vastaa tyylikkyyttäsi. Onnenmeikkisarjasi 
kaipaa uuden huulipunan!

Vuoristolenkkeily ja smuutien nauttiminen tekee 
viikonlopustasi täydellisen. Onnenpolkusi kulkee 
havupuiden alla.

Mukavat työpaikkabileet antavat sinulle 
uskoa alkavalle kaudelle. Onnenpalaverisi on 
vapaamuotoinen ja lyhyt!

Hauskalla porukalla on hyvät tavoitteet ja sinä 
kuulut sellaiseen. Onnentavoitteesi on selkeästi 
hoikempi malli!

Lenkkeily, hiilariton ja hikijumppa saavat sinut 
niin slimmiksi että on tarvetta käydä alessa. 
Onnenpäiväsi on tänään!

Lue se kirja, joka on pöydälläsi, sillä tuolle 
tiedolle tulee käyttöä pian. Onnenlukunautintosi 
pitää sisällään faktaa!

Keskity pelkästään omaan hyvinvointiisi yhden 
viikon ajan. Tarvitset buustia! Onnenruokasi on 
sisältörikasta!

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.

Mun kaupunki, täällä ei ryppyillä.
Kuva: Tapsa Komulainen

LUKIJAN 
KUVA 

Tällä palstalla julkai semme 
lukijoidemme lähettämiä kuvia. 
Jos silmiisi osuu jotakin kaunista, 
rumaa, outoa, ihmeellistä, 
suloista, tai muuten vain huomiosi 
vangitsevaa, ota siitä kuva ja 
lähetä meille: 
toimitus@fuengirola.fi 
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www.aurinkorannikonseurakunta.fi 
            @aurinkorannikonseurakunta            
www.aurinkorannikonseurakunta.fi www.aurinkorannikonseurakunta.fi www.aurinkorannikonseurakunta.fi 

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 021623 (Suomi)

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

www.aurinkorannikonseurakunta.fi www.aurinkorannikonseurakunta.fi www.aurinkorannikonseurakunta.fi 

               @aurinkorannikonmerimieskirkko            

tia.raunio@merimieskirkko.fi

www.aurinkorannikonseurakunta.fi www.aurinkorannikonseurakunta.fi www.aurinkorannikonseurakunta.fi 

SUOMEN 

MERIMIESKIRKKO

.fi

Sosiaalikuraattori Nina Tölli
p. +34 634 372 464
nina.tolli@merimieskirkko.fi

Ilmoittaudu rippikouluun 2022–2023 osoitteessa
www.aurinkorannikonseurakunta.fi/rippikoulu/ilmoittaudu 

SEURAKUNTAKOTI
Pe  7.10. klo 10-12 Perhekerho
   Klo 18 Lauluseurat
La 8.10. klo 19-22 SaapasKahvila
Su 9.10. klo 18 Messu
Ma  10.10. klo 9.30-11.30 Perhekerho
   klo 11-14  Kahvila ja kirjasto avoinna
   klo 12-14 ADHD-liiton työntekijä tavattavissa 
Ti 11.10. klo 17-19  Kamalat äidit -vertaistukiryhmä  
    murrosikäisten äideille
Ke 12.10. klo 11-14  Kahvila ja kirjasto avoinna,  
    verenpainevastaanotto
   klo 11-14  Pappi ja sosiaalikuraattori tavattavissa
   klo 14  Raamattu- ja rukouspiiri
To  13.10 klo 17-18 Lapsikuoro
Pe  14.10. klo 10-11  Muskari
   klo 11-12 Perhekerho
   Klo 15-16.30 Aurinkorannikon kuoro
   klo 18  Lauluseurat
La  15.10. klo 15-18 Mauri Vihkon polkupyörän huutokauppa
   klo 18-19 Isoskoulutus
   klo 19 SaapasKahvila
Su 16.10. klo 18  Messu, Juha Sarkkisen läksiäiset

TORRENTUPA
Maanantaisin  klo 11-14  Kahvila ja kirjasto
Keskiviikkoisin klo 11-14 Kahvila ja kirjasto, Lohikeittoa
Perjantaisin klo 11-14 Kahvila ja kirjasto

VAALITOIMITUS
Toimikautensa kolmannen vuoden marraskuun loppuun men-
nessä seurakuntaneuvosto järjestää vaalitoimituksen uuden seu-
rakuntaneuvoston valitsemiseksi alkavaksi kolmivuotiskaudeksi. 
Vaali pidetään 27.11.2022. Lisätietoja Seurakuntakodilta.

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

 

Varaukset ja tiedustelut:
Jokke +358 40 157 3892
 +34 634 368 819

TAVARAN

ESPANJA–SUOMI
SUOMI–ESPANJA
Sovittaessa ovelta ovelle.

• Laukut, bägit
• Moottoripyörät
• Henkilöautot
• Muutot

KULJETUSPALVELUJA
Malaga Terminal to Espoo Terminal
Säännölliset kuljetukset 30 v. kokemuksella

HALUATKO 

TÖIHIN 

AURINKO-

RANNIKOLLE?

Olipa sinulla tavaraa paljon tai vähän – NE KISSA VIE!
+358 400 212 990  �  +34 645 290 899

– www.kissavie.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.

+358 400 212 990

KULJETUSPALVELU

Call Center Manager: benjamin.rajalin@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

Ari-Matti Mämmi
+34 620 621 471 
kuljetus@replay.fi

Palvelun tarjoaa Fuengirola Restasol S.L.

Meriatur.com
+358 40 6525 923, +34 687 886 745
info@meriatur.com 

• Henkilökuljetukset

• Räätälöidyt retket

• Golfkuljetukset

• Tilausajot

• Ostosmatkat

• Lentokenttäkuljetukset

Luotettavat ja joustavat

KULJETUSPALVELUT

Pyydä tarjous:

V TCV TC

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

Vuokralle  
tarjotaan

Vuokrattavana edullinen auto-
paikka, lukollinen autohalli juna-
kadulla osoitteessa Jesus Cau-
tivo 6 TUPASI +34 687 518 980  
tupasi.sl@gmail.com 

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

Palveluja tarjotaan
Ammattitaitoinen ja kokenut 
polkupyörien, skoottereiden ja 
pienkoneiden korjaaja/huoltaja. 
Calahonda-Fuengirola -alueella. 
P.+358 50 547 1658/Vesa

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

KAIKKI TULKKAUS- JA 
ASIOINTIPALVELUT

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

Yli 20 vuoden kokemuksella. 
Janita Forsman-Gutierrez

Puh. 685 928 411

Tervetuloa tilaisuuksiimme!
Tapahtumatiedot: turistikirkko.fi  ja Facebook.

Yhteyshenkilö Juha Saari, 
puh. +358 440 893 417

PAIKKOJA AVOINNA

ETSII TARJOILIJAA.
Vaatimuksena espanjan ja 

englannin kielten taito.

Tiedustelut p. 665 589 316, 

info@restaurantetipitapa.com

RAVINTOLARAVINTOLARAVINTOLARAVINTOLA

ETSIMME 

RAVINTOLATYÖNTEKIJÖITÄ 

keittiöön ja saliin. Ota yhteyttä:

kukko.events@gmail.com
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Aika outo sosialisti, 
tämä Sanna Marin
SDP:N PUHEENJOHTAJAA, pääministeri Sanna Ma-
rinia luonnehditaan demarien vasemman laidan kul-
kijaksi.

Käytännön toimet, puheet ja päätösten nuijiminen 
ovat saaneet yhä useamman kyselemään, että minkäs 
sortin sosialisti tämä Marin on.

Paljon on vettä virrannut Tammerkoskessa siitä, 
kun nuori Sanna Marin rohkaisi naisia menemään 
yleislakkoon, jotta naisalojen palkkakuoppa oikenisi.

Nyt hän oli valmis allekirjoittamaan potilasturvalain, 
joka rajaa naisvaltaisten hoiva-alojen lakko-oikeutta. 
Ennenkuulumatonta, kirjoittavat politiikan asiantuntijat 
kolumneissaan.

Myös monet muut päätökset ja pääministeri Marinin 
linjaukset poikkeavat siitä, mitä vasemmisto demarilta 
olisi odottanut.

 
* * *

YKSI TÄLLAINEN PÄÄTÖS oli poistaa ns. eläkeputki. 
Putkeen päässyt kuusikymppinen sai jatkaa ansio-
sidonnaisen lisäpäivillä siihen asti, kunnes varsinainen 
eläkeikä tuli täyteen.

Muun muassa Elinkeinoelämän Keskusliitto EK ajoi 
ratkaisua vuosikausia, mutta esimerkiksi Juha Sipilän 
(kesk.) porvarihallitus ei rohjennut päätöstä tehdä.

Lisäksi Marinin johtama hallitus päätti ansio-
sidonnaisen turvan euroistamisesta, joka niin ikään 
on elinkeinoelämän mieleen. Euroistaminen kannus-
taa ottamaan kokopäivätyötä vastaan ja heikentää 
osapäivätyötä tekevien asemaa.

 
* * *

ETENKIN KOKOOMUS ON ehdoitta, joskin passiivises-
ti, kannattanut Natoon liittymistä jo vuosikymmenien 
ajan. Kansalaisten vastustus ja yleinen varovaisuus 
sekä idänsuhteiden vaarantumisen pelko estivät liit-
tymisen voimakkaan ajamisen.

Venäjän hyökättyä Ukrainaan tuomitsi Marin jyrkästi 
presidentti Vladimir Putinin toimet ja ilmoitti tilanteen 
vaativan turvallispoliittisen tilannekuvan tarkistamista.

Kun yleinen mielipide kääntyi voimakkaasti liit-
tymisen kannalle ja presidentti Sauli Niinistö puhui 
liittymisen puolesta, Marin ilmoitti Suomen hakevan 
Naton jäsenyyttä.

Marin puhui voimakkaasti Naton puolesta ja tuo-
mitsi jyrkästi Venäjän sotatoimet. Tilanteeseen nähden 
siinä ei sinänsä ollut mitään yllättävää. Yllättävää oli 
se, että sanojen takana oli hyvin vasemmistolaisena 
pidetty poliitikko.

Tavanomaista vasemmistolle on ollut nihkeä suh-
tautuminen läntiseen sotilasliittoon ja aiempi Venäjän 
myötäily, joka on näkynyt muun muassa hiljaa ole-
misena. Venäjän hyökkäys on tuomittu mutta sillä ei 
ole elämöity eikä Nato-jäsenyyden hakemista kiitelty.

Sanna Marinia on kaiken tämän jälkeen aika vaikea 
liittää siihen vasemmistodemarien jatkumoon, johon 
kuuluvat muun muassa Erkki Tuomioja ja Tarja Halonen.

Marin on yksi esimerkki siitä, miten valta vaikuttaa. 
Oppositiosta voi huudella vähän mitä lystää, mutta kun 
joutuu päätöksentekijäksi ja realiteetit lyödään nokan 
eteen, muuttuu mieli kummasti.

 
* * *

SUOMALAINEN MONIPUOLUEJÄRJESTELMÄ myös 
hioo jyrkimmät särmät. Kun hallituksessa istuu monen 
puolueen edustajat, pitää sopia ja sovitella. Päätöksiin 
pääseminen edellyttää aina kompromisseja.

Se hidastaa päätöksentekoa, mutta varmistaa sen, 
etteivät jyrkät yhden puolueen linjaukset mene läpi.

Donald Trumpin valtakausi Yhdysvaltain presi-
denttinä osoitti mitä pahimmillaan voi tapahtua, kun 

yhdellä puolueella on liikaa valtaa. Jopa 
tuomarit valittiin poliittisin perustein ja 
lakimuutoksilla pyrittiin heikentämään 
ihmisten mahdollisuuksia äänestää 
alueilla, jossa vastapuolen kannatus 
oli vahvaa.

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 Uusi-Kilponen

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

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

vesa.uusi-kilponen
@fuengirola.fi

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

aineisto@fuengirola.fi

Mainos aineistot
julkaisuviikon
tiistaihin 
mennessä:

Rivi-ilmoitukset  
sähköpostitse 
osoitteeseen 
lukijanmarkkinat@
fuengirola.fi

Fuengirola.fi
CITYMEDIA

1. 2001
Pertti ”Spede” Pasanen kuoli 7. syyskuuta 2001, 71 
vuoden iässä. Monilahjakkuuden elämästä on tarkoi-
tus julkaista elokuva syksyllä 2023. Elokuvassa Spe-
deä esittää Riku Nieminen, Vesa-Matti Loirin roolissa 
nähdään Aku Sipola ja Simo Salmisena Mikko Töyssy.

2. Sveitsiläinen
Rolex saattaa hyvinkin olla maailman tunnetuin kel-
lobrändi. Alun perin, vuonna 1905, yhtiön perustivat 
Hans Wilsdorf ja Alfred Davis nimellä Wilsdorf and Davis 
Lontoossa Englannissa. Ensimmäisen maailmansodan 
jälkeen Englannin korkeiden tullien vuoksi yhtiö siirsi 
kuitenkin pääkonttorinsa Sveitsiin.

3. Soitin
Bandura, toiselta nimeltään kobza, on luuttusoittimiin 
kuuluva kansansoitin, jota pidetään Ukrainan kansal-
lissoittimena. Se on näppäilemällä soitettava kielisoitin, 
jonka äänen on kuvailtu mm. olevan jotakin cembalon, 
harpun ja kitaran väliltä. Banduraa pidetään yleisesti 
suomalaisen kantelen sukulaissoittimena.

4. Chile ja Ecuador
Brasilia on ylivoimaisesti Etelä-Amerikan suurin valtio, 
joka hallitsee lähes puolta koko maanosan pinta-alasta. 
Brasilialla on yhdeksän rajanaapuria: Uruguay, Argen-
tiina, Paraguay, Bolivia, Peru, Kolumbia, Venezuela, 
Guyana ja Suriname. Vain Chile ja Ecuador eivät jaa 
rajaa Brasilian kanssa.

5. Toyota
Suomalaisten ikisuosikki Toyota pitää pintansa myyn-
tilistojen kärjessä. Toiseksi eniten syyskuussa myytiin 
uusia Skodia ja kolmanneksi eniten kävivät kaupaksi 
Kiat. Kenties hieman yllättäen myös Tesla nousi syys-
kuussa listalle, kun sen autoja myytiin kymmenenneksi 
eniten Suomessa.

6. Kolmantena
Kuningatar Elisabet kuoltua ja kuningas Charlesin as-
tuttua valtaan, on ensimmäisenä kruununperillisenä 
luonnollisesti hänen vanhin poikansa prinssi William, 
jonka jälkeen tulevat hänen lapsensa ikäjärjestyksessä. 
Näin ollen toisena on yhdeksänvuotias prinssi George, 
kolmantena seitsenvuotias prinsessa Charlotte ja nel-
jäntenä nelivuotias prinssi Louis. 

7. Korvapuustia
Lokakuun neljäntenä päivänä vietetään Suomessa kan-
sallista korvapuustipäivää. Herkullisen kanelipullan ja 
poskilitsarin välistä nimiyhteyttä on selitetty monin eri 
tarinoin, mutta ainoa varma fakta on se, että korvapuus-
tit ovat herkullisia.

8. Norjassa
Kaksipäiväisen vierailun aikana presidentti Niinistö mm. 
puhuu Norjan ulkopoliittisen instituutin NUPIn seminaaris-
sa pääpuhujana. Seminaarin teemana on pohjoismainen 
lähestymistapa Euroopan turvallisuustilanteeseen. Niinis-
tö tapaa myös kuningas Harald V:n kuninkaanlinnassa.

9. Metropolis
Kuvitteellisen Teräsmiehen kuvitteellinen kotikaupunki 
on Metropolis, missä tämän peitehenkilöllisyys Clark 
Kent työskentelee kuvitteellisessa Daily Planet -sanoma-
lehdessä. Teräsmies ei kuitenkaan ole paljasjalkainen 
metropolislainen, vaan saavuttuaan vauvana kuvitteel-
liselta Krypton-planeetalta, hän varttui kuvitteellisessa 
Smallvillen pikkukaupungissa.

10. 40 vuotta
Pietarissa sijaitsevan Iisakinkirkon rakentaminen aloitet-
tiin vuonna 1918 ja valmista tuli vuonna 1958. Urakasta 
jäi suomen kieleen ikuisuushanketta tarkoittava ilmaisu 
”rakentaa kuin Iisakinkirkkoa”. Barcelonassa sijaitsevan 
Sagrada Família -kirkon rakennustyöt aloitettiin vuonna 
1882, valmista ei ole ihan vielä.

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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P R E S E N T S   @MANANAKLUBIPOWERED BY 

LIPUT ENNAKKOON OSOITTEESTA

kukko.events@gmail.com

TAI       MANANAKLUBI

Pe 30.9.  FAIJA (FI)

 12€ / ovelta 15€ / klo 20–23

La 29.10.  DjJNGLE
 5€ / klo 20–23

La 19.11.  DjJNGLE
 5€ / klo 20–23

La 10.12.  Raappana (FI)

 Kari Tapiiri (FI)

 15€ / ovelta 18€ / klo 20–23

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!

INFO

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 15.10., hinta 85€ (4-14 v. 64€)

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 19€).
Matkaan lähdetään aamuvarhain 
ja kotiin palataan myöhään illalla. 
Huom. Retki sisältää runsaasti 
kävelyä.

Lähde kiehtovalle suomen-
kieliselle päiväretkelle.  

OSTA RETKESI
KÄTEVIMMIN

VERKKOKAUPASSA:
www.meriatur.com 
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V E R A X U L
C O S T A  D E L  S O L

R E N T A L S

LOMA-ASUNTOJA!

OMISTATKO LOMAKODIN

AURINKORANNIKOLLA?
Arvioimme tuottosi: veraxul.com/arvioi-tuottosi

Anna asuntosi tuottaa ollessasi kotimaassa!

Luomme menestyviä lomavuokrakiinteistöjä ja hoidamme kaiken toimintaan

liittyvän puolestasi: varaushallinta, vieraiden vastaanotto, laadunvalvonta,

huolenpito, pesula- ja siivouspalvelut ja paljon muuta.

SUOMALAINEN LOMAKIINTEISTÖMANAGERI

Lomalle, golffareille, etätyöskentelyyn

Vastuullinen majoittaja

Suomalainen asiakaspalvelu

Parhaat paikallisten vinkit ja suositukset

Laadukkaat täysin varustetut kiinteistöt

Valikoimassa yksiöistä villoihin

VERAXUL.COM +34 611 224 187

      

Espanjan kiinteistönvälittäjäsi

• Frame Properties, Calle Pilar 38, Mijas Pueblo

  

Kaikki myytävät kohteet nyt yhdeltä välittäjältä! Soita +34 698 438 202

SUOSITTU ASUNTOINFO!

Espanjan kiinteistönvälittäjäsi

• frameproperties.es • info@frameproperties.es

- Kiinteistönvälittäjä Markus Aho

Asuntoinfoistamme saatte 
kaiken olennaisen tiedon 
asunnon ostosta ja myynnistä.”

VARAA NYT HENKILÖKOHTAINEN TAI 
ZOOMTAPAAMINEN 

www.kesakatu.es

info@kesakatu.es

Inmobiliaria Kesäkatu S.L.
Avda. de Los Boliches 4, Centro Finlandia, 
29640 Fuengirola (MA), España

+34 663 976 922

+34 620 430 385

aurinkoisen asumisen puolesta
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Sisustussuunnittelu on vuoropuhelua
VUOROPUHELU ALKAA SIITÄ 
hetkestä, kun asiakas päättää 
vuosien harkinnan jälkeen tai 
ihan vaan hetkellisen innostuk-
sen vallassa ottaa yhteyttä si-
sustussuunnittelijaan.

Lähtökohtana yhteydenotos-
sa on asiakkaassa syntynyt halu 
ja tarve saada muutosta asun-
nossaan. Kun asiaa lähdetään 
miettimään, aluksi pyritään hah-
mottamaan, millaisista tiloista on 
kyse ja minkä suuntaista muu-

tosta tiloihin yleisesti ottaen ha-
lutaan. Seuraavaksi pohditaan, 
millaista sisustustyyliä lähde-
tään etsimään ja millä aikatau-
lulla. Tyylejä on maailma täyn-
nä. Tässä vaiheessa on hyvää 
tilaa vapaille lentäville ajatuksille. 
Sisustussuunnittelijan toiveena 
olisi myös nähdä kohde hahmot-
taakseen sen tilaratkaisut sekä 
aistiakseen asunnon tunnelmaa. 
Tätä kautta hän saa hahmoteltua 
ensimmäiset mielikuvansa koh-
teen uudistamisesta.

Kun tämä ensimmäinen vai-
he on onnistuneesti ohitse, si-
sustussuunnittelija tekee projek-
tista alustavan hahmotuksen ja 
pyrkii arvioimaan työhön tarvit-
tavan ajan ja kustannukset. Asi-
akas saa tältä pohjalta tehdyn 
tarjouksen. Kun tarjous mah-
dollisten tarkennusten jälkeen 
on hyväksytty, sisustusprojekti 
vahvistetaan sopimuksella, jos-
sa todetaan mm. suunnitelman 
sisältö mahdollisine toteutuksi-

neen, suunnittelutyön aikataulu 
sekä sovitaan projektin budjet-
ti. Tästä lähtee tie kohti uutta 
elämystä. 

Asiakkaan kannalta on kyse 
luottamuksesta sisustussuunnit-
telijan visioihin ja ammattitaitoon. 
Kun suunnittelija käyttää amma-
tillista silmää, niin hän mahdol-
lisesti löytää uusia näkökulmia 
tilojen käyttöön ja toimivuuteen 
sekä kohteen tunnelmaan. Tässä 
hyvä toimiva yhteys ja vuoropu-
helu asiakkaan kanssa on olen-

naisen tärkeä asia. Suunnittelijan 
tulee kuunnella herkällä korvalla 
asiakkaan ajatuksia ja toiveita. 
Usein tässä vaiheessa nousee 
vielä uusia suunnittelijaa lisää 
työllistäviä ideoita ja muutos-
tarpeita.

Suunnitteluun liittyy paitsi 
suunnitelman tuottaminen ha-
vainnollistavaan muotoon, niin 
myös materiaalien ja kalustei-
den etsintä sekä tilausten ja 
toimitusten järjestäminen. Täs-
sä maassa nuo eivät toimi ihan 
täysin loogisesti eivätkä aika-
taulujen mukaisesti. Tämä on 
hyvä tiedostaa, jotta me suo-
malaisetkin osaamme varautua 
aikataulullisesti valmistumisen 
mahdolliseen viivästymiseen.  
Hyvä on myös ymmärtää, että 
kun nyt asutaan toisessa maas-
sa ja kulttuurissa, niin kussakin 
maassa toimitaan maan tavalla 
ja eri maissa on erilaisia teknisiä 
käytäntöjä ja myös erilaisia ma-
teriaaleja ja tarvikkeita.

Tämä kaikki voi kuulostaa mo-
nimutkaiselta ja pitkältä tieltä. 
Mutkia ei kuitenkaan välttämät-
tä niin monia ole edessä ja tien 
pituuskin määräytyy projektin 
laajuuden mukaan. Mutta jäl-
kikäteen katsottuna niin mutkat 
kuin tienpätkätkin tuntuvat pienil-
tä verrattuna siihen tunteeseen, 
kun silmien edessä avautuu toi-
mivampi ja asiakkaan tarpeisiin 
ja mielenmaisemaan paremmin 
asettuva uusi asunto.

Kun nämä kaikki vaiheet saa-
daan sujumaan ja kun kaiken tä-
män prosessin lopputuloksena 
on uudistettuihin tiloihinsa tyyty-
väinen asiakas, niin silloin ollaan 
siinä iloisessa pisteessä, että 
projektin tavoite on saavutettu. 

Sisustussuunnittelija Jaana 
Santalan sisustusblogi ilmestyy 

Fuengirola.fi -lehdessä ja 
verkkosivustolla joka kuukauden 

ensimmänen perjantai.

Jaana Santala
Sisustussuunnittelija / Santala Design

Asiakkaan 
kannalta on kyse 
luottamuksesta 

sisustussuunnittelijan 
visioihin ja 

ammattitaitoon. 
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LAADUKASTA KIINTEISTÖNVÄLITYSTÄ 

SUOMEN KIELELLÄ AURINKORANNIKOLLA

WWW.STRAND.ES   INFO@STRAND.ES

TUTUSTU TUHANSIIN KOHTEISIIN SIVUSTOLLAMME TAI KERRO 

TOIVEISTASI JA ETSIMME  VELOITUKSETTA SINULLE TÄYDELLISEN 

ASUNNON. KUN OLET AURINKORANNIKOLLA, POIKKEA 

TOIMISTOLLAMME FUENGIROLASSA, MALAGASSA TAI MARBELLASSA.
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RONDA JA SETENIL
DE LAS BODEGAS

GIBRALTAR

SEVILLA

28€

33€

43€

CÓRDOBACÓRDOBA

CAMINITO DEL REY 

43€

26€

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.

yhteistyössä

kanssa

TARJOAMME ILMAISEKSI
KEVYEN LOUNAAN!

TAPAHTUMAOHJELMAMME:

VAIN NÄMÄ PÄIVÄT: 
10/10, 17/10, 24/10, 31/10

AIKA: 17:00

VAIN NÄMÄ PÄIVÄT:
07/11

AIKA: 17:00

Kaikki 
tämä vain!

15€
Kaikki 

tämä vain!

15€

FLAMENCO
ILLALLISEN KERA

Kuuluisa suomalainen 
flamencotaiteilija La Zingara 

tarjoaa klassista tanssia yhdessä 
kitaristi David Manzanon kanssa.

VIETÄ AINUTLAATUINEN ILTA 
VIIHDYTTÄVÄN MUSIIKIN JA 

HYVÄN RUOAN PARISSA

ELVIS JA JOHNNY G 
ILLALLISEN KERA

Kuuluisa Johnny G. tarjoaa upean 
esityksen kaikkien Elvis -klassikoiden 

kanssa! Nauti hyvästä illallisesta 
yhdessä näiden klassikoiden kanssa. 

 AVAAMME NYT KAUDEN!

ARDALES
& SETENIL 

Tarjoamme 
maistiaiset tilan 

omista oliiviöljyistä!

ALMIJARA
& COMPETA

Tarjoamme 
maistiaiset tilan 
omasta viinistä!

PerjantaiKeskiviikko Torstai

ESTEPONA
& BENAHAVIS

Tarjoamme 
sisäänpääsymaksun 
Orkideapuutarhaan!

Tiistai

ANTEQUERA
& TORCAL

Koe Andalusian sydän 
kanssamme!

 Vain
22€

 Vain
22€

 Vain
22€

 Vain
22€

KAIKKI TAPAHTUMAT JÄRJESTETÄÄN KUKKO SCANDINAVIAN TOUCH - RAVINTOLASSA HYVÄN RUOAN JA JUOMAN KERA
VARAA PAIKKASI JO TÄNÄÄN JOHONKIN TULEVISTA TAPAHTUMISTAMME

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.

Jos haluat lisätietoja 
retkiohjelmastamme, 
skannaa tämä QR-koodi

UUSIA KOHTEITA PUOLEEN HINTAAN

info@suomiretket.com+34 687 151 228 www.suomiretket.com

YHTEISTYÖSSÄ

KANSSA

TIETOA JA VARAUKSET: Huom! Vain ennakkovarauksella. 

+34 687 151 228 info@suomiretket.com

TERVETULOA! 

TAPAAMISPAIKKA Piipahda kuulemaan enemmän tapahtumistamme, sekä varaamaan paikkasi niille. 
Nähdään Kukko Scandinavian ravintolassa, Maanantaista Perjantaihin klo 11 ja 15 välillä. (Avenida Los Boliches nr. 4) 

-Esityksen
-Maittavan aterian
-Herkullisen jälkiruoan
-Ruokajuoman (viini/olut/vesi)

HINTA SISÄLTÄÄ:


