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CITYMEDIA

AITO SUOMALAINEN 
HIRSISAUNA

MIJAKSESSA

Lenkkisauna joka torstai
Kokoontumien ravintola Uusi Refl assa klo 17

MYÖS 

TILAUSSAUNA

yksityiskäyttöön!

Varaa 

PIKKUJOULUSAUNA

työ- tai kaveri-

porukalle 

ajoissa!

www.hirsisaunamijas.fi 
info@hirsisaunamijas.fi 

P. 045 236 2551
Jyrki Ramstedt

Uusi Refl a auki 365 päivää vuodessa – Fuengirolan satamassa 

Varaathan paikkasi ajoissa Refl an perinteiseen 
joulupöytään. Kattaukset klo 13, 17 ja 21. Hinta 29,50€

Kysy myös Refl an catering-palveluista. Keittiöstä löydät 
suomalaisia, espanjalaisia ja latinoamerikkalaisia makuja.

uusirefl a@gmail.com  + 34 624 43 26 98

Tule mukaan 3.11. Betis–HJK 
-ottelumatkalle Sevillaan
Hinta 95€ (lippu + kuljetukset)

Tervetuloa myös muille pelireissuille:
30.10. Unicaja – Betis klo 12:30
30.10. Malaga – Eibar klo 16:15
6.11. Malaga – Real Sporting klo 18:30

Hinta 35€ (lippu + kuljetukset)

HJK TULEE – OLETKO VALMIS?
Malaga CF Fan Club Finland

www.uusirefla.com

Lisätietoa ja ilmoittautumiset:
malagacffanclubfi nland@gmail.com  +34 62 44 33 157

Meidät löydät 
Glovosta nimellä 
Refl a - Hot Wings

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

 

Ma–Pe 10–19 La 10–16 

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

L Ä Ä K Ä R I
ASIANAJAJA
LAILLISTETTU

ANNIINA POHJOLA

TAPIO POHJOLA

Erikoislääkärin vastaanotto
ja kaikki suomalaiset

todistukset.
Puh. 607 965 089

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

+34 661 104 878,
anniina@pohjola.es

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

 

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

Kaikki lakiasiat vuodesta 1999
mm. asuntokaupat, perinnöt, verotus, nie-numerot jne.

Tel. (+34) 651 603 127 
info@rrlaw.es / katriina@rrlaw.es
Avenida Del Tivoli 17, CC/Las Ventas, Local 35
29631, BENALMÁDENA (Arroyo de la Miel)

KATRIINA RAISKIO
ESPANJASSA LAILLISTETTU LAKIMIES

www.rrlaw.es

Pienikin ilmoitus huomataan.

Palvelemme rannikolla nyt ympäri vuoden. 
Yhdistämme joustavaa rahoitusta tarvitsevat 
yritykset ja hyvää tuottoa etsivät sijoittajat.

Tule tapaamaan meitä ja keskustelemaan 
palvelustamme ti 25.10. klo 14–16 

ravintola Kukkoon.

Anniina Lukkarinen
+358407376157, 

anniina.lukkarinen@vauraus.fi 

Jouni Hannula
+358505776416, 

jouni.hannula@vauraus.fi 

www.vauraus.fi 

4,904,90
kkkk

alk.alk.
MIELI

MAAILMALLA -

POSTIOSOITE

SUOMESSA ?

Onko siskontyttö kyllästynyt postisi tarkkailuun?
Onko yllätyksiä postilaatikossa, kun palaat maailmalta? 
Heitä huolet pois ja nauti olostasi. Fiksuposti tuo postisi
sinulle missä ikinä oletkin. 

Katso lisää:
fiksuposti.fi/mm

HOTELLI STELLA 
MARIKSEN ALAKERRASSA

Miina Trygg palvelee 
sinua suomeksi.
Varmimmin hän on 
tavattavissa klo 7-10.

UUSI KUNTOSALI

AVAJAIS- 
TARJOUS:

1kk + kulkukortti 37,90€
3kk + kulkukortti 89€
(voimassa 31.10. saakka)

Aukioloajat
Ma-pe klo 7-22
La klo 9-18
Su klo 9-17

Paseo Marítimo 54 (edif. Stella Maris) Fuengirola
Tel. +34 622 290 338     www.gymhouse.es

• Skandinaavista huippulaatua, 
kaikki laitteet uusittu

• PT:n palvelut
• Kunto-ohjelmat
• Cardio-treeni
• 500m2 uusittua tilaa
• Viihtyisä sauna
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Fuengirolan sää

Fuengirola kaipaa kipeästi 
uutta linja-autoasemaa
Pormestari Ana Mula kävi Sevillassa 
neuvottelemassa Andalusian liikenteestä 
ja infrastruktuurista vastaavien kanssa 
kaupungin bussiliikenteen kehittämisestä.

Teksti: Janne Leipijärvi  Kuva: Sonja Lehmus 

Fuengirola on monestakin 
syystä haasteiden edessä lii-
kenteensä suhteen. Kaupun-
ki on pinta-alaltaan erittäin 
pieni, vain 10 neliökilomet-
riä. Sen alueella asuu kuiten-
kin virallisestikin yli 82.000 
asukasta ja kirjautumatto-
mat asukkaat mukaan lu-
kien luku on vielä paljon 
korkeampi. Kun tähän lisä-
tään kesäkauden valtavat tu-
ristimassat, ei ole ihme, että 
liikenne on välillä sekaisin ja 
pysäköintipaikoista on huu-
tava pula.

Oma lukunsa liikenteen 
suhteen on tietysti vielä 
ympäristönäkökulma. Mi-
tä enemmän pienellä alueel-
la puhisee pakoputkia, sitä 
pahempi.

Näitä ongelmia kaupun-
ki pyrkii ratkomaan muun 
muassa julkista liikennettä 
kehittämällä. Tällä hetkel-
lä Fuengirolassa palvelee 
kaikkiaan kuusi paikallis-
bussilinjaa, jotka liikkuvat 
keskusta lisäksi El Boquetil-
lon, Carvajalin, Los Pacosin, 

Myramarin, Los Bolichesin 
ja Torreblancan kaupungin-
osissa.

Fuengirolan paikallisbus-
sissa normaali kertalippu 
maksaa 1,15 euroa. Eläke-
läislipun hinta on 50 senttä. 
Näiden lisäksi tarjolla on etu-
käteen ostettava 10 matkan 
kortti, joka maksaa 9,12 eu-
roa, eli 0,91 euroa per matka.

Kaupungin johdon ta-
voitteena on lisätä bussi-
en suosiota tulevaisuudessa 
voimakkaasti. Houkuttimena 
tähän on suunniteltu kaupun-
gin sisäisen bussiliikenteen 
muuttamista maksutto-
maksi kaupungin virallisil-
le asukkaille. Maanantaisessa 
tapaamisessa pormestari Ana 
Mula lupasi että tämä tullaan 
toteuttamaan vuonna 2023. 
Tarkempia yksityiskohtia jää-
dään vielä odottamaan.

Nähtäväksi jää myös se, 
saadaanko liikennöintiä 
linjoilla tihennettyä. Ny-
kyisellään viisi kuudes-
ta Fuengirlan bussilinjasta 
ajetaan vain kerran tunnis-

sa. Tämä saattaa olla työs-
sä käyvälle ruuhkavuosia 
elävälle isälle tai äidille 
kynnyskysymys, vaikka il-
mainen kyyti muuten hou-
kuttaisikin.

Uusi bussiasema 
tarvitaan

Kokonaan oma ongelman-
sa on Fuengirolan linja-auto-
asema. Aiheesta on valitettu 
niin kauan kuin kukaan jak-

saa muistaa. Nykyinen lin-
ja-autoasema sijaitsee ns. 
bussikadun ja junakadun vä-
lissä, calle Alfonso XIII:lla. 
Sijainti on toki keskeinen, 
mutta erittäin tukkoinen.

Uuden linja-autoseman 
rakentaminen tai sen pai-
kan valitseminen eivät kui-
tenkaan ole sellaisia asioita 
jotka kaupunki voisi päät-
tää omin päin. Sen vuoksi 
pormestari Ana Mula tapa-
si maanantaina henkilöitä, 

jotka näistä asioista päättä-
vät, toisin sanoen Andalu-
sian maakuntahallituksen 
liikkuvuuden, liikenteen ja 
infrastruktuurin asioista 
vastaavat Felipe Ariasin ja 
Eduardo Gutiérrezin.

Tapaamisessa Mula muis-
tutti mm. siitä, että ahtaassa 
paikassa sijaitsevan linja-au-
toaseman läpi kulkee päivit-
täin 200 bussivuoroa, kun 
mukaan lasketaan myös 
muut kuin kaupungin bus-

sit. Vilkkaimpina aikoi-
na määrä nousee jopa 300 
bussiin vuorokaudessa. Vuo-
sittain matkustajia on noin 
miljoona.

Mula vetosi päättäjiin, jot-
ta asialle tehtäisiin jotain pi-
kimmiten. Hänen mukaansa 
nykyisen bussiaseman si-
jainti on erinomainen, mut-
ta sen infrastruktuuri kaipaa 
rajuja muutoksia jotta se voi-
si palvella kaupungin nykyi-
siä tarpeita.

Pe 21.10.

Su 23.10.

Ke 26.10.

La 22.10.

Ti 25.10.

Ma 24.10.

To 27.10.

Tuuli m/sek

Tuuli m/sek

Tuuli m/sek

Tuuli m/sek

Tuuli m/sek

Tuuli m/sek

Tuuli m/sek

27˚C
16˚C

28˚C
18˚C

28˚C
18˚C

27˚C
16˚C

27˚C
19˚C

27˚C
17˚C

27˚C
18˚C

3

3

3

2

2

2

3

Nykyisellään Fuengirolan linja-autoasema tukkii pahasti keskusta liikennettä, eikä vaaratilanteiltakaan vältytä.
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Avoinna päivittäin

Juan Sebastian el Cano, 3 Fuengirola
Puh. 951 396 671 www.elranchodesalva.com

GRILLATTUA  

LIHAA
Steak House

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 • SALAATTIANNOKSET

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

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

Kansainvälinen keittiö, laaja ruokalista!

HIILIGRILLI! Tule tutustumaan!

-10%
 tällä 

ilm
oituksella  

á la carte -listan 

annoksista!

Avoinna klo 12-20
(to suljettu)

Calle Maestra
Angeles Azpiazu 8

puh. +34 643 855 849

Lapin makuja Espanjassa!
Villisian
sisä le
kerma-

perunoilla

21€

Lounasbuffet 10,90€ 
Take-away 11,00€/kg

Ma–La 12:30–16:00

KASVISRAVINTOLA

Calle Santa Isabel, 8, Los Boliches

952 58 60 31

FUENGIROLAN HUVIVENESATAMA, VENEIDEN VIERESSÄ. 
PUH. 952 47 28 64 • www.kudammberlin.com

Suomalaisten suosima, jo vuodesta 1986 

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

Ravintola suljettu tiistaisin.

ISOT ANNOKSET,
KOHTUUHINNAT. ✃

Tällä 

kupongilla     

viinipullo tai 2 isoa 

olutta pääruokailun 

yhteydessä / 2hlö

TARJOUS VOIMASSA MYÖS VIIKONLOPPUISIN!

Uusi meksikolainen ravintola

Calle Lope de Vega 2
Tel. 678 386 479

100% AITOA 
MEKSIKOLAISRUOKAA
Los Bolichesin sydämessä

TÄLLÄ KUPONGILLA

10€
2 isoa olutta, guacamole 
-annnos ja valinnainen 

costra hintaan

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

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

Su 23.10. klo 18 (20€)
Andalusian Swingband 
feat. Antti Sarpila
Solistina Liz Leila

Ke 26.10. klo 19 (10€)
Seita & Friends 
Halloween-tunnelmissa

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 (13/15€) 
Arttu Simonsuuri Slam
Juice Leskisen musiikkia 

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

Kukossa
tapahtuu!

Joka viikko peruslistan lisäksi 

vaihtuvia erikoisuuksia.

21.–27.10. 

possun poskea 

ja hollantilaista 

juustoa

SHOW & DINNER

LOPPUUNMYYTY

Pe 21.10.
Rannikon Mestareiden jälkeen

Tulevan viikon 
karaokeklubit

To 27.10.
Back to 60’s jälkeen
Pe 28.10.
Back to 60’s jälkeen
La 29.10.
Juice-illan jälkeen

Patakukko toimii Kukon yhteydessä entisen 
Rooster’s Barin tiloissa. Se on jatkoklubi Kukon 
tapahtumille, mutta toki avoin kaikille lauluhaluisille. 
Karaokeisäntänä toimii Herra Hii.

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

Ajantasaiset 
Aurinkorannikon 

menovinkit 
viikon varrelle:
www.fuengirola.
fi/menovinkit
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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 

30.10. Unicaja – Betis klo 12:30
 30.10. Malaga – Eibar klo 16:15

 6.11. Malaga – R.Sporting klo 18:30
ILMOITTAUDU PELIREISSUILLE!

malagacffanclubfinland@gmail.com

FUENGIROLAN 
SATAMASSA

Avoinna joka päivä 
klo 12:00–22:00

(keittiö 12:30–21:30)

malagacffanclubfinland@gmail.com

Stadin Viikko 
24.–29.10. 

Katso ohjelma sivulta 8!

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

@Restaurant Kukko

@Simply Scandinavian

Ravintola avoinna
joka päivä klo 11–16 sekä 
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.)
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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€

Uusi tähti on syttynyt Fuengirolan 
yöelämän taivaalle!

Back to 60 ś 
huippusuosittu, 
lisäkeikka 
lauantaille

 Menovinkit  MENOVINKIT  

Pe 21.10.
Fuengirola, Kukko, Rannikon Mestarit solisteina Tarja Leskinen, 
Kukkis Rajalin, Ville Rannila ja Pikkis Karen klo 20
Fuengirola, Bar Hima, Liiga: Kalpa – Tappara 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
Torremolinos, Kymppipaikka, Yhteislaulua ja tanssit klo 19 

La 22.10.
Fuengirola, Kukko, Sol Eyes -klinikan luento klo 10 (aamiaistarjoilu),
Terapian tarpeessa jälleen Sari Havas ja Pauliina Hukkanen klo 20
Fuengirola, Bar Hima, Liiga: Saipa – ILVES klo 16, Formula 1 USA 
aika-ajo klo klo 23.59
Fuengirola, Pub FiftySixty, The Levyraati klo 18
Fuengirola, Suomela, lauantaitanssit Lea Schulz klo 19–22
Fuengirola, Tauski Bar, Karaoke klo 20
Fuengirola, Tipi Tapa, Flamenco-show klo 19.30
Fuengirola, Uusi Refla, SM-liigaa alk.klo 15, F1 USA aika-ajot klo 23.59

Su 23.10.
Fuengirola, Kukko, Noora Karman Maaginen iltapäivä klo 13,
Andalusian Swingband feat. Antti Sarpila – Solistina Liz Leila klo 18
Fuengirola, Bar Hima, MusaVisa klo 16, Formula 1 USA GP klo 21
Fuengirola, Naisten Pankki, Kävele Naiselle Ammatti -tempaus, 
kokoontuminen Pedro Cuevasin aukiolla klo 12
Fuengirola, Pub FiftySixty, Jatkuttaa klo 17
Fuengirola, Suomela, kuvataidepiiri, Ritva Laakson näyttely avoinna 
lokakuun ajan sunnuntaisin klo 13–16
Fuengirola, Tauski Bar, Margen tietovisa klo 18, karaoke klo 20
Fuengirola, Uusi Refla, Tanssii Tähtien Kanssa klo 18.30, F1 USA GP 
klo 21

Ma 24.10.
Fuengirola, Kukko, Woolbed-esittely ja Elvis-show klo 17
Fuengirola, Bar Hima, Makkaramaanantai! klo 18
Fuengirola, Seurakuntakoti, Mika Arramies Avominne-klinikoilta 
luennoi päihderiippuvuudesta sairautena klo 13–15.30
Fuengirola, Uusi Refla, Siipimaanantai alk. klo 12.30, Oviedo – 
Malaga Liga Smartbank klo 21

Ti 25.10.
Fuengirola, Kukko, Terapian tarpeessa jälleen Sari Havas ja Pauliina 
Hukkanen klo 19
Fuengirola, Bar Hima, HimaLive -klubi: Ari Onnela & Andy Pop klo 20 
Fuengirola, Tipi Tapa, Flamenco-show klo 19.30
Fuengirola, Uusi Refla, SM-liigaa klo 17.30, Texas Hold’em klo 18

Ke 26.10.
Fuengirola, Kukko, Seita & Friends Halloween-tunnelmissa 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-liigaa klo 17.30, Arsenal – ManC Valioliiga 
klo 20.30

To 27.10.
Fuengirola, Kukko, Back to 60’s ”Sixties Hits” klo 19
Fuengirola, Bar Hima, Liiga: Jyp – Pelicans klo 17.30 
Fuengirola, Dos Renos, Ari Onnelan viini-ilta klo 19 
Fuengirola, Pub FiftySixty, Muistatko Visa klo 17.30
Fuengirola, Tauski Bar, Margen synttärit klo 18, karaoke klo 20
Fuengirola, Tipi Tapa, Flamenco-show klo 19.30
Fuengirola, Uusi Refla, SM-liigakierros klo 17.30, HJK – AS Roma 
Euroopan Liigaa klo 21

MENOVINKIT tiistaina klo 15 mennessä: 
menovinkit@fuengirola.fi  

Toimitus pidättää oikeudet tekstimuutoksiin. 
Menovinkit on tarkoitettu ensisijaisesti ilmoitusasiakkaille.

Pitkään Los Bolichesin alu-
eelle odotettu yökerho avaa 
ovensa tänään perjantaina 
21.10.

Yökerho sijaitsee entisen 
Bar Koppaksen tilalla. Itse 
yökerho on kokenut valta-
van muutoksen. Kaikki on 
laitettu viimeisen päälle ja 
asiakkaan viihtyvyyteen 
on satsattu. Paikalla on ai-
na DJ ja koko ajan vaihtuvia, 
ehkä hieman jännittäviäkin 
show-esityksiä. Tätä yöker-
hoa voi luvalla kutsua syn-
tisen hienoksi.

Culturen avajaiset per-
jantaina, kello 22.00 alkaen. 
Syntisten pöytä on katettu.Uusi yökerho aukeaa. Culture sijaitsee siinä, missä ennen oli Koppas.

Tinos on yksi Back to Sixties -bändeistä.

Tänä vuonna 30v 
täyttävä Back To The 
Sixties -yhdistys ran-
tautuu ensi viikolla 
Espanjaan musiikin 
myötä. BTS -yhdis-
tyksen toiminnan  
periaatteena on  
ylläpitää 60-luvun 
musiikin perinnettä. 
Tapahtumat järjestetään 
Kukossa torstaina 27.10. klo 
19.00 Sixties hits ja perjan-
taina 28.10. klo 20.00 Beatles 
night. Valtaisan kysynnän 
vuoksi lauantaille on järjes-
tetty lisäkeikka Golden Six-
ties. Lauantaina rokataan 
iltapäivällä klo 14.

Musiikista näissä hie-
noissa konserteissa huo-

lehtivat BTS:läiset Tinos ja 
Curre Andersén Oldies se-
kä BTS:n vierailijana Pik-
kis Karen.

 Tinos on alun perin 1965 
perustettu bändi, jolla on 
edelleen vahvasti musiikilli-
set juuret 60-luvun musiikis-
sa. Tinos on viime vuosina 
keikkaillut aktiivisesti Suo-
messa ja ulkomailla. Esiinty-
misiä on Suomen keikkojen 
lisäksi ollut mm. Englan-
nissa, Ranskassa ja Espan-
jassa. Erityisesti ulkomaan 
keikoilla on ollut teemana 
The Beatles ja esiintymiset 
erilaisilla kansainvälisillä 
Beatles-festareilla.

 Curre Andersén Oldies 
on pitkän linjan muusikko-
jen kokoonpano, joka esit-
tää 1960-luvun hienoimpia 
laulu- ja kitarabiisejä. Kaik-
ki Curren ja bändin omat 

suosikit ovat legendoja, 
kuten The Beatles, Elvis 
Presley, Cliff Richard, The 
Shadows, Roy Orbison, Tom 
Jones, Jerry Lee Lewis, The 
Tremeloes ja Ricky Nelson.

 Pikkis Karen on vuosien 
ajan talvet Espanjan Fuen-
girolassa viettänyt taitava 
laulaja-muusikko, joka on 
tullut tutuksi siellä asuvil-
le ja lomailijoille. Pikkiksel-
lä on vahvaa musiikillista 
kokemusta jo 60-luvulta 
lähtien Suomen musiikki-
elämässä.

Varaa paikkasi BTS -ta-
pahtumiin laittamalla säh-
köpostia osoitteeseen kukko.
events@gmail.com. Tätä kir-
joitettaessa torstai alkaa olla 
jo loppuunmyyty, perjantail-
le on vielä vähän tilaa ja lau-
antai tuli vasta myyntiin, 
joten sinne mahtuu.

Hyvää ruokaa ja hyviä 
juomia hyvässä seurassa
Kaikkea otsikossa mainit-
tua on takuuvarmasti tar-
jolla torstaina 27.10. klo 
19 alkaen ravintola Dos 
Renosissa. Ari Onnelan 
isännöimässä syksyn en-
simmäisessä viini-illassa 
juomien väri on syvänpu-

nainen. Keittiön ylipääl-
likkö, chef Markku lastaa 
lautasille lappilaisia ruokia. 
Rento illanvietto päättyy 
lähes legendaariseen vii-
nihuutokauppaan. Paikan 
varaaminen ajoissa ei lie-
ne pahitteeksi.
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Málaga hukkaa 
Fuengirolan vedet 
putkistovuotoihin
Málagan provinssissa häviää vuotavien verkosto-
putkien vuoksi juomakelpoista vettä jopa seitsemän 
miljoonaa kuutiota vuodessa.

Kuivuus on saanut vesivarannoista vastaavat vi-
rastot etsimään keinoja tilanteen helpottamiseksi ja 
samalla on kartoitettu myös sitä, mihin ja milloin 
vettä käytetään. Tutkimusten yhteydessä selvisi, että 
Málagan provinssin alueella juomavesijärjestelmästä 
katoaa vuodessa arviolta seitsemän miljoonaa kuu-
tiometriä vettä. 

Suurin osa hävikistä johtuu vuotavista putkista. 
Málagan alueella kulkee 800 kilometriä vesiputkia, 
jotka huolehtivat kaikkiaan 77 kunnan ja kaupun-
gin vedensaannista. Osa vedestä häviää myös var-
kaiden matkaan.

Hukkaan joutuva vesimäärä riittäisi 90.000 ih-
misen vuosittaiseen vedentarpeeseen. Toisin sanoen 
melko tarkkaan Fuengirolan kaikkien asukkaiden 
käyttövettä vastaava määrä hukataan putkivuotoihin.

Málagan 
provinssissa ruoan 
hinta noussut peräti 
16 prosenttia
Espanjan virallisten tilastojen mukaan Málagan pro-
vinssin kokonaisinflaatio oli syyskuussa 9,4%.

Juuri julkaistu Espanjan kansallisen tilastokes-
kuksen tilasto kuluttajahintojen noususta on jäl-
leen melko hurjaa luettavaa. Málagan provinssissa 
päivittäisten perus elintarvikkeiden hinta on nous-
sut vuoden takaisesta peräti 16,2%. Tämä tarkoittaa 
käytännössä sitä, jos esimerkiksi nelihenkinen per-
he on viime vuoden syyskuussa käyttänyt ruokaos-
toksiin 1.000 euroa, niin tämän vuoden syyskuussa 
saman porukan ruokkimiseen samoilla ruoilla me-
ni rahaa 1.160 euroa.

Ruokien inflaatio on Málagassa ollut selvästi maan 
keskiarvoa (14,4%) voimakkaampaa. Koko Espanja huo-
mioiden ruoan hinta on noussut enemmän vain Bada-
jozin (18,6%) ja Cuencan (17,7%) provinsseissa.

Energian hinnan inflaatio kulkee edelleen omil-
la lukemillaan. Syyskuussa hinnannousu vuodenta-
kaiseen oli 22,4%

Aurinkorannikon 
sää jatkuu kesäisenä
Tähän aikaan vuodesta päivän korkeimmat lämpöti-
lat Aurinkorannikolla ovat keskimäärin hieman pääl-
le 20 astetta. Tänä syksynä lämpötilat ovat kuitenkin 
pysytelleet selvästi korkeammalla.

Espanjan ilmatieteenlaitoksen (AEMET) tilasto-
jen mukaan Málagan provinssissa lokakuun puoli-
välissä päivän korkein lämpötila on keksimäärin 
noin 22 astetta. Tänä syksynä on ollut selvästi läm-
pimämpää ja sama tilanne näyttää jatkuvan. Seu-
raavan viikon, jopa kahden viikon aikana päivän 
ylin lämpötila näyttäisi nousevan lähelle 30 astet-
ta, jopa sen yli. Myös yölämpötilat ovat keskimää-
räistä korkeammat.

Kaunis ja lämmin sää epäilemättä sopii hyvin esi-
merkiksi turistien ja turismisektorin suunnitelmiin. 
Sen sijaan lämpimän sään mukana valalla jatkuva kui-
va sää alkaa monin paikoin huolestuttaa. Esimerkiksi 
oliivinviljelijät pelkäävät että luvassa saattaa olla toi-
seksi huonoin satokausi koko 2000-luvulla.

Suomen kauhurockylpeys,  
vuoden 2006 euroviisu-
voittaja Lordi saapuu lo-
ka-marraskuun vaihteessa 
Espanjaan kolmelle keikal-
le.

Lordi aloitti euroopan-
laajuisen Lordiversitour 
-kiertueensa Sofiasta Bul-
gariasta 8. lokakuuta. Sen 
jälkeen tie vie näitä mons-
tereita mm. Romaniaan, 
Unkariin, Slovakiaan, Sak-
saan, Tsekkiin, Itävaltaan ja 
Italiaan, kunnes viimein on 
Espanjan vuoro.

Lordin kauhurockia tar-
joillaan Madridin Revi Live 
-salissa maanantaina 31. lo-
kakuuta. Seuraavana päivä-
nä, tiistaina marraskuun 1. 
vuorossa on Rock City Va-
lenciassa ja keskiviikkona 
2. marraskuuta Salaman-
dra Barcelonassa.

Lordin lämppäreinä toi-
mivat saksalainen Almanac 

• ESPANJAN LENTOLIIKENNETTÄ ylläpitävän 
ENAIRE:n tuoreen tilaston mukaan Espanjan lento-
liikenne näyttää palanneen lähes pandemiaa edel-
täneellä tasolle, ei kuitenkaan aivan. Syyskuussa 
Espanjaan ja Espanjasta pois suuntautuvien len-
tojen kokonaismäärä oli 94% vuoden 2019 vastaa-
vasta ajasta. Viime vuoden syyskuuhun verrattuna 
lentojen määrä on noussut 30%. Maan sisäisten len-
tojen määrä oli vuoden 2022 syyskuussa noussut jo 
98.9 prosenttiin vuoden 2019 tasosta.

• AURINKORANNIKON ALUEEN SAIRAALOILLA näyt-
täisi olevan skarppaamisen paikka. Espanjanlaa-
juisen sairaaloiden mainetta vertailevan tilaston 
mukaan Málagan provinssin paras sairaala on Vir-
gen de la Victoria Málagan kaupungissa, se on koko 
maan listalla sijalla 21. Carlos Haya, niin ikään Mála-
gassa, on sijalla 25. Costa del Solin sairaala Marbel-
lassa löytyy vasta sijalta 67. Andalusian sairaaloista 
Málagan edelle menevät sairaalat Sevillasta (kaksi 
eri sairaalaa), Córdobasta ja Granadasta. 

• NOIN 150 GUARDIA CIVILIN poliisia osallistui keski-
viikkoaamuna laajaan operaation, kun Aurinkoran-
nikon kaupungeissa iskettiin rikollisryhmään joka 
harjoittaa marihuanan salakuljetusta. Fuengirolas-
sa, Mijasissa ja Torremolinosissa pidätettiin pitkästi 
toistakymmentä, pääosin itäeurooppalaista epäiltyä. 
Rahaa takavarikoitiin yli puoli miljoonaa euroa kä-
teistä. Lisäksi poliisi korjasi talteen huumeita, aseita, 
ajoneuvoja ja henkilöpapereita. 

• KAASUPULLON HINTA ESPANJASSA saattaa pom-
pata yli 20 euroon vuodenvaihteen jälkeen. 12,5 
kilon kaasupullot ovat laajimmin käytössä kotita-
louksissa koko Espanjassa ja niiden hinta on tark-
kaan säännelty. Normaalisti hinta tarkistetaan joka 
toinen kuukausi, mutta nyt valtio on jäädyttänyt hin-
nan 19,55 euroon tämän vuoden loppuun asti, jot-
ta jatkuva hinnannousu ei kävisi kotitalouksille lian 
raskaaksi. Vuoden vaihtuessa hinnan jäädytys näillä 
näkymin päättyy, ja hinta saattaa taas nousta. Vuosi 
sitten 12,5 kilon kaasupullo maksoi 16,13 euroa. 

Seuraava kysymys: Aiotko ottaa influenssarokotuksen?

Lordi tuo Halloween-
kauhut Espanjaan

Miten pimeys vaikuttaa sinuun?

väsyttää ja ahdistaa

53%

vähän haukotuttaa 

20%

ei mitenkään

22%

riemastuttaa

5%

Hard Rock Hallelujah ja muut Lordi-hitit tuovat Halloween-tunnelmaa Espanjaan. (Kuva: Lordi.fi)

ja tsekkiläinen Dymyt-
ry. Aiemmin tänä vuon-
na Lordi kiersi Eurooppaa 

ruotsalaisen Sabatonin 
lämmittelijänä.

Yhtyeestä julkaistiin 

viime kuussa Maria Jyr-
käksen kirjoittama kirja  
Lordiary.
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Puhaltimia ja tummaa ääntä 
sunnuntain jazz-illassa

Seita Halloween-tunnelmissa

Noora Karman 
taikasunnuntai
Sunnuntai-iltapäivä on 
omistettu koko perheen 
taikashow'lle. Noora Kar-
ma nousee Kukon lavalle 
sunnuntaina 23.10. klo 13. 
Hän on suunnitellut ilta-
päivään koko perheelle so-
pivan ohjelmiston. Mukana 
on taikaa, mentalismia, 
huimia temppuja ja muuta 
mielenkiintoista. Aiemmin 
näissä taikailtapäivissä on 
ollut melkoinen huiske. Kai-
ken ikäiset lapset ja aikui-
set ovat päässeet osallisiksi 

Karman huikeisiin temp-
puihin. Liput maksavat ai-
kuisilta 15€ ja lapsilta 10€. 
Perhelippu neljälle maksaa 
40€. Paikka kannattaa va-
rata ennakkoon osoitteesta 
kukko.events@gmail.com.

Noora Karma on yksi Suo-
men menestyneimmistä tai-
kureista ja mentalisteista. 
Hän on tiettävästi maailman 
ensimmäinen naistaikuri, 
joka on emännöinyt omaa 
nimeään kantavaa ison ka-
navan tv-showta. 

Pyhäinpäivä eli Halloween 
lähestyy kovaa kyytiä. 
Kurpitsoja koverretaan ja 
erilaisia kauheuksia mieti-
tään. Myös Seita & Friends 
-yhtye tuo oman suolansa 

kauhu soppaan. Ensi keski-
viikkona (26.10.) teemana on 
Halloween, orkesteri näh-
dään todennäköisesti mel-
ko pelottavissa meikeissä.

Antti Sarpila jatkaa keski-
viikkoisin Seita & Friendsin 
vieraana. Saa nähdä millai-
sia kauhun melodioita hä-

nen klarinetistaan irtoaa. 
Seuraavana keskiviikko-
na (2.11.) teemana on Glenn 
Millerin musiikki ja Sarpi-
lan viimeisenä keskiviik-
kona (9.11.) ollaan 20-luvun 
salakapakkatunnelmissa 
ja musiikin lajina on silloin 
Charleston.

Meininki sen kuin yltyy tu-
levana sunnuntaina. Ryh-
mään liittyy Janne Pitkänen 
saksofonin kanssa, joten pai-
kalla on kolme puhaltajaa. 
Pitkäsen lisäksi puhaltavat 
Heikki Viinamäki, vetopa-
suuna ja Antti Sarpila, kla-
rinetti. Perusbändi on koottu 
tutuista ja taitavista espan-
jalaisista jazzin mestareis-
ta pianisti Diego Suarezin 
johdolla.

Todellinen helmi tälle 
sunnuntaille tulee eksoot-
tisesti Kajaanista. Liz Leila 
kävi jo viime sunnuntaina 
antamassa näytteen tum-
masta äänestään. Tällä ker-
taa tämä poppia, soulia ja 
jazzia taitavasti yhdistelevä 
laulaja on enemmän äänessä, 
yhtenä illan pääsolistina. Liz 
Leilan eksoottinen säväys on 
peräisin Azerbaidžanista, 
missä hänen sukujuurensa 

Noora Karma on räätälöinyt sunnuntain esityksensä koko perheelle sopivaksi.

Liz Leila vakuutti viime sunnuntain vierailullaan ASB:n solistina. Tänä 
sunnuntaina häntä kuullaan enemmän.

Pelottavat meikit kuluvat Seitan 
Halloween-iltaan.

Andalusian Swingband aloitti syyskautensa 
menestyksekkäästi viime sunnuntaina. Yhtye 
yltyi Antti Sarpilan johdolla suorastaan vil-
liin soittoon. Keikan jälkeen sekä soittajat 
että yleisö olivat onnesta ymmyrkäisinä. 

sijaitsevat.
Varaa paikkasi sunnun-

tain jazz-iltaan lähettämäl-

lä sähköpostia osoitteeseen 
kukko.events@gmail.com. 
Ovet avataan klo 16.30.
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paikalle 

pääset

busseilla

1 ja 5

harrastuspiirit esittäytyvät ja 
   myyvät tuotteitaan

tietoiskuja kerhojen toiminnasta

kirppispöytiä

saatavilla El Corte Inglesin 
   kanta-asiakakortteja

Kari alajuuma musisoi

karaoketanssit klo 18-22
vetäjänä wille!

la 29.10 klo 15-22
Suomelan salissa ja girasolin pihalla

Tervetuloa!

Tule tutu�um�n Suomel�n!

Avoimet Ovet

Mahdollisuus     

 liittyä suomelan 

jäseneksi!

suomelan sali
camino  de la cantera 49 ab

edif. girasol, los pacos

varaa kirppispöytä 
anne koskimaa

puh. +358 44 020 4458

Mus��ia
Pae��

Mun�eja

Ma�ar�

Cavab�ri

• 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

Stadin viikko 
tulee taas

Perinteistä Stadin viikkoa 
vietetään taas 24–29.10. 
seuraavin menoin:

MA 24.10. KLO 14:00 Avajai-
set: Ravintola Kukko. Taina 
Liekari kertoo kävelystään 
rannikolta Suomeen. Musii-
kista vastaa Jartsa. 

TI 25.10. KLO 16:00 Ra-
vintola Nuriasol. Kortteli-
muistoja. Kallio ja Puotila, 
ensimmäisiä lähiöitä.

KE 26.10. Retkipäivä. 
Kohde Almuñecar sekä he-
delmäpuisto. Lähtö klo 10:00 
Nuriasolin edestä. 

TO 27.10. KLO 14:00 Stadi 
Open Mölkkyturnaus Rosa-
rion puistossa. Ilmoittautu-
miset maanantaihin 24.10 
mennessä Antero Toivolal-
le +358 40 591 6006 what-
sapp/tekstari tai e-mail:  
antero.toivola@elisanet.fi

LA 29.10. KLO 18:00 Päät-
täjäiset, ravintola Sea View. 
Pikkis & Co viihdyttää ja 
tanssittaa, ylläriohjelmaa 
sekä esitellään uudet Cos-
tan Friidu ja Kundi.

Ilmoittautuminen retkelle ja il-
lalliskortteja voi ostaa tapaami-
silla tiistaisin klo 16 Nuriasolin 
ravintolassa tai osoitteesta  
riitta.metsa@gmail.com.

Päihderiippuvuus sairautena

Vaivaako ikänäkö?

Kuinka moni tietää, että al-
koholismi eli päihderiippu-
vuus on etenevä, krooninen 
keskushermostosairaus ja 
sitä, että merkittävin tekijä 
miksi joistain ihmisistä tu-
lee päihderiippuvaisia, pii-
lee genetiikassa?

Miten alkoholismi/ päih-
deriippuvuus vaikuttaa 
läheisiin? Millaisia käyt-
täytymis- ja roolimalle-
ja esimerkiksi lapsi saattaa 
ottaa eläessään päihdeper-
heessä? Miksi puoliso ei pää-
se irti epäterveestä suhteesta 
minkä päihteet tuhoaa?

Avominne klinikoiden 
perustaja Mika Arramies 
luennoi Fuengirolan seura-
kuntakodilla maanantaina 
24.10.2022 klo 13.00–15.30 ai-
heesta: Millainen sairaus on 
päihderiippuvuus ja miten se 
vaikuttaa läheisiin.

– Kukaan ei halua tulla  
riippuvaiseksi päihteistä, 

eikä päihderiippuvaisen 
läheiseksi. Nämä eivät ole 
valintakysymyksiä. Päih-
deriippuvuus on vakava, 
hoitamattomana ennenai-
kaiseen kuolemaan johtava 
sairaus, eikä se katso kehen 
se iskee. Tyypillisin päihde-

riippuvainen on täysin ”nor-
maalilta” vaikuttava, työssä 
käyvä perheen isä tai äiti, Ar-
ramies kertoo. 

– Sairaus tuhoaa ihmi-
sen elämänlaadun ja siksi 
se kannattaa hoitaa. Moni 
Aurinkorannikolle asu-
maan tuleva haaveilee elä-
vänsä täällä ulkoisen ja 
sisäisen auringon paistees-
sa ja useilla tämä haave to-
teutuukin. Päihdesairaus on 
kuitenkin surullinen. Siinä 
ihminen kadottaa asteittain 
kyvyn kontrolloida päihtei-
den käytön aikaa, paikkaa ja 
määrää. Samalla hän menet-
tää asteittain kyvyn kontrol-
loida omaa elämäänsä. Usein 
vasta ammattitaitoisen ja 
vaikuttavan päihdehoi-
don jälkeen on mahdollis-
ta saavuttaa hyvälaatuinen 
ja päihteetön, oma elämä ja 
elää sitä niin kuin se eteen 
tulee, Arramies sanoo.

Jos sinulla on ilmennyt 
kaihia tai näkösi on iän 
myötä heikentynyt, älä jää 
odottelemaan tilanteen huo-
nontumista. Molempiin vai-
voihin on olemassa toimiva 
apu. Tule Kukkoon lauan-
taiaamuna klo 10 kuunte-

lemaan silmäkirurgi Petri 
Oksmanin luento aiheesta. 
Saat varmasti hyvät ohjeet 
ja neuvot, miten tulee toimia. 
Sol Eyes tarjoaa tilaisuudessa 
aamiaisen kaikille osallistu-
jille, niin kauan kuin aami-
aista pöydässä riittää.

Avominne klinikoiden perustaja 
Mika Arramies.

Silmäkirurgi Petri Oksman.

KUTSU SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN 
SYYSKOKOUKSEEN

 

Aika: Lauantai 19.11.2022 klo 11.00
Paikka: Kymppipaikka

Osoite: C/Ramal de los Manantiales 10, Torremolinos

– JOHTOKUNTA

Asociacion Finlandesa 
Costa del Sol

KYMPPIPAIKKA

E S I T T Ä Ä

Ju
ice

mu
siik

kiaLesk
ise
n

RAVINTOLA KUKKO
AVENIDA DE LOS BOLICHES 4

FUENGIROLA

LA 29.10.2022
SHOW TIME 20:00

Liput 13/15€
kukko.events@gmail.com
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business & co-working center Boliches • www.smartworkplaza.com/boliches

Meiltä saat joustavat ratkaisut kaikkiin työhösi liittyviin asioihin.

� Valoisat ja modernit toimistot ja työtilat

� Yrityskonsultointi ja landing-palvelut

� Kannustava työyhteisö

� Kaikki tarvittavat toimistopalvelut

� Keittiö ja oleskelutilat

� Community managerin palvelut 

käytössäsi päivittäin

Innostuitko?
Ota yhteyttä saman tien, räätälöidään 
sinulle täydelliset olosuhteet!
Puh. +34 622 329 645
Email: boliches@swplaza.es

HALUATKO ETÄTÖIHIN AURINKOON?

• Lastenhoito

• Ravintolapalvelut

• Cateringpalvelut

• Matkatoimisto

• Kuljetuspalvelut

• Golfpalvelut

• Elintarvikekauppa

• Mobiilikauppa

• Kaupunkilehti

• Paikallisradio

• Tv-studio

• Mainostuotanto

Lisäpalvelut saman katon alla Centro Finlandiassa:

Oletko ajatellut perustaa yrityksen Aurinkorannikolle? Etsitkö toimitiloja?

Kai Mykkäseltä 
kolme keinoa Putinin 
pysäyttämiseksi

El Paraiso kentällä pelatun 
kisan yhteydessä pidetyssä 
lounaspuheessaan Mykkä-
nen kommentoi kuumimpia 
päivän politiikan teemoja 
Ukrainan sodasta heiken-
tyvään taloustilanteeseen 
sekä eurooppalaiseen ener-
giakriisiin. 

Alustuksen mielen-
kiintoisin osio oli Venäjäl-
lä työskennelleen ja sen 
myötä maan tilanteen hy-
vin tuntevan Mykkäsen ar-
vio keinoista, joilla Putinin 
hyökkäyssota saadaan py-
säytettyä. 

– Putin täytyy ajaa tilan-
teeseen, jossa hänen armei-
jansa luhistuu alta tai hän 
näkee, että on pakko vetäy-
tyä sodasta, jotta se ei luhis-
tuisi alta.

Mykkänen linjasi kolme 
keinoa tavoitteeseen pää-
semiseksi. Ensinnäkin Uk-
rainalle on annettava aseita, 
joilla pystytään tuhoamaan 
hyökkääjän joukkoja.

– Ukrainalle pitää antaa 
kunnollisia hyökkäysasei-
ta. Ukrainan armeijan pitää 
pystyä tuhoamaan Venäjän 
armeijan selkäranka, vaatii 
Mykkänen.

Toiseksi tärkeäksi keinok-
si Mykkäsen linjasi Venäjän 
sotakassaan iskemisen. 

– Tiukasta pakotepolitii-
kasta huolimatta Venäjän 
tulot öljyn viennistä ovat 
tänä vuonna kasvaneet. Iso 
osa maailmalle suuntaa-
vasta öljystä kuljetetaan eu-
rooppalaisten varustamojen 
toimesta ja itse asiassa niin 

suomalaisten silmien editse 
Suomenlahtea pitkin, kuin 
Aurinkorannikon ihmisten 
silmienkin editse Gibralta-
rin salmen kautta Suezille. 

Mykkäsen syyttävä sor-
mi osoittaa erityisesti kreik-
kalaisia varustamoja, jotka 
rahtaavat suurimman osan 
Putinin öljystä maailmalle.

– Esimerkiksi Intia on 
kymmenkertaistanut venä-
läisen öljyn tuonnin tämän 
vuoden aikana ja se on mah-
dollista vain eurooppalais-
ten varustamoiden ansiosta, 
totesi Mykkänen.

Kolmanneksi keinok-
si Putinin pysäyttämiseksi 
Mykkänen nostaa kehitty-
neen teknologian viennin 
pysäyttämisen Venäjälle. 
Vaikka huipputeknologia 
on jo nyt pitkälti pakotteiden 
piirissä, kierretään EU:n yh-
teisiä pakotteita tällä hetkel-
lä erityisesti Turkin kautta.  

– Puolasta Turkkiin tapah-
tuva sähkötekniikan vienti 
on viisinkertaistunut tänä 
vuonna. Myös muutamista 

muista EU-maista viedään 
Turkkiin selvästi enemmän 
tekniikkaa kuin ennen. Voi-
ko olla kyse siitä, että Turkki 
käyttäisi tätä tekniikkaa it-
se aiempaa enemmän? Tus-
kinpa.

Eurooppalaiseen ener-
giakriisiin Mykkänen 
tarjosi alustuksessaan pi-

demmän aikavälin ratkai-
suksi kunnianhimoista ja 
päämäärätietoista oman 
energiatuotannon kasvat-
tamista. Mallia sopisi ottaa 
esimerkiksi Ruotsista. 

– Tuore porvarihallitus 
on hallitusohjelmassaan lin-
jannut selkeäksi tavoitteeksi 
lisäydinvoiman rakentami-

sen käynnistämisen alkaval-
la vaalikaudella. Hallitus on 
sopinut peräti 400 miljardin 
Ruotsin kruunun rahoitus-
paketista, jolla varmiste-
taan tulevat investoinnin 
ydinvoimaan. Suomen pitää 
päästä samalle kunnianhi-
mon tasolle energiahuollon 
varmistamiseksi.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheen-
johtaja Kai Mykkänen vieraili viikonloppuna  
Aurinkorannikolla. Mykkänen toimi Aurin-
korannikon Kokoomuksen järjestämän 
Aurinko Golf -tapahtuman suojelijana. 

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen Aurinko Golfin jälkitilaisuudessa.
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Suurlähettiläs Pertti Torstila 
RannP:n kuukausitapaamisessa
Rannikkopataljoonan vieraspuhujana Sofia-
opistolla 10. lokakuuta oli suurlähettiläs 
Pertti Torstila. Ulkoministeriön pitkäaikainen 
valtiosihteeri ja Punaisen Ristin puheenjoh-
taja on turvallisuuspolitiikan asiantuntija 
ja esitelmän aiheena oli ”Naton vaikutus 
Suomen ulkopolitiikkaan”. Opiston sali oli 
täynnä ajankohtaisesta aiheesta kiinnostu-
neita kuulijoita ja keskustelusta tuli vilkas. 

Suurlähettiläs Torstila on ol-
lut neljän vuosikymmenen 
ajan virkamiehenä muotoi-
lemassa Suomen ulkopoli-
tiikan linjaa. Hän painotti 
kylmän sodan ja sen jälkei-
sen ajan ulkopolitiikan pal-
velleen Suomen etuja hyvin. 
Linja oli vakaa ja edullinen 
meille ja muillekin. Se noja-
si kansainvälisen oikeusjär-
jestelmän kunnioittamiselle, 
säännöille ja sopimuksille 
ja erimielisyyksien selvit-
tämiselle neuvottelupöy-
dissä. Venäjän brutaali 
hyökkäys Ukrainaan rik-
koi sääntöpohjaisen maail-
manjärjestyksen. Vuosi, jota 
nyt elämme, rinnastuu järis-
tysvaikutuksiltaan vuoteen 
1989, jolloin kylmän sodan 
turvallisuusjärjestys muut-
tui. Silloin se muuttui jän-
nityksestä liennytykseen 
ja rauhaan. Nyt muutos on 
päinvastainen. 

Torstila sanoi Venäjän aja-
neen toiminnallaan itsensä 
tilanteeseen, josta peräänty-
minen on vaikeaa. Miksi se 
näin on tehnyt, on arvoitus ja 
ihmettelyn kohde kaikkialla. 
Venäjä yrittää sitoa ympäril-
lään olevat maat etupiiriin-
sä ja puhua niiden päiden yli. 
Venäjän Euroopan puoleisel-
la rajalla oli keväällä kolme 
maata, jotka eivät kuuluneet 
Natoon. Maat olivat Ukrai-
na, Valko-Venäjä ja Suomi. 
Suomen paikka ei ollut täs-
sä kolmikossa. 

Nato-päätöksen myötä 
kaikille tuli selväksi, että 
Suomi ei Venäjän etupii-
riin kuulu. Tästä eteenpäin 
turvallisuuspolitiikkam-
me nojaa kahteen pilariin: 
omaan puolustusvoimaan 
ja länsiyhteistyöhön. Natos-
sa Suomi tulee olemaan liit-
tokunnan pohjoisen reunan 
tärkeä toimija. Emme kysy 
vain sitä, kuinka Nato toimii 
hyväksemme, vaan olemme 
valmiit myös itse tekemään 
osuutemme koko puolustus-
liiton hyväksi. Olemme aina 
huolehtineet puolustuksem-
me kovasta ytimestä, joten 
Nato saa meistä luotettavan 
jäsenen.

Puhuja päätti esityksen-
sä J.K. Paasikiven tunnuslau-
seeseen ”kaiken viisauden 
alku on tosiasioiden tun-
nustaminen”. Maantiede to-
siasiana pysyy, mutta muut 
totuudet ovat tänään toiset 
kuin Paasikiven aikaan. Ve-
näjä ei ole Neuvostoliitto eikä 
Suomi enää ole yksin kuten 
talvisodan syttyessä. Tosiasi-
oiden tunnustaminen on tär-
keää, mutta yhtä tärkeää on 
oivaltaa tosiasioiden muutos 
ja sopeutua siihen.

Fuengirola.fi -lehti haas-
tatteli valtiosihteeriä esitel-
män jälkeen.

Suomen kanta Natoon 
muuttui hyvin nopeasti. 
Kolmen vuosikymmenen 
mittainen keskustelu – 
joidenkin mielestä jahkai-
lu – kääntyi muutamassa 
kuukaudessa jäsenyyden 
kannalle. Miksi näin äkilli-
nen muutos?
”Naamarinsa pudottaneen” 
Venäjän hyökkäys helmi-
kuussa avasi ihmisten sil-
mät. Suomen poliittisen 
johdon arvio muuttui kuiten-
kin jo tätä ennen. Putin vaati 
joulukuussa Naton laajentu-
misen estämistä. Tämän hy-
väksyminen olisi merkinnyt 
suvereniteettimme ja valin-
nanvapautemme kieltämis-
tä. Vaatimus oli mahdoton 

ja Nato-optio sai käyttöä. 
Maaliskuussa jäsenyyttä 
kannatti jo yli 50 prosent-
tia suomalaisista. Kesään 
tultaessa luku oli noussut 
lähelle 80 prosenttia. Edus-
kunta hyväksyi jäsenyyden 
äänin 188–8.

Diplomaattina olet nähnyt 
maailmaa sen kaikilta 
suunnilta. Minkälaisena 
Espanjan Aurinkorannikko 
sinulle näyttäytyy?
Maailma avautui minul-
le nuorena YK-upseerina 
Kyproksella 57 vuotta sit-
ten. Matkani Välimerelle 
sen jälkeen ovat voittopuo-

lisesti suuntautuneet meren 
itäiseen osaan. Espanjan au-
rinkorannoilla olen nyt en-
simmäistä kertaa. Täytyy 
sanoa, että ensivaikutelma 
ja havainnot ilahduttavat. 
Espanjalainen vieraanva-
raisuus lämmittää ja suo-
malaisuus näyttää parhaat 
puolensa. Meitä on täällä 
todella paljon. Kaikkialla 
moikkaillaan ja altaan ää-
rellä juttu tuntemattoman 
maanmiehen kanssa käyn-
nistyy heti. Olen kohdannut 
vanhoja tuttuja, jotka muis-
tuttavat yhteisistä tapaami-
sista maailman eri puolilla. 
Hannu Vuori Kalevan Pool 

Partyssa muisteli tapaamis-
ta Zagrebissa vuonna 1994. 
Punaisen Ristin työntekijä 
kertoi kohtaamisesta Keu-
ruulla ja Asko Aulangon 
kanssa palasimme Eskils-
tunan ja Tukholman muis-
toihin. En osannut tällaista 
odottaa. Myös Fuengirolan 
suomalaisten yritys- ja har-
rastustoiminta on vaikut-
tavaa. Kuuntelin tarkkaan 
Kalevan, Suomelan ja Ran-
nikkopataljoonan ideoita. 
Seurakuntatalon kirjasto on 
todella edustava. Täydennän 
sitä pian tuoreella muistel-
makirjallani ”Komennus Bu-
dapestiin”.

Mikä Fuengirolassa 
erityisesti jäi mieleesi? 
Onko jotain mitä toivoisit 
lisää?
Olen kohdannut aktiivisia 
suomalaisia Michiganissa 
USA:ssa, Australian Canber-
rassa ja Ruotsin Göteborgis-
sa, mutta Aurinkorannikon 
aktiviteetti on erilaista. Laaja 
sosiaalinen ja yhteiskunnal-
linen koostumus poikkeaa 
muista. Täällä suomalaiset 

”elävät ajassa”. Internet aut-
taa, mutta ei korvaa kas-
vokkain tapaamista. Täällä 
ei sulkeuduta omaan oloon 
vaan katsotaan ulos. Nautin 
avoimesta ilmapiiristä.

Kansainvälisyyteen kas - 
vaneena näkisin mielel-
läni enemmän yhteis-
pohjoismaista toimintaa. 
Nordismi  on menestys-
brändimme maailmalla. 
Täällä on valtavasti ruot-
salaisia, norjalaisia ja tans-
kalaisia. Nato-jäsenyys 
yhdistää meidät uudella ta-
valla ja tätä tulisi hyödyn-
tää. Suomalaiset voisivat 
tehdä aloitteen näyttäväs-
tä turvallisuuspoliittisesta 
tapahtumasta. Pääkaupun-
geista tulevat asiantuntijat 
kertoisivat Suomen ja Ruot-
sin Nato-jäsenyyden suu-
resta merkityksestä koko 
Pohjolalle. Uskoisin tämän 
kaltaisen aloitteen avaavan 
täysin uusia ulottuvuuksia 
pohjoismaiselle yhteistyölle 
Aurinkorannikolla. Samalla 
kuva Suomesta pohjoismai-
sen ryhmän vankkana jäse-
nenä vahvistuisi Espanjassa.

Pertti Torstila

Suurlähettiläs Torstilan esitystä seurasi kiinnostunut yleisö.

”Suomalaiset voisivat 
tehdä aloitteen näyttävästä 
turvallisuuspoliittisesta 
tapahtumasta.” 
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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 

Hotelli Occidental 
✩✩✩✩

Fuengirola

Hotelli El Puerto 
✩✩✩ 

Fuengirola

VARAA MATKASI 

KÄTEVÄSTI NETISSÄ!

www.meriatur.com

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

7.–14.3.2023

Hotelli El Puerto
Alk. 799€ per henkilö

Hotelli Occidental
Alk. 945€ per henkilö

4.–11.4.2023

Hotelli El Puerto
Alk. 1049€ per henkilö

Hotelli Occidental
Alk. 1115€ per henkilö

19.–26.4.2023

Hotelli El Puerto
Alk. 869€ per henkilö

Hotelli Occidental
Alk. 985€ per henkilö

Aurinkoon! Matkapaketit:

TOIMIVAT TILAT TAPAHTUMILLESI
Häät, synttärit, muistotilaisuudet & merkkipäivät

Seminaarit, kokoukset, esitelmät & myyntitilaisuudet

Ryhmien aamiaiset, lounaat, päivälliset & kokkarit

Pyydä tarjous:
email: kukko.events@gmail.com

tel. +34 679 844 378 (Antti)

Kukko Events tarjoaa kaikenlaisiin tilaisuuksiin ja 

tapahtumiin hienot puitteet. Meiltä löytyy täydelliset 

av-välineet, ravintolapalvelut ja markkinointiapu.

Pystymme toteuttamaan tilaisuuksia 5–200:lle henkilölle.

KUKKO EVENTS AV/DE LOS BOLICHES 4, FUENGIROLA

+

+

LIPUT ENNAKKOON OSOITTEESTA

kukko.events@gmail.com

TAI       MANANAKLUBI

La 19.11.  DjJNGLE
 klo 20–23

La 10.12.  Raappana (FI)

 Kari Tapiiri (FI)

 15€ / ovelta 18€ / klo 20–23

POWERED BY P R E S E N T S   @MANANAKLUBI
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Aurinkorannikolla asuu epäilemättä paljon suomalaisia jotka 
eivät ole täysin kärryillä viimeisimmistä suomalaisen pop- ja 
rockmusiikin käänteistä ja uusimmista tähdistä. Mutta kun Pertti 
”Nipa” Neumannin kanssa istahtaa ravintola Kukon edustalla 
jutustelemaan, niin jokainen ohi kulkeva suomalainen tunnistaa 
hänet. Rohkeimmat uskaltautuvat sanasen sanomaankin.

Teksti: Janne Leipijärvi  Kuva: Sonja Lehmus

Nipa Neumann on ikuinen vaeltaja

Istahdamme Neumannin 
kanssa juttutuokiollemme 
juuri ennen sound checkiä 
illan keikkaa varten. Vaik-
ka laulaja on saapunut vasta 
edellisenä päivänä, ei mat-
kaväsymyksestä ole merk-
kiäkään, päinvastoin mies 
hymyilee kilpaa Andalu sian 
auringon kanssa.

Mutta mitä Neumannil-
le kuuluu armon vuonna  
2022?

– Yllättävänkin seesteistä. 
Pandemian jälkeen keikkoja 
on onneksi päässyt taas te-
kemään niin paljon kuin ha-
luaa, hän tuumaa.

Mitä tarkoittaa ”niin pal-
jon kuin haluaa”?

– Olen päättänyt, et-
tä varsinaisia kiertueita en 
enää tee, vaikka aktiivisesti 
keikkailenkin. Korkeintaan 
kolme keikkaa viikossa saa 
riittää, ja kysyntää on riit-
tänyt.

Liimantuoksuinen 
korona-aika

Mainittu pandemia tuskin 
aiheutti riemun kiljahduk-
sia kenessäkään, mutta Neu-
mann löysi siitä myös jotain 
positiivista.

– Kehenkäpä se nyt ei oli-
si vaikuttanut ja osittain la-
mauttanut. Toisaalta omalle 
kohdalleni se sattui ihan OK 
tilanteeseen, Neumann to-
teaa.

– Minä kun olen niitä 
harvoja vanhan liiton mie-

saman tien, Neumann ker-
too.

Muutakin yhteistä ”har-
rastusta” on tiedossa.

– Vanhempi poika täyt-
tää tosiaan pian 18, ja sen 
kunniaksi lähdemme Lon-
tooseen fiilistelemään kau-
punkia. Ja mennään tietysti 
samalla vähän pubikierrok-
selle, hän hymyilee.

Pysähdymme Neuman-
nin kanssa hetkeksi pohti-
maan isyyttä. Neumann oli 
itse 45-vuotias tul-
lessaan isäksi. Omat 
lapset ovat biisinte-
kijällekin erittäin 
käyttökelpoinen 
kanava nuorten 
maailmaan. Samal-
la jälkipolvi pitää – 
ainakin osittain 
– nuorena. 

– Kyllä omat lap-
set auttavat pysy-
mään nuorena tai 
ainakin nuorekkaa-
na. Olen usein sano-
nut että rokki pitää nuorena, 
mutta toisaalta se myös ku-
luttaa.

Rockin kuluttavuudesta 
päädymme pieneen ajatus-
leikkiin: jos jostain syystä 
kävisi niin että 80-luvun 
Dingo-mania iskisi päälle 
nyt samalla voimalla kuin 
aikoinaan, vieläkö pää ja 
kroppa kestäisivät?

– Tämä on muuten erit-
täin hyvä kysymys. Tässä 
on tullut juuri viime päivi-
nä mietittyä ikääntymistä ja 

Nostalgian viemää

Pääkirjoitus 21.10.2022

hiä jotka ovat keikkailleet 
käytännössä koko ajan vuo-
desta 1984 asti ihan pieniä 
poikkeuksia lukuun otta-
matta. Siinä mielessä teki 
ihan hyvää pysähtyä ja rau-
hoittua.

– Kun keikkakiireet pois-
tuivat elämästä ja kitara me-
ni narikkaan, niin siinä oli 
aikaa oppia juttelemaan it-
sensä kanssa, mikä on hyvin 
tärkeää, hän kuvailee.

Pakollisen keikkatauon 
venyessä piti toki keksiä 
muuta tekemistä. Neumann 
kertoo innostuneensa pie-
noismallien tekemisestä.

– Siitä tuli minulle ja nuo-
remmalle pojalleni yhteinen 
harrastus, joka auttoi keskit-
tymään totaalisesti johonkin 
ihan muuhun kuin pande-
miaan.

Vierivä isä ei 
sammaloidu

Pojista puheen ollen. Neu-
mannille poikia on siu-
naantunut kaksi. Vanhempi, 
Noel, täyttää pian 18 vuot-
ta ja nuorempi, Misha, on 
16-vuotias. Tällä hetkellä 
näyttää siltä, että ainakin 
vanhempi poika saattaa 
seurata isänsä jalanjäljissä 
musiikkialalle.

– Noel tapasi jokin aika 
sitten hyvän ystäväni, Nel-
jän Ruusun Ilkka Alangon 
pojan, ja heillä synkkasi he-
ti erittäin hyvin, eikä sitten 
muuta kuin bändi pystyyn 

Mikä on paras 
Dingon biisi ja 
miksi?   

Teksti ja kuvat:  
Sonja Lehmus

Erja Siljamo, 44v,  
Lohja

Rio ohoi, koska se on mun 
lemppari kaupunki maail-
massa.

 

Sanna, 50v,  
Turku

Varmaan Nahkatakkinen 
tyttö. Se muistuttaa mun 
nuoruudesta.

Lulu Sandberg, noin 60v, 
Espoo 

Kyllä se Autiotalo on hyvä. 
Siinä on semmosta autiotalon 
tunnelmaa.

sen vaikutuksia. Kyllä tosi-
asia on ettei sellaista rum-
baa enää jaksaisi. Se oli 
niin intensiivinen ja hullu-
kin aikakausi kaikkineen, 
Neumann arvioi, ja muiste-
lee muun muassa tapausta, 
jolloin satamäärin faneja oli 
murtautunut hänen ullakol-
leen yöpymään kovassa pak-
kasessa.

Viime perjantaina Dingo-yhtyeen johtohahmo 
Neumann esiintyi Fuengirolassa loppuunmyy-
dylle salille. Tunnelma oli iloinen, jopa railakas. 
Kun esityksen loppupuolella päästiin yhdessä 
laulamaan Levoton tuhkimo -kappaleen kerto-
säettä, alkoivat pöydät kaatuilemaan ja tunnel-
ma muistutti etäisesti 80-luvun dingomaniaa.

Myös ensi viikonloppuna Fuengirolassa ele-
tään nostalgian voimalla. Suomessa on jo 30 
vuotta toiminut Back to sixties -niminen yhdis-
tys, joka järjestää tapahtumia kultaisen 60-lu-
vun musiikin ympärille. Yhdistys rantautuu nyt 
ensimmäistä kertaa Espanjaan ja näyttää siltä, 
että nostalgian nälkäisiä musiikin ystäviä riittää. 
Ennalta ilmoitetut tilaisuudet on käytännössä 
loppuunmyyty, esiintyjille buukattiin ylimääräi-
nen keikka lauantai-iltapäivälle.

Nostalgiassa ei ole mitään pahaa eikä noloa. 
Mikäpä oikeasti olisi mukavampaa kuin rentoutua 
hyvässä seurassa kuunnellen tuttua musiikkia.  
Kertosäkeisiin on mukava yhtyä, kun jokainen 
osaa ne ulkoa etu- ja takaperin.

Mielenkiintoista on se, mitkä asiat kulloises-
takin ajasta muuttuvat kultaiseksi nostalgiaksi. 
Järjestetäänkö neljänkymmenen vuoden kulut-
tua bileitä, joissa porukka muistelee kummallista 
pandemiavuotta maskit kasvoillaan? Nostetaan-
ko Putin nostalgisesti jalustalle vuosikymmeniä 
hänen sekoilujensa jälkeen. Tuskinpa, nostalgia 
liittyy yleensä mukaviin ja harmittomiin asioihin 
kuten vaikkapa populaarimusiikkiin.

Ajassa kannattaa elää ja nauttia nykykult-
tuurista, mutta vanhojen muistelu on myös ki-
vaa. Sitä paitsi, muistilokeroiden kaivelemi-
nen aktivoi aivosoluja ja toimii sitä kautta mai-
niona lääkkeenä esimerkiksi muistisairauksia  
vastaan.

Neumannin keikka Aurinkorannikolla myytiin loppuun nopeasti. – O

Dingomaniaa Neumannin keikalla viime perjantaina. 
Artistin kanssa sovittiin jo kevään uusista keikoista.

Filosofi Seneca on sanonut: ”miksi säästäisin sanoja? 
Ne ovat ilmaisia”. Sanat eivät todellakaan maksa mi-
tään, mutta se miten niitä käytetään saattaa maksaa 
liikaakin. Monet asiat ovat kiinni siitä, miten valitset 
sanasi. Sanan voima on suuri! Sen avulla on nostettu 
ihmisiä valtaan, ja toisaalta kaadettu valtaapitäviä. Jo 
Kalevalan aikaan ymmärrettiin sanan voiman suuri mer-
kitys: ”Ei sanat salahan joua, eikä luottehet lovehen; 
mahti ei joua maan rakohon, vaikka mahtajat menevät”.

Lehdistö on tunnetusti neljäs valtiomahti. Eikä suotta! 
Kynällä maailman valloitus ja hallinta taitaa onnistua 
paremmin kuin miekalla. Sanan valta on niin suuri, 
että sen avulla pyritään tarvittaessa vääristelemään 
totuutta. Ukrainan sota on jälleen osoittanut mihin 
median joutuminen valtaapitävien totaaliseen hallin-
taan voi johtaa! Putin ei tietoa kumarra eikä nöyristele 
totuuden edessä.

Länsimaisissa tiedotusvälineissä on kerrottu avoi-
mesti sodan luonteesta ja siitä raakuudesta mitä sivii-
lejä kohtaan on tehty. Onko mikään muuttunut histori-
an saatossa? Ei ainakaan ihminen! Sama raakalainen 
meissä asuu kuin aina ennenkin. Jo aikoinaan rans-
kalainen filosofi Voltaire (1694–1778) totesi: ”Tiedän 
olevani sivistyneiden ihmisten parissa, koska he so-
tivat raakalaisten tavoin”. Tätä venäläinenkin sivistys 
näyttää olevan.

Toivoa kuitenkin on! Olemme jokainen vastuussa 
siitä mitä teemme. Viime kädessä elämä 

on kuin suuri sävellys, johon jokainen 
kirjoittaa omat sanansa. Laitetaan kynä 
kiertämään!

Sanan mahti!!

Hannu T. Korhonen

Kirjoittaja on eläkkeelle siirtynyt Luonnon-
varakeskuksen erikoistutkija, dosentti
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Nipa Neumann on ikuinen vaeltaja
KUKA?
Pertti ”Nipa” Neumann

 ● 63 vuotta
 ● Dingon perustajajäsen ja 

pääasiallinen biisintekijä
 ● Kahden pojan isä
 ● Lupailee lähiaikoina uutta 

musiikkia

Aurinkorannikon koululla syyslukukausi alkaa olla puo-
lessavälissä. Vain koulun patiolla olevat välituntipaikkaa 
merkkaavat teipit muistuttavat meitä koronavuosista. Vä-
lituntisohvat on nostettu paikoilleen, kioskilta voi ostaa 
välipalaa, välitunneilla on järjestettyä toimintaa ja syksyn 
kerhot ovat alkaneet. Pieniä arkisia asioita, joita osaamme 
arvostaa poikkeusaikojen jälkeen. Oppitunneilla opet-
tajat saavat opettaa ilman rajoituksia ja oppilaat voivat 
työskennellä yhdessä. Ero viime vuoteen on huimaava. 

Pitkään aikaan koulussamme ei voitu viettää ilmi-
öpäiviä tai tutustua Andalusian upeisiin paikkoihin. Tänä 
syksynä retket rikastuttavat taas oppimista. Kun kou-
lullamme vietettiin espanjapäiviä lokakuussa, oppilaat 
vierailivat muun muassa Málagassa ja Mijas Pueblossa. 
He pääsivät tutustumaan Espanjan kulttuuriin, ruokaan, 
luontoon, taiteeseen ja historiaan aidossa ympäristössä. 

Tänä syksynä saimme pitkästä aikaa koulullemme 
vieraita Suomesta. Yksityiskoulujen liiton rehtoreiden 
Málagan syysseminaari huipentui vierailuun koulus-
samme. Aamulla vieraiden astuessa koulun patiolle 
alaluokkalaiset lauloivat tervetuliaisiksi Aurinkoran-
nikon suomalaisen koulun oman koululaulun. Laulun 
säkeistöt ”On pohjantähti täällä aivan eri paikassa, ja 
monta muuta asiaa niin eri kulmassa” saivat yhteensä 
49 rehtoria ja apulaisrehtoria pyyhkimään liikutuksen 
kyyneliä silmistään. Lukion tutoropiskelijat kierrättivät 
rehtorit koulussamme ja esittelivät koko koulun eskarista 
aina lukioon muistellen samalla omaa koulupolkuaan.  

Vapaat välitunnit, kerhot, retket ja vierailut 
ovat asioita, joita koulumme oppilaat ja 
opettajat osaavat arvostaa poikkeus-
vuosien jälkeen aivan uudella tavalla. 
Koulu on taas avoinna maailmalle. 
Tämä lisää koko koulun yhteisölli-
syyttä ja oppilaiden hyvinvointia. 

Ihana arki on palannut! 

Arki on palannut kouluumme 
– ja se on ihanaa 

”Espanjan kohdalla 
sääkartta 

helottaa kaikkein 
punaisimpana. – Ei 
se 30 astettakaan 

täällä ole mahdoton, 
Pouta sanoo Espanjaa 

kartalta osoittaen.”
Mtvuutiset.fi 19.10.

Luovuus  
ryöpsähti

Kuten todettua ja tiedettyä, 
pandemia pisti Neumannil-
takin kitraran ja keikkakos-
tyymit narikkaan hyväksi 
toviksi. Musiikin ystävien 
onneksi miehen päässä näyt-
tää tuona aikana muhineen 
pienoismallien ohella vähän 

muutakin. Tai aika paljonkin.
– Tuossa muutama kuu-

kausi sitten iski oikein hui-
ma inspiraatio. Kirjoitin 
parin päivän aikana kah-
deksan uutta biisiä. Vastaa-
vaa luovuuden hurmosta en 
ole kokenut sitten 80-luvun, 
hän iloitsee.

– Ja lisää biisejä on tulos-
sa. En vain vielä osaa sanoa 

julkaistaanko uutta mate-
riaalia Dingon kanssa vai 
Neumann-nimellä.

Paljon on virrannut vettä 
Kokemäenjoessa sen jälkeen 
kun Neumann ensimmäiset 
nuotit paperille raapusti. Sil-
ti biisien kirjoittaminen on 
hänen mukaansa pysynyt 
aika samanlaisena.

– Edelleen minuun veto-

avat samat aiheet biisien ai-
heina kuin ennenkin. Myös 
säveltämisessä toimii sama 
tapa: en ole koskaan nauhoi-
tellut itselleni demoja tal-
teen, vaan luotan muistiini. 
Jos en ilman demonauhaa 
muista kolmen viikon pääs-
tä miten biisin aihio menee, 
ei se ollut muistamisen ar-
voinen, hän kuvailee.

Päivi Keinonen ja  
Minna Isoaho, 52v ja 55v, 
Jokioinen ja Tampere

Päivi: Nahkatakkinen tyttö on 
ollut aina.
Minna: Pistoolisankari, tulee 
nuoruudesta mieleen.

Pasi Luukkonen, kohta 53v, 
Helsinki

Nyt oli paha. Ei kyllä oo 
mikään yksi ylitse muiden.

Päivi ja Pekka Nokelainen, 
61v ja 62v, Tampere

Päivi: Nahkatakkinen tyttö. Se 
on vaan niin ihana, jotenkin 
se iskee. Pekka: Selkeästi 
Autiotalo, ei auta mikään. 
Siinä on hyvät sanat.

ytiin loppuun nopeasti. – On imartelevaa että keikat myy, en missään tapauksessa pidä sitä itsestäänselvyytenä.

alla viime perjantaina. 
eikoista.

Uhka vai mahdollisuus
Saimme järjestää täällä Fuengirolassa Suomen Meri-
mieskirkon sosiaalikuraattoreiden koulutuspäivät 4.–6.10., 
josta Fuengirola-lehti uutisoikin 7.10. Aiheenamme oli 
yhteisöjen kanssa tehtävä työ. 

Tämä Suomen eteläisimmäksi kaupungiksikin kut-
suttu Fuengirola on oma erikoinen yhteisönsä. Muutin 
tänne reilut kaksi vuotta sitten pääkaupunki Madridista, 
jossa näin suomalaisia korkeintaan pari kolme kertaa 
vuodessa. Kulttuurishokki oli melkoinen ja ihmettelin 
tätä ”suomikuplan” dynamiikkaa ja eristäytymistä es-
panjalaisesta todellisuudesta. 

Vähemmistöä kiinnostaa espanjan kielen ja kulttuurin 
opiskelu tai espanjalaisten arjen tunteminen integraati-
osta puhumattakaan. Tämän vuoden alusta sain työpa-
rikseni Ninnin, joka on asunut alueella jo yli 20 vuotta. 
Hän on osannut avata minulle monta ihmetyksen aihetta. 

Parityöskentely on todella rikastuttavaa. Käytämme 
hyödyksi näitä jo edellä mainittuja vahvuuksiamme eli 
toinen tuntee yhteisöä sisältä ja toinen on objektiivi-
sempi. Toinen meistä on välillä ”hyvä lempeä poliisi ja 
toinen paha”, joka sanoo jyrkästi EI moneen asiaan. 
Toinen näkee jonkun asian uhkana, kun taas toinen 
mahdollisuutena. Esimerkkeinä vaikka somen käyttö 
työvälineenä tai yhteistyö eri tahojen kanssa. 

Välillä olemme yhdessä kuin ”Liisat Ihmemaassa” ja 
ihmettelemme yhdessä menoa. Sen voin sanoa, että tyl-
sää ei ole koskaan. Sen verran tässä yhteisössä sattuu 
ja tapahtuu. Täällä todella vain muutos on 
pysyvää. Esihenkilömme Hampurista an-
taa meille kaiken tukensa etänä ja välillä 
paikan päällä vieraillenkin. Kaikki tämä 
on tärkeää työssä jaksamisemme kan-
nalta. Meidän tavoitteemme on tukea 
alueella asuvien suomalaisten hyvin-
vointia ja integroitumista Espanjaan. 

Saara Ikonen

Kirjoittaja on Aurinkorannikon 
suomalaisen koulun rehtori.

Tia Raunio

Aurinkorannikon sosiaalikuraattori
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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

 

Uskomusten muurit
ONKO SINUSTA JOSKUS tuntunut siltä, että et saa-
vuta elämässäsi haluamiasi asioita? Koetko, että on 
olemassa asioita, jotka rajoittavat onnellisuutesi tai 
muiden tavoitteidesi saavuttamista?

Entä oletko pysähtynyt miettimään, ovatko nämä 
esteet kuitenkin vain omassa mielessä oleskelevia 
opittuja uskomuksia? 

Teemme jatkuvasti tulkintoja todelli-
suudesta, itsestämme, omista kyvyis-
tämme, elämäntilanteestamme sekä 
mahdollisuuksista muuttaa niitä. Nä-
mä tulkinnat eivät aina välttämättä pi-
dä paikkaansa. Ne saattavat olla vain 
opittuja kokemukseen perustuvia us-
komuksia, joita pidämme totena. 

Jos nämä uskomukset ovat negatiivisia, ne saat-
tavat helposti aiheuttaa esimerkiksi ahdistusta, ma-
sennusta tai pelkoa.

Joskus myös ihmiset ympärillämme kertovat meille 
oman tulkintansa siitä millaisia olemme. Ja saatamme 
helposti ottaa heidän tulkintansa myös omaksi totuudek-
semme, vaikka emme alun perin edes olleet tätä mieltä. 

Rajoittavat ajatukset voivat siis turhaan estää meitä 
elämästä haluamaamme elämää. Mutta voimme myös 
oppia muuttamaan niitä.

Voit esimerkiksi kokeilla kirjata ylös elämää rajoit-
tavia uskomuksia, ja pohtia sitten miten voit muuttaa 
ne oman näköistä elämää palvelevaksi?

Jos todella uskot unelmiisi, alat myös 
toimia niiden mukaisesti. On myös voi-
maannuttavaa viettää aikaa sellaisten 
ihmisten seurassa, jotka kannustavat ja 
arvostavat sinua sekä tuovat parhaat 
puolesi esiin.

Liian usein ajatuksem-
me rakentavat ym-
pärillemme muurin, 

joka estää elämästä unelmiemme 
elämää. Minkälaiseksi haluat ra-
kentaa päiväsi tänään? Vain sinä 
voit kirjoittaa oman tarinasi. Ja 
alkaa toimia omien tavoitteidesi 
ja toiveidesi mukaisesti. Muutos 
alkaa aina ensin itsestä.

Kirjoittaja on koulutukseltaan joogaohjaaja ja personal trainer.

Jos todella  
uskot unelmiisi,  
alat myös toimia 

niiden mukaisesti.

Minna Halminen

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

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

� 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!

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

HOITOA PÄIHDE- JA
PELIRIIPPUVUUTEEN

SEKÄ LÄHEISILLE
(avohoito iltaisin)

+34 634 318 003
+358 45 656 9040

Mika Arramies & Marja Kanu

Meiltä myös työelämän koulutuksia 

ja luentoja. Kuuntele Viimeinen pisara 
-kirjamme äänikirjana.

F U E N G I R O L A

- Benalmádena -

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

Parturi-kampaamo, hiusmuotoilu

L’Oréal-ammattilainen

Klassinen/Urheiluhieronta

Juha Salo
Jalkahoidot, vyöhyketerapia

Jaana Rantala

Katja Kyyhkynen

Vuodesta

2004

Palvelut myös etänä!

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

 

 
 

 
 

•

• 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

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! –

TOLOSEN
MAGNESIUM PLUS

-10%
Tarjous voimassa 

3.11.  asti.

Puh. +34 952 470 073
whatsapp +34 691 93 46 60

www.soleyes.es

LAADUKAS SUOMALAINEN 
SILMÄKLINIKKA &

LÄÄKÄRIASEMA

SOL EYES

Varaa aikasi: 

puh. 
whatsapp +34 691 93 46 60 

+34 952 47 00 73

tai verkossa:  

https://soleyes.es/book-online/ 

Vastaanotto

Sol Eyes
-klinikalla 

Gynekologi
Jan Appelberg
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Mitä tekisin, jos rakastaisin itseäni?
KYSYMYS PONNAHTI aamukahvia par-
vekkeella siemaillessa korttipakasta. 
Hidasta Elämää -sarjan Voimaa para-
nemiseen -pakan jokaisessa kortissa on 
jotain, mikä kannustaa pitämään itsestä 
hyvää huolta ja nostankin sieltä usein 
päivääni jonkin kannustuksen. Nyt kor-
tin kysymys jäi pyörimään mieleeni – se 
suorastaan pakotti pysähtymään hyvin-
voinnin ytimen ääreen. Mitä tekisin, jos 
rakastaisin itseäni? 

Moni mieltää rakastamisen vaivat-
tomasti suhteessa perheenjäseniin – 
puolisoon, lapseen, vanhempiin… Kun 
rakastaa jotakuta, haluaa hänelle hyvää, 
on valmis näkemään vaivaa rakkaan hy-
vinvoinnin eteen ja puolustaa rakkaan 
oikeutta voida hyvin. Olet ainutlaatui-
nen ainoa sinä – ansaitset voida hyvin 
ja olet myös ainoa, joka viime kädessä 
on vastuussa hyvinvoinnistasi. Hyvin-
voinnin kannalta ihmisen tärkein suhde 
onkin suhde itseen. Kun tuo suhde on 
kunnossa, kykenemme antamaan hyvää 
myös muille ja huomioimaan läheisemme 
paremmin. Hyvinvoivan ihmisen kautta 
hyvä leviää laajemmallekin. 

Joskus itsen hoitamista estää se, 
että ei ehkä ole antanut itselleen sydä-
mestään oikeutta voida hyvin. Katsopa 
hetki itseäsi kuin maailman rakkainta 

lasta. Lasta, joka ansaitsee vain pa-
rasta – kysy tuolta lapselta, mitä voi-
sit tehdä hänen hyvinvointinsa eteen. 
Älä soimaa laiminlyönneistä tai hauku 
laiskaksi vaan mieti, miten voisit lähteä 
tukemaan itseäsi voimaan paremmin. 
Kuulostele, mitä kehosi ja mielesi kaipaa 
oikeasti. Joskus tämä vaatii harjoittelua, 
jos suhde itseen on päässyt retuperäl-
le – suhde on kuitenkin korjattavissa, 
mikäli sitä haluat.

Kehomieli-kokonaisuus on viisas ja 
kun se huomaa, että oikeasti sitä rakas-
tetaan ja sille halutaan hyvää, alat pik-
kuhiljaa kuulla ja huomata sen tarpeet. 
Olet saattanut luulla, kehosi kaipaavan 
vain ruoskintaa tai että riittää, kunhan 
jollain sitä ruokkii, mutta se saattaakin 
kaivata hiljentymistä, se voi kaivata ra-
vintorikasta, suojaavaa ruokaa mikrota-
pasten sijaan ja se ehkä toivoisi sinun 
pysähtyvän hetkeksi miettimään, millä 
sitä ruokit tai vaikkapa varaamaan ajan 
johonkin hoitoon, jos et ole muistanut 
hemmotella sitä aikoihin. 

Ravintoterapeuttina näen, että yksi 
parhaimpia asioita, joilla voit rakastaa 
itseäsi ihan solutasolla asti, on hyvä 
ravinto. Herkullinen, runsaasti ja värik-
käästi kasviksia sisältävä ruoka hyvässä 
seurassa nautittuna – vaikka siinä ihan 

maailman parhaassa, omassa seuras-
sa itsen kanssa, voi hoitaa niin mieltä 
kuin kehoa. Kuten rakastava äiti ohjaa 
lastaan valitsemaan viisaasti ja myös 
valitsee lapsen puolesta vaihtoehdon, 
jonka tietää sille olevan hyväksi (vaik-
ka lapsi yrittäisi uskotella voivansa elää 
jäätelöllä), voi itsensä hoitaminen vaatia 
harjoittelua ja vaikkapa asiantuntijan 
käytännön vinkkejä ja ohjausta, jotta 
arkirutiinit saa tukemaan hyvinvointia. 
Keho kuitenkin uusiutuu koko ajan ja 
pienetkin, fiksusti tehdyt muutokset voi-
vat parantaa elämänlaatua yllättävänkin 
nopeasti. Näen tämän usein varsinkin 
metabolisesta oireyhtymästä kärsivien, 
erilaisissa kipu-uupumusoireyhtymissä 
sekä maha-suolikanavan oireilujen kans-
sa kamppailevien kohdalla.

KUN RAKASTAA ITSEÄÄN OIKEASTI, 
puolustaa myös oikeuttaan hyvinvoin-
tiin – tämä voi näkyä esimerkiksi siinä, 
että jos on huomannut jonkun rutiinin 
olevan oleellinen oman hyvinvoinnin 
kannalta, ei anna muiden polkea sen yli, 
vaan pitää kiinni ruokavaliosta, riittävästä 
unesta tai vaikkapa meditaatiohetkistä 
rantahiekalla.

Kun on vasta virittelemässä uutta, 
rakastavaa suhdetta itseensä ei ole syn-

ti tai häpeä, vaan jopa suositeltavaa 
hakea tukea ja apua sen kartoittami-
seen, mistä lähteä liikkeelle. Riemuit-
sen siitä, että yhä useammat haluavat 
tietää, mitä heidän kehonsa erilaisissa 
elämänvaiheissa tarvitsee. Yhdessä 
olemme voineet kartoittaa tilanteen ja 
olen saanut jo pitkään auttaa lukuisia 
ihmisiä itsensä hoitamisen tiellä myös 
täällä Aurinkorannikolla. Täsmäohjeet 
tai ajatuksella valitut tehokkaat ravinteet 
ruokavalion tukena avaavat silmät ravin-
non vaikutuksille – onnistuminen lisää 
innostusta ja innostumisesta seuraa lisää 
onnistumisia. Itsensä hoitaminen on taito 
siinä kuin muutkin taidot – opittavissa 
niin kauan kuin henki pihisee. Askel 
kerrallaan. Apua ja tukea saat ravinto-
terapeutin lisäksi mm. Aurinkorannikon 
Arctic-teamin jäseniltä, jotka ovat itse 
huomanneet mm. villiravin-
non virtaa lisäävän voi-
man. Tule rohkeasti ny-
käisemään hihasta, jos 
haluat antaa itsellesi 
jotain oikein hyvää.

Mitä sinä tekisit, 
jos rakastaisit itse-
äsi?

Hanna Huttunen
Dipl.ravintoterapeutti, tietokirjailija | www.ravintopolku.fi

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

Yksityistä  

päihdehoitoa  

Kehä III 

kupeessa

Turuntie 692

02880 Veikkola

fria
K L I N I K K A

Ongelmañan
a

alkohola?

www.friaklinikka.fi

Soita meille
: 

+358 10 319
 0470

HUULET • KULMAT • EYE-LINERIT
Alan ammattilaiselta  vuodesta 1994 lähtien! 
Satu Ahonen / Kestopigmentointikouluttaja 
Ajanvaraukset: (+34) 695 980 647

Edif. Jupiter, Avda Jesus Cautivo 44, Fuengirola

KESTOPIGMENNOINNIT
JA KASVOHOIDOT

HIUS JA KAUNEUS NORRIS

Lääkäri - Läkare - Doctor
JA AMBULANSSIPALVELUT

www.doctorinspain.com

Suomenkielinen

+ 3 4  6 7 8  7 7  1 4  5 2

+34 689 69 07 29

puhelinpäivystys

LOS PACOS

24

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!

Lasse Ruohomäki
Puutarhuri, vihersuunnittelija

+358 400 123 565

lasse.ruohomaki@gmail.com

Kun tarvitset sisustussuunnittelijaa

Sisustussuunnittelija 
Jaana Santala
puh. 634330188
santaladesign@gmail.com
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Lukko vahvassa 
vedossa
RAUMAN LUKKO PELAA tällä hetkellä vakuuttavasti. 
Päävalmentaja Marko Virtanen on tuonut raumalais-
ten peliin suoraviivaisuutta ja vahvaa puolustamista.

Lukolle on tehty 14 pelissä vain 19 maalia ja 
vastaavasti vastustajan verkko on soinut 37 kertaa.

Raumalaisten kuumin nimi on Anrei Hakulinen. 
Kultakypärä johtaa myös Liigan tehotilastoa. Maali-
vahti Artem Zagidulin pelaa huikeasti illasta toiseen 
ja on vastustajille todella vaikea ohitettava.

SATAKUNTALAISJOUKKUEET Ässät ja Lukko kul-
kevat Liigassa eri kehitysvaihetta. Lukon kaikki eri 
osa-alueet toimivat ja sarjan piikkipaikka on ansaittu.

Ässät parantaa. Oulussa esitys oli kauden pa-
rasta. Paljon kertoo se, että porilaisjoukkue hallitsi 
tilanteita kaukalossa enimmän osan aikaa ja voitti 
laukauksetkin selvästi.

Yksi heikko puolustaminen ja loppuminuuteilla 
tyhjiin tehty osuma sinetöi Kärpille 2–0 voiton ja 
kolme pistettä.

ÄSSIEN SUURIN SYNTI on se, ettei hyökkäyksiä 
kyetä päättämään tuloksekkaasti. Oulussa paikko-
ja oli voittoon asti, mutta ratkaisevilla hetkillä kiekko 
hukattiin tai laukaukset suuntautuivat ohi tai päin 
vastustajan maalivahtia.

Ripaus onneakaan ei olisi pahitteeksi. Pääval-
mentaja Karri Kivi totesi, että onnikin pitää ansaita.

Eikä hän laske mitään onnen varaan, vaan pe-
räänkuuluttaa loppuviikon harjoituksissa maalintekoa.

Tämän kauden Liigassa tehtyjen maalien määrä 
on paljon viime kautta pienempi ja maalivahdit ovat 
pelanneet ennätyspaljon nollapelejä.

Tilastot kertovat siitä, että yhä enemmän joukku-
eet lähtevät oman maalin suojelusta.

TIISTAINA LUKKO OTTI yli 9.000 silmäparin edes-
sä 4-2 voiton Ilveksestä. Voitto tuli vakuuttavan esi-
tyksen jälkeen.

Virtanen sanoo kuluvaa viikkoa huikeaksi.
– Ensin huippuottelu Ilvestä vastaan ja sen jäl-

keen länsirannikon derby. Sarjasijoituksella tai men-
neillä peleillä ei paikalliskohtaamisessa ole mitään 
merkitystä.

Monien asiantuntija-arvioiden mukaan Pori–Rau-
ma-jännite jääkiekossa on palaamassa. Siitä kertoo 
jo lunastettujen lippujen määrä. Liput alkavat olla 
vähissä niin perjantain peliin Porissa kuin lauantain 
kohtaamiseen Raumalla.

Täysi halli luo huikean tunnelman. Virtanen sanoo 
tällaisten oteluiden olevan parasta 

kansallisessa kiekossamme.

SAIPA OTTI TIISTAINA 
jo toisen voittonsa sen 
jälkeen, kun Pekka Vir-
ta sai lähteä joukku-
een päävalmentajan 
tehtävästä. Nähtäväk-
si jää, kuinka pitkään 

idän Sputnikien lento 
kestää.

Viimeksi kaatui JyP 4–3 
numeroin. Jukka Rautakor-

ven päävalmentama jyväskylä-
läisjoukkue vahvistui täksi kaudeksi ja siltä odotettiin 
etenkin kurinalaista puolustamista. Joukkueen esi-
tykset ovat kuitenkin olleet kaikkea muuta. Omiin on 
mennyt ylivoimaisesti sarjan eniten maaleja, peräti 
56. Maalierokin on 21 maalia pakkasella. Edellisessä 
pelissä JyP hävisi KalP:lle 5–2.

Jos listataan Liigan alisuorittajia, nousee HIFK 
ilman muuta kärkeen. Ajoittain joukkue pelaa hyvin, 
mutta nimivahvalta joukkueelta on lupa odottaa 
paljon parempaa.

Valmentaja Ville Peltosella ei kuitenkaan ole hä-
tää. Hän nauttii johdon luottamusta. IFK pitää kiinni 
myös linjastaan. Valmentajaan ei kohdistu paineita 
kuin äärimmäisessä tilanteessa, kun kaikki muut 
keinot on käytetty.
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Rullakiekon Liga Stil-
mat käynnistyi viime 
viikonloppuna. Hal-
litseva mestari Fuen-
girola LIONS oli voi-
tokas molemmissa 
otteluissaan.

Kuvat: Angel Murcia

Espanjan kolmanneksi kor-
keimmaksi sarjatasoksi no-
teerattu rullakiekkosarja 
Liga Stilmat starttasi viime 
viikonloppuna, lauantaina 
15.10. Villarrobledossa pela-
tun avausturnauksen mer-
keissä. Fuengirola LIONS 
lähti kauteen puolustavana 
mestarina. Ja sinivalkoiset 
esiintyivät avausturnaukses-
sa mestarin arvolle sopivas-
ti: kaksi ottelua, kaksi selvää 
voittoa.

Ensimmäinen peli oli 
jo aamuyhdeksältä Carta-
gena Tiburonesia vastaan. 
Fugelaiset olivat pesseet 
unihiekat silmistä selväs-
ti paremmin kuin carta-
genalaiset. Ensimmäisen 
erän jälkeen tilanne oli jo 
5–0 LIONSille, mutta lopul-
ta Cartagena sai iskettyä pari 
onnekastakin maalia. Lop-
punumerot kirjattiin leijonil-
le lopulta maalein 7–4.

Toisen kerran LIONS 
rullasi tatamille puolilta 
päivin, kun toisessa pelis-
sä vastaan asettui Titanes 
de Elche. Titaanit osoittau-
tuivat kovaa luistelevaksi 

joukkueeksi, mutta muu-
ten se jäi LIONSin jalkoihin. 
Titanes de Elche ei päässyt 
juurikaan maalipaikoille ja 
loppunumerot kirjattiinkin 
leijonille puhtaasti tennis-
lukemin 6–0.

Liga Stilmat jatkuu toi-
sen kierroksen turnauksella 
Cartagenassa 12. marras-
kuuta. Tuolloin LIONSin 
otteluohjelmassa on peräti 
kolme ottelua.

Tulevana viikonloppuna 
pelataan Fuengirola LION-
Sin kotikentällä Santa Fen 
stadionilla kansainvälinen 
junnuturnaus. Turnaukseen 
tulee yksi joukkue englan-
nista, toinen Walesista ja 
yksi Suomesta. Sevillasta 
saadaan mukaan myös yk-
si espanjalainen joukkue.

LIONS avasi kauden 
kahdella voitolla

Cartagena Tiburones pysyi LIONSin kyydissä aloituskiekon pudottamiseen asti. Sen jälkeen kyyti oli kylmää.

Lapa jäähän, nimi lehteen, tuumaa Marko Koskela.

Kun voitonnälkä oli sammutettu kentällä, oli aika huolehtia myös 
ruokailusta.
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NUORIPARI KOHTAA YÖSSÄ. Yksi asia johtaa toiseen 
ja kolmanteenkin ja yhdeksän kuukauden päästä 
syntyy uusi lapsi tähän maailmaan. Odotusaikana 
käydään läpi monenlaisia valmisteluja tulevaan. Syn-
nytysvalmennuksesta lastenhuoneen suunnitteluun ja 
sisustamiseen. Arvuutellaan onko se tyttö vai poika 
ja toivottavasti terve. Vihdoin koetaan onnellinen per-
hetapahtuma ja syntymisen ihme. Seuraavat viikot 
menevät totutellessa uuteen todellisuuteen neuvolan 
ja kodin välillä. 

Varmaankin yksi kuvatun kaltainen ketjureaktio on 
käynnistynyt viime vuoden marraskuun tienoilla. Tällä 
hetkellä vauva on päiväunilla. Mies tuumii itsekseen, 
kuinka paljon onkaan tapahtunut viimeisen vajaan 
vuoden aikana ja huomaa hätkähtäen, että koko pe-
riodin aikana Málaga ei ole voittanut yhtäkään kertaa 
kotiotteluaan La Rosaledalla.

Niinpä niin. Paljon on vettä ehtinyt virrata Vantaankin 
joella vajaan vuoden aikana. Ennen niin pelätty Mála-
gan kotikenttä on ollut suorastaan vitsin aihe aina viime 
sunnuntaihin asti, jolloin kirous murtui kun Málaga voitti 
Lugon 3–2. Odotusaikana on nähty neljä eri valmentaja-
kaksikkoa ja koko joukkuekin on käytännössä vaihdettu.

Alkaako tästä uusi aika pitkän taapertamisen jäl-
keen? Vanhan sanonnan mukaan divarissa taivas ja 
helvetti vaihtavat paikkaa neljällä perättäisellä tappi-
olla tai voitolla.

Seuraava kotiottelu pelataan sunnuntaina 30.10. 
mitä mainioimpaan aikaan klo 16:15 (Má-
laga – Eibar).

Málaga CF fan club Finland järjes-
tää peliin kuljetuksen Fuengirolasta ja 
takaisin. Tervetuloa mukaan kokemaan 
suuria.
Lisätietoja:
malagacffanclubfinland@gmail.com
+34 62 44 33 157

La Liga

Odottavan aika 
on pitkä

Lauri P. Pietikäinen
www.uusirefla.com

Rannikon uutiset, tapahtumat, 
ihmiset – ja urheilu. Joka perjantai.

La Liga 1
20.10.

1 Real Madrid ...........28 
2 FC Barcelona ..........22 
3 Real Sociedad ........22 
4 Atletico Madrid ......20 
5 Real Betis ...............20 
6 Athletic Bilbao .......18 
7 Villarreal ................15 
8 Valencia .................15 
9 Osasuna .................13 
10 Rayo Vallecano .......12 
11 Valladolid ..............11 
12 Sevilla FC ...............10 
13 Celta Vigo...............10
14 Espanyol ..................9 
15 Mallorca...................9 
16 Getafe ......................9 
17 Girona ......................8 
18 Almeria ....................7 
19 Cadiz ........................7 
20 Elche ........................3

La Liga 2
20.10.

1  Las Palmas .............23
2  Alavés ....................22
3  Burgos CF ...............21
4  Cartagena ..............20
5  Albacete ................19
6  Eibar ......................18
7  Sporting ................18
8  Granada .................17
9  Huesca ...................16
10  Levante ..................16
11  Andorra .................15
12  Tenerife .................14
13  Villarreal B .............13
14  Real Zaragoza ........13
15  Racing ...................12
16  Ponferradina ..........12
17  UD Ibiza-Eivissa .....11
18  Leganés .................10
19  Oviedo ...................10
20  Lugo ........................9
21  Málaga ....................9
22  Mirandés .................7

GOLF-
tuloksia

PAR1 VIIKKOKILPAILU  

MIJAS LOS OLIVOS  

19.10.2022

410th COPA DOS LEONES  

PARADOR GOLF CLUB 

20.10.2022

AURINKO GOLF 2022 

EL PARAISO GOLF CLUB 

15.10.2022

 
Sarja 1: Miehet Lyöntipeli  
hcp 0–14  

1. Tenho Pasi
 hcp 6 ......................tulos 65
2. Tuomaala Lauri
 hcp 7 ......................tulos 67
3. Seppänen Sami
 hcp 9 ......................tulos 67

Sarja 2: Pistebogey miehet  
hcp 15–28 

1. Pylkkänen Seppo  
 hcp 25 ....................tulos 44
2. Korhonen Raimo
 hcp 16 ....................tulos 39
3. Herranen Tommi
 hcp 18 ....................tulos 39

Sarja 3: Pistebogey naiset  
hcp 0–36 

1. Pentti Sanna-Mari  
 hcp 36 ....................tulos 41
2. Eskelinen Sanna
 hcp 22 ....................tulos 36
3. Niskanen Anna-Liisa
 hcp 25 ....................tulos 35

Paras scr  
Lehtonen Jukka ...................71   

 
Kategoria 1. HCP 0–17.0  

1. Lassi Oksanen
 hcp 16,8 .................tulos 44
2. Janne Taivainen 
 hcp 12,4 .................tulos 43
3. Rainer Melin
 hcp 8,5 ...................tulos 38

Kategoria 2. Gents 17.1–28 

1. Hanski Heinikainen  
 hcp 28 ....................tulos 42
2. Risto Kähtävä
 hcp 20,6 .................tulos 37
3. Jaska Sipilä
 hcp 24,6 .................tulos 37

Kategoria 3. Ladies 17.1–36 

1. Päivi Nuutilainen  
 hcp 35,5 .................tulos 40
2. Lea Saukkonen
 hcp 28,2 .................tulos 39
3. Jaana Oksanen
 hcp 26 ....................tulos 33

Paras scr  
Jukka Lehtonen ...................73   

 
1. Jani Asunmaa, hcp 11,5 
 Inga Savolainen, hcp 36 
  ...............................tulos 75

2. Ari Rinta-Pollari, hcp 21,5 
 Kosti Uusitalo, hcp 20,2 
  ...............................tulos 75

3. Lassi Oksanen, hcp 16,7 
 Tarja Malmi, hcp 15,2 
  ...............................tulos 73

4. Semi Seppälä, hcp 24,8 
 Jari Hakanen, hcp 13,5 
  ...............................tulos 76

5. Kyösti Ekdahl, hcp 18,2 
 Arja Ekdahl, hcp 19,8 
  ...............................tulos 74

Paras Scratch  
Bettina Törmänen
Marko Kaurila ......................70

Kansainvälinen 
mölkkyturnaus
Costa del Sol Openin 
kolmepäiväinen 
10-vuotisjuhlatur-
naus järjestettiin 
13.–15.10. Mijaksessa 
Parque El Esparragal 
-puistossa. 
Osallistujia oli Suomesta, Es-
panjasta, Ruotsista, Saksas-
ta ja Venezuelasta. 

Turnauksen avauspäivä-
nä torstaina pelattiin dup-
peli eli parikilpailu. Päivä 
aloitettiin kello 11 alkuloh-
kon otteluilla. Päivä venyi 
hieman turhankin pitkäksi 
ja finaalin loppu jouduttiin 
heittämään jo hämärtynees-
sä Mijaksessa iltavalaistuk-
sessa. Valaistus hoidettiin 

upeasti kännyköiden valoil-
la. Voittoon ylsi tiukan 3–2 
päättyneen kisan jälkeen 
maailmanmestaruudenkin 
voittaneet Hannu Laakso-
nen ja Kai Oksa, ennen Tres 
Rays -joukkuetta jossa heit-
tivät Jouni Kettunen ja Pa-
si Elo. Kolmanneksi sijoittui 
aurinkorannikkolaisten Sta-
di-joukkue Antero Toivola ja 
Jouko Viro.

Perjantaina pelattiin trip-
peli eli kolmen pelaajan jouk-
kueiden kilpailu. Ei tullut 
pelipäivästä yhtään lyhyempi, 
vaan hämärässä pelattiin jäl-
leen finaali. Ehkä pienoisena 
yllätyksenä voiton nappasivat 
Swen Ake Tina, Kari Laaso-
nen ja Pertti Nummi joukku-
eella MTS. Mikkelin Kittaajat 
Hannu Laaksonen, Kai Oksa 

ja Petri Mustonen taipuivat ho-
pealle erin 3 –1.

Lauantaina parit arvottiin 
ja pelattiin perinteinen ”liha-
pullaturnaus”. Hauskaa oli. 
Voittopariksi pelasi Hannu 
Laaksonen ja ”putoava lehti” 
-tyylin kehittäjä Paavo Koho.

Kaiken kaikkiaan kisat 
olivat upeat. Ensi vuonna 
pelataankin jo huhtikuus-
sa ja luvassa on taas tiukko-
ja matseja.

Palkintojenjako ja ns. 
10-vuotisjuhla järjestet-
tiin Paseo 100 -ravintolassa 
ruokailun ja hauskanpidon 
merkeissä. Yhteistyössä Kuk-
ko-ravintolan kanssa illan 
esiintyjänä oli Neumann 
viihdyttämässä turnauk-
sen osallistujat ja toimihen-
kilöt hyvälle mielelle.

Trippelin mestarit Pertti Nummi, Swen Ake Tina ja Kari Laasonen tauolla.

Joukkueet valmistautumassa turnaukseen.

Aurinko Golf 2022 -kisan 
suojelija Kai Mykkänen sekä 
iloinen voittajapari.
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Ilmettä kasviseinillä
UUSI TRENDI SEKÄ sisä- että 
ulkotiloissa on sijoittaa kasvit sei-
nälle eli rakentaa kasviseinä ja 
tämähän on kerrassaan mahta-
va idea. Niin saadaan peitettyä 
suuriakin seinäpintoja luonnolli-
sella tavalla.

Ideahan on että seinässä 
on sellainen tekniikka että kas-
vit kastellaan automaattisesti eli 
vesi kuljetetaan ylimpään kasvi-
kerrokseen ja se sieltä valuu alas 
kastellen kaikki seinän kasvit, 
näin ollen kasviseinän hoito on 
helppoa. Yleensä etenkin sisä-
tiloissa olevissa seinissä on säi-
liö jossa sama vesi kiertää eli ei 
tuhlata vettä.

Kasviseinästä on paljon hyö-
tyä. Aiemmin kun haluttiin peittää 
seinäpintoja, oli ainoa mahdolli-
suus käyttää köynnöskasveja ja 

istuttaa ne lattialle sijoitettaviin 
ruukkuihin, nyt saadaan huomat-
tavasti enemmän kasveja seinil-
le ja tuokin lattiatila jää muuhun 
käyttöön.

Tällaisen seinän hyötyjä sisä-
tiloissa on muun muassa akus-
tiikan paraneminen sekä kasvi-
en aiheuttama ilmaa puhdistava 
vaikutus.

Täysin hoitovapaa kasviseinä 
ei toki ole vaikka kastelu olisikin 
automatisoitu. Kasvit kasvavat 
ja niitä pitää leikata runsaasti 
että seinä pysyy kauniina eikä 
ala rehottaa.

Ilmaa puhdistavia kasveja

Eihän kasvit mitään täydellisiä 
ilman puhdistajia ole mutta kyllä 
niillä oikeasti on ilmaa puhdis-

tavaa vaikutusta, tätä on Nasa 
tutkinut.

Parhaimmat ilmaa puhdista-
vat kasvit ovat: rönsylilja, anopin-
kielet, aloe verat, kultaköynnös, 
vehkat, peikonlehti, fiikukset ja 
saniaiset.

Näistä suurinta osaa voi käyt-
tää kasviseinissäkin, niin saa-
daan maksimoitua kasviseinän 
ilmaa puhdistava vaikutus sisä-
tiloissa.

Kasviseinä sinällään ei ilmaa 
puhdista vaan sen ilmaa puhdis-
tava vaikutus perustuu kasvien 
ilmaa puhdistaviin ominaisuuk-
siin. Toki näitä kasveja kannattaa 
käyttää muutenkin kun kasveja 
kotiin suunnittelee.

Muut terveyshyödyt

Ilmaa puhdistavan vaikutuksen 
lisäksi on paljon tutkimuksia sii-
tä miten esimerkiksi työpaikoilla 
sairauspoissaolot ovat vähenty-
neet sen jälkeen kun tiloihin on 
hankittu runsaasti kasveja. Eli 
ihmisten työviihtyvyys paranee 
ja sairaudet vähenee joten on 
kasvien käytöstä kiistatta hyötyä. 

Eräskin kahvila hankki paljon 
kasviseiniä ja tämän jälkeen tutki 
ihmisen käyttäytymistä ja liikku-
mista niin todettiin, että ihmiset 
hakeutuvat kasvien läheisyyteen 
mieluummin kuin betoniseinän 
viereen. Ihmisellä kun on luon-
tainen taipumus haluta luonnon 
lähelle.

Kasviseinä ulkona

Täällä etelän lämmössä on upeaa 
kun kasviseinän voi rakentaa ulos 
ja se toimii siellä ympäri vuoden.

Suomessakin kehitetään toi-
mivaa mallia, että kasvit voisivat 
seinällä talvehtia mutta toki on 
haasteita asiassa että seinä olisi 
kaunis myös talvella ja lähtee ke-
väällä uudelleen kasvuun.

Kun kasviseinää suunnittelee 
ulos, voi jättää 
siihenkin muuta-
mia kohtia joihin 
voi vaihtaa vuo-
denajan kukkia. 
Näin saa omaan 
seinään vaihtelua 
ja uutta ilmettä 
silloin tällöin.

Mikään pak-
ko ei ole rakentaa 
omaan seinään 
mitään erikoista 
kastelujärjestel-
mää vaan toki 
sen voi kastella ihan letkulla tai 
normaalilla kastelujärjestelmällä. 
Näin ei tule kohtuuttoman kallista 
jos vaikka sellaisen haluaa omal-
le pihalle tehdä.

Muita ratkaisuja  
seinille... tai vaikkapa 
kattoon 
Kasviseinän voi tehdä myös te-
kokasveilla, mikäli on paikka jo-
hon ei ole mahdollista päästä 
hoitamaan tai sinne ei jostain 
syystä ole mahdollista saada li-
sävalaistusta oikeille kasveille. 
Tämä ratkaisu toki toimii myös 
mutta tällöin jää kaikki kasvien 
terveyshyödyt saamatta.

Yksi upea ja toimiva ratkaisu 
on sammalseinä. Kyseessä on 
aito sammal, joka on stabiloitu 
eli se pysyy vihreänä ja peh-
meänä sisätiloissakin eikä vaadi 

jatkuvaa hoitoa. Tällä saadaan 
tehtyä minkälaisia muotoja ta-
hansa ja se toimii hyvin akus-
tisena materiaalina. Sammal 
voidaan asentaa vaikka kat-
toon ja erilaisilla valaistuksilla 
siitä saadaan upean näköisiä 

kokonaisuuksia.
Myös jäkälää 

stabiloidaan jo-
ten on mahdollis-
ta rakentaa vaikka 
oma jäkälämetsä 
kotiin taikka toi-
mistoon. Samma-
leen ja jäkälän se-
kaan voi lisätä eri-
laisia oksia, pieniä 
kantoja, tms. Niin 
siitä saa tosi hie-
noja sisustusrat-
kaisuja. Jäkälää 

saa myös värjättynä jos oikein 
haluaa hassutella.

Kaikki sammaleet ja jäkälät 
viljellään omilla pelloilla eikä käy-
dä nostelemassa niitä mistään 
metsistä eli niiden käyttö on vas-
tuullista.

Lasse Ruohomäki
Vihersuunnittelija/puutarhuri

Sammalseinä antaa ilmettä, elää ja hengittää.

Kasviseinä Málagan lentoasemalla.

Kasviseinä sisällä.

Kasviseinä ulkotiloissa Málagassa.

Sammal voidaan 
asentaa vaikka 

kattoon ja erilaisilla 
valaistuksilla 
siitä saadaan 

upean näköisiä 
kokonaisuuksia.
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Tällä palstalla palaamme ajassa 10 vuoden taa ja muistelemme mitkä asiat Aurinkorannikolla ovat silloin puhuttaneet.

Vintage-uutisia vuosikymmenen takaa

Perjantaina 26.10.2012 ilmestynees-
sä lehdessä uutisoitiin nettitelevisio 

TVkaistan johtoon kohdistuvista syyt-

teistä. Syyttäjä vaati rangaistusta toi-
mitusjohtajalle ja tekniselle johtajalle 
tekijänoikeus- ja teollisuusoikeusrikok-

sesta sekä törkeästä petoksesta. Syytetyt 
kiistivät syyllisyytensä. Syyttäjän mu-
kaan syytetyt olivat esittäneet TVkaistan 

palvelusta totuudenvastaisia kuvauksia 
ja väitteitä, jotta asianomistajille ja niiden 
puolesta toimiville olisi syntynyt virheel-
linen kuva palvelun teknisestä luonteesta 
ja laillisuudesta. Asianomistajina olivat 
Yleisradio, MTV, Sanoma Entertainment 
Finland, Subtv, Musiikkituottajat IFPI, 
Kopiosto ja Teosto. Oikeudenkäynnin 
uumoiltiin kestävän jopa kaksi vuotta.

Muissa uutisissa Aurinkorannikon 
hotellit sulkivat oviaan talveksi ja 

vuonna 2011 näin oli tehnyt 40 prosent-
tia hotelleista. Málagan Harley Davidson 
-yhdistyksen yhdeksättä vuosipäivää juh-
listettiin Fuengirolan huvivenesatamassa, 
jossa pääsi ihastelemaan jäsenten moot-
toripyöriä. Vaalivalvojaisiakin järjestet-
tiin ympäri Aurinkorannikkoa.

Espanjassa rikottiin jälleen silloisia 
ennätyksiä, kun vuonna 2012 ar-

vioitiin pankkien omistukseen jäävän 
lähes 100.000 asuntoa maksamattomi-
en maksujen ja lainojen vuoksi. Häätöjä 
tuli siis ennätysmäärä. Kriittinen tilanne 
työmarkkinoilla, työttömyys ja kasaan-
tuneet rästimaksut ovat johtaneet yhä 
kasvavaan ongelmaan asuntohäätöjen 
suhteen. Ihmisten kodittomuus ja tilan-
teiden ajautuminen umpikujaan oli tuol-
loin todellisuutta monille espanjalaisille.

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
Hinta 52€, lapset 8-14v 39€

Estepona & Benahavís
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

29.10. ja 19.11., hinta 49€

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

Sevilla – Andalusian 
pääkaupunki
29.10., 19.11. ja 10.12.

Hinta 85€

Nerja & Frigiliana
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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www.olekustannus.com/uusiole

KESTOTILAUS SUOMEEN 85 € / vuosi (11 nro)
KESTOTILAUS ESPANJAAN 65 € / vuosi. (11 nro)

 tilaajapalvelu@olekustannus.com   olekustannus.com/tilauslomake

TILAA ESPANJAN VIIHDYTTÄVIN JA 

ASIANTUNTEVIN SUOMALAINEN LEHTI KOTIISI

Tarkkana talokaupoilla:

MAATALOISSA 
MONIA RISKEJÄ
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1.  Minä vuonna Freddie Mercury kuoli?
2.  Mistä tulee armeijan kuljetuspanssariajoneuvon nimi 

”Pasi”?
3.  Millä eläimellä on mitattu kaikkein kovin puruvoima?
4.  Mistä pääaineksista sementti valmistetaan?
5.  Kenen hittikappale oli Armotonta menoa?
6.  Kuka on tämän hetken kovapalkkaisin suomalaisurheilija?
7.  Minä vuonna Suomessa nähtiin viimeksi täydellinen 

auringonpimennys?
8.  Mikä lämpötila-aste määrittää termisen talven alkamisen?
9.  Minä vuonna jalkapalloseura Málaga CF on perustettu?
10. Mikä on servaali?

HEMIN PÄHKINÄT NYT MYÖS NETISSÄ!

SUDOKUT

VIIME LEHDEN SANARISTIKON OIKEA RATKAISU

Vastaukset sivulla 23 Syysmuoti kiinnostaa sinua kovasti, hakeudu 
muotimessuille ja ota härkää sarvista! Onnea 
saat uudesta palttoosta!

Tutkaile alueesi uusia ravintoilta, joku ihana 
illallinen voisi olla syksyn kohokohta. Onnea 
saat suunnittelusta!

KALAT

OINAS

KAURIS

VESIMIES

HÄRKÄ

KAKSOSET

RAPU

LEIJONA

NEITSYT

VAAKA

SKORPIONI

JOUSIMIES

Horoskooppi Ida Solland

Syksyn kylmät ilmat saavat sinut hakeutumaan 
talvikenkäostoksille. Hanki jotain punaista. 
Onnea saat uudesta tyylistä!

Kierrä kaikki tietämäsi kirpparit, sillä tulet 
löytämään upean talvivaatteen,, joka kääntää 
katseet. Onnea saat villatakista!

Laajenna teekokoelmaasi syksyn viimoja 
vastaan ja osta purkki hunajaa. Onnea saat 
teekupillisesta ystävän kanssa!

Olet mitä ihanin ja säteilet ympäristöösi mitä 
kauneinta energiaa. Onnea saat romanttisista 
illallisista ja tanssin huumasta!

Nyt on hyvä aika suunnitella illanviettoa 
raclettepannun ääressä, se tuo sinulle 
romanttista onnea ja tyytyväisyyttä.

Pujahda tällä viikolla aikaisin yöpukuun, sillä 
tarvitset unta erästä koitosta varten. Onnea saat 
unennäkemisestä!

Jotain ihanaa on odotettavissä viikon 
lopulla. Suunnittele iltasi tarkoin. Onnea saat 
keskusteluista ja vapaa-ajasta!

Keskity lähistölläsi oleviin lapsiin ja tarkista että 
heillä on kaikki hyvin. Nouse portaat kävellen, 
se tuo sinulle kuntoa ja onnea!

Taistele pimeyttä vastaan kunnollisilla lämpuilla 
ja valoilla. Valaise eteinen ja parveke. Onnea 
saat lampuista ja valoista!

Tee kotonasi suursiivous, roudaa kaikki turha 
kirpputorille, saat tilaa hengittää ja energiat 
alkavat virrata kotonasi, se tuo sinulle onnea!

P Ä H K I N Ä T

H E M I N

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

Feria-alueen juhlavalaistus 
ihastutti matkalaisiakin. 
Kuva: Paula Karvonen

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

Rippikoulun aloitustapaaminen la 22.10. klo 12–15 
Seurakuntakodilla 

SEURAKUNTAKOTI
Maanantaisin  klo 11-14 Kahvila ja kirjasto avoinna 
Tiistaisin  Noin klo 9 Lähivuorten vaeltajat, lisätietoja  
       seurakunnan Facebookissa
Keskiviikkoisin klo 11-14 Kahvila ja kirjasto avoinna,  
       verenpainevastaanotto, 
       pappi ja sosiaalikuraattori tavattavissa
Perjantaisin klo 11-14 Kahvila ja kirjasto avoinna

Ma  24.10.  klo 9.30  Perhekerho
     klo 13 Luento: Päihderiippuvuus ja sen  
       vaikutukset läheisiin 
Ke 26.10.  klo 14  Raamattu- ja rukouspiiri
To 27.10.  klo 17 Lapsikuoro
     klo 18  Parisuhdeilta
Pe 28.10.  klo 10  Muskari ja perheiden vapaata olemista
     klo 15 Aurinkorannikon kuoro
     klo 18  Lauluseurat
La 29.10.  klo 19 SaapasKahvila
Su 30.10.  klo 18 Messu

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

Johtava pappi Jarmo Karjalainen
p. +34 649 194 085, jarmo.karjalainen@evl.fi

Kanttori Rebekka Kinnunen
p. +34 625 758322, ext-rebekka.kinnunen@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?
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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
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

Los Pacos'issa,maatasossa, 
suljetulla alueella, itsenäinen 
20m2 autotalli. 120€ / kk. Puh. 
655 315 905 (myös WhatsApp).

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

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

ETSIMME 
RAVINTOLA-

TYÖNTEKIJÖITÄ 

keittiöön ja saliin. 

Ota yhteyttä:

kukko.events@

gmail.com

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
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Ydinvoima uhasta 
mahdollisuudeksi
EUROOPASSA PUHUTTAISIIN energiakriisis-
tä hyvin erilaisin sanankäänteinen, tai puhut-
taisiinko lainkaan, jos sähkön tuottamisesta 
ydinvoimalla olisi kyetty puhumaan aina ilman 
tunteilua ja ideologisia painotuksia.

Vasta nyt, kun ilmaston lämpeneminen käy 
ihmisille yhä ilmeisemmäksi ja koko Eurooppaa 
riivaa energiakriisi, puhutaan ydinvoimasta ta-
valla, jolla olisi pitänyt puhua koko ajan.

Euroopan komissiokin määritteli EU-takso-
nomiassa ydinvoiman vihreiden investointien 
luokkaan.

Paljon suomalaisten asennemuutoksesta 
kertoo se, että Olkiluodon kolmannen reakto-
rin täyteen tehoon saattamista odottavat kädet 
ristissä niin vihreät, vasurit kuin kaikki muutkin 
poliittiset ryhmittymät.

Poliittinen keskustelu kiihtyy siihen suun-
taan, että TVO voisi uusia vuonna 2015 peru-
mansa rakennusluvan neljännestä yksiköstä.

Energiateollisuuden tuoreen mielipidemit-
tauksen mukaan 60 prosenttia suomalaisista 
hyväksyy ydinvoiman lisärakentamisen.

Suurin maapallon ympäristöuhka on ilmas-
ton lämpeneminen. Monien tutkimusten mu-
kaan lämpeneminen tapahtuu jopa ennakoitua 
nopeammin.

 
* * *

KUN TSHERNOBYLIN YDINVOIMALASSA rä-
jähti vuonna 1986 ja säteily levisi laajalle, ei 
kukaan puhunut, että onnettomuudesta huo-
limatta hiilidioksidivapaata ydinvoimaa tarvi-
taan. Esimerkiksi Euroopassa pantiin kaikki 
voimalahankkeet jäihin ja ryhdyttiin puuhaa-
maan ydinvoiman alasajoa.

Kun Japanin Fukushimassa ydinvoimala 
vaurioitui 2011, Saksa reagoi nopeasti ja il-
moitti ajavansa ydinvoiman alas nopeutetulla 
aikataululla.

Saksassa ydinvoimaloita on ollut 29 ja 
käytössä enää kolme. Parhaimmillaan nuo 
29 voimalaa tuottivat maan sähköstä lähes 
neljänneksen. Nyt noille lopuille voimaloille 
annettiin ensi huhtikuuhun asti lisäaikaa.

Näin maan valtavasta energiapulasta, ja 
sen aiheuttamista ongelmista huolimatta.

 
* * *

YDINVOIMAN VASTUSTAMISESSA on kaikkina 
aikoina ollut lähes uskonnollisia piirteitä. Tun-
teisiin vetoaminen ja pelottelu ovat jyränneet 
yli järkiperäisen pohdinnan.

Milloin on puhuttu onnettomuusriskeistä, 
milloin polttoaineen hankinnan tuottamista 
ympäristöhaitoista, milloin siitä, ettemme voi 
jättää käytettyä radioaktiivista polttoaineitta 
sadoiksi vuosiksi lastemme vastuulle.

Kaikkia noita edellä mainittuja ongelmia 
ei voi kiistää. Riskit ja haitat pitää kuitenkin 
punnita riskien todennäköisyyksien ja haittojen 
merkityksen mukaan. Samalla pitää toiseen 
vaakakuppiin laittaa ydinvoiman hyödyt.

Nelosyksikön rakentaminen Olkiluotoon 
ei ole yksinkertainen asia. Historia kertoo ko-
rutonta kieltään siitä, miten yksi ydinvoimala-
haveri, lieväkin, voi kääntää peukut alas tälle 
tuottomuodolle.

Tänään suosittu voi huomenna olla mai-
nehaitta.

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. 1991
Tarkemmin sanoen Queenin voimahahmo poistui kes-
kuudestamme 24.11.1991, vain päivä sen jälkeen kun 
hän oli vahvistanut julkisesti sairastavansa AIDSia. 
Aiemmin tässä kuussa julkaistiin arkistojen kätköistä 
löytynyt, aiemmin julkaisematon Queen-kappale Face 

It Alone, jonka Mercury lauloi vuonna 1988.

2. Panssari-Sisu
Pasi on lyhenne nimestä Panssari-Sisu. Ensimmäiset 
Pasit valmistettiin vuonna 1983. Vuonna 2004 Pasien 
seuraajina on valmistettu Patria AMV:tä. Niissä on sel-
västi Paseja parempi kantavuus, liikkuvuus ja suojaus. 
Myös moottorin teho on lähes kaksinkertainen (200 kW 
vs. 360 kW)

3. Suistokrokotiililla
Jopa yli kuusimetriseksi kasvavalla suistokrokotiililla 
on mitattu 1.700 kilogramman purentavoima. Tietoko-
nelaskelmien mukaan valkohai saattaisi purra vieläkin 
kovempaa, yli 1.800 kilon voimalla, mutta tätä ei ole 
mitattu. Ihmisen puruvoima on noin 90kg.

4. Kalkkikivestä, savesta ja kipsistä
Kolmen pääraaka-aineen – kalkkikiven, saven ja kip-
sin – lisäksi sementtiin lisätään erilaisia seosaineita, 
joilla sen ominaisuuksia hienosäädetään. Sementti 
puolestaan on hiekan ohella toinen betonin valmis-
tuksen pääaineksista.

5. Sepi Kumpulaisen
Kalevankadun laulava talonmies Sepi Kumpulainen 
julkaisi ensimmäisen albuminsa vuonna 1991. Levyn 
ensimmäinen kappale on sittemmin jokseenkin kultti-
maineeseen noussut Armotonta menoa. Kumpulaisen 
uusin levy Hyväntahtoinen lähettiläs julkaistiin vastikään, 
lokakuun 14. päivänä.

6. Lauri Markkanen
Vastikään Cleveland Cavaliersista Utah Jazziin kau-
pattu koripalloilija Lauri Markkanen tienaa tästä NBA-
kaudesta 16,5 miljoonaa dollaria. NBA:n palkkalistoilla 
Markkanen mahtuu juuri ja juuri sadan kovapalkkai-
simman joukkoon. Suomalaisista NHL-kiekkoilijoista 
parhaiten tästä kaudesta tienaa Aleksander Barkov, 
12 miljoonaa dollaria.

7. 1990
Tarkemmin sanottuna aamuyöstä 22.7.1990. Seuraa-
vaa täydellistä auringonpimennystä Suomessa joudu-
taan odottamaan 16.10.2126 asti. Seuraava osittainen 
auringonpimennys Suomessa on nähtävissä tiistaina 
25. lokakuuta. 

8. 0 celsiusastetta
Termisen talven katsotaan alkavan, kun vuorokauden 
keskilämpötila laskee pysyvämmin nollan asteen ala-
puolelle. Pysyvämmän lämpötilan määrittelemiseksi 
termisten vuodenaikojen vaihtuminen perustuu nyky-
ään edellisten viikkojen/kuukausien aikana laskettuun 
lämpösummaan.

9. 1948
Seura perustettiin alun perin nimellä Club Atlético Mala-
gueño vuonna 1948. Kesäkuussa 1994 CA Malagueño 
muutti nimensä nykyiseen muotoon Málaga Club de 
Fútbol. Joukkue nousi korkeimmalle sarjaportaalle 
ensimmäistä kertaa kaudelle 1999–2000. Nyt on me-
neillään viides perättäinen kausi Segunda Divisiónissa.

10. Kissaeläin
Ulkonäöltään pienikokoista gepardia muistuttava ser-
vaali elää lähinnä Afrikan pensas- ja ruohomailla. Täy-
sikasvuinen servaali painaa 9–18 kiloa ja hännän kans-
sa sen pituus voi olla 130 senttiä. Saalistaessaan se 
voi hypätä yli kaksi metriä suoraan ylös, napatakseen 
linnun lennosta.

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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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!

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. 

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! 

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:

TAPAHTUMAOHJELMAMME:

 AVAAMME NYT KAUDEN!

TAPAAMISPAIKKA
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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 
ZOOM-TAPAAMINEN 

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.


