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Lääkäri - Läkare - Doctor
JA AMBULANSSIPALVELUT

L Ä Ä K Ä R I N  K O T I K Ä Y N N I T

www.doctorinspain.com
LOS PACOS

Suomenkielinen
puhelinpäivystys

Kun tarvitset meitä,
soita numeroon

+ 3 4  6 7 8 7 7 1 4 5 2
+34 689 69 07 29
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Av. Nuestro Padre Jesús Cautivo 7 (junakatu)
29640 Fuengirola � Puh. 952 666 239 

 

Ma–Pe 10–19 La 10–16 

www.kesakatu.es
info@kesakatu.es

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

+34 663 976 922
+34 620 430 385

aurinkoisen asumisen puolesta

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

L Ä Ä K Ä R I
ASIANAJAJA
LAILLISTETTU

ANNIINA POHJOLA

TAPIO POHJOLA

Erikoislääkärin vastaanotto
ja kaikki suomalaiset

todistukset.
Puh. 607 965 089

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

+34 661 104 878,
anniina@pohjola.es

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

 

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

Jukka Pöyhönen, 
puh. 649 147 912
jukka@airtech-spain.com

Mikko Laaksonen, 
puh. 619 569 839
mikko@airtech-spain.com www.airtech-spain.com

• Asiakasturva
• Siistit asennukset
• Käyttöopastus

FINLAND AC S.L.

SÄÄLLÄ KUIN SÄÄLLÄ
Ilmalämpöpumput
• viilennys
• lämmitys

• kosteuden poisto
• ilmansuodatus

Junta de Andalucian
laillistettu asentaja

• Kanavoinnit
• Laitteen siirrot
• Kylmäkoneet

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

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

KATRIINA RAISKIO
ESPANJASSA LAILLISTETTU LAKIMIES

www.rrlaw.es

KIRJASTO JA ASKARTELUKERHOJA LAPSILLLE!

Lastenkerho Tuiskula 
3-6-vuotiaille

joka arkipäivä.

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

lastentuiskula@gmail.com

Löydät meidät Facebookista nimellä 
Lastenkerho TUISKULA Fuengirolassa

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

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

Tervetuloa kaikille!

AITO SUOMALAINEN 
HIRSISAUNA

MIJAKSESSA
www.hirsisaunamijas.fi 
info@hirsisaunamijas.fi 

P. 045 236 2551
Jyrki Ramstedt

Lenkkisauna joka torstai
Kokoontumien ravintola

Uusi Refl assa klo 17

MYÖS 

TILAUSSAUNA

yksityiskäyttöön!

Varaa 

PIKKUJOULUSAUNA

työ- tai kaveri-

porukalle 

ajoissa!

Lue netissä:

Rannikon menot viikon varrelle:
www.fuengirola.fi/menovinkit

Kun tarvitset sisustussuunnittelijaa

Sisustussuunnittelija 
Jaana Santala
puh. 634330188
santaladesign@gmail.com

Anniina Lukkarinen
+358407376157, 

anniina.lukkarinen@vauraus.fi 

Jouni Hannula
+358505776416, 

jouni.hannula@vauraus.fi 

www.vauraus.fi 

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

Ota yhteyttä – kerromme 
mielellämme lisää!

Muista  

siirtää  

kelloja 

sunnuntaina!

Seuraa meitä!! –    Síguenos!!

!!!!

htt ps://garanti asol.es/
htt ps://www.facebook.com/Garanti aSol/
htt ps://instagram.com/garanti asol

Palvelut suomeksi / Service in English
Jouni Hutt u, jouni.hutt u@garanti asol.es
+34 676 242 813 (myös whatsapp)

GARANTÍA DE SOL

Aurinkosähköä koti in, 
asuntoyhteisöille ja yrityksiin

Servicio en Español o Inglés
Monica Torres, monica.torres@garanti asol.es
+34 689 992 662 (tamb. whatsapp)

OTA YHTEYTTÄ GARANTÍA DE SOL

Ota energiakulusi hallintaan.
Aurinkopaneelien hankkiminen ei ole 

koskaan ollut helpompaa.

Saat räätälöidyn avaimet käteen 
-aurinkopaneeliratkaisun.

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

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

• Skandinaavista huippulaatua, 
kaikki laitteet uusittu

• Viihtyisä sauna

HOTELLI STELLA MARIKSEN 
ALAKERRASSA

Aukioloajat Ma-pe 7-22  La 8-18  Su 9-17

UUSI KUNTOSALI
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Fuengirolan sää

Los Pacosin terveys- 
keskuksen rakennustyöt 
alkoivat viimeinkin
Harvaa asiaa Fuengirolassa on odotettu yhtä 
pitkään ja hartaasti kuin uutta terveyskes-
kusta. Nyt alkaneen rakennustyön pitäisi olla 
valmis hieman reilun vuoden päästä.

Teksti: Janne Leipijärvi  Kuva: Fuengirolan kaupunki

Ihmeiden aika ei ole ohi, saat-
taisi monikin tokaista, kun 
uuden terveysaseman ra-
kennustyöt viimein tämän 
viikon tiistaina julistettiin 
aloitetuksi Los Pacosissa, 
Fuengirolassa. Hankkeen pe-
rään on kaupungin toimesta 
huhuiltu ja kaksi vuosikym-
mentä.

Tiistaina 25. lokakuu-
ta Fuengirolan pormesta-
ri Ana Mula tapasi tulevan 
terveysaseman tontilla mm. 
rakennuttajan edustajia, ja 
julisti samalla rakennustöi-
den alkaneen.

Projektin rakennutta-
jaksi on valikoitunut Bil-
ba rakennusyhtiö. Heillä 
on käytössään Andalusi-
an maakuntahallituksen 
myöntämä reilun 4,5 miljoo-
nan euron budjetti. Tarkka 
summa on 4.677.921,45 eu-
roa.

Los Pacosin terveysase-
ma nousee calle Aliarialla 
sijaitsevalle noin 2.500 ne-
liömetrin tontille. Raken-
nustöihin on varattu aikaa 
410 päivää, mikä tarkoit-
taa sitä, että noin vuoden ja 
kahden kuukauden päästä 
asema on valmis ottamaan 
vastaan ensimmäiset asiak-
kaansa.

Uuteen terveysasemaan 
valmistuu muun muassa 34 
vastaanottohuonetta, joista 
kuusi on varattu lastenlää-
käreille ja kaksi on ns. mo-
nikäyttötiloja. Lisäksi tulee 
tilat päiväkirurgisille toimil-
le, hammaslääkärille, äitiys-
neuvolalle, kuntoutukselle, 
fysioterapialle ja radiologi-
alle.

Terveysasemalle tulee 
arviolta 50 terveysalan 
ammattilaisen henkilökun- 
ta.

ja Carvajalin kaupungin-
osien asukkaiden terveys-
palveluista. Sen lisäksi se 
kuitenkin keventää osittain 

myös Los Bolichesin terveys-
aseman painetta. 

Los Bolichesin terveys-
asemaan puolestaan suun-

nitellaan parhaillaan 
laajennusta, joka auttaisi  
selviämään asiakasruuh-
kasta rakentamisen aikana.

Pe 28.10.

Su 30.10.

Ke 2.11.

La 29.10.

Ti 1.11.

Ma 31.10.

To 3.11.

Tuuli m/sek

Tuuli m/sek

Tuuli m/sek

Tuuli m/sek

Tuuli m/sek

Tuuli m/sek

Tuuli m/sek

26˚C
15˚C

24˚C
15˚C

25˚C
14˚C

25˚C
15˚C

24˚C
14˚C

24˚C
15˚C

24˚C
13˚C

3

3

2

3

2

3

3

20 vuotta on jo odotettu. Vielä kun reilu vuosi jaksetaan odottaa, niin Los Pacosiin saadaan oma terveyskeskus.

Väsytystaistelu

Los Pacosin terveysasemasta 
puhuminen ikuisuusprojek-
tina saattaa olla hieman lii-
oiteltua, mutta vain hieman. 
Julkisen terveydenhuollon 
järjestäminen, toimitilat 
mukaan lukien, on maa-
kuntahallituksen tehtävä. 
Fuengirolan kaupunki on ve-
donnut, pyytänyt ja vaatinut 
uutta terveysasemaa aktiivi-
sesti vuodesta 2002. Vuonna 
2007 kaupunki osoitti hank-
keelle tontinkin, mutta silti 
Andalusian maakuntahalli-
tuksella kesti vielä 15 vuot-
ta saada rakennustyöt alulle.

Pormestari Ana Mula ja-
koi tiistaina auliisti kiitosta 
Andalusian nykyiselle presi-
dentille Juanma Morenolle, 
todeten että vasta Morenon 
astuminen valtaan nytkäyt-
ti hanketta liikkeelle.

Los Pacosin terveysasema 
on 30 vuoteen ensimmäinen 
terveydenhuollon fasiliteet-
ti jonka Junta de Andalusía 
kaupunkiin rakentaa.

Valmistuttuaan uusi ter-
veysasema vastaa pääasias-
sa Los Pacosin, Torreblancan 
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 Menovinkit  MENOVINKIT   Menovinkit

Pe 28.10.
Fuengirola, Kukko, Back to 60’s ”Beatles Night” klo 20
Fuengirola, Bar Hima, Liiga: Hifk – ILVES klo 17.30 
Fuengirola, Pub FiftySixty, 301 Darts klo 17.30
Fuengirola, Tauski Bar, Karaoke klo 20
Fuengirola, Tipi Tapa, Flamenco-show klo 19.30
Benalmadena, Budha Plaza, Perjantaitanssit Lea Schulz klo 19.30
Torremolinos, Kymppipaikka, Maija Hapuojan konsertti klo 19
Fuengirola, Uusi Refla, SM-liigaa klo 17.30, Texas Hold’em klo 18

La 29.10.
Fuengirola, Kukko, Back to 60’s EXTRA klo 14, Arttu Simonsuuri Slam 
esittää Juice Leskisen musiikkia klo 20
Fuengirola, Bar Hima, Liiga: Sport – ILVES klo 17.30, Formula 1 Mexico 
aika-ajo klo 21 
Fuengirola, Pub FiftySixty, The Levyraati klo 18
Fuengirola, Suomela Avoimet Ovet -tapahtuma la 29.10. klo 15–22, 
karaoketanssit Wille Rannilan johdolla klo 18–22
Fuengirola, Tauski Bar, Karaoke klo 20
Fuengirola, Tipi Tapa, Flamenco-show klo 19.30
Fuengirola, Uusi Refla, SM-liigaa alk.klo 16, F1 Meksiko aika-ajot klo 22

Su 30.10.
Fuengirola, Kukko, Andalusian Swingband & Antti Sarpila, solistina 
Markku Silen klo 18
Fuengirola, Bar Hima, klo 16 MusaVisa. Klo 19 Formula 1 Mexico GP
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, Kokoontuminen pelireissuun Unicaja – Betis 
klo 10.30, Kokoontuminen pelireissuun Malaga – Eibar klo 13.45 

Ma 31.10.
Fuengirola, Kukko, Woolbed-esittely ja Elvis-show illallisen kera klo 17
Fuengirola, Bar Hima, Makkaramaanantai! klo 18
Fuengirola, Suomela, teemassa klo 16.30–17.45 Maarit Lintukorpi, 
Asahi tutuksi
Fuengirola, Uusi Refla, Siipimaanantai alk. klo 12.30

Ti 1.11.
Fuengirola, Kukko, Seppo Tammilehto klo 19
Fuengirola, Bar Hima, HimaLive -klubi: Ari Onnela & Eki Kaikkonen klo 20 
Fuengirola, Tipi Tapa, Flamenco-show klo 19.30
Fuengirola, Uusi Refla, SM-liigaa klo 17.30, Texas Hold’em klo 18

Ke 2.11.
Fuengirola, Kukko, Naistenlounas klo 14, Seita & Friends feat.  
Antti Sarpila – Salakapakkameininkiä ja charleston-musiikkia klo 19
Fuengirola, Bar Hima, HimaVisa -tietokilpailu klo 20 
Fuengirola, Nuriasol, Fugesingersin Vauhti kiihtyy klo 18
Fuengirola, Pub FiftySixty, Jatkuttaa klo 17
Fuengirola, Tauski Bar, Darts klo 17, Karaoke klo 20
Fuengirola, Tipi Tapa, Flamenco-show klo 19.30
Fuengirola, Uusi Refla, SM-liigaa klo 17.30

To 3.11.
Fuengirola, Kukko, Kaikki laulaa – yhteislauluiltapäivä klo 14,  
Juha Laitila – Saa nauraa klo 19
Fuengirola, Bar Hima, Liiga: Lukko – Jukurit klo 17.30 
Fuengirola, Pub FiftySixty, Muistatko Visa klo 17.30
Fuengirola, Tauski Bar, Karaoke klo 20
Fuengirola, Tipi Tapa, Flamenco-show klo 19.30
Fuengirola, Uusi Refla, Kokoontuminen pelireissuun Betis – HJK klo 15, 
SM-liigakierros klo 17:30

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

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 28.10. klo 20 (20/23€) 
Back to 60´s
Beatles Night

La 29.10. klo 14
Back to 60´s EXTRA
  

La 29.10. klo 20 (13/15€) 
Arttu Simonsuuri Slam
Juice Leskisen musiikkia

Su 30.11. klo 18 (20€)
Andalusian Swingband 
feat. Antti Sarpila
solistina Markku Silen

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

Ke 2.11. klo 19 (10€)
Seita & Friends 
feat. Antti Sarpila  
Salakapakkameininkiä ja 
charleston-musiikkia

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

Su 6.11. klo 18 (20€)
Andalusian Swingband
feat. Antti Sarpila

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

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

Joka viikko peruslistan lisäksi 

vaihtuvia erikoisuuksia.

28.10.–3.11. 

possun poskea 

ja hollantilaista 

juustoa

SHOW & DINNER

LOPPUUNMYYTY

LISÄKEIKKA!

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

To 3.11.
Laitila-show’n jälkeen
Pe 4.11.
Pikkis & Silenin jälkeen
La 5.11.
Abba show’n 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.

Tulevan viikon 
karaokeklubit

Lippuvaraukset: kukko.events@gmail.com

Kukossa
tapahtuu!

Calle Victor de la Serna 8, Los Boliches      

Ke–Su  
klo 18.00–  
Ma–Ti suljettu

KARAOKEA, 
DARTSIA JA 

PELEJÄ!

Avoinna: 

tauskibar

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

 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  +34 62 44 33 157

FUENGIROLAN 
SATAMASSA

Avoinna joka päivä 
klo 12:00–22:00

(keittiö 12:30–21:30)

malagacffanclubfinland@gmail.com  +34 62 44 33 157

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

Avoinna klo 12-20
(to suljettu)

Calle Maestra
Angeles Azpiazu 8

puh. +34 643 855 849

Perinteinen 
poronkäristys

21€

                 

Kulttuuriyhdistys Kaleva

To 10.11. Málagan Filharmonisen orkesterin konsertti: 
Gala Lirica, Teatro Cervantes, klo 20   30/40 € 
Tapahtumaan pakollinen ilmoittautuminen 
www.kulttuuriyhdistys-kaleva.info tai keskiviikkoisin 
klo 14–16 lounasravintola Kardemumma.

www.kulttuuriyhdistys-kaleva.info
Facebook: Kulttuuriyhdistys Kaleva

TERVETULOA!
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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€

Juicea nuoruuden innolla

Yrittäjäilta 
Smart Work 
Plazalla

Suomelassa avoimet ovet Yhteislaulua iltapäivään

60’s & 70’s -musiikki on 
suosittu genre Aurinko-
rannikolla. Alan mestari 
Seppo Tammilehto saapuu 
jälleen iloksemme soitta-
maan musiikkia menneiltä 
vuosikymmeniltä ja vähän 
tuoreempiakin terveisiä hä-
nellä on. Beatlesiä, Rollarei-
ta, Eaglesia ja kaikkia muita 
suuria mestareita kuullaan 
keikoilla. Myös kotimai-
nen musiikki on vahvasti 
edustettuna Tammilehdon 
esityksessä. Mies esiintyy 
Kukossa tiistaina 1.11. klo 19.

– Juicen biisien teks-
teissä ja melodioissa 
on sellaista tenhoa, 
joka vetoaa, sanoo 
Arttu Simonsuuri, 
19-vuotias muusikko, 
joka esittää Juicen 
tuotantoa lauantaina 
Kukossa.

Simonsuuren Juice-innostus 
lehahti liekkeihin Juice-elo-
kuvan myötä.

– Olen aina tykännyt 70- ja 
80-lukujen estetiikasta. Juice-
leffa toi siihen tykkäämi-
seen lisää sisältöä, innostuin 
kuuntelemaan ja soittamaan 
Juicen tuotantoa läpikotaisin.

Hyvin on nuori mies Les-
kisen laulutyylin, eleet ja 
maneerit sisäistänyt. Kun 
katsoo videoita Simonsuu-

ren Juice-tulkinnoista, ei voi 
kuin hämmästellä niiden au-

tenttisuutta. Mies kuulostaa 
ja jopa näyttää aivan esiku-

valtaan.
Lauantain keikalla Art-

tu Simonsuuri Slam esittää 
väkevän otoksen Leskisen 
hittirepertuaarista. Muka-
na on 70-luvun merkittä-
vimmät klassikot Marilyn, 
Juankoski here I come, 15. yö 
ja monta muuta ikivihreää. 
Myös 80-luvun upeat voima-
balladit kuten Musta aurin-
ko nousee ja Kaksoiselämää 
kuullaan keikalla.

Arttu Simonsuuri Slam 
-orkesterissa solistin lisäk-
si soittavat rumpuja Hasse 
Rautio, bassoa Erkki Kaikko-
nen, kitaraa Heikki Sallinen 
ja koskettimia illan päätäh-
den isä Pekko Simonsuuri.

Varaa lippusi ennak-
koon laittamalla sähkö-
postia osoitteeseen kukko.
events@gmail.com. Lippu 
ennakkoon varattuna mak-
saa 13€.

Tervetuloa laulamaan yhdes-
sä torstaina 3.11. klo 14 ravin-
tola Kukkoon. Kaikki laulaa 
-tapahtumassa vietetään het-
ki yhdessä laulaen kaikkia 
hyviä vanhoja hittejä. Kaik-
ki laulettavat kappaleet on 

julkaistu ennen vuotta 1980. 
Sanat kaikkiin lauluihin löy-
tyvät ravintolasta. Hese säes-
tää ja mukana laulattamassa 
Seppo, Kari ja Jorma. Liput 
maksavat 10€ ja se sisältää 
lasin kuohujuomaa. 

Seppo 
Tammilehto 
nostalgisena

Aurinkorannikon suurin 
suomalaisyhdistys Suomela 
avaa toimintaansa yleisöl-
le lauantaina 29.10. Silloin 
vietetään Suomelan avoi-
mia ovia klo 15–22. Esitte-
lyssä ovat kaikki lukuisat 
harrastepiirit ja muutenkin 
yhdistyksen toimintaa teh-
dään tutuksi. 

Avoimien ovien yhtey-
dessä toimii myös kirppu-
tori, josta voit tehdä hienoja 
löytöjä. Myös harrastepii-
riläiset myyvät omia tuot-
teitaan ja pientä syötävää, 
niin suolaista kuin makeaa 

löytyy. Kari Alajuuma viih-
dyttää iltapäivän mittaan 
musiikillaan ja koko hom-
ma huipentuu karaoketans-
seihin klo 18–22.

Avoimet ovet järjestetään 
Suomelan salissa ja Giraso-
lin sisäpihalla Los Pacosis-
sa. Paikalle pääsee kätevästi 
busseilla 1 ja 5.

Ensi torstaina (3.11.) Smart 
Work Plazalla puhutaan 
yrittäjien työhyvinvoinnis-
ta. Alustajina toimivat työ-
hyvinvoinnin moniosaajat 
Timo Sydänmaalakka ja 
Jori Palenius. Työhyvin-
voinnin lisäksi puhutaan 
yrittämisestä Aurinkoran-
nikolla yleisemminkin. Tu-
le hankkimaan tietoa ja 
ennen kaikkea verkostoi-
tumaan. Ilmoittaudu tilai-
suuteen etukäteen (31.10. 
mennessä) sähköpostit-
se osoitteeseen team@ 
swplaza.es. Tilaisuus alkaa 
klo 18.30.

Suomelan hallitus 2022.

Sarpila vs. 
Silen ASB:n 
sunnuntaissa
Nyt nähdään todellinen 
jazzin kaksinkamppailu. 
Sunnuntaina 30.10. Ant-
ti Sarpila kohtaa Mark-
ku Silenin. Miesten aseet 
taistelussa ovat klarinet-
ti ja sähkökitara. Perinteet 
ja moderni tulkinta koh-
taavat. Antin jazzansiot 
tunnetaan, Markku on tu-

tumpi latinomusiikin ja 
bluesin saralta. Säestävä-
nä orkesterina tietysti le-
gendaarinen Andalusian 
Swingband. Varaa paikka-
si ajoissa laittamalla sähkö-
postia osoitteeseen kukko.
events@gmail.com . Liput 
20€. Ovet auki klo 16.30, 
show time klo 18.

Konsertti-ilta  
oopperamusiikin ystäville
Malagan Filharmonisen Or-
kesterin solisteina on peräti 
8 nuorta, lupaavaa ooppe-
ralaulajaa kahdeksasta eri 
maasta. 

Ohjelmiston ensimmäi-
sessä osiossa kuullaan 
oopperamaailman suuria 
säveltäjiä kuten Giacomo 
Puccini, Giuseppe Verdi ja 
Antonín Dvořák.

Väliajan jälkeen seuraa 
espanjankielisen säveltäjä-
kaartin teoksia konsertin 
päättyessä kuitenkin Of-
fenbachin teokseen Finale 
(La Vie Parisienne).

Konsertin sponsoroi SI-
AA-säätiö, joka auttaa löytä-

mään tilaisuuksia lupaaville, 
lahjakkaille oopperalaulajil-
le ympäri maailmaa.

Teatro Cervantes Málaga 
10.11. klo 20.00
Liput ja bussikuljetus Kalevan jä-
senille 30€, ei jäsenille 40€
Viimeinen ilmoittautumis- ja 
maksupäivä on 2.11.
Ilmoittautumiset, maksuohjeet ja 
bussiaikataulut pysäkeittäin löy-
tyvät Kalevan kotisivulta: www.
kulttuuriyhdistys-kaleva.info
Ilmoittautua voi myös keskiviik-
koisin klo 14-16 päivystyksessä: 
Cafe Kardemumma, Avda Jesús 
Cautivo 44 Los Boliches, Fuen-
girola

Giuseppe Verdi ja Giacomo Puccini.

Sunnuntaina on luvassa on tiukka battle.
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Terveyskeskusten 
palveluissa puutteita 
Aurinkorannikolla

Ammattiliitot valittavat henkilöstöpulasta Aurinko-
rannikon terveyskeskuksissa.

Mijasin ja Fuengirolan rajalla sijaitsevan Las Laguna-
sin terveyskeskuksessa ei ole riittävästi henkilökuntaa. 
Näin sanovat useiden ammattiliittojen Aurinkoranni-
kon edustajat. He ilmoittavat haluavansa keskustella 
tilanteesta terveyskeskuksen johdon kanssa. Liitot ei-
vät kuitenkaan ole saaneet vastausta esitettyihin pyyn-
töihin.

Puute ammattilaisista sekä asiakkaiden määrä vai-
keuttavat terveyskeskusten toimintaa muuallakin Au-
rinkorannikolla. Fuengirolan alueella kipeästi kaivattua 
helpotusta tilanteeseen voidaan odottaa viimeistään 
reilun vuoden päästä, kun Los Pacosin uusi terveys-
asema aloittaa toimintansa. Aiheesta lisää sivulla 3.

Terveysviranomaiset 
varoittavat 
influenssasta
Espanjalaiset epidemiologit varoittavat, että tänä syk-
synä tulee olemaan ennätyksellisen paljon influens-
satartuntoja.

Tartuntojen määrän nousuun on kaksi selvää syytä. 
Ensinnäkin viime vuonna tartuntoja oli vähän ja täs-
tä syystä väestöllä on tällä hetkellä todella alhainen 
immuniteetti. Lisäksi kasvosuojaimien käyttöpakko 
on poistunut, mikä johtaa tietysti siihen, että tartun-
tariski on kasvanut.

Terveysviranomaiset kehottavatkin erityisesti riski-
ryhmiin kuuluvia ihmisiä ottamaan influenssaroko-
tuksen. Asiantuntijat uskovat, että influenssa aiheuttaa 
enemmän ongelmia kuin koronavirus.

Andalusiassa on parhaillaan käynnissä neljäs covid-
rokotuskampanja. Uusimpana vaiheena tämän viikon 
maanantaina 24. lokakuuta aloitettiin 60–64-vuoti-
aiden rokottaminen. Iäkkäimmille tarjotaan neljän-
nen covid-rokotteen ohella, samalla visiitillä, myös 
influenssarokotetta.

Etsintäkuulutettu 
brittimies pidätetty 
Marbellassa
Policia Nacional on pidättänyt Marbellassa yhden Iso-
Britannian etsityimmistä rikollisista.

30-vuotiasta Dean Garforthia epäillään huumeiden 
salakuljetuksesta ja laittomasta asekaupasta. Pidätys 
tapahtui, kun etsintäkuulutettu poistui käyttämästään 
asunnosta. Kiinnioton yhteydessä Garforth ajoi säh-
köpolkupyörällä kahden poliisin päälle. Poliisit sai-
vat lieviä vammoja.

Poliisioperaatio oli osa laajaa kansainvälistä kam-
panjaa Most wanted octubre, jonka ovat organisoineet 
brittiläinen Crime Agency ja kansalaisjärjestö Crimes-
toppers. Kampanja käynnistettiin etsintäkuulutettujen 
rikollisten etsimiseksi vuonna 2006.

Näyttelijätär Eva Longoria 
tunnetaan suuren Espanjan 
ja Aurinkorannikon ystävä-
nä. Täydelliset naiset -sarjasta 
koko maailman tietoisuu-
teen ponnahtanut Longo-
ria kävi lokakuun lopulla 
jälleen perheensä kanssa 
nautiskelemassa Marbel-
lan loppukesän lämmöstä 
ja kauniista rannoista.

Longoria nähtiin yhdes-
sä meksikolaisen miehensä 
José Bastónin ja pariskun-
nan neljävuotiaan Santia-
go-pojan kanssa Marbellan 
hiekkarannalla vesileikkien 
loiskeessa. Perhe oli samal-
la käymässä myös hyvän 
ystävänsä, malagalaisen 
näyttelijätär María Bravon 
syntymäpäivillä.

Jos Eva Longoria nousi-
kin kuuluisuuteen näytte-
lijänä, Täydellisten naisten 
Gabrielle Solisin roolista, 
niin viime vuosina kasva-
van osan hänen ajastaan 

• KUIVUUS JATKUU Málagassa. Vesialtaissa on vet-
tä vain kolmannes niiden tilavuudesta. Helpotusta ti-
lanteeseen ei ole näköpiirissä, sillä sääennusteiden 
mukaan vettä ei tulla saamaan tulevankaan viikon si-
sällä. Myös lämpötilat ovat poikkeuksellisen korkeat 
vuodenaikaan nähden. Joissakin tekojärvissä tilanne 
on vielä pahempi. La Viñuelan altaassa on vettä alle 
10% sen tilavuudesta. Kastelua on jouduttu rajoitta-
maan. Monet alueen viljelijät ovat menettäneet saton-
sa kuivuuden takia. Erityisen kovasti tilanne koettelee 
subtrooppisten hedelmien kuten mangon ja avoka-
don viljelijöitä.

• LENTOYHTIÖ NORWEGIAN laajentaa lentotarjontaan-
sa pohjoismaiden ja Aurinkorannikon välillä. Tällä tal-
vikaudela norjalaisyhtiö lentää sata viikoittaista lentoa 
Málagan ja pohjoismaisten kohteiden välillä. Muka-
na joukossa on luonnollisesti Helsinki, jonka lisäk-
si Norwegian kuljettaa matkaajia Espanjan aurinkoon 
mm. Oslosta, Stavangerista, Bergenistä, Kööpenha-
minasta ja Göteborgista. Päättynyt kesäkausi oli Nor-
wegianille onnistunut, yhtiö kuljetti Málagaan lähes 
550.000 matkustajaa huhti-syyskuussa. 

• MIJASISSA AMMUTTIIN 21-vuotiasta miestä myö-
hään sunnuntai-iltana. Tapaus sattui Belindan ran-
nan läheisyydessä Calahondan asuinalueella. 
Silminnäkijöiden mukaan ampuja pakeni mopolla. 
Neljän luodin haavoittamaa miestä hoidetaan Car-
los Hayan sairaalassa Málagassa. Hänen tilansa on 
erittäin vakava. Tapausta tutkii Guardia Civil. Tutkin-
taan liittyvät asiakirjat on julistettu salaisiksi, mutta 
uhrilla tiedetään olevan huumerikostausta. 

• ESPANJAN HALLITUS etsii säästöjä sähkönkulutuk-
seen myös maanteiden valaistuksesta. Tekeillä on 
hanke, jonka myötä suurimpien maanteiden valoja 
vaihdetaan LED-valoiksi ja niiden ohjaukseen asen-
netaan lisää älyä. Käytännössä uudet LED-valot 
eivät sammu kokonaan koskaan, vaan ne himmene-
vät ja kirkastuvat olosuhteiden, kuten valon ja liiken-
nemäärän mukaan. Lisäksi tunneleiden yläpuolelle 
asennetaan aurinkopaneeleita, joilla valoihin saa-
daan sähköä. Hankkeeseen on arvioitu uppoavan 
510 miljoonaa euroa vuoteen 2028 mennessä. Säh-
könkulutuksen arvioidaan putoavan puoleen nykyi-
sestä

Seuraava kysymys: Pitäisikö Suomen pysyä talvi- tai kesäajassa?

ovat vieneet erilaiset bis-
nekset. Näyttelemistä hän 
ei toki ole jättänyt, mutta 

nykyään Longoria on mu-
kana mm. ravintolabis-
neksessä, hänellä on oma 

tequilamerkki Casa del 
Sol, keittiövälinesarja Ri-
sa, ja niin edelleen.

Eva Longoria nautiskeli 
Marbellan rannoista

Aiotko ottaa influenssarokotuksen?

Varmasti

55%

Ehkä

5%

Tuskin

12%

En varmasti

19%

Todennäköisesti

11%

Eva Longoria osallistuu myös moniin hyväntekeväisyyshankkeisin. Puoliksi meksikolaisena hänen sydäntään 
lähellä on erityisesti latinonaisten tukeminen. (Kuva: Instagram)

Los Bolichesin terveyskeskus Fuengirolassa.
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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!

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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Tukevaa kasvisruokaa Vegetaliasta
Vegetalia-ravintola  
Fuengirolan Los 
Bolichesissa täyt-
tää marraskuussa 25 
vuotta. Neljännes-
vuosisata on kansaa 
ravittu maukkaalla 
kasvisruoalla.

Teksti ja kuvat:  
Antti Pekkarinen

– Meillä ei kasviruoan ta-
kana ole mitään suurempaa 
ideologiaa. Satun vaan itse 
tykkäämään kasvisruoista 
ja siitä ajatuksesta ravinto-
la aikoinaan syntyi, kertoo 
ravintoloitsija Katja Gilan.

Kasvisruoasta voi tul-
la mielikuva kuivahkosta, 
mauttomasta sapuskasta, 
jolla ei itseään saa millään 
täyteen. Vegetaliassa tilan-
ne ei ole tämän kaltainen.

– Me lähdemme siitä, että 
ruoan pitää maistua hyväl-
tä. Käytämme ihan reilus-
ti mausteita ja ruokamme 
on laktovegaanista, eli käy-
tämme myös maitotuotteita 
ja kananmunaa ruokien val-
mistuksessa. Silti 90% lou-
nasbuffamme antimista on 
täysin vegaanisia ja saman 
verran on gluteenitonta.

Juuston ja kananmunan 
käyttö todellakin tekee Ve-
getalian ruoista täyteläisiä.

– Aika hauskaa on, et-
tä vuosien varrella asiak-
kaiden selviksi suosikeiksi 
ovat muodostuneet juuri sel-
laiset ruoat, missä on juusto-
kuorrute tai sellaiset, jotka 
on rasvassa uppopaistettu. 
Ehdottomia hittejä ovat esi-
merkiksi lasagne, täytetyt le-
tut tai kasvisburgerit.

Vaihteleva  
lounasbuffet

Vegetalian konsepti on toi-
mia lounasravintolana. 
Buffetlounas tarjoillaan 
maanantaista lauantaihin 
klo 12.30–16. 

Buffetissa on aina kyl-
mä salaattipöytä ja useam-
pi lämminruokavaihtoehto. 
Ruokalajeja vaihdellaan päi-
vittäin.

– Tietyt perusjutut to-
ki kylmällä puolella ovat 
vakio, mutta jatkuvas-
ti laitamme esille erilai-
sia salaatteja. Lämpimissä 
joitain suosituimpia ruokia 
toistetaan useammin, mut-
ta pyrimme tekemään niin, 

että samalle viikonpäivälle 
ei lyhyellä aikavälillä osu 
samoja ruokia.

Vegetalian asiakkaista 
suurin osa on paikallisia 
espanjalaisia. 

– Ehkä noin 70% asiak-
kaista on paikallista väkeä. 
Parikymmentä prosenttia 
suomalaisia ja loppu kym-
menen jakaantuu muiden 
skandinaavien ja brittien 
välillä.

Testiryhmämme vierai-
li Vegetaliassa tavallisena 
torstaipäivänä. Salissa oli 
mukavasti väkeä, suurin osa 
espanjalaisia naisia. Tälläkin 
kertaa joukossa oli jokunen 
suomalainen.

– Käyn aika usein täällä 
lounaalla. Olen itse viime 
vuosina siirtynyt syömään 
jatkuvasti enemmän kasvis-
ruokia ja Vegetaliassa saan 
maukasta sellaista, laulaja-

nakin Aurinkorannikolla 
tunnettu Johanna Mäkelä 
kehuu.

Viimeiset pari vuotta ovat 
olleet myös Vegetalialle vai-
keita vuosia. Pandemia ro-
kotti ravintolaa rajusti.

– On ollut ihanaa huoma-
ta, että tänä syksynä meinin-
ki on palannut entiselleen. 
Ihmiset ovat iloisia ja ruo-
kailijoita on paljon liikkeel-
lä, Gilan iloitsee.

Johanna Mäkelä käy säännöllisen epäsäännöllisesti Vegetaliassa 
maukkaalla kasvislounaalla.Testipäivän lämpimiä vaihtoehtoja sekä taululla että lautasella. Seisovan pöydän antimista voi koota haluamansa ateriakokonaisuuden.

Vegetalian henkilökunta on yhtä värikästä kuin ruokakin. Kuvassa edessä keittiön Tiina ja Encami takarivissa vasemmalla Paqui ja oikealla ravintoloitsija Katja Gilan.

Vegetalian asiakkaista suurin 
osa on paikallisia espanjalaisia. 
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Suomileffat jäävät 
toistaiseksi tauolle
Aurinkorannikon suoma-
laiset elokuvan ystävät ovat 
jo useamman vuoden ajan 
päässeet katsomaan myös 
suomalaisia elokuvia, kun 
FEY (Fugen Elokuvan Ys-
tävät) on tuonut valikoitu-
ja suomileffoja Fuengirolan 
Cine Alfil -elokuvateatterin 
valkokankaalle.

Myös tälle syksylle oli 
kaikki valmiina, mutta nyt 
kävi kuitenkin niin, että 

maailman tilanteesta johtu-
en ainakin tämän syksyn lef-
fat peruuntuvat.

– Energiakriisi ja siitä joh-
tuvat kustannusten nousut 
johtivat siihen, että olisim-
me joutuneet nostamaan sel-
västi lippujen hintoja. Siihen 
emme kuitenkaan halunneet 
lähteä, varsinkaan vallitse-
vassa tilanteessa. Niinpä ti-
lanne on nyt se, että FEY:n 
toiminta on toistaiseksi tau-

olla, pahoittelee puuhamies 
Marko Leino.

Lopullisesta vetäytymi-
sestä ei kuitenkaan ole ky-
symys.

– Jäämme suosiolla nyt 
odottamaan parempia ai-
koja ja palaamme sitten  
asiaan, Leino kertoo.

Fugen Elokuvan Ystävät ja 
Marko Leino tähyilevät kohti 

parempia aikoja.

Pikkis & Silen – we are back
– Muutamat tutut 
Aurinkorannikolla 
ovat kyselleet 
minulta, milloin 
soitatte Pikkiksen 
kanssa taas bluesia, 
kertoo Markku Silen.
 
Nyt pyyntö toteutuu Ku-
kossa eli Pikkis & Silen 
nousevat lavalle 4.11. soit-
tamaan esim. Gary Mooren 
ja Eric Claptonin tuttuja sä-
vellyksiä. Pikkiksen karhe-
aa bluesääntä ja tulkintaa 
tukevat Silenin tunteik-
kaat kitarasoolot. Bändissä 
soittavat lisäksi Tane Sil-
tanen (basso), Harri Nikki-
nen (koskettimet) ja Hasse 

Rautio (rummut). Samalla 
nostalgisella kokoonpa-
nolla bändi esiintyi usei-
ta kertoja vielä pari vuotta  
sitten. 

Markku Silen ja Harri  
Pikkis Karen tapasivat 
seitsemän vuotta sitten 
ensimmäinen kerran len-
tokoneessa matkalla Má-
lagasta Helsinkiin. Silen ei 
tuntenut Pikkistä aiemmin, 
mutta miehen musiikilli-
nen karma oli Silenin mie-
lestä sen verran vahva, että 
hän uskalsi mennä kysy-
mään: ”Mitä sä soitat?”. Len-
nolla juteltiin sitten ensin 
molempien musiikillisesta 
taustasta ja katseltiin jotain 
musavideoita. Silen kaipa-
si Ultimo Norte bändiinsä 
Suomessa silloin miessolis-

tia ja yhteistyö käynnistyi 
jo ennen laskutelineiden 
kosketusta maahan Hel-
singissä. Sen jälkeen Pik-
kis ja Silen ovat esiintyneet 
lukuisia kertoja erilaisissa 
kokoonpanoissa sekä Suo-
messa että Aurinkoranni-
kolla.

Pikkis on soittanut pit-
kään Aurinkorannikolla 
erilaista 60- ja 70-luvun 
musiikkia. Markku ”San-
tana” Silen on tunnettu 
lukuisista Santanan tri-
buuttikeikoista oman Si-
len Bandinsä kanssa, joten 
ei tälläkään keikalla var-
maan ihan kokonaan ilman 
Santanaa jäädä.

Luvassa on varmasti 
vahvaa bluestulkintaa ja 
runsaasti rock-asennetta.

Juha Laitila – Taas 
saa nauraa show

Hervottomassa show’ssa 
kuullaan perhearkea Tarjan 
tapaan: Haluatko halosta ja 
lauluissa kevyesti keskellä il-
taa Paavo Lipponen yllättää 
laululahjoillaan – Suomen 
Tom Jones? Tarja Halonen 
laulaa ajan hengessä ja Sauli 
Niinistö herkistyy. Mukana 
on tietysti hallituksen spice-
girls, ”Onks tässä mitään jär-
kee” -Hjallis ja Atlantin yli 
Jolle. Esko Aho on selitystensä 
ohessa opetellut Trump-vit-
sin ja eduskunta säästää säh-
köä. Lavalle tupsahtaa moni 
muukin julkkis huumorin pil-

ke silmäkulmassa. Lauluimi-
taatioissa Roy Orbison, Bob 
Dylan, Louis Amstrong, Bru-
ce Springsteen, Willie Nelson 
ja Leonard Cohen – kaikki sa-
massa potpurissa ja lisää on 
tiedossa.

–  On kyllä tosi mukavaa 
palata Kukon lavalle muuta-
man vuoden jälkeen. Oikein 
odotan etelän rentoa yleisöä ja 
Kukon lämmintä tunnelmaa. 
Nauretaan ja lauletaan yhdes-
sä torstaina 3.11.2022. Varaa 
lippusi (15€) ennakkoon säh-
köpostitse kukko.events@
gmail.com.

Rock’n roll’n blues’n jazz.

Fuengirola: Thelman pullapuoti • Kardemumma 
• Suomela • Tauski Bar • Paseo 100 

Benalmádena: Bar Victoria | Torremolinos: Kymppipaikka 
Kuorolaiset sekä tuntia ennen konserttia ovelta

MIESKUORO 
ÖRISEVÄT

JOULUKONSERTTI (10€)
30.11. klo 17 Arroyo de la Mielin kirkossa ja

14.12. Nuriasolissa (liput ovelta)

NAISET NUO 
– LAULUJA NAISISTA
Syyskonsertti To 24.11. klo 18
Hotelli Las Palmeras España-sali

Calle Martinez Catana 6

15€Liput Ennakkoon:

SDP:n kansanedustaja Merja Mäkisalo-Ropponen 
puhuu turvallisuus- ja ajankohtaisesta poliittisesta 
tilanteesta.

Ilmoittautuminen ruokailuun tekstiviestillä +358 400 500 592

Aurinkorannikon  
Sosialidemokraatit

Tilaisuus on avoin. Tervetuloa!

LOUNASTAPAAMINEN

Ke 2.11. klo 14 Ravintola Nuriasol, Avda de 
Las Salinas 11, Los Boliches, Fuengirola
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Espanjan väkiluku kasvaa 
lentokentillä, ei sairaaloissa

Espanjalaiset ovat yksi ko-
ko maailman iäkkäimmis-
tä kansoista. Espanjalaisten 
mediaani-ikä on tällä hetkel-
lä noin 44 vuotta. Espanjan 
virallisen tilastokeskuksen 
INE:n (Instituto Nacional de 
Estadística) tuore raportti ar-
vioi, että 15 vuoden päästä 
– vuonna 2037 – nuoria on 
maassa entistä vähemmän 
ja ikäihmisiä selvästi enem-
män. Sama arvio pätee myös 
Andalusian itsehallintoalu-
eeseen.

Väestönkasvuennusteet 
osoittavat että Andalusiassa 
väkiluvun kasvu painottuu 
mm. Málagan alueelle. Ar-
vion mukaan vuoteen 2037 
mennessä Málagan provins-
sin väkiluku nousee nykyi-
sestä reilusta 1,7 miljoonasta 
lähes kahteen miljoonaan. 
Väestökasvua arvioidaan 
tulevan lähes 300.000. Pro-
sentteina väkiluvun kasvu 
on noin 16%.

Samaan aikaan Andalu-
sian suurin provinssi Sevilla 
kerryttää asukaslukuaan ar-
violta vain noin 37.000 hen-
gellä. Tämä on vain noin 2%. 
Näin ollen on hyvin mah-

dollista, että vuoteen 2037 
mennessä Andalusian vä-
kirikkain provinssi onkin 
Málaga.

Koko Andalusian väkilu-
ku kasvaa 15 vuodessa ny-
kyisestä noin 8,5 miljoonasta 
yli yhdeksään miljoonaan, 
kaikkiaan noin 488.000 
asukkaalla.

Málagan väestönkasvu 
vastaa noin 60%:a koko An-
dalusian kasvusta. Ei siis ih-
me, että se on kärkiluokkaa 
koko Espanjan mittakaa-
vassakin. INE arvioi en-
nusteessaan, että Málagaa 
nopeammin väestö kasvaa 
vain Madridissa, Barcelo-

nassa, Baleaareilla ja Ali-
cantessa.

Maahanmuutto 
pelastaa 
väestötappioilta
INE:n tilastot ja arviot osoit-
tavat myös sen kylmän tosi-
asian, että ilman merkittävää 
maahanmuuttoa Espanjan 
väkiluku olisi kääntynyt jo 

laskuun ja vauhti vain kiih-
tyisi. Vuosittain kuolevien ja 
syntyvien välinen erotus on 
jo negatiivinen ja se näyttää 
vain kasvavan.

Kokonaisväkiluku kui-
tenkin kasvaa, sillä Espan-
jaan muualta muuttavia 
on merkittävästi enemmän 
kuin maasta pois muuttavia. 
Muuttovoitto pitää asukaslu-
vun kasvussa myös jatkossa.

Kun paikallisesti syn-
tyviä on vähemmän kuin 
kuolevia, ja muualta muut-
tavien määrä lisääntyy, se 
johtaa myös muutokseen 
koko väestön rakentees-
sa. Pitkällä aikavälillä jopa 
merkittävään muutokseen. 
Kun nykyisellään Espanjan 
asukkaista 84,5% on synty-
peräisiä espanjalaisia, niin 
arvioiden mukaan heidän 

osuutensa laskee seuraa-
van 50 vuoden aikana 63,5 
prosenttiin.

Toisin sanoen vuonna 
2072 Espanjassa on arviol-
ta hieman vajaat 53 miljoo-
naa asukasta, mutta heistä 
vain noin 33,5 miljoonaa on 
syntynyt Espanjassa.

Lähde: INE, Proyecciones 
de Población 2022–2072

Tällä hetkellä Espanjan väestöstä yli 65-vuotiaita on noin 20%. Arvioiden mukaan heidän osuutensa 50 vuoden päästä on jo lähes 30%. Espanjassa tänä 
vuonna syntyvien miesten eliniän odote on 80,42 vuotta ja naisten 85,86 vuotta. Vuonna 2036 luvut ovat arviolta 83,32 ja 87,76 vuotta. (Kuva: Arkisto)

Sevilla on vielä toistaiseksi Andalusian väkirikkain provinssi, mutta 15 vuoden päästä Málaga on kirinyt rinnalle.

Viimeisimpien arvioiden mukaan Málagan 
provinssi saavuttaa Sevillan väkiluvun 
seuraavan 15 vuoden aikana.

Teksti: Janne Leipijärvi  Kuva: Santtu Hyytinen

Málagan 
väestönkasvu 
vastaa noin 
60%:a koko 
Andalusian 
kasvusta. 
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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.

Fifty Sixtyn 
hullunkuriset 
kisat jatkuivat
Lauantaina oli Paseolla ns. 
Pesetapatsaan luona toimin-
taa. Aikaisemmin jo useita 
hullunkurisia kilpailuja jär-
jestänyt Pub Fifty Sixty tem-
paisi jälleen.

Nyt oli vuorossa varvas-
tossunheitto kilpailu. Miehet 
heittivät oikeanjalan tossulla 
numero 43 ja naiset kokoa 39. 
Osanottajia oli 20 ja yleisöä 
taas totutusti runsain mää-
rin katsomassa ja ihmettele-
mässä mitä tapahtuu.

Hauskaa tuntui kaikil-
la olevan.

Naisten sarjan voitti  
Soile Jaatinen, jonka kisa-
heitto kantoi 10,78 metriä. 
Parikilpailussa kuitenkin 
Jonna Keinänen heitti voi-
massa olevan maailmanen-
nätyksen 11,20 metriä.

Miesten sarjan ylivoi-
mainen ykkönen oli Jan-
ne Lintunen ja tulos huikea 
maailmanennätys 31,30 
metriä.

Mielenkiinnolla odotel-
laan, mikä on seuraava laji 
jonka Tapi ja Teippi kehit-
tävät.Paras asu palkittiin. Voittajan tyylinäyte.

Paratiisin portit aukeavat marraskuun alussa
Erittäin suosittu suo-
malaisespanjalainen 
TV-sarja Paratiisi saa 
vihdoin kaivattua jat-
koa, kun toinen tuo-
tantokausi ilmestyy 
marraskuun alussa.
Teksti: Janne Leipijärvi 
Kuva: ReelMedia/Yle

Tällä kertaa tutkinnan poltto-
pisteessä on tuntemattoman 
suomalaismiehen murha, jo-
ka johtaa etsivät kansainväli-
sen ihmiskaupan ja laittoman 
elinkaupan äärelle.

Sarjan ohjaajana jatkaa 
myös ensimmäisen tuotan-
takauden ohjannut Marja 
Pyykkö. Myös muu työryh-
mä oli lähes kokonaan sama 
kuin ensimmäisen kauden 
teossa.

– Se jo itsessään kertoo 
paljon siitä, miten hyvin 
kaikkia sujui ja miten hy-
vä henki ryhmässä vallitsi. 
Kaikki olivat heti valmiita 
varaamaan kalentereistaan 
tilaa myös tällä tuotannolle, 
Pyykkö iloitsee.

Paratiisin toisella tuotan-
tokaudella nostetaan esiin 
mm. Aurinkorannikon poh-
joisafrikkalaiset. 

– Halusimme kertoa, et-
tä aivan kuten me kaikki, 
hekin etsivät onnea omalla 
tavallaan ja heillä on unel-
mia, ohjaaja Marja Pyykkö 
kuvailee.

Yksi Aurinkorannikon 
suomalaisia kiehtova piir-
re sarjassa on tietysti se, että 
kuvauspaikoissa ja avusta-
jajoukossa vilahtelee tuttuja 
maisemia ja tuttuja kasvoja. 
Samaa on luvassa myös nyt.

– Espanjan kuvauslokaa-
tiot ovat jälleen pääosin 
tutulla Málaga – Marbel-
la -välillä, joten varmasti 
sieltä löytyy tuttuja paik-
koja. Paikallisia suomalaisia 
avustajia halusimme käyt-
tää kuvauksissa aina kun 
se suinkin oli mahdollista. 
Kaikkiaan rannikon suo-
malaisia avustajia näkyy 
sarjassa satakunta, ohjaa-
ja arvioi.

Pyykkö kertoo, että toi-
sella kaudella päästään 
varsinaisen rikoksen rat-
kaisemisen ohella uppou-
tumaan entistä paremmin 

myös päähenkilöihin. Tämä 
on varmasti yksi syy siihen, 
että hän itse toivoo ja odot-
taa myös kolmannen tuo-
tantokauden saavan vihreää 

valoa.
– Tiedän että Paratiisi on 

alun perin suunniteltu kol-
melle tuotantokaudelle, jo-
ten sikälikin odotan innolla. 

Mutta faktahan on se, että 
tällaiset asiat lyödään lopul-
lisesti lukkoon vasta sitten 
kun ollaan nähty tämän toi-
sen kauden vastaanotto.

Paratiisin toinen tuotan-
tokausi on katsottavissa Yle 
Areenassa tiistaista 1. mar-
raskuuta alkaen. Televisios-
sa sarja starttaa 6.11.

Oululainen rikostutkija Hilkka Mäntymäki (Riitta Havukainen, kesk.) ja hänen malagalaiset kollegansa Andrés Villanueva (Fran Perea, vas.) 
ja Luisa Salinás (Maria Romero, oik.) päätyvät jälleen yhteisen mysteerin eteen, kun suosittu ja palkittu Paratiisi-sarja palaa ruutuihin toisen 
tuotantokauden jaksoilla.
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Sari Savolaisen keskiarvo oli lukion päästö-
todistuksessa 5,7. Ylioppilaskirjoituksistakin 
tuli hylsy yhden pisteen marginaalilla. Nyt 
hän on kaksinkertainen tohtori. Nuoruuden  
paperit eivät aina kerro, mihin suuntaan 
elämä lähtee.

Teksti: Antti Pekkarinen  Kuva: Sonja Lehmus

Pallosilmää, tohtorinhattuja ja oppimista

Minulla oli isäni kanssa kou-
luaikana kova vääntö mate-
matiikasta. Hän halusi, että 
otan lukiossa pitkän ma-
tikan. Yritin vielä jossain 
vaiheessa tiputtaa sen pois, 
mutta isä piti päänsä. 

– Minä löin koulunkäyn-
nin läskiksi, ja lopputulos ei 
sitten ollut erityisen mairit-
televa, maanantaina Sofia-
opiston toiminnanjohtajana 
aloittava Savolainen muiste-
lee lukioaikojaan.

Nuoren naisen mielen oli 
jo tuolloin vallannut ajatus 
yrittäjyydestä. Niinpä hän 
lähti epäonnistuneen luki-
on jälkeen Jyväskylän kaup-
paopistoon ja se osoittautui 
mainioksi valinnaksi.

– Kauppaopistosta sain 
ne peruseväät, joita myö-
hemmällä iällä olen pääs-
syt hyödyntämään. Olen 
toiminut koko ajan yrittäjä-
nä, tuottaen erilaisia koulu-
tus- ja konsultaatiopalveluja. 
Myös palkkatöissä olen viih-
tynyt pitkiäkin rupeamia. 
Niistä ehkä kannattaa mai-
nita ruotsalaisen pörssiyh-
tiön talousjohtajan pesti ja 
eri mittaiset tutkija- ja pro-
fessorivierailut ympäri Eu-
rooppaa.

Tohtoriksi pikavauhtia

Vaikka lukiomenestys ei 
hääviä ollutkaan, opiskelu 
alkoi kiinnostamaan Savo-
laista myöhemmällä iällä. 

– Aloitin Jyväskylän yli-

Oppia ikä kaikki

Savolaisen työhistoria on 
pitkälti kietoutunut koulu-
tukseen. Hän on toiminut 
vierailevana professorina 
Italiassa ja tutkijana Irlannis-
sa, Sveitsissä ja Saksassa. Hän 
uskoo koko iän kestävään 
oppimiseen. Siksi pesti So-
fia-opiston toiminnanjohta-
jana istuu hänelle kuin tiukka 
golfhanska oikeaan käteen.

– Uskon tiimityöskente-
lyn voimaan. Tavoitteeni 
johtajana on antaa opiston 
henkilökunnalle riittävästi 
työkaluja saada opisto nou-
semaan uuteen kukoistuk-
seen. Heti, kun nimitykseni 
julkistettiin, olen saanut pal-
jon yhteydenottoja. En edes 
ymmärtänyt aiemmin, 
kuinka tärkeä instituutio 
Sofia on Aurinkorannikon 
suomalais yhteisölle.

Yksi Savolaisen johtami-
sen filosofioista on itsensä 
tekeminen tarpeettomaksi. 
Hänen mielestään johtajan 
ei tarvitse olla erityisen nä-
kyvä hahmo työyhtei sössä, 
mutta sitäkin tärkeämpi 
hyvä johtaja on yrityksestä 
ulospäin, niin asiakkaille 
kuin kaikille muille sidos-
ryhmille.

– Käytän usein Meryl 
Streepin näyttelemää Mi-
randa Priestlyn roolia Pa-
holainen pukeutuu Pradaan 
-elokuvassa opetusmateri-
aalina huonosta johtami-
sesta. Leffassa henkilökunta 
laittaa korkkarit jalkaan ja 
skarppaa, kun tietävät joh-
tajan saapuvan paikalle. 
Niin se ei saa olla, ihmisten 
on saatava tehdä työtään 
mahdollisimman itsenäi-
sesti. Työn tekeminen pitää 
olla kivaa ja mitä vähemmän 
johtaja joutuu asioihin puut-
tumaan, sitä parempi.

Savolainen aikoo kerätä 

Paratiisin takapihat

Pääkirjoitus 28.10.2022

opistossa 1.1.2010. Maiste-
rin paperit sain 29.4.2011, 
eli vuosi ja neljä kuukautta 
siihen meni. Jatkoin opintoja 
ja tohtoriksi väittelin ensim-
mäisen kerran muutaman 
vuoden kuluttua vuonna 
2014 ja toisen kerran 2015. 
Toimin samanaikaisesti 
yrittäjänä. Hieman lähipii-
ri ihmetteli, miten pystyin 
tuollaisella vauhdilla vie-
mään opinnot päätökseen.

Tehokkuus ja keskittymi-
nen ovat Savolaisen vahvoja 
ominaisuuksia. Hän uskoo, 
että oman ajankäytön voi or-
ganisoida virikkeellisesti ja 
sitä kautta saada paljon ai-
kaiseksi.

– Olen perinteisesti har-
rastanut ratsastusta, moot-
toripyöräilyä ja kalastusta. 
Näitä kaikkia yhdistää se, et-
tä kännykän käyttö on käy-
tännössä mahdotonta. Kun 
on sellaisia harrastuksia, 
joissa aivot pääsevät eroon 
arjen ajattelusta, alitajuisesti 
pystymme työstämään iso-
jakin kokonaisuuksia. Siksi 
luulen, että pystyin niinkin 
nopeasti suorittamaan toh-
torin opinnot.

Savolaisen ansiolista on 
hyperryttävän vaikuttava. 
Silti keskustelu hänen kans-
saan on kuin saunan lauteil-
la istuisi. Tohtorinhatut tai 
muut tittelit eivät ole nous-
seet Savolaiselle päähän, 
hän on helposti lähestyttä-
vä tavallinen suomalainen 
nainen.

KUKA?
Sari Savolainen, 57v

 ● Syntynyt Jyväskylässä 
Kuokkalan kartanossa

 ● Koti Laukaan Vehniällä
 ● Kauppatieteiden tohtori (2014) 

filosofian tohtori (2015)
 ● Ammatillisen opettajan 

pedagoginen pätevyys
 ● Talousneuvos (2019)
 ● Harrastaa monipuolisesti lähes 

kaikkea
 ● Aloittaa Sofia-opiston 

toiminnanjohtajana 1.11.2022

Mikä on lempi 
harrastuksesi? 
Kuinka usein 
harrastat sitä?   

Teksti ja kuvat:  
Sonja Lehmus Arja Prittinen, alle 70v, 

Helsinki

Lenkkeily. Lähes päivittäin 
tulee lenkkeiltyä.

 

Ari Prittinen, 71v,  
Helsinki

Jalkapallo ja golf. Pari kertaa 
viikossa.

Riku Koskenranta, 40v,  
Pori  

Moottoripyöräily. Muutaman 
kerran viikossa, ei talvisin 
kyllä.

Sofian asiakkailta ja työnte-
kijöiltä kirjallista palautetta 
opiston toiminnasta ja pyr-
kiä niiden viitoittamana ke-
hittämään toimintoja.

– Sofian toiminta on opet-
tajien ja asiakkaiden yh-
teispeliä. Se, että opettajat 
viihtyvät työssään on asia, 
jonka täytyy näkyä myös 
asiakkaille.

Toistaiseksi Savolainen ei 
halua tarkemmin määritellä 
mitä kaikkea Sofian kurssi-

Reilu viisi vuotta sitten suuntasin kulkuni kohti Fuengiro-
laa läppärin ja suomalaisen kasvavan yhtiömme kanssa. 
Elettiin aikaa, jolloin etätyöskentely oli harvojen herkkua, 
ja monessa firmassa niin etätyön kulttuuri, toimintatavat 
kuin digitaaliset työkalut etätyön johtamiseen olivat pit-
kälti hepreaa. 

Meillä etätyö oli onneksi jo tuolloin arkea. Työ ei ole 
paikka, vaan asia, joka tehdään. 

Ihan alkuunsa oli pientä kipuilua tapaamisten järjes-
tämisessä sellaisten liikekumppaneiden kanssa, joille 
sana online-palaveri aiheutti välitöntä harmaantumista 
ja stressireaktion, mutta yhtiömme kulttuuri ja tekijät eivät 
siitä olleet moksiskaan, että Viitala nakuttaa konettaan 
3.500 kilometrin hajuraon päässä. Hyvä vaan, varmaan 
tuumivat. Siellähän mellastaa muiden riesana. 

Tässä yritän siis viestiä, että yrityksen kasvattaminen 
on todistetusti mahdollista kaikenlaisissa pöpeliköissä, 
kuten Aurinkorannikolla. 

Viidessä vuodessa on tapahtunut etäilyn epäilyiden 
suhteen suuri mullistus ja viimeisetkin mohikaanit löytä-
vät atk-laitteestaan jonkinlaisen etätyökikottimen, mutta 
millaiset ovat uudet haasteet etätyön johtamisessa Au-
rinkorannikolla? 

Modernina haasteena koetaan hybridityön yhdis-
tämistä, enkä nyt puhu mistään homeisesta toimistol-
le pakottamisesta, vaan johtajan työn yhdistämisestä 
(Teams-maratonit) rannikon värikkääseen ja vilkkaaseen 
toimintaympäristöön, jossa iloiset kanssakulkijat vierai-
levat toimistolla yllättäen, eletään hetkessä ja sovitaan 
ex-tempore lounaspalavereita. Tai tavataan lentokoneen 
tuomia tärkeitä ihmisiä, joilla on vaan rajattu aika palmujen 
katveessa. Kalenterin triplabuukkaus on ihan normaali 
oireyhtymä monelle meistä täällä. 

Allekirjoittanut suosittelee siis rannikolle tuleville etä-
johtajille huippukuntoa ja hyvää resilienssiä muuttuviin 
aikatauluihin ja loputtomien etäpalisten luovaa aikatau-
luttamista venähtävien live-bisneslounaiden reunuksille. 
Tulee vähintäänkin sietää aamujen kiirettä, kun Pohjolan 
aamuvirkut ovat täyttäneet viestimesi jo ennen aamuseit-
semää, ja taas puolestaan ihanien iltadin-
nereiden myöhäisiä ajankohtia.

Rannikon liike-elämä on vikkelää, 
täyttä seikkailua ja pitkiä kauniita päiviä. 

Paratiisi -tv-sarjan toinen tuotantokausi tulee Yle Aree-
naan katsottavaksi ensi viikon tiistaina. Telkkarissa se 
alkaa pyöriä viikoittain sunnuntaina 6.11. Aurinkorannikko 
on jälleen näyttävästi esillä suomalaisten olohuoneissa.

Paratiisia on kehuttu monesta näkökulmasta. Yksi 
sarjan hienoimpia puolia on se, että rikosjuonittelun 
ohessa se tuo esiin myös sellaisia ongelmia, vai keuksia 
ja epäkohtia, joita tavallisesti ei fiktiivisiin jännärisarjoi-
hin oteta mukaan. 

Ensimmäisellä tuotantokaudella päähenkilön avio-
puolison muistisairaus oli kuvattu realistisesti. Kuvausta 
kiiteltiin runsaasti myös terveydenhuoltohenkilökunnan 
taholta.

Sarjan ohjaaja Marja Pyykkö vihjaa, että toisella 
kaudella esille nousee esimerkiksi afrikkalaistaustaisten 
ihmisten monisyinen ongelmavyyhti Aurinkorannikolla. 
Kello- ja aurinkolasikauppiaat rantadulla ovat vain näkyvä 
fasadi järjestäytyneelle rikollisuudelle, joka sisältää vä-
kivaltaa, orjuuttamista ja epäinhimillistä nöyryyttämistä.

Isojen yhteiskunnallisten ongelmien nostaminen osaksi 
viihdesarjaa on rohkea teko. Paratiisin tuotantotiimi on niin 
ammattitaitoista väkeä, että he pystyvät käsittelemään 
vaikeitakin asioita ilman turhia paisutteluja ja ylilyöntejä. 

Katsotaan Paratiisin toinen kausi ja viihdytään sen 
kanssa. Todennäköisesti saamme viihdeaspektin lisäksi 
myös ajateltavaa ja ponnistelua aivoille. Juuri se on Sofi-
an uuden toiminnanjohtajan mukaan parasta mahdollista 
ravintola aivoille.

Etäjohtaminen Espanjassa

– Aivot tarvitsevat kehittyäkseen ruokaa. Älyllinen ponnist

Irina Viitala

Kirjoittaja on Espanjan Suomalaiset 
Yrittäjät ry:n tuore puheenjohtaja ja 

kansainvälistyvän Wannado 
SuperAssareiden kasvuyrittäjä.
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Pallosilmää, tohtorinhattuja ja oppimista

”Espanjalainen 
mies Mohammed 

Yassin Amrani on 
tuomittu kolmeksi 

vuodeksi vankeuteen 
terrori-iskun 

suunnittelemisesta 
Barcelonan ja Real 
Madridin väliseen 

jalkapallo-otteluun.”
Mtvuutiset.fi 25.10.

tarjonta tulevaisuudessa pi-
tää sisällään, mutta varsin 
monipuoliseksi hän haluaa 
opiston kehittää.

– Sofia tulee jatkossa ole-
maan aktiivisesti yhteydessä 
ympäröivään yhteiskuntaan. 
Erilaiset yhteistyömallit pai-
kallisten yritysten ja yhtei-
söjen kanssa lisääntyvät 
varmasti jatkossa.

Savolainen ei ole mietti-
nyt kuinka pitkään hän ai-
koo Sofian kipparina toimia.

– Yleensä seitsemän vuot-
ta on hyvä periodi. Siinä ajas-
sa ihminen pystyy antamaan 
parhaan panoksensa. Liian 
pitkään samassa tehtävässä 
oleminen urauttaa väkisin.

Pallosilmää 

Sari Savolainen sanoo ko-
keilleensa lähes kaikkia 
pallopelejä elämänsä aika-
na. Listalla on tennis, sulka-
pallo, jääkiekko, jalkapallo ja 

kymmenet muut lajit.
– Hevospooloa ja kriket-

tiä en ole ainakaan toistai-
seksi pelannut.

Uusin harrastus Savolai-
sella on golf. Se on vienyt 
naisen sydämen. Hän aloitti 
harrastuksen vuonna 2018 ja 
hänen tasoituksensa on tällä 
hetkellä 8,5. Golfia tuntevat 
tietävät, että kehitys aloitte-
lijasta huippupelaajaksi on 
ollut todella nopea.

– Golf on hieno laji. Se on 

todellinen älypeli, jokaista 
tilannetta voi lähestyä mo-
nesta eri kulmasta parasta 
ratkaisua etsien.

– Urheilun kanssa olen 
aika ehdoton siinä, että joko 
harrastan tai en. Puolivillais-
ta tuhertamista en jaksa. Siksi 
minulla on ollut ihan kun-
nolliset mailatkin heti alusta 
saakka. Riittävän hyvät väli-
neet antavat mahdollisuuden 
onnistumiseen niin urheilus-
sa kuin työelämässäkin.

Esa Ollila, 71v,  
Mikkeli

Murtomaahiihto, aina kun 
lunta löytyy. 

Ilpo Penttilä, 63v, 
Kaustinen

Musiikki. Viikottain.

Arja Aulanko, 67v,  
Vuokatti

Golf. Viikoittain, ei täällä 
Espanjassa kylläkään.

 

lyllinen ponnistelu on juuri oikeaa ravintoa aivoille, tuumaa Sofian uusi toiminnanjohtaja Sari Savolainen.

Ukrainan tie ei ole ollut helppo
Suomi ja Ukraina ovat molemmat lännen ja idän välissä 
olevia maita. Mutta meillä on yksi oleellinen ero. Meillä 
on vain kaksi naapuria. Sen sijaan Ukrainalla on peräti 
seitsemän naapurimaata: Venäjä, Valkovenäjä, Puola, 
Slovakia, Unkari, Romania ja Moldova. Musta meri lin-
kittää vielä Turkin ja Bulgarian.

Kun sotia yleensä käydään naapurimaita vastaan, on 
niitä Ukrainalla riittänyt. Valloituksia ovat tehneet mongolit, 
tataarit ja venäläiset. Länsiosia on kuulunut niin Puolal-
le, Unkarille, Liettualle, Romanialle kuin Moldovallekin. 
Vuosina 1921–1991 Ukraina kuului Neuvostoliittoon. Kun 
viljelysmaat kansallistettiin, viljelijät tekivät lakon. Syntyi 
nälänhätä ja jopa kolme miljoonaa ihmistä kuoli.

Neuvostoliiton hajottua vuonna 1991 alkoi vihdoin itse-
näisyyden aika. Helppoa ei ukrainalaisten elämä silloinkaan 
ole ollut. Tuloja on tullut siitä, että maa kuuluu viljavaan 
mustan mullan alueeseen. Ukraina onkin varsinainen vilja-
aitta. Vienti on ollut keskeistä. Lisäksi Donbasin alueella 
on suuria kaivoksia ja niiden myötä syntynyttä metalliteol-
lisuutta. Paljolti se on ollut aseiden valmistusta Venäjälle. 
Nyt molemmat ovat tyrehtyneet sodan takia.

Myös politiikka on ollut värikästä. Osa presidenteistä 
teki yhteistyötä lännen, osa taas Venäjän kanssa. Moni 
käänsi matkan varrella kelkkansa. Esimerkiksi Leonid 
Kuchma aloitti

vuonna 1994 yhteistyön NATOn kanssa, mutta ve-
täytyi hankkeesta. Viktor Janykovyts puolestaan pakeni 
Venäjälle vuonna 2014. 

Ukrainassa korruptio on kukoistanut. Sen juuret ovat 
Neuvostoliiton ajalta. Poliittiset johtajat ja oligarkit toimivat 
yhteen ja saivat mitä halusivat.

27.4.2014 Venäjä päätti ottaa Krimin haltuunsa. Perus-
teluna se, että Krim on usein kuulunut Venäjään ja se on 
ainoa osa Ukrainaa, jossa on venäläisenemmistö, 59 %. 
Ukraina ei aloittanut vastahyökkäystä ja runsaan kahden 
viikon kuluttua Krim liitettiin Venäjään. Lännessä miehityk-
seen ei paljoa reagoitu. Tästä Putinille syntyi harha, 
että koko Ukrainan valloitus sujuisi helposti. 
Näin ei käynyt. Sota alkoi helmikuussa 2022.

Vuonna 2019 presidentiksi valittiin Vo-
lodymyr Zelenskyi. Hänestä ja Ukrai-
nasta alustan perjantaina 28.10 kello 
15.30 Etuviisaissa Sofia-opistossa.  
Tervetuloa! 

Kuin lomalainen, kävin Fugessa ja viivyin vain viikon 
verran, vaikka olen tottunut pidempään toviin. Ei siinä 
paljon ehtinyt, pakolliset kuviot busineksissa ja osittain 
ystävien tapaaminen. 

Jälleen tapaamisissa oli menestyksen maku mukana, 
halaukset kestivät eineen verran pidempään ja tatami- 
taputukset selkään puuttuivat. Äijillä, tutut kohtaamisen 
koraukset viestivät myös positiivista näkemisen iloa. 
Osittain hätääntymiseltä vaikuttavat kysymykset: Misä 
Marke ja Valle ova?, pistivät miettimään meidän koko 
klaanin tärkeyttä. 

Ei enää kysytty pilke repsahtaneen luomen alta, oleks 
iha A-luaka matkal. Kummasti ja melkein huomaamatta 
A olikin muuttunut Beeksi. Niin se vain on. Ystävät ovat 
ystäviä, mutta on perhe rakas. 

Meillä ei olisi mahdollista viettää laatuaikaa erillään 
kovinkaan pitkää aikaa, sen verran olemme yhteen ke-
lottuneita lähes puolen vuosisadan aikana. On ymmär-
rettävä elämisen kauneus huolineen ja murheineen, on 
itse tajuttava elämän muutosten järkevyys sen sujumisen 
kannalta. Vallea lainatakseni: Koiran on häntää heilutet-
tava, eikä hännän koiraa. Vuoden vaihteessa sitten taas 
Fugeen koko fänik, kevättä odottelemaan. 

Asiasta ihan toiseen. Suomalaiset ovat ostaneet poikke-
uksellisen runsaasti asuntoja kesäkuukausien 

aikana Fugesta ja ympäristöstä, näin pan-
kistamme minulle annettiin ymmärtää. 
Hieno juttu, populaatiomme on edelleen 
hyvässä kasvussa kaiken maailman vas-
toinkäymisistä huolimatta. Itse asiassa 

viikon täällä olo aikana ei tullutkaan mie-
leen näitä negatiivisia asioita. 

Vesa Uusi-Kilponen

Viikon Vieras!

Marjatta Jabe
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Hyvät bakteerit
MAITOHAPPOBAKTEEREILLA on im-
muunipuolustusta vahvistava ja ylläpitävä 
vaikutus, ja ne auttavat ehkäisemään tu-
lehduksia. Esimerkiksi kroonisessa pak-
susuolentulehduksessa (Colitis ulcerosa) 
joidenkin probioottivalmisteiden on to-
dettu nopeuttavan akuutin tulehduksen 
paranemista ja ehkäisevän tulehduksen 
uusiutumista.

Probioottivalmisteiden käyttö voi vä-
hentää atopia- ja allergiaoireilua puo-
lustusjärjestelmän toiminnan tukemisen 
kautta, sillä kyseiset oireet juontavat usein 
juurensa suolistoon.

Jos kärsit vatsavaivoista, kuten tur-
votuksesta, ummetuksesta, ripulista tai 
ilmavaivoista, voi maitohappobakteereista 
olla hyötyä. Lisäksi niillä on havaittu olevan 
positiivisia vaikutuksia myös suun ja ienten 
terveyteen, mikä taas osaltaan vähentää 
mm. sydän- ja verisuonisairauksien riskiä.

Uuden tutkimustiedon mukaan suo-
liston vääränlainen bakteerikanta altistaa 
myös lihomiselle ja voi vaikuttaa diabe-
tesriskiin, aineenvaihduntaan ja jopa mie-
lialaan ja mielitekoihin.

Ylipainoisilla henkilöillä on havaittu ole-
van erilainen suolistobakteerikanta kuin 
normaalipainoisilla, mikä saattaa kertoa 
lihomisen aiheuttamasta negatiivisesta 
muutoksesta bakteerikantaan. Jos syö 
paljon sokeria ja teollisia rasvoja sisältä-
viä tuotteita, bakteerikannassa lisääntyvät 
sellaiset lajit, jotka haluavat ruuakseen 

juuri tuollaisia ainesosia.
Koska suolistosta on suora hermoyh-

teys aivoihin, bakteerikanta voi tätä kautta 
vaikuttaa lisääntyneenä mielitekoina noita 
ruokia kohtaan.

Sama tapahtuu myös positiivisessa 
mielessä: syömämme ruoka vaikuttaa 
jo muutamassa päivässä selkeästi suo-
liston bakteeriston koostumukseen, joten 
terveyttään voi tukea suosimalla runsaasti 
ja monipuolisesti erilaisia kasviksia sisäl-
tävää ruokavaliota ja sisällyt-
tämällä siihen hapatettuja 
tuotteita ja muita maitohap-
pobakteerien lähteitä.

Suoliston bakteerikan-
ta on tärkeä osa elimistön 
puolustusjärjestelmää: kun 
limakalvot ovat täynnä hyviä 
bakteereja, ne estävät hai-
tallisia kantoja kiinnittymästä 
suolistoon.

Probioottivalmisteiden on 
havaittu myös vähentävän 
suoliston läpäisevyyttä ja vähentävän 
sen myötä elimistön (matala-asteista) 
tulehdusta, mikä on nykytiedon mukaan 
yksi useiden kroonisten sairauksien tär-
keimmistä taustatekijöistä.

Antibioottikuurit ovat suolistomikro-
bistolle kova pala, sillä antibiootit eivät 
kykene erottelemaan hyviä ja huonoja 
bakteereja. Tämän vuoksi antibioottikuu-
rin jälkeen voi ilmetä pitkänkin aikaa hei-

kentynyttä vastustuskykyä. Saatat myös 
oireilla herkemmin ympäristön allergee-
neille, ja joskus toistuvat antibioottikuurit 
saattavat jättää jälkeensä ärtyvän suolen 
oireyhtymän tyyppistä oireilua. Suoliston 
bakteerikannan säilymistä antibiootti-
kuurin aikana voi tukea käyttämällä mai-
tohappobakteerikapseleita ja syömällä 
runsaasti hapatettuja ruokia. Tämä on 
hyvin tärkeää, jos joudut syömään useita 
antibioottikuureja.

Heikolla bakteerikannal-
la on osoitettu olevan yhte-
ys keskittymishäiriöihin ja 
ADHD-tyyppiseen oireiluun. 
Päivittäisen probioottien 
käytön on havaittu vähen-
tävän keskivaikean masen-
nuksen oireita ja helpottavan 
ahdistuneisuutta. 

Maitohappobakteerikap-
seleita kannattaa kokeilla eri-
tyisesti, jos vastustuskykysi 
on heikentynyt: sairastelet 

usein tai kärsit allergisista reaktioista tai 
iho- ja suolisto-oireista. Myös ennen ulko-
maille matkustamista voi olla hyödyllistä 
varautua toisen maan erilaiseen mikrobi-
kantaan suolistoa ”vahvistamalla”. 

Odottavan äidin nauttimat maitohap-
pobakteerit muuttavat rintamaidon koos-
tumusta siten, että lapsen suolistomikro-
biston laatu paranee ja näin lapsen riski 
kehittää ruoka-aineallergioita pienenee. 

Kotimainen tutkimus laittaa uusiksi mo-
nia vanhoja uskomuksia ja puoltaa sitä, 
että probioottien käyttöä tulisi suosittaa 
painokkaammin raskaana oleville naisille.

Maitohappobakteerit tutkimusten mu-
kaan vähentävät LDL-kolesteroliarvoja ja 
erityisesti Lactobacillus acidophilus:lla on 
LDL-arvojen kannalta erityisen positiivisia 
terveysvaikutuksia.

Flunssan ehkäisemiseksi usein suo-
sitellaan sinkkiä ja c-vitamiinia. Näiden 
lisäksi suoliston hyvillä bakteereilla on 
elimistön immuunijärjestelmän kannalta 
erityisen terveellisiä vaikutuksia vähen-
täen infektioiden riskiä.

Runsaasti kuitua sisältävä kasvisvoit-
toinen, pienellä määrällä hyvänlaatuisia 
eläinkunnan tuotteita täydennetty ruoka-
valio tukee mikrobiston muokkaantumista 
parempaan suuntaan. Sen sijaan paljon 
punaista lihaa, tyydyttynyttä rasvaa, so-
keria, keinotekoisia makeutusaineita, val-
koista viljaa tai pitkälle jalostettuja tuotteita 
sisältävä ruokavalio on suolistomikrobiston 
kannalta epäedullinen. 

Suolistobakteerit 
pitävät nimenomaan 
monipuolisesta kas-
viravinnosta: kurkku, 
jääsalaatti ja banaani 
eivät riitä pitämään nii-
tä tyytyväisinä.

Anni’s Vital Shop
Sami Lindberg

Suoliston 
bakteerikanta 

on tärkeä 
osa elimistön 

puolustus-
järjestelmää. 

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

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

Markkinoinnilla hyvinvointia!

Tulkinnat ja konsultoinnit
video- tai äänipuhelulla:

Heini (+34) 655 650 399 

� Reikihoidot ja -kurssit 
� Tarot � Feng shui 

� Yksityistilaisuudet ja ryhmät 
ennakkovarauksella � Lahjakortit

heini@taikatie.comwww.taikatie.com

����������������������������

Löydä�e meidät:

Palvelemme    
     teitä sueksi!

� Proteesit � Valkaisut
� Kirurgiat � Implantit

� Digitaaliset röntgenkuvat
� Oikomishoidot

� Juurihoidot

Myös kaikki 
      	ityish�dot!

Av�nna: ma-pe 9-14 ja 16-20 

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

puh. 952 66 45 45

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

Muista  

siirtää  

kelloja 

sunnuntaina!



HYVINVOINTI Perjantai 28.10.2022 – 15

Vierailijoita 
osastolla lappasi 
aamusta iltaan.

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

KOULUTETTU SUOMALAINEN 
JÄSENKORJAAJA MARKKU KVIST

Selkävaivat, olkapäävaivat, jalkavaivat 
ja käsivaivat. Perinnehieronta, 

BEMER-verisuoniterapia

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

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

+34 694 448 689 ja +358 45 113 2550

Nyt tavoitat 
meidät myös 

Suomen numerosta
+358 40 6525 923 

HINNAT SISÄLTÄVÄT: Risteilyn valitussa hyttiluokassa • Kaikki ateriat laivalla: 
aamiainen, lounas, iltapäiväkahvi, illallinen • Virvoitus- ja alkoholijuomat laivan 

ravintoloissa ja baareissa • Verot, satamamaksut sekä palvelurahat 
• Laivan viihde- ja vapaa-ajanohjelman • Suomalaisen matkanjohtajan palvelut 

• Bussikuljetuksen Fuengirolasta Málagan satamaan ja takaisin

Ulkohytti 
merinäköala 
1195€ / hlö

Parvekkeellinen 
ulkohytti 

1495 € / hlö

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

Malaga, Alicante, Genova, Marseille, Barcelona, 
Tanger, Casablanca, Ceuta, Malaga

YSTÄVÄNPÄIVÄ-
RISTEILY

14.–24.2. MSC LIRICA

Oma pullo mukaan

Nyt tavoitat 
meidät myös 

Suomen numerosta
+358 40 6525 923 

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

Meriatur.com 
on laajentanut toimistoaan. 

Tule tutustumaan toimintaamme 
la 12.11. klo 11-13. 

AVOIMET OVET

Paikalla koko henkilökunta oppaiden kera. 
Tarjolla pientä purtavaa ja cavaa. Kuule 

ensimmäisenä uutuuksista sekä osallistu 
arvontaan, jossa päävoittona 100€ lahjakortti.

LOKAKUUN ALUSSA onnistuin mur-
tamaan vasemman käteni olkaluun 
toistamiseen. Edelliskerrasta oli tosin 
vierähtänyt aikaa lähes 46 vuotta. 

Tiesin heti onnettomuuden jälkeen, 
mitä oli tapahtunut ja soitin itse pai-
kalle ambulanssin 112:sta. Málagan 
Carlos Hayan sairaalassa meni sitten 
seuraavat kahdeksan tuntia. Ensin 
odotettiin, sitten kuvattiin ja lopulta 
käteeni laitettiin kipsi.

Eikä mikä tahansa kipsi, vaan sellai-
nen 70-luvulta tuttu painava mötikkä, 
jonka takia kävely oli toispuolista, ja va-
sen olkapääni kohosi väkisin kaikkien 
nykyoppien vastaisesti ylöspäin, vaikka 
kuinka yritin pitää sitä samassa tasos-
sa oikean puolisen olkapääni kanssa.

Kipsauksen aikana kysyin trauma-
tologilta, että voinko matkustaa parin 
päivän kuluttua Suomeen hoitamaan 
ennakkoon sovittuja asioita. Sain lu-
van. Sovimme, että käteni leikataan 
– jos siihen on tarvetta – sitä seuraa-
valla viikolla.

Lentopäivänä kävin vielä uudelleen 
ensiavussa. Olisin halunnut, että ras-
kasta kipsiä kevennetään. Nuori lääkäri 
– sattumalta sama, joka laittoi kipsin – 
totesi, ettei kipsiä voi pienentää.

Saavuttuani Suomeen painelin en-
simmäiseksi Helsingin Haartmanin sai-
raalan päivystykseen. Sain puhuttua 
itseni sisään, vaikka kyseessä ei ollut 
akuutti ongelma.

Lääkärit katsoivat hetken kipsiäni 
ja päättivät vaihtaa sen nykyaikaiseen 
tukisiteeseen. Ruotsalainen tukiside oli 
valmistettu hengittävästä kankaasta ja 
muovista ja sitä pystyi itse säätämään 
tarrakiinnikkeiden avulla tiukemmaksi 
tai löysemmäksi. Säätömahdollisuus 
tuli tarpeeseen, kun käsi alkoi turvota.

Carlos Hayasta soitettiin, että es-
panjalaiset lääkärit olivat itsenäisesti 
tehneet päätöksen käteni leikkaukses-
ta. Haartmanin sairaalan henkilökunta 

taas halusi lähettää minut vielä Töölön 
tapaturma-asemalle konsultaatioon, 
jossa kerrottaisiin leikkaukseen liitty-
vistä riskeistä ja kysyttiin mielipidet-
täni siihen.

Suomalaislääkärit olisivat olleet val-
miita operoimaan minut heti seuraa-
valla viikolla, mutta se olisi vaatinut 
erikoisluvan Espanjasta, koska kuulun 
paikallisen sairaanhoidon piiriin. Tote-
sin, että lennän alkuperäisen suunni-
telman mukaan takaisin 
Málagaan leikattavaksi.

Kahdella edellisellä 
kerralla minut oli ope-
roitu Helsingissä Eiran 
yksityissairaalan leikka-
uspöydällä. Molemmilla 
kerroilla saavuin paikalle vasta aa-
mulla vähän ennen leikkausta. Carlos 
Hayan julkiseen sairaalaan pyydettiin 
kirjautumaan sisään jo edellisenä ilta-
na juuri ennen kello 20.30 tarjoiltavaa 
päivällistä.

Alkuruoaksi oli kasvissosekeittoa, 
pääruoaksi kanaa ja jälkkäriksi jogurt-
tia. Lämpimät ruoat oli suojattu niin 
tiukalla muovilla, etten saanut niitä 
auki, koska vasemmassa kädessä ei 
ollut resistenssiä. Kyynärvarsi riippui 
olkavarren jatkona kuin miehen toimin-
takyvytön sukupuolielin.

Kun hoitaja viimein ehti paikalle 
avaamaan ruoat, niin kysäisin hänel-
tä, josko saisin jotain juomista. Vas-
taus tuli välittömästi: Käytävässä on 
juoma-automaatti. Toisin sanoen sai-
raalan kahvilasta saa olutta tai vaikka 
viskigrogin, mutta osastolle pitää ottaa 
oma vesipullo mukaan.

En ehtinyt pohtia ongelmaa kauaa, 
kun naapuripedissä maanneen miehen 
vaimo kävi automaatilla. Kysymättä 
minulta mitään hän toi pöydälleni puo-
lentoista litran pullon kirkasta. Nainen 
oli kuullut kysymykseni hoitajalle.

Kolme yötä hurahti nopeasti, sillä 

onneksi olin tajunnut ladata iPadille-
ni elokuvia. Sairaalassa ei tietenkään 
ollut wifi-verkkoa ja tv oli maksullinen 
– tosin vain kolme euroa vuorokausi.

Vierailijoita osastolla lappasi aa-
musta iltaan ja naapurini vaimo nukkui 
yönsä huoneemme nojatuolissa. Sil-
loin kun vaimo ei hoitanut miestään, 
nainen auttoi minua. Hän vaatimalla 
vaati avata lautaseni suojamuovit ja 
vei tyhjän tarjottimeni pois ennen kuin 

hoitajat ehtivät tehdä sen 
tai sitten hän oli asenta-
massa puhelimeni latu-
ria seinään. Hyvä, ettei 
taluttanut vessaan.

Hallituksen energi-
an säästötoimet näkyi-

vät siten, että ilmastointi oli kytketty 
pois päältä, vaikka tämän vuoden 
lokakuussa ilma oli yllättävän koste-
aa. Jouduimme pitämään käytävään 
johtavan oven auki. Onneksi äänet ja 
huudot eivät ole koskaan häirinneet 
nukkumistani.

Aamu-unisena pidin myös siitä, et-
tä iltatee tarjoiltiin kello 23.00–23.30 
välisenä aikana ja aamiainen vasta 
kello 10.00. Osastolla ei myöskään 
tarvinnut käyttää hengityssuojainta.

Motorisoitu sänky, hyvät leffat, täy-
sihoito, pään sekoittava lääkitys, nätit 
ja mukavat hoitajat, jotka puhuttelivat 
etunimellä, saivat tuntemaan oloni kotoi-
saksi. Olihan sairaalareissu omanlaisen-
sa staycation eli suomeksi maksimis-
saan päivämatkan päässä kotoa vietetty 
miniloma, jos ei mieti kättä 
edelleen piinaavaa ki-
pua ja sen motoriikan 
kuntouttamista.

Kirjoittaja on 
Málagassa asuva 

freelancer.  

Mika Heikkilä
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Lukko ottaa voittoja avoimellakin pelillä
SARJAJOHTAJA RAUMAN LUKKO on eittämättä syk-
syn suurin menestyjä Liigassa suhteessa odotuksiin. 
Joukkue aloitti sarjan pelaamalla tiukkaa ja aktiivista 
koko kentän puolustuspelaamista.

Nyt, sarjan ensimmäisen neljänneksen jälkeen, 
Lukko näyttää myös uudenlaista ilmettä. Maale-
ja tehdään selvästi vastustajaa enemmän, mutta 
omissakin ropisee.

Kolmessa viime pelissä Lukko on iskenyt 15 
maalia vastustajan verkkoon ja päästänyt kuusi. 
Tuo omiin menneiden määrä ei ole yleisesti suuri, 
mutta Lukolle sekin on tavanomaista enemmän.

Esimerkiksi SaiPaa vastaan kotona Lukko pe-
lasi avoimemmin kuin kertaakaan tällä kaudella. 
Paremmalla tuurilla ja ilman Artem Zagidulinin 
loistotorjuntoja lappeenrantalaisten maa-
lisaldo olisi hyvinkin voinut kasvaa 
parilla osumalla.

Lukko johtaa sarjaa, ja tuon 
aseman pitämisessä riittää haas-
tetta. Nimivahva Kärpät tulee 
lujaa takaa, samoin esitystään 
jatkuvasti parantava Tappara 
ja kauden yllättäjä Lahden Pe-
licans.

ILVEKSEN RISKIT valmentajavaih-
doksesta näyttävät toteutuvan ainakin 
tässä vaiheessa. Jouko Myrrän pää-
valmentama Ilves pelasi rohkeaa kiekollista 
peliä, jota pelaajien luisteluvoima siivitti.

Pelitapa oli ehkä liiankin avointa ajatellen pudo-
tuspeleissä menestymistä. Pieni fiksaus kontrol-
loidumpaan suuntaan olisi jo tehnyt terää ja antanut 
eväitä mennä mestaruuteen asti.

Nyt peli tökkii pahemman kerran. Antti Pennanen 
on huippuvalmentaja ja rohkeimmissa arvoissa hän-
tä pidetään jopa Jukka Jalosen manttelinperijänä.

Pitää kuitenkin muistaa valmennukseen vai-
kuttavat pienetkin asiat, jotka tuloksen kannalta 
vaikuttavat suuria.

Ensinnäkin Ilveksen pelaajat menivät vaihdokses-
ta hämilleen. Pelitavan muutos kontrolloidumpaan 
suuntaan on hidastanut pelaajien menoa. Vielä kun 
tulee tappioita tappion perään, hiipii epävarmuus 
pelaajien puseroon. Se näkyy kipsaantumisena 
kiperissä tilanteissa, haastamisen vähenemisenä 
ja vastuun siirtona.

VALMENTAMINEN ON NYT ollut Liigassa tapetilla 
muutenkin. Pekka Virta lähti SaiPasta, kun mikään 
ei onnistunut. Joukkue majaili sarjan pohjamudissa 
ja peli-ilme oli alkuloinen.

Virta tunnetaan kiekkokontrollin ja viivelähtöjen 
miehenä, joka ei tavastaan helposti luovu. Se on 
kuitenkin vain yksi syy menestymättömyyteen, ettei 

Virralla ollut riittävää määrää tämän vaativan 
pelitavan toteuttajia.

Ehkä suurempi ongelma oli se, että 
Virralta katosi intohimo tekemiseen. 
Hän on saavuttanut paljon, ja Lu-
kon mestaruuden jälkeen siirto 
SaiPaan piti olla uuden rakenta-
misen alkupaukku.

On inhimillistä, ettei tekeminen 
maistunut enää samalta kuin esi-

merkiksi Raumalla. Resurssitkin 
olivat Lappeenrannassa vähäiset 

Lukkoon verraten, eikä paloa uuteen 
haasteeseen ollut samalla tavalla kuin ai-

koinaan vaikkapa Kuopiossa KalPan vetäjänä.
Virta huomasi sen itsekin. Uuden valmentajan 

Ville Hämäläisen johdolla SaiPa otti heti kolme voit-
toa ja esitys sarjajohtaja Lukkoa vastaan Raumalla 
oli tappiosta huolimatta toiveita herättävä.

Sarjan alisuorittaja HIFK kokoksi kolmesta vie-
raspelistä yhden pisteen. Sarjassa 11. sija ei nimi-
vahvalle joukkueelle kelpaa. Nyt kun kotipelien sar-
ja alkaa, on lupa odottaa voittoja. Jos niitä ei tule, 
katseet kääntyvät yhä voimallisemmin seuraikoni 
Ville Peltosen suuntaan. Hänenkään päävalmen-
tajapesti ei ole kiveen hakattu.
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Copa de Su Majestad el Rey Juan Carlos, eli lyhyem-
min Copa del Rey, on vuosittain Espanjassa pelattava 
kansallinen cup. Kilpailuun ottavat osaa kaikki ammat-
tilaissarjojen joukkueet, sekä RFEF:n kaksi korkeinta 
tasoa. Ensimmäiset kierrokset käydään pikkuseurojen 
eliminoidessa toisiaan. Ennen vuodenvaihdetta mu-
kaan liittyvät portaittain myös ”isommat jengit”, alkaen 
divarista ja päättyen eurokenttien jättiläisiin.

Copa del Rey:n voittaja on oikeutettu paikkaan 
Eurooppa-liigassa ja pelaa myös Supercopa de Es-
pañassa liigamestaria vastaan. Ensimmäisen kerran 
tämä cup on nähnyt päivänvalon jo vuonna 1903, ja on 
näennäisesti erittäin arvostettu. Mutta vain näennäisesti.

On aivan tavallista, että varsinkin suuret seurat va-
litsevat cupin peleihin b-miehistön ja lupaavat ju niorit 
näytön paikalle. Maalivahtina on lähes poikkeukset-
ta varasellainen tai kolmonen. Näille mammuteille 
(R.Madrid, Barça, Tico jne.) cup on pelkkä välttämä-
tön paha, sillä ne keskittyvät mieluummin La Ligaan 
tai Mestareiden Liigaan. Joku Euroopan liigapaikka 
ei voisi heitä vähemmän kiinnostaa. Kun lisäksi ottaa 
huomioon kylmän vuodenajan sekä otteluruuhkan, on 
helppo ymmärtää, miksi suurten tähtien sijaan kentillä 
nähdään suuria tuntemattomia.

Sen sijaan on hyvin vaikea ymmärtää, miksi pienem-
mät seurat toimivat samalla lailla eivätkä pistä parasta 
kokoonpanoaan cupin peleihin. Näin tapahtuu vuodesta 
toiseen. En voi kerta kaikkiaan ymmärtää, miksei joku 
divariseura yrittäisi parhaintaan cupin kanssa. Pari 
voitokasta kierrosta sekä pienellä arpaonnella se saisi 
vastaansa jonkun näistä giganteista, ja voisi myydä 
helposti kotikatsomon täyteen kovilla hinnoilla. Puhu-
taan miljoonista euroista. Ne ovat pelkkiä suupaloja 
jättiläisille, mutta suuria rahoja Liga Smartbankissa.

Kun tarjolla olisi ylimääräistä piristysruisketta kas-
saan, on vaikeaa tajuta, mikseivät talousvaikeuksissa 
painiskelevat pikkuseurat anna parastaan 
sen saadakseen. Muutamalla miljoonalla 
saisi loppukaudeksi lainalle jo ihan ko-
van luokan vahvistuksia. Miksi ei edes 
yritetä? Onko kyseessä pelkkä perinne? 
Jos olisin jonkun divariseuran omistaja, 
niin suorastaan käskyttäisin valmentajan 
panemaan parastaan Cupissa. Mut-
ta kenties, mitä suuret edellä sitä 
pienet perässä.

La Liga

Copa del Rey:n 
mysteeri

Lauri P. Pietikäinen
www.uusirefla.com

Junnuturnaus oli kaikin puolin onnistunut
Viime viikonloppuna 
pelattiin Fuengirolan 
rullakiekkopyhätössä 
Fuengirola LIONSin 
järjestämä junioritur-
naus.

– Alustavasti oli tarkoituk-
sena saada pystyyn kolmi-
päiväinen turnaus kaikille 
viidelle Fuengirola LIONSin 
juniori ikäryhmälle. Lopulta 
kävi kuitenkin niin että vain 
vanhimmat juniorit saivat 
turnauksen aikaan, kertoo 
LIONSin joukkueenjohtaja 
Jari Nyman.

– Englannista mukaan 
turnaukseen tuli Crusa-
ders, Walesista Wrexham, 
Suomesta KiePo ja Espan-
jasta mukaan saatiin jouk-

kue Sevillasta. Ja lisäksi 
tietenkin Fuengirola LION-
Sin oma juvenil tiimi, Ny-
man luettelee.

Ei nuorempien ikäryh-
mienkään silti tarvinnut 
tyytyä vain katsojan rooliin.

– Nuoremmille järjestet-
tiin keskinäiset pelit, joihin 
osallistui myös yksittäisiä 

pelaajia muista joukkueista 
kuten Sancti Petristä, Sevil-
lasta, Jerezistä ja niin edel-
leen.

Talkoovoimin pystytetyn 
turnauksen järjestelyt saavat 
Nymanilta vuolasta kiitosta.

– Kentälle asennettiin 
torstaina klo 23:00 jälkeen, 
kun club Patin (rullasähly) 

lopetti treenit, Stilmat matto 
vapaaehtoisvoimin. Ja sun-
nuntaina illalla se otettiin 
pois sen jälkeen kun tur-
naus ja LIONSin Stilmat 
liiga joukkueen treenit oli-
vat ohi, myös vapaaehtois-
voimin. Suuri kiitos heille!!, 
hän hehkuttaa.

Itse turnaus alkoi tiu-

kalla ottelulla suomalaisen 
KiePo:n ja englantilaisen 
Crusadersin välillä. Ottelu 
meni lopulta lisäajalle, jolla 
voitto lipsahti Englantiin. Ja 
jotta ympyrä sulkeutui täy-
dellisesti, samat joukkueet 
kohtasivat myös turnauk-
sen lopuksi finaalissa, jonka 
Crusaders voitti maalein 4–1. 

Tällä kertaa voiton vei englantilainen Crusaders, joka on osallistunut Fuengirolan junioriturnaukseen 
kaikkina viitenä kertana kun se on järjestetty.

Fuengirola LIONS lahjoitti kaupungin urheiluvastaavalle Maria Hernán-
dezille omalla numerolla ja nimellä varustetun pelipaidan.
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La Liga 1
27.10.

1 Real Madrid ..............31
2 FC Barcelona ............28 
3 Atlético De Madrid ...23
4 Real Sociedad...........22
5 Real Betis .................20
6 Athletic Club .............18
7 Villarreal CF ..............18
8 Ca Osasuna ...............17
9 Valencia CF ...............15
10 Rayo Vallecano .........15
11 Real Valladolid CF ....14
12 Rcd Mallorca ............12
13 RC Celta ....................11
14 RCD Espanyol De  
 Barcelona .................10
15 UD Almería...............10
16 Sevilla FC ..................10
17 Getafe CF ..................10
18 Girona FC ....................9
19 Cádiz CF ......................7
20 Elche CF ......................4

La Liga 2
27.10.

1 UD Las Palmas .......26
2 Deportivo Alavés....23
3 Burgos CF ..............21
4 Granada CF ............20
5 FC Cartagena .........20
6 Albacete BP ...........20
7 Levante UD ............19
8 SD Eibar .................19
9 Real Sporting .........19
10 SD Huesca ..............17
11 Villarreal B .............16
12 FC Andorra .............15
13 CD Tenerife ............14
14 CD Leganés ............13
15 Real Zaragoza ........13
16 Real Oviedo ...........13
17 R. Racing Club ........13
18 SD Ponferradina .....13
19 CD Lugo .................12
20 UD Ibiza .................11
21 Málaga CF ................9
22 CD Mirandés ............8

GOLF-
tuloksia

PAR1 VIIKKOKILPAILU  

SANTANA 26.10.2022

411th COPA DOS LEONES 

CALANOVA GOLF CLUB 

27.10.2022

 
Sarja 1: Miehet Lyöntipeli  
hcp 0–14  

1. Eskelinen Mikko
 hcp 14 ....................tulos 64
2. Asunmaa Jani 
 hcp 13 ....................tulos 65
3. Skutnabb Matti
 hcp 10 ....................tulos 67

Sarja 2: Pistebogey miehet  
hcp 15–28 

1. Inkovaara Jussi-Pekka  
 hcp 25 ....................tulos 47
2. Pylkkänen Seppo
 hcp 24 ....................tulos 42
3. Tuovinen Matti
 hcp 19 ....................tulos 40

Sarja 3: Pistebogey naiset  
hcp 0–36 

1. Kasonen Virva  
 hcp 27 ....................tulos 43
2. Tenho Emma
 hcp 36 ....................tulos 40
3. Kylmäaho Outi
 hcp 25 ....................tulos 39

Erikoiskilpailut

Pisin draivi miehet 
Tenho Joonas ..................262m

Pisin draivi naiset 
Hakavuori Heini ..............195m

Lähimmäs lippua 
Forsell Erik 

Paras scr  
Peltola Mikko  ......................71   

 
Kategoria 1. HCP 0–17.0  

1. Pekka Räisänen
 hcp 14,3 .................tulos 38
2. Mikko Heiskanen 
 hcp 17,2 .................tulos 38
3. Lassi Oksanen
 hcp 15,5 .................tulos 37

Kategoria 2. Gents 17.1–28 

1. Jukka Amigoski  
 hcp 18,4 .................tulos 38
2. Ari Rinta�Pollari
 hcp 18,3 .................tulos 35
3. Rami Holopainen
 hcp 19,9 .................tulos 35

Kategoria 3. Ladies 17.1–36 

1. Jaana Oksanen  
 hcp 26 ....................tulos 40
2. Maija Päivölä
 hcp 16,6 .................tulos 37
3. Leena Väre
 hcp 25 ....................tulos 37

Best Scratch result  
Dogi Turunen ........................74

Lähimmäs lippua  
Reikä 6 naiset Ulla Suomela
Reikä 6 miehet Petri Naumanen
Reikä 8 naiset Eeva Ruuska
Reikä 8 miehet Sami Seppänen
Reikä 17 naiset Ansku Rautio
Reikä 17 miehet Hanski Eloranta

CEMAGRO Longest drive Hole 7 
Ladies Anne Kanerva

CEMAGRO Longest drive Hole 7 
Gents Jani Asunmaa   

GOLFIA  
Aurinkorannikolla

Juhala.info Golf Society 

Facebookissa 

647 127 498 / Timo

Suomalaista ohjausta 
uudella kuntosalilla
Fuengirolan ranta-
kadulle on auennut  
uusi moderni kunto-
sali. Paikka on 
monelle kuntosali-
kävijälle tuttu, Scan-
dinavian Gymhouse 
löytyy hotelli Stella 
Mariksen alakerrasta.
Teksti: Antti Pekkarinen  
Kuvat: Sonja Lehmus

Koko sali on laitettu uu-
teen uskoon. Kaikki laitteet 
on uusittu ja ne ovat alan 
huipputekniikkaa. Muuten-
kin sali on siisti ja toimiva. 
Yksi kuntosalien perusasi-
oista, ilmanvaihto, on kun-
nossa. Happi ei lopu kesken, 
eikä hiki tule pelkästään is-
tumalla.

Suomalaisesta näkökul-
masta parasta on, että Scan-
dinavian Gymhousella on 
suomalainen työntekijä ot-
tamassa asiakkaat vastaan 
ja kannustamassa heitä.

– Varmimmin olen pai-
kalla aina arkiaamuisin 
seitsemästä kymmeneen. 
Tervetuloa silloin tutustu-
maan, Miina Trygg kutsuu.

Kuntosalit ovat Tryggil-
le tuttuja ympäristöjä, hän 
on harrastanut kehonraken-
nusta koko aikuisen ikänsä.

– Olen kilpaillutkin ai-
emmin, mutta se on nyt 
perhekiireiden vuoksi jää-
nyt. Sitä paitsi kehonraken-
nus on laji, joka aktiivisesti 
harrastettuna vie yllättävän 
paljon rahaa ja aikaa. Alle 
kaksivuotias lapsi hillitsee 

hyvin harrastuksiin käytet-
tävää aikaa.

Scandinavian Gymhou-
sen palveluihin kuuluu 
opastus laitteiden käyttöön, 
peruskunto-ohjelmien laa-
timinen ja halutessasi voit 
Miina Tryggin kanssa aloit-
taa myös henkilökohtaisen 
kuntovalmennuksen.

– Minulla on kaikki tarvit-
tava tieto ja kokemus haas-
tavaankin personal trainer 
-palveluun. Mietitään yh-
dessä, mikä on juuri sinulle 
paras tapa laittaa kroppa ja 
samalla mieli kuntoon.

Sauna ja meri

Scandinavian Gymhousen 
sijainti on mainio. Se sijaitsee 
Välimeren välittömässä lä-
heisyydessä, treenaamiseen 
on helppo yhdistää vaikkapa 
rantalenkki ja säännöllinen 
pulahtaminen merivedessä. 
Se jos mikä on virkistävää 

salilla tehdyn harjoituksen 
päätteeksi.

Paitsi suomenkielinen 
palvelu, myös toinen tärkeä 
asia koskettaa Scandinavian 
Gymhousella suomalaisia. 
Salilla on sauna. Se on läm-
pimänä joka päivä.

– Sauna on selvästi ollut 
yksi merkittävä tekijä, mik-
si suomalaiset ovat valinneet 
meidän salimme treenipai-

kakseen. Aika harvassa pai-
kassa voi sanoa että kävi 
rantasaunassa Välimeren 
rannalla, Trygg nauraa.

Scandiavian Gymhousen 
omistajat ovat tanskalaiset 
nuoret miehet Reginn Krebs 
ja Sebastian Elkrog. Palvelu 
salilla onnistuu suomeksi, 
kaikilla skandinaavisilla 
kielillä, englanniksi ja es-
panjaksi.

Scandinavian Gymhousen suomalaistyöntekijä Miina Trygg omistajien Reginn Krebsin ja Sebastian Elkrogin välissä.

Sauna on ehdoton valtti Scandinavian Gymhouselle.

Laitteet on kaikki uusittu ja ne ovat viimeisintä teknologiaa. Monipuolinen harjoittelu onnistuu mainiosti.
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Vauhti kiihtyy 
Fugesingersin 
musiikkishowssa

Mijasissa juhlittiin viiniä ja juustoja
Neljättä kertaa järjestetty Festival del Queso 
y el Vino täytti Mijas Pueblon keskustan 
viime viikonloppuna.

Teksti ja kuvat: Janne Leipijärvi

Mijasin yrittäjäyhdistys ja 
Mijasin kaupunki järjes-
tivät yhdessä tuumin nyt 
neljättä kertaa tapahtuman, 
jonka tarkoitus on esitellä 
Málagan alueen juustoja ja 
maukkaita viinejä. Perjan-
taista sunnuntaihin, 21.–23. 
lokakuuta vietetyn Festival 
del Queso y el Vino -juh-
lan tapahtumapaikkana 
toimi Mijas Pueblon idyl-
linen keskusaukio la Pla-
za Virgen de la Peña.

Herkkujen ohella tarjol-
la oli myös elävää musiik-
kia. Lisäksi koko lähialueen 

ravintolat ja muut liikkeet 
pitivät juhlatunnelmaa  
yllä. 

Kaduilla ja keskusaukiol-
la oli liikkeellä varsin run-
saasti väkeä, mikä on yksi 
tapahtuman keskeisiä tar-
koituksia: lokakuun lopulla 
turistikausi alkaa vääjää-
mättä olla laskussa, mut-
ta juuston ja viinin juhlalla 
kansa saadaan jälleen liik-
keelle, ja näin mukavaa jat-
koa turistikaudelle.

Konsepti vaikutti satun-
naisen kävijän silmin kaikin 
puolin erittäin toimivalta.

Takana on monia tunte-
ja harjoittelua ja nyt Fuge-
singers on koonnut upean 
kattauksen loistavia laulu-
esityksiä näytettäväksi ylei-
söille.

Fugesingers on ryhmä 
eri-ikäisiä laulunharrasta-
jia ja -ammattilaisia, joita 
yhdistää into laulaa ja ryh-
män pettämätön yhteis-
henki välittyy katsomoon 

asti. Esiintyjät ovat valin-
neet kappaleet niin, että ne 
merkitsevät henkilökohtai-
sesti heille itselleen jollakin 
tavalla. Esityksessä tullaan 
kuulemaan muun muassa 
Matin ja Tepon Vauhti kiih-
tyy ja Ultra Bran Sinä lähdit 
pois. Lavalla nähdään myös 
ihanan värikkäitä asuja. 

Niin ikään värikäs tu-
lee olemaan esityksien tun-
neskaala. Lauluesitykset 
vaihtelevat vauhdikkaas-

Aurinkorannikon uuden esiintyjäryhmän 
Fugesingersin Vauhti kiihtyy -näytös saa 
ensi-iltansa Nuriasolissa, Fuengirolassa  
keskiviikkona 2. marraskuuta klo 18.

Teksti ja kuvat: Sonja Lehmus 

ta ja iloisesta koskettavaan 
ja herkkään. Kaiken lisäksi 
lauluja tullaan esittämään 
usealla eri kielellä.

Showssa tullaan näke-
mään tanssia ja hieman 
puhettakin, mutta se ei ole 
pääpointtina. 

– Turhat höpinät pois, nyt 
keskitytään musiikkiin, huo-
mauttaa Erja Siljamo, yksi 
Fugesingersin esiintyjistä.

Porukan lämmintä yh-
teishenkeä pitää yllä myös 
se, että asioista voidaan sa-
noa suoraan ja se nähdään 
tsemppaavana asiana. 

– Me sanotaan asiat suo-
raan, koska halutaan että 
kaikki onnistuu, kertoo Sil-
jamo.

”Lennän aurinkoon!”

Erja Siljamo kehuu Fugesingersin hyvää yhteishenkeä.
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Tällä palstalla palaamme ajassa 10 vuoden taa ja muistelemme mitkä asiat Aurinkorannikolla ovat silloin puhuttaneet.

Vintage-uutisia vuosikymmenen takaa

P erjantaina 2.11.2012 ilmestyneessä 
lehdessä kerrottiin opiskelijoiden 

vaihtoinnokkuudesta Espanjaan. Espan-
ja olikin Saksan jälkeen vaihto-opiske-

lijoiden suosituin kohdemaa. Vuonna 
2011 suomalaisia opiskelijoita suunta-
si ulkomaanjaksolle lähes 10.000, joista 
Espanjaan yhteensä 1.628. Ammattiop-

pilaitoksista lähdettiin tyypillisimmin 
kuuden viikon työssäoppimisjaksoil-
le, kun korkeakouluista suunnattiin 
ulkomaiseen korkeakouluun opiskele-

maan keskimäärin viiden kuukauden  
ajaksi.

L ehdessä uutisoitiin myös Los Bo-
lichesiin rakennettavasta kylpyläs-

tä. Centro Finlandiaa vastapäätä sijainnut 
tenniskenttä raivattiin ja tilalle hotelli 
Angelan yhteyteen oli tarkoitus raken-
taa täyden palvelun spa uima-altaineen 
ja hierontapalveluineen. Sisäuima-allas ja 
muut rakennettiin kyllä, mutta tänä päi-
vänä hotellin laajennusta ei juuri spak-
si voi kutsua.

K eskiaukeamapaikalle pääsi Ve-
sa-Matti Loiri, joka oli ollut kon-

sertoimassa Aurinkorannikolla ja Loiri 
kertoikin alueen olevan tuttu paikka en-
nestään. Hän kävi nimittäin nuorempana 
aktiivisesti golfaamassa täällä. Edellisen 
kerran Loiri oli ollut rannikolla konser-
toimassa 2000-luvun alussa.

P ikkutuhmia tarjoiltiin Fuengirolan 
eroottisten tapasten tapahtumassa. 

Neljättä kertaa järjestetyssä tapahtumas-
sa oli mukana yli 80 ravintolaa ja baaria, 
joiden ammattilaiset valmistivat eroot-
tissävytteisiä ja aistillisia tapas-annoksia 
asiakkailleen. Myös Snadin Stadin juhla-
viikkoa vietettiin samoihin aikoihin. So-
hailin linnan ympäristöä alettiin myös 
uudistaa ja erityisesti linnan edustan py-
säköintialue koki tällöin parannuksen. 

Suomen posti kätevästi Espanjaan
Yritysuutinen

Fiksuposti on löytänyt no-
peasti paikkansa digitalisoi-
tuvassa maailmassa, jossa 
myös töitä tehdään paljon 
etänä. Erityisesti korona-
aika loi etätyöskentelystä 
trendin, joka ei ole laantu-
akseen. Ihmiset eivät halua 
olla kiinni yhdessä osoit-
teessa, varsinkaan nuoret. 
Aurinkorannikkolle hyvin 
jalansijansa saanut palvelu 
on etätyöläisten lisäksi var-
sin toimiva ratkaisu myös 
rannikon kausiasujille.

Fiksuposti sai alkunsa 
postin jakelun ja yleensä pos-
tipalveluiden heikentymi-
sestä, joita koko 2000-luku 
on pitänyt paljon sisällään. 
Luonnollisesti myös etätyös-
kentelyn tarpeet olivat osa-
tekijänä palvelun synnyssä. 
Fiksupostin palveluiden ta-

voite on palauttaa postipal-
velut asiakkaiden toivomalle 
tasolle - palveluiden sähköis-
tämisen kautta. 

– Tarjoamme nykyisille 
ja tuleville yrittäjille lukui-
sia yritysmaailman palve-
luja. Keihäänkärkenämme 
on nimemme mukainen Fik-
suposti -palvelu, jossa yhtiöt 
ja yksityishenkilöt saavat 
meiltä postiosoitteen, jonka 
kautta saavat postinsa säh-
köisessä muodossa sinne 
missä ikinä ovatkin, yhtiön 
toimitusjohtaja, Tero-Miik-
ka Perttala tiivistää.-Ja sääs-
tyyhän siinä myös luontoa, 
kun ei fyysistä postia kul-
jeteta valtavia matkoja vas-
taanottajille, Perttala lisää.

Fiksuposti skannaa kaik-
ki sinulle lähetetyt paperi-
set kirjeet, laskut, tiedotteet 

ja muut postit. Saat ne kä-
tevästi sähköpostiisi luet-
tavaksi.

Fiksupostilla on myös 

lukuisia yrityspalveluja 
yrityksen perustamisesta 
lakisääteisiin palveluihin. 

– Missiomme on edistää 

postinkulun lisäksi inno-
vaatio- ja yritystoimintaa 
Suomessa ja auttaa asiakkai-
tamme luomaan menestys-

tä Suomeen.
Tutustu palveluun osoit-

teessa fiksuposti.fi/mm

Postin kulku Suomesta Espanjaan on aina 
ollut epävarmaa ja hidasta. Enää sinun ei 
tarvitse yrittää kääntää Suomen postejasi 
ulkomaille, Fiksuposti on palvelu, jonka 
avulla saat kaikki postisi sähköisessä muo-
dossa, minne päin maailmaa tahansa.

Tero-Miikka Perttala toimittaa paperipostisi sähköisesti perille.
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VARAA OMASI:puhelimitse (+34) 952 470 794 tai sähköpostitse: tilaajapalvelu@olekustannus.com     

Yli tuhat sananlaskua
ESPANJAN SANANLASKUJA YKSISSÄ KANSISSA
Ainutlaatuinen kokoelma Espanjan sananlaskuista 

suomen kielelle käännettyinä. “Espanjan sananlaskut 

ovat osa maan kulttuuria, ja niistä voi oppia paljon maan 

ajatustavasta ja kulttuurista”, Katia Westerdahl. 

Kirjan esipuheen on kirjoittanut 

kirjallisuustieteen fi losofi an 

maisteri Liisa Väisänen.

UUTUUSKIRJA
  ILMESTYY 10.11.

Marraskuun puolivälissä ilmestyvä kirja on nyt ennakkotilattavissa hintaan 25 euroa. Kirjan ilmestyttyä hinnaksi tulee 35 euroa (30 euroa Olé-lehden tilaajille). 

Kirjan voi tilata kotiin (lisätään postikulut) tai noutaa Olé-lehden toimituksesta.

25

ennakko-
tilaushinta

7.11. asti



AJANVIETE Perjantai 28.10.2022 – 21

A S T E R I S A T O H A K E A

L I O T N Ä E T P A I N E L U

B E N S A N I L O T E S S I T

A N K A O K S A I L T A Y Ö T

N I I T A T A S T O A A

I J A N A T A K A M E R A

H U O M A T A O K I R M A I L E V A

O U T O E A J O U R A T S A R I T

U N I K K O L A T A A J A A S E T I T

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

K R T O R S O I S A K R

K A A L I P A T A H U T T U Ä K E I N

I L M A T O N S I I K A K E R A L L E

L A I N R A O T M I N S K Y R I T E

O T T A J A T I S O T A I T Ä O S A T

www.4puz.com

 

1.  Minä vuonna tuli markkinoille ensimmäinen iPhone?
2.  Kuka oli Suomen Haluatko miljonääriksi? -ohjelman 

ensimmäinen juontaja?
3.  Mitkä ovat Sininen enkeli -drinkin ainesosat?
4.  Missä pelataan tämän vuoden jalkapallon MM-kisat?
5.  Mikä on automerkki Ladan kotikaupunki?
6.  Mikä on Peppi Pitkätossun hevosen nimi?
7.  Mikä on Baskimaan pääkaupunki?
8.  Kuinka monta muurahaista maapallolla on?
9.  Kenen kirjoihin perustuu TV-sarja Pieni talo preerialla?
10. Kuka on Britannian pääministeri?

HEMIN PÄHKINÄT NYT MYÖS NETISSÄ!

SUDOKUT

VIIME LEHDEN SANARISTIKON OIKEA RATKAISU

Vastaukset sivulla 23 
Monenlaiset asiat askarruttavat mieltäsi, mutta 
ole huoleti, kaikki selviää. Onnea saat olemalla 
positiivinen!

Valitse kaunis mekko, lakkaa kyntesi, punaa 
huulesi ja lähde illalliselle, se tuo sinulle enem-
män kuin onnea!

KALAT

OINAS

KAURIS

VESIMIES

HÄRKÄ

KAKSOSET

RAPU

LEIJONA

NEITSYT

VAAKA

SKORPIONI

JOUSIMIES

Horoskooppi Ida Solland

Kaikenlaiset askareet auttavat sinua eteenpäin 
hankalassa tilanteessa. Usko huomiseen, se 
tuo onnea!

Ole liikunnallinen ja tutkaile luontoa ympärilläsi, 
sillä se antaa sinulle valoa ja voimaa. Onnea 
saat yrteistä!

Vapaus sisälläsi valvoo ja vaatii osuuttaan. 
Lähde pitkälle lenkille rantaan, se auttaa ja tuo 
sinulle onnea!

Rahankäyttösi vaatii tarkastelua. Ole säästäväi-
nen, sillä se tuo sinulle onnea ja ihania hetkiä 
kuun lopussa!

Tavoittele täydellisyyttä, nauti pikkuseikoista ja 
järjestele elämääsi. Se tuo sinulle järjestelmällistä 
onnea!

Vaella vuorille viikonloppuna, ota eväitä matkaan 
ja nauti luonnosta, se tuo sinulle energiaa uu-
teen viikkoon!

Nautiskele viikonloppuna terveellisiä aamiaisia. 
Kävele havumetsän polkuja ja haaveile, se tuo 
sinulle onnea!

Ympäröi itsesi kauniilla esineillä ja asioilla.  
Se saa sinut ymmärtämään monet vaikeudet. 
Onnenverhosi on pinkki!

Siivoa kotisi nurkat huolellisesti, sillä saat ener-
gian kiertämään. Onnea saat venyttelemällä 
aamuisin parvekkeella.

Käy taidenäyttelyssä tai museossa vaeltelemas-
sa. Se avartaa maailmankuvaasi ja tuo siten 
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.

Maalarin työturvallisuus 
riippuu köydestä.
Kuva: Pasi-Petteri Turunen

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

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

Ma 31.10.  klo 9.30  Perhekerho
  klo 18 Yhteislauluilta hanurin säestyksellä 
Ke 2.11.  klo 14  Raamattu- ja rukouspiiri
To 3.11.  klo 17 Lapsikuoro
Pe 4.11.  klo 10  Muskari ja perheiden vapaata olemista
  klo 15 Aurinkorannikon kuoro
  klo 18  Lauluseurat
La 5.11.  klo 12 Ilosanomapiirin koulutus:  
   Mailis Janatuinen
  klo 19 SaapasKahvila
Su 6.11.  klo 12 Messu, Rauhanyhdistyksen kirkkopyhä
  klo 15 Ilosanomapiirin koulutus:  
   Mailis Janatuinen
  klo 18 Messu, Rauhanyhdistyksen kirkkopyhä
Ma 7.11.  klo 9.30 Perhekerho
  klo 19  Konsertti: Seita & Friends Gospel  
   feat. Sarpila
Ke 9.11.  klo 14  Raamattu- ja rukouspiiri
To 10.11.  klo 17 Lapsikuoro
Pe 11.11.  klo 10  Muskari ja perheiden vapaata olemista
  klo 15 Aurinkorannikon kuoro
  klo 18  Lauluseurat
La 12.11.   klo 12 Rippikoulu
    klo 19 SaapasKahvila
Su 13.11.   klo 18 Messu

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

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

Kanttori Rebekka Kinnunen
p. +34 625 758 322, 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

Pienikin ilmoitus huomataan!

Rannikon 
uutiset, 

tapahtumat, 
ihmiset – ja 
urheilu. Joka 

perjantai.
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IRannikon menot viikon varrelle:
www.fuengirola.fi/menovinkit

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

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

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

HALUATKO 

TÖIHIN 

AURINKO-

RANNIKOLLE?

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

PAIKKOJA AVOINNA

ETSIMME 
RAVINTOLA-

TYÖNTEKIJÖITÄ 

keittiöön ja saliin. 

Ota yhteyttä:

kukko.events@

gmail.com
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Jengirikollisuus orastaa 
myös Suomessa
LÄHINNÄ MAAHANMUUTTAJISTA koostuvat nuo-
risojengit ovat totta myös Suomessa. Jengit tehtai-
levat rikoksia ja käyttävät väkivaltaa.

Suomessa orastava ilmiö on Ruotsissa arkipäi-
vää. Tähän mennessä Ruotsissa on kuollut ampu-
misvälikohtauksissa 50 nuorta.

Suomessa ongelmaan on tartuttu. On lisätty 
poliiseja 300, panostettu koulujen kuraattoritoimin-
taan, lisätty peruskouluun kymppiuokka ja pyritään 
vähentämään koulupudokkaita, joissa niin ikään maa-
hanmuuttajataustaiset nuoret ovat yliedustettuina.

Apua pyritään antamaan myös maahanmuutta-
januorten vanhemmille.

Kaikki nämä keinot ovat hyviä ja poliitikot puhuvat 
lähes yksinomaan siitä, miten poliittisin ratkaisuin ja 
viranomaiskeinoin parannetaan tilannetta. Puhutaan 
juurisyihin puuttumisesta.

OIKEA JA TÄRKEIN JUURISYY on kuitenkin suoma-
laisten suhtautuminen maahanmuuttajiin. Jos jo ala-
koulusta asti maahanmuuttajalapsi kokee syrjintää, 
koulukiusaamista, eikä pääse kantaväestön lasten 
kanssa samoihin porukoihin, on kylvetty vihan ja 
turhautumisen siemen.

Kun vielä suomen kieli saattaa olla kantaväestöä 
kapeampi, kokee lapsi jo tätä kautta huonommuutta, 
joka on omiaan tuomaan vihantunteita.

Kun tämä kehitys jatkuu ja kaverit löytyvät yläas-
teella samanmoista suhtautumista kokeneista, joilla 
vielä on samanlainen maahanmuuttajatausta, kasvaa 
riski rikoksiin ryhtymiseen suureksi.

Nuorilla on valtava tarve saada hyväksyttävyyttä 
ja kaveripiirien arvostusta. Kun sitä ei tule koulussa 
menestymisen ja kantaväestön parissa harrastuk-
sissa tai vain hyvänä kaverina olemisena, ryhdytään 
arvostusta hakeman muulla tavalla.

Tuo muu tapa vie valitettavan usein rikoksiin ja 
väkivaltaan. Sisältä kumpuava viha, turhautuminen 
ja näköalattomuus voivat saada arvaamattomia 
seurauksia, kuten Ruotsissa on nähty ja meilläkin 
jo orastavana koettu.

VIRANOMAISTOIMINNAN ja poliittisten päätösten 
lisäksi maahanmuuttajien kotoutuminen vaatii ennen 
kaikkea tasavertaista suhtautumista kantaväestöltä.

Monissa muissa maissa nurja suhtautuminen 
maahan muuttajiin on hienovaraista, sellaista, joka 
ei juuri ulospäin näy, mutta tuntuu pahalta tulijas-
ta. Maanmuuttajat saavat pelata ja harrastaa vain 
omissa porukoissaan ja jos he yrittävät kantaväes-
tön peliporukoihin, onkin joukkue usein jo täynnä.

Suomessa maahanmuuttajiin suhtautuminen on 
monia muita maita suorempaa. Retorisesti esitetään 
avoimesti rasistisia ilmaisuja, nimitellään ja heitetään 
vitsejä esimerkiksi somaleista.

Kantaväestölle tämä on harmitonta pilaa, mutta 
heikon itsetunnon omaavalle maahanmuuttajalle 
todella loukkaavaa ja vihantunteita ruokkivaa.

Nyt Suomessa puhutaan paljon vain nuorista 
maahanmuuttajista ja heidän ongelmistaan.

Ei pidä kuitenkaan unohtaa työikäisiä ihmisiä. He 
kohtaavat työnhaussa jatkuvaa syrjintää. Omakoh-
taisesti tunnen Suomessa sähköasentajan paperit 
hankkineen portugalilaisen. Hän puhuu montaa 
kieltä ja kohtuullisen hyvää suomea.

Puhelimessa vielä ilmoitetaan, että kyllä paik-
ka on auki, lähetä vapaamuotoinen hakemus. Kun 
hakijan nimi paljastaa kotimaan, ilmoitetaan lähes 
säännönmukaisesti, että sorry, paikka on jo täytetty.

Usein saattaa käydä niin, että sama firma ilmoit-
taa vähän ajan kuluttua samaa paikkaa uudelleen.

Kyse ei ole yksittäistapauksista vaan 
kymmenistä. Jo tämän yhden henkilön 
kohdalla. Jos suomalaisten asenne 
ei muutu, ei muutu myöskään huono 
kehitys, josta nyt paljon puhutaan.

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. 2007
Applen toimitusjohtaja Steve Jobs esitteli ensimmäi-
sen iPhonen Macworld-messuilla 9. tammikuuta 2007. 
Amerikassa puhelin tuli myyntiin saman vuoden kesä-
kuussa ja loppuvuodesta 2007 oli Eurropan markki-
noiden vuoro. Suomessa ensimmäiset iPhonet myytiin 
heinäkuussa 2008.

2. Lasse Lehtinen
Who Wants to Be a Millionaire? -formaattiin perustuva 
Haluatko miljonääriksi? saapui suomalaisten televisioi-
hin syksyllä 1999 Lasse Lehtisen juontamana. Hänen 
jälkeensä juontajana on nähty Ville Klinga, Jaajo Lin-
nonmaa sekä nykyinen juontaja Antti Holma.

3. Vodka, Parfait Amour ja sitruunalimonadi
Jokainen 80-luvulla baareissa viihtynyt on todennäköi-
sesti törmännyt Siniseen enkeliin, jollei omassa, niin 
seuralaisen lasissa. Äitelän makea drinkki rakennetaan 
highball-lasiin, johon tulee jäiden päälle 2cl vodkaa, 2cl 
Parfait Amour -likööriä ja 12cl sitruunalimua. Jälkihoi-
toon pari buranaa.

4. Qatarissa
Järjestyksessään 22. kuningaslajin MM-kisat pelataan 
20. marraskuuta – 18. joulukuuta 2022 Qatarissa. Pää-
tös on herättänyt voimakasta kritiikkiä alusta asti, muun 
muassa maan ihmisoikeustilanteen vuoksi. Yle ilmoitti 
tällä viikolla ettei se lähetä näihin kisoihin selostajia tai 
asiantuntijoita paikanpäälle lainkaan.

5. Toljatti
Samaran hallinnollisella alueella sijaitsevassa Toljat-
tissa, eli Togliattissa, alettiin valmistaa Ladoja vuonna 
1970. Ensimmäinen malli oli vuoden 1967 Fiat 124:n 
pohjalta rakennettu Lada 1200, joita tehtiin aina vuo-
teen 1989 asti. Suomeen ensimmäiset ”latuskat” saa-
puivat vuonna 1971.

6. Pikku-ukko
Astrid Lindgrenin suosikkihahmo Peppi Pitkätossu (Pippi 
Långstrump) asuu täplikkään Pikku-ukko (Lilla gubben) 
hevosen ja apinansa Herra Tossavaisen (Herr Nilsson) 
kanssa Huvikumpu (Villa Villekulla) talossaan.

7. Vitoria-Gasteiz
Baskimaan hallinnollinen pääkaupunki ei ole itsehallin-
toalueen suurin kaupunki Bilbao, vaan toiseksi suurin 
kaupunki Vitoria-Gasteiz, jonka espanjankielinen nimi on 
Vitoria ja euskerankielinen nimi Gasteiz. Vitoria-Gasteizin 
sanotaan olevan mm. Espanjan vihrein kaupunki, koska 
siellä on eniten viheralueita asukasta kohti (42m2/asukas).

8. Noin 20 kvadriljoonaa
Luku ei perustu tarkkaan väestölaskentaan, vaan tut-
kijoiden tekemään arvioon. Jos kvadriljoona ei oikein 
lukuna aukene, niin siinä 15 nollaa. Ja jos ei vieläkään 
aukene, niin 20 kvadriljoonaa tekee noin 2,5 miljoonaa 
muurahaista jokaista maapallon ihmista kohti. Eri muura-
haislajeja on yli 12.000.

9. Laura Ingallsin
Tarkemmin sanottuna Laura Ingalls Wilderin, joka kir-
joitti osittain omaelämäkerrallisen Pieni talo -kirjasarjan 
omasta lapsuudestaan uudisraivaajaperheessä. Kirjojen 
pohjalta muokattiin vuosina 1974–1982 esitetty TV-sarja 
Pieni talo preerialla, jonka päähenkilö on nimeltään – 
yllätys yllätys – Laura Ingalls.

10. Rishi Sunak
Ainakin vielä lehden mennessä painoon torstai-iltana, 
Britannian pääministerinä toimi tiistaina tehtävään nimet-
ty Rishi Sunak. Intialaistaustaisten siirtolaisvanhempien 
42-vuotias poika on maan ensimmäinen ei-valkoinen 
pääministeri, nuorin pääministeri yli 200 vuoteen ja yksi 
Britannian rikkaimmista miehistä. Paljon rikkaampi kuin 
kuningas Charles.

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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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 

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

business & co-working center Boliches

www.smartworkplaza.com/boliches

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

● Kaikki yrityspalvelut 
saman katon alta keskeltä 
kaupunkia.

●Meillä verkostoidut ja luot 
uusia mahdollisuuksia liike-

toimintasi kehittämiseen. 

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

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

Ota yhteyttä:
Puh. +34 622 329 645 
Email: boliches@swplaza.es
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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.


