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TERVEYSPÄIVÄ
12.11.2022

klo 10.00–16.00
Colon-sali, Las Palmeras

Calle Martinez Catena 6, Fuengirola

OHJELMA:

klo 10.00 Tervetuloa

klo 10.15–11.30 Marianna Schwenson, 

keuhkosairauksien erikoislääkäri, unilääkäri:

Unen vaikutus sydänsairauksiin

klo 11.30–12.30 Lisa Pelttari, kardiologi:

Mikä on kohonneen verenpaineen vaikutus 

sydämen ja verisuoniston terveyteen?

klo 12.30–13.30 Lounastauko

klo 13.30–14.30 Joel Sinervo, hammaslääkäri:

Piileekö suussasi terveysriski?

klo 14.30–14.45 Taina Mansikkamäki:

venyttelyjumppa

klo 14.45–15.45 Taina Liekari:

Jalkapatikalla Espanjasta Suomeen

klo 15.45 Arpajaiset ja tilaisuuden päätös

Aulassa esittelyitä yhteistyökumppaneilta.

Lippu 10€ kpl, sisältää arpalipun ja vesipullon.

Olemme saaneet hienoja palkintoja arpajaisiin!

Sydämellisesti
t�vetuloa!

MIELI MAAILMALLA -

Viekö mieli maailmalle, mutta
posti ei pysy perässä? Onko
yllätyksiä postilaatikossa, kun
palaat maailmalta? 

 fiksuposti.fi/mm

Heitä huolet pois ja nauti
olostasi. Fiksuposti tuo postisi
sinulle missä ikinä oletkin ilman
kohtuuttomia kuluja.

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

 

Ma–Pe 10–19 La 10–16 

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

L Ä Ä K Ä R I
ASIANAJAJA
LAILLISTETTU

ANNIINA POHJOLA

TAPIO POHJOLA

Erikoislääkärin vastaanotto
ja kaikki suomalaiset

todistukset.
Puh. 607 965 089

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

+34 661 104 878,
anniina@pohjola.es

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

 

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

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

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

KATRIINA RAISKIO
ESPANJASSA LAILLISTETTU LAKIMIES

www.rrlaw.es
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Rannikon 
uutiset, 

tapahtumat, 
ihmiset – ja 
urheilu. Joka 

perjantai, 
netissä jo 
torstaina.

Rannikon menot viikon varrelle:

www.fuengirola.fi/menovinkit

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

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!

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

Lasse Ruohomäki
Puutarhuri, vihersuunnittelija

+358 400 123 565

lasse.ruohomaki@gmail.com

Kun tarvitset sisustussuunnittelijaa

Sisustussuunnittelija 
Jaana Santala
puh. 634330188
santaladesign@gmail.com

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!

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

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!

business &  
co-working 
center
• Boliches  
• Fuengirola

www.smartworkplaza.com

Kysy toimistoja tai työpisteitä! 

+34 622 329 645
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Fuengirolan sää

Málaga saa Andalusian 
maakuntahallitukselta 
467 miljoonaa euroa
Andalusian maakuntahallitus on esitellyt 
vuoden 2023 budjetin. Sen mukaan Málagan 
provinssiin jaetaan 467 miljoonaa euroa. 
Rahaa on varattu mm. terveydenhuoltoon, 
koulutukseen, infrastruktuuriin, kulttuuriin, 
turismiin ja urheiluun.

Teksti: Janne Leipijärvi   

Andalusian maakuntahal-
litus Junta de Andalucía on 
varannut ensi vuoden ta-
lousarviossaan Málagan 
provinssille 467.000.000 
euroa. Puolta miljardia lä-
hentelevästä budjetista iso 
siivu, kaikkiaan 73,5 miljoo-
naa euroa, on varattu infra-
struktuurin ylläpitoon ja 
kehittämiseen. Tähän kuu-
luu mm. reilut 20 miljoo-
naa Málagan metroon ja 12 
miljoonaa provinssin teiden 
kunnossapitoon.

Málagan provinssin ter-
veydenhuoltoon maakun-
tahallitus on osoittanut 
50 miljoonaa euroa. Mer-
kittävä osa tuosta rahas-
ta käytetään kahteen eri 
sairaalahankkeeseen. En-
sinnäkin Málagan kaupun-

gin kolmannen sairaalan 
suunnitteluun ja toisek-
seen Costa del Solin sairaa-
lan laajennushankkeeseen 
Marbellassa.

Pienempiä terveyden-
hoitohankkeita ovat muun 
muassa eri kuntiin raken-
nettavat ja kunnostettavat 
terveysasemat.

Suuri osa Málagan pro-
vinssista elää turismista, 
joten luonnollisesti myös 
tähän on budjetoitu rahaa. 
Yksi suurista hankkeis-
ta on Málagan pyrkimys 
päästä Expo 2027 -näytte-
lyn isäntäkaupungiksi. Han-
ke tuntuu seilaavan hyvässä 
myötätuulessa ja sen vauh-
dittamiseksi on ensi vuoden 
budjetissa varattu hieman 
yli miljoona euroa.

Kuivuus vaatii  
osansa

Yksi viime aikojen keskei-
sistä puheenaiheista myös 
Málagan alueella on ollut 
kuivuus. Vesivarastot ovat 
monin paikoin ennätyksel-

lisen alhaalla, ja samaan ai-
kaan sekä vettä käyttävien 
asukkaiden ja turistien, ku-
ten myös kasteluvettä kai-
paavien viljelmien määrä 
vain kasvaa.

Kuivuus myös jarruttaa 
alueen talouskasvua. Esi-

merkiksi avokadon viljelijät 
menettävät valtavia summia 
kun kuivuus karsii satoa. 
Samoin epävarmuus karsii 
myös alueen vetovoimaa si-
joittajien silmissä.

Tilanteen helpottami-
seksi maakuntahallitus on 

suunnannut kuivuuden vai-
kutusten helpottamiseksi 
64 miljoonaa euroa vuo-
delle 2023. Tällä rahalla 
aiotaan mm. ohjata Guadal-
horce-joen vesiä paremmin  
viljelijöiden käyttöön.

Lähde: Diario Sur

Pe 4.11.
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Málagan metro on edelleen tärkeä kohde myös ensi vuoden budjetissa. (Kuva: Málaga metro)
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Avoinna päivittäin

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

GRILLATTUA  

LIHAA
Steak House Paseo Máritimo nro 64, local 1 (hotel Yaramar)

Avoinna klo 12–24 (ma suljettu) – Puh 951 530 498

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

Kansainvälinen keittiö, laaja ruokalista!

HIILIGRILLI! Tule tutustumaan!

-10%
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Avoinna klo 12-20
(to suljettu)

Calle Maestra
Angeles Azpiazu 8

puh. +34 643 855 849

Porokebab

11,50€

 

Pe 4.11.
Fuengirola, Kukko, Aurinkorannikon kokoomuksen 
poliittinen keskustelu Jarmo Limnell klo 13, 
Pikkis & Silen klo 20
Fuengirola, Bar Hima, Liiga: Jyp – ILVES klo 17.30 
Fuengirola, Pub FiftySixty, 301 Darts klo 17.30
Fuengirola, Tauski Bar, Karaoke klo 20
Fuengirola, Tipi Tapa, Flamenco-show klo 19.30
Fuengirola, Uusi Refla, SM-liigaa klo 17.30, 
Texas Hold'em -turnaus klo 18
Benalmadena, Budha Plaza, Perjantaitanssit, 
Kari Koo & Paula, klo 19.30–22.30

La 5.11.
Fuengirola, Kukko, Abba Show klo 20
Fuengirola, Bar Hima, Liiga: KooKoo – ILVES klo 15 
Fuengirola, Padel Los Pacos, Suomela Open 
-padelturnaus klo 9–21
Fuengirola, Pub FiftySixty, The Levyraati klo 18
Fuengirola, Suomela, Asahi-tunti klo 14–15
Fuengirola, Tauski Bar, Karaoke klo 20
Fuengirola, Tipi Tapa, Flamenco-show klo 19.30
Fuengirola, Uusi Refla, SM-liigaa alk.klo 16,  
Colorado Avalanche – Columbus Blue Jackets 
NHL-peli Tampereella klo 18.45
Torremolinos, Kymppipaikka, Tanssit Pikkis & Co 
klo 19

Su 6.11.
Fuengirola, Kukko, Andalusian Swingband & 
Antti Sarpila klo 18
Fuengirola, Bar Hima, MusaVisa klo 16
Fuengirola, Pub FiftySixty, Jatkuttaa klo 17
Fuengirola, Suomela, Asahi-tunti klo 14–15, 
Taidenäyttelyn avajaiset Taina Godfrey klo 13–16

Fuengirola, Tauski Bar, Margen tietovisa klo 18, 
Karaoke klo 20
Fuengirola, Uusi Refla, Kokoontuminen pelireissuun 
Malaga – Eibar klo 16, Tanssii Tähtien Kanssa 
klo 18.30

Ma 7.11.
Fuengirola, Bar Hima, Makkaramaanantai! klo 18
Fuengirola, Suomela, teemassa Kristiina Tähtinen, 
hiusten ja hiuspohjan terveys klo 16.30–17.45
Fuengirola, Uusi Refla, Siipimaanantai alk. klo 12.30

Ti 8.11.
Fuengirola, Kukko, Aurinkorannikon Asuntoinfo 
klo 12, Rannikon Mestarit solisteina Tarja Leskinen, 
Kukkis Rajalin, Ville Rannila ja Pikkis Karen klo 19
Fuengirola, Bar Hima, HimaLive -klubi: Ari Onnela & 
Erja Siljamo klo 20 
Fuengirola, Tipi Tapa, Flamenco-show klo 19.30
Fuengirola, Uusi Refla, Texas Hold'em klo 18

Ke 9.11.
Fuengirola, Kukko, Seita & Friends klo 19
Fuengirola, Bar Hima, HimaVisa -tietokilpailu klo 20 
Fuengirola, Pub FiftySixty, Jatkuttaa klo 17
Fuengirola, Tauski Bar, Darts klo 17, Karaoke klo 20
Fuengirola, Tipi Tapa, Flamenco-show klo 19.30
Fuengirola, Uusi Refla, Fillarimummo tarinoi klo 13

To 10.11.
Fuengirola, Kukko, Pientä laittoa -parisuhdekomedia  
Juha Veijonen ja Maarit Peltomaa klo 19
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, Sveitsi – Suomi EHT 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

Ikimuistoisten tapahtumien järjestäjä

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

YHTEYSTIEDOT: 
Puerto deportivo 
Local 325-327, 

Fuengirola
+34 624 432 698 

Su 6.11. klo 18:30 
Malaga – R.Sporting Gijon

TULE MUKAAN PELIREISSULLE!
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

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

@Restaurant Kukko
@Simply Scandinavian

Ravintola avoinna
joka päivä klo 11–16 sekä 
tapahtumien yhteydessä.

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

Menovinkit  MENOVINKIT   Menovinkit

Tulossa olevat karaokeklubit

Ravintola Kukko � www.kukkorestaurante.com

Pe 4.11.
Pikkis & Silenin jälkeen
La 5.11.
Abba show’n jälkeen

Ke 9.11.
Seita & Friendsin jälkeen
To 10.11. & Pe 11.11. 
Pientä laittoa jälkeen

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

Abban hitit livenä

Rannikon 
mestarit 
palaavat 
Kukkoon

Jokainen meistä osaa ulkoa ties kuinka monta Abban kertosäettä.

Lauantaina 5.11. bailataan 
hela natten. Ruotsin 70-lu-
vun suurin vientituote ABBA 
teki hillittömän määrän hit-
tejä, joiden kertosäkeet ovat 
porautuneet jokaisen alita-
juntaan. 

Aurinkorannikolla vai-
kuttava nelikko Kukkis Ra-
jalin, Tarja Leskinen, Sami 
Lassila ja Heikki Viinamä-
ki ovat sovittaneet kappa-

leet juuri itselleen sopiviksi. 
Listalla ovat ne ikimuistoi-
set Dancing Queen, Waterloo, 
Fernando ja kaikki muut iha-
nuudet. Tätä mahtavaa spek-
taakkelia ei kannata missata. 
Jo miehet ruotsalaisperuu-
keissaan ovat riittävä syy 
saapua paikalle.

Varaa liput ennakkoon 
kukko.events@gmail.com 
(12€).

Ensi viikko on Seita & Fri-
ends -yhtyeellä vähintäänkin 
monipuolinen. Maanantaina 
7.11. ryhmä kokoontuu seu-
rakuntakodille gospel-hen-
gessä. Ohjelmisto koostuu 
tutuista ja tuntemattomam-
mista negro spirituaaleista 

ja muista gospel-kappaleis-
ta. Koska mukana on Antti 
Sarpila, kappaleissa on mel-
ko swingahtavia sovituksia. 
Konsertti alkaa klo 19 ja oh-
jelmamaksu on 15€.

Antti Sarpila on yhtyeen 
mukana myös Kukon keikal-

la keskiviikkona 9.11. Silloin 
teemana on salakapakkajazz 
eli mennään maanantaista 
hieman jazzin toiselle laidal-
le. Kyseessä on Antti Sarpi-
lan viimeinen esiintyminen 
Aurinkorannikolla tänä syk-
synä. 

Rannikon mestareiden so-
listeina toimii neljä ykkösri-
vin suomalaista laulajaa 
alueelta. Ryhmän naissolis-
tit ovat tutut vaikkapa Abba 
showsta, siinä Tarja Leskinen 
ja Kukkis Rajalin ovat osoitta-
neet mestarillisuutensa sekä 
yksin solisteina, että yhdessä 
esiintyen. Molemmat ovat to-
ki laulaneet monessa muus-
sakin kokoonpanossa ja aina 
jälki on ollut häkellyttävän 
hyvää.

Miessolistit ovat Pikkis 
Karen ja Ville Rannila. Pik-

kis on legenda, vuosikym-
meniä Aurinkorannikolla 
vaikuttanut karheaääninen 
bluesmies, jonka tulkinnat 
menevät vankasti ihon alle. 
Ville Rannila on tuoreempi 
kasvo Aurinkorannikolla. 
Hän on komeaääninen is-
kelmistä innostunut laulaja.

Näitä upeita solisteja säes-
tää ammattitaitoinen bän-
di, jossa koskettimia soittaa 
Antti Maunu, bassoa Erkki 
Kaikkonen, kitaraa Heikki 
Viinamäki ja rumpuja Mik-
ko ”Kobe” Kaakkuriniemi.

Ohjelmisto koostuu suo-
malaisten mestareiden 
ikivihreistä iskelmistä ja kan-
sainvälisistä hiteistä. Shown 
aluksi kuultu potpuri oli us-
komaton suoritus. Kymme-
niä kappaleiden, rytmien ja 
sävellajien vaihtoja lennosta. 
Ja kaikki ammattimaisen su-
juvasti. 

Luvassa siis hienosti esitet-
tyjä suomalaisia pophelmiä 
ja kansainvälisiä klassikoi-
ta. Varaa paikkasi laittamalla 
sähköpostia kukko.events@
gmail.com (18€).

Seita & Friends – gospelia ja 
salakapakkajazzia

Suomela 
open 
padel-
turnaus

Mestarit palaavat areenalle.

Yleisön vaatimuksesta, ei pyynnöstä johtuen 
Kukon tapahtumakalenteriin raivattiin tilaa 
Rannikon mestareiden uusintakeikalle. Ensi-
ilta oli valtaisa menestys, suuri osa yleisöstä 
jäi ulkopuolelle. Sisään mahtuneet olivat 
haltioissaan esityksestä. Uusi mahdollisuus 
aukeaa tiistaina 8.11.

– Harvoin on niin hieno tun-
ne lavalla, kuin mestareiden 
keikalla oli. Jotenkin kaik-
ki palaset tuntuivat loksah-
tavan paikalleen, orkesterin 
koonnut pianisti Antti Mau-
nu kuvailee ensi-illan tun-
nelmia.

Myös yleisöstä kuultiin 
pelkästään ylistäviä kom-

mentteja.
– Tämä on todennäköises-

ti parasta, mitä suomalaises-
sa viihdekentässä on koskaan 
pystytty Aurinkorannikolla 
toteuttamaan. Mikä laula-
misen, soittamisen ja esiin-
tymisen ilo, tällaista kohtaa 
harvoin, julisti sanoittajames-
tari Chrisse Johansson.

Lauantaina 5.11. Los Paco-
sin padel centerissä jär-
jestetään mittava turnaus. 
Järjestävänä osapuolena toi-
mii Suomela. Turnaukseen 
on ilmoittautunut 120 pe-
laajaa. Se on täynnä, eli uu-
sia pelaajia ei enää mukaan 
mahdu.

– Yleisöä toivomme pai-
kalle mahdollisimman 
paljon. Tarkoitus on tehdä 
lauantaipäivästä muutakin 
kuin pelkkä urheilukisa. 
Tervetuloa koko perheen 
voimin viihtymään kentän 
laidalle. Tarjolla on esimer-
kiksi lakua, virvokkeita ja 
kaikkea kivaa pientä syö-
tävää, kertoo turnauksen 
organisaattori Hanna Ky-
tölä-Lundström.

Pelit alkavat aamulla klo 9 
ja mikäli kaikki menee suju-
vasti, turnaus on ohi klo 21.

Hanna Kytölä-Lundström ja Paavo Ässämäki toivottavat kaikki mukaan 
viettämään urheilullista lauantaipäivää Los Pacosissa.
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Lokakuu oli 
mittaushistorian 
toiseksi lämpimin
Juuri päättynyt lokakuu jää Málagan alueen mittaus-
historiaan toiseksi lämpimimpänä lokakuuna koko 
80-vuotisen mittaushistorian aikana.

Koko lokakuun keskimääräinen vuorokauden 
lämpötila Málagan lentoaseman virallisessa mit-
tauspisteessä oli 21,8 astetta. Se on vain yhden asteen 
kymmenyksen vähemmän kuin kaikkien aikojen en-
nätys, vuonna 2013.

Huippulämpötilassa jäätiin kuitenkin kauas ennä-
tyksistä. Tämän vuoden lokakuun korkein mitattu 
lämpötila Málagassa oli 30,8 astetta. Lukema on toki 
korkea, mutta jää selvästi 36,3 asteen ennätyslukemis-
ta, jotka mitattiin lokakuussa 2014.

Päivän ylin lämpötila oli keskimäärin 26,4 astet-
ta, mikä on 2,3 astetta pitkäaikaisen keskiarvon ylä-
puolella.

Yön alimmat lämpötilat olivat tässä lokakuussa kes-
kimäärin 17,1 astetta. Tämä on kaksi astetta enemmän 
kuin lokakuussa yleensä.

Andalusialaisen 
nuoren palkasta 
72% menee 
vuokraan
Palkkojen ja asumiskulujen epäsuhta on Andalusias-
sa yksi maan suurimpia. 16-29-vuotiailta andalusia-
laisilta menee keskimäärin 72% palkasta vuokraan.

Palkat ovat matalat ja vuokrat korkeat. Tilanne on 
vielä pahempi Kataloniassa, Baleaareilla ja Kanarian 
saarilla, missä nuoren palkasta menee 94% vuokraan. 
Tämä johtaa siihen, että nuorten on yhä vaikeampi it-
senäistyä ja hankkia omaa asuntoa, vaikka he olisi-
vatkin löytäneet töitä. Niinpä vanhempiensa luona 
asuvien aikuisten määrä kasvaa kovaa vauhtia. 65% 
nuorista aikuisista asuu nykyään vanhempiensa luo-
na. Vuonna 2010 luku oli 53%.

Suositusten mukaan asumiskustannukset palkas-
ta saisivat olla 30%. Espanjan nykyinen hallitus on 
luonut nuorille asumistuen, mutta nuorisoneuvoston 
(CJE) varapuheenjohtaja Antonio Baéz kertoo uutistoi-
misto Efelle, että tuki on riittämätön.

Vox ei halua tuomita 
francolaisuutta 
Andalusiassa
Oikeistopopulistipuolue Vox ehdottaa Andalusian par-
lamentissa lakia, joka korvaisi aikaisemmin hyväksy-
tyn uudistuksen, joka tuomitsee Francon diktatuurin.

Andalusiassa hyväksyttiin edellisellä kaudella la-
ki, joka vastaa tänä syksynä Espanjassa voimaan tul-
lutta ns. demokraattisen muistin lakia. Se tuomitsee 
Francon diktatuurin aikana vuosina 1939–1975 teh-
dyt rikokset. Andalusialaisen uudistuksen puolesta 
eivät äänestäneet PP eikä Vox.

Oppositiossa oleva Vox painostaa hallituksen muo-
dostanutta PP:tä hyväksymään oman ehdotuksensa, 
joka korvaisi sosialistihallituksen tekemän uudistuk-
sen. Voxin Andalusian parlamentin puhemies Manuel 
Gavira sanoo, että jos Andalusian autonomian presi-
dentti Juanma Moreno ei suostu ehdotukseen, hän hy-
väksyy vasemmiston ihanteet.

PP voitti tänä vuonna pidetyissä vaaleissa ehdotto-
man enemmistön.

Brasilialainen jalkapallo-
tähti Neymar on vapautet-
tu häntä vastaan nostetuista 
korruptio- ja petossyytteistä.

Tapaus juontaa Ney-
marin vuonna 2013 ta-
pahtuneeseen siirtoon 
brasilialaisesta Santosista 
FC Barcelonaan. Neymarin 
siirtosummaksi ilmoitettiin 
tuolloin 57,1 miljoonaa eu-
roa. Sijoitusyhtiö DIS, joka 
omisti 40% Neymarin pe-
laajaoikeuksista, syytti pe-
laajaa ja muita sopimuksen 
osapuolia siitä että todelli-
nen, korkeampi siirtosum-
ma olisi pimitetty.

Syyttäjät hakivat Ney-
marille kahden vuoden 
vankilatuomiota ja 10 mil-
joonan euron sakkoja. Lo-
pulta syyttäjät kuitenkin 
ilmoittivat luopuvansa kai-
kista syytteistä kaikkia ju-
tun syytettyjä vastaan.

Neymar siirtyi FC Barce-
lonaan vuonna 2013 maini-
tulla 57,1 miljoonan euron 
siirtosummalla. Hän pela-

• JOIDENKIN ASIANTUNTIJOIDEN ennustama uusi ko-
rona-aalto ei ainakaan toistaiseksi näytä realisoituneen 
Málagan alueella. Tällä hetkellä provinssi sairaaloissa 
on yhteensä sairaalahoidossa 43 koronapotilasta. Heis-
tä kaksi on tehohoidossa. Andalusian itsehallintoalueel-
la sairaalahoidossa on kaikkiaan 239 koronapotilasta 
ja heistä 13 on tehohoidossa. Viimeisen viikon aikana 
Málagassa kuoli 11 ja koko Andalusiassa 29 korona-
positiivista potilasta. Tilastoissa ei kuitenkaan näy oliko 
varsinainen kuolinsyy covid-19 vai jokin muu. 

• AURINKORANNIKKO ON NOUSSUT koko Espanjan  
kolmanneksi suosituimmaksi rantalomakohteeksi.  
Espanjan kansallisen tilastokeskuksen (INE) tilastoista 
ilmenee, että tammikuun ja syyskuun lopun välisenä  
aikana Costa del Solin alueella kävi kaikkiaan 4.541.789 
turistia. Vain Palma de Mallorcalla ja Barcelonassa 
määrä oli korkeampi. Aurionkorannikon reilut 4,5 miljoo-
naa matkailijaa on vain 2,5% vähemmän kuin ennätys-
vuonna 2019. Muun muassa Ranskasta, Alankomaista 
ja USA:sta saapuvien turistien määrä on selvässä nou-
sussa. Brittejä tulee vähemmän kuin aiemmin. 

• GUARDIA CIVIL on pidättänyt Nerjassa 72-vuo-
tiaan irlantilaismiehen, josta oli annettu kansain-
välinen pidätysmääräys. Miestä odottavat 
kotimaassaan syytteet alaikäisten seksuaalisesta 
hyväksikäytöstä ja lapsipornon hallussapidosta. 
Epäilty oli ehtinyt asua Nerjassa jo viiden vuoden 
ajan, ja oli näin onnistunut pakoilemaan Irlannis-
sa pidettyä oikeudenkäyntiä. Pidätyksen jälkeen 
häntä säilytetään Torroxin poliisin sellissä kun-
nes käytännön järjestelyt Irlantiin luovuttamisesta 
saadaan hoidettua. 

• SOHAILIN LINNAN VIERUSTALLA jatkuvat  
arkeo logiset kaivaukset ovat paljastaneet, että  
Fuengirolan alue on aikanaan ollut merkittävä 
kauppapaikka Rooman valtakaudella. Kaivauk-
sissa on löytynyt jäänteitä ilmeisesti merkittä-
västä kauppa-alueesta, joka ajoittuu johonkin 
ensimmäisen ja kolmannen vuosisadan tienoil-
le yleistä ajanlaskua. Fuengirolan kaupunki aloitti 
alueellaan sarjan arkeologisia kaivauksia vuonna 
2018 ja niitä on tarkoitus jatkaa vielä pari vuotta.

Seuraava kysymys: Kuinka moniin pikkujouluihin aiot osallistua?

Neymar vapautettiin 
korruptiosyytteistä

Pitäisikö Suomen pysyä 
talvi- tai kesäajassa?

Kyllä, pitäisi pysyä kesäajassa

43%

Kyllä, pitäisi pysyä talviajassa

46%

Neymarin ura jatkuu Ranskassa, syytteistä vapaana miehenä.

si joukkueessa neljä vuotta 
ja oli mukana voittamassa 
katalaaniseuralle kahta Es-

panjan mestaruutta ja yhtä 
Mestareiden liigan mesta-
ruutta. Elokuussa 2017 Ney-

mar siirtyi Ranskaan, Paris 
St-Germainin palvelukseen 
222miljoonalla eurolla.

Ei, jatketaan siirtelyä

11%
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Pe 4.11. klo 20 
(10/13€)
Pikkis & Silen

La 5.11. klo 20 (12/15€)
Abba show
Kaikki hitit 
Waterloosta 
Dancing queniin

Su 6.11. klo 18 (20€)
Andalusian 
Swingband
Glenn Milleriä ja 
muuta big band 
-musisointia neljän 
puhaltimen voimin

Ti 8.11. klo 19 (18/20€)
Rannikon Mestarit
Tarja Leskinen, 
Kukkis Rajalin, 
Ville Rannila ja 
Pikkis Karen

Ke 9.11. klo 19 (10€)
Seita & Friends
Salakapakkajazzia

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

Ti 15.11. klo 19 (13/15€)
Päivi Mäkinen 
Édith Piaffin 
laulut ja elämä

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

La 19.11. klo 20 
Manana Klubi
DjNGLE + artisti 
(ilmoitetaan 
myöhemmin)

Ti 22.11. klo 19 
(10/13€)
Badding-ilta
Solistina 
Jartsa Tuovinen

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

Joka viikko peruslistan lisäksi 

vaihtuvia erikoisuuksia.

4.11.–17.11. 

Kukon skagen 

ja Ankan rintaa

SHOW & DINNER

YLEISÖN 

VAATIMUKSESTA 

UUSINTAESITYS!

Kukossa

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

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

Pe 25.11. klo 20 
(10/13€)
Silen Band 
plays latino

To 1.12. klo 19 
(10/13€)
Beatlesia suomeksi
Ari Onnela & band 
käännöskukkasten 
aarrearkulla

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

Pe 9.12. klo 20 
(15/18€)
Lauluyhtye Tríadan 
joulukonsertti
Maija Hapuoja, 
Seita Van Den Eeden, 
Leea Antila

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

Varaa lippusi lähettämällä sähköpostia
osoitteeseen kukko.events@gmail.com

(Ennakkovaraus sisältää pöytävarauksen 
ja se edellyttää ruokailua.)

Pe 16.12. klo 20 
(10/13€)
Rautalanka- ja 
beat-ilta 

La 17.12. klo 20 (12/15€)
O sole mio -konsertti 
KarHes esittää 
kevyttä klassista ja 
evergreenejä

Ti 6.12. klo 17
Itsenäisyyspäivän 
juhlaillallinen 43€
� Juhlallinen 
buffet-tarjoilu

� Linnan juhlat 
monelta screeniltä

La 24.12. (kattaukset 
klo 13, 16 ja 19)
Jouluaaton 
juhla-ateria 43€
� Buffet-ruokailu 
kaikkine joulun 
herkkuineen

La 31.12. klo 20 
Uudenvuoden 
gourmet -juhla 65€
� 9 ruokalajin 

juhlaillallinen

Joululounaat

Jouluinen buffet 
lounasaikaan
(klo 12–15.30) 17€
To 1.12.
To 8.12.
To 15.12.
To 22.12.

Jolukuun juhlat

tapahtuu!
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El Rancho – herkullista lihaa 
ja laadukkaita viinejä
El Rancho de Salva on ehdottomasti 
yksi Fuengirolan parhaita pihvipaikkoja. 
Ravintoloitsija itse valitsee kaikki tarjottavat 
lihat ja ne ovat kaikki huippulaatua. 
Parhaimmat tulevat Galician alueelta, mutta 
muualtakin Espanjasta löytyy laadukkaita 
fileitä ja kyljyksiä.

Teksti ja kuvat: Antti Pekkarinen

El Ranchossa liha grillataan 
kunnollisella hiiligrillillä. 
Siksi lihassa on aina kun-
non paistopinta ja elävästä 
tulesta ruokaan tarttuu mau-
kas savun aromi.

– Hiiligrilli on minun 
mielestäni ainoa oikea tapa 
kypsentää liha, on se sitten 
naudan sisäfilettä, possun 
poskia tai lampaan kyljyk-
siä. Lihassa pitää olla rapea 
paistopinta ja sisältä sen 
täytyy pysyä mehukkaana. 
Olen itse mahdollisimman 
paljon grillin ääressä, jotta 
laatu varmasti pysyy korke-
ana, tosin kaikki kokkimme 
ovat tätä nykyä erinomaisia 
grillaajia, ravintoloitsija Sal-
vador Lucena Giron kertoo.

Eikä Salva turhia juttele. 
Testiryhmämme kokeili Ga-
licialaista luutonta vasikan 
kyljystä, lampaankyljyksiä 
ja secreto ibéricoa, sitä pos-
sun parasta osaa. Kaikki li-
hat olivat rapsakkapintaisia, 
mutta sisältä ihanan pehmei-
tä. Kypsyydet olivat kullekin 
lihalle parhaat mahdolliset.

El Ranchon lihat eivät juu-
ri kastikkeita tai lisämaus-
teita kaipaa, ne maistuvat 
sellaisenaankin. Jos kuiten-
kin pidät kastikkeista, kokei-
le talon pippurikastiketta. Se 
vie kielen mennessään.

Tomaattia ja  
muita alkupaloja

Tässä jutussa mentiin peppu 
edellä puuhun, eli aloitettiin 
pääruoista. Nyt muutama sa-

na El Ranchon alkupaloista, 
jotka olivat nekin oman jut-
tunsa arvoisia.

Tomaatti on melko yksin-
kertainen raaka-aine. Siitä 
saa pienillä kikoilla usko-
mattoman herkullisia al-
kupaloja. Tomaatit Ranchon 
tapaan on klassikkoannos. 
Siinä on tomaattiviipalei-
ta, öljyä, vinagrettea, vähän 
yrttejä ja valkosipulia. Yksin-
kertaista, mutta kun kaikki 
ainesosat ovat laadukkaita, 
makuyhdistelmä on lyömä-
tön. Myös Cantabrian tomaa-
tit anjovisfileiden kanssa 
ovat mainio alkupala.

– Teemme vinagrettem-
me itse ja sen koostumus on 
tarkkaan mietitty. Siinä yk-
si salaisuus tomaattiemme 
suosioon.

Tomaattien lisäksi al-
kupaloista löytyy paljon 
erilaisia tyypillisiä espan-
jalaisia alkuruokia. Juus-
tot, kuivakinkut ja patéet 
löytyvät listata, samoin fri-
teeratut munakoisot ja kat-
karapu-avokado cocktail. 
Myös lämpiä alkuruokia on 
useita, niistä kannattaa mai-
nita ainakin erilaiset makka-
rat kuten morcilla, chorizo ja 
chistorra.

Salvador Lucena Giron on ylpeä ravintolastaan. Hän valitsee itse tarjottavat viinit ja lihat.

Kunnon hiiligrilli antaa lihalle pikantin savun aromin.

Vermouth rosada saa aperitiivina veden kielelle.

El Ranchossa ruokailun voi jakaa koko porukan kesken. Lihan saa valmiiksi viipaloituna, joten voitte maistaa 
useampia eri lajeja.

Erinomaiset juomat

Jo ennen alkupaloja, ilta kan-
nattaa aloittaa hyvällä aperi-
tiivilla. El Ranchon aperitivo 
de la casa on vermouth ro-
sadaa, johon on lisätty häi-
vähdys tonicia. Appelsiinin 
siivut ja jäät lasissa kruu-
naavat tämän ehdottomas-
ti kokeilemisen arvoisen 
alkudrinkin.

Hyvä ruoka tarvitsee seu-
rakseen hyvät juomat. Niitä 
Ranchosta löytyy. Viinilista 
on kohtuullisen laaja, mut-
ta ainakin punaviinien koh-
dalla sitä ei tarvitse hirveästi 
selata. Viña Rufina löytyy 
talon viininä ja se on erin-
omainen juoma liharuokien 
kanssa. Jos lompakko antaa 
yhtään periksi, suosittelen 
ottamaan saman bodegan 

crianzan tai jopa reservan. 
Ette varmasti pety, niin täy-
teläistä ja sävykästä ovat Ru-
finat. 

Myös valkoviinien puo-
lelta löytyy mielenkiintoi-
sia tuttavuuksia. Kannattaa 
kysellä henkilökunnalta vii-
neistä. 

Joulu tulee ja sen myötä 
pikkujoulut. El Ranchossa 
on tarjolla ryhmille suunnat-
tu joulumenu. Sitä kannat-
taa hyödyntää, kohtuulliseen 
hintaan saa paljon maistel-
tavaa. Esimerkiksi yrityksen 
tai kaveriporukan pikkujou-
lut onnistuvat mainiosti tun-
nelmallisessa ympäristössä 
hyvien ruokien äärellä.

El Ranchon osoite on Cal-
le Juan Sebastián 3. Ravinto-
la sijaitsee toisessa korttelissa 
rantakadulta käännyttäessä. 
Sijainti on Fuengirolan kes-
kustan ja Los Bolichesin vä-
limaastossa.

Hyvä ruoka 
tarvitsee 
seurakseen 
hyvät juomat. 
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Veijonen ja Peltomaa 
parisuhdekiemuroissa

Albatrossi ja Heiskanen 
Aurinkorannikolle

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:

Teatteri Suomelan viime-
vuotinen esitys oli Chrisse 
Johanssonin laulutekstei-
hin perustuva Suomelan 
juhlarevyy. Teatteri Suomela 
päätti jatkaa suurien teksti-
nikkarien kunnioittamista 
ja valitsi tämän vuoden näy-
telmäksi Junnu Vainion lau-
luihin perustuvan ja Jukka 
Virtasen kirjoittaman Al-
batrossi ja Heiskanen -näy-
telmän.

Tarina kertoo, että Juk-
ka Virtanen oli kaksi kuu-
kautta Vainion kuoleman 
jälkeen pitkällä ulkomaan-
matkalla. Hän oli kävele-
mässä hiekkarannalla, kun 
ylle kaarsi komea Albatrossi, 
jollaista Virtanen ei ollut en-
nen nähnyt. Lintu lensi koh-
ti, kääntyi, palasi takaisin ja 
nyökkäsi. Virtanen koki, et-
tä Junnu tuli jättämään jää-
hyväiset. Kokemus synnytti 
ajatuksen Junnun elämästä 
kertovasta näytelmästä. 

Albatrossi ja Heiskanen on 
yksi Suomen suosituimmis-
ta musiikkinäytelmistä ja saa 
ensi-iltansa Aurinkoranni-

kolla hotelli Las Palmerak-
sessa 19.11.2022 klo 15. 

Alkuperäisessä näytel-
mässä on mukana kolmi-
senkymmentä Vainion 
kappaletta. Teatteri Suome-
la tiivisti tekstiä ja otti mu-
kaan 26 laulua. Esityksessä 
kuullaan monia rakastettu-
ja kappaleita, kuten Vanhoja 
poikia viiksekkäitä ja Kotkan 
poikii ilman siipii sekä tieten-
kin Albatrossi ja paljon on 

myös vähemmän tunnettuja 
kappaleita mm. Ääretön aava 
mun ympärilläin ja Santalah-
teen uudestaan.

Vaikka esitys on täynnä 
musiikkia, löytyy siitä myös 
juoni, joka kuljettaa esitys-
tä eteenpäin laulusta toiseen. 
Lavasteet ovat yksinkertai-
set ja koko näyttelijäkaarti on 
lavalla koko esityksen ajan. 

Näytelmän ohjaa Eeva Kei-
nonen, koreografioista vastaa 

Marita Hakkarainen ja bändi, 
– Hese Viinamäki, Jari-Pekka 
Leino ja Jorma Ettanen – sii-
vittävät näyttelijät ja katsojat 
oikeaan tunnelmaan. 

Rooleissa Olavi Ala-aho, 
Heikki Haapaniemi, Laura 
Vairila, Sanna Haapaniemi, 
Paavo Ässämäki, Ulla Tur-
tola, Nina Kerminen, Tiina 
Haka-Ylitalo, Marita Hakka-
rainen, Tuula Kaunisto, Jaana 
Kinnunen, Vesa Mäkinen ja 
Aulikki Silvennoinen.

Näytelmää esitetään Au-
rinkorannikolla viisi ker-
taa: la 19.11. klo 15 Hotel Las 
Palmeras, pe 25.11. klo 18 
Bar&restaurante Nuriasol, 
ti 29.11. klo 18 Hotel Las Pal-
meras, 10.12. klo 18 Kymp-
pipaikka, Torremolinos ja 
viimeinen esitys to 15.12. klo 
18 Suomelan Sali. 

Liput maksavat 15 euroa 
ja niitä myyvät etukäteen 
Fuengirolassa Suomela, New 
Ewald’s, Q bar, Olé-kustan-
nus, Sun-loma ja Nuria-
sol sekä Torremolinosissa 
Kymppipaikka. Lippuja voi 
ostaa myös näyttelijöiltä.

Masa ja Lissu ovat 
olleet naimisissa 
25 vuotta. Vieläkö 
on toivoa vai onko 
kaikki jo menetetty? 
Lissu päättää tarttua 
härkää, siis Masaa 
sarvesta… Siis sar-
vista.

Pientä laittoa on lukuisista 
elokuva- ja tv-rooleistaan 
tunnettujen Juha Veijosen 
ja Maarit Peltomaan täh-
dittämä hulvaton esitys 
pitkän parisuhteen kom-
mervenkeistä. Näytelmän 
on käsikirjoittanut Heikki 
Lund. Katsomossa Masan 
ja Lissun suhteen ongelmat 
ja niiden purkaminen nau-
rattavat. Luultavasti ilmassa 
on myös pientä huokailua ja 
hikoilua – varsinkin jos oma 

Yleisessä saunassa, miesten puolella. (Kuvat Eeva Keinonen)

Riemukasta iloittelua seiväsmatkoilla.

Albatrossi Heiskanen ja Kaihomieli.
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Parisuhdetta kannattaa välillä koetella. Se onnistuu mainiosti saapumalla yhdessä mielitietyn kanssa 
katsomaan Pientä laittoa.

kumppani sattuu istumaan 
vieressä. Tervetuloa rohkeas-
ti testaamaan!

Pientä laittoa Kukossa 
torstaina 10.11. ja perjantai-
na 11.11. Liput ennakkoon 

laittamalla sähköpostia 
osoitteeseen kukko.events@
gmail.com. (20€)

ASB kasvaa big bandiksi
Andalusian Swingband laa-
jentuu tulevana sunnun-
taina (6.11.) big bandiksi. 
Lavalle nousee kahdeksan 
miestä esittämään hienoja 
sovituksia vanhoista jazz-

klassikoista. Ohjelmistossa 
on Glenn Millerin ja mui-
den big band -klassikoiden 
tunnetuksi tekemiä kappa-
leita. Paikalla on neljä puhal-
tajaa, niillä saadaan aikaan 

täyteläinen soundi ja sven-
gi. Sunnuntain keikka on 
Antti Sarpilan tämän syk-
syn viimeinen esiintyminen 
Andalusian Swingbandin 
kanssa.
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Sairaalat palveluksessanne. Kaikki erikoislääkärien ja kirurgiset palvelut uusimmalla teknologialla.

Ensiapu- ja lastenlääkärin päivystys 24h/vrk.

Työskentelemme kansainvälisten sekä kansallisten vakuutusyhtiöiden kanssa.

Suomenkielisiä lääkäreitä ja henkilökuntaa.

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

Lisa Pelttari, LT eMBA. 
Sisätautien- ja kardiologian erikoislääkäri

Ilkka Saarelainen, LL yleislääkäri

Ajanvaraukset suomen kielellä,  + (34) 616 241 290 

Vithas Xanit Internacional

 

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

 

952 367 190

     Vithas Torremolinos Medical Centre

 

C. Hoyo, 15. Torremolinos.

 

952 058 860

     Vithas Xanit Fuengirola Medical Centre
  

    

 

952 477 310

Suomenkielinen yhteyshenkilö:

Marita Ekman  +(34) 696 981 372

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

 

Koulumaailma ja some
MEIDÄN MONEN AURINKORANNIKON suomalaisen 
perheen lapset ovat Aurinkorannikon suomalaisessa 
koulussa. Minulle äitinä ja sosiaalityöntekijänä on tul-
lut monta kysymystä ja keskustelua kouluun liittyvistä 
asioista. On pohdittu samassa lauseessa niin koulu-
ruokaa kuin koulun johtoa. Osa pohdinnoista on niin 
voimakkaita, että niiden uudelleen lausuminen olisi jo 
osa asian jatkamista.

Sitä en halua tehdä, mutta haluan että pystymme 
pienessä ulkosuomailaisten yhteisössä avoimeen kes-
kusteluun ja rakentavan kritiikin an-
tamiseen. On ymmärrettävää, että 
lapsiamme koskettavat asiat herät-
tävät tunteita, ja mielipiteitä on yhtä 
monta kuin meitä vanhempiakin on. 
Silti virkatyön keskusteluita ei voi ra-
kentavasti käydä somessa. 

Lapset ja vanhemmat niin työs-
säni kuin vapaa-ajalla kohdatessani 
ovat pohtineet koulun hallintoa, joh-
toa ja sitä mitä siellä on puheiden 
mukaan tehty tai jätetty tekemättä. 
Ensinnäkin, minusta lasten asia ei ole pohtia tällaisia. 
Meillä vanhemmilla on velvollisuus pitää huoli siitä, 
mitä ikätason mukaisesti lapsillemme tai heidän läs-
nä ollessa puhumme. Toisena asiana meidän tulee 
aikuisina pohtia, minkälaista esimerkkiä annamme 

omalla toiminnalla lapsille ja nuorille 
esimerkiksi somekirjoittelusta. Kuin-
ka me puhumme toisista ihmisistä 
ja yhteisöistä sekä viranomaisista 
ja instituutioista?

Ymmärrän, etteivät virassa tai 
työtehtävissä olevat lastemme 

opetuksesta ja varhaiskasva-
tuksesta vastaavat henkilöt 

voi vastata näihin kysymyksiin ja syytöksiin takaisin 
somessa. Viranhoito ja työsuhde tarkoittaa, ettei näitä 
asioita voi käsitellä eikä kuulukaan käsitellä somessa 
tai kaduilla. Peräänkuulutan ammatillisten osaajien 
kunnioitusta sekä ymmärrystä siitä, että viranhoitajien 
työtä ohjaa tarkat lait ja asetukset sekä profession ja 
koulutuksen tuomat eettiset periaatteet.

Erityisen huolissani olen koulun työntekijöiden 
jaksamisesta tuon kaiken keskellä. Toivon, että me 
vanhempina ja yhteisön jäseninä voimme tukea koulun 

työntekijöitä ja samalla lastemme 
ammattitaitoista kasvatusta. Ym-
märrän epätietoisuuden ja hämmen-
nyksen etenkin täällä uusien per-
heiden vanhempien keskuudessa, 
jota eripuraisuus ja somekirjoittelu 
tuottavat.

Toivon, että moni ihminen, joka 
haluaa vaikuttaa asioihin ja puuttua 
epäkohtiin, ottaisi yhteyttä asian-
osaisiin tahoihin rakentavalla tavalla. 
Vanhempina ja yhteisön jäseninä em-

me voi kuitenkaan tehdä kaikkea, emmekä myöskään 
kaikista asioista päättää. Osa päätöksistä ja tehtävistä 
kuuluu lainsäätäjien ja viranomaisten työhön. Me kaikki 
yhdessä voimme parantaa lastemme arkea täällä Au-
rinkorannikolla meille kuuluvista positioista. 

Jos minä voisin päättää, lopettaisin koulun johdon, 
opettajien ja lapsien vastakkainasettelun ja mielipiteissä 
ilmassa olevan joukkopaineen ja lähtisin rakentamaan 
yhteistyötä ilman, että keskustelua käydään enää yhtään 
enempää disformaaleilla some-alustoilla.

Niina Ristolainen
NSC Group Oy

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

Fuengirolassa.

Meillä vanhemmilla on 
velvollisuus pitää huoli 

siitä, mitä ikätason 
mukaisesti lapsillemme 
tai heidän läsnä ollessa 

puhumme. 

Pienikin ilmoitus huomataan! � Proteesit
� Valkaisut
� Kirurgiat
� Implantit
� Oikomishoidot
� Juurihoidot
� Digitaaliset 
   röntgenkuvat

Myös kaikki 
      �ityish�dot!

puh. 952 66 45 45

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

Av. Padre Jesús Cautivo, 35 

Palvelemme    
     teitä su�eksi!

Palvelut myös etänä!

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

Anni ’s
Elinvoimaa luonnosta.
Vital Shop

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

• Carre our Mijas Costa 

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

ummassa in liik eessä pal elua m ös suomen ielellä

Vitamiinit • mineraalit • luomuelintarvikkeet

-10
Meiltä löydät myös kattavan valikoiman Tohtori Tolosen tuotteita. 

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

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

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

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

– Muista ottaa pistekorttisi mukaan ostoksille! –

TRI TOLOSEN
MAITOHAPPO-

BAKTEERIT

-10%
Tarjous voimassa 

17.11.  asti.

Saatavana apteekeista, Giganteista ja wello2.fi.

Saatavana apteekeista, Giganteista ja wello2.fi.

Yhteistyössä

WWW.WELLO2.FI

Myynnissä 
Centro Finlandian

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

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

Tarjoushinta

WellO2 – lääkkeetön apu hengitysongelmiin

Maksuton 
kuljetus lähi-
alueille. Koko 

Espanjaan 10€.
Jo yli 70.000 
tyytyväistä 
käyttäjää!

Joululahjavinkki!
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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

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

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

 

 
 

 
 

•

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

Suonikohjujen ja säärihaavojen 
hoidot vaahtoruiskutuksella.

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

•

TARJOUKSENA 
VASTAANOTTO 
+ SYDÄMEN 

+ KAULAVALTI
-

MOIDEN JA 
AORTAN

ULTRAÄÄNI 180€

Tiedustelut ja ajanvarukset +34 617 324 788 Satu

info@cardiologosergiomejia.com
www.cardiologosergiomejia.com

Terveyspäivä tarjoaa jälleen 
rautaisannoksen tietoa

Aurinkorannikon Sydänyhdistyksen Terveyspäivä järjestetään lauantaina, 12. marraskuuta klo 10–16 hotelli Las Palmerasin sala Colónissa.

Aurinkorannikon 
sydänyhdistyksen 
vuoden päätapah-
tuma järjestetään Las 
Palmeras -hotellissa 
12. marraskuuta.

Aurinkorannikon Sydän-
yhdistys on toiminut Fuen-
girolassa ja ympäristössä 
sydänterveyden edistämi-
seksi nyt jo 15 vuoden ajan. 
Yhdistyksen vuosittaiseksi 

päätapahtumaksi on muo-
dostunut Terveyspäivä, joka 
on tänä vuonna 12. marras-
kuuta. Tapahtumapaikka-
na on monelta aiemmalta 
vuodelta tuttu hotelli Las 
Palmeras.

Tällä kertaa ohjelmassa 
on mm. keuhkosairauksien 
erikoislääkäri, unilääkäri 
Marianna Schwensonin esi-
telmä unen vaikutuksesta 
sydänsairauksiin ja kardio-
logi Lisa Pelttarin esitelmä 
kohonneen verenpaineen 
vaikutuksesta sydämen ja 

verisuoniston terveyteen.
Hammaslääkäri Joel Si-

nervo puolestaan kysyy, ”pii-
leekö suussasi terveysriski?”.

Lisäksi jalkapatikalla 
Espanjasta Suomeen vii-
me kevään ja kesän aika-
na tarponut Taina Liekari 
kertoo kokemuksistaan. 
Yleisö pääsee myös itse 
liikkumaan Taina Man-
sikkamäen venyttelyjum-
pan tahdissa.

Paikalla on myös yhteis-
työkumppaneiden esittely-
pisteitä sekä arpajaiset. 

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

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.

Tapahtuma-
paikkana 
on monelta 
aiemmalta 
vuodelta tuttu 
hotelli 
Las Palmeras.
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Kun Aurinkorannikon suomalaisilta kysyy, mikä heidät on saanut 
alun perin innostumaan tänne muuttamaan, yleisin vastaus lienee 
ilmasto. Ilkka af Ursinin vastaus on kuitenkin toisenlainen. Vaikka 
tavallaan sekin vähän ilmastoon liittyy.

Teksti: Janne Leipijärvi  Kuva: Sonja Lehmus

Ilkka af Ursin – välittävä padelkout

– Kyllä se oli padel, vastaa 
mies joka hurahti kyseiseen 
peliin jo vuonna 2016, asues-
saan vielä Suomessa.

Kuten monella muullakin 
suomalaisella padelistilla, 
myös Ilkka af Ursinilla on 
vahva tennistausta. Juniori-
vuosien jälkeen selkävaivat 
pakottivat kuitenkin vetäy-
tymään kilpakentiltä.

Vuonna 2016 af Ursin tu-
tustui puolisonsa kanssa pa-
deliin Turussa. Ja se olikin 
sitten menoa.

Vauvoja ja 
Aurinkorannikkoa

– Padel iski heti ensimmäi-
sellä kokeilulla, mies muis-
telee.

Suomessa lajin harrasta-
minen on toki mahdollista, 
mutta olosuhteiden vertaa-
minen lajin ykkösmaahan 
Espanjaan on turhaa, puhu-
taan aivan eri asioista. Tä-
män huomasi myös Ilkka af 
Ursin, joka alkoi katsoa elä-
mäntilannettaan ja miettiä 
miten pääsisi enemmän Es-
panjaan pelaamaan.

– Alkuun meni muuta-
ma vuosi aika kätevästi van-
hempainvapailla. Nykyisen 
puolisoni kanssa saim-
me ensimmäisen lapsem-
me vuonna 2017. Samana 
vuonna vietimme syksyllä 
vanhempainvapaita ynnä 
muita täällä Aurinkoran-
nikolla. Samoin seuraava-
na keväänä, hän kertoo.

– Toinen lapsemme syn-
tyi vuonna 2018 ja kolmas 
vuonna 2020. Jälleen toistui 

Málagan padelkeskuksissa 
treenaa lukuisia pareja maa-
ilman top 100:sta.

Viime vuosina padelista 
on tullut Ilkka af Ursinille 
itselleen myös sivutoiminen 
ammatti.

– Koska itselläni oli vahva 
mailapelitausta tenniksestä, 
niin kun olin pari vuotta ak-
tiivisesti pelannut ja käynyt 
hyvien paikallisten valmen-
nuksessa, alkoi olla sillä ta-
solla että saattoi itse alkaa 
opastamaan muita. Nykyi-
sellään valmennuksia on ai-
nakin niin paljon kuin ehdin 
tehdä.

Valmennusten ohella 
mies on intoutunut myös 
kilpakentille.

– Pelaan kakkoskategori-
assa espanjalaisten kanssa. 
Pelejä on melkein joka vii-
konloppu, hän kertoo.

Uusille urille

Aurinkorannikolle pysy-
vämmin muuttaminen ai-
heutti Ilkka af Ursinille 
myös ammatinvalinnalli-
sia pohdintoja. Vanha työ 
elektroniikkajätti Siemen-
sin palveluksessa ei onnis-
tunut kokonaan Espanjasta 
käsin. Kuinka ollakaan, rat-
kaisu tähänkin ongelmaan 
löytyi padelkentältä.

– Lomakoti ulkomailta 
-kiinteistövälityksen Pasi 
Laine kävi minulla padel-
tunneilla, ja häneltä joskus 
kysyin ihan uteliaisuudes-
ta että millaista tuo kiinteis-
tönvälitys täällä Espanjassa 
on. Vähän ajan päästä hän 

Hommat isollaan

Pääkirjoitus 4.11.2022

sama kuvio, että vanhem-
painvapaat yhdistettynä 
osittaisiin etätyömahdol-
lisuuksiin mahdollistivat 
pidempien aikojen viettä-
misen Fuengirolassa.

Kun vanhempainvapaat 
oli vietetty, alkoi arki ja Suo-
meen palaaminen kolku-
tella ovelle. Mutta Ilkka af 
Ursin ei ollut valmis vastaa-
maan kolkutteluun.

– Totesimme puolisoni 
kanssa, että ei meitä kyl-
lä takaisin Suomeen saa. 
Päätös Aurinkorannikolle 
jäämisestä syntyi ihan au-
tomaattisesti.

Harrastajasta 
valmentajaksi

Padelin kannalta Aurinko-
rannikko on osoittautunut 
juuri niin antoisaksi alueeksi 
kuin af Ursin osasi toivoakin.

– Täällä on pelillisesti erit-
täin kova ja laaja taso. Kovia 
pelikavereita ja vastustajia 
löytyy helposti. Sen lisäk-
si on tämä padel-kulttuu-
ri, joka näkyy myös kentän 
ulkopuolella. Omalle padel-
keskukselle jäädään katsele-
maan toisten pelejä lasillisen 
ääreen, lajia seurataan tv:stä 
ja siitä puhutaan, hän kuvai-
lee.

Padelin suhteen Aurin-
korannikolla eletään jopa 
poikkeuksellisen hedel-
mällisellä alueella.

– Espanjahan on selke-
ästi padelin ykkösmaa täl-
lä hetkellä. Espanjan sisällä 
Madrid ja Málaga ovat selke-
ästi kovimmat kaupungit. 

KUKA?
Ilkka af Ursin

 ● 46 vuotta, kotoisin 
Kaarinasta

 ● Viisi lasta
 ● Padelvalmentaja
 ● Kiinteistövälittäjä
 ● Aurinkorannikolla 

vuodesta 2017

Huolestuttaako 
Espanjan kuivuus?   

Teksti ja kuvat:  
Sonja Lehmus

Ulla Maasio, 82v,  
Helsinki

Todellakin huolestuttaa. Il-
mastonmuutos tietysti vai-
kuttaa siihen, kasvillisuus 
kärsii ja ihmiset kärsii.

 

Matti Selenius, 73v, 
Helsinki

Totta kai huolestuttaa, ihan 
koko maailman kuivuus.

Elias Juusala, 46v, 
Fuengirola

Ei. Ei se näy mulla millään 
tavalla elämässä.

ehdotti että tule kokeile-
maan.

Ihan niin helpolla asia ei 
kuitenkaan edennyt.

– Aluksi en ollut kovin in-
nokas, mutta pienen suos-
tuttelun jälkeen päätin 
kokeilla. Siitä alkaa nyt olla 
vuosi, ja olen viihtynyt erin-
omaisesti, af Ursin kertaa.

– Löydän siitä jollain ta-
valla samankaltaisuutta 
kilpaurheilun kanssa. Sii-
nä mielessä, että kun ei ole 

Aurinkorannikon suomalaiset ovat pistäneet kulttuuri-
produktiot aivan uuteen mittakaavaan. Musiikki- ja  
teatterituotannoissa on mukana kymmenittäin ihmisiä. 
Yleisö tykkää, salit täyttyvät järjestään. 

Päivi Mäkisen ohjaama Tuntematon sotilas oli ensim-
mäinen ja edelleen suurin näistä uudenlaisista produk-
tioista. Se on esitetty jo useampaan otteeseen Aurinko-
rannikolla. Maine on kiirinyt myös Teneriffalle saakka ja 
siellä se esitetään Suomen itsenäisyyspäivänä. 

Tuntematon sotilas poiki myös ainakin yhden sivu-
projektin. Porukan musiikillinen väki Kari Ala-Juuman 
johdolla on harjoitellut mittavan ohjelmiston. Keskiviik-
kona Fugesingers -show sai ensi-iltansa täyden salin 
edessä. Ja kansa oli hurmioitunut.

Rannikon mestarit on musiikillisesti kunnianhimoinen 
show. Antti Maunu keräsi yhteen rannikon parhaat soit-
tajat ja laulajat. Tällä porukalla on treenattu saumaton 
koko illan show, joka sai ensi-iltansa pari viikkoa sitten. 
Kehut olivat ylitsepursuavia ja yleisön vaatimuksesta 
show esitetään uudelleen ensi viikolla.

Suomelan teatteriryhmä on valmistellut uuden revyyn. 
Se on suomalaisittain klassikkonäytelmä Albatrossi ja 

Heiskanen. Junnu Vainion lauluihin perustuva esitys 
saa ensi-iltansa vajaan parin viikon kuluttua.

Kaikille edellä mainituille produktioille on yhteistä am-
mattimainen lähestyminen. Ja se, että mukana on paljon 
ihmisiä. Aurinkorannikon musiikki- ja teat terikulttuurista 
pitävälle yleisölle kaikki tämä on mukavaa kuultavaa. 
Tarjonta ja sen taso lisääntyy. Ja se on hyvä se.

Ilkka af Ursin on löytänyt padelkentältä harrastuksen, amma

Sari Savolainen

Kirjoittaja on Sofia-opiston 
toiminnanjohtaja.

Kaikki muuttuu, oikeastaan kaiken on muututtava, kos-
ka maailma ympärillämme muuttuu. Muutos sanana voi 
monelle herättää negatiivisia mielikuvia. Siksi muutos 
usein naamioidaankin kehityksen alle. Käyttipä nyt sit-
ten kumpaa sanaa hyvänsä, elämämme on koko ajan 
jatkuvassa muutoksessa. Viime vuosina muutoksen 
tahti on vain kiihtynyt, tosin vähemmän kuin esimerkiksi 
1980-luvulla ajateltiin. 

Haastavinta muutoksessa on uuteen tottuminen. 
Vanhan sanonnan mukaan voidaksesi saavuttaa jotain 
uutta, sinun on ensin luovuttava vanhasta. Psykologi-
sesti tutut asiat luovat turvallisuuden tunnetta ja uusi 
koetaan helposti hankalana ja vieraana. Emme voi 
vain turvautua vanhaan tai jäädä ympäröivän maa-
ilman ulkopuolelle. Muutos yhteiskunnassa pakottaa 
meitä sopeutumaan muutokseen niin henkilökohtai-
sesti, yhteisöissä joissa toimimme ja elämme sekä 
yhteiskunnallisesti. 

Sattuneesta syystä viimeisten päivien aikana olen 
joutunut painiskelemaan muutoksen ympärillä. Muutos-
ta tehtäessä ja suunniteltaessa keskiöön on nostettava 
asiat, joita muutoksella toivotaan saavutettavan, mutta 
myös ne tekijät, jotka ovat hyvin toiminnassa ennen 
muutosta. Muutos ei synny ilmoittamalla, että nyt tulee 
muutos. Jos pyydät joltakulta anteeksi toimintaasi, tuo 
anteeksi pyyntö sisältää lupauksen muutoksesta, joka 
sinun pitää tehdä omassa toiminnassasi. 

”Sinun on oltava se muutos, jonka haluat nähdä 
maailmassa” – Mahatma Gandhi. Toisin sanoen saa-
daksesi aikaan muutos, on sinun näytettävä mallia ja 
elettävä tavoittelemasi muutoksen mukaisesti. Olen 
vuosikymmeniä toiminut muutoksen parissa erilaisissa 
organisaatioissa ja törmännyt lähes joka kerta muutos-
vastarintaan. Tutkimuksen ja osin kokemuksen kautta 
olen havainnut, että vaikka ihmiset kuinka kokisivat 
muutoksen myönteiseksi, he taipuvat vastustamaan 
sitä, ellei heille tarjota mahdollisuutta 
osallistua muutoksen toteutukseen. 
Ihmisten on koettava muutos omak-
seen. Tämän takia yhteistyö kaik-
kien kesken on mitä tärkeintä, kun 
on aika saada aikaan muutoksia, 
niin elämässä, työssä kuin kotonakin.

Kaikki muuttuu
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Ilkka af Ursin – välittävä padelkoutsi Hyvinvointivaltion asukkaina meillä ei ole oikeasti puu-
tetta mistään, mutta silti vain asennamme koteihimme 
lisäkomeroita saadaksemme kaikki maailman turhakkeet 
mahtumaan. Onko kaapissasi kananmunankeitin? Entä 
samppanjavispilä? Montako pesuainetta kodistasi löytyy? 
Mercadona poisti elokuussa valikoimastaan kattiloiden, 
paella- ja paistinpannujen pesuaineen. Hävetti ihmiskun-
nan puolesta joka kerta, kun näitä valmisteita hyllyssä näin. 
Tavallisella astianpesuaineella kun voi pestä, astioiden li-
säksi, kaikki muutkin pinnat. Tiedäthän, että vaahto pesu-
aineissa on pesutuloksen kannalta täysin merkityksetön? 
Sitä kuitenkin tulee tuotteeseen lisätä, sillä kuluttaja ei osta 
pesuainetta, joka ei vaahtoa. Pesun jälkeen tulee käyttää 
hoito- tai huuhteluainetta, miscellaari- tai kasvovettä – lista 
on loputon. Ja tyhmyytemme myös.

Valmistauduin taannoin Santiago-kävelylle, jossa repun 
keveys on oleellista, siksipä etsin saippuan, joka soveltuu 
niin hiuksille, keholle kuin vaatteillekin. Vuosikymmenet laa-
dukkaita shampoita, hoito- ja kampausaineita ostaneena 
tunsin itseni idiootiksi, kun huomasin, miten hyvin hiukset 
voivat, kun niihin ei laita saippuaa kummempaa ainetta.

Meidän naisten suurin huoli tuntuu olevan lähinnä kehon 
esteettisellä puolella: ankka-huulet, Hollywood-ripset – ja 
loppukisa käydään (silikoni)rinnan mitalla. Markkinointivä-
ki osaa kyllä ottaa rahamme esim. voiteiden muodossa, 
onhan meille uskoteltu, että joka kehon osalle tulee olla 
eri voide: silmienympärys, huulet, kasvot, kaula, decolté, 
kädet, jalat, keho: seerumia, aamu-, päivä-, yö- ja ryp-
pyvoidetta – ennen riitti Tummeli! (Nuoremmille lukijoille 
todettakoon, että Tummeli oli miellyttävä-
tuoksuinen lehmien utarevoide.) Kaiken 
tämän taustalla on, kuulemma, itsensä 
hyväksyminen. Ja minä, maalainen, kun 
luulin, että siihen auttaisivat kirjat – mitä 
enemmän luet, sitä paremmin maailman 
ja itsesi hyväksyt ja selvemmin näet 
elämän tarkoituksen.

Turhuuksien markkinoilla

”Maailman kovimman 
suklaakisan 

voitosta kisattiin 
maanantaina Pariisissa 
kolmipäiväisen kilpailun 
finaalissa. Kymmenestä 

finalistista voiton 
vei Espanjan Lluc 

Crusellas.”
Maaseuduntulevaisuus.fi

niin sanotusti tilanne päällä, 
voi ottaa rennosti, mutta sit-
ten kun on aktiivinen vaihe 
päällä, niin pitää tehdä pal-
jon ja nopeasti.

Sopivan kuumaa

Tällä hetkellä monet mittarit 
osoittavat siihen suuntaan, et-
tä asuntokauppa käy kovaa, 
jopa jatkuvasti kiihtyvää tah-
tia. Ilkka af Ursin vahvistaa 
havainnon.

– Kyllä nyt käy kauppa. 
Voisi sanoa että 2022 vuoden-
vaihteen jälkeen tahti on ko-
ko ajan kiihtynyt.

Ilkka af Ursinin edustama 
Lomakoti ulkomailta palve-
lee pääosin suomalaisia asun-
nonostajia, joten on loogista, 
että covid-peikon väistyttä ta-
ka-alalle ja elämän norma-
lisoiduttua ostajia on taas 
liikkeellä. 

On kuitenkin myös toinen, 
paljon surullisempi syy sii-

hen, miksi suomalaiset ovat 
aktivoituneet asuntomark-
kinoilla.

– Sota Ukrainassa vaikut-
taa myös. Jotkut haluavat 
nykyisessä tilanteessa asua 
mieluummin jossain muu-
alla kuin Venäjän naapuris-
sa. Lisäksi sota on aktivoinut 
asuntosijoittajat. Vaikka ris-
ki Suomen joutumisesta so-
taan on kaukainen, niin se 
on otettava huomioon. Tääl-
lä Aurinkorannikolla ollaan 

niin kaukana Venäjästä 
kuin Manner-Euroopassa 
pääsee, joten kohde on si-
kälikin turvallinen.

Vaikka kauppa käy kuu-
mana ja hinnat ovat nou-
sussa, ei af Ursin usko että 
15 vuoden takaisen kaltais-
ta asuntokuplaa tarvitsee 
pelätä.

– En usko että hintojen 
nousu kovin kauaa jatkuu täl-
laisena. Kauppa käy kuuma-
na, mutta ei liian kuumana. 

Maria Lintula, 58v, 
Nurmijärvi

Ei huolestuta, kun en tiedä 
siitä oikeastaan mitään.

Karl Johan Tuomolin, 75v, 
Raasepori

Ei. Onko se ongelma täällä?

Jenni Tarvainen ja Nella 
Kivivuori, 18v, Joensuu

Ei sinällään, ei 
henkilökohtaisesti.

 

astuksen, ammatin ja sivutyön.

Zelenskyi vastaan Putin
Volodymyr Zelenskyi näytteli presidenttiä suositussa 
televisiosarjassa ”Kansan palvelija”. Niinpä hänestä 
vuonna 2019 tuli oikea presidentti, kun kansa oli lopen 
kyllästynyt korruptoituneisiin poliitikkoihin.

Venäjä oli hyökännyt Krimille ja ottanut sen haltuunsa 
jo vuonna 2014, mutta varsinainen hyökkäys Ukrainaan 
alkoi viime helmikuussa. Nyt sotaa on käyty yli 8 kuu-
kautta, eikä loppua ole näkyvissä.

Zelenskyin hallitseminen ei sodan keskellä ole ollut 
helppoa. Korruptio kukoistaa ja ”veljesmaiden” välillä on 
kautta historian ollut erikoinen suhde. Maiden tulkinnat 
poikkeavat jyrkästi toisistaan. Venäjä ei Vladimir Putinin 
mukaan edes sodi, kyseessä on erikoisoperaatio. 

Helppoa ei Putinillakaan ole ollut. Kun Krim valloitettiin 
lähes ilman vastarintaa, Putin kuvitteli, että ukrainalaiset 
hyväksyivät operaation. Hänen mielessään kyseessä on 
veljeskansa, joka haluaa osaksi Venäjää. 

Toinen seikka oli se, että länsi ei Krimin miehitykseen 
liiemmin reagoinut, eikä pakotteita juurikaan laadittu. 
Sen sijaan helmikuussa alkaneeseen sotaan USA ja EU 
reagoivat voimakkaasti pakotteineen ja aseapuineen. 

Zelenskyin ja Putinin näkemykset eroavat toisistaan 
kuin yö ja päivä. Putin haluaa pelastaa maailman natsismin 
rutolta. Hän tulkitsee olevansa hyökkäyksen kohteena. 
Zelenskyi taas puolustaa Ukrainan ja samalla Euroopan 
vapautta. Hän on yhdistänyt maan aiemmin erimieliset 
asukkaat. Sen sotilaat ovat valmiita taistelemaan per-
heensä ja kotimaansa puolesta.

Uhkakuvia on monia. Odotettavissa on näyttäviä ope-
raatioita. Ne voivat olla perinteisen sodankäynnin lisäksi 
sabotaaseja energiaan ja tietoliikenneverkkoihin, hybridi-
vaikuttamista, kyberhyökkäyksiä ja pahimmillaan 
ydinaseita, joilla Putin jatkuvasti pelottelee.

Toivottavasti pimeän tunnelin päässä 
kajastaa valoa!

Perjantaina 4.11 kello 15.30 luennoin 
Etuviisaissa Sofia-opistolla Putinista ja 
Venäjästä.

Suvi Kauranen

Marjatta Jabe
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Suomelan avoimissa ovissa ennätyskävijämäärä

Suuntana sherrybodega, Cádiz ja Tarifa

Aurinkorannikon suoma-
laisten jäsenyhdistys Suo-
mela järjesti jo perinteeksi 
muodostuneen avoimet ovet 
-päivän 29. lokakuuta. Ta-
pahtumaan saapui ennätys-
määrä kävijöitä ja paikan 
päällä riitti vilinää. Jo tun-
nissa tapahtuman alkami-
sesta, kävijöitä oli enemmän 
kuin viime avoimet ovet päi-
vänä yhteensä. Muun mu-
assa 350 makkaraa, yli 200 
annosta paellaa ja reilu 300 
lasillista cavaa oli kulunut 
ensimmäisen tunnin aika-
na. Lisäksi tapahtumassa 
oli musiikkia, munkkeja 
ja kirpputori. Paikalle saa-

puneet ihmiset viihtyivät 
hyvin ja nauttivat suoma-
laisesta yhteisöstä. 

Oheistapahtumien ohel-
la yhdistyksen harrastus-

toimintaa esiteltiin tietysti 
laajalti. 

Suomela järjestää mo-
nipuolista harrastustoi-
mintaa espanjan kielen 
opiskelusta monenlaisiin 
urheilulajeihin ja taitee-
seen. Heiltä löytyy yli 30 
erilaista harrastusryhmää. 
Harrastamista helpottaa se, 
että yhdellä jäsenmaksulla 
pääsee osallistumaan ha-

lutessaan vaikka jokaiseen 
niistä.

Harrastusten monipuoli-
suus näkyy myös osallistu-
jien riveissä.

– Ihan parissa vuodessa 
meidän jäsenistömme kes-
ki-ikä on laskenut yli kym-
menellä vuodella, kertoo 
Suomelan puheenjohtaja 
Kirsi Oras.

Suomelan toiminta tuo 
paljon erilaista tekemistä 
ja iloa Aurinkorannikon 
suomalaisille. Lisäksi kaik-
ki yhdistyksessä toimivat 
henkilöt ovat vapaaehtoisia.

– Meidän tärkeä arvom-
me on, että Suomela yh-
distää. Olen aina ollut sitä 
mieltä, että kun tehdään yh-
dessä, niin se ei ole keneltä-
kään pois. Olen tosi iloinen 
ja ylpeä tästä yhdistykses-
tä, hymyilee Oras.

Suomelan puheenjohtaja Kirsi Oras iloitsee yhdessä tekemisestä.Jo ensimmäisen tunnin aikana tarjoiltiin yli 300 lasillista cavaa.

Avoimien ovien päivä kokosi yhteen mukavan määrän kiinnostuneita. Kirpputoripöydillä oli tarjolla monenlaista tavaraa.

Suomelan vuosittainen avoimet ovet 
-päivä houkutteli paikalle valtavan määrän 
Aurinkorannikon suomalaisia. 

Teksti ja kuvat: Sonja Lehmus

Maailmankuulu sher-
rykaupunki Jerez ja 
Länsi-Euroopan van-
hin kaupunki Cádiz 
ovat kiehtovan kak-
sipäiväisen retken 
pääkohteet. Matkan 
kruunaa vierailu kau-
niissa Tarifassa.

Teksti: Marena Ahonen  
Kuva: Anssi Marstela

Marraskuun puolivälis-
sä Aurinkorannikon suo-
malainen matkatoimisto 
Meriatur.com vie bussilas-
tillisen kulttuurinnälkäisiä 
matkaajia tutustumaan Cá-
dizin provinssiin. Andalusi-
an eteläisimmän provinssin 
saloihin retkeläiset opastaa 
Anssi Marstela.

Matka alkaa sherryn saloi-
hin perehtymisellä Jerezis-
sä, vuonna 1835 perustetussa 
kuuluisassa Gonzáles Byass 

Tio Pepe -bodegassa. Ryhmä 
pääsee tutustumaan sherry-
viinien valmistukseen tässä 
perheyrityksessä, joka toimii 
jo viidennessä polvessa. 

Gonzáles Byass on yltä-
nyt kuudenneksi maailman 
parhaiden viinivalmistajien 
listalla. Perheyrityksen van-
hin bodega Tio Pepe on myös 
yksi koko Espanjan tunne-
tuimmista tuotemerkeistä. 
Ympäri maailmaa se tun-
netaan myös oivaltavas-
ta logostaan – viinipullon 
mallisesta hahmosta, joka 
on pukeutunut punaiseen 
sombreroon ja takkiin.

Cádiz ihastuttaa 
luonteellaan

Jerezistä matka jatkuu At-
lantin rannalle Cádiziin. 
Provinssin pääkaupungin 
asemasta huolimatta Cá-
diz on saanut jereziläisiltä 
lempinimen pueblo de Je-
rez, Jerezin kylä. Cádizis-
sa on nimittäin vain reilut 

120.000 asukasta, kun taas 
Jerezissä asukkaita on noin 
213.000.

Vain 12 neliökilometrin 
kokoinen kaupunki on joka 
suunnasta meren rajaama, ja 
näin ollen asutus on asettu-

nut hyvin tiiviille alueelle. 
Pienuudestaan huolimatta 
kaupunki on vilkas, ja van-
han keskustan tapasbaarit 
ja terassit täyttyvät paikal-
lisista niin valoisaan kuin 
pimeäänkin aikaan.

Vuonna 1492 alka-
neen Amerikan valloituk-
sen jälkeen Cádiz toimi 
maantieteellisesti otollisen 
sijaintinsa ansiosta portti-
na uuden maailman ja Eu-
roopan välillä. Rikastuvan 

kaupungin hohto houkutte-
li myös paljon ulkomaalai-
sia, ja 1700-luvulle tultaessa 
Cádizista oli muodostunut 
kansainvälisesti merkittä-
vä keskus.

Kaupankäynnin vau-
rastuttamaan kaupunkiin 
kohosi useita nykypäiviin 
säilyneitä nähtävyyksiä, 
kuten barokkia ja uusklas-
sismia edustava katedraali. 
Cádizin katukuva poikkeaa 
monen andalusialaisen kau-
pungin arkkitehtuurista, sil-
lä sinne ei kauppahistorian 
jäljiltä jäänyt maurilaisia vai-
kutteita. Ruutukaava suori-
ne katuineen ja talot tuulelta 
suojaavine erkkereineen ai-
kaansaavat jopa keskieu-
rooppalaisen vaikutelman.

Takaisin Aurinkoranni-
kolle matkataan mm. sur-
faajien suosiman Tarifan 
kautta. Tämä yhtä lailla 
tuulinen kuin viehättäväkin 
vajaan 20.000 asukkaan pik-
kukaupunki tarjoaa vasta-
painoa kaupunkimaisemille.

Meriatur.com järjestää kaksipäiväisen retken 15.–16. marraskuuta. Lisätiedot ja varaukset osoitteesta 
www.meriatur.com.



URHEILU Perjantai 4.11.2022 – 15

Vähämaalisuus 
ei ole ongelma
SUOMEN JÄÄKIEKON pääsarjassa Liigassa on tehty 
alkukaudesta historiallisen vähän maaleja.

Monet kiekkokolumnistit ovat esittäneet huolen-
sa vähämaalisuudesta. Pelien viihdearvo laskee ja 
sitä kautta maksavan yleisön kiinnostus otteluita 
kohtaan vähenee.

Onkohan sittenkään näin?

TILASTOT KERTOVAT omaa kieltään maalimääristä. 
Verrattuna viiden vuoden takaiseen, maalimäärä on 
pudonnut yhdellä ottelua kohden. NHL:ssä on isketty 
maaleja ottelua kohti 6,3 ja SHL:ssä 5,5. Suomen 
Liigassa tuo luku on 4,8.

Vähämaalisuuden vaikutus yleisön kiinnostuk-
seen ei ainakaan vielä katsojamäärissä näy. Vaikka 
esimerkiksi Helsingin IFK on tehnyt todella vähän 
maaleja, vähiten koko liigassa, sen kotiotteluita on 
seurannut historiallisen korkea yleismäärä, yli 7.000 
ottelua kohden.

Vähän maaleja alkukaudesta teki myös Rauman 
Lukko. Yleisömäärät Raumalla ovat kuitenkin olleet 
ennakoitua suuremmat. Ihan samoin on tilanne 
Porissa. Ässät vaikeroi koko ajan tehottomuutensa 
kanssa, mutta yleisöä käy hyvin.

Pelit ovat länsirannikolla olleet vähistä maaleistaan 
huolimatta jännittäviä ja yleisöön meneviä.

Jos seurataan lajin kehitystä vähän pidemmällä 
ajanjaksolla, niin on selkeästi nähtävissä, että pelin 
tason noustessa maalimäärät ovat vähentyneet.

TASOSTA EI TOKI OLE mitään ehdottomia mittareita. 
Mutta jos mittareiksi otetaan pelinopeus, pelaajien 
henkilökohtainen taito, fyysinen kunto ja taktinen 
kypsyys, niin kiistatta kaikissa on menty selkeästi 
eteenpäin vuosi vuodelta.

Näin on tapahtunut kansainvälisesti ja kansalli-
sesti. Suomessa kehitys on ollut jopa muita maita 
nopeampaa.

Erityisesti kokonaisvaltaisessa pelaamisessa 
suuntaa on näyttänyt Jukka Jalosen johtama lei-
jonamiehistö.

Puhutaan ”Meidän pelistä”, jossa olennaista 
on koko ajan optimoida riskit suhteessa mahdolli-
suuksiin. Kun näin pelataan, maalimäärät helposti 
vähenevät. Suomi on voittanut MM- ja olympiakultaa 
juuri kyseisillä eväillä.

”Meidän pelillä” on ollut vaikutusta myös suo-
malaisiin liigajoukkueisiin. Paras 

esimerkki tästä on juuri sarja-
johtaja Lukko. Joukkue on 

päästänyt 19 ottelussa 
omiin keskimäärin 1,3 
kiekkoa ja tasakentäl-
lisin tuo luku putoaa 
puoleen. Toki viime ot-
teluissa on myös vas-
tustajan verkko heilu-

nut aikaisempaa enem-
män. Vähämaalisuudes-

ta huolimatta kukaan ei 
voi väittää, että esimerkiksi 

sarjakakkosen Pelicansin tai kol-
mosen Kärppien ottelut olisivat olleet tylsiä.

PIKEMMINKIN PÄINVASTOIN. Otteluiden intensiteet-
ti, tasaväkisyys ja kova tempo tuovat jännityksen, 
jota yleisö kaipaa helppoja maaleja ja yltiöpäistä 
riskihyökkäämistä enemmän.

Suomalainen jääkiekko voi paremmin kuin kos-
kaan, ja Leijonista tarttunut tapa pelata vahvistaa 
suomalaista pelillistä identiteettiä. Seurajoukkueista 
on aiempaa helpompi hypätä leijonapaitaan, kun 
tekeminen on perusteiltaan tuttua.

Palloilulajeissa pyrkimys on luoda sellainen peli-
tapa joukkueelle, mikä tuo yksilöiden parhaat omai-
suudet esiin kokonaisuutta eniten hyödyntävällä 
tavalla. Tässä Leijonamiehistö Jukka Jalosen joh-
dolla on onnistunut enemmän kuin hyvin ja josta 
kannattaa ottaa opiksi.
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SUURIN ELKEIN KULUVALLE KAUDELLE 
lähtenyt Málaga on tiukan paikan edes-
sä. Se on tällä hetkellä sarjataulukon vii-
meisenä, eikä valmentajanvaihdos ole 
tuonut toivottua parannusta. Itse asiassa 
viime hävityn pelin jälkeen (vielä) ruorissa 
oleva Pepe Mel sai lehdistötilaisuudes-
sa melkeinpä itkupotkuraivarin, kertoen 
epätoivoisena, ettei hän oikein enää tie-
dä mitä nyt pitäisi tehdä. Joukkue pelaa 
näennäisesti paremmin, mutta se ei ky-
kene luomaan maalipaikkoja. Vastustajan 
tarvitsee vain odottaa yhtä virhettä, ja se 
ennen pitkää aina tapahtuu. 

Tällä hetkellä moni pettynyt kannat-
taja muistelee hirtehisesti naama vir-
neessä kesän kovia puheita ”paluus-
ta” Liga Santanderiin, Málagan ollessa 
pakotettuna jälleen kerran taistelemaan 
sarjapaikkansa ja koko olemassaolon-
sa puolesta. Niin. On muistettava, että 
organisaation omistussuhteet ovat yhä 
käräjillä selvitettävinä useamman käyn-
nissä olevan prosessin kera. Jos Málaga 
tippuisi ammattilaissarjasta alemmaksi 
RFEF 1 -sarjaportaalle, se merkitsisi mi-
tä suurimmalla todennäköisyydellä koko 
seuran loppua. Tuloista jäisi jäljelle vain 
vajaa kymmenesosa ja riitapukareilta on 

turha odottaa käsien viemistä taskuille. 
Tammikuun siirtoikkunassa tehtäneen 

hankintoja pelaajamarkkinoilla, mutta sitä 
ennen jokainen piste olisi kovin tervetul-
lut. Kuluvan viikon torstaina Málagalla on 
vieraspeli Cartagenassa ja seuraavana 
sunnuntaina härkäviikko huipentuu koti-
kentän koitokseen Real Sporting Gijonia 
vastaan. Neljä pistettä näistä kahdesta 
ottelusta olisi kyllä vähimmäisvaatimus, 
jotta tilanne rauhoittuisi eikä eskaloituisi 
suoranaiseksi paniikiksi. Ollaan onneksi 
vielä kauden alkupuolella, mutta muu-
tosten on tapahduttava pikapuoliin, en-
nen kuin kilpakumppaneiden etumatka 
on liian suuri. Alkukauden uhon sijaan 
tulisikin tuho.

Málaga CF fan club Finland järjestää 
kuljetukset Fuengirolasta ja takaisin sun-
nuntain 6.11. otteluun Málaga – 
Real Sporting Gijon. Kaikki 
ovat tervetulleita mukaan 
kokemaan suuria tunteita 
La Rosaledalle. 

Lisätietoja:
malagacffanclubfinland@

gmail.com

La Liga
Málagalla piru merrassa

Lauri P. Pietikäinen
www.uusirefla.com

GOLF-
tuloksia

PAR1 VIIKKOKILPAILU   

MIJAS LOS OLIVOS 

2.11.2022

411th  COPA DOS LEONES  

SANTA MARIA GOLF CLUB  

3.11.2022

 
Sarja 1: Miehet Lyöntipeli  
hcp 0–14  

1. Lehtonen Jukka
 hcp 1 ......................tulos 69
2. Savolainen Timo
 hcp 10 ....................tulos 70
3. Kaperi Ari
 hcp 10 ....................tulos 71

Sarja 2: Pistebogey miehet  
hcp 15–28 

1. Pylkkänen Seppo  
 hcp 25 ....................tulos 42
2. Räisänen Pekka
 hcp 15 ....................tulos 41
3. Boman Antero
 hcp 27 ....................tulos 40

Sarja 3: Pistebogey naiset  
hcp 0–36 

1. Kanerva Anne  
 hcp 16 ....................tulos 37
2. Iso-Mustajärvi Mira
 hcp 28 ....................tulos 34
3. Kasonen Virva
 hcp 27 ....................tulos 33

Erikoiskilpailut .........................

Pisin draivi miehet 
Grönthal Kristian

Pisin draivi naiset 
Forssell Inkku

Lähimmäs lippua 
Rinta-Keturi Lasse

Paras scr 
Lehtonen Jukka ...................70   

 
Kategoria 1. HCP 0–17.0  

1. Hemmo Aaltonen
 hcp 16,3 .................tulos 42
2. Mikko Heiskanen 
 hcp 16,6 .................tulos 42
3. Jani Asunmaa
 hcp 10,5 .................tulos 40

Kategoria 2. Gents 17.1–28 

1. Pertti Ailio  
 hcp 19,8 .................tulos 43
2. Tommi Jauhola
 hcp 19,1 .................tulos 41
3. J-P Inkovaara
 hcp 23,9 .................tulos 38

Kategoria 3. Ladies 17.1–36 

1. Mantu Rauma  
 hcp 21 ....................tulos 41
2. Taina Kosonen
 hcp 34,6 .................tulos 36
3. Siru Vartiainen
 hcp 22 ....................tulos 35

Best Scratch result  
Sami Seppänen ....................78

CEMAGRO Longest drive Hole 3 
Ladies**** .......... Helena Kallio

CEMAGRO Longest drive Hole 3 
Gents ................. Risto Kähtävä   

Paljon tietoa 
Aurinkorannikon  

golfkentistä: 
fuengirola.fi/category/

golfkentat/

La Liga 1
3.11.

1 Real Madrid ...........32
2 Barcelona ..............31
3 Atletico ..................23
4 Betis ......................23
5 Real Sociedad ........22
6 Bilbao ....................21
7 Osasuna .................20
8 Villarreal ................18
9 Vallecano ...............18
10 Valencia .................15
11 Valladolid ..............14
12 Mallorca.................13
13  Almeria .................13
14  Getafe ...................13
15  Espanyol ...............11
16  Celta Vigo ..............11
17  Girona ...................10
18  Sevilla ...................10
19  Cadiz .....................10
20  Elche .......................4

La Liga 2
3.11.

1 Burgos CF ...............27
2 Alaves ....................27
3 Las Palmas .............26
4 Eibar ......................25
5 Levante ..................22
6 Granada CF ............21
7 FC Cartagena SAD ..21
8 Andorra .................21
9 Albacete ................21
10 Huesca ...................20
11 Villarreal B .............20
12 Gijon ......................19
13 Leganes .................17
14 Zaragoza ................16
15 Ponferradina ..........16
16 Racing Santander ..15
17 Tenerife .................14
18 Lugo ......................13
19 R. Oviedo ...............13
20 Mirandes ...............12
21 UD Ibiza .................11
22 Malaga ....................9

Liga Andaluza 
käynnistyy Sevillassa
Tänä viikonloppuna alkaa 
Andalusian rullakiekkolii-
ga aikuisilla. 

Tänä vuonna joukku-
eita on sarjassa kaikkiaan 
12 ja ne on jaettu kahteen 
ryhmään: Ennakkoon ta-
sokkaampi Liga Andaluza 
senior ja ennakkoon haas-
tajiksi arvioitujen Liga An-
daluza promoción .

”Ylemmässä” Liga An-
daluza senior lohkossa on 
seitsemän joukkuetta joiden 
kesken pelataan kaksinker-

tainen sarja. Liga Andaluza 
promociónissa joukkueita 
on viisi ja pelataan kolmin-
kertainen sarja. Lisäksi kum-
massakin pelataan playoffit 
yhtenä viikonloppuna.

Fuengirola LIONS orga-
nisaatiosta on Ylemmässä 
lohkossa kolme joukkuet-
ta: Barona, Vikings ja Latin 
team. Alemmassa lohkossa 
pelaa Fuengirolasta Blues.

Sarjan avausturnaus pe-
lataan Sevillassa lauantai-
na 5. marraskuuta.
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JEREZ – CÁDIZ
15.–16.11. 2022

YÖN YLI RETKI

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

JEREZ - MAAILMANKUULU 
SHERRYKAUPUNKI

Tutustumme sherryviinien 
valmistukseen kuuluisassa 

Gonzáles Byassin Tio Pepe -bodegassa. 
Pääsemme myös maistelemaan 

tuotteita! 

CÁDIZ – LÄNSI-EUROOPAN 
VANHIN KAUPUNKI

Lounaan jälkeen teemme kävely-
kierroksen Cádizin upeassa 

vanhassa kaupungissa. Seuraavan 
aamupäivän aikana jatkamme 

kaupunkiin tutustumista 
katedraalivierailun merkeissä.  

TARIFA
Paluumatkan aikana suuntaamme 

Tarifaan, jossa on vapaata aikaa tu-
tustumiseen ja lounaan syömiseen. 

HINTA 224€/hlö 2 hengen 
huoneessa (30€ lisämaksu 1 hengen 

huoneesta) sisältäen kaikki 
pääsymaksut, hotellin (sis. aamiainen 

+ lounas) sekä suomenkielisen 
opastuksen. 

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 
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1.  Mihin avattiin Espanjan ensimmäinen rautatie?
2.  Missä maassa kehitettiin koripallo?
3.  Mitä ovat Valkea kuulas, Punainen Melba ja Rubinola?
4.  Kuka esittää nimiroolia TV-sarjassa Koskinen?
5.  Missä maassa on edelleen rahayksikkönä markka?
6.  Minä vuonna Tutankhamonin hauta löydettiin?
7.  Mikä yhdistää jalkapalloseura Manchester Unitedia, 

presidentti Mauno Koivistoa ja jääkiekkopersoona  
Juhani Tammista?

8.  Mikä on paternosterhissi?
9.  Minä vuonna Bitcoinit saapuivat rahamarkkinoille?
10. Milloin Suomessa otettiin pysyvästi käyttöön ns. 

kesäaika?

HEMIN PÄHKINÄT NYT MYÖS NETISSÄ!

SUDOKUT

VIIME LEHDEN SANARISTIKON OIKEA RATKAISU

Vastaukset sivulla 19Ikkunoiden pesu houkuttaa tällä viikolla ja se ih-
metyttää sinua kovasti. Onnea saat ikkunalas-
tan vinkumisesta!

Tarkista punaisten mekkojesi mahtuvuus ja pu-
keudu punaiseen, sillä tarvitset punaenergiaa 
nyt. Onnea saat punaisesta!

KALAT

OINAS

KAURIS

VESIMIES

HÄRKÄ

KAKSOSET

RAPU

LEIJONA

NEITSYT

VAAKA

SKORPIONI

JOUSIMIES

Horoskooppi Ida Solland

Järjestähän itsellesi elokuvailta ja nauti, naura, 
itke ja syö kaikkia rakastamiasi herkkuja. On-
nea saat löhöilystä!

Suunnittele jouluillallinen ja tutki mahdollisuuk-
sia sen järjestämiseen. Onnea saat makean 
glögin maistelusta!

Osallistu johonkin hyväntekeväisyystapahtu-
maan tai -keräykseen. Onnea saat antamalla 
osan onnestasi muille!

Ota ikkunanverhosi alas ja osta tilalle uudet, 
saat uutta mietittävää ja ajatuksesi lähtee len-
toon, se tuo sinulle onnea!

Tutki mahdollisuuksiasi häipyä pidennetylle vii-
konlopulle. Kopistele kenkiä perjantaina, se tuo 
sinulle onnea!

Ihana viikonloppusi upeiden ihmisten seurassa 
saa sinusta esille varsinaisen parkettien parta-
veitsen. Onnea saat aamukahvista!

Tarvitset pikkulaukun talven iltamenoja varten, 
joten tee hankinta, sillä se tuo sinulle utopistista 
onnea!

Opettele tekemään yksi uusi jouluinen kakku, 
sillä tulet tarvitsemaan tätä taitoa. Onnea saat 
askartelusta!

Etsi kaikki talvivaatteesi, sillä on inventaarion 
aika, Tutki mitä uusia vaatteita tarvitset. Onnea 
saat ostoskeskuksesta!

Tee viikonloppuna hedelmäsalaattia, sillä sen 
tuoma vitamiinimäärä antaa sinulle supervoimia. 
Onnea saat merenrannasta!

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.

Neumann kiinnosti lokakuussa
Lokakuun luetuimmaksi ju-
tuksi Fuengirola.fi -sivustolla 
nousi henkilöjuttu Nipa Neu-
mannista. Maine ja kunnia 
ei ole kadonnut mihinkään, 
sen todisti myös miehen lop-
puunmyyty keikka Fuen-
girolassa. Kakkoseksi nousi 
perinteinen rikosjuttu, eikä 
kovin yllättävää ole sekään, 
että pronssisijan luetuimpien 
juttujen listassa otti aurinkoi-
sesta säästä kertova artikkeli.

Lokakuun top 3
1. Nipa Neumann on 

ikuinen vaeltaja
2. 700 kg:n hashispidätys 

Málagan moottoritiellä
3. Aurinkorannikon sää 

jatkuu kesäisenäFuengirolassa vieraillut Neumann herätti suurta kiinnostusta lukijoissa. (Kuva: Sonja Lehmus)
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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  
      seurakunnan Facebookissa
Keskiviikkoisin Klo 11-14 Kahvila ja kirjasto avoinna, 
      verenpainevastaanotto, 
      pappi ja sosiaalikuraattori tavattavissa
Perjantaisin Klo 11-14 Kahvila ja kirjasto avoinna

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

HALUATKO 

TÖIHIN 

AURINKO-

RANNIKOLLE?

Rannikon 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

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

Outsource Forever S.L, Malaga

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

Palvelun tarjoaa Fuengirola Restasol S.L.

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

• Henkilökuljetukset

• Räätälöidyt retket

• Golfkuljetukset

• Tilausajot

• Ostosmatkat

• Lentokenttäkuljetukset

Luotettavat ja joustavat

KULJETUSPALVELUT

Pyydä tarjous:

V TCV TC

Ilmoitusvaraukset: Julkaisuviikon tiistaihin mennessä sähköpostitse 
osoitteeseen lukijanmarkkinat@fuengirola.fi  

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

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

Vuokralle tarjotaan
Torremol.-Benalmad. rajalla 
1mh asunto. Aurinkop. Ilmas-
tointi. Wifi. Uima-allas. Hyvät 

kulkuyhteydet. Puerto Marinan 
satamaan n. 250m Rant. 150m. 
Viestit ja whatsappit Marjatta 
(+34) 607 557 443

Halutaan vuokrata
Eläkeläispariskunta etsii 2 mh 
asuntoa Aurinkorannikolta ajal-
le 1.12.-22–30.4.-23.Yst. vast. 
tarja.parta@gmail.com tai puh. 
+358 40 5929468

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

KAIKKI TULKKAUS- JA 
ASIOINTIPALVELUT

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

Yli 20 vuoden kokemuksella. 
Janita Forsman-Gutierrez

Puh. 685 928 411

Tervetuloa tilaisuuksiimme!
Tapahtumatiedot: turistikirkko.fi  ja Facebook.

Yhteyshenkilö Juha Saari, 
puh. +358 440 893 417

PAIKKOJA AVOINNA

ETSIMME 
RAVINTOLA-

TYÖNTEKIJÖITÄ 

keittiöön ja saliin. 

Ota yhteyttä:

kukko.events@

gmail.com

Suomipojan unelma
Taas on suomipojan unelmissa,
matka maahan lämpöiseen.
Se unelma on Espanjassa,
tuossa maassa niin ihanassa.
Siell’ palmut huojuu, päivä paistaa,
tää on suomipojan unelmaa.
Se on meille onnen taivas,
sitä sitä kaikki odottaa.
Meren aallot kuohuaa,
soittaa lauluansa ihanaa.
Ei täällä eloansa suotta tuhlaa,
tämähän on yhtä juhlaa.
Tääll’ arjen huolet unhoittuu,
hymyssä on naurusuu.

Tauno Ihanus
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Keskusta ui syvissä vesissä
SUOMEN KESKUSTA on putoamassa pysyvästi 
puoluerankingissa keskikastiin. Aikoinaan pu-
huttiin kolmesta suuresta eli kokoomuksesta, 
SDP:stä ja keskustasta.

Puolue joutuu nyt kisaamaan vihreiden ja 
vasemmistoliiton kanssa neljännestä tilasta pe-
russuomalaisten takana.

Vielä edellisissä vaaleissa kahdeksan vuotta 
sitten keskusta oli suurin ja pääministeripuolue.

Suomen politiikassa suosiot vaihtelevat paljon 
aikaisempaa enemmän. Liikkuvien äänestäji-
en määrä kasvaa, kun ihmisten puoluesidon-
naisuus vähenee. Yhä enemmän äänestetään 
sen mukaan, mitkä asiat ovat pinnalla ja miten 
puolue niihin reagoi. Suurta merkitystä on myös 
puheenjohtajan vetovoimalla.

Toki kaikilla puolueilla on yhä peruskannat-
tajansa vaalista toiseen. Keskustasta tuo perus-
kannattajien määrä hupenee kaiken aikaa. Syy 
on yksinkertainen. Kaupunkiin muuttaneiden, 
keskustaa perinteisesti äänestäneiden perilli-
sistä yhä vähempi osaa kuuluu aatteelliseen 
jatkumoon.

He eivät enää lue netistä maaseudun lehtiä 
ja henkinen side vanhempien, tai yhä useam-
min isovanhempien, elämäntapaan ohenee tai 
katkeaa kokonaan.

Maalaiselämä ja sen aatepohja, alkiolaisuus, 
koetaan vieraaksi ja vähän itselle antavaksi.

 
* * *

KESKUSTA LÄHTI Sanna Marinin (sd.) hallituk-
seen, vaikka vaaleissa tuli takapakkia. Puolueen 
strategit totesivat, että Juha Sipilän (kesk.) por-
varihallituksen politiikka oli liian oikeistolaista ja 
linjaa voi rukata maltillisesti vasemmalle.

Nyt kun kannatus vain laskee laskelmistaan, 
puheenjohtaja Annika Saarikko yrittää kaikkensa, 
jotta puolue saisi huomiota avauksillaan. Mitä 
enemmän Saarikko yrittää, sen vähemmän us-
kottavalta hän näyttää.

Jo ylimääräiset lapsilisät joulukuussa koettiin 
vaalitäkyksi. Vähän saman suuntaiseksi arvioi-
daan pyristely niin sanottua maastapoistumis-
veroa kohtaan. Siitä sovittiin hallituksessa jo 
aikoja sitten ja selittelyt Suomen mainehaitasta 
eivät ole uskottavia.

Toki puoluejohtajan pitää yrittää kaikken-
sa. Saarikko on ihan hyvä puheenjohtaja. Hän 
hallitsee asiat, puhuu selkeästi ja saa politiikan 
asiantuntijoilta tunnustusta.

Ei ole Saarikon syy, että poliittiset virtaukset 
puhaltavat keskustan poispäin, suuntaan, joka li-
hottaa niin kokoomusta kuin perussuomalaisiakin.

 
* * *

PALJON KESKUSTAN TILASTA kertovat viime-
aikaiset kannatuskyselyt. Ylen mielipidemit-
tauksessa puoluetta kannatti vähän päälle 10 
prosenttia vastaajista. Luku on heikoin koko 
mittaushistorian ajalta.

Yhtään suurempaa ei ole Annika Saarikon 
oma suosio. Hän jää jälkeen Marinista, Petteri 
Orposta, Li Anderssonista ja Riikka Purrasta.

Tämä ei ole Saarikon vika, vaan kertoo siitä, 
miten koko puolueen heikko suosio vie myös 
puheenjohtajan suosion alamaihin.

Tilanne on päinvastainen demarien kohdalla. 
Sanna Marin on kyselystä toiseen suosituin puo-
luejohtaja. Suurin hype on vaikeiden ja raskaiden 
päätösten jälkeen kadonnut. Hän on kuitenkin 
lähes kaksi kertaa suositumpi kuin kokoomus-

johtaja Orpo.
Marinin suosio kannattelee koko 

puoluetta. Voi vain kuvitella, mikä 
olisi demareitten kannatus vaikkapa 
Antti Rinteen johtamana.

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. Barcelonan ja Matarón välille
Koko Iberian niemimaan ensimmäinen rautatie otettiin 
käyttöön 28. lokakuuta 1848. Kiskot veivät Barcelo-
nasta noin 30 kilometrin matkan koilliseen, Mataróon. 
Pääkaupunkiin junamatkailu saapui kolme vuotta myö-
hemmin, kun ratayhteys Madridin ja Arajuezin välillä 
otettiin käyttöön 1851.

2. Yhdysvalloissa
Tarkemmin sanottuna sen keksi joulukuussa 1891 Spring-
field Collegen kanadalainen liikunnanopettaja James 
Naismith, joka halusi löytää sadepäiville ja kylmälle 
talviajalle sopivan sisäpelin koulun liikuntatunneille. 
Alkuperäisessä versiossa heitettiin jalkapalloa tyhjiin, 
seinään kiinnitettyihin persikkalaatikoihin.

3. Omenalajikkeita
Omenoita arvioidaan viljellyn Euroopassa jo yli 5.000 
vuotta. Suomeen omenanviljely levisi joskus 1400–1500 
luvuilla. Kysymyksessä mainittujen ohella Suomessa 
viljellään ammattimaisesti ainakin Raikea, Punaista ka-
nelia, Punaista Atlasta, Loboa, Åkerötä, Pirjaa, Maikkia, 
Samoa, Jaspia ja Makea.

4. Eero Aho
Seppo Jokisen dekkareihin perustuvan, Tampereelle si-
joittuvan sarjan päähenkilöä, komisario Sakari Koskista 
esittää Eero Aho. Koskisen kolmannen tuotantokauden 
kuvaukset ovat parhaillaan käynnissä. Sarjan esitysoi-
keudet on myyty mm. Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Austra-
liaan ja Latviaan. Suomen ulkopuolella sarjaa esitetään 
nimellä Lakeside Murders.

5. Bosnia-Hertsegovinassa
Aiemmin markoilla on Suomen lisäksi maksettu mm. 
Länsi- ja Itä-Saksassa, Virossa (vuoteen 1927 asti) ja 
Ruotsissa (vuoteen 1776 asti). Nykyään markkoja on enää 
Bosnia-Hertsegovinassa, jonka rahayksiköksi markka tuli 
vuonna 1995. Bosnian ja Hertsegovinan markka, BAM, 
on sidottu kiinteästi Euroon (1 EUR = 1.935583 BAM).

6. 1922
Kuninkaiden laaksossa, nykyisen Luxorin alueella Egyp-
tissä sijaitsevan faarao Tutankhamonin haudan löysi 
vuonna 1922 brittiläinen arkeologi Howard Carter. 
Poikkeuksellisen löydöstä teki se, että hauta löytyi 
lähes koskemattomana, joten haudanryöstäjät eivät 
olleet turmelleet sitä.

7. Manu
Kaikkien kolmen nimi, tavalla tai toisella on Manu. Man-
chester Unitedin yleisesti käytössä oleva lyhenne on 
ManU, Mauno Koiviston lempinimi oli kansan suussa 
Manu ja Juhani Tammisen ensimmäinen etunimi on 
Manu. Toki kaikkia kolmea yhdistää myös palloilula-
jit: ManU/jalkapallo, Koivisto/lentopallo, Tamminen/
jääkiekko.

8. Avoimista, ovettomista vaunuista  
muodostuva hissi
Paternosterhississä korit muodostavat katkeamattoman 
ketjun joka kulkee silmukkana, toista puolta ylös ja tois-
ta alas. Suomen kuuluisin paternosterhissi on epäile-
mättä eduskuntatalon ns. herrahissi. Nimi paternoster 
tulee latinan kielestä ja tarkoittaa ”isä meidän”. Nimi on 
viittaus rukousnauhaan, jossa helmet liikkuvat samalla 
tavoin kun toistetaan isä meidän -rukousta.

9. 2009
Kryptovaluutta Bitcoin esiteltiin loppuvuodesta 2008 
ja tammikuun 3. päivänä 2009 aloitettiin ensimmäisten 
Bitcoinien liikkeellelasku. Syyskuussa 2010 yhden Bit-
coinin arvo oli 0,06 dollaria. Marraskuussa 2021 Bitcoin 
kävi yli 65.000 dollarissa.

10. 1981
Kesäaikaa kokeiltiin ensimmäisen kerran vuonna 1942, 
mutta pysyvä käytäntö kellojen siirtelystä tuli vuonna 
1981. Euroopan parlamentti äänesti kellonsiirron lo-
pettamisesta jo vuonna 2019 ja siirtelyn piti päättyä 
vuonna 2021. Vaan eipä päättynyt.

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

Vintage-uutisia vuosikymmenen takaa

Perjantaina 9.11.2012 ilmestyneessä 
lehdessä kerrottiin koiran hävin-

neen lennolla. Málagan lentokentälle Fin-
nairin lennolla saapunut pariskunta oli 

kuljettanut ruumassa koiraansa, mutta 
matkan aikana häkki oli auennut ja mat-
katavarahihnalla odotti häkki, jossa tal-
lella oli enää ystäväpariskunnan koira. 

Pariskuntaa oli kehotettu nukkua yön yli, 
mutta seuraavana päivänä lentokenttä-
viranomaisten puolesta ei tapahtunut ti-
lanteeseen muutosta. Lopulta Finnairiin 

yhteydessä ollut pariskunta pääsi Mála-
gan kenttäaluetta ohjatusti kahlaamaan 
ja etsimään koiraansa, joka lopulta löytyi 
paikallisen paloaseman kupeesta. Espan-
jan koirat -yhdistyksestä muistutettiin 
nippusiteiden olevan paras ja varmin ta-
pa sulkea häkit matkustamisen ajaksi.

Muissa uutisissa Fuengirolan pe-
tankkiliiga oli jälleen käynnis-

tymässä ja Los Pacos toimi aktiivisena 
harjoittelupaikkana useammalle joukku-
eelle. Sähköautojen uutisoitiin saapuneen 
Málagaan, kun ensimmäiset kymmen-
kunta autoa toimitettiin kaupunkiin. Au-
tot olivat osana yhteistyöhanketta, jossa 
Málagasta tuli tämän silloin uuden liik-
kumismuodon kokeilukenttä. 

Marbellan kaupunki oli ryhtynyt 
toimiin saadakseen kaupunkiin 

kansainvälisen yksityisen yliopiston. Yli-
opisto perustettiin lopulta El Pinillo -ra-
kennukseen. 

Urheilun puolella Málagan miesten 
jalkapallojoukkue oli varmistanut 

jatkopaikan Mestarien Liigassa.

Raija Orasen uusin kirja Kuninkai-
den tiet näki päivänvalon ja se to-

dettiin arvostelumenestykseksi. Oranen 
oli viettänyt edellisenä vuonna 40-vuo-
tiskirjailijajuhliaan ja seuraava kirja oli 
jo työn alla.

Lähde päiväretkelle!

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

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

TORSTAISIN
TIISTAISIN PERJANTAISIN

KESKIVIIKKOISIN

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

Sevilla – Andalusian 
pääkaupunki

19.11. ja 10.12., hinta 85€

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

Hinta 224€ /2hh 

Málagan jouluvalot
9.12., 14.12., 23.12. ja 28.12., hinta 25€

Viveros Guzmán & 
Kasvitieteellisen 

puutarhan jouluvalot
1.12., 15.12., 22.12. ja 29.12., hinta 49€

Nyt tavoitat 
meidät myös 

Suomen numerosta
+358 40 6525 923 
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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.

KUKKO EVENTS AV/DE LOS BOLICHES 4, FUENGIROLA

+

+

LIPUT ENNAKKOON OSOITTEESTA

kukko.events@gmail.com

TAI       MANANAKLUBI

La 19.11.  DjJNGLE
 klo 20–23

La 10.12.  Raappana (FI)

 Kari Tapiiri (FI)

 15€ / ovelta 18€ / klo 20–23

POWERED BY P R E S E N T S   @MANANAKLUBI

TILAA OMASI:puhelimitse (+34) 952 470 794 tai sähköpostitse: tilaajapalvelu@olekustannus.com     

¡VAMOS!   on 
ilmestynyt

AURINKORANNIKON PATIKKAREITIT SELKEÄMMIN KUIN KOSKAAN

Olé-kustannuksen uusi patikkaopas ¡VAMOS! 

saa sinut tutustumaan ympäristöösi uusin 

silmin selkeine karttoineen ja selityksineen. 

Oppaan erityispiirteenä on, että kaikille reiteille 

pääsee julkisia kulkuneuvoja käyttäen! 

40H
in

ta Olé-club 
jäsentarjous:-5

“Polulle siirtyminen on fyysisenä matkana vain muutamia 

minuutteja hotellirannikolta, mutta suuri muutos mielentilassa 

ja ympäristössä.” Pentti Korpela
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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.”

TIISTAISIN KLO 12 RAVINTOLA KUKOSSA
TERVETULOA!

www.mkhomes.es

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

asuntoportaaleissa 
• Asioidenhoito ja kaupan valvonta
• Laaja asiakaskunta kansainvälisen  

yhteistyöverkostomme kautta

KUN HALUAT OSTAA:
• Kauttamme myynnissä yli 30 000 kohdetta  

Costa del Solilla
• Asiantunteva tiimimme toimii yhteistyössä 

paikallisten toimijoiden ja viranomaisten 
kanssa

• Luotettavaa tietoa ja onnistuneet,  
turvalliset kaupat alusta loppuun

www.mkhomes.es

TÄYDEN PALVELUN KIINTEISTÖVÄLITYS
YLI 20 VUODEN YHTÄJAKSOINEN KOKEMUS    
AURINKORANNIKON ASUNTOKAUPASTA

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

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

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

Kauttamme myynnissä yli 30 000 kohdetta  
MIN

JENNIE Rober
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LAADUKASTA KIINTEISTÖNVÄLITYSTÄ 

SUOMEN KIELELLÄ AURINKORANNIKOLLA

WWW.STRAND.ES   INFO@STRAND.ES

TUTUSTU TUHANSIIN KOHTEISIIN SIVUSTOLLAMME TAI KERRO 

TOIVEISTASI JA ETSIMME  VELOITUKSETTA SINULLE TÄYDELLISEN 

ASUNNON. KUN OLET AURINKORANNIKOLLA, POIKKEA 

TOIMISTOLLAMME FUENGIROLASSA, MALAGASSA TAI MARBELLASSA.
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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.

TARJOAMME ILMAISEKSI KEVYEN LOUNAAN!

RONDA JA SETENIL
DE LAS BODEGAS

28€ GIBRALTAR33€CÓRDOBA 43€

SEVILLA 43€CAMINITO DEL REY  26€

yhteistyössä

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€

Jos haluat lisätietoja 
retkiohjelmastamme, 
skannaa tämä QR-koodi

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

TIETOA JA VARAUKSET: Huom! Vain ennakkovarauksella. 

TERVETULOA! 

 AVAAMME NYT KAUDEN!

UUSIA KOHTEITA PUOLEEN HINTAAN


