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Ravintola Kukko
Avenida de Los Boliches 4, Fuengirola

lauantaina 19.11. klo 10–12

Silmäkirurgi 
Petri Oksman luennoi: 

Senioriväestön silmäsairaudet

Avenida Alcalde Clemente Diaz Ruiz 3, Fuengirola

Puh. +34 952 470 073 • Whatsapp +34 691 934 660

info@soleyes.es • www.soleyes.es

SUOMALAINEN SILMÄKLINIKKA & LÄÄKÄRIASEMA

Sol Eyes tarjoaa 
ilmaisen aamiaisen
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Av. Nuestro Padre Jesús Cautivo 7 (junakatu)
29640 Fuengirola � Puh. 952 666 239 

 

Ma–Pe 10–19 La 10–16 

www.kesakatu.es

info@kesakatu.es

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

+34 663 976 922

+34 620 430 385

aurinkoisen asumisen puolesta

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

L Ä Ä K Ä R I
ASIANAJAJA
LAILLISTETTU

ANNIINA POHJOLA

TAPIO POHJOLA

Erikoislääkärin vastaanotto
ja kaikki suomalaiset

todistukset.
Puh. 607 965 089

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

+34 661 104 878,
anniina@pohjola.es

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

 

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

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

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

• Asiakasturva
• Siistit asennukset
• Käyttöopastus

FINLAND AC S.L.

SÄÄLLÄ KUIN SÄÄLLÄ
Ilmalämpöpumput
• viilennys
• lämmitys

• kosteuden poisto
• ilmansuodatus

Junta de Andalucian
laillistettu asentaja

• Kanavoinnit
• Laitteen siirrot
• Kylmäkoneet

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

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

KATRIINA RAISKIO
ESPANJASSA LAILLISTETTU LAKIMIES

www.rrlaw.es

KIRJASTO JA ASKARTELUKERHOJA LAPSILLLE!

Lastenkerho Tuiskula 
3-6-vuotiaille

joka arkipäivä.

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

lastentuiskula@gmail.com

Löydät meidät Facebookista nimellä 
Lastenkerho TUISKULA Fuengirolassa

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

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

Tervetuloa kaikille!

Kun tarvitset sisustussuunnittelijaa

Sisustussuunnittelija 
Jaana Santala
puh. 634330188
santaladesign@gmail.com

Anniina Lukkarinen
+358407376157, 

anniina.lukkarinen@vauraus.fi 

Jouni Hannula
+358505776416, 

jouni.hannula@vauraus.fi 

www.vauraus.fi 

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

Ota yhteyttä – kerromme 
mielellämme lisää!

MIELI

MAAILMALLA -

POSTIOSOITE

SUOMESSA ?

 

alk.
4,904,90

kkkk

fiksuposti.fi/mm

Fiksuposti tuo postisi sinulle 
missä ikinä oletkin. 

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

business &  
co-working 
center
• Boliches  
• Fuengirola

www.smartworkplaza.com

Kysy toimistoja tai työpisteitä! 

+34 622 329 645
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Fuengirolan sää

Fugepesis käynnistää myös 
tulevan Superpesiskauden
Superpesiskausi 2023 laitetaan käyntiin 
Aurinkorannikolta. Viidettä kertaa järjes-
tettävä Fugepesis pelataan Fuengirolassa 
22.–23.4.2023. Otteluissa vastakkain asettu-
vat miesten puolelta Imatran Pallo-Veikot ja 
Hyvinkään Tahko. Naisten otteluparina näh-
dään Lapuan Virkiä ja Joensuun Maila.

Fugepesis tuo ensi huhti-
kuussa Superpesiksen jälleen 
myös Espanjassa asuvien 
suomalaisten, paikallisten ja 
Suomesta matkustavien pe-
sisfanien nähtäville. Lauan-
taina 22.4. pelataan naisten 
superpesisottelu, jossa koh-
taavat kaudella 2022 prons-
sille yltänyt Lapuan Virkiä 
ja pudotuspeleistä täpäräs-
ti pudonnut Joensuun Maila.

Sunnuntaina 23.4. näh-
dään miesten ottelu, jossa 
pelaavat Imatran Pallo-Vei-
kot ja Hyvinkään Tahko. 
Molemmat ottelut alkavat 
paikallista aikaa kello 13.

– Syksyn yhteydenotto-
jen perusteella Fugepesik-
sestä on syntymässä lajiväen 
yhteen kokoava tapahtuma. 
Reilu viisi kuukautta ja Väli-
merellä lyödään kausi käyn-
tiin, kertoo tapahtuman 
isäntäjoukkueen Imatran 
Pallo-Veikkojen urheilutoi-
menjohtaja Jani Valkeapää.

Aurinkorannikolla asuu 
ja oleilee talvisin jopa kym-
meniätuhansia suomalaisia. 
Alun perin Fugepesiksen 
ajatuksena on ollut, että 
huippupesäpalloa pääse-
vät seuraamaan myös Es-
panjassa asuvat suomalaiset.

– Jo perinteeksi muo-
dostunut Fugepesis tuo 
kansallislajiamme ja sen 
huippupelejä myös isolle 
suomalaisyhteisölle toiselle 
puolelle Eurooppaa. Toivot-
tavasti niin pesäpallofanit 
kuin ensikertalaisetkin läh-
tevät seuraamaan otteluita, 
sanoo Pesäpalloliiton toi-
minnanjohtaja Vesa Rämet.

Aurinkorannikolla asu-
vien lisäksi otteluihin toi-
votaan mukaan runsaasti 
myös faneja Suomesta. Mat-
kapaketit Fugepesikseen 
myy Saarikoski Travels.

– Fugepesis on vuosi vuo-
delta muuttunut enemmän 
ja enemmän pesäpalloväen 

nevaalitunnelmaa. Saman 
trendin uskon jatkuvan en-
si keväänä, arvioi Saarikos-
ki Travelsin Juha Saarikoski.

Yksittäiset otteluliput 
tulevat myyntiin myöhem-
min IPV:n verkkokauppaan 
ja Aurinkorannikon myynti-
pisteisiin sekä ottelupäivinä 
myös portille. Liput miesten 

otteluun maksavat 15 eu-
roa, naisten otteluun on va-
paa pääsy.

Tapahtuman järjestävät 
yhteistyössä Pesäpalloliit-
to, Imatran Pallo-Veikot ja 
Saarikoski Travels. Fuge-
pesis-tapahtuman ottelut 
ovat virallisia Superpesik-
sen sarjapelejä. Ottelut pela-

taan Elolan stadionilla.
Fugepesis on järjestetty 

ensimmäisen kerran vuonna 
2017. Koronapandemian ta-
kia otteluiden järjestämises-
sä jouduttiin pitämään kaksi 
välivuotta, vuodet 2020 ja 
2021. Keväällä 2022 ottelut 
keräsivät paikalle noin 2.500 
katsojaa.

Pe 11.11.

Su 13.11.

Ke 16.11.

La 12.11.

Ti 15.11.

Ma 14.11.

To 17.11.
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Ensi kevään Fugepesiksessä miesten sarja-avauksessa vastakkain asettuvat Imatran Pallo-Veikot ja Hyvinkään Tahko. Naisten otteluparina nähdään 
Lapuan Virkiä ja Joensuun Maila.

yhteiseksi kauden avausta-
pahtumaksi. Pelaavien jouk-
kueiden faneja on tulossa 
runsaasti, mutta mennee-
nä keväänä oli hieno huoma-
ta, että paikalle oli saapunut 
pesisfaneja Sodankylästä 
Hankoon monien seurojen 
väreissä ja he kaikki olivat 
luomassa erinomaista kar-
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Pe 11.11.
Fuengirola, Kukko, Pientä laittoa 
-komedia Juha Veijonen ja 
Maarit Peltomaa klo 20
Fuengirola, Bar Hima, Formula 1 
Brasilia aika-ajo klo 20 
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, Texas 
Hold’em -turnaus klo 18, Saksa – 
Suomi koripallon MM-karsintaa 
klo 19
Benalmadena, Budha Plaza, 
Perjantaitanssit, Wille 
klo 19.30–22.30

La 12.11.
Fuengirola, Kukko, Pepe Willberg 
Nat King Colen lumoissa klo 20
Fuengirola, Aurinkorannikon 
Sydänyhdistyksen Terveyspäivä, 
Las Palmeras -hotelli klo 10–16
Fuengirola, Bar Hima, Karjala-
turnaus: Suomi – Tsekki klo 15.30, 
Formula 1  Brasilia sprintti 
klo 20.30 
Fuengirola, Pub FiftySixty, 
The Levyraati klo 18
Fuengirola, Suomela tanssit 
Olli Orrenmaa klo 19–22
Fuengirola, Tauski Bar, Karaoke 
klo 20
Fuengirola, Tipi Tapa, Flamenco-
show klo 19.30
Fuengirola Uusi Refla, Suomi – 
Tsekki EHT klo 15.30, F1 Sprintit 
Sao Paolo klo 20
Torremolinos Kymppipaikka, 
Karaoke ja Tanssit Reijo, Kari Koo 
& Paula klo 19

Su 13.11.
Fuengirola, Kukko, Pepe Willberg 
Nat King Colen lumoissa klo 19
Fuengirola, Bar Hima, Karjala-
turnaus: Suomi – Ruåtsi klo 15.30, 
Formula 1 Brasilia GP klo 19
Fuengirola, Las Palmeras, 
Fugesingersin Vauhti kiihtyy 
-show klo 18
Fuengirola, Pub FiftySixty, 
Jatkuttaa klo 17
Fuengirola, Suomela, Taina 
Godfreyn taidenäyttely klo 13–16
Fuengirola, Tauski Bar, Margen 
tietovisa klo 18, Karaoke klo 20
Fuengirola Uusi Refla, Suomi – 
Ruotsi EHT klo 15.30, TTK klo 18.30

Mijas, Saunamijas, Lenkkisauna 
klo 14

Ma 14.11.
Fuengirola, Kukko, Pepe Willberg 
Nat King Colen lumoissa klo 20 
Fuengirola, Bar Hima, 
Makkaramaanantai! klo 18
Fuengirola, Suomela, Teemassa 
Radio Finlandia klo 16.30–17.45
Fuengirola Uusi Refla, 
Siipimaanantai alk. klo 12.30, 
Suomi – Viro koripallon MM-
karsintaa klo 17.30

Ti 15.11.
Fuengirola, Kukko, Asuntoinfo 
klo 12, Päivi Mäkinen: Édith Piafin 
laulut ja elämä klo 19
Fuengirola, Bar Hima, HimaLive: 
Ari Onnela & Hese Viinamäki 
klo 20 
Fuengirola, Sofia-opisto, 
Keskustelu tilaisuus Pelle Miljoona: 
”Tämä aikamme usva” klo 18
Fuengirola, Tipi Tapa, Flamenco-
show klo 19.30
Fuengirola Uusi Refla, Peliitat 
(feat. Eetu Selänne) – K-Espoo 
Mestis klo 17.30, Texas Hold’em 
-turnaus klo 18

Ke 16.11.
Fuengirola, Kukko, Keskiviikko-
klubi Seita & Friends: Country & 
Western night 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, 
SM-liigaa klo 17.30

To 17.11.
Fuengirola, Kukko, 
Pelle Miljoona klo 19
Fuengirola, Bar Hima, Liiga: 
Tappara – Kärpät klo 17.30
Fuengirola, Pub FiftySixty, 
Muistatko Visa klo 17.30
Fuengirola, Tauski Bar, Karaoke 
klo 20
Fuengirola, Tipi Tapa, Flamenco-
show klo 19.30
Fuengirola Uusi Refla, SM-liigaa 
klo 17.30
Mijas, Saunamijas, Lenkkisauna 
klo 18–20

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!

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

Pe 11.11. klo 20 (20/23€)
Pientä laittoa 
-komedia 
Juha Veijonen ja 
Maarit Peltomaa

La 12.11.klo 20, 
Su 13.11. klo 19,
Ma 14.11. klo 19 
(20/23€)
Pepe Willberg 
Nat King Colen lumoissa

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

Ke 16.11. klo 19 (10€)
Seita & Friends
Country & Western 
night

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

La 19.11. klo 20 (5€) 
Manana Klubi
DjNGLE + JAYSAX

Su 20.11. klo 18 (20€)

Solistina karhea 
bluesääni Pikkis Karen

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

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

Joka viikko peruslistan lisäksi 

vaihtuvia erikoisuuksia.

4.11.–17.11. 

Kukon skagen 

ja ankan rintaa

SHOW & DINNER

LOPPUUNMYYTY

Pe 11.11.
Pientä laittoa jälkeen
Ke 16.11.
Seita & Friendsin jälkeen

To 17.11. & Pe 18.11.
Pelle Miljoonan jälkeen

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

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

Viikon
karaokeklubit

Lippuvaraukset: kukko.events@gmail.com

Kukossa
tapahtuu!

Calle Victor de la Serna 8, Los Boliches      

Ke–Su  
klo 18.00–  
Ma–Ti suljettu

KARAOKEA, 
DARTSIA JA 

PELEJÄ!

Avoinna: 

tauskibar

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

Ma–La 12:30–16:00

KASVISRAVINTOLA

Calle Santa Isabel, 8, Los Boliches

952 58 60 31

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

YHTEYSTIEDOT: 
Puerto deportivo 
Local 325-327, 

Fuengirola
+34 624 432 698 

ILMOITTAUDU MUKAAN!
La 26.11. klo 16:15 Malaga – Ponferradina

malagacffanclubfinland@gmail.com

Su 27.11. klo 10:30 ostosreissulle
Colmenar Viini & Kinkku -fiesta

uusirefla@gmail.com

FUENGIROLAN 
SATAMASSA

Avoinna joka päivä 
klo 12:00–22:00

(keittiö 12:30–21:30)

uusirefla@gmail.com

Avoinna klo 12-20
(to suljettu)

Calle Maestra
Angeles Azpiazu 8

puh. +34 643 855 849

Grillipihvi

18.50/
21.50€

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

Menovinkit  MENOVINKIT 

                 

Kulttuuriyhdistys Kaleva

To 1.12. Malagan Filharmoninen Orkesteri: 
Johtaa José María Moreno, Teatro Cervantes klo 20.00

Ralph Vaughan Williams: Romanssi Lark Ascending
Fantasia on ”Greensleeves”
Sinfonia no 6 E-molli
Edvard Elgar: Konsertto sellolle ja orkesterille op no 85
sovitettu viululle
Viulisti Wenting Kang
 Kalevan jäsenet 30 €, ei jäsenet 40 € sisältää lipun ja 
bussikuljetukset. Viimeinen ilmoittautumis- ja 
maksupäivä  23.11.

www.kulttuuriyhdistys-kaleva.info
Facebook: Kulttuuriyhdistys Kaleva

TERVETULOA!
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Sol Eyes tarjoaa juoman 
klo 17.00 ennen Tappara–Kärpät 
-pelin alkua to 17.11. (Peli alkaa klo 17.30)

Ravintola Uusi Refl a

Avenida Alcalde Clemente Diaz Ruiz 3, Fuengirola

Tel. +34 952 470 073 • Whatsapp +34 691 934 660

info@soleyes.es • www.soleyes.es

SUOMALAINEN SILMÄKLINIKKA & LÄÄKÄRIASEMA

Silmäkirurgi Petri Oksman 
pitää tietoiskun: 

Eroon silmä laseista

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€

Pelle Miljoona  
laulaa ja keskustelee

Brigitte Bardot  
– propagandaa Aurinkorannikolla

Malagan Filharmonisen 
Orkesterin konsertti
Kulttuuriyhdistys Kaleva 
järjestää konserttimatkan 
Málagan Teatro Cervante-
siin 1. joulukuuta. Konser-
tin kapellimestarina on José 
María Moreno

Konsertissa kuullaan kah-
ta brittiläistä säveltäjää. Kon-
sertti alkaa Ralph Vaughan 
Willliamsin säveltämällä ro-
manssilla The Lark ascending 
(kiurun lento).

”Kiurun lentoa” seuraa 
Edvard Elgarin konsertto 

sellolle ja orkesterille op.85, 
jonka säveltäjä on omista-
nut Siney ja Fraces Colvi-
nin avioliitolle. Nyt esitetty 
versio on sovitettu viulul-
le. Solistina molemmissa 
teoksissa on viulisti Wen-
ting Kang.

Väliajan jälkeen seuraa  
Fantasía sobre ”Greenslee-
ves”, joka on Williamsin 
sovitus tunnettuun englan-
tilaiseen kansansävelmään. 
Konsertin huipentumana 
on Williamsin sinfonia no 
6 E-molli, joka on sävellet-
ty 1944–1947. Toisen maail-
mansodan aikana. 

Liput ja bussikuljetus 30€ 
jäseniltä ja 40€ ei jäseniltä. 
Viimeinen ilmoittautumis- 
ja maksupäivä on keskiviik-
kona 23.11.

Ilmoittautumislomakkeet 
sekä bussipysäkit aikatau-
luineen löytyvät osoitteesta 
www.kulttuuriyhdistys- 
kaleva.info.

Ilmoittautua voi myös päi-
vystyksessä keskiviikkoisin 
klo 14–16 Lounas ravintola 
Cafe Kardemumma, Aveni-
da Jesús Cautivo 44, Los Bo-
liches, Fuengirola.

Pelle Miljoonaa pääsee ensi viikolla kuulemaan niin laulajana kuin 
keskustelijana.

pidetään 23.11.2022 klo 15
Minervalassa, Avenida Gamonal 10, 

Local 8, Benalmádena

Kokouksessa käsitellään 
sääntömääräiset asiat.

- Hallitus -

Minervalassa, Avenida Gamonal 10, 
Local 8, Benalmádena

Minervalassa, Avenida Gamonal 10, 
Local 8, Benalmádena

Minervalassa, Avenida Gamonal 10, 

Aurinkorannikonteatteriyhdistys ry:n

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN
VUOSIKOKOUS

Kaikki edellä mainitut mää-
reet osuvat Pelle Miljoonaan. 
Ja määreitä olisi paljon lisää. 
Miehen vaikutusta suoma-
laiseen populaarikulttuuriin 
ei pysty millään mittareil-
la mittaamaan, se on vielä 
enemmän.

Ensi viikolla Pelle Miljoo-
na sekä keskustelee että soit-
taa ja laulaa. Pellen ajatuksia 
pääsee kuulemaan Sofia-
opistolla tiistaina 15.11. klo 

18. Silloin aloitetaan Sofian 
uusi konsepti, jossa toimin-
nanjohtaja Sari Savolainen 
vetää keskusteluja yhdessä 
mielenkiintoisten henkilöi-
den kanssa. 

Ensimmäisessä keskuste-
lussa alustajana toimii Pelle 
Miljoona ja illan teemak-
si on valikoitunut Tämä ai-
kamme usva. Oletettavasti 
keskustelua käydään nyky-
maailman disinformaatios-

ta ja muutenkin sekavasta 
tilanteesta. Tule mukaan 
keskustelemaan tai kuun-
telemaan. Tilaisuuteen on 
vapaa pääsy. Tilaisuus jär-
jestetään yhteistyössä Sofi-
an ja Kukon kanssa.

Pelle tulee torstaina 17. ja 
perjantaina 18.11. keikalle 
Kukkoon. Intiimisti mies ja 
kitara -pohjalta. Lukuisien 
tuttujen kappaleiden lisäk-
si kuulemme harvinaisuuk-
sia ja varmasti myös tuoreita 
teoksia. Ja Pellen karisma on 
niin suuri, että Kukon teras-
sin lasiseinät ovat vaarassa 
haljeta. Tämä on niitä ilto-
ja, jolloin kannattaa olla pai-
kalla.

Tee ennakkovaraus osoit-
teeseen kukko.events@gmail. 
com.

Tinkimätön taiteilija. Ikuinen oman tiensä 
kulkija. Suomipunkin isä. Suomirockin uudis-
taja. Hittinikkari, lauluntekijä, kirjailija. 
Vaikuttaja, esikuva, opettaja. Hippi, rasta, 
punkkari, rokkari. Maailman kansalainen 
Haminasta. 

Matkailupalveluiden tuot-
tajaksi Sataedu / Ulvilan 
matkailualalta valmistu-
va porilainen Sini Tuomisa-
lo on työssäoppimisjaksolla 
Fuengirolassa Sofia-opistolla. 
Sini toteuttaa rooliopastuk-
sen idolinsa Brigitte Bardot’n 
hahmossa. 

50–70-lukujen ranskalai-
nen elokuvatähti ja laulaja, 
BB, on filmannut Espanjassa 
neljä elokuvaa. Ensimmäinen 
näistä filmattiin vuonna 1957 
ja suurin osa tuon Rakkauden 
jumalatar -elokuvan kuvaus-
paikoista oli Aurinkoranni-
kolla. Mijas, silloin vielä pieni 
maalaiskylä, oli yksi Bardot’n 
elokuvan näyttämöistä.

Sini on tehnyt Porissa mu-
siikkinäytelmän BB:n elämäs-
tä vuonna 2018 ja levyttänyt 
myös hänen laulujaan.  

Sofia-opiston syksyn ohjel-

massa on kaksi Brigitte Bar-
dot -aiheista tapahtumaa. 
Kävelyretki Mijaksessa on 
21.11. ja silloin käydään Rak-
kauden jumalatar -elokuvan 
kuvauspaikoissa. Toinen Bar-
dot-aiheinen tapahtuma on 
1.12., joka on monologi BB:n 
kaikkien neljän elokuvan ku-
vauksista Espanjassa. Mono-
logi sisältää musiikkia, laulua 

ja koreografiaa ja mukana esi-
tyksessä on brasilialainen ki-
taristi Felipe Madrid. 

Sini toivoo saavansa mo-
nologiesitykseen avustajan. 
Kiinnostuneet ottakaapa yh-
teyttä Sofia-opistoon!

Tapahtuma toteutetaan 
yhteistyössä Sofia-opiston ja 
kulttuuriyhdistys Kalevan 
kanssa.

Ralph Vaughan Willliams

BB on filmannut Espanjassa neljä elokuvaa.
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Aurinkorannikon 
hotellit edistämässä 
sähköautoilua

Aurinkorannikon 
alueella 32 hotellia 
on mukana Acti-
vacar-hankkeessa, 
jonka tarkoituk-
sena on lisätä ja 
helpottaa sähkö-
autojen käyttöä.

Jokainen mu-
kaan sitoutunees-

ta hotellista on luvannut tarjota asiakkailleen kaksi 
sähköautojen latauspistettä. Toisin sanoen yhteensä 
64 latauspistettä. 

Lisäksi hotellit tarjoavat asiakkailleen sähköautojen 
vuokrausta tuntitaksalla. Tämä hoituu mobiilisovel-
luksen kautta. Näin ollen asiakkaiden ei tarvitse enää 
vuokrata autoa koko reissun ajaksi ja etsiä sille parkki-
paikkaa kun eivät ole liikenteessä, vaan he voivat vuok-
rata auton kun tarvitsevat sitä ja palauttaa kun eivät 
enää tarvitse. Vuokra-auton voi varata etukäteen, jol-
loin auto on varmasti paikalla silloin kun sitä tarvitsee.

Asuntojen hinnat 
kallistuvat 
Málagassa
Asuntojen hinnat nousevat ennätyksellisesti Mála-
gan alueella.

Vaikka korot nousevat ja ostovoima heikkenee in-
flaation takia, asuntojen hinnat jatkavat nousuaan. 
Provinssin pääkaupungissa hinnat ovat nousseet vuo-
den aikana 14%. Neliömetrin hinta on suurimmillaan 
2.783 euroa.

Lisäksi vuokrat nousevat samanaikaisesti nopeam-
min kuin koskaan aikaisemmin. Ne ovat nousseet vuo-
den aikana 26,9%. Sekä asuntojen hinnat että vuokrat 
ovat korkeammat kuin ennen lamaa vuonna 2007, 
jolloin asuntomarkkinat olivat ylikuumentuneet ko-
ko maassa.

Fuengirolassa hinnat ovat nousseet vielä enemmän, 
22% vuodessa. Neliömetrin hinta on korkeimmillaan 
3.335 euroa. Marbellassa on provinssin korkeimmat 
vuokrat.

Kysyntä kasvaa koko ajan. Koska sekä asuntojen 
hinnat että vuokrat nousevat, tavallisten ihmisten on 
yhä vaikeampi saada asuntoa.

80-vuotias mies 
puukotti vaimonsa 
Benalmádenassa
Poliisi on pidättänyt Benalmádenassa 80-vuotiaan mie-
hen epäiltynä vaimonsa surmasta.

Epäillyn uskotaan puukottaneen vaimoaan 20 ker-
taa. 69-vuotias uhri ehti soittaa hälytyskeskukseen en-
nen kuin menehtyi saamiinsa vammoihin. 

Poliisit yrittivät paikalle saavuttuaan murtaa paris-
kunnan asunnon oven, mutta eivät onnistuneet. Niin-
pä piti vielä odottaa että palokunta saapui paikalle ja 
auttoi pääsemään asuntoon parvekkeen kautta.

Poliisien päästessä asuntoon uhri makasi jo kuolleena 
olohuoneen lattialla. Teosta epäilty mies löytyi makuu-
huoneesta, eikä hän tehnyt vastarintaa pidätettäessä.

Sekä uhri että pidätetty mies ovat Iso-Britannian 
kansalaisia. Tietojen mukaan mies saattaa kärsiä sekä 
mielenterveydellisistä ongelmista että Alzheimerista.

Uhri oli tehnyt aiemmin tänä vuonna rikosilmoi-
tuksen perheväkivallasta.

Yksi Espanjan tunnetuim-
mista ja pidetyimmistä 
koomikoista, Dani Rovira, 
esiintyy joulukuussa koti-
kaupungissaan Málagassa.

Málagasta koko Espan-
jan tuntemaksi näyttelijäk-
si ja koomikoksi ponnistanut 
Dani Rovira nousee jälleen 
kerran Málagan Teatro Cer-
vantesin lavalle. Esitykset 
ovat joulukuun 26., 27. ja 28. 
päivä. Jokaisena päivänä esi-
tyksiä on kaksi kappaletta, 
jotta mahdollisimman mo-
ni pääsisi nauruhermojaan 
aktivoimaan.

Dani Rovira tunnetaan 
lavakoomikon uran lisäk-
si mm. menestyselokuvista 
Ocho apellidos vascos ja Ocho 
apellidos catalanes. Hän täh-
ditti myös supersankaripa-
rodiaa Superlópez.

Rovira on myös kerännyt 
useita palkintoja, muun mu-

• MÁLAGAN PAIKALLISPOLIISI ON pidättänyt kuusi 

naista, joiden uskotaan syyllistyneen taskuvarkauk-

siin. 20–45-vuotiaiden naisten uhreja olivat erityisesti 

ulkomaalaiset turistit. Pidätykset tehneet poliisit oli-

vat pukeutuneina siviilivaatteisiin. Koko ryhmän kiin-

nisaaminen vaikeutui, koska ensimmäinen pidätetty 

tunnisti poliisit ja ehti varoittaa muita. Nainen tunnisti 

poliisit, koska hänet oli pidätetty aikaisemminkin. Po-

liisi takavarikoi operaation yhteydessä pankkikortin, 

yhdysvaltalaisen ajokortin, 100 euroa rahaa ja loisto-

risteilylipun.

• FUENGIROLAN KAUPUNKI KEHITTÄÄ jätteiden kier-

rätystään rakentamalla uuden kierrätyspisteen. Uu-

si piste – punto limpio – nousee la Loman alueelle, 

Bulevar de La Loman varrelle. Kyseinen tie kulkee 

Avenida de Las Salinasin Repsolilta Carretera Mijas-

Fuengirolan Galpille. Jätepisteen rakentamisesta jul-

kistettiin tarjouskilpailu muutama viikko sitten. Kunhan 

kierrätyspiste valmistuu, kaupunkilaiset voivat jättää 

sinne jokseenkin kaikenlaisia jätteitä. 

• FUENGIROLAN KAUPUNKI JATKAA hanket-

taan, jonka tarkoituksena on kattaa koulujen 

urheilukenttiä. Tavoite on saada jokaiseen julki-

seen kouluun ainakin yksi katettu urheilukenttä. 

Näin lapset voisivat urheilla suojassa pahimmal-

ta auringonpaahteelta ja sateelta. Toistaiseksi 

kaupungin yhdestätoista koulusta nämä työt on 

saatu valmiiksi kuudessa. Seitsemännen kentän 

kattamisesta tarjouskilpailu julkistetaan lähiaikoi-

na. Viimeisimpinä valmistuneiden Los Boliche-

sin ja El Tejarin koulujen katokset ovat tulleet 

maksamaan reilut 350.000 euroa kumpainenkin. 

• ESPANJAN POLIISI ON tehnyt historian 

suurimman marihuanan takavarikoinnin. 

Ympäri maata toteutetuissa iskuissa onnistuttiin 

takavarikoimaan peräti yli 32 tonnia kyseistä 

huumetta. Katumyynnissä määrän rahallinen 

arvo olisi ollut noin 65 miljoonaa euroa. 

Samassa yhteydessä pidätettiin yhdeksän 

miestä ja yksitoista naista.

Seuraava kysymys: Käytätkö pimeällä heijastinta?

assa arvostetun ”Espanjan 
Oscarin” eli Goya-palkinnon 

parhaana uutena näyttelijä-
nä roolistaan vuoden 2014 

elokuvassa Ocho apellidos 
vascos.

Dani Rovira palaa 
kotikaupunkinsa lavoille

Kuinka moniin pikkujouluihin 
aiot osallistua?

En yksiinkään, vaikka maksettaisiin

64%

Kaikkiin joihin kutsutaan ja muutamaan jopa ilman kutsua

7%

Yksiin tai kaksiin

25%

Muutamiin

4%

Dani Roviron stand up osaamiseen voi tutustua esimerkiksi hänen Netflix-spesiaalissaan Odio (Viha).
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Päivi Mäkinen eläytyy Édith Piafin elämään. (Kuva: Virpi Pietarinen)

Manana klubilla 
soi saksofoni

Hyvänpuhumisen viikko alkaa

Seuraava danceclub 
tyyppinen Manana 
klubi-ilta järjeste-
tään lauantaina 
19.11. Ovet avataan 
klo 20 ja bileet jat-
kuvat puolille öin. 

Janne Pitkänen on reilu vuo-
si sitten rannikolle kotiutu-
nut saksofonisti. Saksofoni 
mielletään yleensä jazzmu-

siikkiin olennaisesti kuu-
luvana, mutta soittimen 
mahdollisuudet ovat mo-
nipuoliset. 

– EDM (Electronic Dance 
Music) menee helposti jalan 
alle ja tempaisee mukaansa. 
Kiinnostuin tästä musiik-
kityylistä yli vuosi sitten ja 
tein muutamia koeäänityk-
siä kotonani. Omasta mie-
lestäni tämä musiikkilaji 
sopii minulle hyvin. Rakas-
tan sitä, kun saan ihmiset 
tanssimaan tuntemaan 
iloa. Tätä ei rannikolla ole 

vielä kukaan suomalainen 
tehnyt, joten odotan suu-
rella innolla, kuinka tämä 
otetaan vastaan. Manana-
klubilla on hyvä konsepti 
tällaista varten ja olen erit-
täin iloinen, että pääsen esit-
täytymään juuri Tommin ja 
DjNGLEn kanssa.

Liput klubille maksavat 
vain 5€. Voit varmistaa paik-
kasi laittamalla ennakko-
varauksen kukko.events@
gmail.com. Oveltakin lippu-
ja saa heti klo 20 alkaen. Ar-
tisti esiintyy klo 21.

Päivi Mäkinen on sielu-
kas laulaja ja näyttelijä. 
Hänen dramatisoitu Édith 
Piaf – laulut ja elämä -kon-
serttinsa on koettavissa ra-
vintola Kukossa nyt tiistaina  
15.11. 

Näissä konserteissa Piafin 
rakkaimmat laulut kuullaan 
suomeksi ja lisäksi Mäkinen 
kertoo ”Varpusen” tarinan 
draaman ja huumorin kei-
noja käyttäen. Mukana on 
paljon elementtejä stand 

up -komiikasta. Päivi ver-
taa Piafin välillä traagista, 
mutta aina vauhdikasta elä-
mää omaansa. Käsitellyksi 
tulevat sekä Edithin että Päi-
vin avioliitot ja monet muut-
kin parisuhteet.

Varaa lippusi etukäteen, 
Piaf-illat ovat suosittuja. Li-
put maksavat ennakkoon 
varattuina 13€ ja voit tehdä 
varauksen lähettämällä säh-
köpostia osoitteeseen kukko.
events@gmail.com. 

Erkki J. Vepsäläinen on Au-
rinkorannikon hyvänpuhu-
misen lähettiläs. Perinteinen 
hyvänpuhumisen viikko jär-
jestettiin ensimmäisen ker-
ran vuonna 2004. Ajatus 
muuttui teoksi ja teko perin-
teeksi, Vepsäläinen iloitsee.

Hyvänpuhumisen viikko 
14.–22.11. ajoitetaan aina las-
tenpäivän viikolle.

Vepsäläisen idea saada 
ihmiset muistamaan hyviä 
asioita, puhumaan hyvää 
toisistaan ja kiittämään asi-
oistaan on saanut vastakai-
kua ennen kaikkia lapsissa. 
Jo ensimmäisestä vuodesta 

lähtien mukana ovat olleet 
Aurinkorannikon suomalai-
sen peruskoulun oppilaat. 
Oppilaat kirjoittivat asiois-
ta, joista he ovat onnellisia, 
kiitollisia. Vuosittain Vep-
säläinen lukee satakunta ai-
netta ja kiittää niistä lapsia 
kunniakirjoin ja palkinnoin. 

– Ja aineita lukiessani mi-
nä nauran ja tulen niin hy-
välle tuulelle. Lapsilla on 
sanat oikeille asioille. He 
kiittävät äitejä, jotka teke-
vät hyvää ruokaa ja isiä, jotka 
pelaavat, ystäviä, lemmikki-
eläimiä ja luontoa. Listat asi-
oista ovat kaunista luettavaa.

Édith Piafin koskettava tarina 

Erkki J. Vepsäläinen uskoo hyvän puhumiseen. Yksi viikon kohokohta on 
16.11. klo 12 järjestettävä hyvänpuhumisen hetki seurakuntakodilla.

Janne Pitkänen yhdistää saksofo-
nin ja elektronisen dance musicin.

VIINIMAISTIAISET 
ILLALLISEN KERA

Tervetuloa tutustumaan viinien 
maisteluun ja viinien 

erikoisuuksiin, viinimestari Hannu 
Lampisen johdolla!

ELVIS JA
JOHNNY G.

Kuuluisa Johnny G. tarjoaa upean 
esityksen kaikkien Elvis 

-klassikoiden kanssa! Nauti hyvästä 
illallisesta yhdessä näiden 

klassikoiden kanssa.

FLAMENCO 
LOUNAAN KERA

Kuuluisa suomalainen 
flamencotaiteilija La Zingara 

tarjoaa klassista tanssia 
yhdessä kitaristi David 

Manzanon kanssa.

Kaikki 
tämä vain!

15€
Kaikki 

tämä vain!

15€
Kaikki 

tämä vain!

15€

Meillä on laaja tapahtumaohjelma tarjolla! Löydä suosikkitapahtumasi kaikille aisteillesi! Ennen tapahtumaa 
tapaat Woolbedin uniasiantuntijat, jotka pitävät terveysluennon ja sinulla on mahdollisuus tutustua 
korkealaatuisiin kashmir- ja merinovillaisiin vuodetuotteisiin.

TAPAHTUMAOHJELMAMME:

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

PÄIVÄMÄÄRÄ: 28/11
AIKA: 17.00

PÄIVÄMÄÄRÄ: 21/11, 12/12
AIKA: 17.00

PÄIVÄMÄÄRÄ: 5/12, 19/12 
AIKA: 17.00

YHTEISTYÖSSÄ

KANSSA

TIETOA JA VARAUKSET: Huom! Vain ennakkovarauksella. 

+34 687 151 228 info@suomiretket.com

TERVETULOA! LÖYDÄT MEIDÄT MYÖS
RAVINTOLA KUKOSTA 

MA-PE, 11-15

VIETÄ AINUTLAATUINEN ILTA 
VIIHDYTTÄVÄN MUSIIKIN JA 

HYVÄN RUOAN PARISSA

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

HINTA SISÄLTÄÄ:
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Sanna Laitisen 
teini-iän runo 
levytettiin
Sanna Laitinen on monille Aurinkorannikon 
suomalaisille tuttu hahmo monesta eri 
yhteydestä. Harvempi tietää, että nuorena 
tyttönä hän kirjoitti aktiivisesti runoja. Nyt 
yksi hänen teinivuosien tuotoksistaan on 
julkaistu lauluna Badding Rockers -yhtyeen 
toimesta.
Teksti: Antti Pekkarinen

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.

Oheinen runo julkaistiin Lahden Runomarathon kisassa vuonna 1988. 
Se rankattiin silloin kirjan kymmenen parhaimman runon joukkoon.

Badding Rockers julkaisi syyskuussa pitkästä aikaa uuden levyn. 
Bändi keikkailee harvakseltaan comeback- ja nostalgiahengessä.Kaunis iskelmäsanoitus alkuperäismuodossaan.

Sanna Laitinen 17-vuotiaana runotyttönä.

Ehkä vielä joskus innostun jotain kirjoittamaan, sanoo aikuistunut 
Sanna Laitinen, joka toimii nykyään Fuengirolassa Smart Work Plazan 
community managerina. (Kuva: Sonja Lehmus)

– Tunsin Sannan hyvin 
silloin nuorempana ja hän 
esitteli minulle aina välillä 
kirjoittamiaan runoja. Näy-
tin Kuunsirpillä-tekstiä ja 
sävellystäni laulajallemme 
Marko Haavistolle jo tuo-
reeltaan 90-luvun alussa, 
mutta silloin se jäi toteutta-
matta. Nyt kun keräsimme 
materiaalia uutta levyäm-
me varten Haavisto muisti 
biisin ja toivoi sitä mukaan 
sessioon. Levyllehän se sit-
ten ansaitusti päätyi, Marko 
Rokka Badding Rockersis-
ta kertoo.

Rokka kehuu Kuunsirpil-
lä-tekstiä mainioksi.

– Teksti on hienoa ja puh-
dasta teinilyriikkaa, ro-
mantiikkaa ja angstiakin. 
Tuohon maailmaan ei näin 
keski-ikäisen miehen näkö-
kulmasta noin vain sukelle-
takaan. Hienoja kielikuvia 
kaikkinensa, niiden syvim-
män merkityksen taitaa tie-
tää vain Sanna itse.

Sanna Laitinenkin pitää 
Kuunsirppiä yhtenä onnis-
tuneimmista teini-iän ru-
noistaan.

– Kuunsirpillä on vielä jäl-
keenpäin luettuna ja kuun-
neltuna aika selkeää tekstiä. 
Kun olen lukenut noita van-
hoja kirjoituksiani, melko se-

kaviakin kyhäelmiä siellä on 
joukossa, Laitinen nauraa.

– Joitain runoja lukies-
sa korvat punoittavat, toi-
saalta on kiva huomata, että 
aika kivoja kielikuvia olen 
teiniangstissanikin onnis-
tunut välillä kirjoittamaan.

Laitinen kertoo, että 16–17- 
vuotiaana hän kirjoitti mel-

ko paljon erilaisia tekstejä.
– Kirjoittaminen tuntui 

silloin hyvältä purkautu-
mistavalta erilaisista tun-
nekuohuista. Aika angstisia 
tekstit näyttävät pääosin 
olevan, vaikkei elämä niin 
angstista silloin ollutkaan. 
Tai voihan se olla, että aika 
on kullannut muistot teini-

vuosista.
Aikuisemmalla iällä Lai-

tinen ei juurikaan ole palan-
nut kirjoitusharrastuksen 
pariin.

– Mielessä on kyllä käy-
nyt, että jotain voisi vielä kir-
joitellakin. Silloin teininäkin 
kirjoittelin runojen lisäksi 
pidempiä tekstejä, sellaisia 

mininovelleja. Jostain pitäisi 
löytää palava intohimo kir-
joittamiseen, teininä se angs-
ti oli hyvä yllytin.

Sanna Laitisen sanoitta-
ma Badding Rockersin kap-
pale Kuunsirpillä löytyy 
kaikista yleisimmistä suora-
toistopalveluista. Käykää ih-
meessä kuuntelemassa.

”Kirjoittaminen tuntui silloin 
hyvältä purkautumistavalta 
erilaisista tunnekuohuista.”
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Lähde päiväretkelle!

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

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

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 

KUKKO EVENTS AV/DE LOS BOLICHES 4, FUENGIROLA

+

+

LIPUT ENNAKKOON OSOITTEESTA

kukko.events@gmail.com

TAI       MANANAKLUBI

La 19.11.  DjNGLE +JAYSAX
 5€ / 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

Fugesingersin huumaa
Tämän syksyn lauluyh-
tyeuutuus Fugesingers on 
ollut kaikkien huulilla. 
Värikäs muusikkoporuk-
ka veti ensi-iltashow:nsa 
Nuriasolissa 2.11. täydelle 
katsomolle. Kari Alajuu-
man vetämä ryhmä sai 
valtaisat suosionosoituk-
set ja on saanut kuulla kon-

sertin jälkeenkin ylistävää 
palautetta. 

– Olen asunut täällä kuu-
si vuotta ja käynyt konser-
teissa todella paljon, mitään 
näin upeaa en ole nähnyt, 
kertoi yksi mieskatsoja. 
Fugesingers on tietenkin 
mielissään tällaisesta ja 
suuntaakin ilolla kohti seu-

raavia esityksiä, joita löytyy 
vielä kolme: 13.11. Las Pal-
meras, 27.11. Kymppipaikka, 
Torremolinos ja 11.12. Suo-
mela, kaikki esitykset alka-
vat klo 18. Lippuja esityksiin 
saa ennakkoon useista ra-
vintoloista sekä suoraan 
esiintyjiltä tai tuntia en-
nen paikan päältä. Fugesingers näyttää ja kuulostaa hyvältä. (Kuva: Sonja Lehmus)
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Mitä 
tehdä kun 
liikenteessä 
rysähtää?
Autoilijoita on pää-
asiassa kahdenlaisia: 
niitä jotka ovat kola-
roineet ja niitä jotka 
eivät vielä ole kola-
roineet. Mutta miten 
toimia ja mitä pitää 
muistaa jos sattuu 
joutumaan Espan-
jassa kolariin.

Teksti: Janne Leipijärvi

Heti alkuun todettakoon, et-
tä tämän jutun tarkoitus on 
puhua asioista vakuutusasi-
oiden kulmasta. Toisin sa-
noen miten toimia, jotta asiat 
vakuutusyhtiön kanssa su-
juvat mahdollisimman jou-
heasti.

Ensimmäinen asia on 
tutustua etukäteen oman 
vakuutusyhtiön antamiin 
ohjeisiin vahinkotilanteen 
sattuessa. Kaikki ei tieten-
kään välttämättä muistu 
mieleen kolarin jälkeisessä 
adrenaliiniryöpyssä, joten 
voi olla hyvä idea printata 
hanskalokeroon ohjeet pa-
perilla.

Vahinkoilmoitus AINA

Vaikka yhtiöiden käytän-
nöissä saattaa olla jonkin 
verran keskinäisiä eroa -
vaisuuksia, niin yksi tär-
keä totuus pätee, olipa auto 
vakuutettu missä yhtiössä 
hyvänsä: kolarin sattuessa 
täytä aina vahinkoilmoitus 
paikan päällä. Aina. Ihan 
aina.

Tähän on selkeä syy: Es-
panjassa syyllisyyden, ja 
sitä myötä maksumiehen, 
määrittävät osapuolten va-
kuutusyhtiöt. Ja tuo päätös 
perustuu täytettyyn, allekir-
joitettuun vahinkoilmoituk-
seen.

Toinen osapuoli, varsin-
kin jos on syyllinen, saat-
taa alkaa sepitellä tarinoita 
kiireestä ja muusta, ja eh-
dottaa että vaihdetaan pu-
helinnumerot ja hoidetaan 
myöhemmin paperit. Jos tä-
hän lankeaa, on enemmän 
kuin todennäköistä, että kun 
palaat myöhemmin asiaan, 
ei toinen osapuoli tiedä mi-
tään mistään kolarista, eikä 
ole ollut tapahtuma-aikaan 
samassa kaupungissakaan.

Jos vastapuoli ei kolaripai-
kalla suostu antamaan tie-
tojaan, soita paikalle poliisi.

Muista myös, että toi-
sin kuin Suomessa, Espan-
jassa molemmat osapuolet, 
syyllinen ja syytön, toimit-
tavat vahinkoilmoituksen 
omalle yhtiölleen. Jos jätät 
ilmoituksen toimittami-
sen toiselle, varsinkin syyl-
liselle osapuolelle, voi taas 
hyvinkin käydä niin, ettei 
ilmoitusta koskaan kuulu. 
Syyllinen korjauttaa oman 
autonsa, eikä perään kysel-
lessä ole taas lainkaan tietoi-
nen mistään kolarista.

Siis vielä kerran: täytä pai-
kanpäällä aina vahinkoil-
moitus, varmista että tiedot 
ovat siinä oikein, myös syyl-
lisyys, ja että ilmoituksessa 
on molempien osapuolten 
allekirjoitus. Älä allekirjoi-
ta ilmoitusta jos et ymmär-
rä mitä siinä lukee.

Vielä yksi muistettava 
asia on ottaa kuvia, tarvit-
taessa myös videota, nimen-
omaan vastapuolen autosta. 
Näin sinulla on tarvittaes-
sa todisteita siitä, mitä on 
tapahtunut, eikä vastapuo-
li voi muuttaa tarinaansa 
jälkikäteen. Omaa autoa/
vaurioita ehtii kuvata myö-
hemminkin.

Liikenteessä saattaa rysähtää milloin tahansa. Kun kolarin varalta on perusasiat huolehdittu kuntoon etukäteen, on helpompi selvitä stressaavasta 
tilanteesta tien päällä.

Vahinkoilmoitus pitää aina 
täyttää kolaripaikalla. Niinpä, 
varmista että sinulla on autossa 
vahinkoilmoitus ja toimiva kuu-
lakärkikynä. Jos kielitaidossa 
on vajausta, kannattaa mukana 
pitää myös suomennettua mal-
lia espanjalaisesta vahinkoil-
moituksesta. Sellaisen voi la-
data esimerkiksi vakuutusyhtiö 
Segurian netistä: seguria.es/fi/
vahinko-ohjeet/

Espanjassa 
syyllisyyden, 
ja sitä myötä 
maksumiehen, 
määrittävät 
osapuolten 
vakuutusyhtiöt.
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Aurinkoteatterin kuulumisia

Turvallisuus mietityttää aiheellisesti

Maailman tilanteesta 
huolimatta Torremo-
linosin Aurinkoteat-
teri on aloittanut 
toimintansa tänä syk-
synä vauhdikkaasti. 
Teatteri on toiminut 
rannikolla jo 25 
vuotta. 

Aurinkoteatterin uusi oh-
jaaja on näyttelijä, käsikir-
joittaja ja muusikko Timo 

Mäkynen. Timon ura alkoi 
jo syntymäkaupunkinsa 
Seinäjoen ala-asteella. Mu-
siikki tuli nuoren miehen 
elämään kuoron muodos-
sa Janakkalan Tervakoskel-
la. Kuoroharrastus johdatti 
Timon Hausjärven kesäte-
atteriin, jossa vierähti koko-
naista kymmenen vuotta. 
Hausjärveltä tie vei Rii-
himäen teatteriin, jossa 
näyttelemisen lisäksi tuli 
mukaan näyttämömiehen 
työt. Myöhemmin Mäkynen 
jatkoi samoja töitä Hämeen-
linnan teatterissa. 

Valmistuttuaan teatte-
riopinnoista Timo kirjoitti 
ensimmäisen näytelmänsä 
”Paholainen saa paikan”, joka 
saa Espanjan kantaesityksen 
Torreviejassa ensi maalis-
kuussa. Mäkynen on urallaan 
kirjoittanut reilut kymmenen 
näytelmää ja tarinaa. 

Aurinkoteatterin puheen-
johtaja Kauko Pyyskäsen ja 
Timon kohtaaminen johti 
yhteistyöhön, josta saam-
me nauttia täällä rannikolla 
ensi kevään teatteriesityk-
sinä. Ohjelmistossa on Mä-
kysen kirjoittama näytelmä 

”Eviva Espanja”, joka on hul-
lunkurinen komedia suoma-
laisuudesta espanjalaisilla 
mausteilla. Näytelmän en-
si-ilta on helmikuussa 2023. 
Rooleissa tutut näyttelijät, 
jotka ovat esiintyneet vuo-
sia rannikon näytelmissä eri 
ohjaajien alaisuudessa. 

Tänä syksynä teatteri sai 
myös uusia näyttelijöitä on-
nistuneen rekrytoinnin an-
siosta. Luvassa on energinen 
ja hauska näytelmä joka kan-
nattaa tulla katsomaan.

Teksti ja kuva: 
Jyrki Harikoski

Tulevaisuus ei näytä va-
loisalta, kun uutisia lukee. 
Olemme tottuneet siihen, et-
tä asiat menevät pääsääntöi-
sesti parempaan suuntaan, 
mutta juuri nyt ei siltä tun-
nu. Turvallisuustilanne 
herättää monissa huolta ja 
menee ihon alle. Pelottaa-
kin, ymmärrettävästi. Eläm-
me poikkeuksellista aikaa 
ja elämme keskellä suku-
polvikokemusta. Korona-
pandemia jatkuu kolmatta 
vuotta, Euroopassa on me-
neillään suurin sotilaalli-
nen konflikti sitten toisen 
maailmansodan ja talvel-
la saatamme nähdä puolen 
vuosisadan takaiseen öljy-

kriisiin verrattavaa energi-
an säännöstelyä. Olisi ihme, 
jos tämä ei huolettaisi.

Ylen teettämän suoma-
laisten pelot ja haaveet 
-tutkimuksen vastaajista 
puolet kertoi maailmanku-
vansa muuttuneen viimei-
sen kahden vuoden aikana. 
Vastauksissa kuvaillaan 
turvallisuuden tunteen me-
nettämistä sekä luottamuk-
sen rapautumista päättäjiä 
ja mediaa kohtaan.

Tämä on huolestuttavaa. 
Yhteiskunnan vakaus ja yk-
silön henkinen hyvinvoin-
ti ovat riippuvaisia juurikin 
turvallisuuden tunteesta.

Olen taustaltani upseeri ja 

tehnyt neljännesvuosisadan 
töitä turvallisuuden parissa. 
Olen oppinut kokemuksen 
kautta sen, että turvallisuus 
on ennen kaikkea tunne ja 
on oltava realisti. Ja tunnet-
ta voi johtaa: jokainen omia 
tunteitaan sekä valtionjohto 
kansakunnan tunteita.

Kokemus yhteisöllisyy-
destä ja ettei jää yksin on hy-
vin tärkeää. Turvallisuuden 
tunteeseen vaikuttaa voi-
makkaimmin oma lähipii-
ri sekä arjen rutiinit ja ilot. 
Tähän voimme jokainen vai-
kuttaa. ”Kaveria ei jätetä” on 
viisautta edelleen. Pidetään 
huolta toisistamme ja itses-
tämme.

Erityisesti tässä ajassa tar-
vitaan jokaiselta lähdekriit-
tisyyttä ja medialukutaitoa. 
Monenlaista informaatiota 
ja mielikuvavaikuttamis-
ta on nyt liikkeellä. Tur-
vallisuuden tunnettamme 
pyritään tarkoituksella hor-
juttamaan väärällä tiedolla. 
Tiedon jakamisessa oltava 
valppaana.

Valppaana pitää olla ja täs-
sä hetkessä päättäväinen. Toi-
voa pidettävä yllä realistisesti, 
se ei saa kadota. Niin kauan 
tuemme toisiamme, pärjääm-
me kyllä. Hyvin meidän käy.

Jarno Limnell
Professori, 

Sotatieteiden tohtori

Aurinkoteatterin uusi ohjaaja on monipuolinen taiteilija Timo Mäkynen.

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.

Tohtori Limnell vieraili Fuengirolassa Aurinkorannikon Kokoomuksen 
kutsumana viime viikonloppuna.

Yhteiskunnan vakaus ja yksilön henkinen hyvinvointi 
ovat riippuvaisia  turvallisuuden tunteesta.
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– Aurinkorannikon Leijoniin kaivataan 
kipeästi uusia jäseniä. Koronavuosien 
jälkeen haluamme saada toiminnan jälleen 
entistä aktiivisemmaksi, linjaa täkäläisen 
leijonaklubin presidentti Leevi Hakola.

Teksti: Janne Leipijärvi  Kuva: Sonja Lehmus

Leijonien rivejä vahvistamassa

Pitkän uran yritysmaail-
massa tehnyt Leevi Hako-
la on viettänyt eri mittaisia 
aikoja Aurinkorannikolla jo 
pitkään. Kymmenisen vuot-
ta sitten hän teki kuitenkin 
päätöksen, että olosuhteiden 
salliessa talvet vietettäisiin 
jatkossa kokonaan Espanjan 
lämmössä. Päätös on pitänyt 
pieniä poikkeuksia lukuun 
ottamatta.

Pidempien aikojen viet-
täminen Aurinkorannikol-
la oli lopulta merkittävä 
tekijä, joka ohjasi Hakolan 
mukaan Aurinkorannikon 
Leijonien toimintaan.

– Vuonna 2013 muutimme 
Calahondasta Marbellaan. 
Silloin aloin miettiä, että mi-
tähän sitä voisi alkaa harras-
taa. Jotakin, missä saisi myös 
uusia ystäviä alueelta. Nyt 
kun vuosi sitten muutimme 
jälleen, tällä kertaa Fuengiro-
laan, on helppoa kun väli-
matkat ovat lyhyitä.

Hakolalla oli yksi ennes-
tään tuttu Aurinkorannikon 
Leijonissa.

– Minulle Lions Clubien 
toiminta ei ollut ennestään 
tuttua, mutta aloin kysellä 
kaveriltani heidän toimin-
nastaan ja kiinnostuin, Lee-
vi Hakola kertoo.

Erityisesti häneen teki 
vaikutuksen se, miten pyy-
teettömästi jäsenet tekevät 
hyväntekeväisyyttä.

– Tiedän, että monissa hy-
väntekeväisyysjärjestöissä 
merkittävä osa tuloista ku-
luu kiinteiden ja juoksevien 
kulujen kattamiseen. Lei-

– Pitkään toimimme vain 
Seinäjoella, mutta kun matka-
puhelinkauppa alkoi käydä 
kuumana, uskaltauduimme 
lopulta laajentamaan, aina 
Helsinkiä myöden.

Helsinkiin avattiin Sete-
len myymälä vuonna 1993 ja 
vuoteen 1998 mennessä yhti-
öllä oli kaikkiaan 16 liikettä 
joissa oli töissä yhteensä 135 
työntekijää.

– Kun Setele myytiin 
vuonna 1998, se oli suurin 
yksityinen matkapuhelin-
ketju, jolla oli 12 prosentin 
markkinaosuus Suomessa, 
Hakola mainitsee.

Menestys ei kuitenkaan 
tullut helpolla, eikä ilman 
uhrauksia.

– Tuollaisen menestyksen 
rakentamisessa on ehdotto-
man tärkeää että ympärillä 
on hyviä, osaavia ja innok-
kaita ihmisiä. Aika oli silloin 
toinen, ihmiset olivat erittäin 
sitoutuneita työhön, Leevi 
Hakola muistelee.

Varjopuolena oli se että 
joskus sitoutuminen työ-
hön meni jopa liian pitkälle.

– Sitoutuminen työhön oli 
sitten pois perhe-elämästä. 
Sen seurauksena joillekin tu-
li esimerkiksi avioero. Niin 
kävi myös itselleni.

Kiinteistösijoittajaksi

Kun Setele oli myyty, ei Leevi 
Hakola kauaa jaksanut vain 
kahta kättä heilutella. Vuon-
na 1999 hän lähti mukaan 
kiinteistösijoitukseen.

– Perustimme L-House  
-kiinteistösijoitusyhtiön. Al-
kuun toimintamme muo-
dostui asuinkerrostalojen 
ostamisesta, kunnostami-
sesta ja myynnistä. Toisin 
sanoen pienin yksikkö oli 
yksi kokonainen kerrosta-
lo. Asunnot ja taloyhtiöt re-
montoitiin ja myytiin sitten 

Heijastus

Pääkirjoitus 11.11.2022

jonissa 100 prosenttia ke-
rätyistä varoista ohjataan 
hyväntekeväisyyteen, ku-
lut katetaan jäsenmaksuil-
la. Sen lisäksi esimerkiksi 
tapahtumissa jokainen jä-
sen ostaa pääsylipun, vaik-
ka olisi paikalla töissä.

Lopulta Hakola innostui 
leijonatoiminnasta niin pal-
jon että liittyi Aurinkoranni-
kon Leijoniin vuonna 2014. 
Mies kehuu päätöstä erit-
täin onnistuneeksi, onhan 
hän päässyt yhdistämään 
kaksi tärkeää asiaa.

– Teemme tärkeää työtä 
avuntarpeessa olevien hy-
väksi ja lisäksi olen saanut 
paljon ystäviä. Voi hyvin 
sanoa että parhaat ystävä-
ni täällä Aurinkorannikol-
la ovat leijonaklubilaiset, 
hän kehuu.

Elämänura 
monialayrittäjänä

Ennen kuin Leevi Hakolas-
ta kuoriutui esiin Leijona, 
hän ehti tehdä pitkän uran 
yritysmaailmassa. Aktiivi-
nen monialayrittäjä ehti olla 
mukana monessa, mutta itse 
hän nostaa mielellään esiin 
kaksi merkittävää hanketta.

Ensimmäinen on Sete-
le, jonka hän perusti koti-
kaupungissaan Seinäjoella 
vuonna 1980. Muun mu-
assa autoradioihin, auto-
puhelimiin ja sittemmin 
matkapuhelimiin keskitty-
nyt Setele oli yksi Suomen 
kännyköitymisen ajan iso-
ja menestystarinoita.

Oletko mukana 
yhdistystoiminnassa? 
Missä?    

Teksti ja kuvat:  
Sonja Lehmus

Johanna Kuisma-Löfbom, 
23-53v, Sodankylä

Jos padel lasketaan yhdistys-
toiminnaksi niin oon joo.

 

Susanna Salmelin, 
Torreblanca

Padelin lisäksi, Suomelan 
Tuntematon sotilas 
-näytelmässä.

Juha Päivärinta, 60v,  
Oulu  

Oon aika monessakin. 
Teatterissa Suomelan kautta, 
kuorossa, Fugesingersissä. 
Padelia, tennistä ja golfia 
pelaan.

yksi asunto kerrallaan eteen-
päin, Hakola kertaa.

Hän laskeskelee, että vuo-
sina 1999–2008 tällaisen pro-
sessin läpi meni noin 400 
asuntoa. Sinänsä kannat-
tavassa toiminnassa haas-
teena oli se, että yrityksen 
tulot ja menot vaihtelivat 
voimakkaasti vuosittain, 
koska monesti isot ostot ja 
niistä lopulta kotiutuvat tu-
lot osuivat eri tilikausiin.

– Verottajan kanssa se oli 
jatkuvaa vääntämistä, kun he 
eivät meinanneet ymmärtää 
mistä tämä vaihtelu johtuu. 

Ihmisen on hyvä olla näkyvä. Monelle näkyvyys 

on jopa osa ammatillista identiteettiä, meille kai-

kille se on turvallisuustekijä pimeällä. Heijastin 

on halpa henkivakuutus, vanha mainoslause 

on edelleen ajankohtainen.

Suomessa päivänvaloa näinä vuodenaikoina 

tuskin näkee lainkaan, mutta synkän pimeää 

on myös yöllä Espanjassa. Sitä paitsi katuva-

laistus on ainakin Aurinkorannikon kaupun-

geissa heikolla tolalla. Vaikkapa Fuengirolan 

rantakatua ajaessa iltaisin, saa autokuski siris-

tellä tarkasti silmiään, onko joku mahdollisesti 

astumassa suojatielle, saati ajoradalle jossain 

muussa kohdassa.

Heijastin ei ole erityisen suosittu hyödyke 

Espanjassa. Harvassa ovat ne kaupat, joista 

sellaisen hakaneulalla hihaan kiinnitettävän 

roikkuvan kiiltävän killuttimen löytää. Nykyään 

toki on olemassa erilaisia heijastavia teippejä ja 

nauhoja, mutta eipä niitäkään erityisen paljon 

käytetä. Urheiluvaatteissa ja erilaisissa huo-

mioliiveissä heijastavia teippejä lähinnä näkee.

Entisaikaan heijastimet toimivat markkinoin-

tivälineinä, erityisesti pankit ja vakuutusyhtiöt 

kunnostautuivat niiden jakamisessa. Toivot-

tavasti tällaisia kampanjoita on edelleen ja 

ainakin pienille koululaisille heijastin annetaan.

Olisiko tässä jollekin hyväntekeväisyysjär-

jestölle hyvä varainhankintakeino. Aurinkoran-

nikon Leijonat voisivat myydä komeaharjaista 

välkkyvää jalopeuran päätä hyvällä katteella tai 

Saapas ry sopivasti valossa vilkkuvaa buutsia. 

Siinähän yhdistyisi komeasti sekä hyvänteke-

väisyys- että turvallisuustyö.

– Aurinkorannikolla Leijonien toimintaan tuo lisäv

Aikanaan nauratti Little Britain -niminen tv-sarja. Sii-

nä koomikot Matt Lucas ja David Walliams esittivät 

monenlaisia hahmoja, joista yksi oli toimistovirkailija, 

joka naputteli tietokonettaan ja totesi asiakkaalleen 

monotonisesti ”Computer says NO!” Silloin tuo hahmo 

nauratti – ei enää. 

Tässä radiotyössä kun joutuu käyttämään jos jon-

kinlaista sovellusta, ohjelmistoa, laitteistoa ja muuta 

härpätintä, niin käyttäjätunnusten ja salasanojen luvattu 

viidakko on tullut tutuksi. Milloin salasanana toimii paikka 

ja aika, milloin taas lemmikin syntymäpäivä. Käyttäjä-

tunnuksia taas luodaan juurikin niillä sähköpostiosoit-

teilla, mitkä kulloinkin sattuvat koneella auki olemaan. 

Yhteistä tälle kaikelle on se, että tilejä luodessa 

kaikki on loogista ja selvää, mutta kun niitä tietoja taas 

uudelleen noin sadan sovelluksen jälkeen kysytään, 

mikään ei liiku. Kyllä, on muistivihkoja, pilvipalveluita 

ym. joihin salasanoja on tallennettu vinot pinot, mutta 

Computer says NO!

Viime päivät olen väännellyt kättä yhden ohjelmiston 

pitäjän kanssa siitä, kun eräs radiotoiminnan kannalta 

oleellisen sovelluksen pääkäyttäjätili on luotu sähkö-

postilla, jota ei enää ole. He eivät voi korjata ilmeistä 

vikatilaa, kun lähetän väärästä meilistä heille tikettiä eli 

korjauskehotusta. Ei auta, että olen asioinut samasta 

oikeasta osoitteesta neljän vuoden ajan, kun se alku-

peräinen meili ei nyt juuri tänään lähetäkään. Aikaa ja 

hermoja kuluu, mikään ei etene, sillä Computer says NO!

Mutta eipä hätää, onneksi meillä on täällä 

Costalla hyviä lehtiä ja runsaasti lehtien 

jakopisteitä. Kun computer says NO, laite-

taan lenkkarit jalkaan, mennään café con 

lechelle mukavaan kuppilaan ja otetaan 

telineestä ihka aito ja oikea paperilehti 

– ei tarvita salasanoja eikä käyttäjä-

tunnuksia. 

Computer says NO!

Raija Kurkola
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Leijonien rivejä vahvistamassa
KUKA?
Leevi Hakola

 ● 68 vuotta
 ● Kotoisin Pohjanmaalta
 ● Vaimo ja kolme lasta
 ● Neljä lastenlasta
 ● Monialayrittäjä
 ● Aurinkorannikon Leijonien 

presidentti

”Seikkailusarja  
García! on parasta, 

mitä Espanjassa 
on tehty pitkään 

aikaan.”
hs.fi 10.11.

Niinpä halusimme mukaan 
myös tasaisempaa kassavir-
taa tuovaa toimintaa.

Vuonna 2003 L-Housen 
toimintaan tulivat mukaan 
teollisuuskiinteistöt.

– Niitä hankittiin nimen-
omaan vuokratuoton vuoksi. 
Ostimme liike- ja toimistoti-
laa sekä teollisuuskiinteistö-
jä, joista saatava vuokratulo 
oli meille se bisnes.

L-House on yrityksenä 
edelleen olemassa, mut-
ta sen toiminta on käytän-
nössä ajettu alas.

– Viimeisen kiinteistön 

myimme pois viime vuon-
na. Nyt on aika tehdä jotain 
muuta, vähemmän stressaa-
vaa, Leevi Hakola perustelee.

Katse kehityksessä

Tuota muuta tekemistä Ha-
kolan elämässä nykyään 
edustaa siis mm. leijonatoi-
minta. Tämän vuoden hei-
näkuun alussa hän aloitti 
Aurinkorannikon Leijoni-
en presidenttinä. Vuoden 
mittaisen presidenttiyden 
aikana Leevi Hakola halu-
aa kiinnittää huomion eri-

tyisesti kahteen asiaan.
– Ensinnäkin haluamme 

saada lisää jäseniä ja myös 
nuorempia jäseniä. Pande-
mian aikana leijonien määrä 
täällä Aurinkorannikolla on 
laskenut kahdestakin syys-
tä. Yhtäältä moni jäsenistä 
muutti takaisin Suomeen, ja 
toisaalta uusia jäseniä ei saa-
tu koska toiminta oli käytän-
nössä tauolla.

Jäsenmäärän nostami-
sessa auttaa varmasti se, et-
tä Aurinkorannikon leijoniin 
otetaan nykyään myös nais-
jäseniä.

– Meillä on tällä hetkellä 
noin 30 jäsentä ja heistä vii-
si on naisia, Hakola kertoo.

Toinen asia tuoreen pre-
sidentin tähtäimessä on va-
rainkeruun tehostaminen.

– Valtaosa Leijonien kerää-
mästä rahasta tulee erilaisten 
tapahtumien pääsylipuista. 
Meillä on tällä hetkellä yk-
si aivan uudenlainen tapah-
tuma kehitteillä. En voi vielä 
paljastaa tarkemmin mistä 
on kyse, mutta sen liikkeelle 
saamiseen haluan panostaa 
vahvasti presidenttikaudel-
lani, Leevi Hakola päättää.

Jorma Kokko, 76v, 
Jyväskylä

Kyllä, olen ollut osake-
säästäjien toiminnassa varsin 
pitkäänkin.

Vappu Pellikkalainen, 66v, 
Lahti

Vaihtelevasti Suomelassa. 
Keppijumppaa, venyttelyä, 
seuraan padel-pelejä ja 
aiemmin myös savitöissä.

Irma Kokko, 76v,  
Jyväskylä

En toiminnassa oikeastaan, 
kuulun kyllä kahteen 
järjestöön. Opettajien ja 
entisen työpaikan järjestöön.

 

taan tuo lisäväriä se, että jäsenet ovat eri puolelta Suomea ja täällä käy myös paljon vierailijoita, presidentti Leevi Hakola iloitsee.

Niina Sinisalo

Kirjoittaja on sisällöntuottaja
suomalaisille yrityksille.

Oothan suomalainen

Vesa Uusi-Kilponen

Verkkojen varassa
Juttelin puhelimessa ystäväni kanssa. Puhelu oli kaiut-

timella ja siinä jutellessani näin, että sain viestin toiselta 

ystävältä, joka pyysi minua liittymään seuraan.

Vastasin, että menee hetki, olen juuri nyt puhelimessa.

Ystäväni kysyi, onko minun puhelimeni seinässä kiinni?

Mobile phone eli matkapuhelin. Mobile tarkoittaa 

suomeksi liikkuvaa, liikuteltavaa, mobiilia.

No, minun mobiilidatani ei toiminut jostakin syystä 

ja olin siksi kotini Wi-fi-yhteyden varassa, kun puhuin 

WhatsApp-puhelua. Olin siis kiinni langattomassa yh-

teydessä, en seinässä. Mutta käytännössä siis kotona 

sijaitsevan verkon varassa.

Minä olen sitä sukupolvea, joka on kokenut myös sei-

nässä kiinni olevan puhelimen. Meillä kotonapuhelimen 

paikka oli eteisessä, puhelinpöydällä.

Vastaamalla kerrottiin heti soittajalle, minne puhelu oli 

tullut. Soittaja saattoi sitten heti arvioida, oliko valinnut 

numeron oikein ja tavoittanut oikean paikan. Jos näin oli 

käynyt, valittiin seuraavaksi oikea henkilö.

– Onko äitisi kotona?

Nykyään puhelimet ovat henkilökohtaisia eikä ta-

voitettavan henkilön sijainnilla ole merkitystä. Meidät 

tavoittaa liikkeestä.

Voidaan myös kyseenalaistaa, miksi kutsumme kän-

nyköitämme puhelimiksi. Joku voisi sanoa, että puhelin-

ominaisuudet ovat vain yksi laitteen sovelluksista.

Mukanamme kantamamme laite sisältää jopa huoles-

tuttavan paljon meille henkilökohtaisesti tärkeitä asioita.

Välillä pelottaa ajatus, että kännykkä katoaisi. Lom-

pakon kadottaminen ei olisi minulle yhtä paha juttu kuin 

kännykän kadottaminen.

Kännykän kadottaminen on siis minulle potentiaalinen 

painajainen. Toisaalta laite sinällään on melko arvoton, 

ilman toimivaa internet-yhteyttä.

Henkilökohtainen kännykkäni siis toimii verkkojen 

varassa. Mobiiliverkkojen tai Wi-fi-verkkojen varassa.

Minä en ymmärrä tarkasti, miten nuo verkot toimi-

vat. Mutta huomaan kyllä kädettömyyteni heti, jos ne 

eivät toimi.

Voin varmistaa, että kännykässä ole-

vat tiedot ovat saatavillani vaikka kän-

nykkäni katoaisi tai räjähtäisi.

Vaikeampi juttu on tämä verkon 

varassa eläminen.

Tapasin tässä yhden pariskunnan, he eivät olleet meille 

mitenkään tuttuja, vaan satunnainen yhteys muodostui 

lyhyestä suomenkielisestä sanasta ja katseista. 

Siinä kun keskusteltiin jos jonkin näköistä joutavaa, 

niin puhe eksyi matkustamiseen. Pariskunta halajasi ul-

komaille, mutta ei missään tapauksessa sellaiseen paik-

kaan missä on muita suomalaisia. Hetkinen, hämmästelin 

heidän lausuntoaan ja lisäsin, juu siinä on oma pointtinsa 

kun hallitsee maan puhekielen ja pystyy näin kommu-

nikoimaan paikallisten kanssa tai muiden ulkolaisten 

kanssa. ”Ei meillä oikeastaan kielitaitoa ole” tuli vastaus. 

Onko tosiaan näin, että jo eläkeiän kynnyksellä ha-

lutaan asumaan ulkomaille jossa ei tapaa suomalaisia? 

No, syitä voi olla monia tällaiseen mielipiteeseen. Itselle-

ni suomalaiset ovat tärkeitä, vaikka kaikki eivät Rauman 

kieltä ymmärräkään. Haluan keskustella syvällisestikin 

ja pitää hauskaa aidosti suomeksi. Harmi jos vuosikym-

menien jälkeen huomaisi syntyneensä väärään maahan.

Jos keskustelu ulkomailla, vaikka Espanjassa taksissa 

jää sanoihin Mika Häkkinen formula1, ei sanallinen arkku 

paljon aukea, kuin vain kämpillä neljän seinän sisällä. Vii-

kot voi tuntua pitkältä ilman äidinkieltä, saati kuukaudet, 

siinä vaiheessa mieleen luulisi änkevän juttuhetki 

jonkun härmäläisen kanssa, vaikka vain 

Lukon tulevasta liigamestaruudesta. 

Onko suomalaisilla niin huono itse-

tunto, ettei edes kehdata kohdata ”pei-

likuvaansa”. Onneksi on Fuge, jossa 

enkut ja suomalaiset ymmärtävät oman 

yhteisön tärkeyden ja mukavuuden.



HYVINVOINTI14 – Perjantai 11.11.2022

 

Mies kunnossa
MIESKUNNOSTA PUHUTTAESSA vii-

tataan yleensä miehen seksuaaliseen 

suorituskykyyn. Mieskunto onkin yksi 

eniten miesten itsetuntoon vaikuttavista 

seikoista. Erektio-ongelmiin on kuiten-

kin onneksi olemassa luonnollisia hoito-

keinoja. Suosituimpia hoitokeinoja ovat 

erilaiset mieskuntoa parantavat luontais-

tuotteet ja ruuat.

Fyysinen, psyykkinen ja seksuaalinen 

hyvinvointi ovat kaikki tärkeitä. Nämä kol-

me myös voivat suuresti vaikuttaa toinen 

toisiinsa. Mieskunto lasketaan yleisesti 

seksuaalisen hyvinvoinnin kategoriaan, 

mutta se voi olla seurausta fyysisestä 

hyvinvoinnista ja puolestaan vaikuttaa 

henkiseen hyvinvointiin.

Mieskunnon ylläpitäminen voi han-

kaloitua monista syistä. Fyysisistä syistä 

yleisin liittyy testosteronin tuotantoon. 

Testosteronin tuotantoon voi kuitenkin 

esimerkiksi iän lisäksi vaikuttaa psyyk-

kinen terveys. Stressi on muun muassa 

yksi mieskuntoon suuresti vaikuttavista 

tekijöistä.

Lääkkeet voivat aiheuttaa vakaviakin 

sivuvaikutuksia ja vaativat aina apteekis-

sa tai jopa lääkärillä käynnin. Luontais-

tuotteet eivät tavallisesti tällaisia aiheuta 

eivätkä vaadi lääkärissä käyntiä. Myös 

mieskuntoa voi parantaa luontaistuotteil-

la ja valmisteiden teho perustuu niiden 

tarkkaan valittuihin ainesosiin.

Yleisesti mieskuntoa parantavat luon-

taistuotteet ainakin:

- vilkastavat verenkiertoa ja helpotta-

vat erektion syntymistä

- parantavat erektion ja yhdynnän 

kestoa sekä

- lisäävät seksuaalista halukkuutta

MIESKUNTOA PARANTAVIEN luontais-

tuotteiden vaikutukset perustuvat val-

misteiden nopeuttamaan verenkiertoon, 

mutta myös esimerkiksi stressin lievittä-

miseen. Mieskuntoa parantavat luontais-

tuotteet pitävät sisällään yleensä ainakin 

ginseng-yrttiä sekä L-arginiini -aminohap-

poa. Näillä kahdella on yksi parhaimmis-

ta tutkituista tehoista erektio-ongelmien 

hoidossa.

Erityisesti keskivartalolihavuus on 

haitallista. Tiedetään, että jos miehen 

painoindeksi on 30, hänen testosteroni-

tasonsa on laskenut 30% ja erektiohäi-

riöriski kolminkertaistunut. Kolesteroli 

myös ahtauttaa valtimoverisuonia ja voi 

aiheuttaa verenkiertovajausta.

Välimeren ruokavalion on tutkittu suo-

jaavan mieskuntoa. Kannattaa siis syödä 

oliiviöljyä, kalaa, kokojyvää, vihanneksia, 

kasviksia ja hedelmiä.

JOS ALKOHOLIA käyttää kohtuudella, 

se ei vaikuta merkittävästi erektiohäiriön 

syntyyn. Lopullinen alkoholin vaikutus 

on yksilöllistä. Yleisesti voi sanoa, että 

yli 24 annosta viikossa on 

todennäköinen terveys- ja 

erektiohäiriöriski.

Fruktoosisiirappi ja so-

kerituotteiden nauttiminen 

laskee tehokkaasti testos-

teronitasoja. Tutkimuksissa 

sokerijuomien nauttimisen 

on osoitettu laskevan tes-

tosteronia jopa 25% usean 

tunnin ajaksi – eli jos juot pitkin päivää 

sokeripitoisia juomia, pidät jatkuvasti 

testosteroniasi alhaalla.

Kun liikkuu vähintään kohtalaisesti, 

erektiohäiriöriski pienenee puolella. Myös 

miehen lantionpohjalihasten kunnolla on 

vaikutusta.

Stressi vähentää seksuaalista haluk-

kuutta ja huonontaa verenkiertoa. Pysy-

vää haittaa ei onneksi pelkällä stressillä 

pysty erektiolleen aiheuttamaan, vaan 

erektio todennäköisesti palautuu ennal-

leen stressin loputtua.

Luontaistuotteissa erektion paranta-

miseen käytetään raaka-aineina muun 

muassa sinkkiä ja karnosiinia, jotka ovat 

luonnollisia aineita, ja jotka elimistömme 

pystyy muuttamaan typpioksidiksi. Typ-

pioksidin syntyä estävät muun muassa 

kohonnut verensokeri sekä piilevä sin-

kin puute. Tämä selittääkin, miksi suuri 

osa aikuisiän diabeetikoista kaipaa apua 

erektion parantamiseen. Luontaistuotteet 

ovat tähän hyvä ja turvallinen apu.

EREKTION PARANTAMISEEN tarkoite-

tuissa luontaistuotteissa käytetään ylei-

sesti myös muita puhtaita ja luontaisia 

raaka-aineita. Monia näistä luonnon omis-

ta raaka-aineista on käytetty eri kulttuu-

reissa lääkkeinä erektion parantamiseen 

ja muihin vaivoihin jo vuosisatojen ajan. 

Tällaisista luonnontuotteista voidaan mai-

nita esimerkiksi Muira Puama, jota kutsu-

taan myös nimellä potenssipuu. Etelä-

Amerikan intiaanit ovat käyttäneet tätä 

elinvoimaa antavaa ja seksuaalihaluja 

kohottavaa luontaistuotetta 

mieskunnon parantamiseen 

perinteisesti jo iät ja ajat. Mui-

ta erektion parantamiseen 

käytettyjä luontaistuotteiden 

raaka-aineita ovat esimerkiksi 

guarana (poistaa väsymystä, 

lisää kestävyyttä ja seksuaa-

lisia haluja), sinkki (antioksi-

dantti, joka vastustaa van-

henemismuutoksia, parantaa sperman 

laatua, säätää typpioksidin tuotantoa, 

tehostaa immuunijärjestelmän normaa-

lia toimintaa kohottaen yleistä terveyttä 

ja hyvinvointia, kuntoa ja kestävyyttä), 

seleeni (antioksidantti, joka suojaa so-

luja, torjuu vanhenemista sekä pitää yllä 

kuntoa ja kestävyyttä), niasiini, ginseng 

ja monet muut. Näiden lisäksi erektion 

parantamiseen tarkoitetuissa luontais-

tuotteissa käytetään monia vitamiineja ja 

muita yleistä terveyttä parantavia aineita.

Tribulus terrestris on Välimeren alueel-

ta kotoisin oleva kasvi, jota on käytetty 

vuosisatoja Kiinassa.

Sen vaikutukset hormonitoimintaan 

ja lihasvoimaan havaittiin ensin Itä-Eu-

roopassa. Tribulus terrestris lisää aivo-

lisäkkeen luteinisoivan hormonin (LH) 

tuotantoa. Luteinisoiva hormoni puo-

lestaan säätelee testosteronin tuotantoa 

kiveksissä.

Kohonnut testosteronitaso lisää lihas-

ten proteiinisynteesiä, minkä johdosta 

lihakset kasvavat nopeammin ja voima 

niissä lisääntyy.

TESTOSTERONI MYÖS nopeuttaa palau-

tumista urheilusuorituksissa.

Tiedetään, että testosteronin tuotanto 

heikkenee, jos D-vitamiiniveriarvo on alle 

80 nmol/l. Eli hyvin suurella osalla suo-

malaisista miehistä toivottua matalammat 

D-vitamiiniarvot johtavat heikentyneeseen 

mieshormonien tuotantoon. 

Nykyisin yleisesti urheilijoiden ja kunto-

saliharrastajien joukossa käytetyn kreatii-

nin kyky lisätä lihasmassaa ja voimatasoja 

on tuttua tietoa. Mitä moni ei kuitenkaan 

tiedä, on se, että kreatiini nostaa tehok-

kaasti myös testosteronitasoja.

Adaptogeenisenä yrttinä pidetty ash-

wagandha eli rohtokoisio on Etelä-Aasias-

sa kasvava pensaskasvi. Ashwagandhan 

kuivattua juurijauhetta on käytetty pitkään 

intialaisessa perinnelääketieteessä ay-

urvedassa tasapainottamaan hermojär-

jestelmän toimintaa sekä hormonitasoja.

Luontaistuotteista voi olla apua, mut-

ta vakavaan erektiohäiriöön kannattaa 

hakea lääkärin apua. Kaikkien luontais-

tuotteiden käytöstä on myös kerrottava 

lääkärille. Ne voivat vaikuttaa lääkeai-

neiden tehoon tai niillä voi 

olla yhteisvaikutuksia 

lääkkeiden kanssa. 

Luontaistuotteita on 

yleensä käytettävä 

pidemmän aikaa, ai-

nakin viikkoja, ennen 

kuin niiden vaikutuk-

set alkavat näkyä.

Anni’s Vital Shop
Sami Lindberg

Sairaalat palveluksessanne. Kaikki erikoislääkärien ja kirurgiset palvelut uusimmalla teknologialla.

Ensiapu- ja lastenlääkärin päivystys 24h/vrk.

Työskentelemme kansainvälisten sekä kansallisten vakuutusyhtiöiden kanssa.

Suomenkielisiä lääkäreitä ja henkilökuntaa.

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

Lisa Pelttari, LT eMBA. 
Sisätautien- ja kardiologian erikoislääkäri

Ilkka Saarelainen, LL yleislääkäri

Ajanvaraukset suomen kielellä,  + (34) 616 241 290 

Vithas Xanit Internacional

 

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

 

952 367 190

     Vithas Torremolinos Medical Centre

 

C. Hoyo, 15. Torremolinos.

 

952 058 860

     Vithas Xanit Fuengirola Medical Centre
  

    

 

952 477 310

Suomenkielinen yhteyshenkilö:

Marita Ekman  +(34) 696 981 372

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

Avda. Clemente Diaz Ruiz 4, Fuengirola

100 m päässä juna-asemalta, kauppahallin takana

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

HAMMASLÄÄKÄRI
Päivi Voutilainen

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

Edif. Jupiter, Avda Jesus Cautivo 44, Fuengirola

KESTOPIGMENNOINNIT
JA KASVOHOIDOT

HIUS JA KAUNEUS NORRIS

Lääkäri - Läkare - Doctor
JA AMBULANSSIPALVELUT

www.doctorinspain.com

Suomenkielinen

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

+34 689 69 07 29

puhelinpäivystys

LOS PACOS

24

Testosteroni 
myös nopeuttaa 

palautumista 
urheilu-

suorituksissa.
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KOULUTETTU SUOMALAINEN 
JÄSENKORJAAJA MARKKU KVIST

Selkävaivat, olkapäävaivat, jalkavaivat 
ja käsivaivat. Perinnehieronta, 

BEMER-verisuoniterapia

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

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

+34 694 448 689 ja +358 45 113 2550

 

Alkoholistin vinkit 
ahdistuksen käsittelyyn
UUTISVIRTA JULMISTA pommituksista. 

Viranomaisen ohje varustautua joditable-

teilla. Ydinsodan pelko. Tulevan talven 

sähkölaskut. Elämme aikoja, joita harva 

meistä on kokenut. Jos koet ahdistusta, 

se ei ole mitenkään epänormaalia. 

Asiantuntijat määrittelevät ahdistuk-

sen tilaksi, jossa kehon hälytysjärjestel-

mä on aktivoitunut uhasta tai vaarasta. 

Kroonistuessaan tämä näyttäytyy huo-

lestuneisuuden kestotilauksena. Koko 

elimistö kuormittuu jatkuvan valmiusti-

lan johdosta. Ahdistus syntyy, kun ke-

ho ikään kuin valmistautuu taisteluun ja 

alkaa käydä ylikierroksilla.

Tiesitkö, että alkoholisteista voi ottaa 

oppia ahdistuksen käsittelyssä? Kyse 

ei ole kuitenkaan siitä ensimmäisenä 

mieleen tulevasta keinosta puhuttaessa 

alkoholisteista. Huolien hukut-

tamista päihteeseen en suo-

sittele kenellekään. Alkoholis-

mia sairastavalle se on lisäksi 

tuhoisaa. Tarkoitan keinoja kä-

sitellä ikäviä tunteita terveellä 

tavalla, mitä raitistuneet alko-

holistit ovat joutuneet osana 

toipumistaan oppimaan. 

Se mitä ajattelemme, vai-

kuttaa vääjäämättä tunteisiimme. Ahdis-

tus on tunne. Ajatteluunsa vaikuttaminen 

on siksi kätevä itsehoidon keino käsitellä 

ahdistusta. Työssäni päihdehoidossa 

olen huomannut muutaman yksinkertai-

sen mielenvirityksen olevan avuksi, jos 

ahdistuksen tunteet valtaavat kohtuut-

tomasti mieltä. Uskoisin niistä olevan 

hyötyä kenelle tahansa.

”Juuri tänään elän vain yhden päivän 
enkä yritä ratkaista heti koko elämäni 
ongelmaa.”
Tässä päivässä ja hetkessä eläminen 

on hyödyllistä. Usein ahdistuksen tunne 

tulee, kun mieli askartelee eilisen petty-

myksissä ja huomisen peloissa. Tämä on 

hyvä muistaa myös, jos sota tai tulevasta 

talvesta selviytyminen nostavat pelkoja. 

Tapahtuneille asioille emme voi mitään ja 

huominen on vielä syntymätön. Tunne-

tasolla on parasta elää tässä päivässä.

”Juuri tänään teen suunnitelman. 
Ehkä en seuraa sitä täydellisesti, 
mutta minulla on sellainen. Se 
pelastaa minut kiireeltä, huolelta ja 
epäröinniltä.”
Vaikka ahdistavia asioita tapahtuu, on 

jokaisen ihmisen päivittäisessä elämässä 

yleensä asioita, jotka ovat hyvin ja joihin 

voimme keskittyä. Ajatusten tietoinen 

keskittäminen tähän päivään auttaa. Toi-

minta on myös tärkeää. Kun päivässäsi 

on hoidettavana sinun elämääsi liittyviä 

asioita, olivatpa ne vastuita, harrastuk-

sia tai puuhailuja, ajatuksesi keskittyvät 

niihin eivätkä tulevaisuuden uhkakuviin.

Keskittyminen uutisointiin sodasta 

herättää ajatuksia siitä, miten voisi itse 

valmistautua pahimpaan. Hallinnantun-

ne saattaa kasvaa ja ahdistus lievittyä, 

mutta usein tämä on tilapäistä. Keskity 

välillä muuhun ja anna elimistöllesi ai-

kaa hengähtää. Jokaista sotaan liittyvää 

uutislähetystä tai artikkelia ei tarvitse 

heti ilmestymishetkellä katsoa tai lukea. 

”Ihmiset ovat niin onnellisia, miksi 
mielensä virittävät.”
Tämä lausahdus on ilmeisesti Yhdysval-

tojen presidentin Abraham Lincolnin sa-

noma. Huolestuttavien asioiden läpikäy-

minen voi helpottaa oloa hetkeksi, mutta 

vatvomalla huolia jatkuvasti 

ahdistus vain pahenee. Ajatuk-

sien keskittäminen positiivisiin 

asioihin vaikeuksienkin kes-

kellä voi lievittää ahdistusta. 

Suomalaiseen suuhun sopinee 

Lincolnia paremmin presidentti 

Mauno Koiviston fundeeraus: 

”Ellemme varmuudella tiedä, 

kuinka tulee käymään, oletta-

kaamme, että kaikki käy hyvin.”

Jos itsehoito ja mielenviritys eivät riitä, 

on tärkeä hakea ammattimaista apua. 

Esimerkiksi masennus ja päihderiippu-

vuus ovat sairauksia, jotka vaikeuttavat 

ja estävät kykyä virittää mieltänsä. Niihin 

on olemassa hoitokeinoja, jotka tutkitusti 

auttavat. Avun hakeminen on tärkeää 

myös yhteiskunnallisesti vaikeina aikoi-

na, jolloin henkilökohtaisien ongelmien 

ratkaiseminen helposti unohtuu. 

Toivottavasti näistä vinkeistä on sinul-

le hyötyä. Ehdoton suosikkini on kuiten-

kin seuraava. Ota haasteeksi toteuttaa 

se jo tänään.

”Juuri tänään voi elää niin, että joku 
toinen voi illalla kiittää minua siitä, 
että olen olemassa.” 
Soita kuulumisia ystävällesi, jota et ole 

pitkään aikaan nähnyt. Sano työkaveril-

lesi, miksi tämän kanssa on kiva tehdä 

hommia. Kerro kumppanillesi, lapsellesi 

tai ystävällesi, miksi hän on sinulle tärkeä 

ja rakas. Testaa. Takaan, että ainakaan 

hetkeen ei ahdista.

Kirjoittaja on Aurinko-
rannikon elämästä 
säännöllisesti nautti-
va toipumiskeskeisen 
päihdehoidon ammat-
tilainen ja itsekin rai-
tistunut alkoholisti.

Fria-klinikka Oy 
Miska Mikkonen

@helmibeautysalonfuengirola
Avoinna ma-pe 10-18, lauantai sopimuksen mukaan
Calle Bernabé Tierno 3, Lindamar 2

Timma.es/helmifuengirola / +34 722 821 329
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�KOSMETOLOGIPALVELU
T

Fr Frau peeling/hapotus paketti 
89€ (98€) 1,15h

(Anti-age, ongelmaiho, acne, 
maksaläiskät) Sisältäen japanilainen 

Lifting hieronta ja Led-valohoito 
ihotyypin mukaan 20 min 

Pitkäkestoiset Henna-värikulmat 45€ (1h)
Puuterikulmat Kestopigmentointi 

190€ (230€) 

KOSMETOLOGIHARJOITTELIJOILTA
Jalka-kasvohoitopaketti 75€

Lipolaser-rasvanpoisto Vartalonhoito 
3 krt/120€ / 1 krt/50€ 

SKY-kosmetologi
Tiina Annika

@beautybytinaannicas

Näyttääkö 
ihosi samealta? 

Välittömästi 
kirkastettu, 

hehkuva iho!

Helmi Beauty Salon Fuengirola

MARRASKUUN TARJOUS 

FITLINE POP-UP PÄIVÄ 15.11 KLO 14-18 

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

Löydä�e meidät:

Palvelemme    
     teitä sueksi!

� Proteesit � Valkaisut
� Kirurgiat � Implantit

� Digitaaliset röntgenkuvat
� Oikomishoidot

� Juurihoidot

Myös kaikki 
      	ityish�dot!

Av�nna: ma-pe 9-14 ja 16-20 

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

puh. 952 66 45 45

Se mitä 
ajattelemme, 

vaikuttaa 
vääjäämättä 

tunteisiimme. 

OSTEOPATIAA JA HIERONTAA

www.promoveo.fi

Avenida Nuestro Padre 

Jesús Cautivo 34, 

2. kerros, toimisto 11

Los Boliches, Fuengirola

Malaga

+34 600 738 569

+358 40 5555 312 

info@promoveo.fi
Kimmo Viitaharju

Osteopaatti, koulutettu hieroja

Olemme 

avanneet Los 

Bolichesissa. 

Tervetuloa!

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!
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Jättiyllätys jäi saavuttamatta, 
mutta tunnelmaa riitti

Helsingin Jalkapalloklubi 
taisteli itsensä toisen kerran 
Eurooppa-liigan lohkovai-
heeseen. Arpaonni soi sille 
yhdeksi vastustajaksi Be-
tiksen ja viime viikon tors-
taina koettiin historiallinen 
tapahtuma, kun suomalai-

nen jalkapallojoukkue koh-
tasi Sevillassa arvo-ottelussa 
paikallisen seuran. 

Suomesta lähti tapah-
tumaa varta vasten todis-
tamaan sadoittain HJK:n 
kannattajia. Aurinkoranni-
kolta oli sen verran siedettä-

vä matka paikan päälle, että 
myös Málaga CF fan club 
Finland päätti järjestää pa-
ri bussilastillista porukkaa 

Fuengirolasta mokomaa to-
distamaan.

Muutaman tunnin reissu 
linja-autoissa sujui leppoisis-
sa tunnelmissa ja epäviral-
linen Fuengirolan lähetystö 
saapui hyvissä ajoin paikan 
päälle. Vieraskatsomoon 
pääsy olikin sitten tarkan 
syynin takana. Liput tuli ol-
la hankittuna hyvissä ajoin 
viikkoa ennen korvamerkit-
tyinä ja henkilöllisyys todis-
tettuna. Portilla tämä vielä 
erityisellä huolella tarkistet-
tiin, samoin kuin sinne pyr-
kinyt kannattajakin, ihan 
taskujen pohjia myöten.

Estadio Benito Villamarín 
on kyllä komea ilmestys se-
kä ulkoa että sisältä. Paikan 

päälle oli myöhäisenä tor-
stai-iltana kammennut yli 
35.000 Betiksen kannatta-
jaa, jotka pitivät kiitettävästi 
älämölöä ja kannustivat omi-
aan. Tämä siis vaikka koti-
joukkue oli jo aikaisemmin 
varmistanut lohkovoittonsa 
ja Klubikin pelasi ilman ur-
heilullista panosta. Toki es-
panjalaisen tavan mukaan 
kotiyleisö odottaa joukkueel-
taan huippuesitystä joka ilta.

Itse ottelussa HJK yritti 
kyllä kunnioitettavasti, mut-
ta ei mahtanut paremmal-
leen mitään. Betis vei matsin 
nimiinsä 3–0. Joukkueiden 
tasoerot tulivat selkeästi 
esiin, vaikka ennakkoluu-
lottomasti pelannut Klubi 

ajoittain väläyttelikin. Ur-
heiluhengestään tuttu espan-
jalaisyleisö muun muassa 
antoi Klubin topparille rai-
kuvat aplodit onnistuneesta 
takavasarasyötöstä. Tätä ei 
Suomessa tapahtuisi.

Yön pikkutunneilla palat-
tiin takaisin kotikonnuille 
Aurinkorannikolle. Reissu 
oli kaikin puolin kiva ko-
kemus, vaikka voittoa tai 
edes tasapeliä ei tällä ker-
taa päästykään juhlimaan. 
Toivottavasti suomalaiset ur-
heiluseurat jatkavat upeita 
otteitaan ja kohtalon arpa 
soisi lisää vastaavanlaisia ta-
pahtumia Espanjan etelään. 
Innokasta urheilufania kyllä 
löytyy suomalaisyhteisöstä.

Málaga CF fan club Finland lähti isolla poru-
kalla kannustamaan HJK:ta euromatsiin 
Sevillaan. Ottelussa ei nähty suomalaisjuhlia, 
mutta muuten reissu oli erittäin onnistunut.

Teksti: Lauri P. Pietikäinen 
Kuvat: Málaga CF fan club Finland

Betisin tyylikäs kotistadion jäi HJK:lta valloittamatta.

Viheriöllä ei ehkä pärjätty, mutta katsomossa pärjättiin.

Fanireissu Sevillaan oli ottelun lopputulosta lukuunottamatta menestys.

Väriä pitää tunnustaa.
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Valmentaminen puhuttaa suomalaisessa jääkiekossa
SUOMALAISISTA PALLOILULAJEISTA eroten maan 

ylivoimaisesti suosituimmassa lajissa, jääkiekossa, 

valmentamisesta käydään jatkuvaa debattia.

Aihe on kiinnostava ja valmentaminen on vahvas-

sa murrosvaiheessa. Ihan samoin kuin mikä tahansa 

ihmisten johtaminen.

Viime talvena keskustelun herätti naismaajoukku-

een valmentaminen. Pääkoutsi Pasi Mustonen jätti 

parhaan maalivahdin Noora Rädyn kotiin jääväk-

si varamaalivahdiksi. Räty oli ehdottomasti paras 

maalivahti, mutta ei tullut toimeen Mustosen kanssa.

Episodi kertoi aika hyvin siitä, miten käy, kun kes-

kusteluyhteys pelaajien ja valmentajan välillä ei toi-

mi. Kun yksi ongelma poistetaan, syntyy uusi vielä 

pahempi. Pelaajien ja valmentajan välit tulehtuvat. 

Mustonen sai vaihtaa maisemaa.

Mustosen kyvyttömyydestä hallita tilanne ker-

toivat ne epäuskottavat selitykset, joita hän 

tilanteesta antoi.

KOVA PAIKALLINEN KOHU Raumalla 

syntyi, kun Lukon päävalmentaja Marko 

Virtanen halusi purkaa yhden joukku-

een parhaan pelaajan, slovakialaisen 

Kristian Pospisilin sopimuksen kesken 

viime kauden.

Virtaselle vaadittiin potkuja ja ties 

mitä. Totuus oli kuitenkin se, ettei Pos-

pisil sitoutunut Virtasen arvoihin, yhteisiin 

pelisääntöihin ja tapaan toimia jäällä.

Lukuisat palaverit pelaajan kanssa eivät auttaneet. 

Joukkueen taitavin pelaaja sai lähteä.

Tässä yksi esimerkki siitä, miten moderni ja helposti 

lähestyttävä valmentajakin voi tehdä äärimmäisen ko-

via ratkaisuja ja saada niille pelaajien hyväksynnän, 

kun ratkaisu perustellaan ja ne kerrotaan avoimesti.

Virtanen teki ratkaisunsa joukkueen edun takia, 

ei oman kovan maineen.

VIIME AIKOINA KESKUSTELU on laajentunut noista 

yksittäistapauksista ja niihin johtaneista syistä pelaajien 

kohteluun ja valmentajien sekä pelaajien vuorovaiku-

tukseen. Myös maajoukkueen päävalmentaja Jukka 

Jalonen on kertonut asiasta mielipiteitään. Hänen 

mukaansa pelaajat ovat avoimempia kuin aiemmin 

ja herkempiä.

Tuohon voisi sanoa, että herkkyyteen vaikuttaa 

joukkueen ilmapiiri. Jos se on avoin ja keskusteleva, 

voi myös avautua ja kertoa omista tuntemuksista.

Yhä enemmän suomalaisia liigajoukkueita johde-

taan tiimityönä keskustellen ja yksilöt huomioon ottaen.

Uusi tapa valmentaa vaatii ihan erilaisia ihmis-

suhdetaitoja.

Nyt jokainen valmentaja hoitaa omaa sektoria. 

Kuka kantaa vastuuta puolustajista, kuka hyökkää-

jistä ja kuka maalivahdeista. Päävalmentajan kontolla 

on kokonaisuus.

Pelaajille annetaan myös aikaisempaa enem-

män vastuuta, miten pelata erikoistilanteissa, miten 

toimii yhteispeli esimerkiksi maalivahdin ja puolus-

tajien kanssa.

UUSI SUUNTA EI KAIKILLE vanhan liiton valmentajille 

sovi. Tiimi koetaan helposti hidasteeksi oman näke-

myksen läpiviemiselle. Päävalmentaja käskee, 

pelaaja pelaa ja jos ei pelaa riittävän hyvin, 

istuu viltissä. Vanhan liiton tapoihin ei 

kuulu kysellä.

Tuohon jo paljolti taakse jäänee-

seen tapaan kuuluivat myös rankai-

sutreenit. Ylimääräiset viivaluistelut, 

punnerrukset ja älyttömyyteen asti 

vedetyt fyysiset rasitukset.

Nykyisin katsotaan videoita ja mie-

titään pelaajien ja valmentajien kesken, 

miten virheet vastaisuudessa vältetään ja 

miten omaa peliä kehitetään.

VALMENTAJALLE KAIKEN onnistumisen edellytyksenä 

on uskottavuus. Jos pelaajat eivät usko valmentajan 

vaatimaan pelitapaan tai hänen kykyynsä johtaa jouk-

kuetta, on turha unelmoida menestyksestä.

Neuvostojääkiekon suuruuden luoja Anatoli Tara-

sov kertoi kirjassaan, että jos valmentaja tekee sel-

västi enemmän oikeita kuin vääriä valintoja, pelaajat 

luottavat häneen.

Liian kovalla kurilla, käskytyksellä ja pelaajat 

alistamalla joukkueen voi saada pelaamaan sovi-

tusti, mutta ei voittavasti. Voittaminen vaatii pelaa-

jilta rohkeutta haastaa ja tehdä yllättäviä ratkaisuja 

kovan paineen alla.

Tähän ei pelokas pysty.

Aika sattuvasti sanottu puna-armeijan majurilta 

kolme vuosikymmentä sitten.
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La Liga 1
10.11.

 
1. Barcelona .................33
2. Real Madrid ..............32
3. Real Sociedad...........26
4. Betis .........................25
5. Athletic .....................24
6. Atlético Madrid ........24
7. Osasuna ....................23
8. Rayo Vallecano .........22
9. Villarreal ...................21
10. Mallorca ...................19
11. Valencia ....................17
12. Valladolid .................17
13. Girona .......................16
14. Almería ....................16
15. Getafe .......................14
16.  Espanyol ..................12
17.  Celta Vigo ................12
18.  Sevilla ......................11
19.  Cádiz ........................11
20.  Elche ..........................4 

La Liga 2
10.11.

1. Alavés ....................30
2. Las Palmas .............27
3. Burgos CF ...............27
4. Levante ..................26
5. Eibar ......................26
6. Cartagena ..............25
7. Huesca ...................23
8. Granada .................22
9. Albacete ................22
10. FC Andorra .............21
11. Sporting ................21
12. Leganés .................20
13. Villarreal B .............20
14. Racing Santander ..18
15.  Tenerife .................17
16.  Zaragoza ...............16
17.  Oviedo ..................16
18.  Ponferradina .........16
19.  Lugo .....................14
20.  Mirandés ...............13
21.  Ibiza ......................12
22.  Málaga..................10

GOLF-
tuloksia

PAR1 VIIKKOKILPAILU    

MIJAS LOS LAGOS 

9.11.2022

414th COPA DOS LEONES 

MIRAFLORES GOLF CLUB 

10.11.2022

PASEO 100 SPORT OPEN 9 

� SANTA MARIA GOLF CLUB 

8.11.2022 �

 
Sarja 1: Miehet Lyöntipeli  
hcp 0–14  

1. Lintunen Timo
 hcp 14 ....................tulos 68
2. Tenho Pasi 
 hcp 5 ......................tulos 69
3. Rasilainen Pasi
 hcp 6 ......................tulos 69

Sarja 2: Pistebogey miehet  
hcp 15–28 

1. Ketola Heikki  
 hcp 21 ....................tulos 44
2. Kiiskinen Eino
 hcp 17 ....................tulos 42
3. Lemola Timo
 hcp 18 ....................tulos 39

Sarja 3: Pistebogey naiset  
hcp 0–36 

1. Asonen Terttu  
 hcp 31 ....................tulos 34
2. Sutinen Päivi
 hcp 36 ....................tulos 34
3. Niskanen Anna-Liisa
 hcp 25 ....................tulos 33

Paras scr  
Evälahti Martti .....................74   

 
Kategoria 1. HCP 0–17.0  

1. Esa Juuti
 hcp 11,7 .................tulos 39
2. Ilkka Ilmavirta 
 hcp 14,2 .................tulos 38
3. Jani Asunmaa
 hcp 9,4 ...................tulos 35

Kategoria 2. Gents 17.1–28 

1. Lefa Ekström  
 hcp 24,7 .................tulos 40
2. Lexa Mäki�Kokkila
 hcp 27,6 .................tulos 38
3. Heikki Sarso
 hcp 22,4 .................tulos 37

Kategoria 3. Ladies 17.1–36 

1. Kaija Ilmavirta  
 hcp 17,6 .................tulos 35
2. Maija Päivölä
 hcp 16,3 .................tulos 34
3. Päivi Nuutilainen
 hcp 31,7 .................tulos 34

Best Scratch result  
Esa Juuti ..............................79

 
Kategoria 1. Miehet HCP 0–28.0  

1. Reino Häikiö
 hcp 23,3 .................tulos 44
2. Kaj Linden 
 hcp 24,2 .................tulos 43
3. Hanski Heinikainen
 hcp 27,3 .................tulos 43

Kategoria 2. Naiset HCP 0–36.0 

1. Päivi Nuutilainen  
 hcp 33,7 .................tulos 40
2. Leena Ahtiainen
 hcp 28,2 .................tulos 39
3. Anita Autio
 hcp 36,0 .................tulos 39

Paras Scratch  
Alpo Pakarinen.....................76

GOLFIA  
Aurinkorannikolla

Juhala.info Golf Society 

Facebookissa 

647 127 498 / Timo

Andalusian rullakiekkosarja 
käynnistyi LIONSin komennossa
Rullakiekon 
Andalusian sarja 
Liga Andaluza 
polkaistiin käyntiin 
viime viikonloppuna 
Sevillassa. 

Ylemmän lohkon, Liga An-
daluza Seniorin avausturna-
uksessa Fuengirola LIONSin 
kolme miehistöä, Barona, Vi-
kings ja Latin Team, saivat 
kautensa hyvin käyntiin.

Barona voitti avausotte-
lussaan Sevillan maalein 
7–5. Toisessa ottelussaan 
Barona päätyi täyden peli-
ajan jälkeen 5–5 tasapeliin 
Sancti Petrein kanssa. Jatko-
ajalla lisäpiste luiskasti San-
cti Petrille.

Vikings ryöpytti kauden 

ensimmäisessä ottelussaan 
Ceutaa peräti maalein 18–1. 
Myös toinen ottelu oli selke-
ästi fugelaisten, Sevilla kaa-
tui maalein 9–2.

Latin Team taisteli en-
simmäisessä ottelussaan 
tiukan 4–3 voiton Sevillas-
ta. Näin ollen Sevillalla oli 
avausturnauksessa kunnia 
hävitä kaikille Fuengirolan 
kolmelle joukkueelle. La-
tin Teamin toinen kampai-
lu oli Sancti Petriä vastaan 
ja sen fuengirolalaiset voit-
tivat maalein 10–4.

Avauskierroksen jälkeen 
Vikings ja Latin Team johta-
vat sarjaa ja Batrona on nel-
jäntenä. Sarja jatkuu toisen 
kierroksen turnauksella 3. 
joulukuuta.

Samaan aikaan, joulu-
kuun kolmantena päivä-
nä, käynnistyy myös liigan 

alempi lohko, Liga Andaluza 
Promoción, jossa Fuengirola 

LIONSin joukkueista pelaa 
uusin tulokas, Blues.
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Paljon tietoa 
Aurinkorannikon  

golfkentistä: 
fuengirola.fi/category/

golfkentat/

Suomela Open 
padelturnaus
Suomela Open padel-
turnauksessa aurinko 
paistoi ja kaikilla oli 
hyvä meno.

Teksti ja kuvat:  
Sonja Lehmus

Los Pacosissa 5. marraskuuta 
järjestetty turnaus oli rento, 
mutta vauhdikas. Tunnel-
massa ei ollut valittamista, 
eikä tylsiä hetkiä tullut.

– Nämä yhden päivän tur-
naukset ovat mahtavia, kun 
täällä ei ole hiljaista hetkeä 

ollenkaan, kertoo turnauk-
sen organisaattori Hanna 
Kytölä-Lundström.

Turnauksen puolen välin 
tienoilla, paikalla oli 55 pa-
ria eli sellaiset 110 pelaajaa 
sekä heidän perheensä yn-
nä muut kannustusjoukot. 

Turnauksen organisaattori Hanna Kytölä-Lundström oli tyytyväinen tiiviiseen kisapäivään.

Jaakko Sipilä löi kauden ensimmäisen holarin. (Kuva: Timo Jääskeläinen)

Tapahtuma houkutteli Los Pacosin padelkeskukseen suuren joukon padelin ystäviä.

Suomelan Paavo Ässämäkeä ilah-
dutti vapaaehtoisten suuri määrä.

Kerhon syksyn kisakalen-
teriin mahtuu cup-osakil-
pailujen lisäksi Cerrado del 
Águilassa pelattavia tiis-
taikisoja ja yksi kisa ker-
holle aiemmilta vuosilta 
tuntemattomaksi jääneel-
lä Rio Realin kentällä Mar-
bellassa.

Mummola Cup 
Leipomo Mummolan mu-
kaan nimetty Mummola 
Cup käynnistyi lokakuun 
lopussa juhlavasti Jaakko 

Sipilän tehtyä Cerrado del 
Águilan kentällä lähim-
mäksi lippua kisassa väy-
lällä 8 kauden ensimmäisen 
holarin. Sipilä voitti myös 
miesten sarjan tässä osakil-
pailussa. Mummola Cupia  
kisataan Cerrado del Águi-
lan kentällä sekä syksyllä 
että kevättalvella neljänä 
tiistaina.

Takuulla paras -cup

Takuu- ja vuosikorjauksiin 
erikoistuneen helsinki-

läisyritys Inspector House 
Oy:n ideoimaan kisako-
konaisuuteen kuuluu yksi 
kisa syksyllä ja yksi kisa ke-
vättalvella Calanovassa, El 
Chaparralissa, La Calassa, 
Mirafloresissa ja Santanassa. 
Cup vastaa järjestelyiltään 
takavuosien Suomela Cupia. 
Ensimmäinen osakilpailu 
käytiin 4.11. Mirafloressis-
sa, missä naisten pistebo-
geykisan vei Anna-Liisa 
Niskanen (36 p.) ja miesten 
sarjan Markku Arminen (44 
p.) Cup jatkuu 17.11. Calano-
vassa.

Vilkas golfsyksy

Suomelan golfkerhon syys-
kausi on alkanut jopa vilk-

kaampana kuin ennen 
koronaa. Kisat ovat täyt-
tyneet ilmoittautumisista 
muutamissa tunneissa ja 
lisälähtöjä kisoihin on ol-
lut vaikea saada. Kerhon 
kisavastaava Jukka Erkko 
ei muista mitään vastaavaa 
pöhinää olleen koskaan. 

– Suomelaan on liittynyt 
hurjasti uusia jäseniä syk-
syn aikana ja heistä moni on 
ollut golffari. Tämä on tie-
tenkin myös työllistänyt 
kerhon vastuuhenkilöitä, 
mutta se on vain tuntunut 
hyvältä, että tekee työtä, jol-
le on kysyntää.

Golfkerhon toiminnasta 
voi lukea lisää Suomelan 
nettisivuilta suomela.info.

Suomelan golfkausi on käynnistynyt
Suomelan golfkerhon kisakausi on käynnis-
tynyt kahden kisakokonaisuuden, kahdek-
san osakilpailun Mummola Cupin ja 10 osa-
kilpailun Takuulla paras -cupin muodossa. 

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

Pelaajia mahtui mukaan 
monesta eri maasta. Turna-
uksessa pelasi muun muas-
sa suomalaisia, espanjalaisia, 
ruotsalaisia, hollantilaisia ja 
norjalaisia. Kaikki pelaajat 
saivat pelata ainakin kaksi 
peliä. Turnaus oli suunnat-
tu aloitteleville ja keskitason 
pelaajille.

– Aloittelijoita on pal-
jon tällä hetkellä, kun pa-
del-buumi vaan nostaa ja 
nostaa päätään, selventää 
Kytölä-Lundström.

Päivän aikana järjestettiin 
kolme arvontaa turnauksen 
pelaajille. Arvonnasta pys-
tyi voittamaan lahjakortteja, 
lippiksiä, kirjoja ja padelpal-

loja. Kivoja leikkimeilisiä 
kilpailuja järjestettiin myös  
yleisölle. Kyseessä oli siis to-
della koko perheen tapahtu-
ma. 

Tapahtuman yhteistyö-
kumppanit olivat saaneet 
näkyvyyttä. Muun muas-
sa tapahtuman pääsponsori 
Woolbed oli hyvin edustet-
tuna ja paikanpäältä pystyi 
ostamaan heidän tuotteitaan.

Vastaavan turnauksen 
järjestäminen ei kuitenkaan 
ollut täysin uusi juttu.

– Meillä on kaksi tur-
nausta viime vuodelta ta-
kana ja täällä on tänäänkin 
hyvin vapaaehtoisia, kertoo 
Paavo Ässämäki Suomelasta.

Takuulla paras -cupin miesten voittaja, Markku Arminen. (Kuva: Pia Rahtu)
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Tällä palstalla palaamme ajassa 10 vuoden taa ja muistelemme mitkä asiat Aurinkorannikolla ovat silloin puhuttaneet.

Vintage-uutisia vuosikymmenen takaa

P erjantaina 16.11.2012 ilmestynees-
sä lehdessä selvitettiin mitä mak-

saa kuolla Espanjassa. Tilastojen mukaan 
vuosittain ulkomailla kuoli keskimää-

rin yksi suomalainen päivässä ja eniten 
heitä kuoli Espanjassa. Kun tieto kuol-
leesta ihmisestä saavutti edustuston, teki 
se viipymättä siitä ilmoituksen ulkoasi-

ainministeriölle, jotta tieto saatiin väli-
tettyä lähiomaisille. Jos vainajalla ei ollut 
matkavakuutusta, ruumiin kuljettami-
nen Suomeen tuli auttamatta kalliiksi. 

Espanjasta arkkukotiutus oli kalliimpaa 
kuin muualta - arkun sai Espanjasta Suo-
meen 3.500–6.000 eurolla, kun muista 
Euroopan maista se kustansi noin 2.500 
euroa. Mikäli vainajalla ei ollut omaisia 
tai he eivät suostuneet maksamaan kulje-
tusta, oli yleisenä tapana tuhkata vainaja 
Espanjassa. Voimassa ollut matkavakuu-
tus korvasi pitkälti kaikki kuolemasta ai-
heutuneet kulut.

M uissa uutisissa kerrottiin Fuengiro-
lan petankkiliigan joukkuemää-

rän kaksinkertaistuneen ollen vuonna 
2012 yksitoista joukkuetta. Aurinkoranni-
kon tuolloin legendaarisimmaksi suomi-
ravintolaksi tituleerattu Casa Azul avasi 
ovensa uusien omistajien voimin. David 
Jimenes ja Tony Petre riemuitsivat onnis-
tuneista avajaisista.

U usi turistijuna alkoi liikennöidä 
Fuengirolassa syksyllä 2012 ”hop-

on, hop-off”-idealla. Tällöin sillä oli viisi 
pysäkkiä: Teresa Zabell -aukio, Yacimien-
to Romano, feria-alue, Bioparc-eläinpuis-
to ja Miramarin ostoskeskus.

Aurinkorannikon hyvänpuhumisen 
lähettilääksi nimetty Erkki J. Vepsä-

läinen järjesteli Hyvänpuhumisen viikkoa 
Kansainvälisen lastenpäivän ympärille ja 
perinteeksi muodostunut tempaus oli jär-
jestetty jo vuodesta 2004 asti.

Yli tuhat sananlaskua
ESPANJAN SANANLASKUJA YKSISSÄ KANSISSA
Ainutlaatuinen kokoelma Espanjan sananlaskuista 

suomen kielelle käännettyinä. “Espanjan sananlaskut 

ovat osa maan kulttuuria, ja niistä voi oppia paljon maan 

ajatustavasta ja kulttuurista”, Katia Westerdahl. 

Kirjan esipuheen on kirjoittanut 

kirjallisuustieteen fi losofi an 

maisteri Liisa Väisänen.

UUTUUSKIRJA
ON ILMESTYNYT

    (+34) 952 47 07 94       tilaajapalvelu@olekustannus.com 

TILAUKSET Tai suoraan toimituksesta: Calle Santa Gema 15, Los Boliches Fuengirola

35
Hinta

Club-Olé 30€
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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.  Minkä niminen on The Muppet Show’n vihreä sammakko?
2.  Mitkä joukkueet kohtaavat kevään 2023 Fugepesiksessä?
3.  Minkä maalainen lentoyhtiö on airBaltic?
4.  Mistä maasta mäyräkoirat ovat lähtöisin?
5.  Kuka tuli tunnetuksi ruokaohjelma Patakakkosen 

keittiömestarina?
6.  Mikä suomalainen instituutio tulee päätökseensä 

2.9.2023?
7.  Mikä oli Nokia-yhtiön alkuperäinen tuoteala?
8.  Mikä joukkue voitti ensimmäisen jääkiekon Suomen 

mestaruuden?
9.  Mikä on maailman pienin lintu?
10. Kuka on maailman rikkain espanjalainen?

HEMIN PÄHKINÄT NYT MYÖS NETISSÄ!

SUDOKUT

VIIME LEHDEN SANARISTIKON OIKEA RATKAISU

Vastaukset sivulla 23 

Ikkunoiden 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.

Kapokkipuu kukkii Guardia 
Civil -puistossa Elolan 
urheilukentän vieressä. 
Kuva: Liisa Niiva-Korpela

LUKIJAN 
KUVA 

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

LAHJOITA
Aurinkorannikon suomalainen ev.lut. seurakunta
La Caixa ES44 2100 2678 9202 0100 2129 (Espanja)
Aurinkorannikon seurakunnan ystävät ry:n kautta
Rahankeräyslupa RA/2020/1072
Nordea FI89 2066 1800 021623 (Suomi)

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

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

               @aurinkorannikonmerimieskirkko            

tia.raunio@merimieskirkko.fi

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

SUOMEN 

MERIMIESKIRKKO

.fi

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

Uudet seurakuntaneuvoston jäsenet on valittu. Neuvoston 
tulevat jäsenet ovat Hannu Kärkkäinen, Pirjo Nurmesviita, 
Tapani Puranen, Urpo Raunio, Pekka Sinervo ja Jari Syväkangas. 
Uusi seurakuntaneuvosto aloittaa 1.1.2023. 
Onnittelemme kaikkia seurakuntaneuvostoon valittuja!

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  14.11.   klo 9.30 Perhekerho
Ke 16.11.   klo 12 Hyvän puhumisen sulosointu 
      -runotilaisuus, Erkki J. Vepsäläinen
    klo 14  Raamattu- ja rukouspiiri
To  17.11.   klo 17 Lapsikuoro
Pe  18.11.   klo 10  Muskari ja perheiden vapaata olemista
    klo 15 Aurinkorannikon kuoro
    klo 18  Lauluseurat
La 19.11.   klo 14 Perheiden puuhapäivä
    klo 19 SaapasKahvila
Su 20.11.   klo 15 Messulauluryhmä Seurakuntakodilla
 20.11.   klo 17 Messu Los Bolichesin katolisessa 
      kirkossa

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

Rannikon 
uutiset, 

tapahtumat, 
ihmiset – ja 
urheilu. Joka 

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

– www.kissavie.fi –

Kuljetukset Suomi — Espanja — Suomi

Kuljetuspalvelu Kissa Vie Oy kuljettaa kaiken omaisuutesi 
tarvittaessa vaikka ovelta ovelle. Jakelu- ja varastopisteitämme 
on mm. pääkaupunkiseudulla, Keski-Suomessa sekä Espanjan 
Fuengirolassa. Oli kuljetustarpeesi sitten iso tai pieni ja tarvitset 

luotettavan sekä vaivattoman kuljetuspalvelun, olemme vain 
puhelinsoiton päässä.

+358 400 212 990

KULJETUSPALVELU

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

Annetaan vuokralle toimistotilo-
ja / työpisteitä Fuengirolan ydin-
keskustassa. Alk. 200 €/kk. Puh. 
suomeksi (+34) 603 352 007

Torremol.-Benalmad. rajalla 
1mh asunto. Aurinkop. Ilmas-
tointi. Wifi. Uima-allas. Hyvät 
kulkuyhteydet. Puerto Marinan 
satamaan n. 250m Rant. 150m. 
Viestit ja whatsappit Marjatta 
(+34) 607 557 443

Sekalaista
Mies 62v. etsii naista kaiken-
laiseen puuhasteluun. P. 0400-
984497 

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

KAIKKI TULKKAUS- JA 
ASIOINTIPALVELUT

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

Yli 20 vuoden kokemuksella. 
Janita Forsman-Gutierrez

Puh. 685 928 411

Tervetuloa tilaisuuksiimme!
Tapahtumatiedot: turistikirkko.fi  ja Facebook.

Yhteyshenkilö Juha Saari, 
puh. +358 440 893 417

HALUATKO 

TÖIHIN 

AURINKO-

RANNIKOLLE?

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

Outsource Forever S.L, Malaga

PAIKKOJA AVOINNA

ETSIMME 
RAVINTOLA-

TYÖNTEKIJÖITÄ 

keittiöön ja saliin. 

Ota yhteyttä:

kukko.events@

gmail.com
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USA:n välivaaleissa ei ollut 
kyse vain edustajapaikoista
YHDYSVALTAIN VÄLI- ELI KONGRESSIVAALEJA 

on seurattu läntisessä maailmassa herkeämättä.

Kiinnostusta ja jännitystä lisäsi etenkin se, mi-

ten paljon paikkoja saavat edustajahuoneessa ja 

senaatissa ne, jotka yhä puhuvat vuoden 2020 

vaalien varastamisesta.

Entinen presidentti Donald Trump antoi tukensa 

kaikkiaan 300 ehdokkaalle. Tuen hintana oli vaati-

mus tukea Trumpin valheita varastetuista vaaleista.

MONI TRUMPIN EHDOKAS pääsikin esivaaleissa läpi. 

Yleensä esivaaleissa äänestysvilkkaus jää vähäiseksi 

ja paras tapa päästä varsinaiseksi ehdokkaaksi on 

esittää jyrkkiä mielipiteitä niin abortista kuin myös 

sukupuolisista vähemmistöistä.

Näillä julistuksilla moni Trumpin suojatti pääsikin 

ehdokkaaksi, mutta varsinaisissa vaaleissa eivät 

jyrkät mielipiteet enää toimineetkaan.

Asiantuntija-arvioiden mukaan povattu punaisten 

tsunami eli republikaanien ylivoimainen voitto jäi saa-

vuttamatta. Puhutaan demokraattien torjuntavoitosta.

Edustajainhuoneessa republikaanit saavat enem-

mistön paikoista. Senaatissa on äärimmäisen ta-

saista ja lopullinen paikkamäärä ratkennee vasta 

tarkastuslaskennoissa.

MIKSI SITTEN DEMOKRAATTIEN torjuntavoitto oli 

niin tärkeää demokratian kannalta?

Siihen on kaksi merkittävää syytä. Osavaltioissa 

säädetään lakeja siitä, kuinka helppoa tai vaikeaa 

on äänestäminen ja millaisia ovat äänestysalueiden 

rajat. Trumpin kannattajat eli kahden vuoden takai-

sen presidentinvaalin tuloksen kiistäjät pääsisivät 

valituksi tullessaan järjestämään vaaleja ja olisivat 

vastuussa vaalitulosten hyväksymisestä.

Jos esimerkiksi seuraavissa presidentinvaaleissa 

tilanne menee tiukaksi, vaalikriitikot voisivat kyseen-

alaistaa tuloksen. Seuraisi oikeusjuttuja ja äänten 

uudelleen laskemista. Tällaiset episodit horjuttaisivat 

uskottavuutta vaaleihin, demokratian kulmakiveen.

Jo nyt vaalien uskottavuus horjuu Yhdysvalloissa. 

Kun Donald Trump on toistuvasti kyseenalaistanut 

tappionsa ja puhunut vaalien varastamisesta, näkyy 

se mielipidekyselyissä. Uutiskanava CNN:n tulos 

hätkähdytti. Vain 16 prosenttia uskoi vahvasti vaalien 

rehellisyyteen. Kysely tehtiin ennen kongressivaaleja.

Jopa puolet amerikkalaista uskoo, että tulevissa 

vaaleissa hävinnyt osapuoli voisi haluta mitätöidä 

vaalituloksen.

TOINEN LÄNSIMAITA askarruttava asia on Donald 

Trumpin mahdollinen ehdokkuus ja voitto seuraavis-

sa presidentinvaaleissa. Nykyisessä maailmantilan-

teessa on erinomaisen tärkeää pitää kiinni kansain-

välisistä sopimuksista ja vahvistaa kansainvälisten 

instituutioiden asemaa. Trumpin kaudella Yhdys-

vallat irrottautui muun muassa Pariisin ilmastoso-

pimuksesta.

On myös pelätty, että Trump heikentäisi mer-

kittävästi Yhdysvaltain apua Ukrainalle ja demo-

kratian vahvistamiselle sekä Venäjä-pakotteiden 

jatkamiselle.

Nyt näyttää siltä, että Trumpin suojatit pääsivät 

huonosti läpi. Jyrkkä linja ei purrut kuten odotettiin. 

Tällä on ilman muuta vaikutusta Trumpin suosioon. 

Kaiken lisäksi republikaanien riveistä on noussut 

hänelle paha haastaja. Ron DeSantis. Hän otti yli-

voimaisen voitot Floridassa, ja häntä pidetään varsin 

todennäköisenä Trumpin haastajana.

MIKSI PUHUTAAN demokraattien torjuntavoitosta, 

puolue kuitenkin hävisi vaalit?

Yleensä presidenttipuolue häviää 

välivaaleissa. Keskimäärin häviö on 

ollut 26 edustajainhuonepaikkaa ja 

neljä paikkaa senaatissa. Nyt demo-

kraattien häviö on paljon pienempi.

Pauli Uusi-Kilponen

Kirjoittaja on yli 40 vuotta media-
alalla toiminut lehdistöneuvos.
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1. Kermit
Kermit the Frog eli Kermit-sammakko on yksi The Muppet 

Show’n kirkkaimmista tähdistä, joka esiteltiin yleisölle 

jo vuonna 1955. Seesamtien kaartiin Kermit kuului sar-

jan alusta, vuodesta 1969 asti. Kermit on yksi harvoja 

fiktiivisiä hahmoja, joka on saanut oman tähden Holly-

woodin Walk of Famelle.

2. Imatran Pallo-Veikot – Hyvinkään Tahko ja 
Lapuan Virkiä – Joensuun Maila
Fuengirolassa pelattava Fugepesis-tapatuma avaa Su-

perpesiskauden jo viidettä kertaa. Ensi huhtikuun 22. ja 

23. päivä pelattavassa Fugepesiksessä miesten otte-

lussa Imatran Pallo-Veikot kohtaa Hyvinkään Tahkon ja 

naisten ottelussa Lapuan Virkiä kohtaa Joensuun Mailan.

3. Latvialainen
AirBaltic on Latvian kansallinen lentoyhtiö, joka on pe-

rustettu vuonna 1995. Sen pääkonttori, samoin kuin 

sen pääasiallinen solmukenttä ovat Riiassa. Lisäksi 

airBalticin solmukenttinä toimivat Tampere-Pirkkalan, 

Tallinnan ja Vilnan lentoasemat. Yhtiö lentää myös kah-

desti viikossa Suoraan Tampere-Pirkkalasta Málagaan.

4. Saksasta
Mäyräkoira on alun perin saksalainen koirarotu, joka 

jalostettiin – nimensä mukaisesti – mäyräjahtiin. Mäy-

räkoirien jalkojen lyhyys johtuu mutaatiosta, jonka takia 

niiden pitkien putkiluiden kasvu pysähtyy sikiökaudella. 

Toinen syy on se, että jos jalat olisivat pidemmät, ne 

tulisivat selästä läpi.

5. Jaakko Kolmonen
Juankoskelta kotoisin ollut Jaakko Kolmonen teki pit-

kän uran TV:n kokkiohjelmissa. Patakakkosta tehtiin 

70-luvulta 90-luvulle noin 25 vuoden ajan. Ohjelman 

tunnusmusiikkina kuultiin Roger Whittakerin viheltämä 

Finnish Whistler. Jaakko Kolmosen tavaramerkkinä to-

tuttiin näkemään ns. Väinämöishattu.

6. Popeda
Maailman paras, ja mahdollisesti myös ainoa, Popeda 

ilmoitti aiemmin tällä viikolla, että yhtyeen tarina tulee 

päätökseensä ensi syyskuun toisena päivänä. Suomi-

rockin jättiläinen poistuu estradeilta tyylilleen sopivasti 

työn merkeissä, soittamalla kyseisenä päivänä jäähy-

väiskonsertin Ratinasta poikki Ratinan stadionilla Tam-

pereella. Syytän sua Elisabeth Rehn…

7. Puutuotteet
Vaikka kalossit ja kumisaappaat ovat monien tarinoi-

den alkupamauksena, niin todellisuudessa nykyisin 

Nokia Oyj:nä tunnettu konserni syntyi kolmen yhtiön 

fuusioituessa. Näistä vanhin oli vuonna 1865 perus-

tettu puuhiomo Nokia AB. Suomen Gummitehdas osti 

konkurssikypsän puuhiomon vuonna 1918 ja Suomen 

kaapelitehtaan vuonna 1922. Nämä kolme yhtiötä fuusi-

oitiin myöhemmin vuoden 1967 alusta Oy Nokia Ab:ksi.

8. Viipurin Reipas
Suomen ensimmäisestä jääkiekon mestaruudesta pe-

lattiin vuonna 1928. Kyseessä oli Suomen Palloliiton 

järjestämä kuuden joukkueen cup-muotoinen kilpailu. 

Viipurin Reipas voitti Viipurin Salakkalahden jäällä pe-

latussa finaaliottelussa helsinkiläisen KIF:n maalein 5-1.

9. Kimalaiskolibri
Noin 5,7 senttiä pitkä kimalaiskolibri painaa vain noin 1,6 

grammaa. Toisin sanoen kiloon menee 625 kimalaiskolibria. 

Muiden kolibrien tavoin se pystyy lentämään paikallaan. 

Kimalaiskolibri räpyttää siipiään noin 80 kertaa sekun-

nissa. Sen sydän voi lyödä jopa tuhat kertaa minuutissa.

10. Amancio Ortega
Inditex-muotikonsernin perustaja Amancio Ortega on 

totuttu näkemään talouslehti Forbesin miljardöörilis-

tauksen kärkipäässä jo pitkään. Viimeisimmässä lis-

tauksessa rikkain espanjalainen, Ortega on noteerattu 

koko maailman 11:nneksi rikkaimmaksi ihmiseksi 77 

miljardin omaisuudellaan.
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Internet: www.fuengirola.fi
Facebook: @Fuengirola.fi
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julkaisemisessa Sanomalehtien  
Liiton hyväksymiä ilmoitusten
julkaisemissääntöjä.
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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

UUSIA KOHTEITA PUOLEEN HINTAAN

YHTEISTYÖSSÄ

KANSSA

TIETOA JA VARAUKSET: Huom! Vain ennakkovarauksella. 

+34 687 151 228 info@suomiretket.com

TERVETULOA! LÖYDÄT MEIDÄT MYÖS
RAVINTOLA KUKOSTA 

MA-PE, 11-15

Tule mukaan tälle 
jouluiselle 

iltapäiväretkelle!  

MÁLAGAN
JOULUVALOT

VIVEROS
GUZMÁN 

Hinta: 

10€
Hinta: 

22€

VAIN NÄMÄ 
PÄIVÄMÄÄRÄT: 

9.12, 14.12, 23.12, 28.12

VAIN NÄMÄ 
PÄIVÄMÄÄRÄT: 

1.12, 15.12, 22.12, 29.12

 AVAAMME NYT KAUDEN!

Erikoisretki!

Nauti kauniista 
kasvitieteellisestä 

puutarhasta 
tuhansien 

jouluvalojen kanssa
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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.


