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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

Sinun yrityksesi viesti tähän?

MIELI

MAAILMALLA -

POSTIOSOITE

SUOMESSA ?

 

alk.
4,904,90

kkkk

fiksuposti.fi/mm

Fiksuposti tuo postisi sinulle 
missä ikinä oletkin. 

Lue netissä:

Seuraa meitä!! –    Síguenos!!

!!!!

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

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

GARANTÍA DE SOL

Aurinkosähköä koti in, 
asuntoyhteisöille ja yrityksiin

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

OTA YHTEYTTÄ GARANTÍA DE SOL

Ota energiakulusi hallintaan.
Aurinkopaneelien hankkiminen ei ole 

koskaan ollut helpompaa.

Saat räätälöidyn avaimet käteen 
-aurinkopaneeliratkaisun.

Kun tarvitset sisustussuunnittelijaa

Sisustussuunnittelija 
Jaana Santala
puh. 634330188
santaladesign@gmail.com

KIRJASTO JA ASKARTELUKERHOJA LAPSILLLE!

Lastenkerho Tuiskula 
3-6-vuotiaille

joka arkipäivä.

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

lastentuiskula@gmail.com

Löydät meidät Facebookista nimellä 
Lastenkerho TUISKULA Fuengirolassa

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

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

� Torstaisin klo 16–18 leikki- ja lautapelikerho, 10€ 
Tervetuloa kaikille!

SIIRRYMME JOULULOMALLE 16.12. 
HARRASTEKERHOT SIIRTYVÄT LOMALLE 
NIIN, ETTÄ VIIMEINEN KERHO ON 8.12.
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Fuengirolan sää

Suomalaisia Aurinkorannikolla 
noin 80% normaalivuosista
Pandemia on mat-
kailun alalla ohitettu. 
Sen vaikutukset 
näkyvät vielä vuosia, 
mutta matkailijamää-
rät alkavat palautua 
normaaleiksi.

Teksti: Antti Pekkarinen  
Kuva: Santtu Hyytinen

Kuluneen vuoden loka-
kuussa Suomesta saapui 
Málagan lentokentälle noin 
16.500 ihmistä. Viimeise-
nä ”normaalina” lokakuu-
na vuonna 2019 tulijoita 
oli noin 3.000 enemmän. 
Prosentteina laskettuna 
suomalaisia tuli vuoden 
2019 lokakuussa noin 20% 
enemmän.

Tässä tilastossa on huo-
mioitava se, että niin sano-
tuilla ”pomppulennoilla” 
tulevat eivät näy näissä 
tilastoissa. On mahdollis-
ta, että tänä syksynä väli-
laskujen kautta on tullut 
enemmän ihmisiä, koska 
suoria lentoja Helsingis-
tä ei ole yhtä paljoa kuin 
vuonna 2019. Tämä on tie-
tysti spekulointia, mutta 
oletettavasti näin on, eli 
suomalaisten määrä on lä-

hempänä normaalivuosia 
kuin tilasto kertoo.

Kun katsellaan lähei-
siä verrokkikansojamme 
ruotsalaisia ja norjalai-
sia, heidän osaltaan tilan-

keutui Málagaan yli kaksi 
kertaa enemmän kuin suo-
malaisia.

Parhaiten pandemian 
ajasta näyttää toipuneen 
toinen naapurivaltiomme 

Norja. Norjasta tulijoita 
oli tänä vuonna huomat-
tavasti enemmän kuin 
vuoden 2019 lokakuussa. 
Muutenkin suomalaisiin 
verrattuna norjalaisten 

liikkuminen on kasva-
nut hurjasti. Vuonna 2019 
norjalaisia saapui noin 25% 
enemmän kuin suomalai-
sia, tänä vuonna hurjat 85% 
enemmän. 

Pe 25.11.

Su 27.11.

Ke 30.11.

La 26.11.

Ti 29.11.

Ma 28.11.

To 1.12.
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Aurinkorannikon matkailijamäärät ovat vihdoin palautumassa normaalimmalle tasolle.

ne on erilainen. Ruotsista 
Aurinkorannikolle lensi lä-
hes täsmälleen sama mää-
rä ihmisiä vuosien 2019 ja 
2022 lokakuussa. Mainitta-
koon, että ruotsalaisia las-
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Pe 25.11.
Fuengirola, Kukko, Silen Band 
plays latino & Santana klo 20
Fuengirola, Bar Hima, Liiga: 
ILVES – Pelicans klo 17.30 
Fuengirola, Bar & Restaurante 
Nuriasol, Teatteri Suomela 
Albatrossi ja Heiskanen klo 18
Fuengirola, Padel Los Pacos, 
Suomela padelin pikkujoulu
turnaus klo 12–22
Fuengirola, Pub FiftySixty, 301 
Darts klo 17.30
Fuengirola, Tauski Bar, Karaoke 
klo 20
Fuengirola, Tipi Tapa, Flamenco
show klo 19.30
Fuengirola Uusi Refla, SM
liigakierros klo 17.30, Texas 
Hold’em turnaus klo 18
Benalmadena, Budha Plaza, 
Perjantaitanssit Kari Koo & Paula, 
klo 19.30–22.30

La 26.11.
Fuengirola, Kukko, Gugi 
Kokljuschkin, Puka Oinonen, Erkki 
Kaikkonen ja Pekko Simonsuuri 
klo 20
Fuengirola, Bar Hima, Liiga: 
Kärpät – Hifk klo 16
Fuengirola, Pub FiftySixty, The 
Levyraati klo 18
Fuengirola, Suomela, 
lauantaitanssit Wille Rannilan 
johdolla la 26.11. klo 1922
Fuengirola, Tauski Bar, Karaoke 
klo 20
Fuengirola, Tipi Tapa, Flamenco
show klo 19.30
Fuengirola Uusi Refla, 
Kokoontuminen Malaga
Ponferradina pelireissuun klo 
13.45, SMliigakierros klo 16

Su 27.11.
Fuengirola, Kukko, Andalusian 
Swingband feat. Lauluyhtye 
Tríada, Pikkujoulujazzia klo 18
Fuengirola, Bar Hima, MusaVisa 
klo 16, MM futis Espanja – Saksa 
klo 20
Fuengirola, Pub FiftySixty, 
Jatkuttaa klo 17
Fuengirola, Suomela, Taina 
Godfreyn taidenäyttely avoinna 
klo 15–16
Fuengirola, Tauski Bar, Margen 
tietovisa klo 18, Karaoke klo 20
Fuengirola Uusi Refla, 
Kokoontuminen 
Colmenarin ostosreissulle klo 
10.30, IlvesSaiPa SMliiga klo 15

Torremolinos, Kymppipaikka, 
Fugesingersin Vauhti kiihtyy 
laulushow klo 18

Ma 28.11.
Fuengirola, Kukko, kokoomuksen 
Kirjaraati klo 16, Woolbedesittely 
ja Elvisshow klo 17
Fuengirola, Bar Hima, 
Makkaramaananatai! klo 18
Fuengirola, Suomela, teemassa 
kuulolaiteluento, Ópticas Avenida 
klo 16.30–17.45
Fuengirola Uusi Refla, Jalkapallon 
MM alk. klo 11, Siipimaanantai 
alk. klo 12.30

Ti 29.11.
Fuengirola, Kukko, Asuntoinfo 
klo 12
Fuengirola, Bar Hima, HimaLive 
klubi: Ari Onnela & Tapi Leppä 
klo 20 
Fuengirola, Las Palmeras, Teatteri 
Suomela Albatrossi ja Heiskanen 
klo 18 
Fuengirola Uusi Refla, SM
liigakierros klo 17.30, Texas 
Hold’em turnaus klo 18

Ke 30.11.
Fuengirola, Kukko, Kokoomuksen 
naistenlounaan joulujuhla klo 18
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, Jalkapallon 
MM klo 16, SMliigaa klo 17.30

To 1.12.
Fuengirola, Kukko, Beatlesia 
suomeksi – Ari Onnela & band 
käännöskukkasten aarrearkulla 
klo 19
Fuengirola, Bar Hima, Liiga: HPK – 
ILVES klo 17.30, MM futis Japani 
– Espanja klo 20
Fuengirola, Pub FiftySixty, 
Muistatko Visa klo 17.30
Fuengirola, Suomela, Teatteri 
Suomela, Tuntematon sotilas 
musiikkinäytelmä, kenraaliesitys 
klo 19–21
Fuengirola, Tauski Bar, Ollin 
Musavisa klo 18.30, Karaoke klo 20
Fuengirola, Tipi Tapa, Flamenco
show klo 19.30
Fuengirola Uusi Refla, Jalkapallon 
MM klo 16, SMliigaa klo 17.30

MENOVINKIT tiistaina klo 15 mennessä: 
menovinkit@fuengirola.fi  

Toimitus pidättää oikeudet tekstimuutoksiin. 
Menovinkit tarkoitettu ensisijaisesti ilmoitusasiakkaille.

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

Suomalaisten suosima, jo vuodesta 1986 

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

Ravintola suljettu tiistaisin.

ISOT ANNOKSET,
KOHTUUHINNAT. ✃

Tällä 

kupongilla     

viinipullo tai 2 isoa 

olutta pääruokailun 

yhteydessä / 2hlö

TARJOUS VOIMASSA MYÖS VIIKONLOPPUISIN!

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

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

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

Su 27.11. klo 18 (20€)

Pikkujoulujazzia
Lauluyhtye Tríada

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

Pe 2.12. klo 20 (13/15€)
Arttu Simonsuuri Slam 
esittää Juice Leskisen 
musiikkia

La 3.12. klo 11 
(näyttötunti klo 10)
Aki Palsanmäen 
huutokauppa

La 3.12. klo 20 (13/15€)
Päivi Mäkinen – Édith 
Piafin laulut ja elämä
Ti 6.12.  klo 17 (43€)
Itsenäisyyspäivän 
juhlaillallinen  
Linnanjuhlat ja 
hyvää ruokaa

Ke 7.12. klo 19 (10€)
Seita & Friends 
Suomalaista ja 
espanjalaista musiikkia

To 8.12. klo 19 (15/18)
Juha Laitila 
– Pikkujoulushow
Nauraen ja laulaen 
kohti joulua

Pe 9.12. klo 20 (15/18€)
Lauluyhtye Tríada 
Kuulen Joulun 
– joulukonsertti

La 10.12. klo 20 (15€)
Manana Klubi
Raappana & 
Kari Tapiiri

Joka viikko peruslistan lisäksi 

vaihtuvia erikoisuuksia.
SHOW & DINNER

Pientä laittoa jälkeen

Seita & Friendsin jälkeen

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

Lippuvaraukset: kukko.events@gmail.com

Kukossa
tapahtuu!

18.11.–1.12. 

Lohiterriini ja 

villisikaa

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

Karaokeklubi
keskiviikkoisin klo 21.30

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 

26.11. MALAGA – PONFERRADINA
27.11. COLMENARIN OSTOSREISSU
3.12. UNICAJA – ZARAGOZA
8.12. MALAGA – GRANADA
malagacffanclubfinland@gmail.com

FUENGIROLAN 
SATAMASSA

Avoinna joka päivä 
klo 12:00–22:00

(keittiö 12:30–21:30)

TULE 
MUKAAN:

Avoinna klo 12-20
(to suljettu)

Calle Maestra
Angeles Azpiazu 8

puh. +34 643 855 849

Savuporo-
pasta 

salaatilla

10.50€

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 

MIESKUORO 
ÖRISEVÄT

JOULUKONSERTIT
Ke 30.11. klo 17 

Arroyo de la Mielin kirkko, Benalmádena

Ke 14.12. klo 18 
Nuriasol, Fuengirola

10€Liput kuoron jäseniltä ja ovelta
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klo 13–24

AVOINNA
JOKA PÄIVÄ

Pöytävaraukset:
puh. 627 635 890 
tai 951 311 630

Calle Málaga 4, 
Fuengirola

(lähellä härkätaistelu-
areenaa)

www.restaurantetipitapa.com

Hae: Tipi Tapa!

Restaurante

Flamenco

Live

Yli sata erilaista
tapas-annosta

LAAJA 
ILLALLISMENU

Koe Andalusian 
taide samalla kun 
nautit illallisen!

5 live-esiintyjää

Tiistaisin, torstaisin, 
perjantaisin ja 

lauantaisin 
klo 19.30

10€

Itsenäisyyspäivän juhlaillallinen

Taas huudetaan!

Piitlesiä suomeksi

Silen Band rytmikkäänä

Päivi Mäkisen koskettava Piaf-konsertti

Ensi viikon torstaina 1.12. klo 
19 alkaen on ravintola Ku-
kossa tarjolla harvinainen 
musiikkielämys – koko soi-
tannollinen ilta omistetaan 
Beatles -yhtyeen musiikille. 
Tämähän ei liene mitenkään 
uutta, mutta se, että kaikki 
kappaleet esitetään selvällä 
suomenkielellä, tekee tästä 
spektaakkelista ainutlaatui-
sen. Kyseessä saattaa olla pe-
räti maailmanensi-ilta.

Beatlet eivät kuitenkaan 
itse kykene esiintymään 
konsertissa tiettyjen olemas-
saolon edellytysten puut-
tumisen vuoksi, eikä ehkä 
kielitaitokaan ole riittävä. 

Lavalle nouseva nelikko - 
Eki Kaikkonen, Hese Vii-
namäki, Tapi Leppä ja Ari 
Onnela – on sen sijaan voi-
missaan ja kielet varmasti 
helisevät.

Illan aikana kuullaan 
sekä unohtumattomia et-
tä unohdukseen syystäkin 
jääneitä suomalaisversioita 
tutuista pop-musiikin merk-
kipaaluista.

Tätä erikoista iltaa ei Pih-
tiputaan mummo, Sokea-
Reetta eikä Erkkikään jätä 
näkemättä!

Varaa paikkasi laittamal-
la sähköpostia osoitteeseen 
kukko.events@gmail.com.

Perjantai-iltana päästään 
latinorytmien maailmaan. 
Aurinkorannikolla ykkös-
bilebändin maineen saanut 
Silen Band nousee Kukon la-
valle ja laittaa lanteet liik-
keelle. Yhtyeen ohjelmisto 
koostuu Carlos Santanan 
tunnetuksi tekemistä kap-

paleista, sekä hieman 
tuntemattomammista Lati-
nalaisen Amerikan helmis-
tä. Tanssiminen perjantaina 
on Kukossa sallittua, jo-
pa suotavaa. Ovet avataan 
klo 18.30. bändi nousee 
lauteille noin klo 20. Liput  
vain 10€.

Päivi Mäkisen Édith Piaf – 
laulut ja elämä on koskettava, 
viihdyttävä ja naurattava esi-
tys. Mäkisen suomenkieliset 
tulkinnat Varpusen lauluis-
ta ovat väkeviä. Huumoria esi-
tykseen tuo Mäkisen stand up 
show -tyylinen kerronta Pia-
fin elämästä ja erityisesti ver-
tailut Piafin ja Mäkisen oman 

elämän välillä. Molemmille 
taiteilijoille on elämän varrel-
la sattunut ja tapahtunut, ei-
kä vähiten rakkauselämässä. 

Mäkisen Piaf-esitys on ko-
ettavissa ravintola Kukossa 
lauantaina 3.12. klo 20. Va-
raa paikkasi ennakkoon 
laittamalla sähköpostia  
kukko.events@gmail.com 

Keisaripariskunta Palsanmä-
ki on jälleen saapunut etelän 
lämpöön. Sehän tarkoittaa 
sitä, että Aurinkorannikolla 
huutokaupataan hyvää tava-
raa uusiin koteihin.

Palsanmäkien syksyn en-
simmäinen huutokauppa pi-
detään Kukossa lauantaina 
3.12. klo 11. Tavarat ovat näh-
tävillä klo 10 alkaen, kannat-
taa tulla tutustumaan mitä 
kaikkea Aki ja Heli ovat mu-
kanaan tuoneet myytäväksi. 
Samassa yhteydessä Palsan-
mäet myyvät myös hyvänte-
keväisyyteen tavaraa. Tällä 
kertaa saadut varat kana-
voidaan Aurinkorannikon 
leijonien kautta Ukrainan 
hädänalaisille ihmisille.

Kukossa tarjolla huuto-
kaupan yhteydessä grilli-
makkaraa, hernesoppaa 
sekä kaffia ja pullaa.

Seuraavan kerran Akin 
nuija heiluu Uudessa Ref-
lassa sunnuntaina 11.12. 
klo 12. Näyttötunti alkaa klo 
11. Silloin hyväntekeväisyys 
suunnataan Fuengirolan 

ruokapankille. Pyrkimykse-
nä on saada alueen vähäosai-
sille mukavat ruokapaketit 
jouluksi.

Reflassa huutokaupan 
kyljessä voi nauttia grilli-
makkaraa ja hot wingsejä 
eli maukkaita kanan siipiä 
tulisella kastikkeella.

– Olemme tuoneet Suomes-
ta mukanamme laadukasta 
tavaraa myytäväksi. Auton 
perästä löytyy Muumimuke-

ja, Arabian lasia, Kalevalako-
ruja ja vaikkapa villasukkia. 
Kahviakin toimme Suomesta 
myytäväksi ja totta kai huu-
tokaupat aloitetaan kupari-
pannun myynnillä. Kaikki 
tavara on sellaista, että ne 
mahtuvat kapsäkkiin kotiin 
kuljetettavaksi keisari Palsan-
mäki kertoo.

Palsanmäki muistuttaa, 
että huutokaupassa käy vain 
riihikuiva käteinen raha.

Itsenäisyyttä juhlitaan Kukossa hyvin syöden ja Linnanjuhlia katsoen.

Heli Palsanmäki on kuntoutunut terveyshuolistaan ja on pirteässä 
kunnossa. Aki on ihan oma velmu itsensä.

Pääruokina pöydästä löy-
tyy karjalanpaistia ja sme-
tanalohta. Alkupalat ovat 
monipuoliset, erilaisia sa-
laatteja, pateita, leikkeleitä 
ja kaloja.

Illan ohjelma on yksin-
kertainen. Seurataan Lin-
nanjuhlia Suomesta. Juhlat 
näytetään Kukon lukuisil-

la screeneillä, joten kaikki 
näkevät hyvin. Saatetaan 
illan aikana jokunen isän-
maallinen yhteislaulukin  
viritellä.

Varaa paikkasi ajoissa 
laittamalla sähköpostia 
osoitteeseen kukko.events@
gmail.com. Juhlaillallinen 
maksaa 43€.

                 

Kulttuuriyhdistys Kaleva

To 15.12. Málagan filharmonisen orkesterin 
Joulukonsertti klo 20.00: 
Tolga Kashif: The Queen Symphony, Teatro Cervantes
Liput: Jäsenet 45 € ja ei jäsenet 55 €.
 Tapahtumaan pakollinen ilmoittautuminen 
www.kulttuuriyhdistys-kaleva.info tai keskiviikkoisin 
klo 14–16 lounasravintola Kardemumma.

www.kulttuuriyhdistys-kaleva.info
Facebook: Kulttuuriyhdistys Kaleva

TERVETULOA!

Ravintola Kukossa järjestetään perinteisesti 
itsenäisyyspäivän juhlaillallinen. 
Sinivalkoisin värein sisustetussa ravintolassa 
ruokaillaan juhlava buffet -ateria kaikkine 
herkkuineen. 
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Fuengirola 
virittäytyy 
joulutunnelmaan 
perjantaina
Fuengirolan kaupungin joulukausi starttaa perjantai-
na 25. marraskuuta. Ohjelmassa on mm. jouluseimen 
avajaiset ja jouluvalaistuksen sytyttäminen.

Fuengirolan kaupungin seimiasetelma asetetaan jäl-
leen nähtäville Plaza Reyes Católicos aukiolle, joka si-
jaitsee pari sataa metriä kaupungintalolta keskustaan 
päin, Hotel Casa Consistorialin edustalla. Seimen siu-
naus- ja avajaistilaisuus on perjantaina klo 17.45. Luvas-
sa on mm. Real Hermandad del Rocío de Fuengirolan 
kuoron konsertti.

Kaupungin jouluvalot syttyvät vielä samana iltana. 
Valojen sytytysjuhlallisuudet vietetään kaupungin-
talon edustalla, Plaza de España:lla klo 19.30 alkaen. 
Ohjelmassa on mm. Chassé tanssikoulun tanssiesitys 
sekä kulkue, joka kulkee kaupungintalon edustalta 
Fuengirolan pääkirkon edustalle Plaza de la Consti-
tuciónille, missä on joulumarkkinat. Joulumarkkinat 
avataan klo 20.30.

Málagasta katoaa 
pankkikonttoreita 
kovaa vauhtia
Lähes puolet Málagan provinssin kunnista joutuu tu-
lemaan toimeen ilman ainoatakaan pankkikonttoria.

Málagan provinssiin kuuluu kaikkiaan 103 kuntaa 
ja kaupunkia. Näistä 48:ssa ei ole lainkaan pankkia. 
Monet pienemmät paikkakunnat ovat viime vuosina 
menettäneet viimeisenkin konttorinsa, mutta kato on 
käynyt myös isommissa kaupungeissa. 

Esimerkiksi Fuengirolassa pankkikonttorien määrä 
on viimeisen seitsemän vuoden aikana laskenut 40%. 
Samoin on Esteponassa. Marbellassa (-42%) ja Anteque-
rassa (-41%) hävikki on ollut vielä hieman suurempi. 
Myös Torremolinosissa (-39%) ja Málagan kaupungis-
sa (-36%) pankkikonttorin löytäminen on entistä työ-
läämpää.

Espanjan keskuspankin mukaan viimeisen kym-
menen vuoden aikana Málagan provinssin pankki-
konttoreiden kokonaislukumäärä on laskenut peräti 
51,8%. Vuonna 2012 konttoreita oli vielä 1.167, mut-
ta tämän vuoden kesällä näistä oli jäljellä enää 563. 

Radio Finlandia 
palaa FM-
taajuuksille
Aurinkorannikon suomalaisten oma radiokanava, Ra-
dio Finlandia, tekee paluun antenniverkkoon.

– Kysyntä on ollut aivan valtavaa, joten kuulijoiden 
palvelemiseksi paremmin tehtiin tämä päätös, kertoo 
Radio Finlandian emäntä Raija Kurkola.

Radio Finlandian lähetyksistä on tämän vuoden 
huhtikuun alusta asti saatu nauttia vain netin kautta, 
mutta marraskuun 25. päivästä lähtien lähetys kuu-
luu jälleen perinteisistä radiovastaanottimistakin tu-
tulla taajuudella 102,6 MHz.

– Taloudellisesti kyseessä on merkittävä satsaus, mut-
ta koska kuulijaluvut ovat olleet kovassa nousussa ja 
kuulijoilta tulee jatkuvasti kyselyjä, jopa vaatimuksia, 
että pitää saada kanava taas esimerkiksi autoradioon, 
niin mielellämme tämän satsauksen teemme.

– FM-taajuuden palaaminen tuo lähitulevaisuudes-
sa mukanaan myös uusia innostavia yhteistyökuvioita, 
mutta kerrotaan niistä tarkemmin hiukan myöhem-
min, Kurkola vinkkaa.

Lukuisista ruokaohjel-
mista tunnettu brittiläi-
nen kokki ja tv-persoona 
Gordon Ramsey (kuvassa 
keskellä) kävi kuvaamassa 
malagalaisessa El Tintero 
ravintolassa uutta sarjaan-
sa HBO-kanavalle.

Ramsey isännöi yhdes-
sä italialaiskokki Gino 
d’Acampon ja ranskalaisho-
vimestari Fred Sirieix’n 
kanssa Gordon, Gino and 
Fred’s Road Trip nimistä 
sarjaa HBO -suoratoisto-
palvelussa. Kolmikko kävi 
kuvausryhmineen kuvaa-
massa tulevalle tuotanto-
kaudelle jaksoa Málagan 
yhdessä kuuluisimmista 

rantaravintoloista, El Pa-
lossa sijaitsevassa El Tin-
terossa.

Toisin kuin Ramseyn 
kenties tunnetuimmassa 
sarjassa Ramsay’s Kitchen 
Nightmares (suom. Kuppi-
lat kuntoon) tässä sarjassa 
ei mennä kurjassa kunnos-
sa oleviin kuppiloihin, vaan 
nautitaan kunkin alueen 
parhaista ja omaleimaisista 
ravintolakokemuksista. El 
Tinterossa ei siis huudettu 
pää violettina kirosanoja, 
vaan herkuteltiin mm. me-
renelävillä. 

Málagassa kuvatun jak-
son esitysajankohdasta ei 
toistaiseksi ole vielä tietoa.

• VARASTETUSTA AUTOSTA löytyi 140 000 euroa Mija-

sissa. Guardia Civil seurasi autoa, jonka kuljettaja oli 

käyttäytynyt oudosti poliisin nähtyään. Kuljettaja pi-

dätettiin huoltoasemalla Mijasissa. Auto oli varastettu 

viime vuonna Ranskassa. Autossa oli useita kätkö-

jä, joista löytyi rahaa 140.000 euroa. 23-vuotias kuljet-

taja sanoi, ettei tiedä mitään rahoista eikä hän omista 

mitään autossa olevaa. Pidätetty on Ranskan kansa-

lainen. 

• VANKILAMELLAKAN Alhaurin de la Torressa 10. syys-

kuuta aloittanut vanki syyttää vartijoita väkivaltaisuu-

desta. Mellakkaan osallistui noin 20 tuomittua. Tilanne 

raukesi puolessa tunnissa eikä kukaan loukkaantunut.  

Päävastuulliseksi uskottu vanki sanoo, että vartijat 

ovat pahoinpidelleet hänet usein niin pahasti, että hän 

on joutunut sairaalahoitoon. Vankilan edustajat sano-

vat vangin esittäneen samantapaisia syytöksiä toises-

sa andalusialaisessa vankilassa. Heidän mukaansa 

tutkitaan, onko vanki itse aiheuttanut vammansa. 

• KRYPTOVALUUTTAVÄLITTÄJÄ Javier Bosca on löy-

detty kuolleena Esteponasta. Boscaa syytettiin mm. 

jatketusta petoksesta ja asiakirjojen väärentämises-

tä. Tapausta tutkii valtakunnallinen Audiencia Nacio-

nal -tuomioistuin. Syyttäjä uskoo, että rikoksen uhreja 

oli 750 ja taloudellinen menetys jopa 500 miljoonaa 

euroa. Syytetty päästettiin miljoonan euron takuita 

vastaan vapaaksi kolme viikkoa sitten. Bosca sanoi oi-

keuden kuulustelussa, että hänen henkeään uhataan. 

• HENGITYSTIEHYIDEN tulehdussairaus täyttää lasten 

teho-osastoja Andalusiassa. Erityisesti alle 2-vuotiai-

den sairaus on lisääntynyt räjähdysmäisesti. Ilmatie-

hyttulehduspotilaiden määrä lasten teho-osastoilla 

on jo nyt kasvanut, vaikka sairaus on yleisempi jou-

lu- ja tammikuussa. Epidemiologit sanovat, että vaik-

ka bronkioliitti on kylmien aikojen sairaus, tapauksia 

oli toukokuussa ja jopa kesällä. Virukset leviävät poik-

keuksellisella tavalla osittain siksi, että koronasuojatoi-

met ovat vähentäneet väestön immuniteettia. 

Seuraava kysymys: Missä aiot vietää joulun pyhät?

Huippukokki Gordon Ramsey 
vieraili malagalaisravintolassa

Minkä puolueen ehdokasta äänestäisit, 
jos eduskuntavaalit pidettäisiin nyt?

Kokoomus

45%

Perussuomalaiset

18%

SDP

12%

Vasemmistoliitto

5%

Keskusta

5%

Kristillisdemokraatit

2%

Liike Nyt

5%

RKP

2%

Vihreät

3%

Valta kuuluu kansalle

4%

39%

39%

27%

22%

22%

47%

14%

14%

10%

4%

4%

2%

5%

5%

4%

4%

4%

2%

4%

4%

3%

2.6.

29.9.

24.11.

2%

2%

2%

2%

2%

2%

3%

3%

2%

31.3.

Fred Sirieix, Gordon Ramsey ja Gino d’Acampo yllättivät El Tinteron 
asiakkaat viime sunnuntaina.
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Noin kuukausi sitten Art-
tu Simonsuuri Slam teki 
debyyttikeikkansa Aurin-
korannikolla. Suosio oli 
vähintäänkin kohtuulli-
nen, tarinat keikasta oli-
vat suorastaan ylistäviä. 
Moni harmitteli jälkeen-
päin ettei ollut lähtenyt 
kuuntelemaan mestari 
Juice Leskisen tuotantoa 
nuoren Arttu Simonsuuren 
tulkitsemana. Nyt Juicen 
musiikin ystäville tarjou-
tuu uusi mahdollisuus ko-

kea tämä hurmoksellinen 
musiikillinen performans-
si. Slam valloittaa Kukon 
lavan perjantaina 2.12. 
klo 20. Luvassa on katta-
va läpileikkaus Juice Les-
kisen musiikista. Mukana 
ovat kaikki isot hitit ku-
ten Jyrki Boy, Heinolassa jy-
rää, Marilyn, Viidestoista yö, 
Kaksoiselämää ja Musta au-
rinko nousee. Myös hieman 
harvemmin kuultu klas-
sikko Pilvee löytää paik-
kansa ohjelmistossa.

Juicea 
uudelleen

Tríada joulumielellä

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:

Euroopan suurin 
Lego-näyttely saapui 
Málagaan

Legonäyttelyssä riittää ihmettelemistä koko perheelle.

Málaga Factoryn 
Lego-näyttelyssä on 
mm. maailman suu-
rin Legoista tehty 
lentokone ja yli kak-
simetrisiä supersan-
karihahmoja.

Kaikkiaan viidestä miljoo-
nasta Lego-palikasta tehdyt 
lähes sata rakennelmaa ta-
kaavat, että ihmettelemistä 
riittää näyttelyssä, joka on 
Málaga Factoryn tiloissa lä-
hellä lentoasemaa. 

Yksi näyttelyn ehdotto-
mista vetonauloista on maa-
ilman suurin Legoista tehty 

lentokone. Boeing 747 koneen 
1:7 suhteessa tehty pienois-
malli on pituudeltaan 11 
metriä, leveydeltään lähes 
10 metriä ja korkeudeltaan 
kolme metriä. Sen rakenta-
miseen on käytetty miljoo-
na Lego-palikkaa.

Lisäksi näyttelyssä on 
Lego-versioita Batmanin 
kotikaupungista Gotham 
Citystä, Batmobiilista, Big 
Benistä, Star Warsin mai-
semista ja ihmisen anato-
miasta. Lisäksi näytillä on 
2,5-metrisiä supersankari-
hahmoja ja paljon muuta.

Ensi lokakuuhun asti 
avoinna olevasta näyttelys-
tä löytyy lisätietoa osoittees-
ta www.malaga-factory.com.

Arttu Simonsuuri ei ollut edes pilke pianistiisänsä silmäkulmassa, 
kun suurin osa Juice klassikoista syntyi. Hyvin on nuori mies historian 
maneereineen tutkinut.

Joulu lähestyy, ensi viikol-
la alkaa jo joulukuu. Lau-
luyhtye Tríada on tutkinut 
kalenteria ja sen mukaises-
ti räätälöinyt ohjelmistonsa 
jouluiseksi. Tríada esiintyy 
sunnuntaina 27.11. Andalu-
sian Swingbandin solistina 
esittäen valikoiman hienos-
ti swingahtavia joululauluja. 
Sunnuntain jazzit alkavat Ku-
kossa klo 18.

Tríadan oma joulukon-

sertti pidetään samaisella 
lavalla perjantaina 9.12. klo 
20. sekä heti seuraavana päi-
vänä lauantaina 10.12. klo 17 
Fuengirolan seurakuntako-
dilla.

Tríada-lauluyhtye on Maija 
Hapuojan, Seita Van Den Ee-
denin ja Leea Antilan muo-
dostama upeasti soiva trio.

Kukon tilaisuuksiin lippu-
ja voi varata osoitteesta kuk-
ko.events@gmail.com. 

Tríada swingailee ASB:n solistina nyt sunnuntaina 27.11.

mailto:kukko.events@gmail.com
mailto:kukko.events@gmail.com
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Pia Kauma peräänkuuluttaa 
demareilta arkijärkeä

– Sellaista olemme perheen 
sisällä miettineet, että eläk-
keellä oleva mieheni voisi 
asustella täällä pysyväm-
minkin, me muut sitten 
vierailisimme aina, kun ti-
lanne sallii.

Kokoomuslaisena Kauma 
on lueskellut mielipidemit-
tauksia tyytyväisin mielin, 
mutta hän muistuttaa, et-
tei mitään ole vielä kirkos-
sa kuulutettu.

– Se oikea gallup tehdään 
vasta huhtikuussa ja silloin 
tiedämme, mitä kansan mie-
lessä oikeasti liikkuu.

Mikäli vaalitulos on yh-
tään nykyisten galluppien 
mukainen, Kokoomus on 
nousemassa suurimmaksi 
eduskuntapuolueeksi ja sitä 
kautta sille lankeaa päämi-
nisterin tehtävä ja hallituk-
sen muodostaminen.

– Tällä hetkellä tuntuu sil-
tä, että porvarihallitus oli-
si paras vaihtoehto vaalien 
jälkeen. Velanotolle on saa-
tava stoppi ja isoja uudistuk-
sia pitää ensi vaalikaudella 
saada tehtyä. Vähän kyllä 
mietityttää, onko keskus-
ta ylipäätään kiinnostunut 
hallitusvastuusta, jos hei-
dän kannatuksensa pysyy 
niin alhaisena, kuin se nyt 

näyttää.
– Sitten täytyy miettiä 

muita vaihtoehtoja. Dema-
reilta täytyy löytyä runsaasti 
nykyistä enemmän arkijär-
keä, että heidän kanssaan 
olisi mahdollista sorva-
ta toimiva hallitusohjelma. 
Uuteen velkahallitukseen 
Kokoomus ei voi lähteä mu-
kaan.

Politiikkaan 
henkilökohtaisen 
kokemuksen kautta
Kauma lähti mukaan po-
litiikkaan vuoden 2005 
kunnallisvaaleissa. Yhteis-
kunnallisesta vaikuttamises-
ta hänet sai kiinnostumaan 
omalle kohdalle sattunut ta-
pahtumaketju.

– Läheinen sukulaiseni 
alkoholisoitui, eikä pysty-

nyt huolehtimaan tyttäres-
tään. Meille mieheni kanssa 
oli itsestään selvää, että au-
tamme ja otamme tyttären 
huostaamme. Eipä vaan jär-
jestelmä toiminutkaan kovin 
yksinkertaisesti. 14 vuotiasta 
tyttöä haluttiin väkisin vie-
dä Pohjois-Suomeen lasten-
kotiin tai laitokseen. Tuolloin 
ryhdyin miettimään, että ei-
hän tämä systeemi näin voin 
toimia, tälle täytyy tehdä jo-
tain.

Tytön kannalta tilanne 
kuitenkin päättyi hyvin. Pit-
källisten selvittelyjen jälkeen 
Kaumat saivat tytön huolta-
juuden ja sitä kautta elämä 
lähti järjestymään.

– Ehkä nöyryyttävintä 
koko asiassa oli se, että mei-
dän piti todistaa ties kuinka 
monella tavalla, ettei meil-
lä ole etenkään alkoholion-
gelmaa. Systeemin mielestä 
riski oli suuri, kun kerran lä-
hisukulaisissa on esiintynyt 
ongelmaa. Tämän tapauk-
sen jäljiltä olen sekä Espoon 
kaupunginvaltuustossa että 
myös eduskunnassa koetta-
nut toimia niin, että sosiaa-
lipolitiikassa otettaisiin 
yksilöt huomioon sellaisina 
kuin he ovat eikä pelkkinä 
numeroina, joita siirrellään 
paikasta toiseen.

Tukijärjestelmät 
remonttiin

Sosiaalipolitiikasta yleisem-
min puhuttaessa Kaumalla 
on melko selkeitä näkemyk-
siä siitä, miten järjestelmiä 
pitäisi jatkossa uudistaa.

– Erilaiset tukijärjestel-
mät on pakko laittaa isoon 

remonttiin. Ei ole mitään 
järkeä siinä, että ihmisen ei 
kannata vastaanottaa työ-
tä, koska tällöin hänen asu-
mis- tai jotkin muut tukensa 
pienenisivät niin, että käteen 
jäisi vähemmän rahaa. Täl-
laisista kannustinloukuis-
ta on pakko päästä eroon, 
ei yhteiskunnalla ole va-
raa toimia näin. Tai on tie-
tysti, jos eletään pelkästään 
velaksi, kuten nykyhallitus 
on tehnyt. Sillä tiellä vaan 
pää tulee vetävän käteen, ja 
seuraavat sukupolvet joutu-
vat maksajiksi.

Työllisyysasteen nostami-
sen Kauma näkee välttämät-
tömänä, jotta yhteiskunnan 
palveluja voidaan ylipäätään 
tuottaa.

Kauma liputtaa ns. Tans-
kan mallin puolesta.

– Kun ihminen jää työt-
tömäksi, erilaiset työvoi-
mapalvelut uudelleen 
työllistymiseen olisi otetta-
va käyttöön heti. Tanskas-
sa työttömäksi jääneellä on 
aluksi melko korkea työttö-
myyskorvaus, mutta sen jäl-
keen se laskee. Työttömälle 
tarjotaan nopeasti uudel-
leenkouluttautumista tai 
apua uuden työn saamiseen. 
Irtisanomissuoja Tanskassa 
on alhainen, se on johtanut 
siihen, että ihmiset siirtyvät 
työpaikoista toisiin luonte-
vasti ja työttömyys on pysy-
nyt kurissa.

Kauman mielestä oppi 
Tanskasta ja paikallisen so-
pimisen voimakas lisäämi-
nen toisi Suomeen vaurautta 
ja uusia työpaikkoja.

– Paikallinen sopimi-
nen lisäisi työvoiman liik-

Pia Kauman mielestä venäläisten oikeus ostaa kiinteistöjä Suomesta 
voitaisiin hyvin jäädyttää väliaikaisesti.

Kokoomuksen kansanedustaja Pia Kauma on 
valtakunnan poliitikoista eniten Aurinkoran-
nikolla viihtyvä. Hän vierailee alueella usein 
ja suunnitelmissa on pidempienkin jaksojen 
viettämistä etelässä. Kauma kävi viime vii-
konloppuna pitämässä pari tilaisuutta, toisen 
Marbellassa ja toisen Fuengirolassa.

Teksti ja kuva: Antti Pekkarinen

kuvuutta merkittävästi. 
Sillä olisi varmasti positii-
visia vaikutuksia myös lä-
hes kaikkia aloja vaivaavaan 
työvoimapulaan.

Pelkästään paikallisella 
sopimisella työvoimapulasta 
ei Kauman mukaan selvitä. 
Työvoimaa tarvitaan hänen 
mukaansa ulkomailta.

– On itsestään selvää, että 
maahanmuuttoa tarvitaan. 
Muuten esimerkiksi hoito- 
tai ravintola-alalla ei riitä 

kädet tekemään kaikki tar-
vittava työ. Vapaamatkusta-
jia Suomella ei kuitenkaan 
ole varaa ottaa. Mielestä-
ni asumisperusteiseen so-
siaaliturvaan pitää tehdä 
muutoksia. Samoin maa-
hanmuuttajien sosiaalietui-
hin. Täyden sosiaaliturvan 
myöntämisen edellytyksiin 
tulisi lisätä suomen kielen 
taito, työ- tai koulutushis-
toriaa ja yhteiskuntamme 
sääntöjen tuntemus.

Kauma 
liputtaa ns. 
Tanskan 
mallin 
puolesta.

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
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Málagan kasvitieteellinen puutarha 
pukeutuu jälleen upeisiin valoihin

Andalusian upeimmat jouluvalot loistavat jälleen

Jos joulupukin, porojen ja 
kuusien muotoiset jouluva-
lot alkaa olla nähty ja Ma-
riah Careyn All I Want For 
Christmas Is You tursuu 
korvista, kannattaa läh-
teä Málagaan, La Concep-
ciónin kasvitieteelliseen ja 
historialliseen puutarhaan 
nauttimaan toisenlaisesta 
keskitalven tunnelmasta. 

Auringon laskettua ja pi-
meyden saavuttua puutar-
hassa syttyvät ”Las luces 
del botánico”. Puutarhaan 
on luotu maltillisen upeil-
la värivaloilla reilun kahden 
kilometrin mittainen käve-
lyreitti, joka vie johonkin 
aivan muualle. Puutarhan 
muutoinkin upea kasvisto, 

hienot rakennukset ja muut 
nähtävyydet loistavat mie-
likuvituksellisissa väreissä 
ja kuvioissa, ja kokemuksen 
kruunaa musiikki, joka soi 
kauniisti taustalla, eikä sär-
je tärykalvoja.

Tänä kautena La Con-
cepciónin valaistus syttyy 
ensikertaa sunnuntaina 27. 
marraskuuta ja sammuu 
viimeistä kertaa 8. tammi-
kuuta.

Näky on niin kertakaik-
kisen upea, että riittäköön, 
kun annamme kuvien pu-
hua. Sen lisäksi todettakoon, 
että jokailtainen valon ja mu-
siikin spektaakkeli on koet-
tavissa 9. tammikuuta asti 
klo 18.30–23.

Vuosittaisen perinteen mu-
kaan historiallisen keskus-
tan Larios-katu koristellaan 
LED-valoilla, eikä kustan-
nuksissa pihtailla tänäkään 
vuonna. Valoja asennetaan 
toki muuallekin keskustaan. 
Kaikkiaan noin kaksi mil-
joonaa valoa tuo joulun tun-
nelmaa noin 500 keskustan 
kadulle.

Larios-kadun jouluvalais-
tuksen yhteyteen on viime 
vuosina kuulunut oleellisena 
lisäviehätyksenä yhdistetty 
valo- ja musiikkishow. Näin 
on myös tänä vuonna. Show’t 
alkavat klo 18.30, 20 ja 22.

Málagan jouluvalot syt-
tyvät lauantaina 26. mar-
raskuuta ja ne koristavat 
kaupungin keskustaa 5. tam-
mikuuta asti.

Málagan jouluvalaistuk-

sesta vastaava yritys (Illu-
minations Ximénez) vastaa 
myös valaistuspalveluista eri 
yrityksille ja kaupungeille 
ympäri maailmaa. Yhtiön 
LED-valaistus löytyy mm. 
New Yorkista Fifth Avenuel-
ta, Las Vegasista, Dubaista ja 
jopa Hongkongista.

La Concepciónin jouluvalaistus huokuu rauhaa.

Málagan jouluvalot on tälle vuodelle uusittu täysin.

Retkelle 
joulun 
loistoon

Jos haluaa lähteä tu-
tustumaan La Con-
cepciónin kasvitie-
teellisen puutarhan 
upeaan valoshow’hun 
opastetusti, se onnis-
tuu helposti suomalai-
sen matkatoimisto Me-
riatur.com:n kanssa.

Meriatur.com jär-
jestää joulukuussa 
neljänä torstaina ret-
ken, jolla mennään Vi-
veros Guzmanin puu-
tarhamyymälään, jon-
ka upeat jouluvalot ja 
koristeet ovat yksi jou-
lun ajan nähtävyyksis-
tä jo itsessään. Lisäksi 
myynnissä on jouluko-
risteita ja kasveja.

Tämän jälkeen, 
illan pimentyessä, 
matka jatkuu Mála-
gaan, La Concepció-
nin kasvitieteelliseen 
puutarhaan. Päivät 
ovat 1., 15., 22. ja 29. 
joulukuuta. Lisätietoa 
retkestä ja varaukset 
kätevästi osoitteesta 
Meriatur.com.

Jos haluaa lähteä tutus-
tumaan Málagan upeisiin 
jouluvaloihin opastetusti, 
tarjoutuu tähän erinomai-
nen mahdollisuus suoma-
laisen matkatoimisto Meria-
tur.com:n retkellä.

Meriatur.com järjestää 

suomenkielisen retken Má-
lagan jouluvalojen äärelle 
perjantaina 9., keskiviik-
kona 14., perjantaina 23. 
ja keskiviikkona 28. joulu-
kuuta. Mukana on suomen-
kielinen opas, joka kertoo 
mm. käytännön tietoa ja 

vinkkejä iltaan liittyen. 
Málagassa vietettävä ai-
ka on omatoiminen ja opas 
ilmoittaa tarkan lähtöajan 
ja -paikan matkan aikana.

Lisätietoja ja retken 
varaukset osoitteesta 

Meriatur.com.

Málagassa on tunnetusti provinssin, jopa 
koko Andalusian mahtavimmat joulu-
valaistukset. Tänä vuonna valot syttyvät 
marraskuun viimeisenä lauantaina.

Retkelle joulun valospektaakkeliin

La Concepciónin kasvitieteellinen ja 
historiallinen puutarha Málagan kaupungin 
pohjoislaidalla tarjoaa tänäkin sydäntalvena 
kerrassaan upean valonäytelmän.
Teksti: Janne Leipijärvi  Kuvat: Tiina Maskonen
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Ti 6.12. klo 17
Itsenäisyyspäivän 
juhlaillallinen 43€
� Juhlallinen 

buffet-tarjoilu
� Linnan juhlat 
monelta screeniltä

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

Joulukuun juhlat

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

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

juhlaillallinen

Joululounaat

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

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.

Viime vuosien ryhmän vetäjä Heikki Kovanen. 

Vuosien varrella karttunut reseptikokoelma on pieni aarre.

Monien hyvien yhteisten hetkien muisteleminen oli sekä haikeaa että hauskaa.

Miesten Ruoanlaittopiiri 
aloitti toimintansa vuonna 
2004. He olivat kansalais-
opisto Sofian ensimmäinen 
itsenäinen toimintapiiri. 
16 vuoden ajan ryhmä ko-
koontui viikoittain valmis-
tamaan kolmen ruokalajin 
illallisen. Kertaakaan ei val-
mistettu samaa ruokaa toista 
kertaa, vaan aina kokeiltiin 
uutta. Kokoontumisissa vai-
mot saivat ainoastaan kattaa 
pöydän, seurustella, juoda 
laadukasta viiniä ja kehua 
maukasta ruokaa.

Kyse ei ollut vain kokkaa-
misesta, vaan sen yhteyteen 

liitettiin espanjan kielen op-
piminen ja aluksi kokates-
sa puhuttiin ainoastaan 
espanjaa. Samalla kerättiin 
sanakirjaa, jota päivitettiin 
jokaisessa kokoontumises-
sa. Muutaman vuoden jäl-
keen espanja alkoi kuitenkin 
unohtua puhekielestä. 

Kaikki reseptit mitä Mies-
ten Ruoanlaittopiiri vuosien 
aikana kokkaili, on talles-
sa ja koottuna yhteen kan-
sioon. Samasta kansiosta 
löytyy myös kokoontumi-
sissa kerätty sanakirja.

Viime tiistaina ryhmä 
kuitenkin istuutui ravinto-

lan tuoleille ja nautti tois-
tensa seurasta ja muiden 
tekemästä ruoasta. Tunnel-
ma oli haikea, mutta ihania 
yhteisiä hetkiä muisteltiin 
hymy huulilla. Monia unoh-
tumattomia muistoja yhteis-
ten vuosien aikana olikin 
ehtinyt kertyä. 

Miesten Ruoanlaittopiiri kokoontui 22. 
marraskuuta päivällistilaisuuden merkeissä 
Chiringuito VIDERAssa. Tämä oli heidän 
viimeinen kokoontumisensa 18 vuoden 
toiminnan jälkeen.

Teksti ja kuvat: Sonja Lehmus

Los hombres del 
gourmet kokoontui 
viimeisen kerran
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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€

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 

Yritysuutinen

Nettiliittymän voi 
laittaa myös tauolle
Nettiliittymän hank-
kiminen Espanjassa 
voi olla helppoa tai 
jossain tapauksissa 
se voi osoittautua 
hyvinkin hankalaksi. 
Direct Telecom pyr-
kii löytämään asiak-
kaalle sopivan ratkai-
sun tilanteeseen kuin 
tilanteeseen.

Vielä 10–15 vuotta sitten  
Espanjaa saattoi kutsua – var-
sinkin Suomeen verrattuna 
–  melkoiseksi tietoliikenteen 
takapajulaksi. Nettiliittymät 
olivat tolkuttoman kalliita ja 
yhteydet monin paikoin hitai-
ta ja epävarmoja.

Noista ajoista on tultu 
paljon eteenpäin, ja nykyi-
sellään tarjontaa alkaa olla 
monenlaista ja hinnatkin 
ovat asettumassa. Silti net-
tiliittymän hankkiminen 
Aurinkorannikolla voi, esi-
merkiksi asiakkaan omista 

toiveista johtuen, olla joskus 
haastavaa.

Direct Telecom on jo yli 20 
vuotta alalla toiminut yhtiö, 
joka pyrkii löytämään par-
haan mahdollisen ratkaisun 
kullekin asiakkaalle. Heidän 
kauttaan on mahdollisuus 
saada jopa nettiliittymä, jon-
ka voi laittaa tauolle kun ei 
itse ole paikalla.

– Toimimme Teneriffal-
ta käsin ja tarjoamme pal-
velujamme koko Espanjan 
alueelle. Valtaosa asiakkais-
tamme on Costa del Solilla, 
Costa Blancalla, Costa Bra-
valla, Baleaareilla ja Kanari-
alla, kertoo Mike Broeckaert 
Direct Telecomilta.

Mitä Direct Telecom 
tarkemmin sanottuna 
tarjoaa ja kenelle?
– Olemme erikoistuneet tar-
joamaan valokuitulaajakais-
taa ja mobiilinettipalveluita 
EU-maiden kansalaisille jot-
ka asuvat Espanjassa. Tuot-
teemme on rakennettu 
tarkkaan asiakaskunnan 
toiveita ja tarpeita kuun-

nellen, niinpä me olemme 
yksi harvoista yhtiöistä jot-
ka tarjoavat myös mahdol-
lisuutta laittaa nettiliittymä 
tauolle. Samoin kauttamme 
on katsottavissa noin 50 EU-
maiden tv-kanavaa, ja mää-
rä on kasvussa.

– Teemme yhteistyötä 
kaikkien Espanjan johtavi-
en operaattorien kanssa, jo-
ten pystymme tarjoamaan 
toimivat yhteydet lähes mi-
hin vain.

Mikä on paras tapa saada 
tuotteistanne lisätietoja?
– Nettisivumme osoittees-
sa direct-telecom.es/ ker-
too tuotteistamme erittäin 
kattavasti ja monella kielel-
lä, myös suomeksi. Lisäin-
foa saa luonnolisesti myös 
sähköpostitse, kun laittaa 
viestiä osoitteeseen info@
direct-telecom.es.

– Halutessaan nettiliit-
tymän voi tilata suoraan 
kotisivultamme löytyväl-
lä sähköisellä lomakkeella. 
Suosittelemme kuitenkin pi-
rauttamaan ensi palvelunu-

meroomme +34 922711003, 
jolloin voimme heti tarkis-
taa mitä tuotteita asiakkaan 
osoitteeseen on saatavil-
la. Vaikka tarjoamme help-
poa tilausvaihtoehtoa netin 
kautta, olemme vielä mie-
luummin henkilökohtaises-
ti kontaktissa asiakkaaseen 
joko puhelimitse tai viesti-
en välityksellä. Näin voim-
me varmistaa että hän saa 
itselleen parhaiten sopivan 
tuotteen.

Millainen asiakastuki 
teillä on?
– Meillä on kansainvälinen, 
monikielinen asiakaspal-
velijoiden joukko valmiina 
auttamaan kaikkien eteen 
tulevien kysymysten tai 
ongelmien kanssa. Esimer-
kiksi Fuengirolassa meillä 

on suomalainen yhteistyö-
kumppani, joka on valmiina 
auttamaan kaikissa asen-
nukseen tai käyttöön liit-
tyvissä asioissa. Meille on 
kunnia-asia että jos ongel-
mia ilmenee, me hoidam-
me asian kuntoon asiakkaan 
puolesta.

Mitä asiakkaat kysyvät 
teiltä useimmin ja mitkä 
ovat vastaukset näihin 
kysymyksiin?
– Suomalaiset asiakkaat ky-
syvät useimmin sitä, voiko 
nettiliittymän laskut mak-
saa suomalaiselta pankkiti-
liltä. Tähän vastaus on kyllä. 
Pankki ottaa palvelusta pal-
velumaksun joka on 1,95 eu-
roa/kk, plus vero.

– Toinen yleinen kysy-
mys on kuinka kauan va-

lokuituliittymän saaminen 
kestää. Yleensä kun teem-
me tilauksen, saamme en-
simmäisen yhteydenoton 
asentajalta jo muutaman 
päivän kuluessa. Tässä 
vaiheessa kontaktoimme 
vielä asiakkaan kanssa ja 
varmistamme että asenta-
jan tarjoama asennuspäi-
vä ja -aika sopivat hänelle.

– Ja kolmas asia jota kysy-
tään paljon on se, että mitä 
jos asuntooni ei saa valokui-
tua, onko olemassa muita 
vaihtoehtoja. Tähän vastaus 
on jälleen kyllä. Tilanteesta 
riippuen tarjolla on nopeita 
langattomia 4G-yhteyksiä, 
WIMAX- ja ADSL-yhteyksiä. 
Kaikentyyppisiin yhteyk siin 
on saatavissa myös liittymä 
jonka saa halutessaan tau-
olle.

Direct Telecom tarjoaa mm. muuttolintujen tarpeisiin sorvattuja nettiliittymiä jotka voi maksaa suomalaiselta 
tilitä ja laittaa halutessaan tauolle.
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Olavi Turusella oli kaksi veneilyyn liittyvää 
unelmaa. Toinen niistä toteutui jo 20 vuotta 
sitten. Toisen toteutumiseen vaadittiin apua 
maailmanlaajuiselta pandemialta.

Teksti: Janne Leipijärvi  Kuva: Sonja Lehmus

Unelmat on tehty toteutettaviksi

– Se ei olisi koskaan toteutu-
nut ilman koronaviruksen 
tuottamaa joutoaikaa, sanoo 
Olavi Turunen suoraan.

Hän viittaa kirjaan jo-
ka on välissämme pöydäl-
lä. Kirjan nimi on Unelma 
kesämaasta. Se kertoo Olavi 
Turusen ja hänen vaimonsa 
Ulla Turusen huikeasta seik-
kailusta veneellä läpi Euroo-
pan. Siis läpi, ei ympäri. Jokia 
ja kanavia myöden Puhok-
sesta Etelä-Ranskaan ja ta-
kaisin.

Alkuperäinen unelma ja 
suunnitelma ulottui jopa 
hieman pidemmälle, vaan 
ainahan kaikki ei mene täy-
sin suunnitelmien mukaan. 
Mutta ennen sitä, palataan-
pa ajassa reilusti taaksepäin.

Veneilystä tulee 
harrastus

Olavi Turusen innostus ve-
neilyyn syttyi jo poikavuo-
sina.

– Ensimmäinen kosketus 
oli isäni ostama pieni viit-
tavene, jota kunnostimme 
velipoikieni kanssa. Sillä 
alkoivat lähivedet Kiteellä 
käydä tutuiksi, Olavi Turu-
nen kertoo.

Aikuisemmalla iällä ki-
pinä veneilyyn leimahti 
uuteen liekkiin ja 80-luvun 
alussa aika oli kypsä ensim-
mäisen oman veneen raken-
tamiselle.

– Keväällä 1982 hankin 
8-metrisen puolivalmis-
teen, jonka valmiiksi ka-
saamisessa menikin sitten 
lähes kaikki vapaa-aika seu-

singin, Ruotsin ja Tanskan 
rannikoiden kautta Saksaan 
ja siitä jokia ja kanavia pit-
kin läpi Euroopan aina Es-
panjan Aurinkorannikolle 
ja Fuengirolaan asti talveh-
timaan, ja keväällä takaisin 
Suomeen. 

Suunnitelman toteutta-
miseksi tarvittiin uusi ve-
ne, Olliboy3. Tällä kertaa 
Turunen halusi varmistaa, 
että tilat ja mukavuudet riit-
tävät varmasti pidemmäl-
läkin reissulla. Sopiva aihio 
– 14-metrinen, 4,2 metriä 
leveä teräsrunkoinen vene 
– löytyi Helsingistä, missä 
eräällä kipparilla oli jäänyt 
hanke kesken. Neuvottelu-
jen jälkeen hinnasta sovittiin 
ja vene siirrettiin Helsingis-
tä Puhokseen, ja näin Turu-
nen kävi kiinni melkoiseen 
urakkaan.

– Kaikkiaan Olliboy3:n 
rakentamiseen meni kol-
men vuoden vapaa-ajat. Se 
oli selvästi suurin ja haasta-
vin projekti mitä olen kos-
kaan tehnyt, Olavi Turunen 
muistelee.

Seikkailu voi alkaa

Syksyllä 2001 kaikki oli 
lopulta valmista ja Turu-
set aloittivat vuorottelu-
vapaiden mahdollistaman 
seikkailun kohti Keski-Eu-
rooppaa ja lopulta Välimerta. 
Siitä muodostui matka, jolla 
joenmutkat eivät suinkaan 
olleet ainoita mutkia. Mää-
ränpääkin jouduttiin vaih-
tamaan lennosta.

– Olimme jo ennen tätä 
seikkailua käyneet Fuen-
girolassa ja tykästyneet paik-
kaan. Täällä oli myös sopiva 
huvivenesatama, joten mei-
dän mielestämme tämä oli 
itsestäänselvä valinta koh-
desatamaksi, Olavi Turu-
nen kertoo.

Gallupleikkejä

Pääkirjoitus 25.11.2022

raavan vuoden.
Valmistuessaan kevääl-

lä 1983 vene sai nimekseen 
Olliboy1, ja siitä muodostui 
keskeinen osa perheen lomi-
en ja vapaa-ajan viettoa seu-
raaviksi kuudeksi vuodeksi.

Keväällä 1989 Olliboy1 
myytiin Jyväskylään ja Ola-
vi Turusen mielessä oli no-
peampi vene, jolla pääsisi 
ripeästi vähän kauemmas-
kin. Valinta osui 9-metri-
seen liukuveneeseen, jonka 
mies rakensi jälleen puoli-
valmisteesta.

Vene sai nimekseen Ol-
liboy2 ja se palveli Turusen 
perhettä muutaman vuo-
den. Se ei kuitenkaan kos-
kaan noussut Olavi Turusen 
suosikiksi.

– Se oli lopulta liian nopea 
minun makuuni. 23-28 sol-
mun matkanopeus oli opti-
mi Olliboy2:lle, mutta ei siinä 
vauhdissa esimerkiksi ehdi 
maisemia ihailla niin kuin 
me olisimme halunneet.

Kolmas Olliboy  
toden sanoo

Veneilyvuosien varrella Ola-
vi ja Ulla Turusen puheissa 
alkoi elää unelma pidem-
mästä reissusta, joka luon-
nollisesti vaatisi toisenlaisen 
veneen.

– Saimaa oli kierretty 
moneen kertaan, samoin 
Suomenlahti ja sen rantakau-
pungit olivat tulleet tutuiksi. 
Halusimme lähteä seikkai-
lulle, Olavi Turunen kertoo.

Suunnitelmaksi muodos-
tui lopulta ajaa veneellä Hel-

KUKA?
Olavi Turunen

 ● Kotoisin Kiteeltä
 ● 74 vuotta
 ● 22 vuotta Aurinkorannikolla
 ● Suomelan puheenjohtajana 

2013–2018
 ● Harrasti veneilyä 40 vuotta
 ● Rakentanut kolme venettä
 ● Viimeiset kolme vuotta 

karavaanari

Kuinka usein 
käyt ravintolassa 
syömässä? Mikä on 
lempiannoksesi?   

Teksti ja kuvat:  
Sonja Lehmus Tuuli Tikkanen, 18v, 

Kiuruvesi

En kovin usein. Lehtipihvi 
varmaan paras.

 

Tuula ja Esa Liias, 65-70v, 
Rauma

Silloin tällöin, mutta 
tosi harvoin. Aamupala 
englantilaisten baarissa on 
paras.

Venla Lehmus, 20v, 
Veikkola  

En kovin usein, mutta täällä 
Espanjassa tullut aika paljon 
käytyä. Lempiannos riippuu 
ravintolasta.

Toisin kuitenkin kävi.
– Kun sitten aloimme soi-

tella sataman virkailijoille 
venepaikkaa varataksem-
me, kävi ilmi ettei meidän 
veneemme kokoiselle aluk-
selle ole vapaita paikkoja ja 
jonotkin ovat julmetun pit-
kät.

Venepaikat todella osoit-
tautuivat melkoiseksi kan-
noksi Turusten kaskessa. 
Monet satamat olivat joko 
aivan täynnä tai sitten hin-
nat hipoivat pilviä. Lopulta 
talvehtimisen kannalta suo-
tuisa satama löytyi Ranskas-

Kuluneella viikolla Fuengirola.fi -sivustolla oli vaaligallup, 
jossa kysyttiin mitä puoluetta äänestäisit, jos eduskun-
tavaalit pidettäisiin nyt. Tuloksissa perussuomalaiset oli 
suorastaan ylivoimaisesti suosituin puolue.

Tarkoittaako se sitä, että yli puolet Fuengirola.fi si-
vuston seuraajista on perussuomalaisten kannattajia. 
Kaikki on toki mahdollista, mutta aika vaikea on uskoa, 
että gallupissa äänestäneet ovat todellinen läpileikkaus 
lukijoistamme. Olisiko gallupin yhteydessä tapahtunut 
jonkinlaista manipulointia?

Sunnuntaina 20.11. klo 11 perussuomalaisilla oli 
gallupissa 69 ääntä. Prosenttiosuuksissa puolue oli tu-
kevasti kiinni kakkospaikassa. Samana päivänä klo 16 
ääniä oli 220 ja prosenttiosuuksissa perussuomalaiset 
oli ylittänyt komeasti 50 prosentin pyykin. Ilmiö on viime 
aikoina toistunut kaikissa tehdyissä gallupeissa. Perus-
suomalaiset saavat hetkessä hillittömän määrän ääniä.

Persujen äänivyöry lähtee liikkeelle, kun joku toden-
näköisesti sosiaalisen median agitaattoreista löytää 
vapaasti äänestettävän gallupin sivuilta. Agitaattorilta 
lähtee kehotusviesti isolle joukolle kannattajia; käykää 
ruksaamassa perussuomalaiset. 

Agitaattorin toiminnassa ei ole mitään laitonta. Sen 
voi tulkita onnistuneeksi mielikuvapolitikoinniksi. Julki-
seen mediaan saadaan äänestystulos, joka näyttää 
puolueen kannalta erinomaiselta. 

Voi sen tulkita myös epätoivoiseksi mielikuvapoliti-
koinniksi. Populismi perustuu valheiden muuttamiseen 
todeksi, siitä tässäkin on pohjimmiltaan kyse.

Muistetaan se, että Fuengirola.fi -gallupeissa ei käy-
tetä minkäänlaisia kertoimia, eikä vastaajaryhmiä ole 
määritelty minkään muuttujien mukaan. Gallupit eivät 
ole tilastotieteen näkökulmasta millään tapaa valideja. 
Ne on tarkoitettu puhtaasti viihteeksi.

Jos gallupista siivotaan perussuomalaisen ”sunnun-
taijytkyn” tuomat 151 ääntä pois, puolue olisi kakkos-
sijalla noin 25 prosentin osuudella. Kokoomus johtaisi 
noin 37 prosentin osuudella ja SDP olisi kolmantena 
noin 15 prosentin äänisaalilla. 

Ennakkototuuksia on monia. Todellinen gallup jär-
jestetään huhtikuussa vaaliuurnilla.

Olavi ja Ulla Turusen seikkailun mottoina olivat ”M

Täällä sitä hyisissä Rauman puskissa haistellaan ja mais-
tellaan. Lenkit ovat jääneet jonkun verran lyhyemmiksi kuin 
kesäiset metsäreissut. Enää ei huoltajat päästä meikä-
läistä vapaana juoksentelemaan, koska pelkäävät aistieni 
niin paljon huonontuneen, ettei paluusta ole varmuutta. 

Totta se kuitenkin on, elämä on muuttunut hiljaiseksi 
eikä kutsut ja komennot enää tavoita korviani. Oli kiva 
totella käskyjä ja näyttää mitä haluan tehdä ja mitä osaan. 
On tullut hyvin epävarma ja huolestuttava olo, kun ei tiedä 
mitä tekisi. Olisi opeteltava kuurojen koirien kieli käsimer-
keillä ja kehon kielellä, sekin kyllä tuntuu vaikealta tässä 
iässä. Asia olisi eri jos olisin syntynyt kuurona, silloin olisi 
vielä innokas oppimaan tämän elekielen. 

Ei ne ongelmat vielä tähän loppuneet. Elekieli vaatii 
kohtuullisen hyvän näön ja nyt sekin on alkanut minulla 
huononemaan, kaihia pukkaa himmentäen näkökykyäni. 
Ketut, oravat ja rusakot saavat nyt olla minulta rauhassa, 
vaikka fyysinen kuntoni on vielä erinomainen. Pienetkin 
rapsahdukset olivat kuin syömään käsky...voi niitä aikoja.

En oikeastaan tiedä mitä emäntäni ja isäntäni ajattelevat 
tilanteestani, vaistoan kyllä heidän huolestumisensa, kun 
kaikki tämä on tapahtunut niin nopeasti. Lääkärin pakeil-
la on käyty, eikä mitään ihmeellistä löytynyt. Vanhuus se 
vaivaa, pitäiskö jo alkaa itselle kuoppaa kaivaa? Edessä 
olisi vielä se Fugen reissu, olisi ollut 
mukavaa käydä vielä moikkaamas-
sa hienoja ihmisiä ja kivoja karva-
kuonokavereita viimeisen kerran. 

Meidän koirien pitäisi saada 
elää hyvää koiran elämää. Missä se 
raja sitten kulkee? Isännillä on sii-
nä suuri vastuu, rajan vetämisellä.

Kiitos rapsutuksista ja lempeistä 
lauseista vuosien varrella.

Kun aika on

Valle Uusi-Kilponen 14v
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Unelmat on tehty toteutettaviksi

”Espanjasta tuli 
ensimmäinen 

maa MM-kisojen 
historiassa, joka on 

tehnyt seitsemän 
maalia lauottuaan 

vain kahdeksan 
kertaa maalia kohti 

ottelussa.”
Aamulehti.fi 23.11.

ta, Valencen kaupungista, 
vajaat pari sataa kilomet-
riä Marseillesta pohjoiseen.

Kevätauringon lämmi-
tellessä Turuset suuntasivat 
Olliboy3:n kokan kohti poh-
joista ja kotisatamaan ank-
kuroitiin toukokuussa 2002. 
Euroopan halkova matka oli 
täynnä monenlaista seikkai-
lua ja tarinaa. Oli kivikolle 
ajoa, veneeseen murtautu-
mista ja vaikka mitä. Näi-
hin kokemuksiin liittyy 
Olavi Turusen toinen unel-
ma, joka toteutui vasta vii-
me vuonna.

Unelma kesämaasta

– Halusin tietysti kertoa kai-
kille niistä uskomattoman 
hienoista kokemuksista joita 
koimme reissullamme. Haa-
veilin pitkään kirjoittavani 
kirjan, mutta ei siihen kos-
kaan tuntunut olevan aikaa, 
Olavi Turunen kertoo.

Vaan sittenpä tuli vuosi 
2020 ja koko maailman py-
säyttänyt pandemia, joka toi 
tullessaan kosolti luppoai-
kaa. Niinpä hän tarttui tuu-
masta toimeen.

– Halusin kertoa ja todis-

taa mitä voi saada aikaan, jos 
on luja usko, tahto ja on mo-
tivoitunut pitkäjännitteiseen, 
suuria uhrauksia vaativaan 
unelmien toteuttamiseen. Ku-
ten tiedetään, veneilijät pitävät 
lokikirjaa kaikista tapahtu-
mista vesillä ollessaan. Niin 
teimme mekin ja aina saatu-
amme paatin laituriin kir-
joittelimme kokemukset 
muistiin. Näin oli mahdollista 
kirjoittaa jälkikäteen tarkas-
tikin tapahtumista, Turunen 
kertaa kirjan syntyvaiheita.

Oman muistelun ohella 
nyt siis muillakin kiinnos-

tuneilla on tilaisuus lukea 
Turusten vaiheikkaasta seik-
kailusta.

Tämän suuren seikkai-
lunsa jälkeen Turuset jat-
koivat veneilyharrastuksen 
parissa vielä useita vuosia, 
mutta sittemmin vene on 
vaihtunut hieman vakaam-
paan vapaa-ajan asuntoon.

– Olemme nyt kolme vuot-
ta olleet karavaanareita. Meil-
lä on Suomessa odottamassa 
oikein mukava matkailu-
auto, jolla kiertelemme kesäis-
tä Suomea, kunhan sen aika 
taas on, Olavi Turunen toteaa.

Jukka, 60+v,  
Jyväskylä

2–3 kertaa viikossa.  
Caesar-salaatti.

Jaska Hynninen, 71v, 
Tampere

2–3 kertaa viikossa. Ei ole 
lempiannosta.

Maija-Liisa Kervinen, 67v, 
Espoo

Kotimaassa ei tule juuri 
koskaan käytyä, mutta täällä 
kerran tai kaksi viikossa. 
Kaikki mikä liittyy äyriäisiin, 
äyriäispasta ja -risotto.

 

t ”Mikä ei tapa se vahvistaa” ja” Asioilla on tapana järjestyä.” 

Irina Viitala

Kirjoittaja on Espanjan Suomalaiset 
Yrittäjät ry:n tuore puheenjohtaja ja 

kansainvälistyvän Wannado 
SuperAssareiden kasvuyrittäjä.

Lähdössä keikalle Suomeen 

Jotain pisneksiä Espanjaan?
Suomen talvi on edennyt kliimaksiin pimeyden vaihduttua 
lumipyryyn ja siitä hiljalleen loskaan ja lumitöihin. Viimei-
setkin etelästä haaveilevat joukot tiedustelevat rannikon 
eläviltä vinkkejä siihen, miten elämän saisi siirrettyä tän-
ne. ”Pitäisi keksiä jotain pisneksiä sinne.” – on tuttu lau-
sahdus Suomen syksystä. Syitä rannikon vetovoimaan 
löytyy sään lisäksi muista Suomen työntövoimista, kuten 
kauas pilviin karkaavista elämisen kustannuksista ja tuo-
tantokulujen noususta. Kiinnostus kansainvälistymiseen 
elää kulta-aikaansa. 

Jotain pisneksiä Espanjaan voi todellakin kehittää. 
Mielikuvitus, rohkeus ja viitseliäisyys ovat ne suurimmat 
kiirastulet, jotka tämän kysymyksen äärellä on ratkaistava. 
Pisnekset ei sinänsä ole ydinfysiikkaa ja onnistuu vastaa-
vien lainalaisuuksien toteutuessa kuten Suomessakin. 

Sellaista geneeristä ohjetta ei ole, jonka turvin liike-
toiminnan täällä voisi aloittaa, mutta muutama maailmaa 
halaava vinkki seuraa tässä: 

– Varo yhden totuuden julistajia. Kerää mentoreiksesi 
erilaisten yritysten vetäjiä, joilla on takanaan onnistumisia 
tai hienoja mokia, joista voit ottaa opiksesi. 

– Byrokratia on haastavaa, muttei ylivoimaista. Pape-
reiden pyörittäminen nyt vaan kuuluu jokaisen yrittäjän 
toimenkuvaan. Ulkoista, jos ahdistaa. 

– Verkostoidu laajasti. Nopea toimintaympäristön kar-
toitus onnistuu, kun tutustut koko yhteisön kirjoon ja eri 
kansallisuuksiin. 

– Kyllä. Yhtiön voi perustaa ilman espanjan kielen 
osaamista, vaikka taidosta suurta etua ja iloa saakin. 

– Tiukka liiketoimintasuunnitelma ei ole ainoa oikea tie. 
Matkan Espanjan yritysmaailmaan voi aloittaa mahdolli-
suuksien maalailulla.

Uuden aloittaminen ei ole mahdotonta ja mitä sitten, jos 
jokin onkin vaikeaa? Suuri ilo ja merkityksen 
tunne elämässä kumpuaa siitä viitseliäisyy-
destä, jonka olet saanut aikaan. Isompi 
riski on, ettei ota riskiä ollenkaan.

Päivi Mäkinen

Aamun tunteina heräsin valtavaan kiitollisuuteen. 24-osainen 
Aikuisten joulukalenteri on valmis Alfa-tv:lle. Radio Finlan-
dian tuotanto on ollut yksi riemullisimmista töistä, joita olen 
saanut elämässäni tehdä yhdessä Raija Kurkolan kanssa. 
Kuulijaluvut nousseet radiolla kohisten ja elämä on ollut 
merkityksellistä. Illalla viimeiset Tuntemattoman sotilaan 
harjoitukset ennen yleisökenraalia ja Teneriffan keikkaa.

Kaikki paikat täynnä yleisöä. Onhan tämä aivan mah-
tavaa. Aurinkorannikon suomalaisyhteisö elää voimalli-
sesti kaiken kärvistelyn jälkeen. 

Esittävien taiteiden alalla korona kohteli tekijöitä kaik-
kein ankarimmin. Moni oli valmis vaihtamaan alaa, jon-
ka eteen olivat panostaneet koko elämänsä. Oli täysin 
epätodellinen toive nousta joskus vielä työtätekevien 
taiteilijoiden riveihin. Omalla kohdallani sain sen ihmeen 
kuitenkin kokea. Kiitollinen myös siitä työstä, jota olen 
saanut olla tekemässä Aurinkorannikon teatterikentän 
eteen. Suomelan Teatteri porskuttaa kahden produkti-
on voimin, esiintyvät ryhmät nauttivat tekemisen ilosta 
ja yleisöryntäyksestä. Katson ihastuksella kaikkea tätä.

Radio Finlandia kasvaa ja laajenee. Kaikkea mukavaa 
saan jatkossakin olla tekemässä ja sitä kautta olla tiiviis-
sä kanssakäymisissä Aurinkorannikon kanssa tulevana 
keväänäkin. Kaikki on hyvin kun aina on lentolippu taka-
taskussa Tampereelta tai Tampereelle. Just nyt aamuyön 
tunteina matkalaukkua pakkaillen taputan itseäni olkapäälle 
ja totean, että on se vaan hyvä, että on varustettu sopi-
valla hulluudella tehdä mahdottomia asioita. Joillekin on 
itsestään selvää mennä aamulla töihin. 
Ainut mikä on itselleni itsestäänsel-
vää, on suhdanteiden vaihtelevuus 
ja sen ehdoilla eläminen. Se tuo 
mukanaan tappionsa, mutta myös 
voittonsa, josta saan olla nautti-
massa täällä Costalla.
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Kova kaksikko
NUTRIENTS -TIEDELEHDESSÄ julkais-
tuun tutkimukseen osallistui 443 vapaaeh-
toista, joiden keski-ikä oli 77 vuotta. Niillä 
koehenkilöillä, jotka saivat päivittäin se-
leeniä ja ubikinonia eli koentsymi Q10:tä 
lisäravinteina, oli pidemmät telomeerit 
kuin niillä, jotka saivat lumetabletteja. Ai-
emmissa tutkimuksissa on osoitettu, että 
telomeerien lyhentyminen on yhteydessä 
sydän- ja verisuonitauteihin, jotka ovat 
tyypillisiä iän myötä yleistyviä vaivoja.

 Seleeni on ihmiselle välttämätön hi-
venaine ja pitkään on tiedetty, että selee-
nillä on antioksidanttivaikutuksia muuta-
mien tulehdusta ehkäisevien entsyymien 
kautta. Seleeni suojaa elimistöämme 
tulehdussairauksilta ja haitallisilta aineil-
ta, kuten raskasmetalleilta ja syöpää ai-
heuttavilta aineilta. Seleeni vaimentaa 
tulehdusta aiheuttavien ns. sytokiinien 
vaikutusta, mikä on tärkeä asia kaikkien 
kroonisten tautien ehkäisyssä ja jarrut-
tamisessa. Lisäksi seleeni vahvistaa kil-
pirauhasten hormonitoimintaa, ylläpitää 
maksan normaalia toimintaa, parantaa 
näkökykyä sekä auttaa ihoa ja hiuksia 
kasvamaan normaalisti.

Ubikinoni eli koentsyymi Q-10 (CoQ-
10) on vitamiinin kaltainen antioksidant-
tinen aine, jota esiintyy koko kehossa. 
Se osallistuu solun energia-aineenvaih-
duntaan ja sitä onkin erityisen paljon 
runsaasti energiaa käyttävissä elimissä, 
kuten sydämessä, maksassa, munuai-
sissa, haimassa ja keskushermostossa. 
Ubikinonia käytetään sydän- ja verisuoni-
sairauksien, kuten sydämen vajaatoimin-

ta, rintakipu (angina pectoris) ja korkea 
verenpaine, tukihoitoon.

Seleeniä ja ubikinonia yhdistää yksi 
tärkeä seikka: molempia ravintotekijöi-
tä tarvitaan optimaalisen solutoiminnan 
takaamiseksi ihmiselimistössä. Kiehto-
valta kuulostaa ajatus kahden vahvan 
antioksidantin, seleenin ja ubikinonin, 
yhdistämisestä ravintolisänä. 

Pitkäaikainen seleenin ja koentsyymi 
Q10:n (CoQ10) riittävä saanti voi säilyttää 
telomeerien pituuden. Telomeerien tiede-
tään lyhenevän iän myötä ja niiden lyhe-
neminen liittyy muun muassa sydän- ja 
verisuoniperäisen kuolleisuuden kasvuun.

Ikääntyminen on väistämätön pro-
sessi, joka vaikuttaa kaik-
kiin eläviin soluihin, min-
kä seurauksena solujen 
vanheneminen elimiin ja 
kudoksiin kerääntyy ja pa-
tologisten tilojen, kuten sy-
dän- ja verisuonisairauksi-
en, neurologisten häiriöi-
den ja syövän, esiintyvyys 
lisääntyy.

Antioksidanttien lisäksi 
telomeerit ovat nousseet vanhenemisen 
ja siihen liittyvien tautien ehkäisyn tär-
keäksi tutkimuskohteeksi. Telomeerit ovat 
kromosomien päissä olevia rakenteita, 
jotka suojaavat solun sisältämää tietoa. 
Telomeerit sulkevat kromosomien päät 
ja suojaavat DNA:ta ja sisäisiä geenejä 
säilyttäen kromosomaalisen stabiilisuu-
den. Telomeerien lyheneminen liittyy 
vanhenemiseen.

Seleeni voi estää telomeerien lyhene-
mistä antioksidanttisilla ja anti-inflamma-
torisilla mekanismeilla. Toinen mahdolli-
nen oksidatiivisen stressin modifioija on 
koentsyymi Q10 (ubikinoni). Seleeni ja 
koentsyymi Q10 liittyvät toisiinsa, koska 
seleenillä on roolinsa pelkistää ubikinoni 
sen aktiiviseksi antioksidanttimuodoksi 
ubikinoliksi.

KOSKA SELEENIN SAANTI on Euroopas-
sa alhainen ja koentsyymi Q10:n tuotan-
to laskee murrosiän jälkeen, ravintolisi-
en uskotaan osin palauttavan alhaisen 
antioksidanttistatuksen epätasapainoa.

Seleeni on ihmiselimistölle välttämä-
tön alkuaine.

Suomen maaperä si-
sältää niukasti seleeniä, 
ja sen saannin varmista-
miseksi seleeniä alettiin li-
sätä lannoitteisiin 1980-lu-
vulla. Tällä haluttiin muun 
muassa vähentää sairas-
tuvuutta sydäntauteihin ja 
syöpään.

Seleeniä tarvitaan 
useiden kymmenien erilaisten entsyy-
mien ja muiden proteiinien toimintaan. 
Seleeni sitoutuu proteiineihin elimistös-
sä ja toimii osana elimistön omaa anti-
oksidanttipuolustusta. Glutationiperok-
sidaasi on esimerkki antioksidantista, 
jonka elimistö itse tuottaa ja joka tarvitsee 
seleeniä toimiakseen. Glutationiperoksi-
daasi on tarpeen, koska se estää rasvaa 
härskiintymistä elimistössä. Siksi selee-

nin saanti edistää solujen suojaamista 
hapettumisstressiltä.

Ubikinoni eli koentsyymi Q10 on rasva-
liukoinen vitamiinin kaltainen aine ja sitä 
löytyy luonnostaan jokaisesta kehomme 
solusta, pääasiassa solujen energialai-
toksista eli mitokondrioista. Sillä on tär-
keä rooli solujen energia-aineenvaihdun-
nassa, runsasenergisen ATP-yhdisteen 
muodostuksessa. Pian muodostuttuaan 
ATP hajoaa ja näin siihen sitoutunut ke-
miallinen energia vapautuu mekaaniseksi 
energiaksi esimerkiksi lihastemme käyt-
töön, jotta sydänlihas jaksaa pumpata ja 
jaksamme liikuttaa jäseniämme.

Koska ubikinoni on oleellisen tärkeäs-
sä roolissa tässä solujen energiatuotan-
non lakkaamattomassa syklissä, sitä on 
eniten niissä elimissä, joissa energian 
tarve on suurin: sydämessä ja muissa 
lihaksissa, munuaisissa ja maksassa. 
Sydänlihashan pumppaa tauotta koko 
elämämme ajan, joten ei liene epäselvää, 
että sen toiminnalle riittävä energiantuo-
tanto on erityisen tärkeää.

Olisi hyvä huomioida, että elimistön 
kyky tuottaa ubikinonia vähenee iän myö-
tä ja myös mm. kolesterolilääkkeinä käy-
tetyt statiinit estävät ubiki-
nonin muodostusta 
maksassa.

https://www.
mdpi.com/2072-
6643/14/16/3346

Anni’s Vital Shop
Sami Lindberg

Markkinoinnilla hyvinvointia yrityksellesi.

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

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

Ubikinoni eli 
koentsyymi Q10 
on rasvaliukoinen 

vitamiinin  
kaltainen aine.
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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

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

Tukipohjalliset 
avuksi 
jalkavaivoihin

Saatavana apteekeista, Giganteista ja wello2.fi.

Saatavana apteekeista, Giganteista ja wello2.fi.

Yhteistyössä

WWW.WELLO2.FI

Myynnissä 
Centro Finlandian

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

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

Tarjoushinta

WellO2 – lääkkeetön apu hengitysongelmiin

Maksuton 
kuljetus lähi-
alueille. Koko 

Espanjaan 10€.
Jo yli 70.000 
tyytyväistä 
käyttäjää!

Joululahjavinkki!

Tuntuuko sinulla jaloissasi kummallisia 
kipuja. Usein kipuja ilmenee luupiikin 
omaisina kantapäissä tai sitten koko 
jalkaterä saattaa tuntua kipeältä. Myös 
nilkat ovat herkkiä paikkoja kipeytymään.

Usein ratkaisu ongelmiin 
löytyy jalkineista ja vielä 
tehokkaammin tukipoh-
jallisista. 

Yksilölliset pohjalliset 
voidaan valmistaa jalkinee-
seen antamaan mukavuutta 
jaloille. Alaraajafysiotera-
peutilla ne voidaan tehdä 
monipuolisen tutkimuk-
sen jälkeen muun alaraaja-
kuntoutuksen yhteydessä, 
päkiän-, kantapään-,  pol-
ven-,  tai nilkan kiputiloissa. 

Lajikohtaisiin jalkineisiin 
pohjalliset voidaan tehdä an-

tamaan ennen kaikkea mu-
kavuutta ja pienentämään 
ylirasituspiikkejä eli keven-
tämään rasitusta. Esim. la-
jeina vaellus, trailrun, golf, 
padel, pallopelit, sekä tans-
si ovat sellaisia.

Kipujen kanssa ei kannata 
kärsiä pitkään. Mikäli jalka-
vaivoja ilmenee, ota yhteyttä 
fysioterapeuttiin. Sitä kautta 
jalkasi tutkitaan ja saat sekä 
pohjalliset että yksilölliset 
kuntoutusohjeet.

 Fysioterapeutti  
Rami Kääriäinen
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LA LIGA SANTANDER on MM-kisatauolla. Liga Smart-
bankia eli ns. divaria eivät kisat koske. Tai koskee kyllä, 
mutta vain niitä harvoja pelaajia, jotka tulivat valituksi 
omien maittensa edustusjoukkueisiin. Katsotaanpas 
nyt kuitenkin ensin, mitä tapahtui kansallisen cupin 
(Copa del Rey) juuri käydyllä kierroksella.

Aurinkorannikkolaisittan mielenkiintoisimmat uutiset 
olivat RFEF2 -sarjassa, eli neljännellä sarjaportaalla 
pelaavan Juventud Torremolinoksen sensaatiomainen 
kotivoitto SD Huescasta ja eteneminen rankkarikisan 
jälkeen jatkoon pienellä, mutta sympaattisella kotiken-
tällään. Joukkueen pelaajat juhlivat tapahtunutta kuin 
maailmanmestaruutta. 

Seuraavalle kierrokselle arvottiin sitten kaiken lisäksi 
varsinainen jättipotti, sillä Torremolinos saa vastusta-
jakseen itse suuren ja mahtavan Sevilla FC:n. Näitä 
vieraita ei tarvitse enempää esitellä. Kannattajiensa 
parissa rakastettu Sevilla on lähestulkoon kaikkien 
muiden andalusialaisten ylivoimaisesti suurin inhokki 
ja cupin ottelua paikan päälle todistamaan on var-
masti suuri kysyntä. Ei tarvitse olla Nostradamus en-
nustaakseen ottelun siirtyvän pelattavaksi Málagan 
kotikenttänä tunnetulle La Rosaledalle. Valmentaja 
suosisi varmasti kotikenttää, mutta seuran omistajat 
ja taloudesta vastaavat ottanevat todennäköisesti hy-
myssä suin noin miljoona ylimääräistä euroa kirstuun 
sikäli mikäli matsi pelattaisiin kymmenkunta kertaa 
enemmän katsojia vetävällä stadionilla. Jos kerran 
piskuinen CD Rincon sai näin Espanyolia vastaan 
kerättyä lähes kymmenen tuhatta katselijaa, uskon 
Torren vetävän vähintään tuplasti tuon määrän. Eten-
kin kun on kyse Sevillasta.

Málaga kohtasi vieraissa Peña Deportivon Ibizalla 
ja eteni myös rankkareilla jatkoon. Vaivalloisesti, mutta 
kuitenkin. Se kohtaa seuraavaksi kolmannen sarja-
portaan (RFEF1) Gimnastic de Tarragonan vieraissa. 
Jos Málaga jatkaa seuraavalle kierrokselle, sillä alkaa 
itselläkin olla tilaisuus ”jättipottiin”. Pienellä onnella 
arpa valitsisi vastustajaksi esimerkiksi Barcelonan 
ja kun pelit käydään ”heikomman jengin” kotikentillä, 
merkitsisi tämä esimerkkitapaus Málagalle noin 2 mil-
joonan euron ylimääräistä piristysruisketta talouteen.

Piristysruisketta Málaga tarvitsisi nyt kipeästi en-
nen kaikkea divaripeleihinsä, sillä tällä hetkellä jouk-
kue sijaitsee pahnan pohjimmaisena kuuden pisteen 
päässä putoamisviivasta. Ensi kierroksella se kohtaa 
kotonaan Ponferradinan kuuden pisteen ottelussa ja 
kaikki muu paitsi kotivoitto on turhaa.

Malaga CF fan club Finland järjestää 
kuljetukset Fuengirolasta ja takaisin ot-
teluun Málaga CF – SD Ponferradina (la 
26.11. klo 16:15). Tervetuloa mukaan.

malagacfanclubfinland@
gmail.com

La Liga

Sevilla tulee kylään

Lauri P. Pietikäinen
www.uusirefla.com

La Liga 1
24.11.

1. Barcelona .................37
2. Real Madrid ..............35
3. Real Sociedad...........26
4. Ath Bilbao ................24
5. Atl. Madrid ...............24
6. Betis .........................24
7. Osasuna ....................23
8. Rayo Vallecano .........22
9. Villarreal ...................21
10. Valencia ....................19
11. Mallorca ...................19
12. Valladolid .................17
13. Girona .......................16
14. Almeria ....................16
15. Getafe .......................14
16. Espanyol ...................12
17. Celta Vigo .................12
18. Sevilla .......................11
19. Cadiz CF ....................11
20. Elche ...........................4

La Liga 2
24.11.

1. Alaves ....................31
2. Burgos CF ...............30
3. Las Palmas .............28
4. Levante ..................27
5. Eibar ......................27
6. Granada CF ............25
7. FC Cartagena SAD ..25
8. Andorra .................24
9. Huesca ...................23
10. Villarreal B .............23
11. Gijon ......................22
12. Albacete ................22
13. Leganes .................21
14. Tenerife .................20
15. Racing Santander ..18
16. Zaragoza ................17
17. R. Oviedo ...............17
18. Ponferradina ..........17
19. Mirandes ...............16
20. Lugo ......................14
21. UD Ibiza .................12
22. Malaga ..................11

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!

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

@Restaurant Kukko
@Simply Scandinavian

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

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

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
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Paljon tietoa 
Aurinkorannikon  

golfkentistä: 
fuengirola.fi/category/

golfkentat/

Hole in one

Maija Wallin löi hole in onen Aguila Golfissa 17.11.2022.
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Sarjajohtaja Lukko vaikeuksissa
SARJAJOHTAJA LUKON KOHDALLA on pak-
ko kysyä, että vaikuttaako joukkueen tehok-
kaimman pelaajan Anrei Hakulisen poissa-
olo niin paljon, että maaottelutauon jälkeen 
on nähty haparoiva Lukko ja kolme tappiota 
neljään peliin.

Hakulinen johti Liigan pistepörssiä ja oli 
lähes pelissä kuin pelissä kentän hahmo. Hän 
toi kiekkoa ylös, antoi nappisyöttöjä ja kykeni 
myös itse ratkaisuihin.

Lukolla on tulivoimaa ja laatua laajassa 
pelaajaringissä. Tämä sotii sitä vastaan, et-
tä Hakulisen loukkaantuminen maaottelussa 
olisi pelin tökkimisen syy.

Ehkä kyse on henkisestä puolesta. Kun 
peli ei muutenkaan lähtenyt kulkemaan maa-
ottelutauon jälkeen niin kuin pelaajat odotti-
vat, niin pienetkin muutokset kuten Hakulisen 
poissaolo vaikuttavat. Mene ja tiedä.

TOKI PITÄÄ MUISTAA, ettei sellaista jouk-
kuetta sarjassa olekaan, joka vetää sarjan 
läpi tasaisella esityksellä ja ottaa pisteitä 
Lukon tapaan.

Esimerkiksi HIFK aloitti todella heikosti 
ja oli jopa toiseksi viimeisenä sarjassa. Sen 
jälkeen helsinkiläisten peliote on jatkuvasti 
tiivistynyt. Pisteitä kertyy nyt lähes kahden 
keskiarvolla.

Samaa voi sanoa Kärpistä. Peli oli hyvää jo 
ennen Lukon voittamista keskiviikkona (1–2), 

vaikka turpiin tulikin, muun muassa SaiPalta.
Tappara on joukkue, joka pelaa lähes joka 

kausi nousujohteisesti. Joulun jälkeen alkaa 
sitten kirivaihde, jolla varmistetaan hyvä ase-
ma pudotuspeleihin.

ENITEN HISSILIIKETTÄ ALASPÄIN tekee HPK. 
Suurin syy on toki se, että joukkueelta on en-
simmäisen 14 pelin jälkeen pudonnut riveistä 
toistakymmentä pelaajaa. Koko ajan on vä-
hintään kentällisen verran pois vakiomiehiä.

Päävalmentaja Jarno Pikkarainen on jou-
tunut peluuttamaan Mikael Jolya ja Steve 
Mosesia aivan liian paljon. Kiekkotaiteilijat 
ovat puhki ja kadottaneet samalla parhaan 
tehonsa. Myös Juuso Hietasta joudutaan 
ylikuormittamaan. Hän pelaa 24 minuuttia 
ottelusta toiseen.

Viimeksi HPK voitti KooKoon 5–4. Jouk-
kue oli jyrän alla koko pelin. Tulos todisti taas 
kerran, että aina ei peliä suvereenisesti hal-
litseva joukkue voita.

HPK on hävinnyt kahdeksasta viime pe-
listään kuusi.

Kiinnostavaa HPK:n kohdalla on se, että 
hienoa työtä tehnyt Jarno Pikkarainen saa 
kauden jälkeen lähteä. Tilalle tulee Mestiksen 
valmentajaväriläiskä Matias Lehtonen, 34. Hän 
valmentaa Rovaniemen Kiekkoa tällä hetkellä.

Meriitteinä on muun muassa Ketterän luot-
saaminen kahdesti Mestiksen mestariksi vuo-

sina 2019 ja 2021.
Lehtosen valinta ei niinkään HPK:n fa-

neja askarruta. Eniten pohdintaa aiheuttaa 
se, miten Pikkarainen motivoituu vaikeassa 
tilanteessa valmentamaan ja innostamaan 
joukkuettaan huippusuorituksiin.

LAHDEN PELICANS on enää pisteen päässä 
sarjajohtaja Lukosta pelin vähemmän pelan-
neena. Lahtelaisjoukkuetta on rakennettu huo-
lella. Johtoajatuksen on ollut koota nuoria lah-
jakkuuksia riveihin ja vahvistaa kokonaisuutta 
muutamalla ulkomaisella huippupelaajalla.

Valmentaja Tommi Niemelä on saanut vie-
lä joukkueeseensa positiivisen vireen. Hän 
on uuden linjaan valmentaja, joka kuuntelee 
herkällä korvalla pelaajia ja johtaa joukkoja 
valmennustiiminä.

Lahtelaisilta on lupa odottaa paljon kevään 
pudotuspeleissä.
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GOLF-
tuloksia

PAR1 VIIKKOKILPAILU  

SANTANA 23.11.2022

NEW EWALDS OPEN 6  

20.11.2022 

MIRAFLORES GOLF CLUB

417th COPA DOS LEONES 

CALANOVA GOLF CLUB 

24.11.2022

 
Sarja 1: Miehet Lyöntipeli  
hcp 0–14  

1. Savolainen Timo
 hcp 10 ....................tulos 67
2. Salonen Pasi 
 hcp 9 ......................tulos 68
3. Järvinen Esa
 hcp 10 ....................tulos 68

Sarja 2: Pistebogey miehet  
hcp 15–28 

1. Manninen Ari  
 hcp 20 ....................tulos 43
2. Anttila Heikki
 hcp 26 ....................tulos 40
3. Lemola Timo
 hcp 18 ....................tulos 38

Sarja 3: Pistebogey naiset  
hcp 0–36 

1. Savolainen Inga  
 hcp 36 ....................tulos 44
2. Eskelinen Sanna
 hcp 18 ....................tulos 40
3. Niskanen Anna-Liisa
 hcp 25 ....................tulos 40

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

 
Kategoria 1. Miehet HCP 0–28.0 

1. Janne Taivainen  
 hcp 10,8 .................tulos 41
2. Seppo Helin
 hcp 22,3 .................tulos 41
3. Jari Pettersen�Jessen
 hcp 18,1 .................tulos 38

Kategoria 2. Naiset HCP 0–36.0 

1. Inga Savolainen  
 hcp 36 ....................tulos 41
2. Maija Päivölä
 hcp 16,3 .................tulos 37
3. Leena Ahtiainen
 hcp 26,9 .................tulos 35

Paras Scratch  
Julian Keso ............................2

 
Kategoria 1. HCP 0–17.0  

1. Hemmo Aaltonen
 hcp 14,7 .................tulos 38
2. Jani Asunmaa 
 hcp 8,6 ...................tulos 37
3. Eikka Kiiskinen
 hcp 14,5 .................tulos 37

Kategoria 2. Gents 17.1–28 

1. Ari Rinta�Pollari  
 hcp 18,4 .................tulos 41
2. Rami Holopainen
 hcp 20 ....................tulos 37
3. Timo Viljamaa
 hcp 22,8 .................tulos 36

Kategoria 3. Ladies 17.1–36 

1. Siru Vartiainen  
 hcp 22 ....................tulos 36
2. Mantu Rauma
 hcp 19,2 .................tulos 34
3. Ulla Keso
 hcp 24,8 .................tulos 34

Paras Scratch  
Jukka Lehtonen ...................74

Junnujen rullakiekkosarja avattiin Fuengirolassa

Voitto tai tappio, rehdin pelin jälkeen kätellään vastustajat.

telussaan Sevillaa vastaan 
se jakoi pisteet 6–6 tasape-

lin jälkeen.
Juniorien seuraava sar-

jaturnaus pelataan tammi-
kuun 14. päivä.

Hyvä maski helpottaa maalintekoa kummasti.

Rullakiekon Andalusian liiga saatiin viime 
viikonloppuna käyntiin myös juniorien 
osalta. Fuengirola LIONSin kotikentällä Santa 
Fe stadionilla lauantaina 19.11. pelatussa 
turnauksessa pelattiin neljässä ikäryhmässä 
kaikkiaan 12 ottelua.

Vanhimmassa Juvenil -ryh-
mässä LIONS voitti ensin 
Sancti Perin maalein 3–1. Toi-
sessa ottelussa tuli tappio Se-
villaa vastaan maalein 3–8.

Infantil -ikäisissä LIONS 
kaatoi Sancti Perin 6–2 ja tai-
pui Sevillalle niukasti maa-
lein 2–3.

Alevín-ikäluokasa LIONS 
otti kaksi selvää voittoa. Vul-
pinos kaatui lukemin 14–0 ja 
Sevilla maalein 10–4.

Nuorimmaisessa Ben-
jamin -ryhmässä nähtiin 
myös yksi tasapeli. LIONS 
voitti ensin Vulpinosin maa-
lein 7–2 ja päivän toisessa ot-

GOLFIA  
Aurinkorannikolla

Juhala.info Golf Society 

Facebookissa 

647 127 498 / Timo
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La Calan Asia antaa 
keppiä ja porkkanaa

Tehdyssä remontissa kiin-
nitettiin erityistä huomiota 
greeneihin ja bunkkereihin. 
Kaikille greeneille istutettiin 
Bermuda -ruoho, joka sovel-
tuu parhaiten ympärivuo-
tiseen käyttöön. Remontin 
jälkeen greenit ovat olleet 
huippukunnossa. Bunkke-
rit muotoiltiin uudelleen ja 
niihin tuotiin pehmeää ran-
tahiekkaa. 

Asian pystyy hyväkun-
toinen pelaaja kulkemaan 
kävellen, mutta alueen mä-
kisyydestä johtuen syke 
pysyy kuntogolffarilla kor-
kealla koko kierroksen 

ajan. Kävellen pelaavien 
määrä kasvaa jatkuvasti, 
mutta ylivoimainen enem-
mistö pelaajista käyttää 
golfautoa.

Asian pelaaminen on ko-
konaisvaltainen kokemus. 
Matkalle osuu paljon eri-
laisia tunteita. Positiivisia 
tuntemuksia syntyy, kun 
onnistunut lyönti kantaa 
vielä oletettuakin pidem-
mälle. Välillä jyrkät alamä-
et kuljettavat palloa useita 
kymmeniä metrejä ilmai-
seksi. Toisaalta ylämäet 
palauttavat joskus palloa 
ikävästi taaksepäin.

Asia ei millään muotoa 
ole helppo golfkenttä. Kor-
keuserot, kapeat väylät ja 
tuulen vaikutus peliin tuo 
paljon haasteita. Vaikeudes-
ta huolimatta se on palkit-
seva. Onnistumiset näkyvät 
tuloskortissa varsin pieni-
nä numeroina.

Aivan aloittelevalle golfa-
rille La Calan vuoristo saat-
taa olla turhan pelottava, 
mutta perustaidot omak-
sunut harrastaja voi hyvin 
nautiskella hyväkuntoisen 
kentän maisemista ja haas-
teista. Kuten kaikilla kol-
mella La Calan kentällä, 
myös Asiaa pelatessa ris-
kinhallinta kannattaa pi-
tää mielessä. Vaikka usko 
omiin kykyihin olisikin 
vahva, ihan jokaista oiko-
reittiä ei kannata lähteä ko-
keilemaan. Siitä voi seurata 
myrtynyt ilme kierroksen 
jälkeen viihtyisällä klubilla.

Hiekkaesteitä riittää. Hiekka on pehmeää rantahiekkaa, josta lyöminen vaatii keskittymistä.

Golfturisti Eero Lounela testasi Asian uusitut greenit ja totesi ne mallikkaiksi.

Asia on La Calan kentistä vanhin. Se avattiin 

vuonna 1989, joten kolmikymppisiä on juuri 

vietetty. Juhlavuoden kunniaksi kenttä laitet-

tiin kesällä 2019 uuteen uskoon.  

Teksti: Antti Pekkarinen 
Kuvat: Antti Pekkarinen ja La Cala

Muutamien La Cala Asian reikien 
erityispiirteitä:

Reikä 5  
(par 5, 461m, hcp 10)

Avaus joudutaan lyömään 
sokkona. Kannattaa täh-
dätä väylän oikeaan reu-
naan, vasemmalta näkymä 
greenille ei aukea vielä toi-
sellakaan lyönnillä. Hyvin 
sijoitetun avauksen jälkeen 
kakkosella on mahdolli-
suus päästä hyvin lähelle 
greeniä, pitkälyöntisim-
mät voivat haaveilla jopa 
eagle-putista. Greeniä var-
tioi yksi Asian harvoista 
vesiesteistä.

Reikä 11  
(par 3, 164m, hcp 13)

Teeboxissa seisoessaan 
tuntee olevansa maail-
man huipulla. Aloitus on 
lähiseudun korkeimmal-
ta kohdalta, näkymät jo-
ka suuntaan ovat upeat. 
Greeni on selvästi alempa-
na, joten mailavalinnoissa 
kannattaa olla maltilli-
nen. On sinne lipulle sil-
ti matkaa ja tällä reiällä 
tuuli vaikuttaa lopputu-
lokseen dramaattisesti.

Reikä 18  
(par 4, 336m, hcp 9)

Näyttävä päätösreikä ylä-
mäkeen. Avauslyönnin 
sijoittamisella poikkeuk-
sellisen suuri merkitys. 
Mikäli et pääse ”hyllyl-
le”, pallo valuu helposti 
kymmeniä metrejä taak-
sepäin. Näkymä greenil-
le on hieno, La Calan iso 
klubirakennus hohkaa 
kutsuvana greenin taka-
na olevan kiviaidan ylä-
puolella. 

Vuoristoinen maasto on La Calan hallitseva piirre. Katso muut  
Aurinkorannikon 
kenttäesittelyt: 
fuengirola.fi/category/

golfkentat/
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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 30.11.2012 ilmestyneessä 
lehdessä uutisoitiin suunnitteilla 

olevasta Fuengirolan uudesta linja-au-
toasemasta. Asemaa tähdättiin A7-tien 
liittymän ja jokipuiston väliin Mirama-

rin alueelle. Linja-autoasemalle oli varat-
tu kaavoituksessa 6.000 neliökilometrin 
suuruinen alue, mutta Parque Natural 
haluttiin säilyttää ennallaan.

I tsenäisyyspäivää juhlittiin monella 
taholla. Suomalaisen koulun itsenäi-

syyspäivän juhlaa oli kevennetty ohjel-
miston ja musiikin puolesta kuitenkin 
säilyttäen Suomen itsenäisyyspäivään 

kuuluva arvokkuus. Suurlähetystö muisti 
rannikon suomalaisia sotaveteraaneja tar-
joten heille juhlalounaan. Lounaalle ko-
koontui noin 20 veteraania. Suomi juhlisti 
tällöin 95-vuotista itsenäisyyttä.

M uissa uutisissa suomalainen kou-
lu oli järjestänyt joulumyyjäiset, 

julkkisten numeroita oli vuotanut Twit-
teriin ja joulumieltä nostatti tilasto, jon-
ka mukaan noin 35.000 espanjalaista asui 
kadulla kodittomana.

E spanjan talous oli taloudellisen 
yhteistyön ja kehityksen järjestön 

OECD:n mukaan supistumassa 2012 yh-
teensä 1,3 prosenttia ja samaan aikaan 
järjestö raportoi maailmantalouden hidas-
tuvan ja työttömyyden Espanjassa nou-
sevan seuraavanakin vuonna.

Urheilun puolella Valtteri Bottaksesta 
tuli kahdeksas suomalainen F1-kul-

jettaja, kun Williams-talli julkisti tuolloin 
23-vuotiaan Bottaksen liittyvän tallin kil-
pakuljettajaksi seuraavalle kaudelle. Bottas 
oli toiminut Williamsin testikuljettajana 
vuodesta 2010 ja ajoi kuluneella kaudella 
viidentoista GP:n vapaat harjoitukset. Nas-
tolalaisesta tuli tallin historian toinen suo-
malaiskuljettaja Keijo Rosbergin jälkeen.

K olmatta kertaa järjestettävä Má-
lagan maraton oli myös lähesty-

mässä.

www.olekustannus.com/uusiole

JOULUKUUN OLÉ-LEHTI
 ON ILMESTYNYTblack

-25%
FRIDAY

NORMAALIT HINNAT:

KESTOTILAUS SUOMEEN 85 € / vuosi (11 nro)
MÄÄRÄAIKAINEN TILAUS SUOMEEN 96 € / vuosi (11 nro)

KESTOTILAUS ESPANJAAN 65 € / vuosi. (11 nro)

 tilaajapalvelu@olekustannus.com
 olekustannus.com/tilauslomake

Tilaa Olé-lehti Suomeen tai Espanjaan 

-25%/1. vuosi. Merkitse tilaustunnus 

”BLACK22”.  Tarjous on voimassa VAIN 

PERJANTAINA 25.11. Kestotilauksen 1. vuosi. 

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

Nyt tavoitat 
meidät myös 

Suomen numerosta
+358 40 6525 923 

Hotelli Occidental 
✩✩✩✩

Fuengirola

Hotelli El Puerto 
✩✩✩ 

Fuengirola

VARAA MATKASI 

KÄTEVÄSTI NETISSÄ!

www.meriatur.com

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

7.–14.3.2023

Hotelli El Puerto
Alk. 799€ per henkilö

Hotelli Occidental
Alk. 945€ per henkilö

4.–11.4.2023

Hotelli El Puerto
Alk. 1049€ per henkilö

Hotelli Occidental
Alk. 1115€ per henkilö

19.–26.4.2023

Hotelli El Puerto
Alk. 869€ per henkilö

Hotelli Occidental
Alk. 985€ per henkilö

Aurinkoon! Matkapaketit:



AJANVIETE Perjantai 25.11.2022 – 21

V A I L L A U L O S A H N E

I I L I R I M A O I N A A T

E S T I E P I I T S U M U

M A A R T A I N A P A T I A

V I H R E Ä V A I H T O E H T O L

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

K U P A R I O N A R P A K I L O T

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

S I V A T O N E S T E A K T I O

L A I T I L A T A K A A I T A U S

Ä N M I K Ä L I V A K A N S S I

S A T I K U T I I N T I A A L T A A T

K U R O A E L Ä I N S I G N A A L I T

I R O N I S E T N E P A L A V A A J A

T A T I T T A T A R K U S T A N T A A

www.4puz.com

 

1.  Minkä nimisiä ovat Taru sormusten herrasta -trilogian 
elokuvat?

2.  Mikä maa otti ensimmäisenä voiton tämän vuoden 
jalkapallon MM-kisoissa?

3.  Millä nimellä Petri Laurila tunnetaan paremmin?
4.  Minkämaalainen kauppaketju on Carrefour?
5.  Kuka voitti ensimmäisen kirjallisuuden Finlandia-

palkinnon?
6.  Mistä kohdasta ihmisen vartalosta löytyvät mm. 

puolikuuluu, kolmioluu ja herneluu?
7.  Minkä joukkueen valmentajaksi Pekka Virta siirtyi?
8.  Kuka on tällä hetkellä maailman pisimpään hallinnut 

itsevaltias?
9.  Mitä poikkeuksellista Yhdysvaltalainen Joseph Cook löysi 

hiekkarannalta?
10. Missä maassa tankataan tällä hetkellä Euroopan kalleinta 

bensaa?

HEMIN PÄHKINÄT NYT MYÖS NETISSÄ!

SUDOKUT

VIIME LEHDEN SANARISTIKON OIKEA RATKAISU

Vastaukset sivulla 23 

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

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

KALAT

OINAS

KAURIS

VESIMIES

HÄRKÄ

KAKSOSET

RAPU

LEIJONA

NEITSYT

VAAKA

SKORPIONI

JOUSIMIES

Horoskooppi Ida Solland

Syksyn kylmät ilmat saavat sinut hakleutumaan 
talvikenkäostoksille. Hanki jotain punaista. On-
nea saat uudesta tyylistä!

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

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

Nyt voit jo asetella sähkökynttilät parvekkeelle 
valaisemaan syksyn iltoja, se tuo sinulle lisäksi 
iloista onnea!

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

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

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

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

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

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

P Ä H K I N Ä T

H E M I N

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

Mijasvuoren maisemaa 
metsäpalojen jälkeen. 
Kuva: Riitta Ahonen

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

Olet lämpimästi tervetullut viettämään ensimmäistä adventtia ja 
laulamaan ”Hoosianna, Daavidin poika” su 27.11. klo 13 Torremo-
linoksen San Miguelin kirkossa sekä klo 18 Seurakuntakodilla.

SEURAKUNTAKOTI
Maanantaisin   klo 10-14 Kahvila ja kirjasto avoinna 
Tiistaisin    noin klo 9 Lähivuorten vaeltajat, lisätietoja 
      seurakunnan Facebookissa
Keskiviikkoisin klo 10-14 Kahvila ja kirjasto avoinna, 
      verenpainevastaanotto, 
      pappi ja sosiaalikuraattori tavattavissa
Perjantaisin  klo 10-14 Kahvila ja kirjasto avoinna

Ma  28.11.   klo 9.30 Perhekerho
    klo 14  Raamattu- ja rukouspiiri
Ke 30.11.   klo 18 Konsertti: Raissa ja Raimo Palmu,   
      Heikki Poutanen
To  1.12.   klo 14 Joululaulumessu Nerjassa
    klo 19 AA-ryhmä
Pe  2.12.   klo 10  Muskari ja perheiden vapaata olemista
    klo 18  Lauluseurat
La  3.12.   klo 12 Rippikoulu
    klo 19 SaapasKahvila
Su  4.12.   klo 15  Konsertti: Saavu Immanuel, 
      Aapo Korhonen ja Markus Ollilla
     klo 17 Messu Los Bolichesin kirkossa 

TORRENTUPA
Ke 30.11. klo 12 Joululaulutilaisuus

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

Siirtolaispappi Hannu Koskelainen
p. +34625109703, ext-hannu.koskelainen@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
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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

business &  
co-working 
center
• Boliches  
• Fuengirola

www.smartworkplaza.com

Kysy toimistoja tai työpisteitä! 

+34 622 329 645

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

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

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

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

Palvelua tarjotaan
Englannin opetusta. Pätevä  
opettaja. Tehokas opetus metodi 
.Edullisesti. Tied. 00 358 50 
5847269

Sekalaista
Auta meitä auttamaan! Otam-
me vastaan hyväkuntoista ta-
varaa kirpputorilla myytäväksi 

/ edelleen toimitettavaksi vä-
hävaraisten auttamiseksi. Vas-
taanotto, myynti to klo 10–16   
Camino Pajares 10, nouto tors-
taisin. P. (+34) 677 289 799  
Manos Abiertas -keskus.

KAIKKI TULKKAUS- JA 
ASIOINTIPALVELUT

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

Yli 20 vuoden kokemuksella. 
Janita Forsman-Gutierrez

Puh. 685 928 411

Tervetuloa tilaisuuksiimme!
Tapahtumatiedot: turistikirkko.fi  ja Facebook.

Yhteyshenkilö Juha Saari, 
puh. +358 440 893 417

HALUATKO 

TÖIHIN 

AURINKO-

RANNIKOLLE?

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

Outsource Forever S.L, Malaga

PAIKKOJA AVOINNA

ETSIMME 
RAVINTOLA-

TYÖNTEKIJÖITÄ 

keittiöön ja saliin. 

Ota yhteyttä:

kukko.events@

gmail.com

KUTSU YLIMÄÄRÄISEEN 
JÄSENKOKOUKSEEN

 

Aika: Lauantai 3.12.2022 KLO 11.00
Paikka: Kymppipaikka

Osoite: C/Ramal de los Manantiales 10, Torremolinos

– JOHTOKUNTA

Asociacion Finlandesa 
Costa del Sol

KYMPPIPAIKKA
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Verotuloissa huima kasvu
SUOMESTA KUULUU KUMMIA. Kun uutiset täyttyvät 
talouskasvun hiipumisesta, ostovoiman heikkenemi-
sestä ja ties mistä, niin sitten rävähtää yllätys: valtion 
verotuloihin huima kasvu, velkaa otetaan paljon julki-
suudessa olleita lukuja vähemmän ja työllisyysluvut 
ennätykseen.

Tilastokeskuksen tuoreen ennusteen mukaan 
kausi- ja satunnaisvaihteluista puhdistettu työllisten 
määrä kohosi Suomessa 74,4 prosenttiin. Jos mitta-
uksena käytetään aikaisempaa mallia, niin työllisten 
määrä on yli 75 prosenttia.

Tämä luku on korkein yli 30 vuoteen. Uskomatonta 
lukua vahvistaa avoimien työpaikkojen määrä, lähes 
170.000 ja se, että lähes alalla kuin alalla valitetaan 
kroonista työvoimapulaa.

Työllisyyden paranemisella ja pääoma- sekä yh-
teisöverojen kasvulla on ollut suuri vaikutus siihen, 
että valtion verotulojen arvioidaan nousevan tänä 
vuonna yli 50 miljardin euron, kun arvio oli yli kolme 
miljardia alempi.

Myös arvonlisäverotuotot ovat kasvaneet hinto-
jen noustessa.

SUOMALAINEN TALOUSPOLIITTINEN keskustelu ei 
ansaitse korkeita pisteitä. SDP:n varapuheenjohtaja 
Matias Mäkynen ilmoitti numeroista innostuneena, 
että valtiontalous on ylijäämäinen 2,7 miljardia!

Hän puhui kuitenkin lokakuun luvuista. Luvuilla ei 
juuri ole tekemistä todellisuuden kanssa. Loppuvuo-
desta tulee monia lisäkuluja. Esimerkiksi hyvinvoin-
tialueille menee lähes kaksi miljardia. Myös monia 
muita kuluja siirtyy ensi vuodelle.

Eduskunnassa oppositio puhuu tavan takaa 18,9 
miljardin lisävelasta, mutta unohtaa, että tuossa sum-
massa on 10 miljardin potti varattuna energiayhtiöi-
den takauksiin ja lainoihin. Hyvin todennäköistä on, 
ettei tuota summaa tarvita lainkaan.

Pitää muistaa, että se on ihan eri asia kuin jatku-
viin menoihin kuluva raha.

Myös puolustukseen, turvallisuuteen ja kriisitoi-
menpiteisiin uppoaa jopa useita miljardeja. Kun nuo 
kertaluonteiset menot otetaan laskuista pois ja lisä-
tään yli kolmen miljardin verokertymä, niin todellinen 
tilanne ei näytä enää niin synkältä kuin julkisuuteen 
on annettu ymmärtää.

Mutta ei läheskään niin hyvältä, kuin Mäkynen 
haluaa tilanteen näyttävän.

Suomen talous tulee olemaan alijämäinen pitkään. 
Ekonomistien arvion mukaan talouden tasapainotta-
miseen tarvitaan vähintään kaksi vaalikautta.

SUOMEN JULKISEN TALOUDEN tasapinoon saaminen 
edellyttää vielä nykyistäkin korkeampaa työllisyysas-
tetta. Työllisyysaste on kuitenkin vain yksi mittari. Tär-
keintä on saada tehtyjen työtuntien määrä nousuun.

Nyt työllisyyttä parantaa osa-aikatyön raju lisään-
tyminen. Osa-aikatyön muuttaminen täysiaikaiseksi 
on yksi keino. Siihen tähtää juuri ansiosidonnaisen 
työttömyyskorvauksen euroistaminen.

Lisäksi Suomi tarvitsee vierastyövoimaa, työttö-
mäksi jääneiden nopeaa uudelleen kouluttamista ja 
työvoimapalvelujen edelleen tehostamista.

Keinoiksi ei riitä ansiosidonnaisen työttömyystur-
van porrastaminen ja lyhentäminen.

Pitkäaikaistyöttömät vain tippuvat nopeammin 
peruspäivärahalle, jolloin asumistuen ja toimeentu-
lotuen menot kasvavat.

Suomen pääministeri Sanna Marin (sd.) sanoi, 
että Suomen taloutta tasapainotetaan sopeutuksel-
la, johon kuuluvat sekä menojen hillintä että tulojen 
kasvattaminen.

Neljä kuukautta ennen vaaleja ei yksikään poliitikko 
halua esittää leikkauskohteita.

Nyrkkisääntönä on pidettävä: tu-
kea vain niille, jotka tukea tarvitsevat 
ja turhat verohuojennukset ja yritys-
tuet pois.

Pauli Uusi-Kilponen

Kirjoittaja on yli 40 vuotta media-
alalla toiminut lehdistöneuvos.

SUDOKU-RATKAISUT

Avenida de Los Boliches 4
Centro Finlandia
29640 Fuengirola

Toimitus: toimitus@fuengirola.fi
Laskutus: laskutus@fuengirola.fi

693 249 177

AURINKORANNIKON KAUPUNKILEHTI Joka viikko perjantaisin. Netissä jo torstaina!

Ilmoitusmyynti
Heini Lähteenmäki
P. +34 655 650 399
heini@fuengirola.fi

Graafikko
Heikki Sallinen

aineisto@fuengirola.fi

Kehitysjohtaja
Vesa Uusi-Kilponen

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

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

vesa.uusi-kilponen
@fuengirola.fi

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

aineisto@fuengirola.fi

Mainos aineistot
julkaisuviikon
tiistaihin 
mennessä:

Rivi-ilmoitukset  
sähköpostitse 
osoitteeseen 
lukijanmarkkinat@
fuengirola.fi

Fuengirola.fi
CITYMEDIA

1. Sormuksen ritarit, Kaksi tornia ja Kuninkaan paluu

Tolkienin klassikkoromaaniin perustuvat elokuvat kuvat-
tiin Uudessa-Seelannissa, poikkeuksellisesti koko trilogia 
yhteen putkeen. Trilogian elokuvat palkittiin yhteensä 
mm. 17 Oscarilla. Elokuvat saapuivat valkokankaille 
peräkkäisinä jouluina, vuosina 2001-2003.

2. Ecuador
Vuoden 2022 jalkapallon MM-kisat alkoivat Qatarissa vii-
me viikon sunnuntaina, 20. marraskuuta. Avausottelussa 
isäntämaa Qatar kohtasi Ecuadorin. Eteläamerikkalaiset 
olivat tylyjä vieraita ja nappasivat voiton maalein 2–0.

3. Petri Nygård
2000-luvun alussa nopeasti suosioon noussut humo-
ristista suomirapia esittänyt Petri Nygård tuli suuren 
yleisön tietoisuuteen jo ensimmäisellä kappaleellaan, 
joka oli suomalaista rock-musiikkia kieli poskessa kri-
tisoinut Vitun suomirokki.

4. Ranskalainen
Ranskalainen Carrefour on yksi maailman suurimmista 
kauppaketjuista. Espanjassa sillä on yli 200 hypermar-
kettia, tuhatkunta pienempää markettia ja toistasataa 
huoltoasemaa, samoin kuin yli 400 matkatoistoa. Vain 
Ranskassa ja Brasiliassa on enemmän Carrefourin 
toimipisteitä.

5. Erno Paasilinna
Kirjallisuuden Finlandia-palkinto on jaettu vuodesta 1984 
alkaen. Ensimmäisen Finlandian sai Erno Paasilinna  
teoksestaan Yksinäisyys ja uhma. Muiden ehdokkaiden 
joukossa olivat mm. Veikko Huovisen Puukansan tari-

na, Paavo Haavikon Pimeys ja Matti Yrjänä Joensuun 
Harjunpää ja heimolaiset.

6. Ranteesta
Ihmisen ranteessa on kaikkiaan kahdeksan pientä ran-
neluuta, jotka ovat toisiinsa sidoksissa monien nivelsi-
teiden välityksellä. Kyynärvarren puoleisessa rivissä 

peukalosta lukien ovat veneluu, puolikuuluu, kolmioluu 
ja herneluu. Kämmenen puoleisessa rivissä peukalosta 
lukien ovat iso monikulmaluu, pieni monikulmaluu, iso 
ranneluu ja hakaluu.

7. Nybro Vikingsin
Keväällä 2021 Rauman Lukon jääkiekon suomenmes-
tariksi valmentanut Virta on tehnyt viiden kuukauden 
pätkäsopimuksen ruotsalaisen Nybro Vikingsin val-
mentamisesta. Vikings pelaa Hockeyettanissa, joka 
on Ruotsin kolmanneksi korkein sarjataso SHL:n ja 
HockeyAllsvenskanin jälkeen.

8. Päiväntasaajan Guinean presidentti Teodoro 
Obiang Nguema Mbasogo
Olkoonkin, että Päiväntasaajan Guineassa järjestetään 
presidentin vaalit joka seitsemäs vuosi, ei maan yhtey-
dessä kannata turhaan puhua demokratiasta. Obiang 
on johtanut maata vuodesta 1979 alkaen. Tuoreissa 
vaaleissa Obiang sai 99,7 prosenttia äänistä. Kuulos-
taa luotettavalta.

9. Timanttisormuksen
Tarkemmin sanottuna löydöstä harvinaisen tekee sen 
arvo. Floridalaiselta rannalta metallinpaljastimella löy-
tyneen, timantein koristellun platinasormuksen arvoksi 
paljastui noin 40.000. Cook etsi paikallisten koruliik-
keiden avulla sormuksen hukanneen henkilön, joka 
oli niin kiitollinen, ettei antanut tälle minkäänlaista 
löytöpalkkiota.

10. Kreikassa
Saksalaisen Auto Zeitung -lehden tuoreen listauksen 
mukaan 95E bensiini maksaa Kreikassa keskimäärin 
2,11 euroa litralta. Espanjassa vastaava hinta on 1,78 
euroa, mutta valtio ja öljy-yhtiöt subventoivat hintaa 
20 sentillä, joten asiakkaan maksettavaksi jää 1,58 
euroa litralta.

H E M I N P Ä H K I N Ä T V A S T A U K S E T

HEMIN PÄHKINÄT NYT MYÖS NETISSÄ!

Julkaisija: Fuengirolan Uutiset S.L
Painosmäärä: 10.000 kpl
Painopaikka: Sevilla
Internet: www.fuengirola.fi
Facebook: @Fuengirola.fi

Lehti noudattaa ilmoitusten
julkaisemisessa Sanomalehtien  
Liiton hyväksymiä ilmoitusten
julkaisemissääntöjä.

Depósito legal DL MA 1763-2014
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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 BODEGAS28€ GIBRALTAR33€CÓRDOBA43€

SEVILLA43€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. 

TERVETULOA! LÖYDÄT MEIDÄT MYÖS
RAVINTOLA KUKOSTA 

MA-PE, 11-15+34 687 151 228 info@suomiretket.com

Tule mukaan tälle 
jouluiselle 

iltapäiväretkelle!  

MÁLAGAN
JOULUVALOT

KASVITIETEELLINEN
PUUTARHA

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.




