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Avda. de Los Boliches 80, Fuengirola

Puh. +34 634 31 85 82

Seuraa meitä:               
@Okidogi.store

SUURI
JOULUARVONTA

Arvomme kaikkien joulukuussa 
ostoksilla käyneiden kesken ruokaa

lemmikille koko vuodelle
2023 (säkki/kk).

Tervetuloa ihastelemaan
jouluvalikoimaamme!

@JETISKEBAB

TULE  HERKUTTELEMAAN KUNNON

KEBAB I LLA !

PLAZA PEDRO CUEVAS 8

LOS BOLICHES, FUENGIROLA

WWW.JETISKEBAB.COM

TUO  TYTTÖYSTÄVÄS I  MUKAAN  SYÖMÄÄN -5%

TA I
TUO  VA IMOS I  MUKAAN  SYÖMÄÄN - 10% 

TA I
TUO  MOLEMMAT  MUKANAS I  SYÖMÄÄN -20%

+ILMA ISET  OLUET  KOKO  PORUKALLE  

*EDUT VOIMASSA 2.-9.12.
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Kun tarvitset sisustussuunnittelijaa

Sisustussuunnittelija 
Jaana Santala
puh. 634330188
santaladesign@gmail.com

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

L Ä Ä K Ä R I
ASIANAJAJA
LAILLISTETTU

ANNIINA POHJOLA

TAPIO POHJOLA

Erikoislääkärin vastaanotto
ja kaikki suomalaiset

todistukset.
Puh. 607 965 089

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

+34 661 104 878,
anniina@pohjola.es

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

 

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

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

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

KATRIINA RAISKIO
ESPANJASSA LAILLISTETTU LAKIMIES

www.rrlaw.es

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

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

business &  
co-working 
center
• Boliches  
• Fuengirola

www.smartworkplaza.com

Kysy toimistoja tai työpisteitä! 

+34 622 329 645

MIELI

MAAILMALLA -

POSTIOSOITE

SUOMESSA ?

 

alk.
4,904,90

kkkk

fiksuposti.fi/mm

Fiksuposti tuo postisi sinulle 
missä ikinä oletkin. 

Sisustussuunnittelusta 
remontin toteutukseen 

Aurinkorannikolla.

+34 620 951 990  elina@borderhill.es  borderhill.es

Borderhill Interiors | Elina

Lasse Ruohomäki
Puutarhuri, vihersuunnittelija

+358 400 123 565

lasse.ruohomaki@gmail.com

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

 

Ma–Pe 10–19 La 10–16 
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Fuengirolan sää

Aurinkorannikolta 
teatterivierailu Teneriffalle
Tämän vuoden itsenäisyyspäivänä koetaan 
todellista ulkosuomalaista kulttuurivientiä, 
kun Teatteri Suomela lähtee Aurinkoranni-
kolta Teneriffalle esittämään Tuntematonta 
sotilasta.

Teksti: Janne Leipijärvi  Kuva: Eija Helminen

Teatteri Suomela esittää 
kohtauksia Väinö Linnan 
Tuntematon sotilas -teok-
sesta Teneriffalla paikalli-
sen suomalaisyhdistyksen 
itsenäisyyspäivän juhlassa 
6.12.2022. 

Käytännössä kyseessä 
on lähes sama esitys kuin 
mistä ollaan saatu nauttia 
Aurinkorannikon itsenäi-
syysjuhlissa Fuengirolan 
Rauhan palatsissa vuosina 
2020 ja 2021.

– Alkuperäinen romaani-
han on sellainen mammutti, 
että valintoja ja poiminto-
ja on tehtävä joka tapauk-
sessa. Tässä esityksessä on 
käytännössä otettu kaikista 
kolmesta Tuntematon soti-
las -elokuvasta niin sanotus-
ti rusinat pullasta, kuvailee 
ohjaaja Päivi Mäkinen.

Hieman uutakin on Tene-
riffalla nähtävässä versios-
sa luvassa.

– Kesällä kirjoitin esityk-
seen yhden uuden kohtauk-
sen. Sen hiomiseksi ja koko 

esityksen viimeistelemiseksi 
jälleen esityskuntoon harjoi-
tukset alkoivat lokakuussa 
ja siitä asti on harjoiteltu 
kahdesti viikossa, plus pal-
jon kotitehtäviä päälle, Mä-
kinen kertoo.

Massiivinen ponnistus

Kolmenkymmenen hengen 
teatteriseurueen vierailu on 
melkoinen ponnistus, ja vaa-
tii myös hyvää yhteistyötä 
paikallisten suomalaisjär-
jestöjen välillä. 

– Kävimme jo viime ke-
väänä paikan päällä Tenerif-
falla katsomassa paikkoja ja 
sopimassa yhteistyöstä sikä-
läisen Suomi-kerhon kans-
sa, esityksen tuottaja Paavo 
Ässämäki taustoittaa.

Kun kolmenkymmenen 
hengen seurue lähtee mat-
kaan kaiken rekvisiitan ja 
muiden tykötarpeiden kans-
sa reissuun, syntyy tietysti 
paljon kuluja.

– Koko projektin koko-

le matkaa myös melkoinen 
määrä tekniikkaa ja tarpeis-
toa. Niin paljon, että kaiken 
sen kuljettaminen lento-
koneella tulisi aivan liian 
kalliiksi. Niinpä tässä tur-
vaudutaan merikyytiin.

– Muut menevät paikal-
le lentäen, mutta minä pak-
kaan tavarat pakettiautoon 
ja lähden jo edeltä laivan 
kyydillä, kertoo esitystek-
niikasta vastaava Harri ”Hii” 
Savolainen.

Savolaisella on edessään 

melkoinen reissu kahden  
teatteriesityksen vuoksi.

– Torstaina on viimeiset 
harjoitukset Fuengirolas-
sa ja siitä pakataan kamat 
pakettiauton kyytiin. Per-
jantaina lähdetään iltapäi-
vällä ajamaan reilut 300 
kilometriä Huelvaan, mis-
tä laiva lähtee perjantain ja 
lauantain välisenä yönä. 39 
tunnin laivamatkan jälkeen 
perillä Teneriffalla ollaan 
sunnuntaina iltapäivällä, 
Savolainen kertaa.

– Maanantaina pystyte-
tään tekniikka ja vedetään 
kenraaliharjoitus, tiistai-
na on kaksi esitystä, ja sit-
ten taas kamppeet kasaan. 
Keskiviikon ja torstain vä-
lisenä yönä hypätään taas 
laivaan ja takaisin Aurin-
korannikolla ollaan jossain 
vaiheessa perjantai-iltaa, 
hän jatkaa.

– Hyvällä seikkailu-
mielellä lähdetään mat-
kaan, Savolainen summaa  
lopuksi.

Pe 2.12.

Su 4.12.

Ke 7.12.

La 3.12.

Ti 6.12.

Ma 5.12.

To 8.12.

Tuuli m/sek
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Teatteri Suomela esittää 6.12. kahdesti Tuntemattoman sotilaan yhteistyössä paikallisseura Club Finlandia de Tenerifen kanssa Teatro Timanfayassa, 
Puerto de la Cruzissa.

naiskustannukset nousevat 
yli 12.000 euroon. Sellaista 
ei mitenkään pystyttäisi kat-
tamaan pelkillä lipputuloil-
la. Hanke saatiin kuitenkin 
toteutettua, koska saim-
me sekä Suomi-Seuralta et-
tä maanpuolustussäätiöltä 
apurahaa, Ässämäki kiit-
telee.

Kahdella kyydillä

Suuren seurueen ohella Au-
rinkorannikolta Teneriffal-
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Paseo Máritimo nro 64, local 1 (hotel Yaramar)
Avoinna klo 12–24 (ma suljettu) – Puh 951 530 498

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

Kansainvälinen keittiö, laaja ruokalista!

HIILIGRILLI! Tule tutustumaan!

-10%
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Avoinna päivittäin

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

GRILLATTUA  

LIHAA
Steak House

MONEN MIELESTÄ KAUPUNGIN PARAS PIZZA!

MEILTÄ MYÖS GLUTEENITTOMAT PIZZAT

AVOINNA JOKA PÄIVÄ. TERVETULOA!  
puh. 952 477 967

www.pizzamaestro.es

Calle Salinas 34, Los Boliches 
(Los Bolichesin juna-aseman alla)

PIZZAT • PASTAT • SALAATTIANNOKSET

Avoinna klo 12-20
(to suljettu)

Calle Maestra
Angeles Azpiazu 8

puh. +34 643 855 849

Kana-
kasviswok 

tai kasviswok 
salaatilla

9,50€

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!

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

YHTEYSTIEDOT: 
Puerto deportivo 
Local 325-327, 

Fuengirola
+34 624 432 698 

3.12. UNICAJA – ZARAGOZA
8.12. MALAGA – GRANADA
18.12. MALAGA – ALAVES

FUENGIROLAN 
SATAMASSA

Avoinna joka päivä 
klo 12:00–22:00

(keittiö 12:30–21:30)

TULE MUKAAN PELIREISSUILLE!

malagacffanclubfinland@gmail.com  +34 62 44 33 157

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

Joka viikko 

peruslistan lisäksi 

vaihtuvia 

erikoisuuksia.

SHOW & DINNER

PataKukko toimii Kukon yhteydessä entisen 
Rooster’s Barin tiloissa. Karaokeisäntänä Herra Hii.

Keskiviikkoisin klo 21.30

Pe 2.12. klo 20 (13/15€)
Arttu Simonsuuri Slam 
Juice Leskisen klassikot 
uudelleen tulkittuna

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

To 8.12. klo 19 (10/13€)
Agents-ilta
Sorsakoskea, Baddingiä 
yms. Solistina Jartsa 
Tuovinen, pulliaisena 
Hese Viinamäki

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

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

Su 11.12. klo 18 (20€)
Andalusian Swingband
Vuoden viimeiset jazzit. 
Jouluista tunnelmaa 
solistina mm. Liz Leila

Ti 13.12. klo 19 (15/18€)
Juha Laitila 
– Pikkujoulushow
Nauraen ja laulaen 
kohti joulua

Pe 16.12. klo 20 (10/13€)
Rautalanka- ja 60´s -ilta
Vuoden viimeinen 
nostalgiapläjäys
Pikkis–Mutikainen–
Moberg–Hese–Nikkinen

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

Lippuvaraukset: kukko.events@gmail.com

HYVÄÄ ITSENÄISYYSPÄIVÄÄ!

                 

Kulttuuriyhdistys Kaleva

La 10.12. Taide & Tapas
Raija Oranen: Iso (Gösta Serlachius), klo 15
Ravintola Kukko, Los Boliches, Fuengirola. Osallistumis-
maksu 7 € maksetaan sisään tultaessa ravintolaan.

 
Pakollinen ilmoittautuminen Kalevan kotisivulla 
viimeistään pe 9.12. klo 12.00.

www.kulttuuriyhdistys-kaleva.info

Facebook: Kulttuuriyhdistys Kaleva

 

Pe 2.12.
Fuengirola, Kukko, Arttu 
Simonsuuri Slam esittää Juice 
Leskisen musiikkia klo 20
Fuengirola, Bar Hima, Liiga: 
Lukko – ILVES klo 17.30
Fuengirola, Pub FiftySixty, 301 
Darts klo 17.30
Fuengirola, Tauski Bar, Karaoke 
klo 20
Fuengirola, Tipi Tapa, Flamenco-
show klo 19.30
Fuengirola Uusi Refla, SM-
liigakierros klo 17.30, Texas 
Hold'em -turnaus klo 18
Benalmadena, Budha Plaza, 
Ilmaiset Perjantaitanssit 
Harri Nikkinen ja Eljas Säkkinen, 
klo 19.30–22.30

La 3.12.
Fuengirola, Kukko, Huutokauppa 
– meklarina Aki ja Heli 
Palsanmäki klo 11, Päivi Mäkinen: 
Édith Piafin laulut ja elämä klo 20
Fuengirola, Bar Hima, Liiga: 
Tappara – Jyp klo 16 
Fuengirola, Dos Renos, Pikkujoulu-
buffa ja livemusaa á la Jartsa 
Tuovinen & Vesa Takala klo 19
Fuengirola, Pub FiftySixty, The 
Levyraati klo 18
Fuengirola, Suomela, lauantai-
tanssit Capitan Wallace duo 
klo 19–22
Fuengirola, Tauski Bar, Karaoke 
klo 20
Fuengirola, Tipi Tapa, Flamenco-
show klo 19.30
Fuengirola Uusi Refla, SM-
liigakierros klo 16, Nyrkkeilyilta 
Fury vs. Chisora klo 23

Su 4.12.
Fuengirola, Pub FiftySixty, 
Jatkuttaa klo 17
Fuengirola, Bar Hima, MusaVisa 
klo 16
Fuengirola, Tauski Bar, Karaoke 
klo 20
Fuengirola Uusi Refla, Jalkapallon 
MM neljännesvälierä klo 16 klo 20

Ma 5.12.
Fuengirola, Kukko, Woolbed-
esittely ja flamenco-show klo 17 

Fuengirola, Bar Hima, 
Makkaramaananatai! klo 18
Fuengirola Uusi Refla, 
Siipimaanantai alk. klo 12.30, 
Jääkiekon SM-liigakierros 
klo 17.30

Ti 6.12.
Fuengirola, Kukko, Itsenäisyys-
päivän juhlaillallinen klo 17
Fuengirola, Bar Hima, HimaLive 
-klubi: Ari Onnela & Heidi Zeke 
Vaarala klo 20
Fuengirola, Palacio de la 
Paz, itsenäisyyspäivän 
juhlajumalanpalvelus klo 11.30, 
Aurinkorannikon suomalaisten 
itsenäisyyspäivän juhla klo 13
Fuengirola, Suomela, 
itsenäisyyspäivän lipunnosto 
Girasolin pihalla, juhlapuhe 
Markus Aaltonen klo 9–10
Fuengirola Uusi Refla, 
Karjalanpaistia ja Linnan juhlia 
alk. klo 12.30, Jääkiekon CHL-
pudotuspelit alk.klo 18.05

Ke 7.12.
Fuengirola, Kukko, Seita & Friends 
– suomalaista ja espanjalaista 
musiikkia klo 19
Fuengirola, Bar Hima, HimaVisa 
-tietokilpailu klo 20 
Fuengirola, Pub FiftySixty, 
Jatkuttaa klo 17
Fuengirola, Tauski Bar, Darts klo 
17, Karaoke klo 20
Fuengirola, Tipi Tapa, Flamenco-
show klo 19.30
Fuengirola Uusi Refla, SM-
liigakierros klo 17.30

To 8.12.
Fuengirola, Kukko, Agents-
ilta – Musiikkia Sorsakoskelta, 
Baddingiltä ja Kääriäiseltä, 
solistina Jartsa Tuovinen klo 19
Fuengirola, Pub FiftySixty, 
Muistatko Visa klo 17.30
Fuengirola, Tauski Bar, Ollin 
Musavisa klo 18.30, Karaoke klo 20
Fuengirola, Tipi Tapa, Flamenco-
show klo 19.30
Fuengirola Uusi Refla, 
SM-liigakierros klo 17.30, 
Kokoontuminen pelireissuun 
Malaga – Granada klo 18.45

MENOVINKIT tiistaina klo 15 mennessä: 
menovinkit@fuengirola.fi  

Toimitus pidättää oikeudet tekstimuutoksiin. 
Menovinkit tarkoitettu ensisijaisesti ilmoitusasiakkaille.

Menovinkit  MENOVINKIT 

Aurinkorannikon  
Sosialidemokraatit

Tilaisuus on avoin. Tervetuloa!

PUHE- JA KESKUSTELUTILAISUUS 
Ke 7.12. klo 15 Ravintola Nuriasol, Avda de Las 
Salinas 11, Los Boliches, Fuengirola

Espanjan asioihin hyvin perehtynyt FM Pasi Ferm 
alustaa aiheesta ”Poliittiset asetelmat Espanjan  
ensi vuoden vaalien lähestyessä”. 

Seuraava tapaaminen on samalla pikkujoulu.  
Osallistujia pyydetään ottamaan mukaansa muuta-
man euron lahja, jotka pukki jakaa. Pienimuotoista 
jouluruokaa tarjolla klo 15 alkaen, alustus klo 16.
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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€

Baddingia, Topia 
ja Agents-soundia

Tríadan Kuulen joulun 
-joulukonsertit

Dos 
Renoksen 
pikkujoulut

Se tarkoittaa, että kuulem-
me otteita Baddingin, Topi 
Sorsakosken, Jorma Kää-
riäisen ja ehkä jopa Ville 
Valon tuotannosta. Kaikki 

mainitut artistit ovat toimi-
neet Agents-yhtyeen solis-
teina. Illan keikalla myös 
Costan Pulliainen, Hese 
Viinamäki pääsee anta-

maan siniselle Stratocas-
terilleen kunnolla kyytiä. 
Agents tunnetaan nimen-
omaan rautalanka-tyyp-
pisestä ,  Esa Pulliaisen 
luomasta kitarasoundis-
ta ja se taittuu Viinamäel-
tä mainiosti. Pääasiallinen 
laulusolisti illan aikana on 
Jartsa Tuovinen, kosketti-
mia soittaa Tapi Leppä ja 
rytmiä lyö Jorma Ettanen.

Lauluyhtye Tríadan jäsenet 
Maija Hapuoja, Seita Van Den 
Eeden ja Leea Antila ovat teh-
neet suuren urakan jouluoh-
jelmiston harjoittelussa. Nyt 
he ovat esittämässä upean 
kokonaisuuden joululauluja 
Kuulen joulun -konserteissa.

Sekaan mahtuu erilaisia 
tulkintoja iloisista tunteelli-
siin lauluihin. Jatsia, ballade-
ja, syvällisiä, ikimuistoisia, 
kaikille tuttuja lauluja. Kon-
sertit eivät koostu pelkistä 
lauluista, vaan visuaalinen 
puoli on myös mietitty tark-
kaan.

– Tunteiden tulkit, lahjak-
kaat ladyt, joita olen saanut 
ilokseni ohjata. Minun teh-

tävänäni on ollut kaivaa ty-
töistä uudenlaista rytmistä 
ajattelua, tarkkaan harkittua 
fraseerausta. Ei ole todella-
kaan helppoa laulaa kolmen 
ihmisen kanssa yhtä aikaa 
samalla tavalla. Se vaatii pit-
kän harjoittelujakson ja si-
toutumista, Hapuoja kertoo 
prosessista.

Konserttia säestävät Ari 
Pekka Korhonen, piano jaAri 
Kovero, lyömäsoittimet. Pa-
ri yllätysvierastakin on mu-
kana menossa.

Tríadan joulukonsertit 
esitetään Kukossa perjantai-
na 9.12.klo 20 ja Fuengirolan 
seurakuntakodilla lauantai-
na 10.12. klo 17.

Viime keväänä Raappana rä-
jäytti pankin Manana Klubin 
avajaistilaisuudessa. Noin 200 
ihmistä saapui nauttimaan 
hyvästä tanssimusasta ja mei-
ningistä. Siltä istumalta tehtiin 
päätös jatkaa Manana Klubeja.

Syksyn aikana klubi-ilto-
ja on järjestetty kolme. Ihan 
Raappanan lukemiin ei ylei-
sömäärissä ole päästy, mutta 
joka kerta on saatu kunnon 
bileet aikaiseksi.

– On ollut hieno nähdä mi-
ten hyvin olemme saaneet ih-
misiä liikkeelle vaikka täällä 
klubien aloittaminen ei ole 
välttämättä aina helppoa, 

kiittelee promoottori Tommi 
Heimonen.

Kuluvan vuoden viimei-
nen Manana Klubi järjes-
tetään lauantaina 10.12. 
Raappana oli kevään kei-
kasta niin innostunut, että 
hän tulee tähdittämään myös 
nämä päättäjäiset. Myös hä-
nen aisaparinsa Kari Tapiiri 
saapuu paikalle ja muita yllä-
tysartisteja. Levytiskin taka-
na on tuttuun tapaan DjNgle.

– Vuoden päätös on täyn-
nä tunteita, sillä vuosi on ollut 
kuin tsunami joka on pyyh-
käissyt yli, show must go on, 
Heimonen sementoi.

Tulevana lauantaina 3.12. klo 
19 vietetään ravintola Dos Re-
noksessa pikkujouluja. Tar-
jolla on pohjoisen makuja 
henkivä joulubuffet, jonka 
keittiömestari Markku Mali-
nen on pieteetillä valmistanut. 
Pelkkien makunautintojen va-
rassa ei tarvitse olla, paikalla 
on myös ihan eläviä muusi-
koita. Jartsa Tuovinen ja Ve-
sa Takala laulavat ja kitaroivat 
jouluista ja muuta mukavaa 
musiikkia. Paikka on syy-
tä varata etukäteen, vain no-
peat mahtuvat mukaan.

Hese Viinamäki ja Jartsa Tuovinen Agents -soundin pauloissa.

Pari viikkoa sitten Kukossa päästiin 
nauttimaan viihdyttävästä ja koskettavasta 
Badding-illasta. Ensi viikon torstaina (8.12.) 
sama kokoonpano laajentaa repertuaariaan. 
Nyt vietetään Agents-iltaa. 

Tríada on valmistautunut huolellisesti tämän vuoden joulukonsertteihin.

The Queen Symphony

Raappana Manana 
Klubin päättäjäisissä

Sinfoninen kunnian-
osoitus legendaari-
selle rock-yhtyeelle.

Lontoolainen, vuonna 1962 
syntynyt säveltäjä- kapelli-
mestari Tolga Kashif oivalsi,
että maailmankuulun rock-
yhtyeen QUEENin musiik-
ki ammentaa vaikutteita 
rock-kulttuurin lisäksi myös 
esimerkiksi oopperasta. Yh-
tenä esimerkkinä Bohemian 
Rhapsody.

Niinpä Tolga Kashif alkoi 
työstää Queenin musiikkiin 
pohjautuvaa sinfonista teos-
ta. Hän halusi tuoda yhty-
een musiikkia esitettäväksi 
mahtavassa orkesteriympä-
ristössä. Kahden vuoden uu-
rastuksen jälkeen valmistui 
The Queen Symphony, joka 
on kuusiosainen sinfonia, 
jossa kuullaan osia useam-
masta rock-yhtyeen laulusta. 
Sinfoniaorkesterin lisäksi 
mukana on kuoro.

Ensiesitys oli 6.11.2002 
paikkana Royal Festival 
Hall. Royal Philharmonic 
Orchestran esitys oli suu-
ri menestys, se taltioitiin ja 
lähetys meni useisiin Eu-
roopan maihin. Yleisön 
joukossa olivat mm. yhty-
een edesmenneen laulajan 

Freddie Mercuryn äiti se-
kä muusikot Roger Taylor 
ja Brian May.

Freddie Mercuryn kerro-
taan sanoneen ennen kuole-
maansa: ”olisipa muusikoita, 
jotka tekisivät omia versioi-
taan minun lauluistani”. Tol-
ga Kashif toteutti tämän 
toiveen mahtavalla tavalla.

Sinfonian 6 osaa ovat:
1. Adagio misterioso – Al-

legro con brio – Maestoso 
– Misterioso (I was born to 
love you)

2. Allegretto – Allegro 
scherzando – Tranquilo (Pas-
toral) (Love of my Life – Kil-
ler Queen ym.)

3. Adagio (esim. Save me),
4. Allegro vivo – Modera-

to cantabile – Cadenza – A 
tempo primo, (Bicycle Race 
– Save Me)

5. Andante doloroso – Al-
legretto – Alla Marcia – Mo-
derato rioluto, (Bohemian 

rhapsody – We will rock you)
6. Andante sostenuto (We 

are the Champions – Bohe-
mian rhapsody – Who wants 
to live forever).

Nyt meillä on mahdollisuus 
kuulla tämä hieno teos Má-
lagan Teatro Cervantesissa 
15.12. klo 20.00,

Orquesta filharmonica 
de Málaga kapellimestari-
na José María Moreno.

Kuorot:
Coro de Conservatorio su-

perior de Música de Malaga 
johtajana Ángeles Rozas ja 

Escolaná del Orfeón uni-
versitaria de Málaga johta-
jana escolanía Mario Porras

Kulttuuriyhdistys Kale-
van konserttimatka maksaa 
45€ jäseniltä ja 55€ muilta. 
Hinta sisältää pääsylipun ja 
bussikuljetuksen. Ilmoittau-
tumislomakkeet sekä bus-
siaikataulu pysäkkeineen 
löytyvät osoitteesta www.
kulttuuriyhdistys.kaleva.
info. Ilmoittautua voi myös 
päivystyksessä keskiviik-
koisin klo 14–16 Cafe Kar-
demumma Los Boliches, 
Fuengirola, avda Jesús Cau-
tivo 44.

Viimeinen ilmoittautumis- ja 
maksupäivä on 7.12.
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Fuengirolan 
bussiliikenne 
uudistuu 
vuodenvaihteessa
Fuengirolan pormestari Ana Mula on vahvistanut, et-
tä vuoden 2023 alusta alkaen kaupungin bussiliiken-
ne uudistuu.

Koko Fuengirolan bussiliikenteen järjestäminen kil-
pailutettiin seuraavan 10 vuoden ajaksi, ja keskeisinä 
kriteereinä on ollut ympäristöystävällisyys sekä se, et-
tä bussilla matkustamisesta tehdään kaupungin asuk-
kaille maksutonta.

Uusi sopimus astuu voimaan 1.1.2023 ja sen myötä kau-
pungin liikenteeseen tulee yhdeksän uutta, vähäpääs-
töistä linja-autoa, joiden matkustajakapasiteetti on 90 
henkeä. Lisäksi Torreblancan linjalle tulee kolme mini-
bussia. Kaikki autot soveltuvat myös liikuntarajoitteisille.

Uusilla busseilla liikennöidään viittä varsinaista lin-
jaa plus kuudetta kehälinjaa, joka kiertää noin 15 kilo-
metrin kehää yhdistäen kaikki muut linjat.

Samalla kaupungin sisäisellä bussiliikenteellä kulke-
minen muuttuu maksuttomaksi. Näillä näkymin bussit 
ovat aluksi ilmaisia kaikille, kunnes ns. asukaskorttijär-
jestelmä saadaan valmiiksi. Sen jälkeen bussikyydit ovat 
ilmaisia kaupungin virallisille, kirjautuneille asukkaille.

Tekeillä on myös pian julkaistava älylaitesovellus, 
jonka kautta asiakkaat saavat ajankohtaista tietoa bus-
sipalveluista.

Andalusian 
vesivarastoissa noin 
viidennes jäljellä
Tämän viikon sateet tulevat Andalusiassa enemmän 
kuin tarpeeseen. Kuivuus vaivaa edelleen laajoja alueita.

Tällä hetkellä Andalusian vesivarastoissa on vettä 
noin 2,387 miljardia kuutiometriä. Se on vain 21,3% ve-
sivarastojen kokonaiskapasiteetista, joka on 11,167 mil-
jardia kuutiometriä.

Viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 
vesialtaiden pinta on nyt 7% alempana. 

Yksittäisistä vesivarastoista Guadalquivirin altaissa 
on tällä hetkellä 18,6% täyttöaste ja Mediterránea An-
daluzassa vettä on 33,6%. Nämä ovat Andalusian mer-
kittävimmät vesivarastot.

Vettä kaivataan lisää myös valtakunnallisella tasolla. 
Koko Espanjan vesivarastoissa täyttöaste on tällä hetkellä 
keskimäärin noin 34,3%. Syksyn myötä monin paikoin 
maassa on jo saatu sateita, joten koko maa huomioiden 
vesivarastojen pinnat ovat nousussa.

Torremolinosin 
hotelleilla 
ennätyksellinen 
lokakuu
Myös Torremolinosin turismisektori näyttää selättä-
neen pandemian ankeuden. Tilastot paljastavat, että 
mennyt lokakuu oli hotellien täyttöasteen osalta pa-
ras yli kymmeneen vuoteen. 

Lokakuussa Torremolinosin hotelleihin tehtiin kaik-
kiaan 101.536 varausta, joista kertyi yhteensä 474.552 
yöpymistä. 100.000 varauksen raja ylitettiin nyt ensim-
mäistä kertaa, aiempi ennätys 94.420 oli vuodelta 2017.

Viime vuoteen verrattuna kasvu on luonnollisesti 
massiivinen. Covidin runtelemaan lokakuuhun 2021 
verrattuna esimerkiksi ulkomaalaisia majoittujia oli tä-
män vuoden lokakuussa yli 50% enemmän.

Málagan oma poika Pablo 
Alborán saapuu ensi kesänä 
ihastuttamaan latinopopin 
ystäviä Fuengirolan Mareno-
strumiin.

Malagalaissyntyinen lau-
lajatähti Pablo Alborán on 
julkistanut tulevan, ensi ke-
sänä starttaavan kiertueensa. 
Turneella juhlitaan miehen 
tänä perjantaina julkaista-
vaa uutta albumia La Cuarta 
Hoja. Kyseessä on Alboránin 
kuudes studioalbumi. Kaik-
ki viisi aiempaa albumia ovat 
nousseet vuorollaan Espan-
jan myydyimmiksi levyiksi.

Levyn nimen mukaisesti 
myös tuleva kiertue on ni-
meltään La Cuarta Hoja. 
Turneen ensimmäinen esiin-
tymispaikka on Fuengirolan 
Marenostrum. Päivämääräk-
si on valikoitunut lauantai, 
20. toukokuuta.

Liput keikalle ovat jo 
myynnissä, niitä löytyy ar-
tistin oman nettisivun kautta 
alkaen 38,50 euron hintaan.

• MÁLAGASSA SYNTYNEEN taiteilijan Pablo Picas-
son kuolemasta tulee ensi huhtikuussa kuluneeksi 50 
vuotta. Málagan Picasso-museo täyttää samaan ai-
kaan 20 vuotta. Juhlavuoden kunniaksi järjestetään 
erilaisia tapahtumia ja näyttelyitä. Picasso-museossa 
avataan toukokuussa erikoisnäyttely Picasso: materia 

y cuerpo, joka on omistettu taiteilijan veistostaiteelle. 
Työt tulevat olemaan esillä syyskuuhun saakka. Sen 
jälkeen sama näyttely järjestetään Guggenheimissa 
Bilbaossa. 

• GUARDIA CIVIL OSALLISTUI kansainväliseen po-
liisioperaatioon, jonka tarkoitus oli hajottaa mittava 
huumekartelli. Pidätyksiä tehtiin Marbellassa, Barce-
lonassa ja Madridissa yhteensä 12. Dubaista johdettu 
liiga salakuljetti kokaiinia Etelä-Amerikasta Euroop-
paan. Pidätyksiä tehtiin Espanjan lisäksi Dubaissa, 
Belgiassa, Hollannissa ja Ranskassa. Operaation yh-
teydessä takavarikoitiin omaisuutta arviolta 24 miljoo-
nan euron arvosta. Lisäksi viranomaiset takavarikoivat 
kokaiinia 30.000 kg. Viranomaisten antamien tietojen 
mukaan järjestö salakuljetti kolmasosan kaikesta Eu-
rooppaan tuotavasta kokaiinista. 

• EL HOSPITAL REGIONAL DE MÁLAGA -sairaalassa, 
entisessä Carlos Hayassa, on vuosien 2014–2021 
aikana hoidettu kahdeksaasataa transseksuaalia 
henkilöä. 500 heistä ei ole enää potilaina. Sairaa-
lassa on tehty tänä aikana 280 sukupuolenkorjaus-
leikkausta. Osa transseksuaaleista on päätynyt 
ottamaan pelkästään hormonihoitoa. El Hospi-
tal Regional de Málaga on Espanjan ensimmäinen 
julkinen sairaala, jossa on tehty sukupuolenkorjaus-
leikkauksia. Ohjelma alkoi vuonna 1999. Transsu-
kupuolisuus poistettiin maailman terveysjärjestön 
tautiluokituksesta vuonna 2019. 

• LIIKENNERATSIASSA LÖYTYI 8kg hasista Fuen-
girolassa. Viime viikon torstaina noin klo 19 Fuen-
girolan paikallispoliisi oli pitämässä normaalia 
liikenneratsiaa. Kyse oli rutiiniluonteisesta paket-
tiautojen tarkastuksesta. Erään pakettiauton py-
säyttämisen yhteydessä alkoi tapahtua outoja. Yksi 
matkustajista yritti rynnätä karkuun, siinä kuitenkaan 
onnistumatta. Auton lähemmän tarkastelun yhtey-
dessä kyydistä löytyi useita hasispaketteja, joiden 
yhteispaino oli 7,95kg. Tutkinta rikoksesta jatkuu. 

Seuraava kysymys: Kumpi sykähdyttää enemmän, Maamme-laulu vai Finlandia-hymni?

Pablo Alborán avaa 
kiertueensa Fuengirolasta

Missä aiot viettää joulun pyhät?

Työn parissa

3%

Matkoilla

15%

Kotona

83%

Pablo Alboránin La Cuarta Hoja -kiertueen ensisävelet kuullaan Fuengirolassa, Sohailin linnan kupeessa.
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Ti 6.12. klo 17
Itsenäisyyspäivän 
juhlaillallinen 43€
� Juhlallinen 
buffet-tarjoilu

� Linnan juhlat 
monelta screeniltä

Tevetuliais cava

Vihreä salaatti
Sienisalaatti
Savulohi-perunasalaatti
Lasimestarin silakat
Sinappisilakat
Mätimousse
Maksapate
Paahtopaisti

Paistettua lohta 
tilli-smetanakastikkeessa
Karjalan paistia
Keitetyt perunat
Hunajamarinoidut juurekset

Itsenäisyyspäivän leivos 
Kahvi/Tee

Tervetuliaisglögi

Vihreä salaatti
Sienisalaatti
Rosolli
Sinappisilakat
Lasimestarin silakat
Graavi lohi
Maksapate
Lohenmätimoussea
Savulohi-perunasalaattia

Perunalaatikkoa
Porkkanalaatikkoa
Lanttulaatikkoa
Keitetyt perunat
Hunajamarioidut juurekset
Joulukinkku & kastike

Kukon leipävalikoima & voi

Pipareita
Joulukakkua
Joulutrifle

Kahvi/Tee

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

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

Joulukuun juhlat

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

juhlaillallinen

Vihreä salaatti
Rosolli
Sienisalaatti
Sinappisilakat
Lasimestarinsilakat
Savulohi
Maksapate
Keitetyt perunat

Perunalaatikko
Porkkanalaatikko
Lanttulaatikko
Paahdetut juurekset
Joulukinkku

Pipareita ja glögiä

Joululounaat
Jouluinen buffet 
lounasaikaan
(klo 12–15.30) 17€
Torstaisin 8.12.,
15.12. ja 22.12.

Paahdetut juurekset

Pipareita ja glögiä

Pöytävaraukset:

kukko.events@gmail.com

Ville Witka 
luo joulu-

tunnelmaa 
pianolla

Aiemmin Bile-Danina tun-
nettu Daniel Lehtonen on 
parin vuoden urakehityk-
sen aikana siirtynyt teke-
mään sitä mitä rakastaa. 
Musiikkia. 

– Rakastan sitä mitä 
teen. Se on minulle tera-
piaa, Lehtonen hymyilee.

Tuleva levy, New Era, 
kertoo musiikillisesti ar-
tistin elämästä ihan tei-
niajoista tähän hetkeen. 
Levyltä löytyy muutama 
eksperimentaalinen bii-
si, jossa on yhdistelty mu-
siikkialatyylejä. Levyn 
tekeminen onkin ollut var-
sinainen taiteellinen ko-
keilu.

– Jotkut biisit kuulosta-
vat hiljaa erilaiselta kuin 
kovalla, eli niistä löytyy 
paljon piiloääniä. Tämä 
on ollut minulle myös tai-
teellinen projekti, paljas-
taa Lehtonen.

Viimeisen parin vuoden 
aikana Daniel Lehtonen on 
musiikin ohella keskitty-
nyt itseensä ja tehnyt kaik-
kea kivaa. Hän on muun 
muassa matkustellut, pe-
lannut golfia ja nauttinut 

elämästä. Suuri osa ajas-
ta meni vain lepäämiseen 
vuosikymmenen ajan ve-
detystä roolisuorituksesta.

– Tiedostin, että muut-

taessani tänne Espanjaan, 
”tapan” Bile-Danin. Käy-
tännössä kadotin itse-
ni, kun tein Bile-Danin ja 
täällä olen taas löytänyt 
itseni. Olla nyt 10 vuotta 
julkisuudessa ja vetää joka 
sekunti sellaista roolia. Mi-
nut on kasvatettu tosi pal-
jon naisia kunnioittavaksi 

ja roolin ja show'n takia pi-
ti olla sovinisti. Siinä olikin 
arpomista pään sisällä, et-
tä miten oikeasti on. Kun 
en ollut itseni, ei musiikin 
tekemisestäkään tullut mi-
tään, Lehtonen muistelee.

Daniel Lehtosen innos-
tus musiikkiin, etenkin 
tanssi musiikkiin, kumpuaa  
jo lapsuudesta.

– Jo 3-vuotiaana päivä-
kodissa luukutin tanssi-
musiikkia. Fanitin paljon 
ruotsalaista tanssimu-
siikkia, koska Ruotsi oli 
silloin valovuoden edel-
lä siinä. Tiesin, että asian 
pitää muuttua ja Suomen 
tanssimusiikin kehittyä.

Idlemanin levyjulkai-
sukeikalla tulee olemaan 
tunnelma katossa. Onhan 
artisti saanut tipattomana 
tammikuuna tuvan täyteen 
ihmisiä tanssimaan ja bi-
lettämään. 

– Minun bileeni ovat ai-
na olleet pirun hyviä. Niis-
sä on hyvä meno ja pidän 
huolen, että kaikki viih-
tyvät. Kannattaa siis tul-
la lauantaina Cultureen 
mestoille.

Luvassa kovat Idlemanin 
levyjulkaisubileet Culturessa

Daniel Lehtonen tekee kesäistä tanssimusiikkia taiteilijanimellä 
Idleman. Hänellä on levyjulkaisukeikka lauantaina 3. joulukuuta 
Culturessa.

Teksti ja kuva: Sonja Lehmus

Daniel 
Lehtosen 
innostus 
musiikkiin, 
etenkin tanssi-
musiikkiin, 
kumpuaa jo 
lapsuudesta.
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Joulu saapui 
Fuengirolaan

Tapahtumat alkoivat klo 
17.45 Plaza Reyes Católi-
cos -aukiolla jouluseimen 
siunaus- ja avajaistilaisuu-
dessa. Kun verhot vedet-
tiin sivuun, alta paljastui 
kaunis seimi täynnä pie-
niä yksityiskohtia. Seimen 
pääsee kiertämään ympäri 
ja katselemaan asetelmaa, 
joka näyttää erilaiselta jo-
ka suunnasta, aivan lähietäi-
syydeltä. Real Hermandad 
del Rocío de Fuengirola 
-kuoro konsertoi aukiolla 
seimen avaamisen jälkeen. 

Kun seimi oli siunattu 
ja avattu yleisölle, oli aika 

sytyttää kaupungin jou-
luvalaistus. Jouluvalojen 
sytytysjuhlallisuudet pi-
dettiin Plaza de España:lla 
klo 19.30. Aukiolla kuultiin 
lauluesityksiä sekä nähtiin 
tanssiryhmän näyttäviä 
tanssiesityksiä. 

Kaupungintalon edustal-
ta Fuengirolan pääkirkolle 
kulki värikäs kulkue, jo-
ka hauskuutti asuillaan ja 
esityksillään paikoilleen 
jääneitä katselijoita. Kun 
kirjava kulkue pääsi peril-
le Rosario-kirkon edustalle, 
oli vuorossa kaupungin jou-
lumarkkinoiden viralliset 
avajaiset klo 20.30.

Kaikkiaan joulun avaus-
tapahtumiin saapui tuhat-
määrin ihastelijoita. Ihmiset 
viihtyivät ja olivat iloisissa 
joulutunnelmissa.

Fuengirolassa avattiin jouluseimi ja sytytettiin 
jouluvalot perjantaina 25. marraskuuta. 

Teksti ja kuvat: Sonja Lehmus

Kulkueessa oli valoa ja energiaa.

Seimiasetelma oli täynnä eläviä yksityiskohtia.

Kaupungintalon aukiolle oli kokoontunut paljon väkeä juhlistamaan joulunajan alkamista.

Perinteinen seimiasetelma herätti paljon kiinnostusta.
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Joulumarkkinoilla pääsee 
jälleen ostoksille lähes 
autenttisessa talvitunnelmassa

Joulumarkkinat avattiin perjantaina, 25. 
marraskuuta, samana iltana jouluseimen 
avauksen ja jouluvalojen sytyttämisen kanssa.

Teksti ja kuvat: Sonja Lehmus

Perjantai-iltana 25. marras-
kuuta Plaza de la Consti-
tuciónilla, Fuengirolan 
pääkirkon edustalla sijait-
sevalla aukiolla, avattiin 
joulumarkkinat klo 20.30. 
Markkinoille saapui paljon 
porukkaa ja kaikki olivat 
joulutunnelmissa.

Aukiolle oli pystytet-
ty pieniä kojuja, joissa oli 
myynnissä kaikenlaista jou-
luun liittyvää. Muun muas-
sa joulukoristeita, käsitöitä, 
leivonnaisia, suklaata, liha-
tuotteita, juustoja ja kukkia 
on markkinoilla tarjolla mo-
neen makuun.

Suuri ilonaihe oli mark-
kina-alueella satava ”lumi”. 
Vaahtolumisateessa leikki-
vät niin lapset kuin aikuiset-

kin. Joulutunnelmaa loivat 
myös aukiolla soivat tutut 
joululaulut ja kauniisti lois-
tavat jouluvalot. 

Lunta, joululauluja ja -va-
loja, joulumarkkinat, mitä 
sitä muuta tarvitsisikaan. 
Näillä saatiin joulutunnel-
ma luotua ja leveät hymyt 
kaikkien paikalla olleiden 
kasvoille.

Vaahtolumi-
sateessa 
leikkivät niin 
lapset kuin 
aikuisetkin.Herkkua on siinä monenlaista... Fuengirolan joulumarkkinat ovat avoinna päivittäin kirkkoaukiolla.

Markkinoilla oli jouluista tunnelmaa.
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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

13.12., hinta 85€

Sevilla – Andalusian 
pääkaupunki

10.12., hinta 85€

Málagan jouluvalot
9.12., 14.12., 23.12. ja 28.12., 

hinta 25€

Viveros Guzmán & 
Kasvitieteellisen 

puutarhan 
jouluvalot

15.12., 22.12. ja 29.12., 
hinta 49€

Nyt tavoitat 
meidät myös 

Suomen numerosta
+358 40 6525 923 

Nyt voi hyvillä mielin viet-
tää iloista pikkujoulua ja 
siirtyä nauruhermot hy-
kerrellen, lauluja rallatel-
len kohti joulua. Oppaana 
toimii laulun lyömä koo-
mikko Juha Laitila. 

Matkalla selviää myös, 
miten Mikko-sika on jou-
tunut Mallorcalle ja kun 
Joulupukilla on huono päi-
vä, Joulupukki puree ja lyö.

Trump rymistelee taas 
ja Tartsi, Sauli sekä iso liu-
ta muita värikkäitä julkkik-
sia osallistuvat reippaasti 
pikkujoulutarinoihin ja lau-
luihin. Musiikkia onkin tun-
neskaalan laidasta laitaan, 

naurusta haikeuteen, tästä 
päivästä nostalgiseen eili-
seen.

Juha Laitilan imitaatio- 
ja sketsihahmot ovat ka-
rikatyyrejä alkuperäisistä 
henkilöistä. Omat käsikir-
joitukset takaavat, että jutut 
voivat olla juuri tästä päiväs-
tä, eivätkä ne tule muualla 
vastaan. Hänen hahmonsa 
yllättävät herkullisella ta-
valla käyttäytyen ja kerto-
en uskomattomia tarinoita. 
Ehkä ennakoiden tulevaa?

Musiikillisesti Juha Lai-
tilan show´ssa liikutaan 
huumorimusiikista liikut-
taviin ikivihreisiin ja jopa 

otteisiin oopperasta. Vuo-
sien harjoittelu, kokemus 
ja ammattitaito kuuluvat 
laulujen monipuolisissa ja 
tunteisiin vetoavissa tulkin-
noissa. Juha Laitila on alun 
perin laulaja ennen koomi-
kon, imitaattorin ja näytte-
lijän uraansa.

Nauraen ja laulaen kohti 
Joulua – Juha Laitilan pik-
kujoulushow Ravintola Ku-
kossa tiistaina 13.12. Varaa 
lippusi (15€) ennakkoon säh-
köpostitse kukko.events@
gmail.com Joissain ennak-
kotiedoissa on mainittu esi-
tyspäiväksi 8.12., se on väärä 
tieto, show on 13.12.

Juha Laitilan Pikkujoulushow

Viime viikon lehdessä oli pieni 
virhe. Juha Laitilan pikkujoulu-
show oli merkattu pidettäväk-
si Kukossa torstaina 8.12. Oikea 
päivämäärä on tiistai 13.12. 
Torstaina 8.12. Kukossa on 
Agents -musiikin ilta.

Oikaisu

Seita & Friendsin 
loppuvuosi

Taidokasta flamencoa 
tunteella

Nyt ollaan jo joulukuussa, 
se tarkoittaa sitä, että vuo-
si kulkee vääjäämättä kohti 
loppua. Seita & Friends esiin-
tyy tämän vuoden puolella 
enää kolmena keskiviik-
kona Kukon lavalla. 7.12. 
ollaan itsenäisyyspäivän jäl-
kimainingeissa, suurin osa 
musiikista on suomalaista. 
Mukana on myös hieman 
espanjalaista musiikkia pe-
rustuslain päivän kunniak-
si. Sitten siirrytäänkin pikku 
hiljaa joulun tunnelmiin. 
14.12. on pikkujoulumeinin-
kiä ja aivan joulun alla 21.12. 
ollaan jo puhtaasti joululau-
lujen parissa.

La Zingara on suomalais-
syntyinen flamencotanssija 
Sevillasta. Hän on harvinai-
nen ilmestys, todennäköises-
ti ainoa suomalainen, joka 
on flamencotanssin uralla 
edennyt koko Espanjan ar-
vostamaksi taiteilijaksi. Ka-
ti Vyyryläinen – La Zingara 
on raivannut tiensä sisään 
Sevillan flamencopiireihin. 
Menestys on vaatinut kovaa 
työtä, intohimoa ja lahjak-
kuutta. 

La Zingara esiintyy David 
Manzano -nimisen kitaris-
ti/laulajan kanssa. Heidän 
yhteinen esityksensä tarjoaa 
erinomaisen mahdollisuu-
den tutustua flamencoon se-
kä tanssina että musiikkina. 
Tämä on sitä oikeaa flamen-
coa, ei taustanauhoilla toteu-
tettua turisteille suunnattua 
ryhmätanssia. 

La Zingaran ja Manzanon 
viimeinen esitys Aurinkoran-
nikolla on ensi maanantaina 
5.12. Tapahtuma järjestetään 
yhteistyössä Kukko Events 
-ravintolan ja Woolbedin 
kanssa.

Flamenco-illassa Woolbed 
tarjoaa sinulle maittavan ate-
rian juomineen. Lisäksi pääset 
kuulemaan huippuvalmen-
taja Juha Flinckin terveyslu-

ennon unen merkityksestä.
Flamencoiltaan tulee il-

moittautua ennakkoon. Voit 
ilmoittautua emaililla info@
suomiretket.com tai puheli-
mitse (whatsapp) +34 687 151 
228. Voit käydä myös Kukos-
sa ilmoittautumassa arkisin 
klo 11–15.

La Zingara ja David Manzano tuo-
vat aidon flamencon Sevillasta 
Fuengirolaan.

Juha Laitila heittäytyy suorastaan villiksi pikkujoulutunnelmissa.
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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: 

15.12, 22.12, 29.12

 AVAAMME NYT KAUDEN!

Erikoisretki!

Nauti kauniista 
kasvitieteellisestä 

puutarhasta 
tuhansien 

jouluvalojen kanssa
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Mies kulkee syksyisen Fuengirolan katuja pukeutuneena 
legendaarisen suomalaisen Love records -levy-yhtiön paitaan. 
Hänellä on päällään ruskea nahkatakki, sydämen kohdalla takissa 
on Saab -automerkin logo. Miehellä on pitkä tukka ja isot silmälasit 
mallia Juice Leskinen. Silmälasit kruunaa 80-luvun alusta tutut 
läppämäiset aurinkolinssit, jotka voi kätevästi kääntää silmille tai 
pois, auringon kirkkaudesta riippuen.

Teksti ja kuva: Antti Pekkarinen

Mies menneisyydestä – tai ainakin tyyli

Mies näyttää 70/80-lukujen 
replikalta, uusintapainoksel-
ta. Jos hän olisi esimerkiksi 
60-vuotias, tyylissä ei olisi 
mitään ihmeellistä. Hän oli-
si nuoruutensa vangiksi jää-
nyt vanhapoika. Sellainen, 
joita kaikkien kaupunkien 
Matkahuollon baareissa nä-
kyy jukeboxiin nojailemassa.

Erikoista on se, että edel-
lä kuvattu henkilö ei ole lä-
hellekään 60-vuotias. Arttu 
Simonsuuri on 19-vuotias,  
lauantaina ylioppilaslakin  
saava nuori mies. Hän elää 
henkilökohtaista 70 ś show-
ta.

Syy saabismissa

– En osaa ihan tarkkaan ku-
vailla, mistä kiinnostukseni 
70- ja 80-luvun estetiikkaan 
on lähtenyt. Yksi syy on niin-
kin yksinkertainen, kuin ko-
din autotallissa ollut Saab 
900, vuosimallia -89. Ihai-
lin sitä vuosia ennen kuin 
sain ajokortin. Siinä oli jo-
tain sellaista mystistä veto-
voimaa, Simonsuuri kertoo.

Sittemmin ajokortin saa-
tuaan hänestä on tullut yl-
peä saabisti. Oliivinvih reällä 
Saabilla kurvailu herättää 
kuulemma monenlaisia in-
tohimoja; vihaa, rakkaut-
ta ja myötätuntoa. Saabin 
kautta löytynyt menneiden 
vuosikymmenten estetiikka 
näkyy olennaisena osana Si-
monsuuren pukeutumistyy-

tiikan diggailuuni. Mukaan 
tulivat Leskisen hienot bii-
sit ja ennen kaikkea tekstit. 
Päätimme Neuvoston kanssa 
tehdä koko illan Juice -kon-
sertin ja ensi-ilta oli koulum-
me auditoriossa. Sittemmin 
olemme sillä ohjelmistolla 
keikkailleet ympäri Suomen, 
suosio on aina taattu, yleisö 
osaa biisit lähes yhtä hyvin 
ulkoa kuin me.

Nuori mies on opetellut 
Juicen laulutavan ja muut 
maneerit läpikotaisin.  
Asian voi tarkistaa perjan-
taina 2.12. Kukossa, kun hän 
esiintyy Arttu Simonsuuri 
Slam -orkesterin kanssa.

Juicen soittaminen on 
harrastusta ja biletystä. Si-
monsuuren toisen bändin 
nimi on The Donner. Nimi 
on kunnianosoitus tuotta-
ja-säveltäjä-levymoguli Ot-
to Donnerille. The Donnerin 
musiikkiin ja tekemiseen Si-
monsuuri suhtautuu vaka-
vasti ja intohimoisesti.

– Mitäpä sitä kieltä-
mään, tavoitteenamme on 
tulla kansainvälisesti me-
nestyneeksi bändiksi. Jul-
kaisemme joulukuun lopulla 
ensimmäisen ep-levymme ja 
voin ylpeänä sanoa sen ole-
van mullistava. Kaikki bii-
sit ovat omaa tuotantoamme. 
Niihin on löytynyt aineksia 
paljon 70 -luvun rock-mu-
siikista, mutta teemme mu-
saa ihan uudella tavalla. 
The Donnerin musiikki on 

Kielen ja kulttuurin juhla

Pääkirjoitus 2.12.2022

liä. Musiikki on kuitenkin se 
tärkein side 70- ja 80-lukui-
hin.

– Meillä on kaveripii-
rin yhteisenä harrastukse-
na levyjen, nimenomaan 
vanhojen vinyylien keräily. 
Meillä on yhteensä noin 800 
vinyyliä, se on aika kattava 
kokoelma tuon ajan rock-
musiikkia. Vinyylialbumi 
on hieno taiteellinen koko-
naisuus. 

– Kun ikäiseni ihmiset 
pitävät bileitä, he yleensä 
soittavat Spotifysta biisin 
kerrallaan. Ihan samalla ta-
paa mekin haemme sen kalja-
pussin, mutta meidän bileissä 
kuunnellaan vinyyliälppä-
reitä. Vähintään toinen puoli 
levystä kuunnellaan kerral-
laan. Mielestäni musiikkia 
pystyy arvostamaan parem-
min albumien, kuin yksittäis-
ten biisien kautta.

Haaveena ura  
musiikin parissa

Musiikista on muodostu-
nut Simonsuurelle keskei-
nen harrastus, toiveena on 
esittävän taiteilijan ura. Tällä 
hetkellä mies soittaa kitaraa 
ja laulaa kahdessa eri bän-
dissä. Neuvosto on lukioka-
vereiden kanssa perustettu 
bilebändi, joka on keskitty-
nyt esittämään Juice Leski-
sen musiikkia.

– Juice -leffa toi lisää si-
sältöä tähän 70-luvun este-

Kumpi sykähdyttää 
enemmän, 
Finlandia-hymni vai 
Maamme-laulu?   

Teksti ja kuvat:  
Sonja Lehmus Daniel Lehtonen, 31v,  

Lahti

Maamme-laulu. Silloin kun 
se lähtee soimaan, silloin 
kunnioitetaan Suomea.

 

Maija Konnos, 73v,  
Porvoo

Maamme-laulu. Suuri 
arvostus esi-isiämme kohtaan 
siitä, mitä he ovat tehneet 
Suomen itsenäisyyden eteen. 

Salla Törmänen, 33v, 
Mäntsälä

Finlandia-hymni. Siinä on 
parempi sävel.

Ensi viikolla vietetään Suomen 105:ttä itsenäisyys-
päivää. Kulunut vuosi saattaa olla sotavuosia lukuun 
ottamatta mullistavin vuosi Suomen kansainväliselle 
asemalle ja ulkosuhteille.

Vuosi sitten itsenäisyyspäivän aikaan Venäjä uhit-
teli Ukrainan suuntaan vahvasti, mutta maailmalla 
elettiin ruususen unta. Harva uskoi, että Venäjä läh-
tisi täysimittaisiin sotatoimiin ja riskeeraisi sillä tapaa 
koko uskottavuutensa kansainvälisissä yhteisöissä. 
Ne harvat olivat ikävä kyllä oikeassa, helmikuussa 
Venäjä hyökkäsi Ukrainaan.

Suomen poliittiselle johdolle, niin presidentille kuin 
pääministerille, on annettava tunnustus nopeasta 
reagoinnista. Venäjän toimet tuomittiin heti yksiselit-
teisesti. Sellaista ei ollut tapahtunut koskaan aiemmin.

Venäjän toimet johtivat myös Suomen ulkopoliit-
tisen linjan täydelliseen remonttiin. Oli suorastaan 
uskomatonta nähdä, kuinka nopeasti pyhänä pidet-
ty puolueettomuuspolitiikka heitettiin romukoppaan 
niin poliitikkojen kuin kansankin toimesta. Kaikki ha-
lusivat NATOn jäseniksi ja sinne myös pikaistetulla 
aikataululla haettiin.

NATO-jäsenyyden tiellä on vielä pieniä esteitä, 
mutta on oletettavaa, että Turkkikin lopulta hyväk-
syy Suomen jäseneksi puolustusliittoon. Jo pelkkä 
jäsenhakemus asemoi Suomen entistä tiiviimmin 
läntiseen arvoyhteisöön. Me olemme nyt samaa 
porukkaa kuin espanjalaiset, britit, hollantilaiset, 
norjalaiset ja amerikkalaiset. 

Vaikka Suomi sotilaallisesti ja poliittisesti asemoi-
tuukin entistä enemmän länteen, kulttuurimme slaa-
vilainen perusta ei muutu mihinkään. Olemme osana 
kansainvälisiä yhteisöjä itsenäisenä kansankuntana, 
jolla on oma kieli, kulttuuri ja perinteet. 

Pienen kansan oma kieli ja kulttuuri ovat mittaa-
mattoman arvokkaita asioita. Niistä saa ja kannattaa 
olla ylpeä. Liittoutuminen ei vähennä niiden arvoa 
millään tapaa. Päinvastoin, nyt meillä on apunam-
me tuki ja turva, jos jokin ulkopuolinen taho haluaisi 
kulttuurimme hävittää.

Tolstoin rauha?
Vanha suomalainen sanalasku sanoo: ”Rauha maas-
sa ja venäläinen Moskovassa”. Tuossa ajatuksessa on 
paljon viisautta joka perustunee historian opettamaan 
totuuteen. Ei täällä voi elää rauhassa jolleivät venäläiset 
pysy Moskovassa eli omassa maassaan! Näinhän se 
on. Kovia on koettu itänaapurin ylivallan taholta halki 
maailma sivu. Pähkinäsaaren rauha v. 1323 oli hyvä 
yritys lopettaa vihanpito mutta eihän se siihen loppunut.

Leo Tolstoi (1828–1910) on kuuluisimpia venäläisiä 
kirjailijoita joka on syvällisesti pohtinut sodan ja rauhan 
kompleksisuutta. Hänen kuuluisimpia teoksiaan on 'Sota 
ja Rauha' (1867). Tolstoi sai jo elinaikanaan paljon seuraa-
jia. Heidän elämäntapaansa kuuluvat yksinkertainen ja 
luonnonläheinen elämä, kasvissyönti, voimakas ja avoin 
yhteiskuntakritiikki sekä köyhien pyyteetön auttaminen 
ja kaikesta väkivallasta pidättäytyminen. Ihanteellinen 
aate myös tämän päivän idealisteille?

Tolstoi on osuvasti sanonut: ”Mitä meidän pitäisi aja-
tella miehestä, joka osoittaa ystävällisyytensä naapuri-
aan kohtaan kutsumalla hänet keskustelemaan heidän 
erimielisyyksistään, mutta pitää ladattua revolveria kä-
dessään?”. Liekö Putin perehtynyt tuohon ajatukseen, 
mutta se kyllä sopii hyvin hänen näkemykseksi rauhasta 
Ukrainan sodassa!

Pähkinäsaaren rauhan raja oli aikoinaan merkittävä 
jakolinja idän ja lännen välillä. Ehkä rauha 

Venäjän ja Ukrainan välillä tulee sitten 
joskus olemaan myös vastaavanlainen 
jakolinja. Jollei Putinin revolveri laukea 
kesken neuvottelujen?!

Hannu T. Korhonen

Kirjoittaja on eläkkeelle siirtynyt Luonnon-
varakeskuksen erikoistutkija, dosentti

kunnianhimoista, yritämme 
saada rock -musiikista ulos-
mitattua niin paljon kuin se 
on ylipäätään mahdollista.

Simonsuuren usko The 
Donnerin tulevaisuuden me-
nestykseen on vahva. Hän 
ei ole toistaiseksi vakavis-
saan hakenut mitään opis-
kelupaikkaa.

– On mahdollista tai jopa 
todennäköistä, että jossain 

KUKA?
Arttu Simonsuuri

 ● Syntynyt 2003
 ● Kotoisin Espoosta
 ● Kävi luokat 6–9 

Aurinkorannikon 
suomalaisessa koulussa

 ● Soittaa sähkökitaraa ja 
laulaa

 ● Viettää ylioppilasjuhlia 
3.12.2022



Perjantai 2.12.2022– 13

Mies menneisyydestä – tai ainakin tyyli Sain 18.11. torstaina tietää erään entisen asiakkaani 
menehtyneen järjettömässä liikenneonnettomuudes-
sa Keski-Suomessa. Hän oli nostamassa peräkärryä 
ojasta ja takaa tullut autoilija oli ajanut hänen ylitseen. 
Kuinka joku heinähattu voi olla näkemättä varoitusvaloin 
varustetun auton ja sen vieressä huomioliivissä olevan 
ihmisen. Tietämättä sen paremmin tilanteen yksityis-
kohtia, on minun helppo tuomita tuo yliajanut autoilija 
heinähatuksi. Meille kaikille voi sattua virheitä, joskus 
vakavampia, onneksi yleensä vähemmän vakavia. Ihmi-
sestä väärässä paikassa väärään aikaan voi tulla muiden 
silmissä heinähattu. Useissa uskonnoissa meidät naiset 
on määritetty tyhmemmiksi ja meidät on muistaakse-
ni luotu siitä miehen kylkiluusta, tai kai se jotenkin niin 
meni. Olen tuon suhteen heinähattu, koska joku toinen 
varmasti tuntee nuo niin kutsutut pyhät kirjat paremmin. 

Toisaalta Veikko Lavi laulaa ”Jokainen ihminen on lau-
lun arvoinen, Jokainen elämä on tärkeää”. Mikä sitten on 
ihmisen arvo, ainakin sen laulun arvoinen. Olen kasvanut 
hyvin tasa-arvoisessa kodissa, jossa vanhempani ja me 
lapset sukupuoleen katsomatta olimme tasa-arvoisia. 
Tästä syystä minulle kaikki ihmiset ovat yhtä arvokkaita 
sukupuoleen katsomatta. Onko sitten arvokkaampaa 
olla tiedettä tekevä tohtori vai siivoaja? Olen kylläkin har-
rastanut molempia ammatteja, mutta siivoajana en ollut 
kummoinen. No tohtorit tuskin ovat kovin hyviä siivoajia 
ja siivoajista tuskin olisi tutkimaan esimerkiksi ihmisen 
kognitiivisten prosessien yhteyttä vuorovaikutuksen 
psykodynamiikkaan hermeneuttisesta näkökulmasta. 
Jälleen päädymme siihen, että ihminen 
väärässä paikassa väärään aikaan on 
heinähattu. Mutta heinähattu oikeassa 
paikassa on arvokas. No mikä sitten 
on heinähattu, senpä jätänkin sinulle 
lukija pohdittavaksi.

Viime talvena puolituttu nainen vastasi viestiini hymiöillä: 
🥱❣. Emojit olisivat sopineet kysymykseni vastaukseksi, 
mutta yllätyin, koska kyseessä oli suomalainen. Hetken 
kuluttua sain uuden viestin: ”Hymiöt eivät olleet tarkoi-
tettu sinulle. En nähnyt viestin lähettäjää, koska minulla 
ei ollut silmälaseja.”

Seuraavalla kerralla totesin hänelle, että sen toisen 
viestin voisi tulkita jopa loukkaavaksi. Miksi lähetit sen? 

– Ettet sä luule mun hyppäävän heti kanssasi sän-
kyyn, sain vastaukseksi.

Jos pusuemojit ja kullittelu olisivat perusteet seksille, 
niin eihän tässä ehtisi päivällä muuta tehdä kuin harras-
taa irtosuhteita espanjalaisten ja lattareiden kanssa. 

Viestintäkulttuurin eron huomaa jo kuuntelemalla radio-
ta. Ei ole mitenkään erikoista, että naispuolinen juontaja 
lähettää studioon soittaneelle kuuntelijalle puhelun lopus-
sa suukkoja tai miespuolinen juontaja lähettää epidemi-
an keskellä työtään tekevälle mieslääkärille halauksen. 

Esimerkiksi ravintolassa on normaalia, että miehet 
kiittävät mies- tai naispuolista tarjoilijaa sanomalla; gra-
cias guapo/-a eli kiitos komistus/kaunokainen.

Jos suomalaisten viestittely tuttujen kesken on betonia 
ja espanjalaisten kermavaahtoa – joka rajoittuu pusuemo-
jeihin, guapo/-a-sanaan, suukkoihin tai halauksiin sekä 
etunimen deminutiivi-muotoon, joka omalla kohdallani 
on Mikita – niin lattareiden viestittely on pumpulia.

Lattarinainen voi aloittaa keskustelun puolitutun kans-
sa: Cómo estás cariño? (Mitä kuuluu kulta?) Myös sana 
amor (rakkaus) kuuluu heidän sanavarastoonsa.

Siinä, missä espanjalainen tunnustaa rakkautensa ”te 
quiero” lattari sanoo ”te amo”. Eräs espanjalainen nainen 
totesi minulle aikanaan, että jos joku mies 
joskus sanoo hänelle ”te amo”, niin hän 
juoksee karkuun. Amar-verbi on naisen 
mielestä liian vahva käytettäväksi jopa 
parisuhteessa.

Heinähatun arvo

Kielellä hellittelyä

Kirjoittaja on Málagassa 
asuva freelancer.  

Mika Heikkilä

”Rauhallisinta inflaatio 
oli euroalueista 

Espanjassa, jonka 
marraskuun 

inflaatioksi arvioitiin 
6,6 prosenttia.”

Mtvuutiset.fi 30.11.

vaiheessa opiskelen jotain 
musiikin alalta. Katsotaan 
nyt ensin miten bändihom-
mat lähtevät kantamaan.

Kitara soi harmaissa

Ennen The Donnerin mah-
dollista kansainvälistä lä-
pimurtoa Simonsuurella 
on hoidettavanaan ase-
velvollisuus Suomessa. 
Tammikuussa hän jättää 
Aurinkorannikon lämmön 

ja astuu armeijan harmaisiin 
Santahaminassa.

– Ihan innoissani olen int-
tiin lähdössä. Pääsin Kaartin 
soittokuntaan, eli musiikki-
harrastukseni ei palvelus-
aikana katkea. Päinvastoin, 
uskon että monenlaisen mu-
siikin soittaminen aivan 
uusien ihmisten kanssa on 
erittäin kehittävää ja eteen-
päin vievää. Toki alussa on 
se peruskoulutuskausi, jos-
sa opetellaan sotilaan taidot, 

ei sekään pelota, ihan posi-
tiivisella mielellä otan koke-
muksen vastaan.

Se, että Arttu Simonsuu-
ren elämäntehtäväksi näyt-
tää muodostuvan musiikki, 
ei ole mitenkään sattumaa. 
Musiikki on ollut kotona ai-
na läsnä, äiti Arinna on lau-
lanut aina paljon ja isä Pekko 
soittanut pianoa ja haitaria. 
Isän ammatti on myös liit-
tynyt musiikkiin, hän on 
toiminut yrittäjänä äänen-

toisto- ja äänitysalalla koko 
aikuisen elämänsä.

– Kotona on kyllä ai-
na kannustettu musahom-
miin. Nyt täällä Espanjassa 
ollessani olen myös ope-
tellut äänentoistohommia. 
Niiden ymmärtäminen on 
hyödyllistä myös bänditoi-
mintaa ajatellen, tuumailee 
Arttu Simonsuuri, mies jol-
le on helppo ennustaa me-
nestyksekästä tulevaisuutta 
musiikin saralla.

Risto Kallio, 70v,  
Salo

Molemmat ovat tärkeitä. 
Finlandia-hymni on kyllä 
mahtava.

Fanni, 11v,  
Turku

Maamme-laulu, koska se on 
minulle tutumpi.

Nestori Välimäki, 32v, 
Tampere

Finlandia-hymni. Melodia on 
parempi.

 

Arttu Simonsuuren esteettinen silmä ulottuu kauas 70-luvulle. Hänen mielestään parhaan näköiset ja kuuloiset asiat tehtiin jo 30 vuotta ennen 
hänen syntymäänsä.

Sari Savolainen

Kirjoittaja on Sofia-opiston 
toiminnanjohtaja.
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Sairaalat palveluksessanne. Kaikki erikoislääkärien ja kirurgiset palvelut uusimmalla teknologialla.

Ensiapu- ja lastenlääkärin päivystys 24h/vrk.

Työskentelemme kansainvälisten sekä kansallisten vakuutusyhtiöiden kanssa.

Suomenkielisiä lääkäreitä ja henkilökuntaa.

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

Lisa Pelttari, LT eMBA. 
Sisätautien- ja kardiologian erikoislääkäri

Ilkka Saarelainen, LL yleislääkäri

Ajanvaraukset suomen kielellä,  + (34) 616 241 290 

Vithas Xanit Internacional

 

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

 

952 367 190

     Vithas Torremolinos Medical Centre

 

C. Hoyo, 15. Torremolinos.

 

952 058 860

     Vithas Xanit Fuengirola Medical Centre
  

    

 

952 477 310

Suomenkielinen yhteyshenkilö:

Marita Ekman  +(34) 696 981 372

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

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

� Proteesit
� Valkaisut
� Kirurgiat
� Implantit
� Oikomishoidot
� Juurihoidot
� Digitaaliset 
   röntgenkuvat

Myös kaikki 
      �ityish�dot!

puh. 952 66 45 45

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

Av. Padre Jesús Cautivo, 35 

Palvelemme    
     teitä su�eksi!

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

Palvelut myös etänä!

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

 

 
 

 
 

•

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

Suonikohjujen ja säärihaavojen 
hoidot vaahtoruiskutuksella.

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

•

TARJOUKSENA 
VASTAANOTTO 
+ SYDÄMEN 

+ KAULAVALTI
-

MOIDEN JA 
AORTAN

ULTRAÄÄNI 180€

Tiedustelut ja ajanvarukset +34 617 324 788 Satu

info@cardiologosergiomejia.com
www.cardiologosergiomejia.com

Anni ’s
Elinvoimaa luonnosta.

Vital Shop

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

• Carre our Mijas Costa 

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

ummassa in liik eessä pal elua m ös suomen ielellä

Vitamiinit • mineraalit • luomuelintarvikkeet

-10
Meiltä löydät myös kattavan valikoiman Tohtori Tolosen tuotteita. 

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

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

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

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

– Muista ottaa pistekorttisi mukaan ostoksille! –

TRI TOLOSEN
UBIKINON Q10

-10%
Tarjous voimassa 

15.12.  asti.

 

Pyhät on pahin
JOULU LÄHENEE. Ihmiset laittavat so-
meen ihania kuvia joulukuusistaan ja 
ruokavalmisteluistaan tai kalentereista, 
joilla tätä ihanaa yhdessäolon ja riemun 
juhlaa vastaanotetaan. Ihmiset kokoon-
tuvat läheistensä kanssa viettämään 
aikaa ja nauttimaan yhdes-
säolosta. Tavataan sukulaisia 
ja vaalitaan jouluperinteitä. 

Pyhät on pahin -sanonta 
on aika monelle täyttä totta. 
On paljon ihmisiä, joilla ei 
ole näitä läheisiä lähellään. 
Osa asuu toisessa maassa, 
osalla kaikki läheiset ovat 
edesmenneet. Toisilla ei ole kokemusta 
jouluperinteistä mitä vaalia tai ystäviä 
kenen kanssa joulua viettää. Yllättävän 
monella on ystäviä, mutta ystävät ovat 
omien perheidensä kanssa.

Toisille joulut ovat ainoita levon het-
kiä ja me usein lataamme odotuksia 
näitä pyhiä kohtaan paljon. Minä olen 

esimerkiksi tulevan jou-
lun yksin, koska lap-
seni ovat joulun toi-
sessa kodissaan. 
Tämä tilanne ei ole 

tietenkään itsek-
käästi ajateltu-
na mieluinen 
ja usein kovin 

surullinenkin.
Kaikilla ei ole mahdollisuutta, mutta 

esimerkiksi minulla on myös mahdolli-
suus siihen, että vietämme juhlapyhän 
perhepiirissä ihan minä arkipäivänä ha-
luamme. On meillä tainnut olla joskus 

vappukin elokuussa. Minulla 
on lisäksi mahdollisuus olla 
iloinen myös lasteni puo-
lesta, ja tiedän ettei kaikilla 
ei ole mahdollisuutta edes 
tähän. 

Siispä, jos joudut tänä 
jouluna olemaan vasten-
tahtoisesti tai tahtoen yk-

sin, meidän ei tarvitse ryhtyä vihaa-
maan juhlapyhiä tai esimerkiksi juoda 
päätämme sen takia sekaisin ja pitää 
väkisin hauskaa. Mietin, että juhlapy-
hien merkitys on joskus kuitenkin kas-
vanut liian suureksi ja aiheuttaa meille 
paineiden ja kiireen lisäksi paljon surua 
ja pahaa mieltä. Voi kun muistaisimme 
kuitenkin sen, että myös joulunpyhien 
tunnit vuorokaudessa ovat kuin taval-
lisessa arkipäivässä, eli vain samat 
24 tuntia. 

Kirjoittaja on laillistettu 
sosiaalityöntekijä (YTM) sekä 

hyvinvointi- ja sosiaalipalvelujen yrittäjä 
Fuengirolassa.

Niina Ristolainen
NSC Group Oy

On paljon 
ihmisiä, joilla 
ei ole  läheisiä 

lähellään. 

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!

6.12. klo 15-18 

ITSENÄISYYSPÄIVÄN 

SAUNA JA JACUZZI! 

VARAA

JOULUSAUNASI 

NYT!

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.

Muistathan, että 
tiistai 6.12. on 

pyhäpäivä myös 
Espanjassa, joten 
virastot ja monet 
kaupat ovat kiinni. 
Myös torstai 8.12. 

on Espanjassa 
pyhä.
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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

Rikossarja ja henkirikokset 
kiinnostivat marraskuussa

Marraskuun luetuimpien artikke-
lien listaa katsellessa tulee hieman 
synkkä mieli. Toiseksi ja kolman-
neksi luetuimmat jutut liittyvät 
henkirikoksiin. Onko sitten niin, 
että syksyn koittaessa tällaiset ikä-
vät uutiset nousevat kiinnostaviksi, 
tiedä häntä. Rikosuutiset ovat perin-
teisesti aina luettuja juttuja kaikis-
sa medioissa.

Marraskuun luetuin juttu on mie-
lenkiintoinen. Ensimmäistä kertaa 
luetuimpien listalle nousee joku kau-

an sitten julkaistu tarina. Paratiisia 
rakastetaan – kuvaukset käynnis-
sä -artikkeli julkaistiin jo kuluvan 
vuoden helmikuussa. Paratiisi -sar-
jan toisen tuotantokauden alkaminen 
lisäsi tietysti mielenkiintoa ohjelmaa 
kohtaan.  

Linkkiä juttuun on todennäköi-
sesti jaettu jollain keskustelupals-
talla tai muussa yhteydessä, muuten 
vanhan jutun nouseminen näin lu-
etuksi ei ole selitettävissä. Juttua on 
luettu koko marraskuun ajan tasai-

sesti yhtään erityisen selvää piikkiä 
tilastoissa ei näy. Kuun alussa lukijoi-
ta oli jonkin verran enemmän kuin 
loppupuolella.

Marraskuus top 3
1. Paratiisia rakastetaan  

– kuvaukset käynnissä
2. 80-vuotias mies puukotti 

vaimonsa Benalmádenassa
3. Kryptovaluuttahuijarin ruumis 

löydetty Esteponasta

Fran Perean ja Riitta Havukaisen kemia toimii myös Paratiisin toisella kaudella. Calle Bernabé Tierno 3, Lindamar 2 @helmibeautysalonfuengirola

Fr Haut Joulukalenteri:
ihonhoidon huipputuotteita 24 kpl! 75€
DeLux räätälöity erikoiskasvohoito & 
jalkojen hieronta & lasi Cavaa 120€
Miesten oma kasvohoito 67€
Klappin miesten kasvohoitopaketti 24h 
Hyaluron kasvovoide sekä Hang Over -seerumi  
(2 tuotetta yhden hinnalla) 69€  Joulutarjous!
Olaplex-hemmotteluhoito hiuksille ja 
päänahalle pitkällä hieronnalla alk. 30€ 
Väri ja leikkaus alk. 58€
Muista rakastasi lahjakortilla! 

Varaa hetki 
aikaa hänelle 

tai itsellesi

JOULULAHJA- & LAHJAKORTTI-IDEOITA

Puh. +34 722 821 329 � Timma.es/helmifuengirola

Helmi Beauty Salon FuengirolaHelmi Beauty Salon Fuengirola
Syksyn aukioloajat ma-pe 10-18, la sopimuksen mukaan.

HYVÄÄ 
JOULUA!
Tiina Annika 

& Maarit 

Suomi 105 vuotta

Aurinkorannikon suomalaisten

ITSENÄISYYSPÄIVÄN JUHLA
6.12.2022 klo 13.00 Palacio de la Paz, Fuengirola

09.00 Lipunnosto
Girasol, Los Pacos, Fuengirola

11.30 Juhlajumalanpalvelus
Palacio de la Paz, Fuengirola

12.15 Kahvitauko

13.00 PÄ ÄJ U H L A

Markus Ollila, piano ja 
Aapo Korhonen, tenori 
J. Sibelius: Finlandia 
T. Kuula: Syystunnelma

Hannu Vuori, Kalevan puheenjohtaja: 
Tervehdyssanat

Espanjan kansallishymni

Presidentti Sauli Niinistö: 
Tasavallan presidentin tervehdys 

Aurinkorannikon kuoro 
Jukka Kuoppamäki: Juuret Suomessa 
Arvon mekin ansaitsemme, suomalainen 
kansanlaulu 

Suomalainen koulu 
Seela Antila ja Ester Karmala, viulu 
Isabella Norppa, rytminen voimistelu 
Oskar Merikanto: Kullanmurunen  

Ohjelma 10 €   Pääsymaksu 5 €   Ennakkomyyntipaikat:

Fuengirola: Ravintola Kukko, Ewalds’s, Lounaskahvila 
Kardemumma, Seurakuntakoti, Suomela, Sofi a-opisto 
Benalmádena: Kampaamo Salón DK, Benalmádenan 

Suomalaiset, Victoria Bar | Torremolinos: Kymppipaikka

JUHL AOHJELMA Suurlähettiläs Sari Rautio: Juhlapuhe

Kaupunginjohtaja Ana Mula: 
Paikallisyhteisön tervehdys 

Suomalaisen lukion bändi: 
Måneskin: Beggin’ 

Valtiopäiväneuvos Markus Aaltonen 
Ulkosuomalaisparlamentin ja 
Suomi-Seuran tervehdys

Elsa Sorvari, piano ja 
Laura-Leena Pauni, huilu
H. Kaski: Finale – Allegro 
J. Sibelius: Romanssi
J. Sibelius: Nocturne 

Talent school by Noora Karma 
StarDust -tanssiryhmä
Street & Show -tanssiryhmä
”FugeStars” – Cheerleading & 
sirkusakrobatia -ryhmät
(mukana LIONS rullakiekko)

Markus Ollila, piano ja 
Aapo Korhonen, tenori 
O. Merikanto: Soi vienosti murheeni soitto, 
teksti Heikki Ansa
O. Merikanto: Mä oksalla ylimmällä, piano

Kuorot, yleisö: Maamme

Juonto: Merika Haavisto

• Lentoliput • Hotellit • Ryhmämatkat 
• Risteilyt • Päiväretket • Asunnot
• Autonvuokraukset • Laivaliput

• Kuljetukset • Postilokerot 

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

Nyt tavoitat 
meidät myös 

Suomen numerosta
+358 40 6525 923 

Kaikki
matkallesi
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Ilveksen riskiotto kannatti
KUN TAMPEREEN ILVES antoi päävalmentaja Jouko 
Myrrälle potkut ja palkkasi tilanne Antti Pennasen, pu-
huttiin siitä, miten Ilves otti valtavan riskin.

Eikä puheet olleet turhia. Valmentajavaihto merkitsi 
käytännössä sitä, että Pennasen Ilvekselle riittää vain 
mestaruus. Kaikki muut sijat ovat pettymyksiä.

Alku näyttikin pahalta. Ilves kärsi monta tappiota. 
Nyt kun Pennanen on saanut ajettua oman pelitapansa 
sisään joukkueeseen, Ilves pelaa voittavaa jääkiekkoa 
tavalla, jolla voi mennä päätyyn asti.

Mikä tuo tapa sitten on?
Myrrään nähden Pennanen peluuttaa joukkuettaan 

tasapainoisemmin. Ei hyökätä eikä karvata vastustajan 
päädyssä yltiöpäisesti ja jo hyökkäyksissä pyritään 
varmistamaan se, ettei kiekon menestyksen jälkeen 
tule omaan päähän ylivoimahyökkäyksiä.

Myrrän pelitapa toi näyttävää kiekollista pelaamista, 
mutta riskejä selvästi Pennasen pelitapaa enemmän.

Toki Myrrän valmennuksessa Ilves otti hyvin voit-
toja ja johti jopa sarjaa. Nyt Ilves jatkaa samaa tahtia, 
mutta tasapainoisemmalla pelitavalla.

Ilveksellä menee muutenkin lujaa. Se on kerännyt 
yleisöä uuden areenan lehtereille keskimäärin yli 7000 
silmäparia ja on kotiyleisömäärillä Liigan suosituin 
joukkue. Myös seuran taloudelle yleisömäärän nousu 
tekee hyvää. Jo viime kaudella Ilves teki 2,4 miljoonan 
liikevoiton. Nyt liikevoitto voi kasvaa reippaasti.

Samalla se antaa mahdollisuuksia laadukkaan pe-
laajamateriaalin hankkimiseen myös jatkossa.

PITKÄÄN SARJAA JOHTANEEN Lukon valmentaja 
Marko Virtanen muistuttaa, että raumalaisjoukkue pelaa 
nyt kovaa kymmenen pelin jaksoa, jossa heidän todel-
linen tasonsa punnitaan. Takana ovat pelit Tapparaa, 
Kärppiä ja TPS:ää vastaan. Loppuviikosta kohdataan 
nousukuntoinen Ilves.

Maaottelutauon jälkeisissä peleissä vain TPS:ää 
vastaan Lukko esitti tuttua tehokkuuttaan ja tiivistä 
puolustamista. Virtanen ei osta ajatusta, että Lukko olisi 
pelannut noissa peleissä aikaisempaa alavireisemmin.

– Huippujoukkueita vastaan ottelut ratkaistaan maa-
lilla. Joskus kiekko pomppaa luistimesta sisään ja pis-
teet menetetään.

– Oma käsitykseni mukaan esityksiimme ei ole 
maaottelutauon jälkeen tullut mitään oleellista muu-
tosta, Virtanen vakuuttaa.

HUOLENAIHEITAKIN VIRTASELLA ON. Hän puhuu 
kierrelleen siitä, miten treeneissäkin voi sattua havereita 
ja miten flunssaa esiintyy nyt runsaasti. Hän ei pyyn-
nöstä huolimatta halua paljastaa ketkä mahdollisesti 
ovat seuraavasta ottelusta pois.

– Kyllä sen sitten kokoonpanosta näkee, hän heittää 
ja antaa ymmärtää, että aiemmin pelaamattomat tai 
vähän pelanneet saavat näyttöpaikkoja.

Joukkueen tehokkain pelaaja Anrei 
Hakulinen on edelleen sairauslo-

malla, eikä hänen paluustaan 
ole tarkkaa tietoa. Sen Vir-
tanen kuitenkin paljastaa, 
että paluu menee ensi 
vuoden puolelle.

LIIGASSA NÄKYY YHÄ 

selvemmin se, että sarjan 
suuret parantavat esitystään 

ja ottavat voittoja. Etenkin Hel-
singin IFK petraa peli peliltä. Vii-

meksi joukkue voitti kovakuntoisen Pelicansin, Tappara 
puolestaan HPK:n ja TPS JYPin.

HPK kulkee syvissä vesissä. Paljon loukkaantumi-
sista kärsinyt joukkue on voittanut kahdeksasta viime 
pelistään vain yhden. Alkuottelujen jälkeen joukkueesta 
on ollut pois kentällisen verran vakiopelaajia, pahimmil-
laan jopa kahdeksan vakimiestä on ollut sairastuvalla.

Sarjataululukosta käy yhä selvemmin esiin joukku-
eiden taloudelliset resurssit. SaiPa, Sport, Jukurit, HPK 
ja KooKoo muodostavat sarjan tyven. Nämä joukkueet 
pelaavat kahden miljoonan tai alle pelaajabudjeteilla.

Sarjan kuudella kärkijoukkueella, yhtä lukuun otta-
matta, pelaajabudjetit ovat kolmen miljoonan tietämillä. 
Ainoa poikkeus on neljäntenä oleva KalPa. Se ei kuulu 
kolmen miljoonan kerhoon.
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JALKAPALLON MM-KISAT ovat käynnissä par aikaa 
ja Euroopan pääsarjat tauoilla. Parranpärinää kisa-
paikasta ja siihen liittyvistä ulkourheilullisista sei-
koista on ollut jos jonkin sorttista ennen ja jälkeen 
kisojen alun. Nyt sitten rangaistuspotkut ja VAR 
ovat olleet puheenaiheina.

Monen mielestä muuten sangen hyvin toimiva 
VAR on rangaistuspotkujen suhteen altis liialliseen 
tulkinnanvaraisuuteen. Hyökkäävän joukkueen pe-
laajia on syytetty tarkoituksenhakuisista kontakteista, 
jotka ovat kameran linssin läpi tarkasteltuna kuitenkin 
”tarpeeksi aidon näköisiä” rangaistuspotkun viheltä-
miseen. Yle Urheilun asiantuntija Mika Nuutinen pitää 
rangaistuspotkun merkitystä liian suurena suhteessa 
rikkeeseen ja ehdottaa tilalle epäsuoraa vapaapot-
kua. Näissä maalin toteutumisen todennäköisyys on 
niin paljon pienempi, että boxin sisällä uskallettaisiin 
myös puolustaa reippaammin, eikä pelättäisi koko 
ottelun ratkeavan yhteen pikkuvirheeseen.

Olen Nuutisen kanssa samaa mieltä rangais-
tuspotkun liian suuresta merkityksestä. Mutta miksi 
pitäisi keksiä kiertoteitä sen sijaan, että mentäisiin 
suoraan ongelman ytimeen? Jos ja kun rangaistus-
potku on aivan liian usein yhtä kuin maali, niin eikös 
helpompi ja vähemmän radikaali ratkaisu olisi yksin-
kertaisesti siirtää pilkkua metri tai kaksi kauemmaksi? 
Ratkaisu ei muuttaisi konservatiivista lajia liikaa ja 
olisi urheilullisesti ehdottomasti nykykäy-
täntöä reilumpi vaihtoehto.

Muuten olen erittäin tyytyväinen 
kisoissa nähtyyn uuteen linjaukseen 
lisäajasta. Sitä on uskallettu antaa en-
nenkuulumattoman reippaasti yhtä lajin 
suurta epäurheilijamaisuutta, ajanpeluu-
ta paikkaamaan. Toivottavasti niin 
jatkossakin ja myös sarjatasoilla.

La Liga

Pilkun paikka

Lauri P. Pietikäinen
www.uusirefla.com

LIONS puolustaa 
kunniaansa kotikentällä

La Liga 1
1.12.

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
1.12.

1. Alaves ....................34
2. Las Palmas .............31
3. Burgos CF ...............31
4. Levante ..................28
5. FC Cartagena SAD ..28
6. Andorra .................27
7. Eibar ......................27
8. Granada CF ............25
9. Albacete ................25
10. Huesca ...................24
11. Leganes .................24
12. Gijon ......................23
13. Villarreal B .............23
14. R. Oviedo ...............23
15. Tenerife .................20
16. Zaragoza ................18
17. Racing Santander ..18
18. Ponferradina ..........17
19. Mirandes ...............16
20. Lugo ......................15
21. Malaga ..................14
22. UD Ibiza .................12

Paljon tietoa 
Aurinkorannikon  

golfkentistä: 
fuengirola.fi/category/

golfkentat/

GOLF-
tuloksia

PAR1 VIIKKOKILPAILU  

MIJAS LOS LAGOS  

30.11.2022
 

Sarja 1: Miehet Lyöntipeli  
hcp 0–14  

1. Susi Timo
 hcp 7 ......................tulos 70
2. Salmela Kai 
 hcp 6 ......................tulos 71
3. Harju Jussi
 hcp 3 ......................tulos 72

Sarja 2: Pistebogey miehet  
hcp 15–28 

1. Suorsa Matti  
 hcp 28 ....................tulos 37
2. Rinta-Keturi Lasse
 hcp 24 ....................tulos 36
3. Vuorinen Heikki
 hcp 23 ....................tulos 34

Sarja 3: Pistebogey naiset  
hcp 0–36 

1. Ahtola Sisko  
 hcp 33 ....................tulos 40
2. Niskanen Anna-Liisa
 hcp 25 ....................tulos 39
3. Eskelinen Sanna
 hcp 19 ....................tulos 38

Erikoiskilpailut

Pisin draivi miehet 
Harju Jussi ......................295m

Pisin draivi naiset 
Virtanen Kirsti

Lähimmäs lippua 
Lemola Timo ...................40cm

Paras scr 
Harju Jussi ...........................75

Säätiedote lupailee viikonlopuksi sateita, joten miksipä ei lähtisi 
Santa Fen stadionille katsomaan rullakiekkoa?

Rullakiekon Andalu-
sian liiga jatkuu tänä 
viikonloppuna Fuen-
girolassa.

Fuengirola LIONS isännöi 
kotikaukalossaan rullakie-
kon Andalusian liigan toisen 
kierroksen turnausta tämän 
viikon lauantaina ja sunnun-
taina, 3. ja 4. joulukuuta. Pelit 
alkavat molempina päivinä 
aamulla klo 9.30.

Toisen kierroksen tur-
naukseen lähdetään fugelai-
sittain hyvistä asetelmista, 

sillä LIONSin kaikki kol-
me ylemmän Senior-loh-
kon joukkuetta ovat kärki 
nelikossa: Vikimgs ja Latin 
Team ovat kärjessä tasapis-
tein, Barona neljäntenä. Vä-
liin sarjakolmoseksi kiilaa 
Sancti Petri.

Alemmassa Promoción-
lohkossa pelataan nyt kau-
den avausottelut, ja näin 
ollen myös LIONSin neljäs 
miehistö Blues pääsee avaa-
maan kautensa.

Ottelut pelataan Santa 
Fen stadionilla Los Boliche-
sissa. Yleisöllä on peleihin 
vapaa pääsy.
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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 7.12.2012 ilmestynees-
sä lehdessä pääuutisina puhuttiin 

asuntokaupasta. Málagan provinssis-
sa oli ensi kerran sitten talouskriisin 
alkamisen 2008 alkanut asuntokaup-
pa näyttää nousun merkkejä. Asunto-

jen myynti oli kasvanut syyskuuhun 
2012 mennessä 3,5 prosentilla verrat-
tuna 2011 vastaavaan ajankohtaan ja 
neljäsosa myydyistä asunnoista oli 
mennyt ulkomaalaisille ostajille. Eni-
ten ei-espanjalaisia asunnon ostajia oli 

Iso-Britanniasta, toisena tulivat poh-
joismaalaiset ja kolmantena saksalai-
set. Uudiskohteiden kysyntä oli tosin 
laskenut ja yli 80 prosenttia myydyistä 
asunnoista oli ”vanhoja asuntoja”.

F uengirolassa katuja alettiin muo-
kata bulevardeiksi. Aurinkoran-

nikon investointiohjelmasta saaduilla 
varoilla muutettiin Lamos de Espinosa 
ja Martínez Catena -kadut kunnostustöi-
den myötä bulevardeiksi. Uudistustöillä 
luotiin lisää parkkipaikkoja sekä annet-
tiin jalankulkijoille lisää tilaa kulkea.

M uissa uutisissa Sierra Nevadan las-
kettelukausi oli alkanut ja rinteet 

avattu. Granadassa sijaitseva hiihtokes-
kus oli Espanjan ensimmäinen, joka ava-
si ovensa laskijoille. Mijasin kaikille yli 
25 vuotta vanhoille rakennuksille kaa-
vailtiin rakennustarkastuksia seuraavan 
vuoden puolella alkaviksi. 

S amaan aikaan Málagan metron 
95:een avoinna olleeseen työpaik-

kaan työnantaja oli vastaanottanut 34.401 
hakemusta. Málagassa työttömänä tuol-
loin oli 214.050 henkilöä ja koko Espan-
jassa lähes 5 miljoonaa.

C entro Finlandian monimuotoisessa 
historiassa oltiin ottamassa uusia 

kehitysaskelia ja suunnitteilla oli yleinen 
sauna Martin kunnon viereiseen kiinteis-
töön. Centro Finlandian yläkerran tiloja 
oltiin tällöin kehittämässä hyvinvointi-
keskuksen suuntaan ja sauna toimikin ai-
na pandemian alkuun asti. Nykyisellään 
saunatilat on purettu ja Centron yläker-
ta muuttunut toimistotiloiksi.

Haaste Leijonilta kaikille suomalaisille ja 
varsinkin Fuengirola.fi -lehden lukijoille
JÄRJESTIMME viime viikol-
la hyväntekeväisyystanssit 
ukrainalaisten avustami-
seksi . Toistasataa henkilöä 
tuli paikalle jossa paella-lou-
naan lomassa kuulimme 
täällä asuvilta ukrainalai-
silta heidän mietteitään ja 
kokemuksistaan tästä bru-
taalista Venäjän aloittamas-
ta sodasta.

Tanssitapahtuma me-
ni todella hienosti, saimme 
mukavasti kerättyä rahaa 
Ukrainan hätään.

Olemme sopineet että 
tuotto lahjoitetaan ukrai-
nanhata.fi kautta uunien 
valmistukseen ja toimituk-
siin, tarve on talven tehdessä 

tuloaan erittäin kiireellistä 
ja tärkeää. 

Keskustelimme tästä ke-
räyksestämme myös suo-
malaisen seurakuntamme 
papin Jarmo Karjalaisen 
kanssa ja hän kiinnostui ko-
vasti asiastamme sillä seu-
rauksella että seurakunta 
lahjoittaa eilisessä juma-
lanpalveluksessa kerätyn 
huomattavan suuruisen ko-
lehdin keräykseemme.

Klubin Presidenttimme 
Leevi Hakola oli yhteydes-
sä Hannu Haukkaan, joka 
tätä ”Ukrainan hätä” projek-
tia vetää. Hannu lähti maa-
nantaina aamulla takaisin 
Ukrainaan ja oli Presidentti 

Zelenskyin neuvonantajan 
kanssa tapaamisessa pui-
massa avuntarvetta ja sen 
ohjauksesta niitä kipeimmin 
tarvitseville. Hannun Uk-
rainassa luomat yhteydet ja 
avustustoiminta on aukais-
sut pääsyn suoraan etulin-
jaan mihin esim SPR;llä tai 
vastaavilla järjestöillä ei si-
tä ole .Projektia ohjataan Uk-
rainan valtion avustuksella. 
Voimme olla varmoja, että 
apu menee todella perille 
mahdollisimman pienillä 
kuluilla.

 Ukrainassa valmistetaan 
uuneja nyt kahdessa tehtaas-
sa, uuni maksaa kotiin toimi-
tettuna ja asennettuna 100€ 
/ kappale. Tällaisen uunin 
etu on se että sillä saadaan 
lämmitettyä asunto tai kella-
ri ja siinä voidaan valmistaa 
ruokaa. Hannun järjestö on 
juuri tilannut tehtailta 1400 
uunia lisää, rahan tarve on 
siis merkittävä.

Tansseista saamallamme 
tuotolla 1.084€ ja lisättynä 
seurakunnan keräämällä 
kolehdilla 1.039€ saamme 
hankittua 21 uunia. Tämän 

lisäksi useat Klubimme jä-
senistä ovat jo lahjoittaneet 
henkilökohtaisena avustuk-
sena ”oman” uunin keräyk-
seen.

Kaiken edellä kirjoitetun li-
säksi meille virisi idea haastaa 
koko suomalainen Aurinko-
rannikon yhteisö talkoisiin, 
nimittäin sellainen että meis-
tä jokainen joka haluaa ja jolla 
on mahdollisuutta maksaisi 

yhden uunin tähän samaan 
lähetykseen minkä olemme 
viimeistään ensi viikon alus-
sa lähettämässä.

Olethan sinäkin valmis 
tukemaan Ukrainaa säilyt-
tämään itsenäisyytensä ja 
luomaan lämpöä siellä kyl-
missään asuville ihmisil-
le joten 

Rohkenemme siis haas-
taa myös sinut lahjoittamaan 

100€ tällä viikolla Leijonien 
tilille;

Club de Leones Torremo-
linos/Suomi tilinumero ES66 
3058 0860 7927 2040 4883

Merkitse viestikenttään 
”uuni Ukrainaan”.

 
Leijona-terveisin

Ilkka Fonsén
Aurinkorannikon Leijonat

Leijonatanssit keräsi yli sata avustushaluista pyörähtelijää.

Kerätyillä avustusvaroilla hankitaan uuneja Ukrainan pakkasiin.
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Yleisönosasto

Sotaorvon tieItsenäiselle Suomelle
Kuljen yksin orvon tietä,
kuljen tietä kohtalon.
Mietin usein mielessäni,
miksi suuren murheen sain.
Oli isäni sankari julman sodan
hän kaatui taistojen tiellä.
Vain muistot on jäljellä isästäin
ne muistot on syömmessäin vielä.

Orvon tietä kulkeissain,
jäin rakkautta vaille,
elän tuskaa tuntien
ja rakkautta kaivaten.
Ei ollut ken ois pyyhkinyt
silmistä orvon kyyneleet,
jäin yksin kylmään maailmaan,
rakkautta isän kaipaamaan.

Tauno Ihamus, Fuengirola

Ulkosuomalaisen tervehdys Välimeren rannalta

Kaukana sinisenä siintelevillä vuorilla,
valkoisilla lumipeitteisillä huipuilla
sinisissä Välimeren laineissa,
vaahtopäisissä valkoisissa kuohuissa,
yllämme kaartuvassa taivaan sinessä
ja valkoisessa poutapilvessä,
sateen jälkeen sinisenä kurkkivassa orkideassa,
ihmeellisen tuoksuisessa dama de nochessa,
näen synnyinmaani Suomen itsenäisen
lippusi värit sinisen ja valkoisen.
Rohkeuttasi ja itsenäisyyttäsi kunnioittaen,
pyydän, salli minun aina olla suomalainen.

Suomi on hyvä ja kaunis maa.
Itsenäistä Suomea maailma kunnioittaa.

Suomen itsenäisyyden kunniaksi
hymyillen hyvää puhumalla maailma onnelliseksi.

Teitä kaikkia suomalaisia kiittää saa, kun
itsenäisen Suomen siniristilippu vapaana tuulessa
hulmuaa.
Suomi on hyvä ja kaunis maa ja
suomalaiset hymyilevän ystävällisiä.

Erkki J. Vepsäläinen, vaeltava runoilija
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1.  Mikä eläin tunnetaan mm. nimillä osma, osmo, kätkä ja 
kamppi?

2.  Ketä vastaan Mike Tyson kärsi ammattilaisuransa 
ensimmäisen tappion?

3.  Mikä on Pohjoismaiden paras kauppakeskus vuonna 
2022?

4.  Mikä oli Katri Helenan läpimurtohitti vuonna 1964?
5.  Mikä on The Spirit of Ecstasy?
6.  Mikä on Espanjan korkein vuori?
7.  Kuka on suunnitellut Chupa Chups -tikkareiden logon?
8.  Minä vuonna MTV3 sai oman tv-kanavan?
9.  Miten Vodkaa, komisario Palmu eroaa muista komisario 

Palmu -elokuvista?
10. Mikä on stop-merkkinä tunnetun liikennemerkin virallinen 

nimi?

HEMIN PÄHKINÄT NYT MYÖS NETISSÄ!

SUDOKUT

VIIME LEHDEN SANARISTIKON OIKEA RATKAISU

Vastaukset sivulla 21

Viikonloppusi on niin ihanan riehakas. Saat 
uusia tuttavuuksia ja helppoja mielenkiinnon 
kohteita. Onnea saat partyilemällä!

Älä kursaile tanssipartneria havitellessasi. 
Tanssi ilta uupumatta  ja nautiskele laseittain 
vettä. Onnea saat juhlimalla!

KALAT

OINAS

KAURIS

VESIMIES

HÄRKÄ

KAKSOSET

RAPU

LEIJONA

NEITSYT

VAAKA

SKORPIONI

JOUSIMIES

Horoskooppi Ida Solland

Laita punaista päälle, ota tonttumainen elämän 
ote ja kaahaa bilemestoille. Olet partyqueen ja 
se tuo sinulle ihanaa onnea!

Biletä pikkutunneille, onhan pikkujoulujen aika. 
Punaa huulesi lauantaina ja kaahaa menomes-
taan, se tuo sinulle onnea!

Tilanne on sellainen, että tulevana lauantaina 
tanssi ja bailaa aamuun (eli sunnuntaihin asti), 
se tuo sinulle arvaamatonta onnea!

Nyt on korkea aika aloittaa pikkujoulun vietot. 
Upea hemmo hakee sinua tanssimaan, ja se 
jos jokin tuo sinulle onnea!

Hanki sellaiset korkkarit, jotka kestävät tanssia 
aamun tunneille asti. Punaista päälle ja Beach 
Clubille, se tuo sinulle onnea!

Ihana baarikierros perjantaina kivoja tapaksia 
nauttien parhaassa seurassa saa sinut tanssi-
tuulelle. Onnea saat naurusta!

Juhlinnalle ei näy loppua. Joulujuhlista jaloin, 
eli voit kävelläkin kotiin. Onnea saat ystävistä ja 
punaisista mekoista!

Kääräise pikkupaketti ja vie se mukanasi eräi-
siin ihaniin pikkujoulujuhliin. Onnea saat sekoi-
lemalla miesten vessassa!

Kietaise punainen leninki päällesi, punaa huu-
lesi ja sujauta jalkoihisi tanssikengät. Onnea 
saat discoilusta ja yöelämästä!

Flirttaile avoimesti jonkun ihanan tyypin kanssa 
baaritiskillä. Nauti koko sydämestäsi viikonlo-
pusta. Onnea saat pikkujouluista!

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.

Elämä voittaa. Heinäkuussa 
palaneesta metsästä saa jo 
saunavasta-ainekset.
Kuva: Reima Närhi

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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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

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

Kaikille avoin itsenäisyyspäivän jumalanpalvelus vietetään 
6.12. klo 11.30 Palacio de la Pazissa. Tervetuloa juhlistamaan 
itsenäisyyspäivää!
Verenpainevastaanotto jää joulutauolle ja jatkuu tammikuus-
sa 18.1.2023.
Perhekerho jää joulutauolle ja jatkuu tammikuussa 2023.

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 
      pappi ja sosiaalikuraattori tavattavissa
Perjantaisin  klo 10-14 Kahvila ja kirjasto avoinna

Ma 5.12.   klo 17 Vapaaehtoisten puurojuhla
Ti  6.12.   klo 11.30  Itsenäisyyspäivän messu,  
      Palacio de la Paz
Ke 7.12.   klo 14  Raamattu- ja rukouspiiri
To 8.12.   klo 19 AA-ryhmä
Pe 9.12.   klo 10  Muskari ja perheiden vapaata olemista
    klo 18  Lauluseurat
La 10.12.   klo 17 Joulukonsertti Kuulen joulun,  
      lauluyhtye Tríada 
    klo 19 SaapasKahvila
Su 11.12.   klo 13 Konsertti Rene Laulajainen,  
      Skandinaavinen Turistikirkko
    klo 16 Kauneimmat joululaulut
     klo 18 Messu Seurakuntakodilla

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

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

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

 

HALUATKO 

TÖIHIN 

AURINKO-

RANNIKOLLE?

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

– www.kissavie.fi –

Kuljetukset Suomi — Espanja — Suomi

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

luotettavan sekä vaivattoman kuljetuspalvelun, olemme vain 
puhelinsoiton päässä.

+358 400 212 990

KULJETUSPALVELU

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

Outsource Forever S.L, Malaga

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

Palvelun tarjoaa Fuengirola Restasol S.L.

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

• Henkilökuljetukset

• Räätälöidyt retket

• Golfkuljetukset

• Tilausajot

• Ostosmatkat

• Lentokenttäkuljetukset

Luotettavat ja joustavat

KULJETUSPALVELUT

Pyydä tarjous:

V TCV TC

business &  
co-working 
center
• Boliches  
• Fuengirola

www.smartworkplaza.com

Kysy toimistoja tai työpisteitä! 

+34 622 329 645

Olen Astral TV:stä tuttu Raisa. 
Voimakasta kaukoparannusta, 
selvänäkö, sielunkumppani ja 
kaksoisliekki suhteet. Työ, ra-
ha, rakkaus, kaikki auttaminen. 
Työkokemus 31 vuotta. Puh: 
0700 03333 2,64 €/min+pvm.  
Astraltv.fi -sivuilta voit katsoa 
asiakkaiden palautteita.

KAIKKI TULKKAUS- JA 
ASIOINTIPALVELUT

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

Yli 20 vuoden kokemuksella. 
Janita Forsman-Gutierrez

Puh. 685 928 411

Tervetuloa tilaisuuksiimme!
Tapahtumatiedot: turistikirkko.fi  ja Facebook.

Yhteyshenkilö Juha Saari, 
puh. +358 440 893 417

PAIKKOJA AVOINNA

ETSIMME 
RAVINTOLA-

TYÖNTEKIJÖITÄ 

keittiöön ja saliin. 

Ota yhteyttä:

kukko.events@

gmail.com

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

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

Benalmadenan Suomalaiset ry 
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN 
SYYSKOKOUS

 

Benalmadenan suomalaiset ry:n sääntömääräinen syyskokous
ma 12.12.2022 klo 12:00 Minervalassa, Edif. Minerva Avenida 

Gamonal 10 local 8, 29630 Benalmádena Costa.
Kokouksessa käsitellään sääntöjen syyskokoukselle määräämät asiat. 

Tervetuloa! Voimassaoleva jäsenkortti mukaan.
- Hallitus

Muistathan, että tiistai 6.12. on 
pyhäpäivä myös Espanjassa, joten 

virastot ja monet kaupat ovat kiinni. 
Myös torstai 8.12. on Espanjassa pyhä.
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Höpöpuhetta Qatarin kisoista
YLEN VIIMEINEN SANA on mainio mediakriittinen 
ohjelma. Pääsääntöisesti.

Kun ohjelmassa puhuttiin Qatarin MM-jalkapallos-
ta, tuli sellainen määrä hutipotkuja, että tällä menolla 
ohjelmaa uhkaa sarjasta putoaminen.

Ohjelmassa käsiteltiin sitä, pitäisikö kisoja ol-
lenkaan näyttää Ylen kanavilla ja maksaa lähetys-
oikeuksista kansainväliselle jalkapalloliitolle Fifalle 
valtavia summia.

Puhuttiin myös siitä, miten urheilun avulla valko-
pestään ihmisoikeusrikkomuksia, epätasa-arvoa, 
demokratian puutetta jne.

On ihan perusteltua kysyä tv-lähetysten perään. 
Yksioikoista ei ole näyttäminen tai näyttämättömyys.

Minusta Ylen tehtävä on näyttää maailman suu-
rimman urheilutapahtuman ottelut suomalaisille. 
Katsoja voi tehdä omat valintansa.

MUTTA YLEN TEHTÄVIIN kuuluu myös kertoa mitalin 
toinen puoli; kaikki se, miten kisat ovat päätyneet 
Qatariin, miten korruptoitunut Fifa on ja miten ihmis-
oikeuksia poljetaan järjestäjämaassa.

Ihmisoikeusrikkomusten ja epäkohtien esille nos-
taminen on kaikissa tiedotusvälineissä ollut uuti-
soinnin keskiössä. Tällaista ei ole nähty eikä kuultu 
koskaan ennen.

Viestintäasiantuntija Suvi Auvinen sanoi, että 
(ongelmille) kohautellaan olkapäitä ja todetaan, että 
tuleehan pelien seuraamisesta hyvä fiilis. Samalla 
hän puhui järjestäjämaan kilven kiillottamisesta.

Auvisen olisi hyvä katsoa Ylen dokkari Qata-
rin kisojen lehmänkaupat. Siinä paljastetaan Fifan 
entisen johdon korruptio, järjestäjämaan lukuisat 
ongelmat jne.

Qatarin kohdalla valkopesu on muuttunut pikimus-
taksi. Maan maineelle on tullut pysyvä kolhu. Histo-
riaa on se, että kisoista kertominen olisi vain pr:ää.

Auvinen otti esiin myös sen, miten natsi-Saksa 
Hitlerin johdolla käytti 1936 olympialaisia propa-
gandaansa. Ikään kuin mikään ei olisi muuttunut. 
Tuolla ja nykytilanteella ei ole mitään tekemistä 
toistensa kanssa. Globaali, reaaliaikainen ja riip-
pumaton tiedonvälitys tuo ihmisten silmien eteen 
kaiken mahdollisen.

1930-luvulla oltiin paperilehtien ja radion varas-
sa. Näistäkin osa oli sensuurin kourissa. Etenkin 
Saksassa maan media oli Hitlerin käsikassarana.

Suvi Auvinen kysyi, miten sitten media on paran-
tanut tai parantaa Qatarin siirtotyöläisten oloja. Koko 
kysymys on outo. Media ei tee poliittisia päätöksiä. 
Media nostaa esiin epäkohtia.

JULKISUUS LUO PÄÄTTÄJILLE paineita muutok-
siin. Esimerkiksi Fifan on ollut pakko uudistua, ja 
sen käytännöt esimerkiksi kisaisäntien valinnassa 
ovat muuttuneet. Valintakriteereissä on ihmisoikeus-
lauseke, eikä valintoja enää tee pieni joukko, vaan 
laaja jäsenmaiden edustusto, jolloin kaiken sortin 
kähmintä vaikeutuu.

Urheilumedia on nostanut esiin myös seksuaaliset 
ahdistelut, hyväksikäytöt, epäinhimilliset tavat val-
mentaa ja ihmisoikeuksien polkemiset. Julkisuuden 
takia näihin asioihin kiinnitetään valtavasti enemmän 
huomiota kuin aiemmin.

On perusteetonta väittää, etteikö esimerkiksi 
Qatarin saamalla negatiivisella medianhuomiolla 
olisi vaikutusta esimerkiksi Fifan toimintaan, ehkä 
myös Qatarin.

Qatarille ei olisi pitänyt koskaan myöntää kisoja, 
ei myöskään Venäjälle EM-kisoja. Fifan uudet nok-
kamiehet ymmärtävät tämän. Urheilujournalismi 
elää uutta aikaa, jossa mahdolliset yhteiskunnalliset 

epäkohdat ja suoritusten raportointi ovat 
samassa paketissa.

Qatarissa valkopesusta tuli julkista 
likapyykin pesua.

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. Ahma
Ahma, tieteelliseltä nimeltään gulo gulo, on Euroopan 
suurin ja koko maailman kolmanneksi suurin näätäeläin. 
Ahma saalistaa hyvin monenlaisia eläimiä ja syö usein. 
Liekö siinä syy, miksi sen nimi monissa kielissä, kuten 
suomessa, tulee ahmimisesta tai paljosta syömisestä.

2. James Douglasia
James ”Buster” Douglas voitti Mike Tysonin nyrkkeilyn 
raskaan sarjan titteliottelussa 11.2.1990. Kyseessä oli Ty-
sonin ammattilaisuran 38. ottelu. Kaikkiaan Tyson otteli 
paidattomana 58 ottelua, joista voitti 50.

3. Mall of Tripla
Pasilassa sijaitseva Mall of Tripla. Palkinnon myönsi kaup-
pakeskustoimialaa Pohjoismaiden markkinoilla edustava 
organisaatio Nordic Commercial Spaces & Communities 
(NCSC). Valinnan perusteina olivat mm. sijainti liikenteen 
solmukohdassa, monipuolisuus ja rooli kaupunginosan 
kehittämisessä.

4. Puhelinlangat laulaa

Pentti Viherluodon säveltämän Puhelinlangat laulaa levytti 
ensimmäisenä Pentti Viherluoto, jo vuonna 1947. Vuonna 
1964 Katri Helena levytti kappaleen debyyttialbumilleen 
Vaalea valloittaja. Sekä kappaleesta että koko levystä tuli 
välittömiä menestyksiä.

5. Rolls Roycen keulakoriste
Rolls Royce autojen keulalta löytyy naishahmo, joka nojaa 
eteenpäin kädet taaksepäin taivutettuina.  Koristeen nimi 
on The Spirit of Ecstasy. Siitä käytetään toisinaan myös 
nimiä Eleanor, Silver Lady, tai Flying Lady. Sen on suun-
nitellut englantilainen kuvanveistäjä Charles Robinson 
Sykes vuosina 1910–1911.

6. Teide
Espanjan korkein vuori on Teneriffalla sijaitseva tuli-
vuori Teide, eli Pico del Teide, jonka huippu kohoaa 
3.718 metrin korkeuteen. Manner-Espanjan korkein 
huippu on parin tunnin päässä Fuengirolasta, Sierra 
Nevadan vuoristossa sijaitseva Mulhacén, jonka kor-
keus on 3.482 metriä.

7. Salvador Dalí
Barcelonassa vuonna 1958 perustetun Chupa Chupsin 
pääasiallinen tuote ovat kuuluisat tikkarit, joita myydään 
yli 150 maassa. Yhtiön logon suunnitteli Salvador Dalí 
vuonna 1969. Yhtiön nimi Chupa Chups tulee espanjan 
verbistä chupar, imeä.

8. 1993
Vuoteen 1993 asti ”maikkari” lähetti ohjelmiaan Ylen 
TV1 ja TV2 -kanavilla sekä vuosina 1986 – 1992 Kol-
moskanavalla. Vuoden 1993 alun kanavauudistuksessa 
MTV:n aikaisemmin ykkös- ja kakkosverkoilla esittämät 
ohjelmat siirtyivät MTV3-kanavalle.

9. Se ei ole Mika Waltarin käsialaa
Vodkaa, komisario Palmun ovat käsikirjoittaneet Matti 
Kassila ja Georg Korkman. Muut kolme Palmu-elokuvaa 
perustuvat joko Waltarin käsikirjoitukseen tai romaa-
niin. Vastaukseksi hyväksytään myös se, että Vodkaa, 

komisario Palmu on ainoa värillinen Palmu -elokuva.

10. Pakollinen pysäyttäminen
Kahdeksankulmainen ”Pakollinen pysäyttäminen” eli 
stop-merkki velvoittaa aina pysähtymään ennen risteystä. 
Espanjassa stop-merkki lähinnä kehottaa vaihtamaan 
pienempää vaihdetta silmään.

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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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

ASUNNOT • RIVITALOT • TONTIT • MAATILAT • LUXUSVILLAT • PARHAAT UUDISKOHTEET

 W W W . S U N N Y H O M E C E N T E R . C O M  

Palvelemme 
suomeksi!

Johannes Lindstedt 
P. (+34) 603 352 007

Sunny Home Center
-COSTA DEL SOL-

info@sunnyhomecenter.com     
www.sunnyhomecenter.com
Toimisto Fuengirolan keskustassa, 
Plaza de la Constitución -kirkkoaukion kulmalla.
Avenida de la Estación 1, 1ª A-B. 29640 Fuengirola

Fuengirola ydinkeskusta
3mh+oh+k+kph+parveke+hissi
lähellä juna-asemaa ja rantakatua
Hinta 155.000 € / Remontoitava 

VUOKRATAAN

MYYTY

Fuengirola-Torreblanca, ylin kerros 
4mh+4kph+oh+k+sauna, isot 
terassit merinäköaloin, 2 autopaik-
kaa, uima-allas. H. 550.000 €

MYYTY

toimistotilaa/
työpisteitä

Fuengirolan
ydinkeskusta
alk. 200 €/kk.

Oletko myymässä Espanjan 
asuntoasi? Ota heti yhteyttä, 

kiitos. Kauppa käy!

ASUNTOMARKKINATASUNTOMARKKINAT

www.kesakatu.es
info@kesakatu.es

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

+34 663 976 922
+34 620 430 385

aurinkoisen asumisen puolesta
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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!

Yhteistyössä:

Huutava pula vuokra-asunnoista, etenkin huviloista. 

VILLA LA CALA 5mh
La Cala de Mijas
Alk. 1000€/vko

LOMA- JA VUOKRA-ASUNNOT

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

ETSIMME UUSIA KOHTEITA!

Ota yhteyttä!

Asuntoinfoa ei järjestetä 
itsenäisyyspäivänä 6.12. 
Seuraava info on tiistaina 

13.12.
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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.


